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LatvijasValsts prezidents un 
viņa dzīvesbiedre Lilita Zatlere 
27. septembŗa vakarā tikās ar 
Bostonas latviešiem Trimdas 
draudzes namā. Prezidentu 
pavadīja kupla delegācija: Latvijas 
Republikas vēstnieks ASV un 
Meksikā Andrejs Pildegovičs; 
Valsts prezidenta kancelejas 
vadītājs Edgars Rinkēvičs; Valsts 
prezidenta ārlietu padomnieks 
Andris Pelšs; Valsts prezidenta 
preses padomniece, preses sek-
retāre Ilze Rassa; Valsts prezi-
denta protokola nodaļas vadītāja 
Jana Trachimoviča; Valsts prezi-
denta protokola nodaļas vecākā 
referente Ita Klekere; Latvijas Re -
publikas vēstniecības ASV trešā 
sekretāre Baiba Kīne; Valsts 
prezidenta oficiālais fotografs 
Toms Kalniņš; Valsts prezidenta 
oficiālais videooperātors Gatis 
Bergmanis; Valsts prezidenta 
apsardzes virsnieki Aldis Gur-
dziels un Edmunds Zvirgzdiņš. 

Kaut gan bija darbdienas 
vakars, prezidentu Valdi Zatleru 
sagaidīja apmēram  200 dažāda 
gadagājuma bostoniešu. V. Zat-
lers pirms gadiem  20  īslaicīgi 
studēja Bostonā pie ortopēda Dr. 
Bertrama Zariņa, bet, kopš viņš 
ir Latvijas prezidents, šī viņam 
bija pirmā viesošanās Bostonā. 

Sarīkojumu ievadīja mācītāja 
Jogita Mingina ar īsu svētbrīdi 
un uzrunu. Mācītāja atgādināja, 
ka Dievs mūs aicina sadzīvot 
citam ar citu un ka ir svarīgi 
saglabāt stingru ticību un latvis-

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera 
viesošanās Bostonā

kas, ētiskas vērtības. 
Marcis Voldiņš iepazīstināja 

apmeklētājus ar prezidentu, uz -
sveŗot Bostonas latviešu nozīmi 
ASV trimdas latviešu vēsturē. 
Lielais apmeklētāju skaits uzska-
tāmi liecina, ka ārzemju lat-
viešiem rūp valsts nākotne.  Pēc 
M. Voldiņa  uzrunas gaida Kris-
tiāna Grinberga un skauts Alek-
sandrs Puriņš prezidentam Val-
dim Zatleram uzdāvināja divas 
grāmatas – Viļa Grāvīša fotoal-
bumu par latviešu trimdas dzīvi 
Bostonā un Harvarda univer-
sitātes fotoalbumu. Bostonas 
latviešu skolas skolnieces Kaija 
Barisa un Mia Lī (Lee) pasniedza 
puķes Lilitai Zatlerei. Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pildego-
vičs visas delegācijas vārdā pa -
teicās par sirsnīgo uzņem šanu. 

Prezidents Valdis Zatlers savas 
runas ievadā uzsvēra, ka pie 
Bostonas latviešiem ,,jūtas kā 
mājās” un pateicās par ,,karal-
isko” uzņemšanu. Viņš atgādināja, 
ka  latviešus visā pasaule vieno 
mūsu zeme, Latvija, ko mīlam, 
mūsu valoda, kuŗā labprāt ru -
nājam, un mūsu simboli – karogs 
un himna,  kuŗiem aplie cinām 
cie  ņu. Prezidents runāja par 
nepieciešamību latviešiem sadar-
boties, īstenojot kopīgos mēr  ķus, 
jo tikai tā rodas piederības 
sajūta. 

Prezidents teica, ka Latvijā 
iedzīvotāji var lepoties par spēju 
izturēt ekonomisko krizi: ,,Pirms 
diviem gadiem laikrakstos  Lat-

viju raksturoja  kā  globālās kri-
zes skartu pabērnu, bet ar savu 
sīksto darbu esam pierādījuši, ka 
spēsim grūtības pārvarēt. Pēdējā 
laikā žurnālistu visbiežāk uzdo-
tais jautājums ir: ko Latvija labu 
var iemācīt Grieķijai? Tikai savu 
piemēru, jo katrai tautai ir sava 
situācija. Nav ko kautrēties – 
esam stipri, sīksti un zinām, ko 
gribam sasniegt. Tā tas ir bijis 
kopš valsts dibināšanas  pirm sā-
kumiem. Tā tas bija, kad valsts 
tika noslaucīta no kartes, bet 
mūsu sirdī tā bija vienmēr.” 

Valsts prezidents sacīja, ka  Lat-
vijai svarīgi turpināt integrēties 
Eiropas Savienībā, latu 2014. 
gadā nomainīs Eiropas valūta, 
un tūlīt piebilda, ka, protams, 
būs  grūti šķirties no ,,Mildiņas”, 
Latvijas neatkarības simbola viņa  
bērnībā, taču valsts tautsaim-
niecības attīstībai  tas nepiecie-
šams. 

Bostonas latvieši un arī  nesen 
no Latvijas uz mācībām atbrau-
kušie maģistrantūras studenti 
prezidentam uzdeva  virkni inte-
resantu jautājumu. Kāds students 
jautāja, kā uzlabot demografisko 
stāvokli, lai Latvijas valsts pēc 50 
gadiem vēl vispār pastāvētu. Zat-
lers piekrita šīs situācijas nopiet-
nībai, bet atzinās, ka valdībai 
šobrīd nav noteikta  risinājuma. 
Uz jautājumu, kā novērst  iedzī-
votāju izceļošanu no Latvijas, 
prezidents atbildēja, ka tā ir katra 
cilvēka izvēles un pārvietošanās 
brīvības izpausme mūsdienu  Ei -

ro  pā. Viņaprāt, lielāka problēma 
ir zemā dzimstība. Diemžēl ar 
bērnu pabalstu vien nepietiks. 
Jāiesaista  prese un jāceļ ğimenes 
vērtību prestižu sabiedrībā.  Cits 
students interesējās, ko varētu 
darīt Latvijas izglītības sistēmas 
uzlabošanā. Valsts prezidents uz -
skata, ka zināšanu līmenis Lat-
vijas pamatskolās un vidusskolās 
ir samērā labs. Kaut arī pagājušā 
vasarā bija protesti, kad dažas 
lauku skolas mazā skolēnu skaita 
dēļ sāka apvienoties, šovasar 
skolotāji saprata, ka ar saliedētiem 
resursiem var efektīgāk vadīt 
mācību darbu skolās. Sliktāka 
situācija ir augstskolās, kur iz -
glītības kvalitāte patlaban atpaliek 
no starptautiski atzītām univer-
sitātēm ārzemēs. Šīs problēmas 
pamatā ir līdzekļu un kvalificēta 
mācībspēku trūkums. Latvijā ir 
liels augstskolu skaits, un tās nav 
ar mieru apvienoties, tādējādi 
saliedējot līdzekļus. Par nepare-
dzētu traucēkli mācību program-
mu uzlabošanai kļuvusi prasība, 
ka izglītībai jānotiek tikai valsts 
(latviešu) valodā. Šis apstāklis 
traucē piesaistīt mācībspēkus, kā 
arī studentus no citām valstīm.

Bostonas latviešiem bija jautā-
jumi  par valsts valodas lietošanu, 
mazākumtautību integrāciju un 
valsts stabilitātes nodrošināšanas 
polītiku. Kāds vecākās paaudzes 
pārstāvis jautāja, kapēc neatlaida 
Saeimu, kad 2008. gadā sākās 
ekonomiskā krize. Prezidents 
atbildēja, ka  parlamenta stabili-

tāte bija svarīgs priekšnoteikums 
ekonomiskās krizes pārvarēšanai 
valstī. Tobrīd bija ļoti svarīgi, ka 
Saeima varēja pieņemt lēmumus 
par likumiem, kamēr nostabili-
zējās Valža Dombrovska valdība. 
Viens no šīs Saeimas lielākajiem 
sasniegumiem ir tās spēja notu-
rēties līdz vēlēšanām 2. oktobrī.

Atbildot uz jautājumu par lat-
viešu valodas lietošanas veici-
nāšanu sabiedriskās saziņas telpā,  
Zatlers optimistiski izteicās par 
jauno cittautiešu paaudzi Latvijā 
un ka skolu reformas rezultātā 
cittautību jaunieši prot runāt lat-
viski (pat ja ne vienmēr vēlas to 
darīt), apzinoties, ka valodas 
pras  me vajadzīga nākotnes kar-
jērai. V.  Zatlers pieminēja, ka, 
sākot ar 2011./2012. mācību ga -
du, visās valsts skolās Latvijas 
vēsture tiks mācīta kā atsevišķs 
priekšmets. V. Zatlers arī teica, 
ka jāievēro visu Latvijas iedzī-
votāju viedoklis  un cittautiešiem 
Latvijā jānodrošina izpausmes 
brīvība. Viņš uzskata, ka Latvijas 
mazākumtautību polītika  ir ļoti  
demokratiska. Par valsts līdzek-
ļiem pamatskolas izglītība tiek 
nodrošināta  astoņās valodās. Vi -
si Latvijā dzimušie bērni ir Lat-
vijas pavalstnieki, un valsts statis-
tikā viņus nešķiro pēc vecāku 
tautības vai valodas. Citās Eiropas 
zemēs, uz kuŗām Latvijas iedzīvo-
tāji aizceļo, viņi visi tiek saukti 
par latviešiem. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers uzrunā latviešus Bostonā

Viesu uzņemšanas  komiteja. Pirmā rindā no kreisās: Ilga Richtere, Marcis 
Voldiņš, Lilita Zatlere, Valsts prezidents Valdis Zatlers, Krisīte Skare, Aivars Oga, 
Annija Reinberga; otrā rindā: mācītāja Jogita Mingina, Ivars Buks, Vilnis Bērziņš, 
Silvija Ūdre, Antra Trašere
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com
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Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Labdien!

Šā gada aprīlī man atklāja 
ļaundabīgu audzēju aknās. Vie-
nīgā iespēja tobrīd bija neatli-
ekama audzēja likvidācija. Man 
tika izgriezta lielākā daļa aknu. 
Pēc operācijas sākumā viss bija 
labi, bet veselības stāvoklis sāka 
pasliktināties, un kārtējā pārbau-
dē tika konstatētas ļaundabīgas 
metastazes visā pārējā aknu daļā, 
tās strauji paplašinās.

 Vienīgā iespēja, lai glābtu 
manu dzīvību, ir aknu transplan-
tācija. Tā lēmusi ārstu konfer-
ence Vācijā, Centrālajā transplan-
tāciju universitātes slimnīcā Ha -
noverā. Šim lēmumam pievieno-
jas arī Latvijas Onkoloģijas cen-
tra ārstu konsīlijs.  

Ārstēšanai, pārbaudēm un 
medikamentiem ir iztērēta visa 
nauda. Mana ģimene izmanto-
jusi visas iespējas.

Ķīmijterapijai ir nepieciešami 
dārgi pretvēža medikamenti, kas 
bremzētu metastažu izplatīšanos 
organismā. Gaidot rindā uz 
operāciju, ir jālieto medikamenti, 
jāveic rēgulāras pārbaudes, lai 

sagatavotu organismu operācijai. 
Aknu transplantācija ir viena no 
dārgākajām operācijām, kas 
mak sā, sākot no 90 000 latu.

Ja Jums būtu iespēja ziedot 
kaut vai vienu latu, Jūs man 
palīdzētu sakrāt nepieciešamo 
naudas summu.

 Vienīgā un pēdējā iespēja man 
ir lūgt Jūsu palīdzību.

Ziedojumu tālrunis, uz kuŗu, 
zvanot Latvijā, var ziedot vienu 
latu  ārstēšanai -  90006081.

Naudu var ziedot, arī ieskaitot 
bankas kontā 
„Swedbank” AS
Konta Nr.: LV14HABA0551018664602
DENISS  RISE
p.k. 190988-11020
BIC/SWIFT kods: HABALV22
Bankas adrese: Balasta dambis 1a, Riga,
LV-1048, Latvija/ Latvia 
Mans mobilais tālrunis - +371 27574248)

Plašāku informāciju var saņemt arī Latvijas Sarkanajā Krustā, 
piezvanot Inārai Sniķerei pa tālr. + 371 67686306.
                                                                                    Cieņā 

Deniss Riše (22)

Lūgums palīdzēt

Labojums
Laikraksta 36. numura (25. 

septembris-1.augusts) 4. lpp. 
labās puses attēla parakstā nav 
minēts, ka  Iveta Grīnberga bija 
otrā gada kursa studentu latviešu 
valodas skolotāja.

Rd.
Labojums
Laika 21.-27. augusta numura 

4. lpp. rakstā ,,Kas tu esi, Robert 
Mūk?” otrā slejā  pareizi jābūt: 
,,Trūka mācībspēku, un beigās 
mūs visus izkaisīja pa beļģu 
(nevis: bēgļu) semināriem. Vis-
pirms pabeidzu Institut Saint-
Louis (ne: Institut St. Lonis)  ar 
bakalaura gradu humānitārās 
zinībās, pēc tam  Briseles Brīvo 
(ne:  Brīvmūrnieku) universitāti 
(Université Libre de Bruxelles).” 

Rd.
Rakstiet vēl!
Ar lielu baudu lasīju Astrīdas  

Stankes stāstu „Pirts lieta”. Ļoti 
patīkamā humora izjūta ļāva 
man pilnīgi dzīvot līdzi, atcero-
ties aizvadītos gadus Gaŗezerā. 
Ļoti gaidīšu citus apdāvinātās 
rakstnieces rakstus!

Anita Demants
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Rudens pusē Latvijas Mākslas 
akadēmijas aulā skatāma Glez-
niecības katedras paidagogu 
darbu izstāde „Katapulta”. Tajā 
piedalās rektors Aleksejs Nau-
movs, prorektors Kristaps Zariņš, 
katedras vadītājs Ivars Hein-
richsons un paidagogi Kaspars 
Zariņš, Vija Zariņa, Ieva Iltnere, 
Juris Jurjāns, Irēna Lūse, Pēteris 
Postažs, Imants Vecozols, Andris 
Eglītis, Andris Vītoliņš un Kris-
tīne Rubene.

Kā liecina anotācija, katedra 
rēgulāri rīko šādas izstādes. Tas 
bijušas gan Rīgā, gan Cēsīs, 
Jelgavā, Liepājā un citviet. Jaunā-
kās skates uzdevums, kā lasāms 
tajā pašā izstādes aprakstā, ir 
„izraušanās no ierastā, cīņa starp 
tradicionālo, jauno un svaigo”. 
Pieteikums ir stipri  ambiciozs 
un, jāsaka, pretrunīgs jau pašā 
uzstādījumā, ja lasām tā, kā 
uzrakstīts. Starp ko tad ir šī cīņa 
– starp tradicionāliem uzstādīju-
miem vai savā starpā zobenus 
krusto „jaunais un svaigais”? Un 
ko nozīmē fraze: „izraušanās no 
ierastā”? Kā liecina gleznas, tad 
nav novērojama „izraušanās no 
ierastā” – visi katedras mācību 
spēki, izņemot Kristapu Zariņu, 
glezno tā, kā gleznojuši līdz šim. 

Glezniecības paidagogi 
katapultējas

Redzamas ietiekšanās jaunā te -
mu lokā vai pasaules uztverē un 
gleznojumā nav novērojamas.

Tālākais apraksts ir vēl tukš-
vārdīgāks – „katapultas jēdziens 
tiek lietots paplašinātā nozīmē – 
kā nosacīts instruments, lai 
izrautos no iesīkstējušās rutīnas, 
kā radošās enerģijas lādiņš, ko 
pasniedzējs saņem darbā ar 
topošajiem māksliniekiem, kā 
gleznotāja devums sabiedrībai 
kopumā, atpakaļ saņemot tās 
atzinību un stimulu turpmāka-
jam darbam. Tas parāda problē-
mu loku, kas nodarbina mūsdie-
nu māksliniekus”. Tālākais apgal-
vojums ir vēl satriecošāks: „Šī 
izstāde ir īpaša ar to, ka saasinā-
jušās problēmas par sabiedrības 
attieksmi pret radošiem proce-
siem kopumā, par mākslas studi-
ju metodiku un studenta kā 
topošā mākslinieka statusu kol-
lēģu vidū”. Starp abiem šiem 
izteikumiem ir daudz pretrunu, 
vienu apgalvojumu apgāž nāka-
mais. Rodas iespaids, ka apraksta 
autors centies sagudrot smalku 
koncepciju, bet pats apmaldījies 
savu vārdu trīs priedēs. Tādēļ 
nepiegriezīsim tam vērību un 
skatīsimies izstādi kā tādu un 
bez gudriem uzstādījumiem.

Katrs katedras paidagogs pie-
dalās ar vienu līdz trim darbiem. 
Rektors Aleksejs Naumovs de -
monstrē savas otas enerģisko 
triepienos a la prima manierē 
gleznotajās Italijas skicēs, pievie-
nojot tām dekoratīvu lielformāta 
parka skatu košās krāsās. Ivars 
Heinrichsons turpina šķietami 
haotisko monohromo glezniecī-
bu, kuŗā no koncentrētajiem 
rokas kustības vēzieniem pama-
zām iznirst tēlu silueti. Kaspars 
Zariņš simboliskā tēlu valodā 
runā par cilvēka un dabas attiecī-
bām. Juris Jurjāns vēsta par jau-
nības neaizsargātību viņam rak-
sturīgā dekorātīvi ievirzītajā 
gleznojumā. Pēteris Postažs iz -
stādījis apskatei divus darbus, 
radītus katru savā manierē. Irēna 
Lūse glezno lielus maigu krāsu 
attiecībās balstītus krāslauku-
mus, kuŗos iezīmējas cilvēku 
aprises. Imants Vecozols uzglez-
nojis vairākus darbus pelēkos 
toņos, kas atklāj autora jutīgumu 
pasaules uztverē. Ieva Iltnere tur-
pina gandrīz monohromi glez-
not ainas no „augstākās sabiedrī-
bas dzīves”, kurā apkārtnes dizai-
niskais perfektums kontrastē ar 
traģisko notikumu. Savukārt Vija 
Zariņa piedalās ar trim darbiem, 
kuros novērojamas atskaņas no 
klasiskās mākslas, kas interpretē-
tas mūsdienīgā tvērumā. Nor-
munds Brasliņš daudz tiešāk 
mācās no klasiskās mākslas, šajā 
gadījumā no holandiešu vec-
meistariem, kā tas redzams darbā 
„Baltā istaba”. Jaunākas paaudzes 
gleznotāja Kristīne Rubene reā-
listiskās formās pēta cilvēku sav-
starpējās attiecības. Andŗa Vīto-
liņa glezniecība turpina mainī-
ties. Kaut arī viņš joprojām glez-
no mašīnas un industrijas iekār-
tas, darbi kļuvuši dekorātīvi 
daudzkrāsaināki. Bet Andris Eg -
lī  tis pievērsies ainavai, kas tonāli 
smalkā krāsu salikumā doku-
mentē aizejošo pasauli. Vienīgi 
Kristaps Zariņš rāda kaut ko 
jaunu – abstraktu kompoziciju 
„Karstums”.

Rezumējot izstādē redzēto, 
jāsaka, ka studentus māca ļoti 
atšķirīgi paidagogi, kuŗu daiļra-
de tomēr bazēta latviešu gleznie-
cības tradicijās. Citādāk arī nevar 
būt – tradicijas ir mūsu mākslas 
spēks, amata noslēpumi ir jāap-
gūst, lai pēc tam nākamie māk-
slinieki varētu iziet ļaudīs ar savu 
skatījumu uz pasauli.

Māris Brancis

Andris Eglītis. Dzērbenes stacija. 
No cikla Es gribu būt tur. 2009

Vija Zariņa. Klusums, 2010

Ieva Iltnere. Miļais, es tev atnesu dvieli. 2010

Imants Vecozols. Mazpilsēta. 2009 Normunds Brasliņš. Baltā istaba. 2010Aleksejs Naumovs. Burano.I. 2010

Andris Vītoliņš. 200 km līdz laimei. 2010
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Vilis Mileiko

ŠOVASAR SVĒTAJĀ ZEMĒ – IZRAĒLĀ

Sabats Svētajā zemē
 Sabata laiks ilgst no saulrieta 

piektdienā līdz saulrietam sest-
dien. Sabata ievērošanas likums 
tiek uztverts ļoti burtiski. Ne -
drīkst pat elevātora pogu no -
spiest — sabatā tas automātiski 
apstājas katrā stāvā. Arī gaisa 
vēdināšanas un sildīšanas ter-
mostati ir attiecīgi programmēti 
sabata dienai. Ebrēju apdzīvotajos 
rajonos sabatā viss ir slēgts, un 
nav iespējams nopirkt pat vis-
nepieciešamāko. Arābu un kris-
tiešu rajonos turpretī tirgojas arī 
sabata laikā. 

Turīgākie ebrēji, pieaugušie un 
bērni, piektdienas vakaros sabatu 
nereti sagaida un svin kādā 
viesnīcā – ģērbti svētku drēbēs 
svinības sāk ar lūgšanām un 
kopējām vakariņām, un viesības 
jautrībā rit līdz vēlai vakara stun-
dai. Mums bija izdevība vērot 
šādas svinības.

Drošība Izraēlā
Iedzīvotāju drošībai Izraēlā tiek 

pievērsta liela uzmanība. Lielā-
kajās viesnīcās ieeja ir stingri 
kontrolēta, pie ieejas ir redzami 
kaŗavīri ar ieroci pie sāniem, kā -
das viesnīcas priekštelpā stāvēja 
kaŗavīrs ar šauteni rokās un pis-
toli pie jostas aizmugurē. Pār-
svarā, apsardze bija neuzkrītoša. 

Noziedzību līmenis Izraēlā ir 
zems, jo apdzīvotās vietās ir 
uzstādīti daudzi un dažādi novē-
rošanas aparāti. Parastie noziegu-
mi  ir zādzības.

Pārbaude lidostā pirms izlido-
šanas ir ļoti stingra, rūpīga, ami-
zanta, tā aizņēma ilgu laiku. Katrs 
čemodāns, katra soma tiek izlais-
ta caur lielu rentgena mašī nu. 
Kādam no mūsu līdzbraucējiem 
bagāžu ar rentgenu izskatīja divas 

reizes. Pirms bagāžas nodošanas 
īpaši apmācīti drošības darbinie-
ki apstaigā pasažierus, rūpīgi 
pārbauda pases, iztaujājot skatās 
tieši acīs un prasa rindu neparas-
tu jautājumu, piemēram, ko pasē 
nozīmē iniciāls aiz tava pirmā 
vārda?

Jeruzāleme
Izraēla ir kontrastu zeme. Vis-

vairāk kontrastu ir redzami tieši 
Jeruzālemē. Viena no vecākajām 
pilsētām pasaulē, tai ir vairāk ne -
kā 4500 gadu, un to pašreiz ap -
dzīvo aptuveni 700 000 iedzī vo-
tāju. Tulkojumā pilsētas nosau-
kums nozīmē „miera vieta”. 
Galvenie apmeklējumu objekti 
Jeruzālemē ir Raudu mūris, baz-
nīca ar Kristus kapu Golgatas 
kal  nā un Al Aksa mošeja. Kris-
tiešiem Jeruzāleme ir pilsēta ar 
daudzām svētvietām, kur risinā-
jušies pēdējie notikumi Jēzus 
dzīvē. Te, piemēram, atrodas 
Ģet  zemenes dārzs – vieta, kur 
Kristus pavadīja pēdējo nakti 
lūgšanās pirms Jūdas nodevības 
un apcietināšanas, te ir Olīvu 
kalns, vieta no kuŗienes Jēzus 
uzkāpa debesīs, Via Dolorosa, 
Pater Noster jeb Tēvreizes 
baznīca, vieta, kur Kristus savi-
em mācekļiem mācīja tēvreizi, 
kur tagad vairāk nekā 60 valodās 
tulkota tēvreize, tostarp arī 
latviešu valodā –  uz plāksnes, 
kas atrodas prominentā vietā, 
tuvu pie baznīcas  ieejas, un citas 
svētvietas.

Kopš izseniem laikiem Jeru-
zālemē ir izveidojušies četri kvar-
tāli: ebrēju, musulmaņu, kris  tiešu 
un armēņu. Lielu daļu no mu -
sulmaņu kvartāla aizņem tā 
sauktais Arābu tirgus. Pilsētas 
centrā ir Vecpilsēta, pilsētā pa -
visam ir vairāk nekā 1000 sina-
gogas, vairāk nekā 200 baznīcas 
un aptuveni 50 mošejas. Te ir arī 

valsts parlaments, augstākā tiesa 
un Jad Vašem ( Yad Vashem ) – 
holokausta vēstures mūzejs. 

Pie Raudu mūra var nokļūt 
tikai pēc stingras drošības pār-
baudes. Vīrieši un sievietes lū -
dzas atsevišķi. Raudu sienu žogs 
sadala divās daļās : lielākā sienas 
daļa mūra kreisajā pusē, ir pa -
redzēta vīriešiem, aptuveni ce -
turt  daļa sienas – sievietēm. Kaut 

arī apmeklētāju daudz, vīriešiem 
nebija grūtību piekļūt pie Raudu 
mūra. Lai gan Jeruzāleme ir triju 
pasaules reliģiju svētā pilsēta, to 
starpā tomēr pastāv zināma ie -
cietība. Un ne tikai Jeruzālemē, 
bet tā tas ir visā Izraēlā. 

Telaviva
Izraēlas galvaspilsēta Telaviva 

ir 101 gadu veca, platības ziņā tā 
ir mazāka nekā Haifa vai Jeru-
zāleme, bet tā ir lielākā valsts 

pilsēta iedzīvotāju ziņā, jo gandrīz 
puse Izraēlas iedzīvotāju dzīvo 
Telavivas metropoles robežās. 
Telaviva ir finanču pilsēta. Tela-
viva ir arī plūdmales pilsēta, un 
te valda brīvdienu atmosfaira. 
Tāpat kā Ņujorka, Telaviva neguļ 
– jebkuŗā diennakts laikā ir 
atvērti bāri, restorāni un citas 
izklaides vietas. Te var labi un 
garšīgi paēst. 

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums)

Šoruden, 30. septembrī, dze-
jniecei Ritai Gālei apritēja 85. 
gadskārta. Skaista jubileja! Mēs 
dzejnieci sveicinājām laikraksta 
lapās, domās sūtot sveicienus 
pāri okeanam. Te, pēkšņi, kādu 
dienu tālruņa klausulē atskan: 
„Labdien, te Rita.” Izrādās – viņa 
ir Rīgā! Atbraukusi šurp, lai 
nosvinēt savu jubileju, piedalītos 
vēlēšanās un vēl padarīt šo to 
nepieciešamu. 

Kad satiekamies saulainā ok -
tobŗa sestdienā, viņai abi ar 
dzīvesbiedru Ansi Uibo mani 
uzņem savu Rīgas radinieku 
Valdemāra ielas dzīvoklī, kuŗā 
apmetušies uz ciemu laiku.  

„Astoņdesmit pieci tomēr ir 
ļoti nopietna jubileja, un es 
pēkšņi apjautu, ka man Amerikā 
nav vairs sava draugu pulka, kuŗā 
šos gadus nosvinēt.”  Visdziļākās 
skumjas dzejniecei ir par drauga 
un domubiedra Gunara Saliņa 
aiziešanu mūžībā. „Man tā vien 
šķiet – viņš aizgāja vasaras 
debesīs, pats kļūdams par tām,” 
domīgi saka Rita. „Vienu brīdi 
man uzplaiksnījās kāda dzejas 
rinda ar šādu vīziju, bet tad 
pagaisa.” Dzejoļa nebūs, jo nu jau 

Dzejniece Rita Gāle Rīgā
pāris gadu neesot tapusi ne 
rinda.

Bet atmiņas par mūžam rosīgo 
Gunaru Saliņu ir dzīvas, kā lai 
aizmirst cilvēku, kuŗš pagājušā 
gadsimta piecdesmito gadu 
sākumā, uzzinājis par Ritas iera-
šanaos Amerikā, aicināja viņu 
„braukt pie cilvēkiem”, tas ir – no 
Rietumkrasta pārcelties uz Ņu -
džersiju – tuvāk draugiem un 
tuvāk radošām aktīvitātēm.

 Rīgas rudenī dzejniece jūtas 
pacilāta, kā nu ne – radinieki 
abus ar Ansi vienkārši lutinot, ar 
automašīnu vadājot pa dažādām 
skaistām vietām. Rudens Latvijā 
taču ir tik krāsains! Lapas 
sārtojas, saule zeltī zemi, atliek 
tikai priecāties par dzimtenes 
ainavām. Dzimumdiena esot 
nosvinēta pa divi lāgi, vispirms 
īstajā dienā, tad nākamā sestdienā 
kuplā radu pulkā. ”Nemaz nebiju 
iedomājusies, ka vīram un man 
kopā ir tik daudz radinieku!”

Sākam apspriest Rīgā redzēto, 
vēl atlikušajās ciemu dienās Rita 
ar Ansi gatavojas Nacionālajā 
Mākslas mūzejā apskatīt Ausekļa 
Baušķenieka gleznu izstādi, es 
varu pastāstīt, ka iznākusi 

grāmata par mākslinieka mūžu 
ar neskaitāmām gleznu un 
zīmējumu reprodukcijām.  

Abi bijuši uz izrādi „Ziedonis 
un Visums” Jaunajā Rīgas teātrī, 
un mēs „saskaņojam viedokļus”, 
izrādās – galvenajos jautājumos 
tie sakrīt.  Arī dzejniece uztvē-
rusi šīs izrādes „maģisko būtību” 
– atveidojot Ziedoni portretiski 
un psīchofiziski līdzīgu „oriģi-
nālam”, sasniegta teātŗa burvības 
augstākā pakāpe, radot illūziju, 
ka dzejnieks atrodas mūsu 
priekšā. Gods un slava dzejnieka 
lomas atveidotājam Kasparam 

Znotiņam! 
Stāstu par jauno Imanta Zie-

doņa dzejas grāmatiņu „Vēl ko”, 
kas iznākusi ar līdz šim nezi-
nāmām rindām, dzejoļu frag-
mentiem un domu graudiem. Tā 
nākusi klajā dzejnieces Liānas 
Langas sakārtojumā. Rita ir 
ieinteresēta to nopirkt un izlasīt, 
bet tūlīt seko jautājums: „Vai tā ir 
Liānas Langas dzejoļu grāmata 
ar pliko dibenu uz vāka? Kāpēc 
tāda izvēle?” – Uz to man īsti 
atbildes nav, neesmu ne iegā-
dājusies, ne to lasījusi, tikai 
veikala skatlogā pamanījusi 

meln  balto grāmatas vāku ar 
sievietes muguras vidusdaļas 
foto. Būs jānoskaidro – kāpēc?   

