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Oficiālie Saeimas vēlēšanu rezultāti
Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) pabeigusi pārbaudīt un
sakopot visu 1013 10. Saeimas
vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas rezultātus. 19. oktobrī
tika apstiprināti 10. Saeimas
vēlēšanu galīgie rezultāti un 10.
Saeimā ievēlētie deputāti.
Saskaņā ar šiem rezultātiem
10. Saeimā ir ievēlēti piecu
partiju apvienību – Vienotības,

polītisko partiju apvienības 22, apvienība Par labu Latviju
Saskaņas centrs, Zaļo un – 8, un nacionālā apvienība VL/
Zemnieku savienības, partiju TB/LNNK – 8 deputātu vietas.
apvienības Par labu Latviju un
nacionālās apvienības Visu
Latvijai!/Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK deputātu kandidāti.
Ministru prezidents Valdis
Vienotība 10. Saeimā ieguDombrovskis atbild uz
žurnālistu jautājumiem pēc
vusi 33, polītisko partiju
partijas Jaunais laiks valdes
apvienība Saskaņas centrs – 29,
sēdes
Zaļo un Zemnieku savienība –

10. Saeimā ievēlēto deputātu saraksts
Vienotība (33 deputātu vietas)
1. Arvils Ašeradens Vidzemes vēlēšanu apgabals
2. Dzintars Ābiķis Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Solvita Āboltiņa Kurzemes vēlēšanu apgabals
4. Silva Bendrāte Kurzemes vēlēšanu apgabals
5. Andris Buiķis Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Ingrīda Circene Kurzemes vēlēšanu apgabals
7. Ingmārs Čaklais Vidzemes vēlēšanu apgabals
8. Ilma Čepāne Vidzemes vēlēšanu apgabals
9. Lolita Čigāne Rīgas vēlēšanu apgabals
10. Ints Dālderis Rīgas vēlēšanu apgabals
11. Valdis Dombrovskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
12. Ina Druviete Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Sarmīte Ēlerte Zemgales vēlēšanu apgabals
14. Guntars Galvanovskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
15. Dzintra Hirša Vidzemes vēlēšanu apgabals
16. Ojārs Ēriks Kalniņš Rīgas vēlēšanu apgabals
17. Artis Kampars Zemgales vēlēšanu apgabals
18. Rasma Kārkliņa Rīgas vēlēšanu apgabals
19. Ģirts Valdis Kristovskis Rīgas vēlēšanu apgabals
20. Janīna Kursīte - Pakule Kurzemes vēlēšanu apgabals
21. Ainars Latkovskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
22. Atis Lejiņš Zemgales vēlēšanu apgabals
23. Imants Viesturs Lieģis Rīgas vēlēšanu apgabals
24. Aleksejs Loskutovs Latgales vēlēšanu apgabals
25. Klāvs Olšteins Zemgales vēlēšanu apgabals
26. Artis Pabriks Vidzemes vēlēšanu apgabals
27. Inguna Rībena Rīgas vēlēšanu apgabals
28. Edvards Smiltēns Vidzemes vēlēšanu apgabals
29. Kārlis Šadurskis Latgales vēlēšanu apgabals
30. Aigars Štokenbergs Zemgales vēlēšanu apgabals
31. Andris Vilks Vidzemes vēlēšanu apgabals
32. Ilze Viņķele Rīgas vēlēšanu apgabals
33. Dzintars Zaķis Zemgales vēlēšanu apgabals

(deputātu kandidāti sarindoti alfabēta secībā)
Polītisko partiju apvienība Saskaņas centrs 6. Gundars Daudze Kurzemes vēlēšanu apgabals
7. Aivars Dronka Zemgales vēlēšanu apgabals
(29 deputātu vietas)
1. Valerijs Agešins Kurzemes vēlēšanu apgabals
2. Jānis Ādamsons Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Aleksejs Burunovs Latgales vēlēšanu apgabals
4. Boriss Cilevičs Rīgas vēlēšanu apgabals
5. Sergejs Dolgopolovs Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Sergejs Fjodorovs Latgales vēlēšanu apgabals
7. Valentīns Grigorjevs Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Aleksejs Holostovs Rīgas vēlēšanu apgabals
9. Aleksandrs Jakimovs Latgales vēlēšanu apgabals
10. Nikolajs Kabanovs Rīgas vēlēšanu apgabals
11. Andrejs Klementjevs Rīgas vēlēšanu apgabals
12. Ivans Klementjevs Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Valerijs Kravcovs Kurzemes vēlēšanu apgabals
14. Igors Meļņikovs Rīgas vēlēšanu apgabals
15. Sergejs Mirskis Rīgas vēlēšanu apgabals
16. Vladimirs Nikonovs Latgales vēlēšanu apgabals
17. Ņikita Ņikiforovs Rīgas vēlēšanu apgabals
18. Vitalijs Orlovs Zemgales vēlēšanu apgabals
19. Igors Pimenovs Rīgas vēlēšanu apgabals
20. Ivans Ribakovs Latgales vēlēšanu apgabals
21. Dmitrijs Rodionovs Latgales vēlēšanu apgabals
22. Artūrs Rubiks Rīgas vēlēšanu apgabals
23. Raimonds Rubiks Latgales vēlēšanu apgabals
24. Aleksandrs Sakovskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
25. Juris Silovs Vidzemes vēlēšanu apgabals
26. Jānis Tutins Latgales vēlēšanu apgabals
27. Jānis Urbanovičs Rīgas vēlēšanu apgabals
28. Michails Zemļinskis Rīgas vēlēšanu apgabals
29. Igors Zujevs Rīgas vēlēšanu apgabals