Rita Gāle stāsta, ka bijusi dziļi 
aizkustināta, skatoties jaunāko 
Nacionālā teātŗa izrādi par 
gleznotāju Leo Kokli „Leo. Pēdējā 
bohēma”. Savukārt jaunais iestu-
dējums Dailē „Aija. Pēc Jaun-
sudrabiņa” radījis rūgtas mieles: 
„Kāpēc vajadzēja izvēlēties 
Jaunsudrabiņu, ja aiziets tik tālu 
no viņa?” Un man labi saprotams 
šāds vērtējums, Rita Gāle taču 
pieder tai paaudzei, kas Jaun-
sudrabiņu vēl pazina vaigā un 
viņa darbus lasīja, veldzējoties 
latviskajā valodā, mācoties no 
tiem Latvijas dabas un cilvēku 
izpratni. Tagad modē nākusī 
rotaļāšanās ar klasiķu darbu 
motīviem tāpēc nav pieņemama.

Pēc spraigām un rosīgām sa -
runām uzaicinu Ritu un Ansi 
nofotografēties. „Tad jau tūlīt 
jākrāso lūpas un jāķemmē mati,” 
nosmej dzejniece. Abi aiziet 
saposties, un nu jau dzīvesbiedri 
iemūžināti uzņēmumā – stalti, 
paļāvīgi un bezgala labsirdīgi. 
Šķiroties dzejniece piebilst, ka 
šajās skaistajās rudens dienās 
Latvijā viņi sasmēlušies spēkus 
visai gaŗajai ziemai. Uz redzēšanos 
atkal Rīgā! 

Gundega Saulīte     

Rita Gāle un Ansis Uibo šoruden Rīgā
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Emīls Skujenieks
Pavasarīgs notikums

„Gluži otrādi, es negribu vei -
cināt jūsu veltīgās ilūzijas.”

„Atļaujiet vismaz palīdzēt 
aiznest jūsu ceļa somu līdz 
dzīvokļa durvīm.”

„Es gan biju domājusi braukt 
ar liftu, bet ja jums sagādā prieku 
kāpt līdz piektajam stāvam...”

Viņa lēnām gāja pa priekšu, 
bet Arvīds kā negribot devās 
nopakaļ. Smadzenes viņam 
drudžaini strādāja. Vēl viss nav 
zaudēts! Tad lai nu velns par 
nabagu paliek, ja viņam šoreiz 
neizdodas tas, ko viņš bija 
nodomājis!

Uz pirmā kāpņu laukumiņa 
dāma apstājās.

„Vai nav par smagu?”
„Kas – jūsu cietsirdīgā 

izturēšanās?” viņš lūkoja atjokot. 
„Tiešām – brīnos, kā vēl neesmu 
sabrucis.”

„Un es atkal brīnos, kādu 
prieku jums sagādā šāda 
kāpšana.”

„Tā man dod iespēju, vēl kaut 
mirkli pabūt kopā ar jums.”

„Tas nav daudz.”
„Jā, un tad vēl kaut mazu 

cerībiņu, ka jūsu cietā sirds pēc 
šādas plaušu ģimnastikas kļūs 
mīkstāka.”

„Kādā veidā jūsuprāt tam būtu 
jānotiek?”

„Kaut vai tādā, ka jūs mani uz 
mirklīti ieaicināsit iekšā un 
piedāvāsit krēslu.”

„Jāatzīstas, ka tas tiešām nav 

daudz prasīts,” dāma sāka 
svārstīties.

Arvīds klusībā uzgavilēja. 
Laimes svaru kauss tomēr sāka 
svērties uz viņa pusi.

„Redziet nu, jūs jau pati to 
sākat atzīt. Vai tas tiešām jūs tik 
ļoti apgrūtinātu, ja es brītiņu 
pasēdētu pie jums un izpīpotu 
papirosu?”

„Hmjā,” dāma kļuva domīga 
un sāka kāpt augstāk. „Baidos 
tikai, ka vilšanās jums neiznāk 
pārāk smaga. Bet redzu, ka citādi 
no jums vaļā netikšu.”

„Tāda valoda jau drīzāk atbilst 
tam jaukajam priekšstatam, kāds 
man par jums radies,” Arvīds 
jutās kā uzvarētājs. „Un es jau 
biju sācis domāt –„ viņš aprāvās 
pusvārdā, negribēdams izsacīt, 
ka tai no viņa bail.

„Ko tad?” dāma pēkšņi apstājās 
un cieši paraudzījās Arvīdam 
acīs, bet tas nebūt neapmulsa.

„Ka jūsu sirds tiešām tik cieta,  
kādu jūs to gribiet parādīt,” viņš 
mierīgi izturēja skatu.

Dāma tomēr noprata, ka viņš 
patiesībā bija gribējis sacīt kaut 
ko citu, un, sevī nosmīnējusi, 
nebilda ne vārda.

Tā viņi kāpa klusēdami. Dāma 
ne reizi neatskatījās, bet Arvīdam 
sirds tvīksmīgā priekšnojautā 
grasījās lēkt pa muti laukā.

Pie kādām durvīm dāma 
apstājās un sāka pa rokas somiņu 
meklēt atslēgu.

„Vai jūs tomēr vēl neesat 
pārdomājis?” viņa jautāja.

„Kas tur vairs ko pārdomāt?”
„Jūs taču nezināt, kas jūs aiz 

šīm durvīm gaida.”
„Mazs brītiņš atpūtas un 

tīkama saruna – kas gan vairāk?” 
Arvīds atjautāja ar tik nevainīgu 
seju, ka dāma tikko valdīja 
smieklus.

„Labi, lai tad arī notiek jūsu 
prāts, neatlaidīgais Don Huan,” 
viņa nopūtās, atslēdza durvis un 
uzgrieza priekštelpā gaismu. 
„Lieciet vien somu tepat un no -
velciet mēteli.”

Arvīds paklausīja bez vilcinā-
šanas. Acis pamazām aprada ar 
spilgto gaismu un viņš sāka 
apskatīties.

Tā bija liela dzīvokļa priekštelpa. 
Sienas līdz pusei bija noklātas ar 
tumša koka paneli. Abās pusēs 
augstajam spogulim bija sakārts 
daudz virsdrēbju, starp kuŗām 
Arvīds saskatīja arī dažus virs-
nieku mēteļus.

„Laikam kaimiņu,” viņš iedo-
mājās, karinādams savējo mēteli, 
tomēr sirdī kaut kas tā kā ie -
dzēla.

„Tā, un tagad nāciet šeit un 
piesēdiet. Mani lūgšu mazliet 
atvainot!”

Viņa pavēra kādas durvis, iebī-
dīja Arvīdu pa tām, uzgrieza 
gaismu un pati nozuda.

Arvīds palika viens prāvā, 
grezni un gaumīgi iekārtotā telpā 
– pa pusei viesistabā, pa pusei 
kabinetā. Pirmajā mirklī viņš 
nezināja ko iesākt, jo bija savas 
ceļabiedre mītni iedomājies pavi-

sam citādu.
Blakus istabā atskanēja paklu-

sas balsis un apvaldīti smiekli. 
Arvīdam likās, ka mājas māte 
kādam kaut ko stāsta, un, nezin 
kāpēc, viņš juta, ka tiek runāts 
par viņu. Tas viņu padarīja 
pavisam nedrošu.

Nē, te kaut kas nav kārtībā, - 
Arvīds nodomāja, un pēkšņi 
viņu sagrāba nelaba nojauta. 
Kaut tikai pa godam tiktu no 
šejienes laukā – rauj jods visu 
jauki izplānoto dēku.

Viņš jau sāka lēni virzīties uz 
durvju pusi un gudrot, kā 
visvieglāk dzīvokļa iemītniekiem 
nemanot tikt pie mēteļa. Bet te 
kaut kur kaut kas noklaudzēja un 
priekštelpā atskanēja soļi. Arvīds 
atsprāga uz istabas vidu un ar 
upuŗa jēra paļāvību gaidīja, kas 
notiks tālāk.

Durvis atvērās, un tajās 
parādījās plecīgs, slaida auguma 
vīrietis kapteiņa uniformā.

„Ciemiņš pamests viens pats,” 
viņš labsirdīgi ierunājās, un 
Arvīdam kļuva tā kā drošāk.

Kapteinis pienāca tuvāk un 
pastiepa pretī plato plaukstu, 
kuŗā Arvīds vilcinādamies ielika 
savējo.

„Mans vārds Brengulis, un es 
tad nu būtu tā kā namatēvs.”

Arvīds tikko apvaldīja skaļu 
kliedzienu. Laipnīgais runātājs 
bija tā samiedzis viņa pirkstus, 
ka viņam dzirksteles vien nošķīda 
gar acīm. Gluži nesaprotami, 
vairāk mechaniski nomurmināja 
savu vārdu, viņš klusi 
sūkstīdamies staipīja saspiesto 
roku. Kapteinis noraudzījās viņā 
ar labsirdīgu smīnu, it kā nekas 

nebūtu noticis.
„Lūdzu, sēstieties,” viņš pabīdīja 

tuvāk dziļu, mīkstu sēdekli. Bet 
Arvīds, vēl nevarēdams lāga 
attapties, purināja galvu.

„Nē, nē, paldies, man 
jāsteidzas,” viņš stostījās.

„Nekur jums nav jāsteidzas,” 
kapteinis sacīja. „Jūs taču nenācāt 
šurp, lai tūliņ skrietu prom, bet 
gan lai atpūstos, izsmēķētu 
papirosu un patērzētu.”

Ar šķietami laipnu, bet stingru 
un noteiktu tvērienu viņš nospie-
da Arvīdu sēdeklī un nolika 
viņam priekšā sudraba papirosu 
kārbu. Arvīds nedroši paņēma 
vienu, un kapteinis viņam pas-
niedza uguni.

„Tā, nu tagad mazliet patēr-
zēsim,” viņš nosēdies Arvīdam 
pretim, aizdomīgā laipnībā 
ierunājās. „Vispirms gribēju jums 
pateikties, ka bijāt tik izpalīdzīgs, 
atvadījāt mājup manu sievu, kaut 
gan viņa jums pilnīgi sveša.”

Arvīds sastinga.
„Es jau pats gribēju aiziet viņai 

pretī uz staciju, bet mani šoreiz 
aizkavēja. Parasti gan es to daru 
– sevišķi tagad, pavasaŗa laikā, 
kad visādi slaisti uz ielas sienas 
klāt godīgām sievietēm. Vai tā 
nav?”

Arvīds mechaniski pamāja ar 
galvu. Viņa prātu nodarbināja 
viena vienīgā, pirmītējā doma: 
kad nu tikai ar godu tiktu no 
šejienes laukā!

„Piedodiet,” kapteinis cēlās 
kājās. „Es esmu tik neuzmanīgs 
– ļauju ciemiņam pēc tik gŗūta 
nāciena sēdēt sausā. Anniņ!" viņš 
pavēris durvis uzsauca.

2010. gada 2. oktobri, 10. 
Saeimas vēlēšanu dienu, lielākā 
daļa latviešu gan Latvijā, gan 
citur pasaulē gaidīja ar satrauku-
mu un zināmām bažām.  Šai 
dienai gatavojās, sekojot visām 
polītiskajām norisēm Latvijā gan 
presē gan internetā, gan daloties 
domās ar tautiešiem.  Sevišķi 
rūpīgi šim nozīmīgajam notiku-
mam gatavojās Floridas St. 
Pētersburgas Latviešu biedrības 
cilvēki, jo šajās vēlēšanās St. 
Pētersburga bija izvēlēta kā vieta, 
kur jāizveido vēlēšanu iecirknis 
Nr. 1006.  Par galveno atbildīgo 
par šo svarīgo darbu un par 
vietējās Vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs tika izvirzīts And-
ris Ritums, kuŗš ap sevi sapul-
cināja tādus aktīvus darboņus kā 
Māru Ritumu – Vēlēšanu komisi-
jas sekretāri, Aiju Norbergu, 
Māru un Māri Prāvus – Vēlēšanu 
komisijas locekļus.  Vēlēšanu ie -
cirknis tika iekārtots Latviešu 
biedrības bibliotēkas telpās at -
bils  toši visiem noteikumiem. 
Nedēļu pirms vēlēšanām tiem, 
kuŗiem bija neskaidrības vēlēšanu 
sakarā, šeit bija iespējams saņemt 
konsultācijas  Par vēlēšanām tika 
izziņots vietējās „Ziņās” un visi 
tika aicināti aktīvi piedalīties 
Latvijai tik izšķirīgajā notikumā. 

Vēlēšanu dienas rītā satrau-
kums sasniedza kulmināciju, jo 
pēc tam, kad bija ieguldīts liels 
darbs visa sagatavošanā, urdīja 
jautājums, vai cilvēki nāks, vai 
nenodomās, ka viņu balsīm nav 

nekādas lielas nozīmes.  Bet, kad 
sāka ierasties pirmie balsotāji, šo 
satraukumu nomainīja prieks, ka 
cilvēki nāk. Brīžiem pat reizē 
iera  dās tik daudz ļaužu, ka nelielā 
bibliotēkas telpa likās pārpilna.  
Nāca vietējie aktīvie biedrības 
biedri, nāca tie, kuŗi uz sarī-
kojumiem vairs nespēj ierasties, 
bet nodot savu balsi par nākotnes 
Latvijas liktens lēmējiem uzska-
tīja par savu augstāko pavalsnie-
ka pienākumu.  Ieradās cilvēki 
no attālās Orlando pilsētas un 
tālās Maiami apkārtnes, no kuŗas 
līdz St. Pētersburgai ceļā jāpavada 
4 stundas.  Starp vēlētājiem bija 
pazīstamas sejas un svešas, bija 
vecāku ļaužu sejas un gados 

pavisam jaunu, to sejas, kuŗi 
Latviju atstājuši sen, un to, kuŗi 
no tās izbraukuši nesen.  Īpašs 
balsotājs bija Dr. Haralds Kuplis, 
kuŗš savos 100 gados ar lielu 
atbildību piedalījās nozīmīgajā 
notikumā.   

Kad vēlēšanu iecirknis tika 
slēgts, komisija varēja secināt, ka 
vēlēšanās piedalījušies 70 pilsoņi, 
kas ,varbūt no malas skatoties, 
neliekas pārāk liels skaits, bet, 
ņemot vērā, ka vietējo latviešu 
šai apkārtnē nav nemaz tik 
daudz, šis skaits organizātorus 
apmierināja pilnībā, tas bija par 
30% vairāk nekā iepriekšējās St. 
Pētersburgā noturētajās vēlēša-
nās.  Šeit uz dažādiem sarīkoju-

miem pēdējā laikā reti kad iero-
das ļaudis tik lielā skaitā, kas liek 
secināt, ka vēlēšanas cilvēki ņē -
muši nopietni un ieguldītais 
darbs to organizēšanā nav bijis 
veltīgs. Vēlēšanu komisija arī se -
ci  nāja, ka nebija nekādu pārkā-
pumu no balsotāju puses.  Sa -
skai   tot balsis, izrādījās, ka 58 
vēlētāji savas balsis nodevuši 
apvienībai „Vienotība”, 11 – ap -
vienībai „Visu Latvijai”-„Tēv-
zemei un Brīvībai”/LNNK un 1 
balss tikusi partijai „Ražots 
Latvijā”.  Balsotāji bija izdarījuši 
arī vairākus labojumus biļetenos, 
pieliktas 29 plūsa zīmes, tādējādi 
atbalstot sev tuvākos kandidātus, 
un izsvītroti 150 kandidātu 

vārdi.
Vēlēšanu komisijas priekš -

sēdētājs Andris Ritums, gandarīts 
par vēlētāju aktīvitāti, apzinīgu-
mu un atbildīgumu, kā arī 
vēlēšanu rezultātiem, visas Vē  -
lēšanu komisijas vārdā izsaka 
vislielāko pateicību visiem, kas 
šais vēlēšanās piedalījās.  Savu-
kārt, vēlētāji var izteikt savu 
atzinību nenogurstošajiem vēlē -
šanu organizētājiem par ieguldīto 
lielo darbu, kurš iesākās jau ilgi 
pirms pašas vēlēšanu dienas.  Vēl 
tikai atliek cerēt, ka floridiešu 
izvēle balsojot ir bijusi īstā, ka 10. 
Saeima strādās nesavtīgi Latvijas 
labā. 

   Gundega Vilemsone

Latvijas 10. Saeimas vēlēšanas Floridā 

Balso simtgadnieks Dr. Haralds Kuplis

Vēlēšanu komisija. No kreisās: Aija Norbergs, Māra Ritums, 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Andris Ritums, Māra Prāvs 
un Māris Prāvs

(Turpinājums)

(Turpinājums sekos)
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Staunton, 
October 5 – The war of words 
between Dmitry Medvedev and 
Alyaksandr Lukashenka is more 
than just the product of tensions 
between Moscow and Minsk, 
Russian analysts say. Instead, it is 
part of a broader and growing 
alienation between the Russian 
Federation and the former Soviet 
republics, one that has its roots 
in clashing visions of the future.

But both because of the West’s 
hostility to Lukashenka and his 
regime, one usually labeled “the 
last dictatorship in Europe,” and 
because of the West’s desire to 
curry favor with Moscow in 
pursuit of one or another goal, 
this general trend, widely noted 
by commentators in the region, 

(Turpināts no 1. lpp.)

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow is Alienating More than Minsk, 
Russian Analysts Say

has been largely ignored, let 
alone exploited, by Europe or the 
United States. 

The clearest expression of this 
argument can be found in a 
commentary on Grani.ru 
yesterday. In it, Dmitry Shusharin, 
a regular writer for that portal, 
points out that the exchange of 
angry words between Medvedev 
and Lukashenka is part Moscow’s 
current propensity to be angry 
with all leaders of the post-Soviet 
states (grani.ru/blogs/free/
entries/182276.html).

Russia’s “tandemocracy,” he 
says, had placed “great hopes” on 
new Ukrainian President Viktor 
Yanukovich, but exactly what 
these would in fact look like is 
something that Medvedev and 
Vladimir Putin, along with the 
rest of the Russian powers that 
be, clearly “did not themselves 
know” at least in any specific 
detail.

 “In an ideal outcome,” the 
Russian leaders “see relations 
with Ukraine, Belarus, Georgia 
and the other nearby neighbors 
if not as they were before in the 
USSR then as like those which 

the Soviet Union had with the 
countries of the Warsaw Pact,” a 
vision that they and others 
should have understood was not 
going to be realized.

For Medvedev and Putin, the 
orientation of the leaders of these 
states “toward Western values 
and norms of politics” is 
completely “unacceptable,” 
Shusharin says. That is why they 
placed such hopes on Lukashenka, 
whose ideology is a Russophile 
form of Belarusian identity, and 
on Yanukovich who “does not 
have any ideology” at all.

But now the Moscow leaders 
have been rejected by the first, 
and soon, they are likely to be 
rejected by the second as well, 
the commentator continues, an 
outcome Medvedev and Putin 
would have anticipated if they 
had remembered the real basis of 
the Warsaw Pact rather than the 
idealized version of it in which 
they apparently believe.

That military organization, led 
by Moscow, “was tank socialism” 
-- that is, Shusharin continues, 
“the single source, reserve and 
guarantee of the communist 

regimes in these countries was 
the Soviet Union and its military 
presence.” When that disappeared 
so too did the Warsaw Pact.

But even before the events of 
the late 1980s, Shusharin points 
out, those leaders who had 
alternative sources of power like 
Yugoslavia’s Tito and China’s 
Mao Zedong could act 
independently. The only 
difference was that the first broke 
with Moscow early on while the 
second “for a long time led the 
Soviet Union by the nose and 
used its assistance.” 

Those experiences, Shusharin 
suggests, should serve as a lesson 
to Moscow but Russian leaders 
have not assimilated them. 
Moscow doesn’t understand 
that  “for the politicians in the 
former Soviet republics -- even if 
they are oriented toward Moscow 
and make use of its support -- 
relations with Russia are not as 
critical as relations with their 
own populations,” “the source of 
their power within [their] 
countries.”

Just as Western Europe and the 
United States dealt with the 

problems of the former Warsaw 
Pact countries and post-Tito 
Yugoslavia “without the 
particularly active participation 
of Russia, Shusharin says, so now 
“the authoritarian regimes in 
Ukraine and Belarus” will 
eventually ask for help from 
“Western Europe and the US, 
not Russia.”

The reason that is so, he argues, 
is that Russia “does not guarantee 
[their] national sovereignty.” 
Instead, its leaders act as if the 
former Soviet republics are not 
full-fledged independent 
countries but rather something 
less than that, places where 
Russia must enjoy greater 
deference and influence than any 
of them want to offer.

The current leaders of these 
countries “do not intend to divide 
power with Moscow,” and they 
are very much aware that is what 
the Russian powers that be want.  
Consequently, sooner than many 
may expect, they will turn to 
Western countries, something 
that “again will be something 
completely unexpected” for the 
latter. 

Pieminot latviešu un cittautie-
šu attiecības, bija  jautājums, vai 
ie  spē  jams, ka krievu minoritāšu 
pārstāvjus iesaistīties polītikā 
mo   tī   vējušas kādas viņiem noda-
rītas pārestības. Valsts prezidents 
atbildēja, ka valstī partijas tiek 
veidotas pēc tautiskās piederības 
pazīmes un nevis  polītiskās pār-
liecības. Tas traucē Latvijas valsts 
attīstību un polītisku partiju 
ideoloğisko platformu noskaid-
rošanu. Runājot par nelatviešiem 
jeb tā saucamajiem kriev va-
lodīgajiem,  svarīgi apzināties, ka 
nav runa par viendabīgu cilvēku 
grupu. 

Nelatviešu vidū ir gan ideo-
loğiska, gan arī tautiska dažādība. 
V. Zatlers uzskata, ka nosaukt 
pilnīgi visus mazākumtautību 

pārstāvjus par ,,krievvalodīgiem” 
un neiesaistīt viņu pārstāvjus 
sabiedriskajās norisēs ir ne tikai 
nepareizi, bet arī tuvredzīgi un 
neauglīgi. Pareizāk cilvēku  rak-
sturotu viņa tautība, (piemēram: 
igaunis, polis, krievs, utt.), neaiz-
mirstot pieminēt viņa piederību 
Latvijai. 

Runājot par  Latvijas neatka-
rības saglabāšanu un nākotni, 
prezidents teica, ka vislielākā 
garantija Latvijas neatkarībai ir 
pilnīga iekļaušanās Eiropas 
Savienībā. Ekonomikā Latvija 
visvairāk sadarbojas ar ES un 
rietumu kaimiņvalstīm, vislie-
lākos ieguldījumus saņem no 
Zviedrijas un Vācijas. Tomēr ar 
pašreizējo sadarbību kopīgā ES 
finanču sistēmā vien nepietiek. 
ES  jāturpina attīstīt kopīgas 
enerģētikas un transporta sistē-

mas, kā arī jāmeklē sadarbības 
iespējas ārpus savām robežām. 

Kāds tikšanās dalībnieks  pauda 
bažas, ka  ārzemnieki izpērkot 
Latvijas mežus. V. Zatlers pa -
skaidroja, ka lielākais mežīpaš-
nieks Latvijā ir uzņēmums ,,Lat-
vijas meži”, kas pieder valstij. 
Privāto mežu apsaimniekotāji 
likuma robežās var brīvi rīkoties 
ar savu īpašumu un, ja viņi savu 
zemi pārdod dāņiem vai zvied-
riem, Latvija tikai iegūst no 
ārzemju uzņēmēju un kapitāla 
ienākšanas valstī. 

Vispersoniskāko  jautājumu 
valsts prezidentam Zatleram uz -
deva 11 gadu vecā skolniece Kai-
ja Barisa:  ,,Vai  grūtāk būt par 
ārstu vai prezidentu?”  V. Zatlers 
ar humoru atbildēja, ka abi amati 
ir vienlīdz grūti un atgādināja, ka 
latviešu zemnieks un ārsts spēj 

izturēt pilnīgi visu! Trīsdesmit 
gadus strādājot par ārstu, viņš 
ieguvis stabilu nervu sistēmu un 
iemācījies ātri izlemt. Šīs īpašības 
palīdz prezidenta darbā. Turklāt, 
teica V. Zatlers, ir svarīgi atce-
rēties, ka viņš nav chirurgs, kas 
pieradis tikai ,,ņemt ārā un griezt 
nost”, bet gan ortopēds, kas 
parasti ,,kaut ko piešuj”! 

Pēc jautājumiem sākās vakara 
saviesīgā un neformālā daļa, kad  
Bostonas tautieši varēja apru-
nāties un nofotografēties ar 
Valsts prezidentu un Lilitu Zat-
leri.  Gādīgās saimnieces viesus 
un klausītājus pacienāja ar glāzi 
vīna, pīrāgiem un citām garšīgām 
uzkodām. 

Sarīkojumu atbalstīja  Bostonas 
latviešu organizācijas: Amerikas 
latviešu tautiskā savienība; Bos-
tonas latviešu skola; Bostonas 

Latvijas Valsts prezidenta Valža Zatlera viesošanās Bostonā
Daugavas Vanagu apvienība;  
Lat  viskais mantojuma fonds; 
Bostonas latviešu apvienība; 
Dau  gavas 8. skautu vienība; 
Sauleskalna 7. gaidu vienība. 
Tik  šanos rīkoja un vadīja Mā rcis 
Voldiņš, viņam palīdzēja viesu 
uzņemšanas komitejas locekļi: 
Ilga Richtere, Annija Reinberga, 
Ivars Buks, Krisīte Skare, Antra 
Trašere (Thrasher), Lia Dilba, 
Krists Kārkliņš, Aivars Oga, 
Silvija Ūdre, Vilnis Bērziņš, 
Staņislavs Duļevskis, Maira Ga -
liņa, Baiba Ozola, Valda Grin-
berga, Juris Bariss, Ēriks Puriņš, 
Vilnis Kreišmanis, Maikls Vokers 
(Michael Walker), Edgars Galiņš, 
Džūns Lī (Jun Lee) un Gints 
Grinbergs.

Annija Reinberga, 
Krists Kārkliņš

Valsts prezidentam Zatleram grāmatas pasniedz gaida Kristiāna Grinberga un 
skauts Aleksandrs Puriņš

Valsts prezidents Zatlers un Lilita Zatlere ar Bostonas latviešu skolas skolēniem, 
skolotāju palīdzēm, skautiem un gaidām. Pirmā rindā:  Keita Barisa, Lilita 
Zatlere, Valsts prezidents Valdis Zatlers, Mia Lī, Anika Grinberga, Maija 
Grinberga; otrā  rindā:  Kristīne Barisa, Māra Spalviņa, Kaija Barisa, Kristiāna 
Grinberga, Ēriks Galiņš, Aleksandrs Puriņš, Pauls Galiņš
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J A U N U M I  L A T V I J A S  P O L Ī T I K Ā

Par Latvijas vēstnieci Francijā, UNESCO un Starptautiskajā 
Frankofonijas organizācijā iecelta Sanita Pavļuta-Deslandes. 
Vēstniece dzimusi 1972. gadā, beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju   
un Parīzes Polītisko zinātņu institūta Straptautisko attiecību nodaļu, 
speciālizējoties ES jautājumos.

Ādažu poligonā uz apvienotajām sauszemes un gaisa spēku 
starptautiskajām mācībām Sabre Strike 2011 nogādāta militārā 
technika, tostarp  amerikāņu kaujas bruņumašīnas Stryker. Viena 
Stryker ražošanas izmaksas ir apmēram pusotra miljona dolaru. 
Bruņumašīnas apkalpē ir 11 cilvēku komanda.

Vairāki aktīvisti 11. oktobrī Satversmes tiesā (ST) iesnieguši 
sūdzību par 10. Saeimas vēlēšanās pieļauto Saeimas vēlēšanu likuma 
pārkāpumu, norādot, ka nav ievērotas likumā noteiktās vienādās 
tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai visām polītiskām partijām un ap -
vienībām. Pieteikuma iesniedzējiem nav tikusi dota iespēja piedalī -
ties pirmsvēlēšanu diskusijās televīzijā un paust savu viedokli laikraks-
tos. Ar pieteikumu ST vērsušies partijas Daugava Latvijai pārstāvji 
Didzis Ozols, Mārtiņš Draudiņš, Ražots Latvijā pārstāvji Sigurds 
Graudiņš un Andris Orols, partijas Par prezidentālu repub liku 
pārstāvis Eduards Mihaļevičs, partijas Tautas kontrole pārstāvis Juris 
Lapinskis un apvienības Atbildība pārstāvis Klementijs Rancāns.

Rīgas apgabaltiesa 12. oktobrī pasludināja spriedumu vairāk 
nekā pirms pieciem gadiem aizsāktajā Bankas Baltija (BB) likvidātora 
BDO strīdā ar Latvijas valsti Latvijas Bankas (LB) un Finanču mi -
nistrijas (FM) personā par 238 miljonu latu zaudējumu piedziņu. 
2005. gada maijā tiesā iesniegto prasību sāka izskatīt šā gada 22. jūnijā. 
Vairākas darbadienas tiesas sēdēs tika uzklausīta gan prasītāja 
advokātu, gan valsts aizstāvja advokāta Romualda Vonsoviča pozicija. 
Vonsovičs paziņoja, ka valsts “nekādā veidā neatzīst prasību pilnībā, 
ne par vienu santimu”, kā arī piebilda, ka BB likvidātora prasībai ir 
iestājies desmit gadu noilguma termiņš. 

Vācijas Federālais archīvs Latvijas Valsts vēstures archīva 
krājumus papildinājis  ar 16. -  20. gadsimta Kurzemes un Vidzemes 
vēsturiskiem dokumentiem. Tajos ir  Kurzemes hercogistes tiesību 
vēsture, zemes un īpašumu tiesības, pilsētu un muižu vēsture, arī        
18. gadsimta baroneses fon Firksas Aizputē tapušu dzejoļu albums u. c.

Uz Latvenergo  vadītāja amatu  bija pieteikušies 19 pretendenti. 
Kon  kursa kārtā par uzvarētāju atzina Rīgas siltuma vadītāju Āri 
Žīguru.

Latvijā pirmo reizi interesentiem pieejama Lielā ķīniešu-lat  -
viešu vārdnīca. To sagatavojis Pēteris Pildegovičs ar dzīvesbiedri pēc 
asto  ņu gadu darba. Atbalstu grāmatas izdošanai sniegusi Ķīnas   
Tautas Republikas vēstniecība Latvijā, Ārlietu ministrija un Latvijas 
Uni versitāte. Vārdnīcu izdevusi Ķīnas izdevniecība Commercial 
Press.