Zaļo un Zemnieku savienība
(22 deputātu vietas)

1. Uldis Augulis Zemgales vēlēšanu apgabals
2. Aija Barča Kurzemes vēlēšanu apgabals
3. Andris Bērziņš Vidzemes vēlēšanu apgabals
4. Andris Bērziņš Zemgales vēlēšanu apgabals
5. Augusts Brigmanis Zemgales vēlēšanu apgabals

8. Jānis Dūklavs Vidzemes vēlēšanu apgabals
9. Rihards Eigims Latgales vēlēšanu apgabals
10. Iveta Grigule Vidzemes vēlēšanu apgabals
11. Jānis Klaužs Latgales vēlēšanu apgabals
12. Armands Krauze Vidzemes vēlēšanu apgabals
13. Ingmārs Līdaka Vidzemes vēlēšanu apgabals
14. Dace Reinika Zemgales vēlēšanu apgabals
15. Dana Reizniece Kurzemes vēlēšanu apgabals
16. Kārlis Seržants Rīgas vēlēšanu apgabals
17. Vitauts Staņa Vidzemes vēlēšanu apgabals
18. Jānis Strazdiņš Rīgas vēlēšanu apgabals
19. Staņislavs Šķesters Latgales vēlēšanu apgabals
20. Raimonds Vējonis Rīgas vēlēšanu apgabals
21. Jānis Vucāns Kurzemes vēlēšanu apgabals
22. Oskars Zīds Kurzemes vēlēšanu apgabals

Partiju apvienība Par Labu Latviju
(8 deputātu vietas)

1. Imants Jānis Bekešs Latgales vēlēšanu apgabals
2. Māris Kučinskis Vidzemes vēlēšanu apgabals
3. Rita Strode Latgales vēlēšanu apgabals
4. Andris Šķēle Zemgales vēlēšanu apgabals
5. Inese Šlesere Rīgas vēlēšanu apgabals
6. Ainārs Šlesers Rīgas vēlēšanu apgabals
7. Guntis Ulmanis Vidzemes vēlēšanu apgabals
8. Edgars Zalāns Kurzemes vēlēšanu apgabals

Nacionālā apvienība VL/TB/LNNK (8 deputātu vietas)

1. Gaidis Bērziņš Kurzemes vēlēšanu apgabals
2. Einārs Cilinskis Rīgas vēlēšanu apgabals
3. Jānis Dombrava Vidzemes vēlēšanu apgabals
4. Raivis Dzintars Vidzemes vēlēšanu apgabals
5. Inese Laizāne Latgales vēlēšanu apgabals
6. Visvaldis Lācis Vidzemes vēlēšanu apgabals
7. Imants Parādnieks Zemgales vēlēšanu apgabals
8. Dzintars Rasnačs Rīgas vēlēšanu apgabals

Tas ir noticis!

Latvijas vēsture tiks mācītā kā atsevišķs priekšmets
Sākot ar nākamo mācību gadu,
noteikta pakāpeniska pāreja uz
atsevišķiem mācību priekšmetiem “Latvijas vēsture” un “Pasaules vēsture” un svešvalodas mācīšanu no 1.klases.
To paredz valdības pieņemtie
grozījumi Ministru kabineta
noteikumos par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības
mācību priekšmetu standartiem.
Līdz šim skolēni 6.-9.klasē
apguva vienotu mācību priekš-

metu “Latvijas un pasaules vēsture”. Laika posmā no 2006.gada
līdz 2009.gadam notika “Latvijas
vēstures” kā atsevišķa mācību
priekšmeta aprobācija 40 Latvijas
skolās. Aprobācijas rezultāti liecināja, ka šāds mācīšanas modelis ir vairāk motīvējis skolēnus
interesēties par Latvijas vēsturi
un pozitīvi mainījis viņu attieksmi.
Pamatizglītības pakāpē vēsture
ir obligāts mācību priekšmets
visās izglītības programmās no