Latviešu meitene no Aizkraukles Ginta Lapiņa kļuvusi par starp-
tautisku sensāciju aizvadītajās Ņujorkas (09.-16.09.10.), Milānas         
(22.-29.09.10.) un Parīzes (27.09.-07.10.10.) modes nedēļās. Turklāt  
Milānā pašu augstāko prestižu ieguvušais Versace modes nams mei-
tenei uzticēja atklāt savu 2011. gada pavasaŗa/vasaras kollekcijas     
skati.

Baltijas jūrā 9. oktobrī uz Lietuvas prāmja Lisco Gloria notika 
sprādziens, kuŗā cietuši aptuveni 20 cilvēki. No prāmja evakuēti 
gandrīz 240 cilvēki. Pēc Ārlietu ministrijas informācijas, ugunsgrēkā 
cietuši arī divi Latvijas valsts piederīgie. 

Valsts prezidents Briselē
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

darba vizītes ietvaros Beļģijā pie-
dalījās 8. Āzijas un ES galotņu 
ap   spriedē. Galvenais sarunu ak -
cents bija likts uz ekonomiska  -
jiem un drošības jautājumiem.

Valdis Zatlers tikās ar Indijas vi -
ceprezidentu Šri Hamidu Ansari. 
Sarunā Zatlers atzina, ka Latvijai 
ir liela interese par sadarbības vei-
cināšanu transportā un loģistikā, 
biotechnoloģijā, farmcijā un ci - 
tās jomās. Dzelzceļa savienojuma 
paplašināšana starp Rīgu un Af -
gānistānu dotu iespēju labāk 
organizēt transportu starp Eiropu 
un Indiju.

Savā uzrunā galotņu apspriedē 
Valsts prezidents stāstīja par Lat-
vijas sekmēm ekonomiskās kri  -
zes pārvarēšanā. Valsts ekonomis-
kajā situācijā panākts pagrieziens, 
tomēr arī turpmāk būs jāpieņem 
smagi lēmumi valsts budžeta 
stabilizēšanā.         

Valsts prezidenta paziņojums 
pēc 10. Saeimas vēlēšanām

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pateicas visiem Latvijas pavalst-
niekiem Latvijā un ārvalstīs, kas, 
balsojot 10. Saeimas vēlēšanās, ir 
aktīvi piedalījušies valsts turpmā-
kā polītiskā, ekonomiskā un so -
ciālā attīstības virziena noteikša -
nā. Viņa ieskatā Latvijas pavalst-
nieki tādējādi demonstrējuši lī  dz-
atbildību par Latvijas nākotni, jo 
demokratisku valsti nevar izvei-
dot, pārvaldīt un pārveidot bez    
tās pavalstnieku līdzdalības.

Valsts prezidents apsveic visus 
jaunievēlētos 10. Saeimas depu-
tātus un novēl viņiem nākamajos 
četros gados, strādājot Latvijas 
valsts un tautas labā, saglabāt   
ciešu saikni ar saviem vēlētājiem, 
kuŗa jau vēlēšanu dienā bijusi   
īpaši izteikta. Pārstāvot vēlētāju 
intereses un izpildot priekšvēlē-
šanu laikā dotos solījumus, tautas 
priekšstāvjiem tiek dota iespēja 
at   jaunot  zaudēto Latvijas iedzī vo-
tāju uzticību likumdevējam – 
Saeimai.

Ar Valsts prezidenta atbalstu 
šogad pirmo reizi Saeimas vēlē-
šanās vairs nav pieļauts tā sauca-
mais lokomotīvju princips un 
deputātu kandidātiem bija jāveltī 
lielāks darbs savos vēlēšanu ap -
gabalos. Valdis Zatlers ir gandarīts, 
ka pēc jaunās vēlēšanu sarakstu 
kārtības vēlētājiem Saeimas de -
putāti būs tuvāki un vieglāk sa -
sniedzami. Tā būs labāka iespēja 
prasīt no parlamentāriešiem at -
bildību par viņu darbiem, kā arī 
veicināt polītisko dialogu starp 
tautu un tās priekšstāvjiem parla-
mentā.

ASV Jūras spēku ministrs 
Latvijā

 Latvijā darba vizītē bija ieradies 
ASV Jūras spēku ministrs Rejs 
Mabuss. Rīgā viņš tikās ar Valsts 
prezidentu Valdi Zatleru, aiz sar-
dzības ministru Imantu Lieģi         
un citām civīlajām un militāra -
jām amatpersonām, lai apspries -
tu ASV un Latvijas militāro sa -
darbību. 

R.  Mabuss apmeklēja Jūras spē-
ku Flotiles Krasta apsardzes die -
nesta Jūras meklēšanas un glāb-
šanas koordinācijas centru 
(MRCC), iepazinās ar centra 
darbību un galvenajiem Latvijas 
Jūras spēku Flotiles un Krasta 
apsardzes dienesta uzdevumiem. 

Viesis apskatīja arī Vecrīgu un 
iegriezās Okupācijas mūzejā. 

Rejs Mabuss vada ASV Jūras 
floti un spēkus un ir atbildīgs vai-
rāk  nekā par 150 miljardu ASV 
dolaru lielu ikgadējo budžetu un 
gandrīz 900 000 cilvēkiem. R. Ma -
  busa pārziņā ir visa ASV Jūras 
spēku departamenta darbība – 
rekrutēšana, organizēšana, apgā-
de, nodrošinājums, apmācības       
un mobilizācija. Papildus viņš 
pār  rauga arī flotes kuģu, aprī ko-
juma un ēku būvniecību,  remon-
tu, kā arī ir atbildīgs par ASV na -
cionālajai drošībai un ASV pre -
zidenta un Aizsardzības ministra 
mērķiem atbilstīgas polītikas un 
programmu izklāstu un īste no ša-
nu.  R. Mabuss pievienojās ASV 
Prezidenta Baraka Obamas admi-
nistrācijai 2009. gada maijā. Ie -
priekš viņš strādājis dažādos aug-
s ta līmeņa posteņos valsts un pri-
vātajā sektorā, piemēram, bijis 
Misisipi pavalsts gubernātors, 
ASV vēstnieks Saūda Arabijā un 
kompanijā Foamex.  

Neoficiālais jaunās valdības 
sastāvs

Kaut gan jaunveidojamā koali-
cija valdības amatus vēl nedala, 
kļuvis zināms jaunās valdības 
iespējamais sastāvs. Ar Visu Lat-
vijai/Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 
,iespējams, tiks noslēgts vienīgi 
sa   darbības līgums, tādējādi val dī-
bu veidotu tikai divi spēki - parti -
ju apvienība Vienotība un Zaļo       
un Zemnieku savienība (ZZS).

Ministru prezidenta amatu 
ieņemtu Valdis Dombrovskis. Vie-
notībai tiktu arī finanču ministra 
amats, to ieņemtu Andris Vilks, 
ārlietu ministra amats tiktu Artim 
Pabrikam, aizsardzības ministra - 
Imantam Lieģim, tieslietu mi -
nistra - Ģirtam Valdim Kristov- 
s kim, veselības ministres - Sarmītei 
Veidei, iekšlietu ministres - Lindai 
Mūrniecei, kultūras ministra - 
Intam Dālderim, satiksmes mi -
nistra - Artim Kamparam.

Iespējams, satiksmes ministra 
amats varētu tikt apvienībai           
VL/TB/LNNK, ja tā būs koalicijā.

ZZS līdz ar  šobrīd tās jau va -
dītājām ministrijām - Labklājī -
bas, Izglītības un zinātnes, Vides, 
Zemkopības un Reģionālās attīs-
tības un pašvaldību lietu minis- 
t riju - varētu tikt arī pie Ekono-
mikas ministrijas, jo apvienība 
vēlas nopietnāku pārstāvību val-
dībā.

Vienotības pārstāvji jau iepriekš 
izteikušies, ka, visticamāk, koali-
ciju jaunajā Saeimā un valdību 
varētu veidot Vienotība, ZZS un 
VL/TB/LNNK. Tomēr Vienotība 
par iespējamu sadarbību uzsākusi 
sarunas arī ar Saskaņas centru, 
neizslēdzot varbūtību, ka SC va -
rētu tikt piedāvāts kāda mi  -              
nistra amats. Pret to piesardzīgu 
attieksmi paudusi ZZS, savukārt 
pret SC iesaistīšanu koalicijā klaji 
negātīvi noskaņoti ir VL/TB/
LNNK pārstāvji. Apvienība Par 
labu Latviju paziņojusi, ka plā no 
atrasties “konstruktīvā opozicijā”.

Par koalicijas Achilleja papēdi
LNT 12. oktobŗa raidījumā 900 

sekundes svarīgu viedokli par val-
dības koalicijas veidošanu pau da 
apvienības Vienotība  partijas Sa -
biedrība citai polītikai (SCP) pār-
stāvis, bijušais ārlietu ministrs 
Artis Pabriks.  Viņš analizējis ār -
valstu presē rakstīto un secinājis: 

apvienības Visu Latvijai/Tēvze -
mei un Brīvībai/LNNK (VL/TB/
LNNK) iekļaušana koalicijā tai 
būs kā Achilleja papēdis, un tas 
nākotnē var pārvērsties par no -
pietnu viedokļu atšķiršanos kāda 
svarīga ārpolītikas lēmuma pie-
ņemšanā. Vairāki Rietumu plaš-
saziņas līdzekļi VL/TB/LNNK no -
saukuši par ultranacionālu spēku, 
kas var radīt sarežģījumus ārpo-
lītikas jautājumos.

Pēc Pabrika domām, rietumu 
plašsaziņas līdzekļi pauž nelielu 
satraukumu, kāda būs Latvijas 
polītika, ja valdības koalicijā ie -
nāks parlamentā jaunievēlētais 
latviešu labējais spēks. Kaut arī 
Saeimas vēlēšanu rezultāti tiek 
vērtēti ļoti pozitīvi, ārvalstu prese 
ir ļoti piesardzīga pret VL/TB/
LNNK. Viedokļi par VL ir pret-
runīgi. Vairākums starptautisko 
plašsaziņas līdzekļu Latvijai vel-
tījuši atzinīgus vārdus par vēlē-
šanu rezultātiem. Savukārt The 
New York Times, kas pirms vēlē-
šanām pretrunīgi vērtētā rakstā 
Latviju nosauca par niecīgu val- 
s tiņu, vēlāk saprata, ka pieļauta 
kļūda, jo avīze  par rakstu tika 
kritizēta. Britu žurnāls The Eco-
nomist ar astoņiem deputātu 
mandātiem Saeimā  iekļuvušo na -
cionālo apvienību nosaucis par 
ultranacionālistiem.

“Mums ir jāizvērtē, kā mēs 
izskatāmies pēc vēlēšanām, jo 
pašlaik kopumā izskatāmies labi. 
Taču jāievēro arī satraukums, jo 
arī pēc manām domām jauno 
labējo spēku iekļaušana koalicijā 
var radīt problēmas nākamajai 
valdībai. Ļaujot valdībā strādāt 
VL, dodam iespēju kritiskās si -
tuācijās Krievijas kritiku par Lat-
viju vai Baltiju padarīt ļoti ietek-
mīgu Rietumos. Tas varētu trau -
cēt arī atbalsta iegūšanu Latvijas 
ārpolītikai. Tomēr Valsts pre -
zidenta Valža Zatlera vizīti Krie-
vijā nevar ietekmēt VL/TB/LNNK 
iekļaušana koalicijā,” sacīja Pab-
riks. Viņš atgādināja, ka, ultra la-
bējām partijām nonākot parla-
mentā, Eiropas sabiedrība un 
plašsaziņas līdzekļi uz to parasti 
reaģē asi, piemēram minot Jor -       
gu Haideru Austrijā un Žanu Le -
pēnu Francijā.

Iepriekš ziņots, ka jautājums par 
topošās koalicijas - Vienotības, 
Zaļo un Zemnieku savienības 
(ZZS) un VL/TB/LNNK) iespēja-
mo sadarbību ar apvienību Saska-
ņas centrs tiks atrisināts šīs nedē -
ļas laikā. Pēc Ministru prezidenta 
Valža Dombrovska teiktā, lielā -  
kie iebildumi pret sadarbību ar    
SC nāk no VL/TB/LNNK pār-
stāvju puses, tāpēc par šo jautā-
jumu būs nepieciešamas vēl pa -
pildu sarunas. Sadarbības piedā-
vājums  SC joprojām  ir spēkā.

Tēvzemiešu paziņojums
Apvienības Tēvzemei un Brī vī-

bai/LNNK valde 11. oktobrī nolē-
ma, ka partijai ir aktīvi jāpieda -       
lās Valža Dombrovska  vadītās 
val  dības koalicijas veidošanā.        
Val dībā varētu iekļauties apvie -
nība Vienotība, Zaļo un Zem nie-
ku savienība un VL/TB/LNNK.

TB/LNNK valdes ieskatā, tikai 
pierādot savu spēju darboties 
valdībā un vienoties par kom-
promisiem, Nacionālā apvienība 
var izpildīt vēlētājiem doto so -
lījumu “novērst promaskavisko 
spēku apvienības Saskaņas centrs 

nākšanu pie varas, kā arī īstenot 
savus pamatmērķus – Latvijas kā 
nacionālas un ekonomiski kon-
kurētspējīgas valsts nostipri nā ša-
nu. Pēc apvienības valdes locekļu 
domām, ilgstoša nacionālo spēku 
atrašanās opozicijā veicinātu pa -
kāpenisku Latvijas ģeopolītiskās 
orientācijas maiņu, nevis palie li-
nātu nacionālo spēku izredzes 
ietekmēt situāciju pēc nākamajām 
Saeimas vēlēšanām.

Par kļūdām sarakstos
Centrālās vēlēšanu komisijas 

priekšsēdis Arnis Cimdars aplie-
cina - kļūdas deputātu kandidātu 
plūsu un svītrojumu skaitīšanā un 
ievadīšanā datorizētajā vēlēšanu 
sistēmā ir normas robežās. Nepre-
cīzitātes datu ievadīšanā bija ra -
dušās 43 no 949 vēlēšanu iecirk-
ņiem, kuŗos, ievadot datus da  tor-
sistēmā, bija vai nu sajaukti vie -
tām plūsu un svītrojumu stabiņi, 
vai arī nesaskanēja par kādu 
deputāta kandidātu nodoto balsu 
kopskaits. Rezultātā mainījās pro-
vizoriskie dati par 10. Saeimā ie -
vēlētajiem deputātiem. Visas pa -
manītās kļūdas ir novērstas. To 

rašanos Cimdars skaidro ar vē -
lēšanu iecirkņu komisijas locekļu 
nogurumu, kas radīja neuzma-
nības kļūdas. 

Urbanoviča vēstule
Saeimas Saskaņas centra frak-

cijas priekšsēdis Jānis Urbanovičs 
nosūtījis vēstuli Satversmes aiz-
sardzības biroja direktoram Jānim 
Kažociņam par Francijas laik-
rakstā Le Monde publicēto raks - 
tu „Pretizlūkošana atmasko Krie-
vijas ietekmes līdzekļus”. Rakstā 
minēts, ka Krievija atbalsta Lat -
vijā „Trojas zirgu”, kuŗa mērķis ir 
Latvijā radīt VDK republiku, 
līdzīgu tai, kas jau  ir Krievijā. Šim 
darbam izvēlēti desmit Krievijas 
vēstniecības darbinieki, un to 
financē lielie uzņēmumi.Turklāt 
rakstā minēti konkrēti fakti par 
Krievijas valdības financējumu,  
lai atbalstītu dažas Latvijas par -   
t ijas. No minētās publikācijas ne -
pārprotami secināms, ka ir ap -
draudēta Latvijas valstiskā neat  -
karība, norāda Urbanovičs                
un lūdz kaut ko darīt, lai in -
formāciju pārbaudītu.

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

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Sallija Benfelde

Marsz, marsz, 
Da,mbrowski: tas 
ir cits Dom brov- 
s kis, kuŗš - Polijas 
valsts himnā - tiek 
skubināts iet kopā 
ar tautu, bet šie 
vārdi attiecināmi 

arī uz atjaunotās Latvijas pašrei-
zējo valdības vadītāju, kuŗa ka -
bineta logu priekšā kāds labvēlis 
neilgi pirms 10. Saeimas vēlēša-
nām izkāra plakātu ar jauko        
saukli: Valdi, valdi! 

Kad šis Laika/BL numurs no -
kļūs lasītāju rokās, Latvijas jau -  
nās valdības sastāvs un koalicijas 
struktūra, iespējams, noskaidro-
sies. Šobrīd, kad top šīs rindiņas, 
atliek vienīgi pakavēties pie da -
žiem aspektiem, kas vedina uz 
pārdomām. 

Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS), kas mandātu skaita ziņā 
ierindojusies trešajā vietā, acīm-
redzot būs Vienotības partnere      
arī jaunajā koalicijā. Tās panāku -
mi - 22 mandāti - zināmā mērā 
izskaidrojami ar intriģējošu īpat-
nību: par tās kandidātu valdības 
vadītāja postenim tika izvirzīts 
Ventspils pilsētas galva Aivars 
Lembergs, kas tiek tiesāts par 
smagiem noziegumiem. Un šī 

Demokratijas ritmā - Dombrovska maršs
paradoksālā kandidātūra „at -
maks ājās” – viņš ir bijis un paliek 
populārs kā apsviedīgs zellis,        
kas pārvērtis Ventspili „par kon-
fekti”: Lembergs prata saimnie -
kot, un pilsēta tika priekšzīmīgi 
labiekārtota. Pa kādiem ceļiem        
un neceļiem viņš savus miljonus 
ieguvis, tas „tautas” prātus īpaši 
nenodarbināja. Toties t.s. nevalsts 
organizācijas (Delna, Providus), 
kas acīgi vēroja korupcijas līklo-
čus, iemantoja Lemberga un 
„viņa” avīzes NRA žultainu naidu. 
Lemberga un NRA acīs viss pa -
saules ļaunums iemiesojies Džor-
džā Sorosā un acīmredzot arī    
divās latvju zeltenēs. Runa ir par 
Sarmīti Ēlerti un Lolitu Čigāni, 
kas abas tika ievēlētas 10. Saeimā 
kā Vienotības pārstāves. Abas šai 
frakcijā nākušas no Pilsoniskās 
savienības, no „Lietussargu” gru-
pas, no Meierovica biedrības - tā -
tad kosmopolītes, geju gājienu 
aizstāves u.tml. 

Un te nu NRA sparīgākais        
rakstonis Māris Krautmanis 4. 
oktobrī nāk klajā ar rakstu, kuŗā 
teikts: „Pašlaik liela euforija valda 
vienotīgajos, taču, ja no šīs listes 
Saeimā būs iekļuvis par daudz So -
rosa organizācijas sargsuņu, tad 
šie sargsuņi un sargkuces (pa  svīt-

rojums mans - F.G.) uzspridzinās 
apvienību no iekšpuses - neļaus   
tai darboties sakarīgi, reālitātei 
atbilstīgi.” 

Pat baigais padomju prokurors 
Višinskis, kas apsūdzētos dēvēja 
par trakiem suņiem, neuzdro ši-
nājās apsūdzētās sievietes saukt 
par kucēm. 

Naids, kur tu rodies? 
Astoņus mandātus 10. Saeimā 

ie  guvusi Nacionālā apvienība, t.i., 
Visu Latvijai (VL) un TB/LNNK. 

Tas sasniegts lielā mērā tāpēc, ka 
VL priekšgalā ir neapšaubāmi 
charismatiskais, bet gauži jau n ek-
līgais Raivis Dzintars.

Restorānā Carpe diem, kur vē -
lēšanu rezultātus sagaidīja šīs 
apvienības vadība un līdzjutēji, 
Dzintara puiši, kā raksta kāds 
vērotājs, „izgaršojot katru vārdu”, 
dziedāja: ”Mēs sitīsim tos utainos 
arvien, arvien!”

Tas nu nebija prātīgi. Šis le -
ģionāru dziesmas fragments drī-
zāk piestāv anonimiem brēku -
ļiem, kuŗi tīmeklī saukā kriev-
valodīgos par utainiem urlām, 
nekā latviskuma entuziastiem,       
kas gatavi sastrādāt ar demokra-
tiskās LR valdību. Būtu viņi - 
Kārļa Ulmaņa apbrīnotāji - dzie-
dājuši „Lai līgo lepna dziesma” (ko 

pats atceros no bērnības), tas        
būtu itin dabiski. 

Diemžēl dzintarpuišu strau -
jums viņiem par labu nenāca un 
deva ieganstu pret VL vērstiem 
negantiem izlēcieniem. Pro krie-
viskais demagogs Sandris Točs 
Dienas blogā nikni vaicā: ”33 
deputāti 3 „āriešu” vērti, Dom-
brovska kungs?” Točs raksturo VL 
kā „galēji labējo radikāļu par -      
tiju”. Manuprāt, tas nav taisnīgi, 
biedri Toč. Galēji labējie radi -        
kāļi - tās ir (laimīgā kārtā neno zī-
mīgas) grupas LNF un TNSS,         
kas pauž klaju antisemītismu,           
bet  VL ar šo sērgu neslimo un slu-
dina pozitīvu nacionālismu. 

Bet Sandris Točs ārdās: viņa 
izpratnē Raivis Dzintars ir „āriešu 
zēns”, kas „diktē, kādi ministri      
būs valdībā, izvirza prasības trīs 
reizes lielākām Saeimas frakci -
jām”, kaut kur jau atgādinot 
Vladimiru Žirinovski. 

Nu, Sandris Točs ir sīks gariņš. 
No svara ir tas, ka Krievijas Fe -
derācijas Ārlietu ministrija („Smo-
ļenskas laukums”) brīdina: Dzin-
tara puišu - „neofašistu” - uzņem-
šana koalicijā pārvilkšot svītru        
LR prezidenta Valža Zatlera ofi-
ciālajai vizītei Maskavā. 

VL nelabvēļi cer, ka Dzintara 
puišu rosmes dos pamatu bažām 
arī ASV Ārlietu ministrijā. Kā nu 
reaģēs Foggy Bottom? 

Oligarchu apvienība PLL, kuŗas 

priekšvēlēšanu propagandai tika 
tērētas milzu summas, faktiski 
cietusi neveiksmi: tik vien kā 
astoņas vietas 10. Saeimā! Gunta 
Ulmaņa vārds (drīzāk jau uzvārds) 
ne par grasi nevairoja PLL popu-
lāritāti. Šīs apvienības saraksta 
priekšgalā biji trīs A.Š.: Ainārs 
Šlesers, Andris Šķēle un Aleksejs 
Šeiņins. Pēdējais netika ievēlēts - 
varbūt uzvārda dēļ? 

Bijusī kultūras ministre, dūšīgā 
Helēna Demakova ierosina, lai 
PLL pārtop, saplūstot TP un PP, 
par „kārtīgu kristīgi konservā - 
tīvu partiju”, līdzīgi Vācijas CDU. 
Ja nu Dievs būs žēlīgs... 

Saskaņas centra (SC) vadību ne 
pa jokam satraucis Parīzes Le 
Monde raksts, kuŗā dots  mājiens, 
ka gan PCTVL (nu jau laikam ne -
laiķe - F.G.), gan visai spēcīgs kļu -
vušais SC ir Kremļa „Trojas zirgi”, 
kuŗu mērķis ir Latvijā radīt KGB 
republiku, līdzīgu tai, kas jau 
pastāv Krievijā. Kamēr tas tiek 
noskaidrots, man gribētos cerēt, 
ka Latvijā atradīsies krietni, lojāli 
krievu tautības sabiedriskie dar-
binieki un tautsaimnieki. Galu 
galā bijušais KNAB vadītājs 
Aleksejs Loskutovs, kas Saeimā 
pār stāv Vienotību, būtu patiešām 
labs ministrs. Un žurnālā Ir lasā -
mi Dmitrija Aļechina raksti un 
komentāri, kas ļauj spriest, ka to 
autors ir lietaskoks. 

Franks Gordons

PRINCIPI UN UZVĀRDI
Latvijas plašsa-

ziņas līdzekļos 
tiek klāstīti daž-
dažādi Valža 
Dom  brovska jau-
nās valdības scē-
nāriji, ministru 
iespējamie uz  vār-

di tā vien zib publiskajā telpā,    
bet Ministru prezidents un to -
pošās koalicijas partiju vadītāji 
apgalvo, ka par konkrētiem cil-
vēkiem konkrētos amatos vēl ne -
tiek runāts. Tikmēr polītologi 
klāsta, ka Valdim Zatleram - Lat-
vijas prezidentam - problēmas 
varētu sagādāt gan Visu Latvijai! 
(VL), gan Saskaņas centrs (SC). 
Tā,piemēram, tīmekļa portālā 
”Diena.lv” melns uz balta raks-
tīts: „Valsts prezidentam Valdim 
Zatleram, kas solījis drīzumā 
iesaistīties konsultācijās par nā -
kamo valdību, visnepatīkamākā 
varētu būt nacionālās apvienī  -
bas Visu Latvijai!/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK iesaiste valdībā. 
Iebildumi pret Saskaņas centra 
atrašanos koalicijā viņam varētu 
rasties tikai tad, ja apvienībai 
būtu ietekme ārpolītikas jautā ju-
mos, uzskata Diena.lv aptaujātie 
polītologi.”

Apgalvojums šķiet vismaz dī -
vains, jo SC, kā zināms, ir noslē-
dzis sadarbības līgumu ar Krie-
vijas premjēra un „ēnu prezi-
denta” Putina partiju Vienotā 
Krievija. Protams, SC program-
mā un citos dokumentos nav 
rakstīts, ka Latvijai nav jābūt 
demokratiskai un neatkarīgai 
valstij, tur pat ir skaistas tirādes 
par latviešu tiesībām uz latviešu 
valodu un tamlīdzīgas domu 
„pērles” – piemēram, aicinājums 

padarīt krievu valodu par ofi-
ciālo, bet ne valsts valodu. Lai-
kam jau lieki piebilst, ka patie-
sībā tas nozīmē padarīt šo valo -
du par otru valsts valodu. Savu-
kārt VL programmā nav atroda-
mi teksti, ka visi Latvijas iedzī-
votāji, kuŗi nav latvieši, no mūsu 
valsts būtu izsūtāmi vai kaut kā 
represējami. Protams, kā vienas, 
tā otras partijas programmā ir 
ierakstīti vārdi, par kuŗiem no -
zaŗu speciālisti varētu strīdēties 
vai pat pasmieties. Tomēr, manu-
prāt, runājot par šīm partijām    
un par to, cik tās ir šovinistiskas, 
labēji ekstrēmas vai vērstas pret 
Latvijas valsti, būtu jānodala       
divi jautājumi. Pirmais – neap-
šau  bāmi ir jāvērtē to program-
mas gan no ideoloģiskā, gan        
no tautsaimniecības viedokļa. 
Otrs – jāatceras sakāmvārds, ka 
nevajag skatīt vīru pēc cepures, 
un jāskatās, ko partijas dara, ko 
tās atbalsta. Tā vērtējot, VL at -
balstītais 16. marta leģionāru gā -
jiens pie Brīvības pieminekļa    
nav ne uz pusi tik bīstams, ne 
slikts kā SC parakstītais līgums 
ar Putina partiju. Cita lieta, ka 
16. martu izmanto visi, kam nav 
slinkums, un ka diena, kad pa -
tiesībā tiek godināti nevis na  -
cisti un to atbalstītāji, bet cilvēki, 
kuŗi bija gatavi nolikt savu galvu 
par brīvu Latviju, tiek apzināti 
tulkota kā fašisma atdzimšana. 
Protams, trokšņa ap 16. martu ir 
daudz vairāk, nekā spēj sacelt jau 
daudzkārt pieminētais līgums ar 
Putina partiju. Domāju, ka savu 
patieso seju SC spilgti demon- 
s trēja, solot Latvijai Biškeku, ja 
vēlēšanās viss nenotiks pēc viņu 
prāta.

Vārdu sakot, SC un VL vērtē ju-
mos polītologi runā pēc princi-
pa: sajauksim putru ar kāpos -
tiem un tad paskatīsimies, ko 
pirmo ieraugām. Loģiskas un 
skaidras vērtējuma schēmas un 
vienādi kritēriji netiek izvirzīti. 
Varētu jau paraustīt plecus, at -
cerēties, ka laikraksts Diena un 
tā tīmekļa portāls „Diena.lv” pie-
der Šlesera draugam, taču šķiet, 
ka šī „putra ar kāpostiem” pa -
mazām kļūst par galveno vērtē-
jumu un izvēles kritēriju pārāk 
daudzos jautājumos.

Protams, veidojot koalicijas 
valdību, vispirms jāvienojas par 
sadarbības partneŗiem, pēc tam 
jāuzraksta valdības deklarācija 
un tikai tad jāsāk runāt par to, 
kuŗās ministrijās kuŗa partija 
strādās un kuŗi būs tie cilvēki, 
kas uzņemsies ministru pienā-
kumus. Valdis Dombrovskis pil-
nīgu skaidrību par koalicijas sa -
stāvu un sadarbību ar apvienību 
Saskaņas centrs (SC) sola tikai šīs 
nedēļas laikā. Žurnālistiem uz 
jautājumu par publiski jau iz -
skanējušo iespējamību, ka koali-
ciju varētu veidot tikai Vienotība 
un Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS), valdības vadītājs atbildēja 
atturīgi, sakot - “iespējas var pie-
ļaut visādas”. 

Tēvzemietis Gaidis Bērziņš no 
Nacionālās apvienības VL/TB/
LNNK gan pieļāva iespēju, ka 
viņa pārstāvēto polītisko spēku 
varētu neiekļaut jaunajā koali-
cijā, jo tas iebilst pret sadarbību 
ar SC valdībā. VL līdzpriekšsēdis 
Imants Parādnieks arī neizslē  -
dza iespēju, ka viņa pārstāvētā 
apvienība varētu palikt ārpus 
koalicijas, taču atkārtoti uzsvēra, 

ka patlaban ar valdības deklarā-
ciju strādā līdz šim kopā bijušie 
trīs spēki – Vienotība, ZZS un 
Na   cionālā apvienība. 

Savukārt Artis Pabriks no Vie-
notības partijas Sabiedrība citai 
po  litikai (SCP) nācis klajā ar vie-
dokli, ka, analizējot ārvalstu pre-
sē rakstīto, var secināt, ka VL/
TB/LNNK iekļaušana koalicijā 
būs tai kā Achilleja papēdis, kas 
nākotnē var pārvērsties par no -
pietnu viedokļu atšķiršanos kāda 
svarīga ārpolītikas lēmuma pie-
ņemšanā. „Es pašlaik izsaku vie-
dokli, kas balstīts uz ārvalstu pre-
sē rakstīto, jo vairāki rietumu 
mediji VL/TB/LNNK nosaukuši 
par ultranacionālu spēku, kas    
var radīt sarežģījumus ārpolīti-
kas jautājumos,” intervijā pauž 
Pabriks.

Vārdu sakot, nav pilnīgi skaid-
ru koalicijas veidošanas kritēriju, 
un pieļāvumu pašlaik ir vairāk 
nekā principu. Tas rada bažas,  
ka arī dažu labu ministriju par-
tijas „saņems” pēc principa: ļoti 
vajag! – neatbildot uz jautājumu, 
kāpēc vajag un kuŗam vajag – 
po  lītiķa vai partijas sponsoram, 
draugiem, kas atrodas kādas no -
zares vadītāju amatos, vai to  - 
mēr Latvijas valstij. Piemēram, 
pašlaik ir jaušamas klusās „bul-
dogu cīņas zem paklāja” par Eko-
nomikas, Satiksmes un Tieslietu 
ministriju, tāpat kā ļoti iekā ro-
jama ir Saeimas priekšsēža jeb 
spīkera vieta, kaut gan skaļi par-
tijas to noliedz un dievojas, ka 
rakstot valdības deklarāciju. 

Savādi, ka Veselības ministrija 
it kā nevienu neinteresē, kaut 
gan nav apšaubāms, ka ārpus 
jeb kuŗas koalicijas nonākusī 

Tautas partija kaļ plānus, kā tur-
pināt budžeta naudas plūsmas 
savā virzienā, un veselības aprū-
pes augsta līmeņa administrā-
cijas pārstāvji tikpat klusiņām 
mēģina pavākt pie malas sev ne -
vēlamos veselības ministra ama-
ta kandidātus un iebīdīt minis tra 
krēslā kādu, kas viņiem arī turp-
māk netraucētu dzīvot pašiem 
pēc saviem likumiem. Ne velti 
Valsts kontroliere Inguna Sud-
raba pirms diviem gadiem in -
ter vijā šajā laikrakstā sacīja: „...
toties nauda un manta ir augs-
tākais sasniegums, pēc kā tiek-
ties. Tāpēc bija iespējams orga ni-
zēt valsts pārvaldes sistēmu tā,   
lai tā vairotu bagātību indivi  - 
du āliem cilvēkiem vai grupām, 
bet ne sabiedrībai un valstij. Ja 
tāda sistēma izveidojas – un Lat-
vijā tā ir noticis – tad tā ir stabila 
sistēma, kuŗā visi spēlētāji zina 
noteikumus, pēc kuŗiem viņi 
spē  lē. (..) Spēles rezultātu nespēj 
mai  nīt atsevišķu spēlētāju mai -
ņa. Ir vajadzīga pilnīga spēlētāju 
maiņa, lai mainītos spēles rezul-
tāts. Latvijā tas ir jāizdara, jautā-
jums – vai mēs to varēsim?”

Kādēļ to atgādinu? Mēs esam 
nobalsojuši, bet tagad varam 
rūpīgi sekot līdzi notiekošajam, 
nevis katru brīdi lamājot un 
kritizējot Ministru prezidentu 
un viņa līdzgaitniekus, bet argu-
mentēti prasot nevirzīt uz mi -
nistra amatu vienu vai otru cil-
vēku, ieklausīties, ko par topošo 
amatpersonu stāsta viņa darbi 
pagātnē. Galu galā Ministru pre-
zidents ir viens, mūsu ir daudz 
un kopā mēs zinām vairāk, nekā 
to spēj jebkuŗš polītiķis.
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Vai uzvara vēlēšanās bija liels 
pārsteigums, un vai tā ir kaut 
ko mainījusi Vienotības plānos 
un nostādnēs?

Nē, man drīzāk pārsteigums 
bija tas, ka dažas dienas pirms 
vēlēšanām tīmekļa intervijā biju 
paredzējis 33 vietas Vienotībai 
un šis paredzējums tiešām arī 
piepildījās. Taču tas, ka sajūtas 
mani nav pievīlušas, nemaina 
lietas būtību: izaicinājumi valstij 
joprojām ir tie paši – jārisina 
ekonomikas problēmas, taut-
saimniecības attīstība, jāpanāk 
dzīves kvalitātes pieaugums cil-
vēkiem un jāstiprina ētikas 
prasības valsts pārvaldē. Viss 
jāpaveic neatkarīgi no tā, vai 
Vienotībai ir kāda vieta vairāk 
vai mazāk, nekā bija progno - 
zēts pirms vēlēšanām. Svarīgā-
kais - mūsu uzvara dod iespēju 
pilnā mērā uzņemties iniciātīvu 
un sākt sarunas par valdības 
veidošanu. Ja visvairāk balsu 
būtu saņēmis Saskaņas centrs 
(SC), tad, iespējams, valdības 
veidošanas process būtu citāds. 
Pašreiz svarīgi ir tālredzīgi, tas    
ir, pareizi, izmantot savu notei-
cēju poziciju jautājumā par nā -
kamās valdības aprisēm un tās 
rīcības programmu.

Vienotībā pašā notiek de -
dzīgas diskusijas, un arī dau -
dzus vēlētājus ir pārsteigusi 
ziņa, ka tiek meklēti veidi sa -
darbībai ar SC. Kādēļ tiek 
meklēta sadarbība ar šo pro-
krievisko partiju?

Runa ir par lielas Latvijas 
pavalstnieku daļas izvēli, kas 
apvienībā SC saskatījusi un sa -
skata savu interešu pārstāvību. 
Tie, kas interesējas par polītiku, 
zina, ka pie varas esošajiem ne -
izbēgami ir vairāki fundamen-
tāli uzdevumi: rūpēties par valsts 
kopējo attīstību, paredzēt ris - 
kus un apdraudējumus un, pro -
tams, domāt par to, kā nodro-
šināt visas sabiedrības vajadzību 
apmierināšanu. Vajadzības iz -
paužas dažādās jomās: īpaši iz -
glītībā, veselības aprūpē, sociālo 
pabalstu polītikā, kultūras jau-
tājumos. Šobrīd, kad valstij ir 
jā    pieņem grūti risinājumi visās 
jomās un kad vairākumam cil-
vēku dzīves kvalitāte ir pieticīga, 
pastāv liela iespējamība, ka opo-
zicija var audzēt sabiedrības ne -
mierus, protestus. Vienotības 
iet  varos ir polītiķi, kas kon- 
s truktīvā sarunā ar Saskaņas       
centru pauž aicinājumu opozi-
cijai uzņemties savu līdzatbil-
dības daļu par budžeta kon-
solidāciju jeb iespējamo izde vu-
mu apcirpšanu, nodokļu celša -
nu vai citiem sabiedrībai sva rī-
giem jautājumiem. Ja paliek ka -
ŗojošas attiecības, tad opozicija 
drīz vien darīs visu, lai gāztu 
nākamo valdību, ar plašām sa -
biedrības akcijām, protestiem 
izdarīs spiedienu uz valdību. 
Mans viedoklis atšķiŗas, jo es 
pa redzu, ka Saskaņas centrs 
šādas pretvaldības akcijas rīkos 
tik un tā.

Citiem vārdiem sakot, opo-
zicija var aicināt uz Kirgiz- 
s tānas notikumu atkārtojumu 
Latvijā. Kā zināms, tās gal vas-
pilsētā Biškekā tika organizēts 

POLĪTIKA UN CILVĒKI VEIDO VIENS OTRU
Uz sarunu par to, kā veidojas koalicija un valdība pēc 10. Saeimas vēlēšanām, aicinājām Vienotības un partijas 

Pilsoniskā savienība (PS) priekšsēdi Ģirtu Valdi Kristovski

apvērsums, bet SC līderis Ur -
banovičs jau publiski ir solījis 
biškeku Latvijā un revolūciju, 
ja SC neapmierinās vēlēšanu 
re  zultāti.

Priekšvēlēšanu laikā Urba no-
vičs tiešām runāja par Latvijas 
biškeku, bet es nedomāju, ka       
nu kāds ir ļoti nobijies no SC 
draudiem. Gluži vienkārši - Vie-
notībā vairāku polītiķu ie  skatā 
padziļināts dialogs ar opo ziciju, 
kas pārstāv aptuveni treš daļu 
novēlējušo pavalstnieku, ļautu 
veiksmīgāk risināt gan val dības, 
gan budžeta veidošanas jautā-
jumus.

Domstarpības rada ne jau so -
lījums sadarboties ar opozi -
ciju parlamentārā līmenī – tas 
būtu tikai normāli un apsvei-
cami, un, ja mums Latvijā tāda 
prakse izzudusi, tad tā ir mūsu 
nelaime, ne ieguvums. Vēlētā-
jus satrauc runas par ministra 
portfeli valdībā. Cilvēki saka: 
baro vilku, kā gribi, viņš ska-
tīsies uz mežu, un ministrs,   
kas par visu valdībā notiekošo 
zi  ņos SC sadarbības partne -
rim, Putina partijai Krievijā, 
var kļūt par ļaunumu mūsu 
valstij. Turklāt vairākos būtis-
kos jau tājumos - par latviešu 
valodu, par pavalstniecību          
SC nostāja ir pretēja Latvijas 
valsts inte resēm.

Oficiālu piedāvājumu SC ie -
ņemt kādu ministra amatu Vie-
notība nav izteikusi. Nākamās 
valdības koaliciju veido pašrei-
zējais un nākamais Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis. 
Sarunās ar žurnālistiem piedā-
vājumu par atsevišķu līgumu          
ar SC vai kādu ministra vietu 
viņš ir minējis tikai kā iespē-
jamību, nevis kā panāktu vie no-
šanos. Tā ir tikai tāda „taustī ša-
nās taktika”, kas, protams, var 
patikt, bet kādam arī ne. Valdī-
bas vei došana prasa stiprus ner-
vus. Pie reizes ir iespēja pavērot 
sabied rības reakciju. Ir cilvēki, 
kuŗu ieskatā būtu polītiski tāl-
redzī gi – pieņemt valdībā kādu 

mi  nistru no SC. Un nevar teikt, 
ka visi Vienotības vēlētāji un arī       
trīs partiju apvienības biedri 
domātu, ka SC ir jāignorē un ar 
viņiem pat nevajag diskutēt un 
sarunāties. Jā, ir arī otra mūsu 
vēlētāju un biedru daļa, kas 
tiešām domā, ka starp Vieno -
tību un SC ir jāuzceļ Ķīnas mū -
ris. Taču polītikā ir jāievērtē 
daudz aspektu un galu galā jā -
atrod zelta vidusceļš, kas ļauj 
valstij attīstīties, iet uz priekšu, 
nenonākt konfliktsituācijās. Ja 
Valdis Dombrovskis ir piedāvā-
jis iespēju runāt ar SC par mi -
nistra amatu un par atsevišķa 
līguma noslēgšanu, tad tas no -
teikti nozīmē arī sarunu par 
vērtībām. Tas būtu kā tests SC 
polītiķiem, cik lielā mērā viņi 
spēj akceptēt tās vērtības, kuŗas 
pārstāv Vienotība. No otras pu -
ses, ne tikai SC gadījumā, bet, 
runājot arī par ZZS un VL/TB/
LNNK, Vienotībai ir jāmeklē 
kom   promisi, jāatkāpjas no Vie-
notības vērtībām, lai spētu ar 
šiem spēkiem izveidot valdību. 
ZZS Lembergs viens pats izrai -
sa tik daudz pārdomu, ja runā-
jam par viņu kā par sabiedroto.

Pārmetumi jau ir izskanē -
juši arī par Visu Latvijai!.

 Sāksim ar to, ka zaļo zemnie -
ku (ZZS) Ministru prezidenta 
kandidāts Aivars Lembergs jo -
projām turpina agresīvu reto-
riku pret Vienotību un pret da -
žiem tās polītiķiem. Dziļas de -
mo kratijas valstīs partijas līderis 
nevarētu būt cilvēks, pret kuŗu 
uzsākta tiesvedība krimināl pār-
kāpumos. Latvijā šādas polītis-
kās kultūras, sabiedrības pra sī-
guma trūkst. Protams, deputāti 
nevar situāciju mainīt, jo apsū-
dzību Lembergam uztur proku-
rātūra, tāpēc atliek vienīgi gaidīt, 
kad galavārdu teiks tiesa. Taču, 
kāpēc ZZS par redzamu līderi 
izvēlas apsūdzētu polītiķi, tur   
nu paliek neatbildēti jautājumi. 
Diemžēl riski ir arī sadarbībā        
ar Visu Latvijai!. Diemžēl reto-
rika, ko lietojusi Visu Latvijai!, 

viņiem piekārusi neonacistu 
birku, un ej nu tagad pierādi, vai 
tas tā ir vai nav. Tāpēc gribu 
sacīt, ka partneŗu dēļ Vienotībai 
ir jāmeklē iespējas sabalansēt 
nākamo valdību. Katram polī -
tis kajam spēkam nākas samazi-
nāt daļu no savas polītikas agre-
sīvitātes, lai varētu strādāt kopā, 
lai varētu strādāt valstij. Polītika 
veido cilvēkus, kuŗi tajā pieda -
lās, un cilvēki veido polītiku.

Tātad, ja SC tiktu piedāvāts 
ministra amats, noteikti tiktu 
noskaidrots, vai partija ir gata-
va atteikties no idejas par pil-
sonības likuma maiņu un krie-
vu valodas kā otras oficiālās 
Latvijas valodas?

Protams. Dombrovska sacītais 
par sadarbības iespējām ne  no -
zīmē, ka mēs veidosim kopīgu 
koaliciju. Nav taču teikts, ka jā -
veido plaša sadarbība visos jau-
tājumos. Iespējams, ka saruna 
va  rētu būt tikai par atbalstu 
konkrētos jautājumos, kuŗos tas 
ir iespējams. Bet, atklāti sakot,    
es pat negribu domāt, kā būtu,    
ja būtu, jo es, Pilsoniskās savie-
nības un Vienotības priekšsēdis, 
zinot PS valdes un lielākās mūsu 
vēlētāju daļas nostāju, esmu pār-
liecināts, ka koalicijā ir jābūt 
Vienotībai, VL/TB/LNNK un 
ZZS. Protams, šī savienība nav 
ideāla, redzu problēmas, bet val-
dībā ir jāstrādā ar tiem part ne-
ŗiem, kuŗi ir pieņemamākie.   
Nav ideālu valdību un ideālas 
koalicijas, to liecina pasaules 
pie  redze. Latvija nav izņēmums.

Vai runas par iespējamo lī -
gumu un varbūtējo ministra 
amatu SC nepalielina risku, ka 
ZZS ātri var aiziet koalicijā ar 
SC? Lembergs jau ir ticies ar 
Urbanoviču, Lembergs runā 
par to, ka Vienotībai un SC ir 
vieni un tie paši sponsori, kaut 
gan tā nav patiesība un par to 
var pārliecināties KNAB mā -
jaslapā. Citiem vārdiem sakot, 
vai Lembergs jau tagad neglu-
dina ceļu uz SC, veidojot uz -
skatu, ka Vienotība un SC dau-
dzos jautājumos nemaz tik ļoti 
neatšķiŗas?

Negribu nokaitēt gaisotni, sa -
asi nāt situāciju, komentējot to, 
kāpēc ZZS paziņo, ka nekādā 

Sallija Benfelde

ga  dījumā nesadarbosies ar SC, 
bet savukārt viņu ministru pre-
zidenta kandidāts Lembergs 
runā ko citu, ka ir gatavs sa -
darbībai ar SC. Pašreizējā situā-
cija tikai vēlreiz parāda, kāds ir 
risks, pat veidojot šo it kā pa -
visam pieņemamo koaliciju. Tā 
pat vēl nav izveidota, bet vienas 
partijas ietvaros ir vesela virkne 
strāvojumu. Apzinoties šo ZZS 
divējādību un arī citas pare-
dzamās problēmas, daži Vieno-
tības partiju pārstāvji sāk meklēt 
nodrošinājumu, lai Vienotība 
tomēr netiktu izmesta no val-
dības brīdī, kad jāpieņem grūti 
un nepopulāri lēmumi. Tas arī   
ir viss stāsts par SC.

Plašsaziņas līdzekļos ieska-
nas dažādas ziņas, ka topošajā 
valdībā ministru amatu sada-
lījums jau esot zināms. Cik tālu 
ir valdības veidošana?

Ministru amatu sadalījums 
starp vēlēšanu apvienībām un 
ministru uzvārdi vēl nav no - 
  sauk  ti. Plašsaziņas  līdzekļos 
skan žurnālistu interpretācijas 
un pieņēmumi. Ministru port-
feļu sadalījums acīmredzot būs 
proporcionāls vietu skaitam, ko 
katra partiju apvienība saņems 
Saeimā. Tālāk jau katrā apvie-
nībā pašā notiks vienošanās par 
amatu sadalījumu starp parti-
jām. Ir izveidotas trīs darba gru-
pas, lai saskaņotu valdībai darā-
mos darbus un taptu valdības 
deklarācija. Ir ekonomikas bloks, 
ko vadīs Valdis Dombrovskis. 
Ot  ru varētu nosaukt par humā-
nitāro bloku, kuŗā tiks apspriesti 
izglītības, veselības aprūpes, so -
ciālie un kultūras jautājumi, to 
vadīs Silva Bendrāte no Jaunā 
laika. Trešais ir drošības, ārlietu 
un valsts pārvaldes jautājumu 
bloks, tā vadība ir uzticēta man. 
Budžeta detaļu un katras mi -
nistrijas financējuma nākama-
jam gadam tur vēl nebūs, jo to -
pošā dokumenta mērķis ir pa -
nākt galveno vērtību, mērķu un 
prioritāšu pārskatu. Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers pārrunas 
ar partijām par valdības veido-
šanu sāks 15. oktobrī, un tad       
jau izkristallizēsies nākamās   
val dības aprises un darāmie 
darbi.
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Jumurdas ezers

Ģirts Valdis Kristovskis: "Polītikā ir jāatrod zelta vidusceļš, kas 
ļauj valstij attīstīties."
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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

Dzelminieku – 
dekadentu 1906. 
gada deklarācija, 
ka māksla vaja-
dzī  ga pašas māks-
las dēļ un ka 
mākslai nebūtu 
jāpakļaujas „ne -

kā   dām ārējām prasībām”, deva 
dažiem, ne jau visiem, latviešu 
rakstniekiem idejisko pamatu at -
teikties no savu lasītāju „audzi-
nāšanas” un izglītošanas kādas 
ideoloģijas vai sabiedriskas ie -
kārtas labā. Sauklis „mākslu 
mākslas dēļ” nekad gan nav ticis 
attiecināts uz bērniem un jaun-
atnei domātu literātūru, jo tās 
nolūks, šķiet, vienmēr bijis palī-
dzēt lasītājam kļūt par labu, go -
dīgu, tikumīgu individu un pil-
soni, tātad – audzināt un izglītot.

Iepazīšanās ar trīsdesmit bērnu 
grāmatu autoru, bērnu žurnālu 
izdevēju un bērnu literātūras teo-
rētiķi Māri Runguli (dz. 1950. g.) 
uz viņa 60 gadu jubileju izdotā 
rakstu krājumā „Turēt aiz astes 
laiku” gan vedina nupat izteikto 
bērnu literātūras raksturojumu 
pārvērtēt. Apcerēs par bērnu lite-
rātūru parasti neiztrūkstošos ter-
minus didaktika un didaktisks 
Runguļa daudzajās intervijās un 
pārspriedumos velti meklēt. Viņa 
galvenais nolūks, rakstot bēr  -

Laiku aiz astes nenoturēt!  
Māris Rungulis, Turēt aiz astes laiku, bērnības atmiņas, esejas, uzrunas, intervijas un portretējumi, 

apgāds „Zvaigzne ABC”, 2010. g., 296 lpp.
niem, liekas būt bērnu iztēles 
bagātināšana (70., 108. lpp.), jo 
doma, ka bērna iztēle būtu spilg-
tāka nekā pieaugušajam, esot    
mal dīga. Izskaidrojums bērna 
trūcī gākai iztēlei esot viņa piere-
dzes nabadzība.

Ilgus gadus rietumos dzīvojo -
šus latviešus var mulsināt Māŗa 
Runguļa nevēlēšanās skatīt pašam 
savu literāro un publicistisko dar-
bību, kā arī Latvijas bērnu lite-
rātūru kā veidojušos divās prin-
cipiāli atšķirīgās sabiedriskās ie -
kārtās: līdz 1990./1991. gadam 
padomju okupācijas apstākļos,     
bet pēc tam brīvā un demokra-
tiskā valstī. Ja Runguļa agrīnie 
publicējumi parādījušies tādos 
izdevumos kā „Komūnists” un 
„Ļeņina ceļš”, jau sākot ar 1967. 
gadu, iznāk, ka abās iekārtās viņš 
rakstījis apmēram vienādu laika 
sprīdi. Bet, ja nu nekur nav salī-
dzināta rakstīšana bērniem toreiz 
ar rakstīšanu bērniem tagad, lasī-
tājam rodas iespaids, ka laikme -
tus vienu no otra nevis atdalījis 
šķēlums, bet tos vienu ar otru sa -
vienojusi kaut kāda turpinātība. 
Jāsaka, šādu turpinātības domu 
sarunā reiz pauda bērnu literātū-
ras speciāliste profesore Ilze Sti kā-
ne. Var jau būt, ka tālab, lai nonāk-
tu pie stingri uz faktiem balstīta 
secinājuma, padomju laika bērnu 

literātūra būtu jāiepazīst tuvāk      
un pamatīgāk, tomēr daudzi 
būsim redzējuši un atcerēsimies 
Ļeņinam veltītos dzejoļus skolu 
mā  cību grāmatās. Vai tie būtu uz -
skatāmi par nenozīmīgām obli gā-
tām nodevām varas iestādēm, bet 
bērnu dzejas pamatplūsma oku-
pā cijas gados bijusi stipri apolī-
tiska? 

Attieksme pret padomju laiku, 
rakstot par „pēckaŗa nabadzīgās 
Liepājas pelēcību”, Rungulim ne -
atšķiŗas no mūsdienu latviešu vai-
rākuma attieksmes, pat ja netiek 
lietots vārds „okupācija”. Viņš at -
stāsta anekdotiskus atgadījumus, 
kaut vai to, kā Liepājas stacijas lau-
kuma centrā zem milzīgā Ļeņina 
pieminekļa kādu rītu atrastas lie -
la izmēra galošas, kam bijusi pie-
vienota zīmīte: „Uzvelc un staigā 
prom!” Vai nu agrīnajiem padom-
ju gadiem par sliktu, vai savu zemi 
mīlētājam latvietim par labu runā 
atgādinājums, ka liepājniekiem 
naktī bijusi jāizstāv rinda, lai 
varētu pierakstīties uz Jaunsud ra-
biņa „Kopotajiem rakstiem”.

Mūsu cilvēku ideoloģiskais dalī-
jums uzskatāmi parādās divās 
Māŗa Runguļa 1986. gadā veiktās 
intervijās. Abas publicētas žurnā -
lā Pionieris: intervija ar literā tūr-
vēsturnieku un kritiķi Voldemāru 
Ancīti 6. jūnija numurā, intervija 

ar Arvīdu Griguli („Tautas rakst-
nieku”) 10. oktobŗa numurā. An -
cītim Rungulis jautājis: „Kas no tā 
visa, kas latviešu valodā uzrakstīts 
bērniem, katram noteikti būtu 
jāizlasa un jāzina?”  - Ancītis atbil-
dējis: „No klasikas vispirms An -
nas Brigaderes „Sprīdītis”, tad Jāņa 
Jaunsudrabiņa „Baltā grāmata”, 
Doku Ata „Mans dzīves rīts”, Viļa 
Plūdoņa „Eža kažociņš.”” Grigulim 
Rungulis savukārt vaicājis: „Do -
mājot par latviešu literātūras kla-
siku, kuŗas grāmatas noteikti būtu 
jāizlasa katram (skolēnam)?” - 
Griguļa atbilde: „Latviešu literā tū-
ras klasiķi ir Rainis, Andrejs Upīts, 
Ernests Birznieks-Upītis, Aspa-
zija, Jānis Poruks, Rūdolfs Blau-
manis, Fricis Bārda, Vilis Lācis.” - 
Vai nav zīmīgi, ka padomju laikā   
no polītikas izvairīgajam Ancītim 
un izteiktajam komūnistam Gri gu-
lim nav neviena paša latviešu rakst-
niecības klasiķa, kuŗu viņi būtu    
gatavi nosaukt kā viens, tā otrs?

Nupat minētajā intervijā ar 
Arvīdu Griguli lasāms Griguļa 
tei kums: „Jaunatne vienmēr ir la -
sījusi dzeju un lasīs.” Grigulis savu 
padomju laikmetu, kad dažādu 
apstākļu pēc dzeja visās paaudzēs 
bija īpašā cieņā, it kā cenšas notu-
rēt aiz astes, ieprojicējot laikmeta 
īpatnību ne vien tālā nākotnē,       
bet lietojot pat pravietiski augst-

prātīgo vārdu „vienmēr”. Nu ne -
var, nudien nevar cītīgu dzejas 
lasīšanu noturēt aiz astes, gluži kā 
neiedomājama mūsu laikā ir stā-
vēšana naktī rindā, lai pierakstī -
tos uz Jaunsudrabiņa „Rakstiem”! 
Būsim godīgi un atzīsim to!

 Māŗa Runguļa rakstu krājums 
„Turēt aiz astes laiku” ir retro-
spektīvs, bet gribētos lūgt čaklo 
bērnu grāmatu autoru un eru - 
dīto bērnu literātūras teorētiķi 
izteikties tagad par latviešu bēr -    
nu lite rātūras tagadni un par tās 
nākot nes perspektīvām. Vēroju, 
ka pa  šreizējā globālizācijas laik-
metā latviešu grāmatu tirgū ie -   
nāk ar  vien vairāk tulkojumu no 
sveš valodām, īpaši no angļu va -
lodas. Tas, protams, tāpēc, ka vie-
nu un to pašu krāšņo illustrāciju 
izman tošana viena un tā paša        
teksta da  žādu valodu izdevumos 
padara grāmatas konkurētspē-
jīgas. Ma  nas sešus gadus vecās 
maz meitas „dienas varoņi” patla-
ban liekas būt Vinnijs Pūks un 
Šreks. Būtu in  teresanti kaut kur 
izlasīt Māŗa Runguļa domas par 
to, vai bērnu literātūras arvien 
vairāk ārzem nieciskā orientācija 
nesāk jau ap  draudēt mūsu na -   
cio nālo kultūru un ilgtermiņā 
mūsu latvisko sav dabību. Ja šādi 
draudi ir, tad – kā tiem vislabāk 
pretoties?

Daiļliterātūras 
skatījums uz cil-
vēku dzīvi, izda-
rībām un attie cī-
bām no klāteso -
šu, apbrīnojami 
in teliģentu un 
visredzīgu dzīv-
nie ku vai dzīvu 

ra  dību viedokļa nav novitāte.      
Nav jāiedomājas vienīgi bērnu 
literātūra. Pieaugušajam lasītājam 
Jānis Ezeriņš jau sen sacerēja iz -
cilo Kādas blusas stāstu. 1981. 
gadā apgāds Grāmatu Draugs iz -
deva Veronikas Janelsiņas grā   -  
ma tu Kaķi, ja tu būtu cilvēks ar 
apakšvirsrakstu „Stāstījums no 
kāda kaķa viedokļa”. 

Parādu Veronikai Janelsiņai 
Laima Kalniņa nemaz necenšas 
slēpt un noklusēt. It kā atsauco   -
ties uzrunai, kādu Janelsiņa virs-
rakstā veltījusi savam kaķim, Kal-
niņas kaķis atbild: „Nudien, man 
šķiet, ja es būtu cilvēks...” (28. lpp.) 
Cituviet Kalniņas kaķis domās 
sevi uzrunā: „Nu tu gan uzvedies 
tik neldzīgi, cik vien var. Gandrīz 
jau kā cilvēks!” (92.) Līdzības un 
atšķirības starp kaķiem un cilvē-
kiem skartas 102. lappusē un 
daudzviet citur.

Janelsiņas kaķis ir „amerikānis”: 
viņš skata ne vien turienes vidi, 
bet sev un lasītājiem veido iespai-
du arī par Janelsiņas dzīvesbied -
ru, rakstnieku Anšlavu Eglīti, kuŗa 
spalvas zīmējumi ceļ grāmatas 
vērtību. Kalniņas runcis Timiāns 
turpretim mīt Otrā pasaules kaŗa 
latviešu bēgļu nometnē Vācijā. 
Kalniņas nolūks nav ne apcelt, ne 
attaisnot konkrētas bēgļu laika 
personības: viņa cenšas kaķa acīm 

Šķelmīgs šarms 
Laima Kalniņa, Runcis Timiāns un Anna, apgāds Jumava, 2010. g., 240 lpp.

saskatīt un izvērtēt nometnes dzīvi 
vispār. Spilgti notēlotas tādas pa -
rādības kā cilvēka nepareizas iden-
titātes piesavināšanās („mācītājs” 
Ausmiņš!), masveida kautiņš, spe-
kulācija, krievu repatriācijas ko -
mitejas vīru uzrašanās, lai pievār-
dotu naīvos un labticīgos... Igno-
rēta gan ir nometņu laikam raks-
turīgā rosīgā kultūras dzīve un iz -
glītības centieni, kaut notēlota ir 
pieaugušo nometņotāju angļu va -
lodas stundu apmeklēšana.

Romānu par bēgļu nometnēm 
ir tik daudz, ka Juris Rozītis – tie-
sa, ietveŗot gan arī sākuma gadus 
tālākas emigrācijas zemēs – par 
tiem ir varējis sarakstīt veselu 
2005. gadā publicētu doktora di -
ser tāciju. Tā kā lielumlielais vairā-
kums šo darbu ir reālistiski vēstī-
jumi, labi vien ir, ka Laima Kal  - 
ni ņa jau tik pamatīgi aprakstīto 
vidi un laikmetu traktē kā citādi, 
ar iedomātām kaķa acīm, kas vi -
sam piešķiŗ mērenu mirgojumu, 
kā pa   sakā. Grāmatas ievadnieks        
Vie s   turs Vecgrāvis Vācijas bēgļu 
laikmetu sauc par „patiesi drā -
ma tisku, lai neteiktu – traģisku 
posmu mūsu tautas vēsturē”, tā -
pēc var vaicāt, vai šī laikmeta ap -
vīšana ar pasakainu starojumu 
neizkropļo vēsturi. Domāju, ka       
tā nav. Traģiskuma piedēvēšana 
no  metņu laikam ir pārspīlēta. No -
metnēs taču mita no aizvadītā ka -
ŗa briesmām un jauna padomju 
jūga izglābušies cilvēki, kuŗus An -
šlavs Eglītis populāra romāna 
virsrakstā pat nosaucis par laimī-
gajiem. Jāstrādā nebija, bet ēst 
varēja, tāpat dziedāt un spēlēt 
teātri bija iespējams pat tā saukta-
jās darbdienās. Nometņu laikā un 

pirmajos gados pēc tā beigām lat-
viešu rakstnieki savos sacerēju-
mos šo laiku dīzāk skatījuši sa -
tiriski un ar smaidu, nevis pie-
šķīruši tam drāmatiskas vai tra-
ģiskas iezīmes.