6. līdz 9.klasei. Līdz šim saskaņā
ar mācību priekšmeta standartu
Latvijas vēstures tematikai bija
jāveltī ne mazāk kā viena trešdaļa
no kopējā vēstures stundu skaita.
9.klasi beidzot, skolēniem ir jākārto eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē.
Standarta grozījumos ir noteikta
arī pirmās svešvalodas apguve no
1. klases, sākot ar 2011./2012.
mācību gadu. Iepriekšējā mācību
gadā daudzās skolās bērni mācījās

kādu no svešvalodām jau 1. klasē,
bet līdz šim tā nav bijusi obligāta
prasība. Piemēram, iepriekšējā
mācību gadā 1. klasē kā obligātu
svešvalodu 2081 bērns mācījās
angļu valodu, 64 bērni - franču
valodu, bet 135 bērni - vācu valodu. Ir skolas, kuŗās bērni apgūst
arī igauņu valodu un ivritu. Daudzās skolās svešvaloda līdz šim ir
piedāvāta kā fakultātīvs mācību
priekšmets. Līdzīga situācija vērojama pirmsskolas izglītības iestā-

dēs. Arī daudzās no tām bērni
apgūst svešvalodas, tāpēc ir gatavi
turpināt tās mācīties 1. klasē.
Eiropas valodu polītikā noteikts,
ka vairāku svešvalodu zināšanas ir
ļoti būtiskas katra cilvēka dzīvē,
tās paveŗ iespējas sazināties,
strādāt kopā un dalīties savā
pieredzē. Eiropas Komisijas valodas polītikas dokumentos uzsvērta
nepieciešamībauzlabotsvešvalodu
apgūšanu un to apguvi uzsākt jau
kopš agras bērnības.
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Labdien, cienījamie latvieši Amerikā!
Mēs, latviešu kaŗavīri – kapteinis Agris Liepiņš, virsseržants
Jānis Laķis un seržants Mārtiņš
Dāboliņš ar ģimenēm viesojāmies
Amerikā. Pēc smagas kaujas
Afgānistanā, kuŗā tika glāba
amerikāņu kaŗavīra seržanta
Erika Hārdera dzīvība, viņa māte
sāka vākt ziedojumus, jo ļoti
vēlējās, lai latviešu kaŗavīri varētu
atpūsties Amerikā. Par Erika
mātes Mērijas Henrijas uzņēmību
no visas sirds esam pateicīgi.
Pateicamiesi visiem latviešiem
un amerikāņiem, kuŗi ziedoja
naudu mūsu braucienam, jo bez
financiāla un morāla atbalsta
mūsu brauciens nebūtu izdevies.
Amerikā mēs satikām ļoti
sirsnīgus cilvēkus, kuŗi mums
parādīja daudzas jaukas vietas
Koloradospringos, Denverā un
Mineapolē.
Ierodoties Kolorado lidostā,
mūs sagaidīja mūsu draugi
amerikāņu kaŗavīri, un vairāk
nekā nedēļu dzīvojām pie viņu
ģimenēm. Koloradospringu Veterānu klubā, kur notika tikšanās
ar atbalstītājiem un ziedotājiem,
mūs sagaidīja apmēram 80
cilvēku, un tas bija ļoti liels pārsteigums visiem. Daudzi latvieši
izrādīja lielu interesi par Latvijas
armiju, notikumiem Latvijā, mūsu ģimenēm, kauju Afgānistanā
un kā jūtamies Koloradospringos.
Pēc tikšanās Veterānu klubā mūs