Vai attaisnojams ir Laimas Kal-
niņas mēģinājums nometņu laiku 
atainot, šoreiz Aspazijas vārdiem 
runājot, „kā apvītu ar staru vai-
nagu”?  Domāju, ka jā. Pirmkārt, 
laikmets ir aizslīdējis daudzus ga -
du desmitus senā pagātnē, bet tālā 
pagātnē, patapinot Raiņa vārdus, 
„burvīgā gaismā viss zaigo un lais-
tās”. Otrkārt, ārpus Latvijas dzī  vo-
jošie latviešu cītīgākie lasītāji, kam 
Kalniņas sacerējums sākotnēji bi -
jis adresēts – jo tas vispirms ar citu 
nosaukumu 1995.-1996. gadā ticis 
iespiests žurnālā Treji Vārti, – 
bēg  ļu gados paši varēja būt tāda 
vecuma, ka patīk sarunāties ar ka -
ķiem un klausīties, kā stāsta pasa-
kas.

Laimas Kalniņas personība 
Run  cī Timiānā un Annā izstrāvo 
šķelmīgu šarmu. Šķelmīgums, kā 
tik labi pasaka Latviešu literārās 
valodas vārdnīca, ir draiskulīgi 
nerātns, mazliet koķets un lab sir-
dīgi blēdīgs. Kaķis dažu ko saprot 
labāk nekā viņa novērotie ākstīgie 
cilvēki, bet dažu ko arī pārprot. 
Cilvēki uzvedas kā nejēgas ar pie-
ņēmumu, ka četrkājainā  būtne, 
kas uzturas viņu tuvumā, neko  
īsti neredz un nesajēdz. Bieži gud-
rais kaķis nostatīts pretī muļķa 
cilvēkam. Rakstnieces iztēlei pa -
ve ŗas mlzu iespējas, gatavas gara 
dzīres.

Kalniņas uzņemtā un izturētā 
šķelmīgi šarmantā toņkārta vis-
vairāk līdzinās tai pašai Veronikai 

Janelsiņai, ja arī Janelsiņas izdo -
ma bija vēl spilgtāka, vēl košāka. 
Lasītāji Latvijā varētu sajust līdzī-
bu ar agrāko gadu Dienas daž-
kārtējo ievadrakstu autori Lailu 
Pakalniņu, kas arī labi prata raks-
tīt, kā angļi teiktu, „ar mēli vaigā”, 
stāstījuma šarmam nereti pār-
trum pojot kritizējamo apstākļu 
būtisko pelēcību vai nepievilcību.

Kas Laimai Kalniņai ir īpats, ir 
tīrās poēzijas iestarpināšana pa 
vidu smaidiem, draiskulībām, as -
prātībai. Par himnu ne vien ka -
ķiem, bet visai dzīvajai Dieva radī-
bai izvēršas nodaļa „Nakts stāsti” 
(102. – 106.). Ko tādu varēja uz -
raks  tīt tikai patiesa dzīvnieku 
mīļotāja. Būtu gribējies kādu pos-
mu citēt, tomēr nē, jo efektu pa -
nāk visa nodaļa kopumā un kon-
tekstā ar pārējo lasāmo vielu. La -
bāk jau tad citas nodaļas beigas 
(119.) kā Kalniņas poēzijas paraugs:

Mēnesnīcas nakts kaķiem ir 
domāšanai. Tikai ziniet, lūdzu, ka 
kaķiskai domāšanai ar cilvēcīgo 
prātošanu nekāda sakara nav. Ja 
cilvēka domas tek kā upe gultnē, 
tiekdamās uz kādu mērķi, mek lē-

damas un pūlēdamās, tad tāds 
nebūt nav kaķa prāts. Ja mēs, kaķi, 
esam paši par sevi, ne trenkti, ne 
dzīti, ne ikdienas vajadzību dīdīti, 
tad mūsu prāts ir kā gluds, mierīgs 
līmenis, kuŗam mēs nezinām ne 
gala, ne malas, ne cik dziļi tas 
sniedzas. Dažreiz man šķiet, mūsu 
prāts ir viens ar visiem, kas elpo un 
aug, visu dzīvo radību, un varbūt 
ne tikai to vien, varbūt tas ir viens 
arī ar akmeni un iezi, ar brūno 
zemes mālu un mirdzošo rūdu. Un 
dziļš? Kā man zināt dziļumu, kas 
sniedzas zem mana līmeņa? Var-
būt līdz pirmajam atoman, pirma-
jam mirklim, Tā Kunga vārdam: 
„Lai top”? Šādā mēness naktī es 
pats esmu līmenis un lāse, šūpo-
damies sava prāta bezgalībā.

Grāmatas izdošanu atbalstījusi 
Pasaules brīvo latviešu apvienība. 
Uz aizmugurējā vāka Laima Kal-
niņa nosaukta par „vienu no lat-
viešu trimdas rakstniecības spilg-
tākajām pārstāvēm”. Tas nu ma -
ķenīt par augstu paķerts! Tomēr 
Runcis Timiāns un Anna  nav 
slikts darbs. Tas neapmierinās 
vienīgi zvērinātus reālisma cienī-
tājus literātūrā un tādu sižetu 
alcējus, kas kairinātu un satraci-
nātu nervu galiņus. 

Eduards Silkalns  
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Latvijas Na -
cionālās biblio-
tēkas celtne, 
mū   su Gaismas 
pils, aiz manas 
darba istabas 
loga aug jo die-
nas jo lielāka, 
drīz tā būs jau 

sasniegusi iecerēto augstumu. 
Celtnieki diendienā rosās kā 
čaklas skudras, un trīs milzīgie 
celtņi, šķiet, bezgala vērīgi uz -
rauga, lai būvlaukumā valdītu 
kārtība. Un valda jau arī. Rī  dzi-
nieki, braukdami pāri Akmens 
tiltam, jau pieraduši pavērties uz 
jaunās celtnes pusi, domās no -
vērtēt padarīto. Kaut arī biblio-
tēkas siluets jau iezīmējies Pār-
daugavas panorāmā, vēl ir grūti 
iztēloties gatavas celtnes kop-
skatu. Atliek gaidīt un novēlēt 
celtniekiem veiksmi un izdo ša-
nos.

Kultūras dzīve rudenīgajā Rīgā 
mutuļot mutuļo. Jau sen vairs ne -
atradīsim nevienu neprātīgo,        
kas censtos apmeklēt visus sa -
rīkojumus, izstādes, festivālus, 
koncertus un izrādes. Nākas iz -
vēlēties, kas interesē visvairāk,       
ko nedrīkst palaist gaŗām ne  -
kādā ziņā. 

***

Ar sparīgu uzrāvienu septem-
bŗa sākumā noritēja Dzejas die-
nas. Bez naudas piešķīrumiem, 
tik daudzkārt piesauktajos kri  -
zes apstākļos izrādījās, ka iespē-
jams sarīkot virkni literāru no -
tikumu, ko ar entuziasmu pie-
pildīja gan dzejnieku klātbūtne, 
gan klausītāju alkas klausīties 
dzeju un tās sacerētājus. Vai tie-
šām atkal tuvojas dzejas laiks? 
Vai varbūt tas nekad nav beidzies? 
Latvijā viesojās cittautu dzej nie -
ki, uz lasījumiem dažādās vietās 
aicināja pašmāju autori, ik rītu 
dzeja skanēja kādā no Latvijas 
Ra  dio programmām. 

Tā kādu rītu radio programmā 
Klasika autores Ingas Gailes la  sī-
jumā skanēja dzejolis „Aiz brau-
cējiem”. Tie bija ceļavārdi līdzau-
džiem, kas pamet Latviju un do -
das pasaulē laimes un darba 
mek  lējumos. Emocionāli, tēlaini 
un dziļi izsāpēti vārdi skanēja       
no spēcīgas dvēseles un bagātas 
sirds pozicijām un apliecināja 
palicējas spītu, iekšējo spēku un 
dzimtenes mīlestību. Pēc šī dze-
joļa radās vēlēšanās sameklēt 

PAR SPĪTI RUDENS VĒJIEM
Ingas Gailes dzejoļu grāmatas       
un lasīt, lasīt. Jācer, ka kaut ko 
līdzīgu izjuta arī citi klausītāji. 

Itin, kā atbildot uz šo dzejas un 
literātūras deficitu ikdienā, tieši 
Dzejas dienu laikā klajā nācis 
jauns literārs žurnāls Latvju 
Teksti. Laikā, kad bezcerīgi nīku-
ļo tradicionālā žurnāla Karogs 
izdošana, kad laikrakstu un žur-
nālu redakcijas literāro procesu 
vispār ignorē, bet televīzijā cen-
šas izlāpīties ar 100 gramiem 
kultūras četrreiz nedēļā, jauna 
izdevuma radīšana ir ārkārtīgi 
nozīmīgs un drosmīgs solis. Iz -
de vēji sola – Latvju Teksti iznāk-
šot vismaz četras reizes gadā. 

„Tik trūcīgi ar literārajiem iz -
devumiem Latvijā nav bijis pat 
kaŗa laikā. Ekonomiskā nabadzī-
ba veicina intelektuālo naba dzī-
bu, tukšuma sajūtu, vienaldzību. 
Kāda autora grāmatas iznākšana 
bieži vien paliek tikai noticis 
fakts, pat ja tā ir ļoti labas un 
būtiskas grāmatas iznākšana. 
Dažas izkaisīti publicētas recen-
zijas neraksturo literārā procesa 
kopainu, tas var izdoties tikai 
rēgulāri iznākošiem vairākiem 
literāriem žurnāliem, kam ir kat-
ram sava niša, materiālu atlases 
princips un stils,” žurnāla ie  vad-
slejā raksta Latvju Tekstu galve-
nais redaktors Guntars Godiņš. 

Latvju Tekstu pirmajā numurā 
lasāma Rudītes Kalpiņas eseja, 
Marta Pujāta un Annas Auziņas 
dzeja, Ingas Ābeles un Gundara 
Ignata stāsti, Federiko Garsijas 
Lorkas dzejoļi Arvja Vigula at -
dze  jojumā, Gundegas Repšes sa -
runa ar Ingu Ābeli, Guntara Go -
diņa saruna ar iguņu rakstnieku 
Jānu Kaplinski, recenzijas un 
anotācijas par jaunākajām dzejas 
un prozas grāmatām, pārskats 
par PVN likmes ietekmi uz Lat-
vijas grāmatniecību, ieskats mūs-
dienu franču literātūrā un citi 
raksti.

Žurnāla galvenais redaktors ir 
dzejnieks Guntars Godiņš, red-
kollēģija – Liāna Langa, Kārlis 
Vēr  diņš, Jānis Ozoliņš. Māksli-
niece Zane Ernštreite. Izdevējs 
Latvijas Literātūras centrs. Lat -
vju Tekstu pirmais numurs nāk 
klajā ar Valsts kultūrkapitāla fon-
da un SIA Arctic Paper Baltic 
atbalstu. Žurnālu var nopirkt 
grāmatnīcās un preses kioskos. 
Cena Ls 1,50.

***
Iznākusi jauna Imanta Ziedo -

ņa dzejas grāmata „Vēl ko”. Ap -
gāds „Mansards” izdevis agrāk 
nepublicētu dzejoļu un aforis - 
mu krājumu, ko sastādītāja Liāna 
Langa apakšvirsrakstā nodēvē-
jusi par „Īso mirkļu dzeju un  
gaŗo mirkļu pārdomām ”. Grā-
mata ta pusi, diviem dzejniekiem 
sadarbojoties varāk nekā gadu 
gaŗā posmā, jo 2009. gada pava-
sarī Liāna Langa gatavoja izdo-
šanai Imanta Ziedoņa klausām-
grāmatu „Kukainīt, re, kā saule 
spīd”. Tad arī, dzejnieka papīrus 
pārcilājot, gaismā celti agrāk ne -
publicēti dzejoļi, uzmetumi, dze-
joļu fragmenti. No vairāk nekā 
300 dzejoļiem Liāna Langa iz -
vēlējusies aptuveni 100 tekstu, 
kuŗos izlasām Imanta Ziedoņa 

rotaļīgo darbošanos ar vārdu, 
viņa dziļi latvisko dzīves filozo-
fiju. Šī grāmata, tāpat kā viss,        
ko rakstījis Ziedonis, apliecina 
viņa talantu un radošā gara spē-
ku. Kaut arī, slimības kavēts,       
dzejnieks vairs nevar radīt jau -
nus darbus, viņš kopā ar palī -
giem kārto un pārskata savu 
archīvu. Kā redzams, tajā atrodas 
vēl pa kādai pērļu virtenei. Iz -
devēji intriģē –sagatavošanā esot 
vēl viena Ziedoņa dzejas grā -
mata. Gaidīsim!

***
Plašu atbalsi kultūras darbi-

nieku sabiedrībā radīja pārstei-
gums, drīzāk – sveiciens no lite-
rā   tūrpētnieces un filozofes Zen-
tas Mauriņas (1897-1978), ko sa -
ņēmām septembŗa pirmajās die-
nās. Būvdarbu laikā Pārdaugavā, 
Gregora ielā 1, būvorganizācijas 
„PV pārvalde” strādnieki Vjačes-
lavs Matulis un Oļegs Vološins 
uzdūrās zemē ieraktai metalla 
kārbai. Kārba bija piepildīta ar 
dažādiem papīriem, tā bija stipri 
bojāta, sarūsējusi, un, izcelta no 
zemes, sadalījās. Trešais strād-
nieks Aivars Lakstīgala, apska - 
tot izņemtos papīrus, saprata,       

ka darīšana ir ar kaut ko īpašu – 
tie ir Zentas Mauriņas materiāli. 
Par to tika informēts mājas saim-
nieks Andis Cinis un būvorgani-
zācijas projektu vadītājs Jānis 
Bērze, kuŗi savukārt sazinājās       
ar Rakstniecības un mūzikas 
mūzeju.

Kad nākamajā dienā būvlau-
kumā ieradās mūzeja darbinieki, 
viņu skatienam pavērās satrie-
cošs skats – no zemes izceltie ma -
teriāli bija stipri cietuši, tos bo  -
jājis mitrums, arī rūsa un zeme, 
to saglabātības pakāpe ir dažāda. 
Pašlaik nav iespējams konkrēti 
noteikt materiālu saturu un vēr-
tību, bet pēc ārējās apskates var 
teikt, ka galvenokārt tās ir vēstu-
les, kas rakstītas Zentai Mauri -
ņai, arī atsevišķas rokrakstu burt-
nīcas un blociņi.

Materiāli tika nogādāti mūze -
jā, tagad ar tiem nodarbojas res-
taurātoru grupa, gādājot par 
turp māko to saglabāšanu un 
kon   servēšanu. Protams, literā - 
tūr pētnieki deg nepacietībā ap -
zināt atraduma saturu, taču mū -
zeja galvenā krājuma glabātāja 
Anna Egliena un viņas kollēgas 
apzinās – vēl paveicams liels, rū -
pīgs un apzinīgs darbs, lai šie 
materiāli kļūti pieejami pēt nie-
kiem. Saglabāšanas un restaurē-
šanas vajadzībām būs nepie cie-
šams arī papildu financējums,        
jo „sveiciens no Zentas Mauri-
ņas” ir ārkārtīgi apjomīgs jaun-
ieguvums. 

„Dabiski, rodas jautājums, kā 

metalla kārba ar Zentas Mauri-
ņas materiāliem varēja atrasties 
šajā vietā. Jāatceras, ka pavisam 
netālu no atraduma vietas, Kul-
dīgas ielā 50, no 1938. līdz 1944. 
gadam dzīvoja Konstantīns Rau-
dive un Zenta Mauriņa. Ļoti ie -
spējams, ka pirms došanās trim-
dā rakstnieki materiālus ierakuši 
šajā zemē, kur bija iecerēts uz -
būvēt pašiem savu māju, ” 
situāciju komentē Anna Egliena.

Vai nav zīmīgi, ka „sveicienu 
no Zentas Mauriņas” esam sa  ņē-
muši tieši šobrīd, kad vispā  rē -      
jās krizes situācijā ik brīdi pat        
no visaugstākām tribīnēm tiek 
apšaubīts un noniecināts darbs, 
ko ikdienā veic kultūras iestāžu, 
arī mūzeju darbinieki. Turklāt 
viņi šobrīd strādā par stipri sa -
mazinātu atalgojumu. Brīžam     
pat šķiet, ka valsts tīšām radījusi 
tādus apstākļus, lai pārbaudītu 
mūzeju darbinieku entuziasmu, 
un arvien lielāku populāritāti 
iegūst teze, ka tautai mūzeji esot 
lieka greznība. 

Šis jaunais atradums spēcīgi 
saviļņojis literātu, literātūrvēs-
turnieku, filozofu, studentu prā-
tus. Izrādās, šis „sveiciens” devis 
jaunus impulsus izzināt vēsturi 
un personības, pētīt „vecus pa -
pīrus”, lai no tiem rastos jaunas 
atziņas, hipotezes, versijas. Tas 
liek arī uzmanīties – ik dienu 
mums apkārt iespējami jauni 
atradumi, jauni atklājumi.

Gundega Saulīte 

Imants Ziedonis
***
Tu man skatīties uz sevi
neatļāvi,
bet es jutu tevi,
kā tu tur stāvi

Miera baloži
un kaŗa kāvi,
es tevi saožu,
kā tu tur stāvi

Mani metīs sārtā,
jau sārtu kuŗ,
es nezinu tava vārda, 
bet tu stāvi tur

Tā bija skaista dzīve,
starp citu, ar nāvi.
es neesmu vairs,
tu vēl tur stāvi?

(No krājuma „Vēl ko”) 

J A U N U M I  L A T V I J A S  K U L T Ū R A S  D Z Ī V Ē

Tādi izskatījās vērtīgie materiāli pēc izcelšanas no zemes

Mūzeja darbinieces ar jaunieguvumiem rīkojas īpaši uzmanīgi

Žurnāls Latvju Teksti
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Jūlija beigās Dienvidvācijas pil-
sētā Štutgartē notika Pasaules 
luterāņu federācijas (PLF) 11. 
Ģenerālasambleja. Tajā pieda -
lījās aptuveni tūkstotis delegātu 
un viesu no 70 miljonu lielās pa -
saules luterāņu saimes. 

Raibajā daudznāciju dalībnie-
ku vidū bija arī deviņi latvieši. 
Viņi uz asambleju bija ieradušies 
ne tikai no Latvijas, bet arī no 
Lielbritanijas, Vācijas, Amerikas 
un pat Austrālijas, tādējādi pār-
stāvot Latvijas evaņģeliski lute-
risko Baznīcu (LELB)  Latvijā un 
ārpus tās (LELBāL). Abas ir piln-
tiesīgas Pasaules luterāņu fede-
rācijas locekles, turklāt LELBāL 
ir arī viena no PLF dibinātāj-
baznīcām, bet LELB federācijā 
iestājās tikai 60. gadu vidū.

LELB prezentēja archibīskaps 
Jānis Vangs, ārlietu daļas vadī -
tāja Rita Brūvere un finanču da -
ļas vadītāja Līga Dolace, sa  vu -
kārt LELBāL pārstāvēja archi-
bīskaps Elmārs Ernsts Rozītis         
un Amerikas pārvaldes priekš-
niece prāveste Lauma Zušēvica. 
Zie meļ elbas Baznīcas viesu sta-
tusā piedalījās divas Latvijas lu  -
te rāņu sieviešu teologu ap  vie nī - 
bas (LLSTA) biedres:  apvie nības 
priekšsēde, LELB evaņģe liste un 
cietuma kapellāne Rudīte Losā -
ne un Vācijas Virtembergas baz-
nīcas mācītāja Ilze Druviņa. No 
Lielbritanijas luterāņu Baznīcas 
asamblejā piedalījās bīskape Jāna 
Jēruma-Grīnberga, bet intresents 
Aleksandrs Impols bija ieradies 
no Austrālijas.

Salīdzinājumā ar „daudzām 
lie  lajām Bazīcām mēs – latvieši - 
bijām pat pārreprezentēti, jo bi -
jām tikpat daudz kā zviedri un 
dāņi,” atzina LELBāL archibīs-
kaps E. E. Rozītis un priecājās 
par ”respektu, savstarpējo cieņu 
un mīlestību,  kādā lielās Baznī-
cas sadarbojas ar mazajām.” 

Rudīte Losāne, kas uz asam-
bleju bija devusies, lai iegūtu 
jaunu pieredzi sieviešu kalpo ša-
nas un ordinācijas jautājumos, 
atzina: „Tik lielā un daudzna cio-
nālā saietā apzināties savu lat-
viski etnisko izcelsmi un reizē 
visu kopību bija brīnišķīgs die-
višķs pieskāriens... Sajust, cik lu -
terāņu Baznīca ir spēcīga, ka tā 
aptveŗ visu pasauli un tai jo  pro-
jām  dārgas ir reformācijas ide-
jas, man bija ļoti liels emocionāls 
pārdzīvojums.” 

Vienotība dažādībā 
Reformācijas dzimtenē noti-

kusī asambleja astoņu dienu ga -
ŗumā bija velīta temai „Mūsu 
dienišķo maizi dodi mums šo -
dien”. Šis „Mūsu Tēvs” lūgšanas 
ce  turtais lūgums aicināja Pasau-
les luterāņu federāciju un asam-
blejas delegātus meklēt risinā ju-
mus dažādām netaisnībām: sie-
viešu ordinācija un līdztiesība, 
ne  taisnīga ēdiena un ūdens sa -
dale, cilvēku tirdzniecība un      
ver dzība, HIV un aids slimnie -
ku skaita palielināšanās, klimata 
pār maiņu radītās sekas un 
starpreliģiju konflikti.

Visas asmablejas dienas sākās 
un beidzās ar dievkalpojumu. 
Dievkalpojumus vadīja gan ga -
rīdznieki, gan laji no dažādiem 
pasaules kontinentiem un val- 
s tīm. Attiecīgi ik dienas dievkal-
pojums notika cita reģiona stilā. 
Latīņamerikas dienā dievkal-
pojuma nobeigumāa visi dejoja 

„MŪSU DIENIŠĶO MAIZI DODI ŠODIEN“

sambu, Afrikas dienā daudz 
dzie   dāja, bet Āzijas dienā iz  bau-
dīja pietāti, kad pie dievgalda 
aicināja kimono tērpies jaunais 
mācītājs no Japānas. „Pat luterāņi 
Dievu visās pasaules malās pie-
lūdz dažādi. Kopā lūdzot, dzie-
dot, priecājoties un arī raudot, 
mēs saaugām ciešāk kopā cits        
ar citu un ar mūsu žēlastības 
pilno Dievu. Tas, ko mēs pie-
dzīvojām Štutgartē, bija neaiz-
mirstami!” rezumēja Rudīte Lo -
sāne. Arī prāvesti Laumu Zušē-
viču sajūsminājusi dievaklpo-
jumu izdomas bagātība: „Diev-
kalpojumos tika izmantoti un 
apspēlēti tie elementi, kas rada 
maizi: sēklas, kvieši, mīkla un 
ūdens. Šie elementi rosināja do -
māt un meditēt, tādējādi atve - 
ŗot garīgo reālitāti.” Par kopī ga-
jām lūgšanām priecājās arī Vir-
tembergas baznīcas mācītāja Ilze 
Druviņa: „Katru dienu, skaitot 
Tēvreizi, mani fascinēja, kā šī 
lūgšana atskanēja visās iespēja-
mās valodās. Bet katrs valodas 
ritms pazuda kopīgā veselumā.”   

Pēc rīta dievkalpojumiem visi 
delegāti un viesi sadalījās grupās, 
kuŗās diskutēja par dienišķās 
maizes temu. „Katru dienu mēs 
analizējām vienu vārdu: „Žēlas-
tība”, „Visiem”, „Šodien”, „Lai bū -
tu pietiekamii”, „Maize” un „Dzī-
vības maize”. Un kopā do  mājām, 
kā tas varētu būt attiecināms ne 
tikai garīgi uz kopīgo pārdzī-
vojumu, bet arī uz konkrētiem 
lēmumiem. Piemēram, kā mēs - 
Pasaules luterāņu federācija rea-
ģējam uz milzīgo badu, ko pie-
dzīvo liela daļa cilvēku pasaulē 
pretstatā citu valstu  pārpilnībai. 
Vai ir kāds veids, kā palīdzēt,         
lai to izlīdzinātu?“ stāstīja Lauma 
Zušēviča un piebilda, ka tāpēc       
ir ļoti svarīgi citam citu infor -
mēt, „jo tieši dalītie stāsti atveŗ 
acis un liek saprast, ka mūsu 

grūtības reizēm nav dzīvības un 
nāves jautājums, kā tas ir dažā 
citā Baznīcā. Afrikā, Ķīnā, Indijā 
un Bangladešā luterāņu Baznī -  
ca aug! (..) Bija fascinējoši ska tī-
ties, ar kādu cieņu cilvēki cits 
pret citu izurējās pat tad, ja cits 
citam nepiekrita.Tas bija arī   
viens no asamblejas mērķiem - 
kā pārvarēt to, kas mūs šķiŗ, lai 
vienotos un uzturētu komūniju. 
Proti, dažādībā ir mūsu vieno-
tība.“ 

Būtiskās pārmaiņas
PLF 11. asambleja iezīmējās arī 

ar ievērojamām pārmaiņām. 
Asamblejas dalībnieki bija lieci-
nieki vēsturiskam notikumam, 
kad PLF prezidents Marks Han-
sons federācijas vārdā publiski 
atvainojās un lūdza piedošanu 
menonītiem. Tie ir 16. gs. ana-
baptistu radikālās reformācijas 
pēcteči, pret kuŗiem pirms 500 
gadiem luterisma vārdā tika 
veiktas nežēlīga vardarbība un 
va   jāšanas. „Tas ir absolūts traips 
mūsu vēsturē,“  atzina L. Zušē vi ča. 

Izlīguma dienas beigās svinē-

tais piedošanas dievkalpojums 
aizkustināja, bija garīgs un dziļi 
emocionāls pārdzīvojums dau-
dziem tā dalībniekiem. 

Vēl būtisks asamblejas noti-
kums bija jaunās PLF vadības - 
federācijas prezidenta, ģenerāl-
sekretāra un padomes - pārvē lē-
šana. Bīskapa Marka Hansona 
vietā ievēlēja Jordānijas un Svē-
tās zemes ev. lut. Baznīcas bīs-
kapu Munibu Junanu. „Federā-
cijas jaunais prezidents ir arabs, 
viņš nāk no mūsu ticības pirm-
avotu zemes un ir dedzīgs mie -  
ra meklētājs. Viņš Jeruzālemē ir 
centies veidot attiecības gan ar 
vietējiem ebrējiem, gan ar musul-
maņiem. Pedējā asamblejas sēdē 
tika nolasīts arī Jordānijas ķē -
niņa apsveikums, kuŗā valdnieks 
bīskapu uzrunā par savu drau -

gu. Dievkalpojuma beigās jau-
nais prezidents Dieva svētības 
vārdus teica arabu valodā,” pa -
stā stīja archibīskaps E. E. Ro  zī tis. 

Ģenerālsekretāra bīskapa Iš -
maela Noko vietā ievēlēja mācī-
tāju Martinu Jungi. Bet jaunie-
vēlētās padomes locekļu vidū ir 
arī LELB archibīskaps Jānis Va -
nags kā Austrumeiropas lute-
risko baznīcu izvirzīts pārstāvis. 
Savukārt prāveste Lauma Zu -
šēviča uz nākamajiem septiņiem 
gadiem, iespējams, iegūs vienu 
no 21 paredzētās jaunās pado-
mes  padomdevēja vietas.

Mērķi un plāni
Asamblejas beigās tika sako-

potas PLF tālākās stratēģiskās 
nostādnes. Asamblejas vēstījuma 
sagatavošanas grupu vadīja An -
glijas bīskape latviete Jāna Jē -
ruma-Grīnberga. Asamblejas 
vēs  tījumam ir piecas daļas, kuŗās 
apskatītas pasaules aktuālās pro-
blēmas. Katras daļas beigās mi -
nētas saistības un pienākumi, ko 
uzņemas delegāti. Daudzpusīgi 
aplūkojot temu „Dienišķo maizi 
dodi mums šodien”, vēstījumā 
uzsvērts, ka īsta cilvēcība sa -
protama tikai dodot un daloties. 
Viss radītais ir nevis mūsu sa -
sniegumi, bet Dieva dāvana. 

Asamblejas dalībnieki mājup 
devās, stiprināti jauniem dar-
biem. Prāveste L. Zušēviča, 
asam  blejā piedalījusies pirmo 
reizi, atklāja, ka viens no viņas 
ieguvumiem ir sajūta, ka „es        
biju šeit derīga. Sākumā es gan-
drīz nevienu nepazinu, bet dar -
ba grupās sadraudzējos ar dau-
dziem cilvēkiem. Daži gandrīz 
ne  maz nerunāja angliski. Tomēr 
visas tās dažādās valodas bija 
brīnišķīgs apliecinājums, ka Die-
va Gars darbojās un mēs varam 

saprasties.“ Prāveste ar prieku 
novērtēja asamblejas devumu 
da   lībnieku stiprināšanai. „Tā        
bija vienreizēja pacilātības izjūta, 
kad mēs, kas katrs savā baznīcā 
parasti skrienam un visu darām, 
šeit drīkstējām baudīt, ka citi 
mūs garīgi ceļ un baro.“ 

Lauma Zušēviča  mājās brauca 
ar nodomu aicināt cilvēkus pie 
morālās atdzimšanas sevī. Tur- 
k lāt prāveste tulkos asamblejā 
ie  mācītās dziesmas. „Es vienmēr 
esmu zinājusi, ja mūsu Baznīca 
ārpus Latvijas vēl  grib saistīt sa -
vu jaunatni, ir jātiek ārā no ve -
ciem rāmjiem, kas viņus vairs 
neuzrunā. Jaunajai paaudzei ļoti 
svarīga ir mūzika, tāpēc es gribu 
to likt lietā un attīstīt jaunu pie-
eju ar citādu mūziku un litur -
ģiju. Es ticu, ka arī vecākā pa -

audze celsies un dejos līdzi.   
Mana pieredze rāda, ja tevi pa -
cilā Dieva Gara mīlestības spēkā, 
tas atraisa ikvienu.“

Arī Latvijas cietuma kapellānei 
R. Losānei viesošanās asamblejā 
bijusi spēka avots. „Es nāku no 
valsts, kur sievietes mācītājas 
draudzēs tiek cienītas, bet netiek 
augstākstāvošo amatbrāļu atzī-
tas. Tāpēc man bija liels pār dzī-
vojums, asamblejā redzot, cik 
brīvi sievietes kalpo kopā ar vī -
riešiem un dievkalpojums tādē-
jādi iegūst skaistu un pilnīgu 
atveidu. (..) Mājup es braucu ie -
dves mota un ar vēl lielāku pār-
liecību, ka sievietei ir vieta ga -
rīgā amatā kalpošanā baznīcā.“ 

Latvijas luterāņu sieviešu teo-
logu apvienība, kuŗu vada Ru -
dīte Losāne un kuŗā ir 40 sie -
vietes, šoruden vēlas  iziet Lat-
vijas publiskajā telpā. Šobrīd ap -
vienības teoloģes strādā ar sie-
viešu ordinācijas mājaslapas at -
vēršanu, lai pavērtu jaunas iespē-
jas par sevi runāt un pārstāvēt 
savas tiesības. „Man asamblejas 
pieredze deva stiprinājumu, ka 
es esmu tam gatava. (..) Ir pēdē-
jais laiks pēc 20 gadu brīvības 
uzrunāt Latvijas sabiedrību.Ti -
kai tādu es redzu brīvu Latviju, 
kuŗā arī sieviete ir brīva savās 
izpausmēs, tostarp arī garīgajā 
kalpošanā. Es esmu par kristīgu 
evolūciju un domāju, ka mēs 
esam ceļā uz to.”

Prāveste Lauma Zušēviča pie-
bilda: „Es biju ne tikai ieprieci-
nāta, bet arī pārsteigta, cik ļoti 
daudzi asamblejas delegāti no 
visām pasaules malām zināja,         
ka Latvijā ir problēmas ar sievie-
šu neordinēšanu. Tomēr Lat -
vijas vārds pasaulē tiek respek-
tēts, un cilvēki  zina, ka neordi -

nēt sievietes mācītājas nav visu 
latviešu pieņemtā prakse. Mūsu 
Baznīca ārpus Latvijas tiešām         
ir unikums. Mēs turamies.”  Tam 
piekrita arī LELBāL archibīs -
kaps E. E. Rozītis, kas  PLF asam-
blejā piedalījās jau piekto reizi. 
„Mēs varam būt lepni, jo esam 
viena no ļoti retām Baznīcām, 
kas darbojas pa visu pasauli. Un 
mums ir svarīgi, ka mūsu Baz-
nīca tiek cienīta un citas vietējās 
Baznīcas labprāt ar to sadarbo-
jas. Tāpat archibīskaps atzina,       
ka „no visām pilnsapulcēm, ko 
esmu piedzīvojis, organizāto -
riski šī bija visrūpīgāk sagata-
votā. Virtembergas baznīca un 
vispār vācieši bija ļoti daudz 
piestrādājuši.” 

Lana Uhlmann

Lauma Zušēviča, Rudīte Losāne, Ilze Druviņa, Elmārs Ernsts Rozītis
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Daugavas Vanagu organizāciju 
nodibināja 1945. gada 28. de -
cembrī leģionāri gūstekņu no -
metnē Cēdelgemā, Beļģijā. An -
glija bija pirmā valsts, kas pie-
ņēma darbā bēgļus no nomet-
nēm Vācijā, sākot ar 1946. gadu. 

Sūtņa K. Zariņa un vairāku 
nacionāli domājošu virsnieku 
ierosmē tika nodibināts DV 
fonds Anglijā. Pirmā sēde notika 
1947. gada 21. decembrī Lon-
donā. Par valdes locekli ievēlēja  
arī žēlsirdīgo māsu Veltu Krus-
tiņu (vēlāk Alksne).

Pirmais mērķis bija palīdzības 
darbs Vācijā palikušajiem kaŗa 
invalidiem. 

1948. gadā bija 77 DVF noda-
ļas - kopas Anglijā, tagad 21.

DVF sēdē 1950. gada 16. martā 
aicināja Mariju Ķeņģi organizēt 
sieviešu darbu DV organizācijā. 
Ar šo sākās vanadžu patstāvīga 
darbība, kaut vanadzes pirms 
tam bija veikušas saimnieciskos 
un aprūpes darbus nodaļās, jo 
organizācijā par biedrenem va- 
rēja būt arī sievietes. Sākumā bija 

Daugavas vanadžu 60 darbības gadi Anglijā
„vanadžu komitejas”, bet 1960. 
gadā tās pārdēvēja par „vanadžu 
kopām”. 

1968. gadā DVF nodaļas ap -
vienojās novados: Ziemeļangli-
jas, „Saules”, Vidusanglijas un 
Dienvidanglijas. Katram nova-
dam bija sava vanadžu pārstā -       
ve - vadītāja. Novadu sanāksmes 
rīkoja divreiz gadā. 

Salidojumi notika katru gadu 
vai ik pārgadus: Londonā divi, 
Notinghamā – viens, Almelijā – 
četri, Bradfordā – divi, Korbijā – 
divi, „Mūsmājās”- pieci,  Roč -
dālē – 1, Donkasterā – viens, 
Boltonā – viens, Līdsā – divi, 
Vol verhamptonā – viens, Stok-
portā – viens, Halifaksā – viens, 
Lesterā – viens, Birminghamā – 
viens, „Straumēnos”- 19 (kopš 
1995. gada).

Vanadzes ir iekārtojušas DVF 
un nodaļu namus, strādājušas 
latviešu skolās, bibliotēkās, raks-
tījušas presē, dziedājušas koŗos, 
spēlējušas teātŗos, piedalījušās 
tautasdeju kopās, nodarbojušās 
ar sportu, izkārtojušas aušanas 

kursus, rokdarbu izstādes, vaka- 
r ēšanas, Ziemsvētku tirdziņus, 
loterijas un kārtojušas saim-
niecisko darbu sarīkojumos. Kas 
var izskaitīt tos pīrāgu kalnus, 
sagatavotās maizītes, kūku cep-
šanas, kafijas katlus utt.?!

Apmeklēti slimie un vecie tau-
tieši, kopti kapi. Atbalstīta Min-
steres ģimnazija, latviešu skolas 
un bērnu nometnes, tautasdeju 
kopas. Ielasītas grāmatas skaņu 
lentē neredzīgajiem leģionāriem, 
kas palika Vācijā. Lasīti referāti 
gan latviešu, gan angļu sabied-
rībai, rīkotas literārās pēcpus-
dienas, video izrādes. 

Izdotas vairākas grāmatas: Ju -
ŗa un Tamāras Sinku „Latviešu 
valodas mācība”- sveštautie -
šiem, mag. phil. Terēzes Lazdiņas 
„Teach yourself  Latvian”, V. Rul- 
l iņas „Soli pa solim”, M. Ķeņģes 
un I. Auziņas-Smitas „Kaucmin-
des Mājturības seminārs un 
Latvijas Mājturības institūts”, 
„Latvieši Lielbritanijā” un Veltas 
Kingas un Sarmītes Janovskas 
„Sienāzīša ceļojums uz Mēnesi”.

Kopš Latvijas brīvības atgū-
šanas daudz darīts palīdzības 
dar bam dzimtenē: leģionāriem, 
daudzbērnu ģimenēm, skolām 
un bāriņu namiem, turpinot 
darbu arī pašu mājās, ārējā 
informācijā. 

Gadiem aizejot, mūsu biedru 
skaits ir samazinājies:

1957. gadā 2249 vanagi – 300 
vanadzes

1992. gadā 1735 vanagi – 555 
vanadzes

2009. gadā 1008 vanagi – 448 
vanadzes

Vanadzes darbus ir veikušas     
ar latvietēm iedzimto darba ti -
kumu un mīlestību, neprasot 
nekādu atlīdzību, bet varbūt – 
paldies.

Patiesībā ir grūti nošķirt 
vanadzes un viņu darbu no 
Anglijas latviešu sabiedriskās 
dzīves ainas. Tās ir rosīgās lat-
vietes, kuŗām rūp uzturēt un 
izkopt latvietību – tīru latviešu 
valodu un kultūru – senās lat-
viešu tradicijas - un daudzināt 
Latvijas vārdu un likteni un 

Aizvadītājā ne -
dēļā Latvijas plaš-
saziņas līdzekļus 
pāršalca  informā-
cija, ka  ārzemnie-
ki pēdējo gadu 
laikā  pastiprināti 
iegādājušies Lat-

vi jas lauksaimniecībā izmanto-
jamo zemi un mežus. Latvijas 
Avīze ar satraukumu ziņo, ka, 
atskaitot valstij piederošo zemi, 
no desmit uzņēmumiem, kam 
Latvijā pieder vislielākās zemes 
platības, vairs tikai divos kont-
role ir pašmāju personu vai uz -
ņēmumu rokās. No privātper-
sonu vidus lielākie zemju īpaš-
nieki joprojām gan ir Latvijas 
pavalstnieki. Uzņēmējam Mi-  
c h ai  lam Uļmanam  pieder 4846,7 
ha, Kurzemes mežu apsaim nie-
kotājam Modrim Fokerotam  
4289,5 ha, bet Ventspils uzņē mē-
jam Valentīnam Kokalim  pieder 
2887,7 ha zemes. Pavisam cita 
aina paveŗas, ieskatoties uzņē-
mu mu statistikā. Gada laikā pir-
mā divdesmitpiecnieka pārstā -
ves ārvalstu sabiedrības Latvijā 
iegādājušās vairāk nekā 36 000 
hektaru zemes, par  50% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. Uzņēmu-
mam Foran Real Estate, kuŗa 
investori meklējami Norvēģijā, 
jau pieder 49306,5 hektari Lat-
vijas zemes un mežu.  Zemi uz -
pērk Skandinavijas un citu val- 

LATVIJAS ZEME ĀRZEMNIEKU ROKĀS
stu meitas uzņēmumi, kā arī 
ārvalstu privātpersonas. Zīmīgi, 
ka vairāki lielie pašmāju zemes 
īpašnieki visus savus zemes īpa-
šumus pārdevuši ārvalstu sabied-
rībām. Diemžēl lielāko zemju 
īpašnieku vidū ārzemju latvieši  
ir rets izņēmums. Jāuzsveŗ, ka 
cit valstu juridiskās un fiziskās 
personas  zemi pastiprināti iegā-
dājas Latgalē, visvairāk Ludzas 
un Rēzeknes novadā.

Vēl satraucošākas ir ziņas         
par mežu zemi. Ārzemniekiem 
vai rā kos pagastos pieder lie  -
lākā da ļa  mežu, piemēram, 
Ozol nieku pagastā - 89%. Kā -
pēc ārzemnieki pērk Latvijas 
mežus? Meži caur mērā ir piecas 
reizes, bet daž viet pat  desmit 
reizes lētāki nekā Zviedrijā. 
Meži Latvijā augot ātrāk nekā 
Skandinavijā, tā ka ārzem nie-
kiem tas ir investīciju objekts, 
kas nākotnē nesīs stabi lu peļņu. 
Latvijas lauksaimnieki patie -
šām ir nobažījušies, ka pēc    
gada, kad ārvalstu pavalstnie-
kiem nebūs ierobežojumu ze -
mes iegādē, Latvijas laukus, pļa-
vas, tīrumus un mežus izpirks 
ār  zem nieki un Latvijas zem-
nieki būs spiesti nomāt zemi no 
sveš zemniekiem. Jāsecina, ka 
liku mi, kas bija spēkā, Latvijai 
ie  stā joties Eiropas Savienībā, 
ārzem nieku tieksmi iegadāties 
zemi Latvijā nav ierobežojuši, 

jo liku mā atrunāts, ka zemi var 
no pirkt uzņēmumi, kuŗu pa -
mat kapitālā vairāk nekā puse 
pieder fiziskām vai juridiskām 
perso nām no valstīm, ar kuŗām 
Lat vija ir noslēgusi starptau-
tiskus līgumus par ieguldīju - 
mu veici nā šanu un aizsardzību.

Pašreizējais zemkopības mi -
nistrs Jānis Dūklavs izteicies,        
ka  ir gatavs aicināt Eiropas Ko -
misiju par trim gadiem paga -
rināt lauksaimniecības zemju 
pārdošanas ierobežojumu ter-
miņu, taču maz ticams, ka tas 
atturēs ārzemniekus Krāslavas 
vai Ludzas  pusē par Ls 300  
hek   tarā iegādāties zemi. Iemes-
li, kā   pēc ārzemnieki iegādājas 
zemi Latvijā, ir visnotaļ dažā -       
di – vie nam  tā ir noteikta ter-
miņa in  vestīciju forma, citi 
nopirkto zemi apmežo, citi no -
darbojas ar mežu izstrādi, lauk-
saimnieki no Vācijas Kurzemē 
un Barka vas pusē veido plašus 
lauksaim niecības uzņēmumus. 
Zināmas tādas investoru gru-
pas, kas  iegā dāto zemi nodod 
apstrādāt zemniekiem no Dā -
nijas vai Vācijas. Latvijā lauk-
saimniecībā izmantojamas ze -
mes cenas joprojām ir zemā kas 
nekā citās Eiropas valstīs. Pat 
Zemgalē  auglīgas ze  mes cenas 
ir vismaz  trīs reizes zemākas 
nekā  Dānijā, Vācijā vai Nīder-
landē.

Pamatots ir jautājums: vai 
tiešām Latvijā bija tik daudz 
brīvas zemes? Atbilde ir jā, un        
šo iespēju diemžēl latvieši iz -
mantoja visnotaļ kūtri. Daudzi 
nepieteicās uz savu īpašumu, to 
atstājot valstij. Šī zeme tad nu 
nonāca ārzemnieku rokās, kas 
jau deviņdesmitajos gados uz -
ņē   mumu un pašmāju tautiešu 
aiz segā pieteicās nomāt zemi ar 
izpirkšanas tiesībām. Vēlāk ze -
me un meži tika izpirkti par 
serti fikātiem, tā ka pamatoti  
var teikt, ka liela daļa brīvo 
zem  ju ārzem nieku rokās nonā-
ca par „sviestmaizi”. Vienu daļu 
zemju par sertifikātiem, kā        
arī lēti uzpēr kot no privāt-
personām, iegā dājas spekulan -
ti, kas vēlāk to pārdeva uzņē-
mumiem ar ār  zemju kapitālu. 
Kāds uzņēmums Līvānos sa -
vukārt vairāku gadu gaŗumā 
uz  pirka īpašumus Lat gales eze-
ru krastos  ar domu tos tālāk 
pārdot  Krievijas investoriem. 

Nav noslēpums, ka daudziem 
latviešu zemniekiem šodien jā -
pārdod sava zeme, zemnieku 
saimniecības nav spējīgas tikt 
galā ar paņemtajiem kreditiem, 
tāpēc risinājumu rod, pārdodot 
zemes gabalus. Tīmeklī komen-
tētāji pamatoti raksta: „ Zeme ir 
lēta - ikviens latvietis, kas par        
25 tūkstošiem nopircis jaunu 
auto, par tādu pašu naudu va -

rēja kaut kur Latvijā nopirkt        
arī vi  dēji lielu zemnieku saim-
niecību - 50 hektarus, pieņemot, 
ka lauksaimniecībā apstrādā-
jamas zemes cena ir ap 500 latu 
par hektaru.”  Pretargu mentam 
tiek minēts, ka salīdzi nājumā          
ar Rietumeiropas zemkopjiem 
Latvijas lauksaimnieki saņem 
krietni vien zemākas  subsidijas 
un platībmaksāju mus, tāpēc, 
nodarbojoties ar lauk  saimnie-
cību Latvijā, mūsu zemniekam  
ir radītas zemākas izejas pozi-
cijas.

Kāds cits komentētājs tīmeklī 
norāda, ka daļa Latvijas neap-
strā dātās zemes pieder ārzemju 
latviešiem. Tie negrib savu ze -  
mi pārdot, maksā nodokļus un 
meklē zemei apstrādātājus - par 
nodokļu samaksu, minimālu   
īres maksu vai pat par neko. 
Apstrādāt gribētāju nav daudz.   
Ja valdība jūtami pacels nodok -
ļus, notiks iecerētajam pretējais. 
Daudzi savu zemi pārdos, zemes 
cena kritīsies, un citu valstu ka -
pitālam zemes pirkšana kļūs vēl 
pievilcīgāka. Citi savukārt aiz-
stāv viedokli, ka zemi ne viens 
ārzemnieks jau pār plecu nekur 
neaiznesīšot. Ja latviešiem pa -
šiem vairs neko nevajag, tad lai 
apstrādā ārzemnieki. Valsts 
turklāt  nevarot iejaukties tirgus 
darījumos.

Dainis Mjartāns

cīnīties par brīvu Latviju.
Padarītais darbs būs tas pūrs, 

ko atstāsim nākamajām paau-
dzēm. Liels paldies M. Ķeņģei, 
kas vanadžu kustību ierosināja 
un ar sirdsdedzi mūs vadīja ar 
saviem padomiem.

Paldies arī nākamajām vana-
džu priekšniecēm: Ērikai Sar-
kanbārdei, Gundegai Zānei, Vel-
tai King, Ausmai Šillerei, un 
novēlam jaunievēlētai Maritai 
Grunts vadīt mūs tāpat arī 
nākotnē.

Un lielais paldies ikvienai lat-
vietei un arī latviešu sievām – 
sveštautietēm, kas nesavtīgi strā-
dājušas DV organizācijas mēr -  
ķu īstenošanai. 

No sevis novēlu jums, vana-
dzēm, vienprātīgi sekot un strā-
dāt tiem mērķiem, ko vanadžu 
kustībai pamatā lika DVF vana-
džu nozares dibinātāja un va -
dītāja Marija Ķeņģe.

Daugavas vanadzes, sasauksi-
mies!

I. B. Birzgale  
LNPL prezidija priekšsēde Li -
lija Zobens nodod sveicienus 
vanadzēm

DVF priekšsēdis Uldis Reveliņš 
apsveic vanadzes jubilejā

Anda Paegle nolasa savu dzejo-
li, kas veltīts vanadzēm

No kr.: sarīkojuma vadītāja Ilze Grickus un māc. Gita Putce nola-
sa apsveikumu no Latvijas ev. lut. Baznīcas Lielbritanijā 
pārvaldes



LAIKS 2010.  ga da 16. oktobris – 22. oktobris14

N OVA D U  Z I ŅA S  Ī SU M Ā

Krustvārdu mīkla  Sastādījis Ēvalds Krolls

1 2

9 10

11

19 20

13
16

21
24

28 29 30

34

39 40
43

49 50

44

47 48

45 46
41 42

37 38

35 36

31 32 33

25 26 27
22 23

17 18
12 14 15

3 4 5 6 7 8

Līmeniski. 1. Pilsēta Vācijā.        
5. Nelieli zvirbuļveidīgo kārtas 
dziedātājputni. 9. Vākt ogas. 10. 
Dārza oga. 11. Ēka publiskai ki -
nofilmu demonstrēšanai. 13. Rie-
tumsemītu augstākā dievība. 14. 
Aizliegums. 16. Dzīvnieka ķer-
meņa daļa. 17. Pilsēta Polijā. 19. 
Latviešu mītol. – auglības spēka 
simbols.20. Dziļa apmierinātības 
un prieka izjūta. 21. Rakstot pār-
klāt ko ar rakstu zīmēm. 24. 
Pagalmi. 26. Zāļains bezmežu lī -
dzenums. 28. Sala, valsts Vidus-
jūras centrālajā daļā. 31. Gaisma 
pirms saules lēkta. 34. Sakaru 

iestādes darbinieks. 37. Nelieli 
tāss vai kriju trauciņi ar vāciņu. 
38. Tādas, ko viegli un patīkami 
lietot. 39. Pilsēta Somijā. 41. 
Dzīvot savā dzīvesvietā. 43. Pil-
sēta Mozambikas R. 45. Norā dā-
mais vietniekvārds. 46. Kartona 
vāki dokumentu glabāšanai. 
(vsk.).  47. Būves pār ūdenstil - 
p ēm. 48. Stienis spēka pārneša-
nai. 49. Signālierīce uz dzelzceļa. 
50. Zvejas rīks. 

Stateniski. 1. Krustziežu dzim-
tas lakstaugs ar smaržīgiem zie-
diem. 2. Komandu sporta spēle 
ar bumbu. 3. Kukainis ar indes 

dzeloni. 4. Medikamentu tirgo-
tava. 5. Nokaltis koks. 6. Vide, 
kuŗā izplatās radioviļņi. 7. Veidot 
mezglu. 8. Magoņu dzimtas ārst-
niecības augs ar sīkiem dzelte-
niem ziediem. 12. Īrēt. 15. Sie-
vietes vārds (martā). 16. Pikantas. 
18. Zema sievietes vai bērna balss. 
22. Lielas, plēsīgas jūras zivis. 23. 
Auto sacīkšu norises vieta. 25. 
Vilkt kājās apavus. 27. Grieķu 
alfabēta burts. 28. Apgūt zinā-
šanas. 29. Novērst bojājumus. 30. 
Lapu koks. 31. Veidot zīmējumu 
metalla plāksnē, kodinot ar        
skābi. 32. Pilsēta ASV, Aļaskā. 33. 
Ēdami gliemji. 35. Sprāgstviela. 
36. Kāda notikuma ierosinātājs 
faktors. 40. Gaisā apmests kūle-
nis. 42. Sasietas pakas. 44. Vulkāns 
Eiropā. 46. Valsts R-Afrikas vidie-
nē. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 38) 
atrisinājums. 

Līmeniski.  7. Amalgama. 8. 
Ka  levala. 10. Usuri. 11. Alnis. 12. 
Perikards. 16. Riepas. 19. Verona. 
20. Sadarbs. 21. Karno. 22. Tases. 
23. Mesas. 24. Krīki. 25. Smēre. 
28. Bordo. 30. Liepāja. 31. Pleura. 
32. Albums. 36. Koriandrs. 40. 
Rīmes. 41. Bojas. 42. Skarlati. 43. 
Trifeles.

Stateniski.  1. Taurs. 2. Balles. 
3. Bardi. 4. Skara. 5. Slaidi. 6. 
Rauls. 7. Austrija. 9. Alikante. 13. 
Kojas. 14. Barometrs. 15. Vestibils. 
17. Kabacis. 18. Ibērija. 26.          
Me  linīts. 27. Apara. 29. Dom - 
k rats. 33. Domnas. 34. Tronis. 35. 
Ke  das. 37. Irsis. 38. Nante. 39. 
Kok le.   

Limbažu Profesionālās vidusskolas 4. kursa audzēknis Kaspars 
Vītolnieks būs vienīgais Latvijas pārstāvis, kas Portugalē piedalīsies 
Eiropas jauno strādnieku profesionālās meistarības konkursā krāsoša-
nas darbos.

Jelgavas pensionāru biedrība veidos ātrās reaģēšanas vienību 
“Ekspresis” sociālo pakalpojumu veikšanai. Mērķis ir panākt aktīvu    
un kvalitātīvu nevalsts organizāciju līdzdalību pašvaldību lēmumu 
pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā Jelgavas pilsētā, 
ieviešot slimnieku mājas aprūpi. Ātrās reaģēšanas vienībā iesaistīsies 
brīvprātīgie, kuŗi pēc klienta izsaukuma veiks pavadoņa, kurjēra un 
uzticības personas pienākumus, sniegs psīcholoģisko atbalstu.

Spānijas aluminija profilu ražotājs Sopena Group jaunajā ražot -  
nē Ventspilī pirmajā posmā plāno investēt 11,3 miljonus eiro. Paredzēts 
saražot līdz 5000 tonnu aluminija profilu gadā, pārsvarā eksportam.

Ventspils brīvosta sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju pir-
mā Latvijā un viena no pirmajām pasaulē ievieš automatiskās iden-
tifikācijas sistēmu uz navigācijas līdzekļiem. 

Aptuveni četrdesmit Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils 
filiāles aptaujāto celtnieku, kuŗiem ir bezdarbnieka statuss, atteicās 
strādāt par 300 latiem mēnesī. Daudzi no viņiem acīmredzot strādā 
nelegāli, algu saņemot aploksnē.

Bauskas novada domes vadība parakstīja līgumu ar Rīgas firmu 
“Rimts” par sava Rātsnama rekonstrukciju. Darbus financēs galveno-
kārt no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda līdzekļiem. 
Pašvaldības daļa ir 60 tūkstoši latu, no valsts budžeta piešķirs 10 tūks-
tošus latu. 

Neliels pulciņš Saldus novada meža īpašnieku bija ieradušies 
Lutriņos, lai apspriestu kooperātīva veidošanu. Īpašnieki ir pārlieci -
nāti, ka jārīkojas, lai šo dabas bagātību tērētu saprātīgi.

Rojas novada Ģipkas luterāņu draudze nosvinēja baznīcas 150 
gadu jubileju. Baznīca uzcelta 1860. gadā, bet 1969. gadā tā nodega, 
tagad ir izremontēta, tajā atjaunotas ērģeles. Aizvadītajos desmit gados 
ziedojumos savākti 100 000 latu.

Talsu tautas namā atvērta šoruden pirmā Tautas lietišķās māks - 
las studijas “Dzīpars” dalībnieču – jubilāru izstāde “Tautiskie raksti 
senos un mūsdienu apģērbos”.

Ērgļu saieta namā rudens ballē “Starp Miķeļiem un Mārtiņiem” 
piešķīra titulu “Goda saimnieks” un “Goda saimniece”. Balva – floristu 
novīts Miķeļdienas ražas vainags. Šo ražas svētku tradiciju iesāka jau 
pagājušajā gadā.

Kājām, ar kanoe laivām, velosipēdiem un arī autobusu – aptuveni 
250 kilometru četrās dienās veica 60 Skrundas arodvidusskolas au -
dzēkņu un pieci viņu paidagogi, nakšņojot teltīs. Līdztekus ceļojumam 
notika arī aizrautīga vēstures iepazīšana. Kopš aprīļa skolā norisi -          
nās integrācijai veltīts Eiropas Sociālā fonda projekts, un šis pārgājiens        
bija tā daļa.

Rēzeknes pilsētas domes ārkārtas sēdē nolemts dibināt pašvaldī-
bas kapitālsabiedrību SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” ar sākotnējo 
kapitālu 5000 latu vērtībā. Uzsākta Austrumlatvijas daudzfunkciju         
centra būvniecība, piesaistot ES fondu un valsts financējumu, kopu -        
mā 10,5 miljonus latu. Centrā būs koncertzāle, mājvieta pūšamo in- 
s trumentu orķestrim “Rēzekne”, telpas tautas mākslas kopu darbam un 
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai ar laulību zāli. 

Daugavpils vēsturiskajā cietoksnī restaurē Ūdenstorni. Kur būs 
vieta kultūras un informācijas centram. Kopējās darbu izmaksas ir          
644 380 eiro: 547 723 eiro ir Eiropas Ekonomikas zonas finanču instru-
menta, bet 96 657 eiro - pašvaldības ieguldījums.

Balvu novadā viesojās delegācijas no Lieksas pašvaldības Somijā 
un Giskes pašvaldības Norvēģijā. Balvus ar Lieksu vieno 1996. gadā 
noslēgtais sadraudzības līgums. Giske ir jauna sadarbības partnere. 
Viesi apmeklēja vairākas novada iestādes un privātos uzņēmumus. 
Prioritāte turpmākai sadarbībai būs izglītība, kultūra un ekonomika. 

Daugavpilī 22.un 23. oktobrī notiks izstāde „Daugavpils uz  ņēmējs 
2010”, kuŗā aicināti piedalīties Latgales reģiona ražošanas, pārtikas 
pārstrādes, pakalpojumu uzņēmumus, finanču un izglītības institū- 
cijas, kā arī amatniekus. 

Tilžas internātpamatskolas internātā ar ES financiālu atbalstu         
(75 207 latiem) nomainīts jumts un veikta fasādes siltināšana un ap -
dare. 

Balvu novadā šogad mācības astoņās vispārizglītojošās skolās 
uzsāka 1850 skolēni (par 173 mazāk), no kuŗiem 141 ir pirmklasnieks. 
Skolās strādā 256 pedagogi. 

Nobeigumam tuvojas Liepājas ostas auto pievadceļa būvniecība, 
kas ir trešā un pēdējā sadaļa ES Kohēzijas fonda atbalstītajam projek-
tam “Liepājas ostas pievadceļi”. Jaunā autoceļa būvniecības darbus veic 
SIA “Aizputes ceļinieks”.  

Jaunatvērtais zivju tirdziņš Liepājā, Vecā Ostmalā, Promenādes 
zonā, turpmāk darbosies katru sestdienu. Tirgos plaša sortimenta kū -
pinātas un svaigas zivis. 

Ar izrādi “Vinnijs Pūks” Liepājas leļļu teātris atklāja savu 21. se -
zonu. Izrādi iestudējusi  leļļu teātra aktrise Lita Belte, un tā ir viņas 
debija režijā.

Liepājas cirka studija “Beztemata” un cirka mākslinieki no Liel-
britanijas aicināja uz cirka dienu, kuŗā varēja apgūt dažādu cirka žan -
ru pamatus, kā arī noskatīties interesantus cirka priekšnesumus.

Skandalozais Liepājas domnieks, dāņu uzņēmējs un mūziķis Luijs 
Fontēns (Stīns Lorenss) pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal nolēmis 
kāpt uz skatuves. 1. oktobrī viņš iepazīstināja publiku ar savu jauno 
albumu Evil love, kas jau pirms trīs gadiem ieskaņots Kopenhāgenā.

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

„Es zinu, ka mēs vēlreiz satik-
simies,”- tā dzied leģendārie Či -
kāgas Piecīši, pazīstami visā pa -
saulē, kur mīt latvieši. Padomju 
gados Čikāgas Piecīšu dziesmas 
tika pārrakstītas magnetofona 
lentēs, tās skanēja vai katrā mā -
jā. Atmodā mēs viņus beidzot 
ieraudzījām, un Piecīšu vieso ša-
nās Latvijā kļuva par ievērojamu 
notikumu, kas kulmināciju sa -
sniedza lielajā koncertā Meža-
par ka estrādē, ko apmeklēja 
tūks tošiem klausītāju.