uzaicināja apskatīt Royal Gorge
Bridge. Uz turieni mūs aizveda
Mārša un Jānis Īverti. Mums
nebija jāmaksā par ieeju, jo visi
bija dzirdējuši par latviešu kaŗavīru un amerikāņu kopējām
cīņām un tādējādi gribēja mums
pateikties. Pēc pāris dienām
devāmies uz Denveru, kur mūs
savās mājās uzņēma Jergensenu
ģimene. Mums bija iespēja apskatīt skaisto Denveras apkaimi.
Īpaši atmiņā mums paliks beisbola spēle, jo līdz šim nekad to
nebijām redzējuši. Protams, vakarā labi paēdām un uzspēlējām
ģitaru. Esam Jergensenu ģimenei
ļoti pateicīgi.
No Kolorado devāmies uz
Minesotu, kur mums bija iespēja
pamakšķerēt. Mineapoles Veterānu klubā mūs atkal sagaidīja
daudz jauku cilvēku. Pārnakšņojām pie Skaidrītes un
Māŗa Štolceriem un Aijas Vijumas. Liels paldies par viesmīlību!
Nu jau esam atgriezušies savās
darba vietās un turpinām kalpot
Latvijas valstij. Septembŗa sākumā mūs Rīgā apciemoja Māris
un Skaidrīte Štolceri. Pēc virsseržanta Jāņa Laķa ierosinājuma 9.
septembrī Ādažu kaŗavīru klubā
pastāstījām par dienestu Latvijā,
parādījām, kā un kur dzīvo
latviešu kaŗavīri, paskatījāmies
Afgānistanas laika fotografijas
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un atcerējāmies mūsu sagatavošanos misijai, kas notika kopā
ar amerikāņu kaŗavīriem. Par
Māŗa lielo atbalstu un ieguldījumu
mēs uzdāvinājām draudzības
medaļu. Pasēdējuši kaŗavīru klubā, iedzēruši kafiju, uzaicināju
turpināt iesāktās sarunas pie
mums. Mana sieva Jolanta pagatavoja latviskas vakariņas, mēs
ar Jāni Laķi uzcepām gaļu un,
protams, iedzērām latviešu alu.
Tas bija neaizmirstams vakars!
Vēlos pateikties gan amerikāņiem, gan latviešiem par morālo atbalstu, mēs to Afgānistanā
to jutām! Pateicos Mērijai Henrijai un viņas ģimenei, Erikam
Hārderam, visiem amerikāņiem,
kuŗi mūs sirsnīgi uzņēma, Ģirtam Jātniekam, Aijai Vijumai,
Markam Vijumam, Titai un
Rikam Jergenseniem, Mārim un
Skaidrītei Štolceriem Jānim un
Māršai Īvertiem. Nekad neaizmirsīsim viesmīlību, sirsnību,
kādu izjutām, viesojoties Amerikā!
Agris Liepiņš\

Dzimums vai
dzimte?
Latviešu Akadēmiskās organizācijas Zviedrijā septembŗa
sarīkojuma programmas lapā
ievēroju, ka referentes Ievas
Reines CV rakstā minēts (citēju):
„Medicīnas doktora grads iegūts
Zviedrijā sabiedrības veselības
un dzimtes studiju jomās.” Uzzināju, ka arī Latvijas Universitātē
1998. gadā nodibināts Dzimtes
studiju centrs, kas pievēršoties
sieviešu un vīriešu dzimtes jautājumiem. Šiem jautājumiem
mūsu klasiskajās vārdnīcās lietots
vārds „dzimums”. Tas ir vecs,
pareizi atvasināts un plaši lietots
vārds ar daudziem salikteņiem
arī visjaunākajos laikos. Piemēram: dzimumu savstarpējās attiecības; abu dzimumu atšķirīgā
uztvere; dzimumdiena; dzimumpazīmes; dzimumzīme – u. d. c.
Vārds „dzimte” tad lietots tikai
kā gramatiska katēgorija. Pastāv
vēl novecojies vārds „dzimts”
(ģen. pl. „dzimšu”) un „dzimta”
ar nozīmi izcelšanos no viena
senča vai vienas šūnas. Vai jaunie
akadēmiķi padomājuši, kādas
neērtības rastos, ja pienāktu
vajadzība pētīt akadēmiski mūsu dzimtas, jo tautā jau tagad
vērojama liela interese par tās
nozīmi valsts un tautas dzīvē.
Blakus „Dzimtes studiju centram” būtu „Dzimtas studiju
centrs”, bet „dzimtes” vārdam
mūsu gramatikā pastāv grūtības
daudzskaitļa ģenetīvā (dzimumi
– diemžēl divi!). Kādu iemeslu
pēc DZIMUMAM atņemtas
tiesības dzīvot pilnīgu dzīvi?
Kāpēc izstumt to seksologu
leksikā? Vai šis gramatiskā termina nozīmes paplašinājums
nav tikai tāda „vārdu īsināšanas
sezonas mode – kā ieguvums:
ieguve”. Bet tad nākas atcerēties:
„Kas ātri strebj – sadedzina
lūpas.”
V. Lasmane