  Ir pagājuši divdesmit gadi.    
Un dažas dienas pirms Saeimas 
vēlēšanām Piecīši atkal ir Latvi -
jā, jo vēlēšanu apvienība Vieno-
tība devusi iespēju viņu cienī tā-
jiem noklausīties iemīļoto dzie-
dā  tāju koncertu vietā, „kur Vēr-
maņparka lauva skumst”, kā teikts 
Armanda Birkena dzies mā.

  Jau pusstundu pirms koncer-
ta sākuma sēdvietu vairs nav un 
ejas starp soliem pildās ar cilvē-
kiem. Uz koncertu ieradušies 
Vienotības vadītāji Valdis Dom-
brovskis, Ģirts Valdis Kristov- 
s kis, Solvita Āboltiņa, Inguna 
Rībena. Klātesošos uzrunā Mi -
nistru prezidents Valdis Dom-
brovskis. Viņš atgādina, ka Či  kā-
gas Piecīši palīdzējuši uzturēt 
brīvības ilgas trimdas latviešos 
un Latvijā, par spīti čekas spai-
diem, viņu dziesmas skanējušas. 
Latvijā mēs Piecīšus pirmoreiz 
redzējām lielajā koncertā Meža-
parkā 1989. gada vasarā, un viņi 
stiprināja mūsu ticību Latvijas 
brīvībai. Pagājušajos divdesmit 
gados esam zaudējuši ticību un 
gandrīz zaudējuši arī pašu Lat-

„MĒS VĒLREIZ SATIKSIMIES...”

viju. Tāpēc šodien, tāpat kā At -
modā, mums atkal tik vajadzī -
gas ir Piecīšu dziesmas. Un tur 
jau viņi nāk, aplausu sveikti, – 
Čikāgas Piecīšu dvēsele Alberts 
Legzdiņš, Armands Birkens, Lo -
rija Vuda un jaunā Piecīšu dzie-
dātāja Linda Maruta. Koncertā 
skan jau zināmās Piecīšu dzies-
mas - par tikšanos dzimtenē pēc 
daudziem gadiem, par Brīvības 
pieminekli, kam ”pamatā ir lauk-
akmens un tēvu zemes smilts”, 
par mīļoto, kas „made in Latvia 
no matu galiņiem līdz papē -
žiem”, šūpuļdziesma „visiem ma -
ziem latvju bērniem” un citas. 
Piecīši uz Latviju atveduši arī 
jaunas dziesmas, arī par to, ka 
„latvietis latvietim lielākais naid-
nieks un draugs”. Un neviens 
koncerts taču nenotiek bez Al -

berta Legzdiņa humora. Arī ta -
gad – jā, tā tik ir partijas priekš-
vēlēšanu programma - tiks palie-
linātas algas mediķiem un sko-
lotājiem, pensionāriem būs lie-
lākas pensijas, medicīna un izglī-
tība būs bez maksas. Diemžēl 
iz  rādās, ka šādu programmu šo -
dienas Latvijā var rakstīt tikai 
psīchiatriskās ārstniecības iestā-
des pacients...

Koncerta laiks paiet nemanot, 
un, kad tas izskan, vakars jau ir 
satumsis. Klausītāji atkal ir iz -
jutuši reiz Atmodā tik pazīstamo 
vienotības sizjūtu.

Čikāgas Piecīšu koncerts Vēr-
maņdārzā notika ceturtdienas 
vakarā. Sestdien apvienība Vie-
no tība 10. Saeimas vēlēšanās ie -
gu  va visvairāk mandātu.

Elita Roze



LAIKS 152010.  ga da 16. oktobris – 22. oktobris

Ņujorkā šoruden viesosies 
virk  ne latviešu spožāko mūziķu 
un koristu.  Tenoram  Alek sand-
ram Antoņenko Mētropolītēna  
operā būs Dmitrija  loma Mo -
desta Musorgska operā ,,Boriss 
Godunovs” (15., 18., 23., 25., 30. 
oktobrī), soprāns Maija Kova-
ļevska tēlos Mimī Dž. Pučīni 
,,Bohēmā” (16., 20., 23., 28. 
oktobrī, 1., 5. novembrī) un me -
cosoprāns Elīna Garanča  galve-
no lomu Ž. Bizē ,,Karmenā”. 
Biļetes uz izrādēm var iegādāties 
tīmeklī: www.metopera.org vai 
zvanot uz kasi: 212-362-6000.

Viens no nozīmīgākajiem mū -
zikāliem notikumiem šosezon 
būs Valsts Akadēmiskā koŗa 
,,Latvija” koncertu debija ASV, 

Ņujorkas mūzikāli krāsainais rudens
slavenajā Linkolna centrā.  Korim 
būs  trīs atšķirīgas koncertpro-
grammas Linkolna centra pir-
majā ,,Baltās gaismas festivālā” 
(White Nights Festival). Pirmā 
koncertā 12. novembrī, plkst. 
22.30 koris dziedās F. Martina un 
V. Tormisa skaņdarbus igauņu 
diriģenta Tenu Kaljustes (Tonu 
Kaljuste) vadībā  (Stanley Kaplan 
Penthouse).  Otrā koncertā 13. 
novembrī plkst. 19.30  korim 
pavadījumu spēlēs St. Lūke’s or -
ķestris, atkal T. Kaljustes va  dībā;  
programmā – J. S. Bacha un 
Arvo Perta mūzika.  Pēc koŗa 
koncerta (Alice Tully Hall) 
apmeklētāji varēs satikties ar 
koristiem pieņemšanas telpā. 
Trešais koncerts būs 15. novembrī 

plkst. 19.30 Sv. Paula baznīcā, 
kur koris mūzicēs ar vīru vokālo 
kvartetu The Hilliard Ensemble 
un īslandiešu grupas Sigur Ros 
mūziķiem.  Ieteicams pasteigties 
pasūtināt biļetes: www.
WhiteLightFestival.org un www.
lincolncenter.org vai zvanot: 212-
721-6500. 

Valsts Akadēmiskais koris ,,Lat-
 vija” ir četrkārtējs Lielās mūzikas 
balvas laureāts (1998., 2000., 
2002., 2009.), 2003. gada Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 
balvas laureāts un 2007. gadā 
Latvijas Kultūras ministrijas gada 
balvas laureāts.  Kopš 1997. gada 
koŗa mākslinieciskais vadītājs un 
galvenais diriģents ir Māris 
Sirmais. Koŗa repertuārā ir vokāli 

Latvijas Republikas 10. Saei-
mas vēlēšanas ASV  aizvadītas, 
un patei camies daudzu latviešu 
organizāciju vadītājiem par ie -
guldīto  darbu.  ASV 15 iecirkņos 
kopā nobalsoja  2531 Latvijas pa -
valstnieks –  1000 vairāk nekā 
ie  priekšējās Saeimas vēlēšanās 
pirms četriem gadiem. Gandrīz 
80% ASV latviešu 1. oktobrī bal-
soja par partiju apvienību ,,Vie-
notība”,  13% atbalstīja nacionālo 
apvienību ,,Visu Latvijai! – Tēv -
zemei un Brīvībai/LNNK”.

Amerikas latviešu apvienība 
aizvadītajos deviņos mēnešos 
darīja visu iespējamo, lai vēlē -
šanās piedalītos vairāk Latvijas 
pavalstnieku ASV un tiktu attais-
nota Latvijas valdības uzticība, 
izveidojot 15 iecirkņus lielākajos 
latviešu centros.

,,Esam gandarīti, ka šajās vēlē-

ALAs Informācijas nozares vadītājs pateicas par
Latvijas pavalstnieku ASV piedalīšanos vēlēšanās

šanās balsotāju skaits gandrīz 
divkāršojās, salīdzinot  ar 9. Saei-
mas vēlēšanām,” teica ALAs val-
des priekšsēdis Juris Mežinskis. 

Arī Latvijas Republikas vēst-
nieks ASV Andrejs Pildegovičs ir 
gandarīts  ne tikai par rezultātiem, 
bet arī par lielisko vēstniecības  
un ASV latviešu organizāciju 
sadarbību.

„Vēlos pateikties visiem Latvijas 
pavalstniekiem, kuŗi, piedaloties 
10. Saeimas vēlēšanās, apliecinā-
ja savu pilsonisko stāju, piederī-
bu Latvijai un atbildību par Lat-
vijas nākotni. Jūsu balsis noteikti 
tiks sadzirdētas Latvijā. Esmu 
gandarīts, ka šoreiz ASV bija 
gandrīz tūkstoš balsotāju vairāk 
nekā 9. Saeimas vēlēšanās. Iz -
man  tojot iespēju, vēlos atzinīgi 
novērtēt ciešo vēstniecības, Ame-
rikas latviešu apvienības un lat-

viešu centru ASV sadarbību, ku -
ŗas rezultātā izdevās palielināt 
vēlēšanu iecirkņu skaitu no devi-
ņiem līdz 15. Tikpat nozīmīga 
bija Latvijas valdības, vēstniecī-
bas un latviešu organizāciju ASV 
veiksmīgā sadarbība, nogādājot 
pārvietojamo pasu iekārtas darb-
staciju latviešu centros  vasarā, jo 
tādējādi vairāk nekā 700 Latvijas 
pavalstniekiem radās iespēja no -
mainīt vai iegūt jaunu pasi septi-
ņās ASV pilsētās. Ceru, ka arī 
turpmāk ASV latviešu līdzdalība 
un atbalsts Latvijas valstij būs 
tikpat ievērojams!” teica vēst-
nieks. 

Balsotāju skaits ASV: Ņujorkā 
– 334; Vašingtonā – 495 (ieskai-
tot balsotājus pa pastu); Detroi -
tā – 54; Mineapolē – 166; Klīv-
landē – 112;Sanfrancisko – 163; 
Losandželosā – 191; Bostonā – 

150; Čikāgā – 297; Sv. Pētersbur-
gā – 70; Sietlā – 148; Indianapo-
 lē – 55; Filadelfijā – 110; Grand-
rapidos – 104;  Milvokos – 82.

„Nevaru pateikties atsevišķi 
katram, kas centās, lai būtu tik 
labi  rezultāti, tomēr gribu pateik-
ties ALAs ģenerālsekretāram 
Raitam Eglītim un nenogurdinā-
majam Ģirtam Zeidenbergam 
par viņu darbu,” teica ALAs In -
formācijas nozares vadītājs Jānis 
Kukainis. 

„Izcila bija sadarbība ar vēst-
niecību un konsulārās daļas 
vadītāju Sigitu Puriņu. Liels pal-
dies  Centrālās vēlēšanu komisi-
jas priekšsēdim Arnim Cim-
daram, kas īpaši atbrauca uz 
Vašingtonu apmācīt mūsu iecirk-
ņu vadītājus, ” piebilda J. Ku  kai-
nis.

Vēlēšanu rezultāti ASV zināmā 

mērā atspoguļo rezultātus Lat-
vijā. Galvenais,  mēs visi kopā 
pa  nācām, ka nākamo valdību 
veidos  latviskas, labēji centriskas 
partijas. Tagad ALAs uzdevums 
kopā ar PBLA ir sadarboties ar 
Ārlietu ministriju jaunajā valdī-
bā, jo organizēta latviešu sabied-
rība savās mītņu zemēs ASV ir 
nenovērtējams Latvijas valsts 
interešu aizstāvis. 

„Es novēlu jaunajai valdībai 
valstisku domāšanu,” teica J. Ku -
kainis.

Viņa vēlējumiem pievienojās 
arī ALAs priekšsēdis Juris Me -
žinskis: „ALAs valde novēl jau-
najai Saeimai un valdībai spēku, 
izturību un izmantot tautas pie-
šķirto mandātu, vadot valsti tā, 
lai tā sasniegtu Eiropas  vidusmē-
ra līmeņa labklājību!” 

ALAs Informācijas nozare

instrumentālie darbi – orātorijas, 
kantātes, mesas, rek viēmi, simfo-
nijas, operu koncertuzvedumi.  
Pēdējos gados koris ,,Latvija”  sa -
darbojas ar izcilajiem diriģentiem 
Marisu Jansonu, Nēmi Jervi, Pā -
vo Jervi, Kristianu Jervi, Valeriju 
Gergi jevu, Zubinu Metu, Vladi-
miru Fedosejevu, Tenu Kal justi 
un dau  dziem citiem. ,,Baltās 
gaismas” festivālā koris “Latvija” 
ir Linkolna Centra Great 
Performers sarakstā kopā ar lat-
viešu vijolnieku Gidonu Krēme-
ru un baltiešu jauno mū  ziķu 
Kremerata Baltica kamer orķestri. 
11. novembrī  plkst. 19.30 (Alice 
Tully Hall) Gidons Krēmers un 
Kremerata Baltica atskaņos Lē  ras 
Auerbachas, Gijas Kančeli un L. 

van Bēthovena kompozicijas.  
Plkst. 22.30 vakarā (Stanley 
Kaplan Penthouse) pianists Alek-
 sejs Ļubimovs savā solo koncertā 
atskaņos Georga Pelēča Trešo 
svītu klavierēm.

Ņujorkas Valsts svētku sarī ko-
jumā sestdien, 20. novembrī plkst. 
2.00 Jonkeru baznīcā ievērojamās 
latviešu mākslinieces – vijolniece 
Rasma Lielmane un pianiste Ari-
anna Goldiņa atskaņos latviešu 
un citu komponistu kamer mū-
ziku. Sīkāka informācija par valsts 
svētku sarīkojumu: www.nylatvi-
an.org vai zvanot: 914-631-5725.

Valsts svētkus un koncetu rīko 
Ņuj    orkas latviešu organizāciju 
padome.

Dace Aperāne

10. Saeimas vēlēšanas Grandrapidos
Grandrapidos vēlēšanām  

gatavojās laikus, bija sarunāti 
daudzi palīgi. Iecirkņa    Nr. 1068 
vadītājs bija   Ivars Petrovskis,  
palīgi  – Dr. Zigfrids Zadvinskis, 
Ilze Runka un Ausma Linde. 
Vēlēšanu laikā Grandrapidu 
biedrības telpās darbojās kafijas 
galds,  ko vadīja Līga Gonzalesa. 
Pusdienas no pulksten 11.00 līdz 
3.00 piedāvāja Lidija Tarbuna ar 
palīdzēm. Andris Runka no 

pilsētas vēlēšanu iecirkņa bija 
atvedis četrus aizklātus stendus. 
Atbrauca balsotāji no Lansingas, 
Kalamazū un Ciema Latvija, 
protams balsoja arī mūsu pašu 
pilsētas latvieši. Viens bija mērojis 
300 jūdzes no Mičigenas pašiem 
ziemeļiem. Gaidījām daudzus, 
bet Grandrapidu iecirknī nobal-
soja tikai  104 Latvijas pavalst-
nieki. Pirmais nobalsoja dr. Z. 
Zadvinskis, jaunākā balsotāja 

bija Anita Ruperte, 18 gadu viņai 
palika jūnijā. 

Arnolds Ruperts priekštelpās 
izskaidroja  balsošanas noteiku-
mus un kā pareizi jāizpilda 
vēlēšanu zīmes. Atveŗot aplok-
snes un skaitot kandidātu vārdus, 
bijām pārsteigti, ka pie tiem ir tik 
maz plūsu, toties ļoti daudz 
svītrojumu.  Protams, katram ir 
savi uzskati par demokratiskām 
vēlēšanām.

Ausma Linde

Grandrapidu 1068. vēlēšanas iecirkņa komisijas locekļi; no kreisās: 
Zigurds Zadvinskis, Samuels Knochs III, Ausma Linde, Ilze Runka,  iecirkņa 
vadītājs Ivars Petrovskis

No kreisās: Jānis un Aija Kukaiņi, Arnolds Ruperts, Gunta Turka, Aija 
Ķeņģe, Ausma Linde

Pie Grandrapidu latviešu biedrības durvīm balsotājus sagaidīja 
15 gadu vecais Latvijas pavalstnieks Arnolds Ruperts III
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Latviešu fondam 40 gadi.  Tas 
radās divdesmit gadus pēc lat-
viešu izklīšanas pasaulē, kad bija 
pieaugusi paaudze, kas Latviju 
atstāja, būdami  kā bērni un jau-
nieši. Viņi bija jaunajā vidē iz -
glītojušies, iekārtojušies dzīvē, 
vi  ņiem bija jaunas ģimenes un 
auga vajadzības kultūras un 
izglītības laukā. Vajadzēja dibināt 
Latviešu fondu (LF). Bija sapnis 
piesaistīt tūkstoš dalībnieku, kas 
katrs ziedos vai aizdos $1000, tad 
no šāda ieguldījuma procentiem 
varēs atbalstīt vajadzīgos pasā-
kumus. Gadu gaitā gan dalībnieku 
skaits, gan naudas summas ir 
bijušas pieticīgākas,  bet  LF  vēl 
vien  mēr   aicina  iestāties  jaunus 
biedrus.  Visi LF biedri/dalībnieki 
katru gadu balso par atbalstāmiem 
projektiem, kas nodrošina viņu 
demokrātisku līdzdalību projek-
tu izvēlē.  Savu pastāvēšanu LF 
var attaisnot ar gadu gaitā pie-
šķirto atbalstu projektiem gan 
Latvijā, gan ārpusē $1 600 000 
apmērā. 

 Gaŗezers,  kuŗā ir vasaras vid-
usskola, bibliotēka un mākslas 
galeriju,  bija īpaši piemērota 
vieta šī gada NNN (nedēļas no -
gale nākotnei). Līdztekus LF pa -
do  mes sēdēm un gada sapulcei  
bija bagātīga programma.  Fil mai 
Rūdolfa Mantojums  piekt dienas 
vakarā sestdienas rītā sekoja 
Līgas Ejupes referāts par trimdas 
apstākļos radītiem mākslas dar-
biem no 1944. līdz 1950. gadam, 
ar illustrācijām no dzīves DP 
nometnēs un  tai laika posmā ra -
dītiem 24 mākslinieku darbiem, 
kas bija izstādīti Klinklāva māk    -
s las galerijā.  Mūsdienās dzīve nav 
iedomājama bez datora.  Garezeŗā 
tagad ir telpa ar datoriem skolas 

Latviešu fonda  nedēļas nogale Gaŗezerā
vajadzībām, tos šoreiz izmantoja  
NNN  programmā. Datoru iegā-
di daļēji atbalstījis arī LF.  Tādās 
reizēs diena ir par īsu, tāpēc  
GVV direktora Ērika Kores  un 
bibliotekāres Mairas Bundžas  
referāti par latvisko izglītību 
Gaŗezerā tika pārcelti no sestdi-
enas uz svētdienu.

LF 2010. gada sapulcē ziņoja, 
ka  10 projekti ir slēgti vai pabeig-
ti, 16 projekti vēl ir aktīvi, 9 no 
tiem Latvijā, 7 ārpus Latvijas.  Lai 
tos pabeigtu vajadzēs $61 000.  
LF iestājušies 6 jauni dalīb nieki 
un 6 dalībnieki  pabei guši gads-
kārtējos maksājumus un kļuvuši 
tūkstošnieki. Bija ne  parasts 
starpgadījums ar kādu dāmu, kas 
neizprotot kā LF darbojas, gribēja 
pārliecināt dalīb niekus  atbalstīt 
viņas ļoti vispā rīgos ieteikumus. 

LF padome paliek līdzšinēja, 
priekšsēdis Valdis Bērziņš Rīgā.  
No  revīzijas komisijas aizgājis  
Juris Petričeks un viņu atvieto 
Jānis Plostnieks. Atbalstītie pro-
jekti – Mūzejs: Latvieši pasaulē 
(LaPa) saņem pilnus $10 000; 
grāmata Salaspils nometne vācu 
okupētajā Latvijā (1941-1944), 
autori vēsturnieku kollēģija – 
Kārlis Kangeris, Rudīte Vīksne, 
Uldis Neiburgs, saņem $8 535; 
TILTA paredzētā teātŗa vies-
turneja saņem daļēju atbalstu $1 
465. Tad sapulces dalībnieki 
sadalījās trīs grupās – vienā pār-
runāja kādus projektus LF  vēlētos 
redzēt, otrā risināja vairāk admi-
ni  stratīvus jautājumus un trešajā 
domāja par nākotni, īpaši fonda 
dibinātāju bērnu paaudzes iesais-
 tīša nu.

Kaut  arī pasaulē ir grūti ekono-
miskie apstākļi, LF dalībnieki  
nākamā gadā projektiem atvēlēja 

$40 000, no tiem $30 000 lielaj-
iem un $10 000 mazajiem.  Pa -
gai du lēmums ir 2011 g. NNN 
sa  rīkot 24./25. Septembrī Minea-
polē.

Pēc vakariņām Valdis Bērziņš 
pateicās Gaŗezeram un saim-
niecēm par viņu pūlēm uzņemt 
LF. Svētku runātājs Ģirts Kaugars 
pakavējās pie LF pirmsākumiem  
ar novēlējumu, lai LF  darbības 
bei  gās, kad vien tās būs, pēdējos 
līdzekļus izlietotu kaut kam 
nozīmīgam, kas viņaprāt būtu 
stipendijas jauniem cilvēkiem, 
iespējamiem LF  centienu turpi-
nā  tājiem.

Jubilejas koncertu sniedza  
Mar      garita Kreine – vijole un 
Rūdolfs Ozoliņš – klavieres, abi  
patlaban savu mākslas meistarī-
bu vēl pilnveido ASV.  Programmā 
bija pazīstami klasisko kompo-
nistu darbi un pašās beigās lat-
viešiem tik mīļie, E. Dārziņa Me -

Rīgas Stradiņa universitātes 
jubilejā, ko svinējā  Rīgā  17. sep-
tembrī,  rektors Jānis Gardovskis 
paziņoja par goda doktora titula 
piešķiršanu Latvijas prezidentam 
Valdim Zatleram un profesoram 
Kristapam Zariņam.

Rīgas Stradiņa universitāte 
dibināta padomju laikā ar nosau-
kumu Rīgas Medicīnas institūts, 
vēlāk – akadēmija (RMA) un 
bija ļoti augstas kvalitātes medi-
cīnas skola (otrā vietā visā PSRS, 
par labāko uzskatīja Maskavas 
medicīnas augstskolu). Pēc neat-
karības atgūšanas augstskolas 
nosaukums vispirms bija Latvijas 
Medicīnas institūts, tad - akadē-
mija, tagad  Rīgas Stradiņa uni-
versitāte. 

Svinīgajā ceremonijā piedalījās 
profesora Kristapa Zariņa dzī-
vesbiedre Zinta un meita Karina. 
Viņas sēdēja līdzās Lilitai Zat lerei.

Kristaps Zariņš pirmoreiz vie-
sojās RMA 1986. gadā. Profesora 
Kristapa Zariņa ieguldījums Lat-
vijas medicīnas attīstībā ir neno-
vērtējams. Daudz laika un pūļu 
viņš veltījis, apmācot jaunos 
mediķus Latvijā.

Savā uzrunā viņš teica: 
,,Jūtos pagodināts  par man 

piešķirto  Rīgas Stradiņa univer-
sitātes  goda doktora nosaukumu 
un pateicos RSU senātam. Rīgas 
Stradiņa universitāte  šodien svin 

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un profesors Kristaps Zariņš – 
Rīgas Stradiņa universitātes goda doktori  

60 gadu jubileju. Tas ir liels 
sasniegums.

Pats esmu jau piedzīvojis šādu 
jubileju  un zinu, ka nākamajās 
jubilejās mani spēki būs mazāki. 
Taču  Stradiņu universitātes 60 
gadu jubileja liecina pretējo.  
Viena cilvēka dzīves gājums ir 
īss, universitātes dzīve ir mūžīga 
– tā kopj un attīsta zināšanas un 
dod gaismu un cerību nākamām 
paaudzēm.

Rīgas Stradiņa universitātei šī 
jubileja ir tikai sākums. Ar katru 
gadu, ar katru nākamo jubileju 
Rīgas Stradiņa universitāte varēs 
sveikt jaunus kollēgas  un svinēt 
jaunus panākumus.

Esmu ļoti pateicīgs, ka man ir 
bijusi iespēja novērot un aktīvi 

dzīvot līdzi (zināmā mērā arī 
piedalīties) straujai medicīnas 
attīstībai savā dzimtenē. Pir-
moreiz ierodoties Rīgā uz pasau-
les Biomechanikas kongresu 
1986. gadā, iepazinos ar Rīgas 
Medicīnas institūta iespaidīgo 
darbu un studentu apmācību. 

Tad notika brīnišķīgas un ilgi 
gaidītas pārmaiņas, sākot ar 
pirmo ārstu kongresu 1989. gadā, 
Latvijas neatkarības atgūšanu, 
tautas atmodu un strauju medi-
cīnas attīstību.

Pēdējos 20 gados mēs esam 
piedzīvojuši neticamas pārmai-
ņas medicīnas aprūpes sistēmā 
– ir jaunas zāles, izmeklēšanas 
technoloģija un ārstēšanas meto-
des. Priecājos, ka šie jauninājumi 

ir  arī Latvijā un ka latviešu ārsti 
neatpaliek no pasaules standarta. 
Vēlos apsveikt kollēgas ar izci-
liem panākumiem Latvijas medi-
cīnas aprūpē un zinātnes attīstībā.

Esmu priecīgs, ka man  bijusi 
izdevība dalīties ar savām zināša-
nām un palīdzēt Latvijas ārstiem. 
Kopā ar brāli Bertramu Zariņu 
esam veicinājuši jauno ārstu 
izglītošanu un viņu izpratni par 
moderno rietumu medicīnu.

Sevišķi priecājos un lepojos, 
kad redzu Latvijas ārstus pieda-
lāmies pasaules mēroga zinātnis-
kās konferencēs. Jaunās techno-
loģijas tiek attīstītas un pētītas 

Latvijā vairākās sfairās un rezul-
tāti atspoguļoti publikācijās un 
konferencēs.  Tas uzlabo Latvijas 
medicīnas kvalitāti.

Visvairāk priecājos par jauno 
paaudzi – cik gaiši un apdāvināti 
ir jaunie studenti! Viņiem ir inte-
rese un spējas. Universitātes 
atbildība ir izglītot nākamo paau-
dzi. Stradiņa universitāte to darī-
jusi jau 60 gadu, un tas  jāturpina 
nākamos 60 gados un mūžībā.

Apsveicu jūs ar paveikto un 
novēlu visu to labāko nākotnē.

Vivat, crescat, floreat Rīgas 
Stradiņa universitas in aeter-
num!

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, profesors Kristaps 
Zariņš, viņa dzīvesbiedre Zinta Zariņa un meita Karina Zariņa

Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Jānis Gardovskis 
un profesors  Kristaps Zariņš

 lancholiskais valsis un J. Mediņa 
Ārija.  Koncerts bija pulcējis arī 
krietnu skaitu klausītāju no ārpu-
ses, jo Gaŗezera apkārtnē  dzīvo 
daudz latviešu, kā to var izlasīt 
krāsainajā brošūrā Ciems „Lat-
vija”.  

Pie bijušiem LF darbiniekiem 
ir uzkrājušies dokumenti, kurus 
LF lūdz pieteikt Tijai Kārklei, lai 
tos varētu skanēt vai tieši nodot 

uzglabāšanai LaPa mūzejam.  Caur  
LF mājas lapu  www.latviesufonds.
info  var sazināties ar visiem pa -
domes un revīzijas komisijas 
locekļiem, kā arī atrast informā-
ciju par agrākiem naudas piešķī-
rumiem, kā pieteikt jaunus pro-
jektus un kā iestāties Latviešu 
fondā.

Anita Liepiņa

LF padome ar palīgiem, no kreisās: Uldis Kaŗiņš, Aija Mazsīle-Lagzdiņa, Alfs Bērztīss, Kristīna 
Sīmane-Laimiņa, Valdis Bērziņš, Tija Kārkle,  Ints Dzelzgalvis, Rasma Kaŗiņa

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

BOSTONA (MA)
• Līdz 30. oktobrim Bostonā, 

Arden Gallery Ltd (129 Newbury 
St., Bostona, MA 02116, tālr.: 
617-247-0610) atvērta latviešu 
izcelsmes mākslinieka Krisa Lūisa 
(Kris Lewis) izstāde New Portraits. 
Viņa darbus var apskatīt arī 
oktobŗa American Art Collector 
izdevumā.

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

latviešu kultūras centrā Latvijas 
Universitātes dibināšanas 91 gada 
atceres sarīkojums; akadēmisko 
runu ,,Eļļas un gāzes enerģijas 
iegūšana” teiks Stīns Jergensens. 
Rīko Denveras studentu korporā-
cija. Informācija, zvanot Laimo-
nam Sudmalim, tālr.: 303-670-
1490.

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

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

• 4. decembrī no plkst. 11.00 
līdz 3.00 un 5. decembrī pēc diev-
kalpojuma, kas sāksies plkst. 9.30, 
Ziemsvētku tirdziņš līdz 3.00 
Kolorado latviešu kultūras centrā. 
Varēs nopirkt vainagus, tautiskus 
priekšmetus, maizi, pīrāgus. Būs 
siltas pusdienas un atspirdzināju-
mi. 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 pensio-

nāru biedrības gada svētki; dziedās 
ansamblis ,,Ciema balsis” ciema 
Latvija, būs svētku mielasts, izloze, 
saviesīga dzīve. 

• 31. oktobrī svecīšu dievkalpo-
jums Woodlawn kapsētā.

KLĪVLANDE (OH)
• 11. novembrī plkst. 11.00 Klīv-

landes Daugavas Vanagu apvienība 
aicina piedalīties Lāčplēšu un 
varoņu godināšanā Sunset kapsētā 
pie latviešu pieminekļa. Svētbrīdi 
vadīs mācītāja Dr. Sarma Eglīte, 
pēc svētbrīža uzruna, puķu un 
vainaga nolikšana. 

• 14. novembrī plkst. 12.30 
Daugavas Vanagu apvienība Klīv-
landē rīko Lāčplēšu piemiņas aktu 
un apvienības 59 gadu darbības 
atceres svinības Apvienotās latv. 
ev. lut. draudzes lielajā zālē. Būs 
svētbrīdis, svētku akts, siltas pus-
dienas. Uzrunu svētku aktā teiks 
ALJAs valdes priekšsēdis, advokāts 
Markus Apelis. ALAs š. g. rīkotā 
ceļojuma ,,Sveika, Latvija!” dalīb-
niece Lailas Kubuliņa pastāstīs par 
gūtajiem iespaidiem. Būs iespēja 
apskatīt latviešu mākslinieku ceļo-
jošo gleznu izstādi. Dalības maksa 
$20.00 (ar pusdienām); skolēniem 
ieeja brīva.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 16. oktobrī Dienvidkalifornijas 

latviešu biedrības 60 gadu jubilejas 
sarīkojums.

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

• 24. oktobrī draudzes rudens 
bazārs.