2010. gada 23. oktobris – 29. oktobris

Sveiki, draugi!
Svētdien, 7. novembrī pulksten 10.30 notiks svinīga
Ēdamzāles atklāšana Katskiļos. Lūdzam jūs piedalīties šā
nozīmīgā notikuma iemūžināšanā!
Lūdzu, ierodieties kuplā skaitā!
Uzrakstiet kaut ko – savas atmiņas, iespaidus, novēlējumus!
Laikā iecerēts publicēt rakstu seriju par Katskiļu nometni.
Ja jums ir vēsturiskas bildes, kādas ziņas vai anekdoti, ja
vēlaties pastāstīt, kā jūs, jūsu vecāki vai draugi piedalījušies
Katskiļu veidošanā un dzīvē, lūdzu, sūtiet drīz – līdz 29. oktobrim - Diānai – e-pasts laiksdsr@aol.com!
Atsūtiet kaut ko – ievietošanai kapsulā (Time Capsule).
Sūtiet savus vēlējumus un vēstījumus, uzrakstiet tos uz standarta pastkartes pēc adreses "Edamzale, Latvian Lutheran
Camp, Elka Park, NY 12427" līdz 1. novembrim.
Mēs ceram saņemt simtiem pastkaršu no visas pasaules!
Ja savu vēstījumu vēlaties ievietot kapsulā, sazinieties ar
Robertu Laiviņu – robthbruce@aol.com, tālr. 908-3222043.
Un vēl... neaizmirsīsim par ziedojumu! Lūdzu, ziedojiet
ikvienu naudas summu savu iespēju robežās, vienreizēju vai
ik mēneša.http:/katskilufonds.nydraudze.org
Iepriekš pateicamies!
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LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
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LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!
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 ..................................................
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Kļavlapu zemes latvieši
Kad rudens saule atblāzmojas
Latvijas kļavlapu zeltā, atmiņā
ataust pirms četriem gadiem
piedzīvotais Kanadā – zemē, kur
skats kavējās pie neaprakstāmi
skaistās dabas, bet sirds priecājās
par iespēju sastapt cilvēkus,
kuŗiem nav vienaldzīga mūsu
Tēvzeme un tās nākotne.
Tās bija neaizmirstama prieka
pilnas dienas, tāpēc tieši oktobrī,
kad Latvijas kļavas, rudens krāšņākā rota, sūta sveicienus savām
tikpat zeltainajām māsām šai
tālajā zemē, rodas vēlēšanās izstāstīt par mūsu sadarbību šajā
gadā.
Vītolu fonds allaž ir bijis pateicīgs visiem, kuŗi atvēruši savas
sirdis labajiem darbiem,- gan
tiem, kas ir raduši iespēju turpināt
atbalstīt savas dibinātās stipendijas, gan tiem, kas šogad stipendijas dibinājuši no jauna. Pateicoties
ziedotāju uzticībai un vēlmei
palīdzēt, kopējais Vītolu fonda
administrēto stipendiju skaits
šogad ir 607, un daudz labu
ziņu allaž ir saņemts arī no
Kanadas. Tā tas ir arī šogad, jo
gada laikā šīs valsts ziedotāju
dibināto stipendiju skaits palielinājies no 47 uz 55, bet ziedojumu summa gandrīz trīskāršojušies – Ls 77659.
Ir jūtami palielinājies mūža stipendiju skaits – janvārī, vēloties
saglabāt savu vecāku, ārstu
Mirdzas un Voldemāra Gulēnu,
piemiņu, mūža stipendiju nodibināja ārsts Voldemārs Gulēns,
maijā tapa DV Kanadas Centrālā
valdes, bet jūnijā – Juŗa Melbārža
piemiņas stipendija. Lielu pārsteigumu fondam sagādāja Edīte
Āpše, kas, būdama testamenta
izpildītāja, izlēma dibināt Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas
stipendiju, jo aizgājēju vēlējums
bija ziedot naudu izglītībai.
Ziedotājs Leopolds Sīpoliņš ik
gadus, viesojoties Vītolu fondā,
tiekas ar savu stipendiātu. Mēs
ļoti ceram, ka arī šis gads nebūs
izņēmums. Juŗa Cīruļa mērķziedojums sievas Baibas Ināras
Cīrules piemiņas stipendijai trijiem gadiem ļauj studijas turpināt topošai latviešu valodas
skolotājai Leldai Birgensonei.
Pateicoties Richarda un Zanes
Grigoru zelta kāzās dibinātai stipendijai, jau piekto gadu Latvijā
ir iespēja studēt kādam centīgam
un talantīgam jaunietim. Šogad
Richarda un Zanes Grigoru stipendija piešķirta topošam būvniekam Tomam Zariņam.
Zane Stait Gardner, kas pirms
diviem gadiem dibināja Juŗa
Melnbārža piemiņas stipendiju,
pagājušā gadā izveidoja mammas Zelmas Brežinskis piemiņas
stipendiju, bet šogad Zelmas
Brežinskis piemiņas stipendijai
ziedoja arī Zanes tēvs Jānis
Brežinskis – tātad šogad ar Brežinsku ģimenes atbalstu studē
jau četri Latvijas jaunieši.
Vītolu fonda ļaudīm īpašu
prieku arvien ir sagādājusi tikšanās ar saviem atbalstītājiem
klātienē, un pagājušā gada laikā
Kanadas ziedotāji fondā viesojušies vairākkārt. Neaizmirstamas allaž ir tikšanās ar Klāvu