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

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

būs atvērts visu dienu.
 Losandželosas latviešu nama 

adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 323-
669-9027; DKLB informācijas tāl-
runis: 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 atceres 
sarīkojums latviešu namā. 

• No 19. līdz 21. novembrim 
Milvoku latvieši piedalīsies Tautību 
svētkos (Folk Fair International), 
dejojot tautasdejas un rīkojot iz -
stā  di; informācija: www.folkfair.org

ŅUJORKA (NY) 
• Līdz 31. oktobrim Ivara Sproģa 

gleznu izstāde Cunneen Hac-
kett Cultural Center (9 Vassar 
Street, Poughkeepsie, NY, 12601). 
Atklāšana 10. oktobrī no plkst. 
2.00 līdz 4.00. Informācija, zvanot 
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. In -
formācija 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 
man  tas atvest dažas dienas 
iepriekš. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 15. oktobrī plkst. 2.00 un 7.00 

latviešu nama bāra telpās izrādīs 
režisora Jāņa Streiča filmu ,,Rū -
dolfa mantojums”; Ieeja par vis-
maz $5.00 ziedojumu. Naudu 
nosūtīs filmas autoriem. Lūgums 
ņemt līdzi groziņus. 

• 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 Saginavas 

draudzes dāmu komiteja baznīcas 
lejas telpās (128 N. Elm Str.) rīko 
gadskārtējo bazāru. Būs siltas pus-
dienas, kafijas galds, tirdziņš, 
izloze, dziedāšana Trejpilsētu an -
sambļa vadībā. 

• 13. novembrī plkst. 4.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
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 sabiedriska-
jās telpās. Lūgums ņemt līdzi gro-
ziņus kafijas galdam. Pie kases 
varēs nodot ziedojumus Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzejam, 
Kurzemes Brāļu kapiem Lestenē 
vai citiem nacionāliem mērķiem. 
SLK valde lūdz visus tautiešus 
apmeklēt šo sarīkojumu. 

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

SANFRANCISKO (CA) 
• 16. oktobrī plkst. 2.00 Draudzes 

namā (425 Hoffman Ave.) 
Portlandes latviešu teātŗa izrāde – 
Veltas Ramoliņas komēdija 
,,Modernās čaukstenes”. Darbosies 

bufete un bārs. Ieeja par ziedoju-
mu – pirmajās trīs rindās $25; 
pārējās – $20; studentiem – $10; 
bērniem brīva.

• ASV universitāšu, kolledžu vai 
citas valsts atzītu augstāko mācī-
biestāžu studenti aicināti pieteik-
ties Artūra Jullas stipendijām 
(kopsummā $10 000). Tās piešķiŗ 
studentiem, kuŗi apliecinājuši 
labas akadēmiskās sekmes, kā arī 
interesi salgabāt latviešu valodu 
kultūru un sabiedriskās vērtības. 
Priekšroka Ziemeļkalifornijas un 
ASV rietumkrasta studentiem. 
Pieprasītājiem jāiesniedz dzīves 
apraksts, minot sasniegumus, aktī-
vitātes un nākotnes ieceres. 

(Turpināts 18. lpp.)

Mūžībā aizgājis mans dzīves draugs un 
mūsu labais tēvs un vectēvs

ARVĪDS PĒTERIS BERKOLDS
dzimis Cēsīs, 1921. gada 23. aprīlī

miris Sietlā, 2010. gada 9. septembrī

ILZE BERKOLDS
KĀRLIS UN TRUDY KRASTIŅŠ

SKARLETA UN AIVARS OSVALDS
PAULS UN ANDRA BERKOLDS

AR ĢIMENĒMTev zeme bija svēta, kur uzaugi,
Tev valoda mīļa, ko runāji,
Tik tālos ceļos pagura kājas
Un svešā malā apklusa tava mīļā sirds.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais goda filistrs

KĀRLIS RITUMS
dzimis 1920. gada 15. jūnijā, Liepājā

miris 2010. gada 17. septembrī, Baltimorā, MD

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
TERVETIAS KONVENTS

No šīs dzīves šķīrusies mūsu mīļā māte

RITA M. HERMANOVSKI MAIER BITTE
dzimusi 1919. gada 29. oktobrī

atstāja šo planētu 2010. gada 26. septembrī

Sēro
VIŅAS 4 MĪĻI BĒRNI, 7 MAZBĒRNI UN 6 MAZMAZBĒRNI

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā iemieg klusi.

Mūža mierā aizgājusi mūsu
mīļā māmiņa

LEONTĪNE ZENTA ZUNDA
dzimusi 1915. gada 11. janvārī Valmierā, Latvijā

mirusi 2010. gada 29. septembrī Fārmingtonā, MN
Par viņu sēro bērni

RASMA LĪVIJA LAPSA PONCE,
PĒTERIS ZUNDA,

SILVIJA ZUNDA
Es Tevi saucu, mans Dievs,
Un Tu man atsauksies...
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Pieprasījumi un vismaz divu 
sabiedrisko darbinieku (skolotāju, 
mācītāju vai latviešu organizāciju 
vadītāju) atsauksmes, iesūtāmas 
līdz š. g. 24. oktobrim draudzes 
priekšniekam Gvīdo Bergmanim, 
678 Daffodil Drive, Benicia, CA 
94510; tālr.: 707-748-0138, fax: 
707-748- 0971.

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

centrā Baltiešu studiju atbalsta 
grupa rīko Mārtiņdienas svinības; 
būs dziedāšana, dejošana, rotaļas, 
vakariņas, masku apbalvošana, 
klu  sā izsole. Dalības maksa 
pieaugušajiem $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 latviešu ēdieni, 
varēs iegādāties rokdarbus, rotas, 
keramiku un citus daiļamatniecības 
izstrādājumus

• 20. novembri plkst. 2.00 Latvie 
u centra Valstssvētku svinības. 
Svēt ku runu “Latvija tavās acīs” 
teiks režisore/rakstniece Dace 
Micane-Zalīte. Pec akta visi laipni 
aicināti baudīt bufeti groziņu veidā 
un apskatīt Sandras Strēles mākslas 
darbu izstādi. Ieeja $20, studen-
tiem $10.

VAŠINGTONA (DC) 
• 23. oktobrī draudze rīko uteni 

(Rummage Sale) un, lai tas labi 
izdotos, nepieciešams draudzes 
locekļu un labvēļu atbalsts. 
Lūdzam ikvienu pārskatīt skapjus, 
noliktavas, rotaslietu kastes, 
garāžas un nevajadzīgās mantas 
atvest uz draudzes namu. Mantas 
var novietot uz skatuves, pievieno-
jot zīmīti, ka tās domātas utenim. 
Ziedojot kādu lielāku, jaunu vai 
ļoti vērtīgu mantu, lūdzam 
uzrakstīt tās cenu. Lūdzam ziedot 
tikai ziemas apģērbu. Datorus un 
to ekrānus, kā arī mantas, ko pēc 
likuma nedrīkst pārdot, lūdzam 
nevest. Visu iegūtu naudu ziedos 
draudzes piebūves fondam. Nepār-
dotās mantas nodos citai labdarības 
organizācijai. Ziedoju mu var 
atvilkt no ienākumu summas, par 
ko jāmaksā nodoklis. Draudze 
gaida ziedojumus, aicina palīdzēt 
iekārtot udeni un iepirkties 23. 
oktobrī. Talcinieki var pieteikties, 
zvanot vai rakstot, tālr.: 703-790-
0833, e-pasts: inarazaiga@yahoo.
com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: 17. okt. dievk. ar dievg. 24. 
okt. dievk. 31. okt. Ticības atjau -
nošanas dienas dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00 
Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 17. okt. plkst. 11.00 Kvēker-
taunā Ticības atjaunošanas svētku 
dievk., pēc dievk. kafija. 31. okt. 
plkst. 3.00 Lankasterā Refor-
mācijas svētku dievk. 7. nov. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā visu svēto die-
nas dievk. ar dievg., pēc dievk. 
kafija. 14. nov. plkst. 3.00 Lan-
kasterā Latvijas valsts dibināšanas 
atceres un visu svētko dienas 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. pro-
gramma un kafijas galds. Māc. Dr. 
A. Ziedonis un māc. Dr. R. 
Ziedone. 21. nov. plkst. 11.00 
Aplebachsvilā Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk. Bukskau-
ntijas 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, MI17. 
okt. dievk. ar dievg. 24. okt. dievk. 
31. okt. Reformācijas svētku dievk. 
ar dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Māc. diakons F. M. Sīpols, tālr.: 
248-433-3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte un A. Greiema. 

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

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

• Kalamazū latv. apvienotā dr. 
Māc. Biruta Puiķe, 17. okt. plkst. 
10:00 dievkalpojums ar dievgaldu. 
Rudens svētki. Ziedot pārtiku. 24. 
okt. plkst. 10:00 dievkalpojums 
Sadraudzības stunda. 31. okt. 
plkst. 10:00 Reformācijas dienas 
dievkalpojums ar dievgaldu. Sa -
drau  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 vin-
grošanas stunda Dr. E. Balkas-
Walteres (Walter) vadībā draudzes 
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; kaba-
tas: 269-214-1010; e-pasts: ilze-
go@comcast.net 

• Klīvlandes Apvienotā latv. ev. 
lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 17. okt. 
plkst 11.00 dievk. ar dievg. 20. okt. 
plkst. 10.00 Bībeles stunda. 24. 
okt. plkst 11.00 dievk. 31. okt. 
plkst. 11.00 Ticības atjaunošanas 
svētku dievk. ar dievg. 3. nov. 
plkst 10.00 Bībeles stunda. 7. nov. 
plkst 11.00 dievk. ar dievg. Māc. 
Dr. S. Eglīte.

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

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
27. okt. plkst. 11.00. 18. nov. 
plkst. 11.00 kopīgs dievk. ar 
Vilimantikas draudzi, pēc dievk. 
lejas zālē Latvijas valsts dibinā-
šanas atceres brīdis. Dievk. notiek 
Mančesteras draudzes dievnamā 
(Garden & Winter Str.). Dievk. 
vada vikāre māc. Daina Salnīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, tālr.: 
414- 258-8070): 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 padomes sēde. 
4. nov. plkst. 10.00 Bībeles stunda; 
plkst. 11.00 pensionāru biedrības 
saiets. 7. nov. dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem; pēc dievk. drau-
dzes 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.: 16. okt. plkst. 6.00 sve-
cīšu vakars ar svētbrīdi Crystal 
Lake kapos. 17. okt. plkst. 10.00 
dievk.; pēc dievk. sadraudzība. 24. 
okt. plkst. 10.00. dievk.; pēc dievk. 
sadraudzības pusstunda. 31. okt. 
plkst. 10.00 Ticības atjaunošanas 
dienas dievk. ar dievg. un īpašu 
mūziku; pēc dievk. sadraudzība. 
Māc. M. Cepure-Zemmele, tālr.: 
761- 546- 8178; e-pasts: maija.cz@
gmail.com Bazn. adrese: 3152 - 

17th Ave S, Minneapolis MN 
55407; tālr.: 763-546-8178; kance -
lejas tālr.: 612-722-4622. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-Kineyko. 
24. okt. 8:30 Leikvudā (Igauņu 
baz. 607 E. 7th St.) dievkalpojums. 
31. okt. 13:30 Draudzes dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick); Reformācijas Svētku 
dievkalpojums ar dievgaldu.

(Turpināts 19. lpp.)

(Turpināts no 17. lpp.)

ZELMA ALĪSE SEDLIŅA 
dz. MATISONE

dzimusi 1913. gada 1. aprīlī Dauguļos, Latvijā
mirusi 2010. gada 11. janvārī Merilandē, ASV

Izvadīta no Vašingtonas, DC latviešu ev. lut. dievnama 2010. gada 27. janvārī

EDGARS SEDLIŅŠ
dzimis 1913. gada 16. jūnijā
miris 1997. gada 27. augustā

Viņas un vīra Edgara pelni kopā apbedīti
2010. gada 14. augustā Dauguļu kapos, Latvijā

Lai manā stundā pār mani krīt 
Dieva miers un tēvzemes smiltis.

V. Strēlerte

Dieva mierā aizgājusi

HELĒNA FRANKS
dzimusi 1911. gada 27. jūlijā Rīgā

mirusi 2010. gada 13. augustā Ilinojā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DĒLS ALBERTS, VEDEKLA SKAIDRĪTE,

MAZMEITA MĀRA AR VĪRU ĒRIKU,
MAZDĒLS EDGARS,

MAZDĒLS ALBERTS UN MELANIJA,
RADI LATVIJĀ UN KRIEVIJĀ

Tek saulīte tecēdama,
Es paliku pavēnī;
Nav(a) savas māmuliņas,
Kas iecēla saulītē.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

IRMA BACHMUTS
dzimusi TAURIŅŠ

dzimusi 1920. gada 17. martā Liepājā
mirusi 2010. gada 31. jūlijā South Windsor, CT

Mīļā piemiņā viņu paturēs
VEDEKLA VIJA, MAZMEITA SANDRA AR VĪRU KENNETH
SCULLY, MAZMAZBĒRNI EVAN, JUSTIN UN COLE, KĀ ARĪ 

RADI ASV, KANADĀ UN AUSTRĀLIJĀSaldu dusu
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LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS var pieprasīt tikai no kantora.        

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

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

2011. gada kalendārs:  .................. gab.      X US $18 ........................
                       
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

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

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

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

PĒRK 
MEŽA ĪPAŠUMU 

LATVIJĀ. 
Tālrunis: +371 26317617, 

e-pasts: hcr@delfi.lv

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

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

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

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

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

jurjans@apollo.lv

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 16. 
okt. plkst. 2.00 Draudzes namā 
dievk. ar kristībām, māc. L. Saliņš. 
17. okt. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 
Džamaikā plkst. 3.00 Pļaujas sv. 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš. 24. 
okt. plkst 10.00. Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš; 
Moristaunā, NJ plkst. 2.30 Pļaujas 
sv. dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš; 
pēc dievk. Lailas Saliņas koncerts. 
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.): 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. Kal -
niņa. Pēc dievk. saiets ar grozi-
ņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
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. 7. nov. plkst. 10.30 
Lāčplēšu dienas dievk. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Baznīcas 

mājaslapa: www.seattlelatvian-
church.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
17. okt. plkst.2.00 Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. Trīsvienības bazn. 
(35 Furman St.), prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D. Vitušinska-Baltazara; dz. grām.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 

MD 20850-3121): 17. okt. ģimeņu 
dievk. 24. okt. dievk. 31. okt. Re -
formācijas svētku dievk. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00; pēc 
dievk. kafijas galds. Infor  mācija: 
http://www.dcdraudze.org 
Tālr. bazn.: 301-251-4151. 
Māc. A. Vārs  berga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņudžersijas novada 
PĻAUJAS SVĒTKI

2010. gada 24. oktobrī, plkst. 14:30 
St. Mark baznīcā,100 Harter Road Morristown, N.J.
Dievkalpojums māc. L. SALIŅA vadībā, ērģelniece 

I. STEELE. Soliste LAILA SALIŅA. 
Kollekte.  Siltas pusdienas. Atspirdzinājumi. 

Grāmatu galds. Piedalīšanās $ 20.00
Lūdzu pieteikties pie V. Upates (908) 354-3777

vai Guntas Ģigas (908) 272-4580
PIEDALĪTIES IELŪDZ ŅUDŽERSIJAS NOVADS
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S P O R T S

Sietlas Latviešu golfa apvienība  
rīkoja turnīru  11. septembrī  
Jakson Parka Golf laukumā. 
Diena bija jauka, nelija, reizēm 
pat uzspīdēja saule. Tas patiešām 
bija brīnums, jo Sietlā un apkaimē 
lijis jau trīsdesmit dienas no vie-
tas. Pulksten desmitos no rīta 
laukumā ieradās 44 priecīgi golfa 
spēlētāji un tika sadalīti 11 
vienībās. Pēc spēles visi devās uz 
latviešu centru, kur notika ap -
balvošanas ceremonija. Lat  viešu 
centrā, kas atrodas tikai piecu  
minūšu brauciena attālumā no 
golfa laukuma, jau bija sapul cē-
jušies apmēram simts viesu.

Apbalvošanas ceremonijas va    -
dī  tāji Edmunds Leitis un Rolands 
Abermanis pateicās visiem palī-
giem un dalībniekiem un iz -
skaidroja izlozes noteikumus. 

Turnīra dalībnieki  saņēma biļeti  
golfa pie       de  rumu izlozei. Uz 
ekrāna rādīja Andras Atvaras, 
Helenas Abermanes un Dianas 
Atvars gol  fa turnīra dalībnieku 
fotografijas.

 Pēc vakariņām pasniedza bal-
vas. Pirmo vietu ieguva Pauls 
Zom  mers, Erina Edvarda, Ērls 
(Earl) Edvards un Džūlija (Julie) 
Tanninga. Otrā vietā – Māris 
Galiņš,  Džīna (Jean) Galiņa, Ints 
Luters un Kolins (Colin) 
Turnbulls. Trešā vietā – Rolands 
Abermanis,  Edis Abermanis, 
Andris Abermanis un Vilnis 
Vīgands (Wiegand). 

 Pauls Zommers vakara beigās 
laimēja 50/50 izlozi un lielāko 
daļu laimesta ziedoja Sietlas 
latviešu golfa apvienībai.

 Nākamgad Sietlas Latviešu 

Golfa turnīrs Sietlā

Māris Galiņš atvēzējas, lai 
raidītu bumbiņu

Turnīra uzvarētāju vienība saņem balvas. No kr: Rolands 
Abermanis, Ērls Edvards, Erina Edvarda, Džūlija Tanninga, 
Pauls Zommers, Edmunds Leitis

golfa apvienība svinēs 10 gadu 
jubileju. Turnīrs notiks septembŗa 
otrā nedēļas nogalē. Aicinām 
tam jau laikus gatavoties.

I.L. 

Kops 1995. gada Austrālijas 
Lat  viešu sporta pārvalde sadar-
bī bā ar Latvijas Skolu sporta 
federāciju, ik gadu pasniegusi t.s. 
uzmudinājuma  balvas (financē  
jis Austrālijas latviešu Kultūras 
fonds, vēlāk Jāņa Tiliba piemiņas 
fonds un Jāņa Daliņa piemiņas 
fonds) vairākiem Latvijas jau-
niem, apdāvinātiem sportistiem. 
Balvas saņēmusi gandrīz vienīgi 
jaunieši individuālos sporta vei-
dos, jo vienību sporta veidos no -
teikt labāko ir ļoti grūti.

Vienīgais izņēmums bija 1996. 
gadā, kad balvu piešķīrēji izvē-
lējās tikai 14 gadus veco Ivetu 
Koku, kuŗa jau bija izvirzījusies 
labāko pieaugušo spēlētāju vidū. 

Pie balvu pasniegšanas Iveta 
toreiz nevarēja būt klāt, un tā 
mums neiznāca redzēties vaigu 
vaigā. Viņas progresam, protams, 
varēju sekot, lasot Latvijas laik-
rakstus.

Izdevība satikties beidzot radās 
šogad Rīgā. Latvijas Hokeja fede-
rācijā uzzināju, ka pie Arēnas Rī -
ga notiks liels hokeja propagan-
das sarīkojums, kuŗā piedalīsies 
arī vairākas valstsvienības spēlē-
tā  jas, ieskaitot Ivetu.

Diena, kā jau viss jūlijs šogad 
Latvijā, bija karsta. Hokeju bērni 
varēja izmēģināt uz neliela māks-
 līga ledus laukumiņa, kur to vi -
ņiem  demonstrēja Iveta un viņas 
valstsvienības biedrenes - Lolita 
Andriševska un Inese Geca-Mil-
jone, tērpušās uniformās (man 
jūlija saulē bija par karstu pat vis-

vieglākajā vasaras tērpā!).
Kad nodarbības bija beigušās, 

mēs ar Ivetu sarunājāmies vēsā-
kās telpās, zāles iekšpusē.

*
Vidēja auguma tumšmate Iveta 

sarunā ir nopietna un lietišķa. Ja 
tam pievieno ātrumu uz ledus, 
iznākums varētu būt ideāls. 

Iveta dzimusi 1982. gadā Jaun-
ciemā. Tēvs bijis hokejists, un 
Iveta jau piecu gadu vecumā 
sākusi slidot uz Ķīšezera - kopā 
ar citiem bērniem. Nākamais 
solis - hokejs (ar tēva slidzā ba-
kiem), kopā ar zēniem. (Tagad 
bērni diemžēl ir diezgan nekus-
tīgi, saka Iveta). Ivetas vecākajai 
māsai sports neinteresēja.

13 gadu vecumā tēvs Ivetu aiz-
veda uz Daugavas stadionu, kur 
trenējās Latvijas  sieviešu hokeja 
kluba Laima spēlētājas - vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem - ieskaitot 
vārtsardzi Andriševsku un uz  -
bru  cēju Gecu-Miljoni (hokeja 
klu  bam nav nekādu saistību ar 
saldumu ražotājfirmu Laima). 
Toreizējie treneri bija Uldis Opits 
un Andrejs Zaķis (tagad trenē 
Ģirts Ūdris). Iveta tika pie labā-
kām slidām. Toreiz sportistiem 
bijis labāks financējums; rīkoja 
arī sporta nometnes. Jau tajā pašā 
gadā Ivetu iedalīja valstsvienībā.

1995. gada Eiropas meistar sa -
cīkstes notika Rīgā, Sporta pilī 
(tagad nojaukta). Diemžēl Ivetas 
debija izvērtās skumīga: vienībai 
neveicās - tā palika astotajā (pē -
dē  jā vietā). Sākās pat runas par 

Latvijas sieviešu hokeja “nāvi”. 
Taču galu galā sieviešu hokejs 

Latvijā izdzīvoja.
Šeit maza atkāpe: Iveta paskaid-

ro, ka tagad vairs nerīko Eiropas, 
bet tikai pasaules meistarsacīkstes 
(PM). Tās notiek sešās līgās: 
augstākajā (8 valstis), pirmajā, 
otrajā, tresajā, ceturtajā un piek-
tajā (ikreiz 6 valstis).

Laikā no 1996. līdz 2004. ga -
dam Ivetai pirmajā vieta bija mā -
cības - sākumā vidusskolā, pēc 
tam Latvijas Sporta paidagoģijas 
akadēmijā, ko viņa beidza. Pa 
starpu tika, protams, spēlēts ho -
kejs (uzbrucējas postenī). Latvijas 
valstsvienība piedalījās pasaules 
meistarsacīkstēs, parasti gan ar 

galveno uzdevumu noturēties 
pirmajā līgā. Diemžēl, 2007./2008. 
g. sezonā Latvija noslīdēja uz 
otro līgu, taču nākamajā sezonā 
uzvarēja otrā līgā un atgriezās 
pirmajā. Tātad Latvijai priekšā 
bija astoņas augstākās līgas un 
sešas pirmās līgas valstis, dodot 
15. vietu Eiropā (no 38 da  līb nie cēm).

Pēdējos piecus gadus Iveta aiz-
vadījusi spēlējot profesionālu ho -
keju Krievijā, bet tagad tur vairs 
neatgriezīsies. Sieviešu hokejs 
Krievijā nav tik izplatīts kā varētu 
domāt. Augstākajā līgā ir tikai 
sešas vienības, no tām tikai divas 
īsti labas. Sezona ilgst no jūlija 
beigām līdz aprīļa beigām. Ivetas 
kluba Tornado baze bija Dmit-
rovas pilsētā, tīrā un sakoptā, 
ap     mēram  1,5 stundas braucienā 
no Maskavas.  To varētu nosaukt 
par “guļamrajonu”, jo daudzi ie -
mītnieki brauc darbā uz Maska vu.

Nodrošinājums bijis labs: klubs 
sagādājis dzīvokli, nokārtojis ko -
mūnālos maksājumus. Treniņi 
piecas reizes nedēļā – līdz divām 
stundām; pieejama svaru zāle. 
Ēnas puses – ļoti daudz papīru 
un formalitāšu. Vēlāk Iveta mai-
nīja darba vietu, bet par šiem 
pieciem gadiem viņa ir priecīga.

Aizvadītajā sezonā Iveta palī-
dzē  ja Tornado kļūt Berlīnē par 
Eiropas klubu čempionu. ( Starp-
tautiskās hokeja federācijas IIHF 
mājaslapā rakstīts, ka vienā no 
trim finālspēlēm Iveta izvēlēta 
par labāko spēlētāju un pēc 
statistikas datiem, bijusi turnīra 
otra labākā, skaitot vārtus un 
rezultātīvas piespēles. Tīmeklī 
vēl atradu, ka 2006./2007.gada 
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No hokeja pastarītes līdz zvaigznei

Iveta Koka Latvijas hokeja 
valstsvienības formastērpā.

Pir  mās līgas pasaules meistar sa-
cīkstēs Iveta atzīta par labāko 
spē  lētāju)

Iveta saka, ka brīvā laikā viņai 
patīk aktīvi atpūsties, arī iemā-
cīties kaut ko jaunu. Aizvadītajā 
ziemā braukusi ar sniega dēli 
(snowboard), šovasar izmēģinā-
jusi ūdensslēpošanu un viļņu dēli 
(wakeboard). Kādreiz aizrāvusies 
ar florbolu (hokeju telpās - uz 
grīdas, ne uz ledus) - vienu gadu 
pat aizstāvējusi Latvijas krāsas 
pasaules meistarsacīkstēs.  Ja gri-
bas kaut ko mierīgāku - viņa no -
skatās kādu jaunu filmu, palasa 
vai min krustvārdu mīklas. Ja ir 
mājās rudenī, tad labprāt iet sēņot.

Un kas paredzēts nākotnē? 
Paš  laik Iveta uzturas Latvijā, bet 
labprāt gribētu turpināt karjēru 
Šveicē. Aģenta viņai nav, bet ar 
Kanadas draudzenes palīdzību 
uzņēmusi kontaktu ar Šveices 
meistarvienību HC Lugano un 
parakstījusi līgumu.

Sezona viņai tur sāksies 15. 
novembrī - par to ziņoja Il 
Giornale del Ticino, norādot, ka 
HC Lugano cīnīsies par Eiropas 
meistarsacīkšu medaļu). Iveta 
prie  cājas, ka skaistajā Lugano 
viņai varbūt būs iespēja “pastaigāt 
pa Raiņa takām.”

Nākamās Pasaules meistar sa-
cīkstes notiks 2011. gada aprīlī 
Vācijā. (šogad meistarsacīkstes 
nenotika, jo risinājās 2010. gada  
Ziemas olimpiskās  spēles). Latvi-
jas pretinieces būs Vācija, Japāna, 
Ķīna, Austrija un Norvēģija.  
Iveta tad atgriezīsies, lai atkal 
palīdzētu Latvijas valstsvienībai. 

 Gunārs Bērzzariņš

Grieķija – Latvija 1:0 (0:0) 

Eiropas futbola meistarsacīkšu 
kvalifikācijas spēlē Latvijas fut-
bola izlase Pirejā sacentās ar 
vienu no grupas favorītiem – 
Grieķiju. Visu laiku grieķi bija 
neapšaubāmā territoriālā  pār-
svarā. Pirmajā puslaikā mūsu 
futbolistiem, pateicoties teicama-
jai vārtsarga Vaņina spēlei, 
izdevās nosargāt savu vārtu 
drošību. Otrā puslaikā vienīgos 
vārtus Grieķijas vienības labā 
guva Torosidis, kas arī izšķīra 
spēles rezultātu. Latvijas izlase 
spēja  tikai dažas reizes pietu-
voties pretinieku vārtiem. 

Vienīgo reizi briesmas pie 
Grieķijas izlases vārtiem radās 
pirmā puslaika beigās, kad 
Rudņevs ar galvu “nometa” bum-
bu soda laukumā Verpakovskim, 
taču Māŗa izrāvienu uz vārtiem 
apturēja divi mājinieku aizsargi.

Grieķu futbolisti apliecināja 
augstāku spēles klasi par mūsu 
vienību, tālab arī zaudējums ar 
0:1 ir likumsakarīgs. Turklāt 
Verpakovskis nopelnīja otru 
dzelteno kartīti. Viņš nevarēja 
piedalīties 12. oktobŗa spēlē 
Latvija – Gruzija.

Mūsu grupā vēl Chorvatija 
pārspēja Izraēlu 2:1 (2:0) un 
Gruzija – Maltu 1:0 (0:0).

Turnīra tabula. Spēļu skaits, 

uzvaras, zaudējumi neizšķirti, 
vārti, punkti.

Chorvatija 3 2 1 0 5:1 7
Grieķija 3 1 2 0 2:1 5
Gruzija 3 1 2 0 2:1 5
Izraēla 3 1 1 1 4:3 4
Latvija 3 1 0 2 2:4 3
Malta 3 0 0 3 1:6 0

Hokejs

Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) klubs Rīgas Dinamo 
Arēnā Rīga spēlēja ar Nacionālās 
hokeja līgas (NHL) klubu 
Fīniksas Coyotes. Saistošā sacen-
sībā rīdzinieki zaudēja - 1:3 (0:1, 
1:1, 0:1).

No vēstures. Iepriekšējo reizi 
kāda Latvijas vienība ar NHL 

klubu spēlēja pirms 20 gadiem. 
Tad Rīgas Sporta pilī vecā veido-
la Dinamo komanda ar 2:4 
zaudēja Montrealas Canadiens. 
Ievērojot arī iepriekšējo Dinamo, 
kas pastāvēja līdz pagājušā gad-
simta 90.gadu sākumam, rīdzi-
niekiem šī bija 10. spēle pret 
NHL klubiem. Iepriekšējās spēlēs 
Dinamo piedzīvoja sešus zaudē-
jumus (vienu pagarinājumā), 
izcīnīja divas uzvaras un vienu 
reizi cīnījās neizšķirti.

Pirmo spēli pret NHL klubiem 
Dinamo aizvadīja 1988. gada 27. 
decembrī, kad Ziemeļamerikas 
turnejā nospēlēja 2:2 ar Kalgari 
Flames, kas vēlāk tajā sezonā 
izcīnīja Stenlija kausu.

Mārim Štrombergam – 
Pasaules kauss

Olimpiskais un pasaules 
čempions Māris Štrombergs 
Frežusā (Francija) izcīnīja uzvaru 
BMX superkrosa pēdējā posmā. 
Štrombergs bija ātrākais visos 
trijos kvalifikācijas braucienus, 
uzvarēja arī ceturtdaļfinālā, 
pusfinālā un finālā.Viņš kļuvis 
arī par uzvarētāju Pasaules kausa 
izcīņas kopvērtējumā. 

Štrombergs šosezon 
iepriekšējos trijos PK posmos 
bija izcīnījis ceturto vietu 
Madridē, pirmo Kopenhāgenā 
un otro Čulavistā (ASV).

P. Karlsons