Zichmani, jo viņam bija uzticēts
kārtot Korp! Aurora Kanadas
kopas mērķziedojumu.
Īpašas labestības pilnas ir reizes, kad biroju apciemo Biruta
Celma, allaž atnesot līdzi gan
laba vēlējumus, gan ar mīļumu
izmeklētas dāvaniņas – citreiz tās
ir svecītes, lai pietiek gaismas un
spēka Ziemsvētkos un Jaunajā
gadā, citreiz – no tālās Kanadas
līdzi atceļojušais lāčuks. Septembrī Birutas kundze nosvinēja
savu 85 dzimšanas dienu, bet
labestība un humors, kas dzirkstī
viņā, pārliecina ikvienu, ka šai
dvēselē mājo neizsmeļami spēka
un labestības krājumi.
Pagājušā gada kalendārs Vītolu
fonda ļaudīm stāsta ne tikai par
nenovēršamo gadalaiku maiņu
un neapturamo laika ritējumu,
bet arī par cilvēkiem, kuŗu labestība un dāsnums palīdzēs ne

S!K!Aurora paziņoja, ka izlēmusi
to darīt arī nākamajā mācību
gadā.
Taču decembri, gaišo Ziemsvētku laiku, skumju darīja ziņa,
ka mūžībā devies ilggadējs Vītolu
fonda draugs un atbalstītājs
Brunis Rubess. Tomēr viņa vēlme
palīdzēt citiem turpina īstenoties
– atvadoties radi, draugi, paziņas
ziedoja Bruņa Rubess piemiņas
stipendijai. Lielu ziedojumu no
Kanadas ziedotājiem atsūtīja arī
viņa dēls Balvis Rubess.
Šī gada sākumā pie lasītājiem
ceļu uzsāka fonda dibinātāja Viļa
Vītola grāmata ”Savējiem”, un
to dāvanā saņēma ikviens Vītolu
fonda stipendiāts. Patlaban tā ir
ceturtā vietā visvairāk pirkto
grāmatu sarakstā Latvijā, trimdas latvieši to dāvina saviem
bērniem un mazbērniem. Katrs
tajā rod ko sev būtisku un noZelma Brezinskis kapakmenis

No kreisās - Vita Diķe, Biruta Celma, Inna Mogutova, Linda
Richtere

vienam vien Latvijas jaunietim
piepildīt sapni iegūt augstāko
izglītību.
Oktobrī Vītolu fonda pārstāvji
piedalījās PBLA valdes sēdes
atklāšanā un vakara pieņemšanā
pie PBLA priekšnieka Mārtiņa
Sausiņa, kā arī ciemos sagaidīja
korporācijas Fraternitas Lataviensis Kanadas kopas pārstāvjus
Viesturu Tauriņu, Mārtiņu Gaidi,
Valdemāru Ozolu, ar kuriem tika
pārrunāta turpmākā sadarbība.
Ar šo koprorāciju fonds sadarbojas jau trešo gadu, un šogad,
pateicoties labvēlīgam valūtas
kursam, 10 stipendiju vietā radās
iespēja piešķirt 13. Tika izpildīta
ziedotāja vēlme, un visas stipendijas piešķirtas tiem, kas ir
korporācijas Fraternitas Lataviensis biedri. Oless Hristenko,
stipendiju pārvaldītājs, atbildīgi
un godprātīgi raugās, lai stipendiāti ievērotu visu līgumā paredzētos noteikumus.
Oktobris, veļu laiks, atnesa arī
skumju ziņu –mūžības ceļā bija
devies Viktors Dreifelds. Taču
viņa atstātais ziedojums un dibinātā stipendija vēl šogad palīdz
studēt Ritai Gruševai no Latgales.
Novembrī fondā tika nodibināta Ērikas Dezijas Kerģis
piemiņas stipendija. Tā tika novēlēta studentei no Korp!
Gaujmaliete! Stipendiju Latvijā
dibināja Baiba Bredovska. Labas
ziņas tika saņemtas arī no Aijas
Zichmanes, kas rakstīja, ka S!K!
Aurora Kanadas kopa, svinot
savu jubileju, izlēmusi dibināt
stipendiju. Šī gada septembrī

Aprīlis ir īpaši bagāts mēnesis,
jo Vītolu fonds iegūst vēl vienu
draugu no Kanadas – Guntis
Raimonds Bērziņš ziedo Draugu
stipendijai.
22. aprīlī fonds iedibināja jaunu
tradiciju, organizējot pasākumu
stipendiātiem izcilniekiem, jauniešiem, kuŗu vidēja atzīme ir 9
un augstāka, taču īpašu gandarījumu sniedza ziņa, ka seši no
viņiem ir uzrādījuši izcilus rezultātus – viņu vidējais vērtējums ir
10 balles! Šajā sarīkojumā pieda-

Ko kreisās- Māris, Silvija un Andrejs Alfrēds Zeltkalni.

derīgu, taču viena no svarīgākajām atziņām ir minēta Vītola
kunga citētajā visu latviešu
kopīgajā lūgšanā „Ved mani,
Dievs, tik Tavos taisnos ceļos“.
Šādus ceļus kopā ar Vītolu fondu
nu jau daudzus gadus iet ļaudis
no tālās, bet reizēm tik tuvās
Kanadas.
Pavasaris ir atdzimšanas laiks
ne tikai dabā, bet arī cilvēku
dvēselēs, tāpēc likumsakarīgi, ka
tieši aprīlī, kad saule mudina
visam plaukt un ziedēt, Edīte
Zariņa papildināja brāļa Juŗa
Gravas stipendiju fondu. Vītolu
fonda ļaudis gan atzīst, ka arī pati
Edīte esot saulei rada – viņas
mīļums, siltie vārdi vēstulēs un
no sirds sūtītie visas pasaules
skaistākie skati ik dienai liek
iesākties ar smaidu.

lījās arī Atis un Balva Bredovski,
tiekoties gan ar saviem, gan arī
DV Toronto nodaļas stipendiātiem un pārliecinoties, ka Latvijas jaunieši novērtē sniegto
palīdzību un uzticēšanos. Maijā
Balva un Atis Bredovski organizēja svētku vakariņas, tur tiekamies ar ilggadējo ziedotāju Intu
Briedis un viņas kungu, un ar
Birutu Celmu. Šajā vakarā vēlreiz pārliecināmies, ka Balviņa ir
viena no labākajām namamātēm
pasaulē.
Maijā DV Kanadas valde ieskaitīja neaizskaramajā kapitālā
mērķziedojumu, dibinot DV
Kanadas valdes mūža stipendiju. Tā novēlēta jaunsargam. Pēc
stipendijas saņemšanas Katrīna
Jaunslaviete savā pateicības vēstulē rakstīja: ,,Bez Jūsu stipendi-

jas mana izglītība diez vai būtu
iespējama. Bez manis vecāki
audzina vēl 8 bērnus. Man liels
prieks, ka ar ziedoto naudu Jūs
palīdzat ne tikai man, bet atvieglojat dzīvi arī manai mammai un
tētim, neliekot viņiem domāt, kur
dabūt iztikas naudu manam studiju laikam. Universitātē noteikti
mācīšos ar lielu atdevi, Jūsu dotā
stipendija man daudz nozīmē.
Mīļš paldies!” /Katrīna Jaunslaviete, “Daugavas vanagu” Kanadas valdes stipendiāte/
Aprīlī fondā viesojas arī LABAN priekšsēdētājs Visvaldis
Dzenis, viņš tikās ar LAB-AN
stipendiātiem. Viens no LABAN stipendijas pārvaldītājiem
Kanadā ir Alekss Valdis Šķepasts.
Viņš aktīvi seko līdzi stipendiātu
gaitām, raksta savus ieteikumus
fondam. Ir liels gandarījums, ka
ar LAB-AN stipendijām Latvija
jau trešo gadu studē Lauksaimniecības akadēmijas labākie
studenti, tie, kas strādā doktorantūrā pie temām, kas Latvijas
tautsaimniecībā ir ļoti aktuālas.
Maijā saņemts mērķziedojums
no Korp! Fraternitas Lataviensis
Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendijai. Sadarbība ar Kanadas kopu aizsākusies jau pagājušā mācību gadā.
Kad jūnijā klajā nāk Vītolu
fonda 2009. gada pārskats, kuŗā
ik gadus tiek stāstīts gan par stipendiju devējiem, gan par gada
laikā fondā paveikto, ir prieks
apzināties, ka Kanadā ir dāsni
ļaudis, kuŗiem rūp Latvijas
nākotne un viņi palīdz tiem, kam
šobrīd klājas visgrūtāk.
Arī jūlijs nesa priecīgu ziņu –
tas ir ziedojums Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas
stipendijai. Šai mēnesī eksprezidente un viņas dzīvesbiedrs
Imants Freibergs svinēja Zelta
kāzas – viņi salaulājās Kanadā
1960. gada 16. jūlijā. Dāvanu
vietā jubilāri aicina ziedot stipendijai, kuŗa nu jau četrus gadus
palīdz bez vecāku gādības
palikušiem jauniešiem iegūt
augstāko izglītību.
(Turpināts 5. lpp.)
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Pavasarīgs notikums
Emīls Skujenieks
(Turpinājums)
Nelaimīgais mīlētājs sāka
skatīties visapkārt, pa kuŗieni
būtu vieglāk izsprukt. Mirkli
viņa skats pakavējās pie loga, bet
tad viņam iešāvās prātā, ka tas
atrodas piektajā stāvā.
Nebija jau arī laika ilgi gudrot.
Pa atvērtajām durvīm ienāca kalpone un klusēdama nolika uz
galda paplāti ar palielu karafi un
divām tējas glāzēm.
„Tā, un tagad jutīsimies
omulīgi,” kapteinis smagi atgāzās
krēslā, kad kalpone bija atkal
izgājusi. Tikai tagad Arvīds
saklausīja, ka nama tēva
mākslotajai laipnībai skanēja
cauri tik dzēlīga ironija, ka viņam
kļuva baigi.
Kapteinis piepildīja abas glāzes
līdz malām un pieskandināja.
„Uz to, ko mīlam!” viņš pielika
glāzi pie lūpām. Ieraudzījis, ka
Arvīds vilcinās, viņš mudināja:
„Lūdzu, lūdzu, jums taču, droši
vien, būs mute izkaltusi!”
„Es... es alkoholu tik pat kā
nelietoju,” Arvīds piesarcis meloja, „un tad vēl no tik liela trauka...”
„Alkoholu! Pamēģiniet vien,
vai jūs tur atradīsit kaut gradu
alkohola! Tas ir visveselīgākais
un jums šobrīd visnoderīgākais
dzēriens,” kapteinis smējās, bet
šajos smieklos izskanēja draudi.
Arvīds pielika glāzi pie mutes
un pagaršoja. Tas bija ūdens.
Tiešām, tiklīdz lūpas skāra
spirdzinošo valgmi, Arvīds
pēkšņi izjuta tik svelošas slāpes,
ka glāze iztukšojās nemanot. Arī
galva kļuva tā kā skaidrāka.
„Redziet nu, cik labi garšo,”
(Turpināts no 4. lpp.)
Saziedotās naudas ir pietiekami, lai vēl vairākus gadus varētu
atbalstīt tos, kuŗiem dzīvē klājas
visgrūtāk. Savulaik Vaira Vīķe
Freiberga, solidārizējoties ar
Valsts prezidentu V. Zatleru un
eksprezidentu G. Ulmani, atsacījās no daļas viņai piešķirtās pensijas, zināmus procentus no tās
ik mēnesi ieskaitot Vītolu fondā.
Intervijā laikrakstam Diena savu
lēmumu Vaira Vīķe Freiberga
pamatoja: Man šķiet, ka šajos
grūtajos laikos Latvijai bīstamākais ir tas, ka tiek apdraudēta
izglītības sistēma, zinātnes sistēma un jaunu cilvēku iespēja iegūt
izglītību.
Jūlijā Vītolu fonds sagaidīja arī
ļoti mīļu ciemiņu no Kanadas –
Andreju Zeltkalnu, kurŗš ik
gadus fondu iepriecina ar īpašu
dāvanu – paša fotografētu gada
kalendāru. Skaistie Kanadas
dabas skati ik dienu fondā atgādina par tālo zemi, kur mīt tik
daudz sirsnīgu cilvēku. Fondā
viesojās LRDF kasieris Juris
Pauderis.
Augustā Vītolu fonds saņēma
ziņu no anonīmas ziedotājas,
kuŗa dibinājusi Rasmas Balodes
piemiņas stipendiju Latvijā, ka
sadarbība tiks tupināta. Šajā

kapteinis atkal iesmējās savus
pirmītējos smieklus. „Lai nu iet
vēl uz otru kāju!”
Viņš atkal pielēja Arvīdam
glāzi un pieskandināja.
Arvīds gluži mechāniski cēla
glāzi pie mutes. To viņš pieveica
tikai ar piespiešanos, jo slāpes jau
bija remdētas.
Kapteinis
smīnēdams
noraudzījās savā viesī un tāpat
pielika pirmīt pielieto glāzi pie
lūpām, bet nenodzēra pat malku.
Tad viņš savu glāzi atkal nolika
un stiepās pēc karafes, lai
piepildītu Arvīdam jaunu.
„Paldies, paldies,” tas kratījās
nost. „Man jau pietiek, es vairs
nevaru...”
„O. Jūs varat vēl daudz,”
kapteinis, pielējis glāzi, pablenza
ciemiņā. Viņa skats bija tik
draudošs, ka Arvīds tīri
neapzinīgi satvēra glāzi un
mēģināja dzert.
Ūdens bija pēkšņi kļuvis
negaršīgs. Kaut kā, ar lielu gribas
piepūli, Arvīds izdzēra glāzi,
nolika to uz galda un cēlās kājās.
„Paldies par viesmīlību,” viņš
sacīja dīvainā karātavu humora
uzplūdumā. „Bet tagad man
tiešām jāiet.”
Piecēlās arī kapteinis un uzlika
savu smago roku Arvīdam uz
pleca.
„Nekur jums nav jāiet, jums vēl
jāpatērzē ar mani,” viņš cieti
noteica un atspieda Arvīdu
atpakaļ sēdeklī. „Manas sievas
sabiedrība jums, bez šaubām
būtu patīkamāka, bet viņai patlaban nav laika – jānoliek bērni
gulēt.”
Arvīdam neatlika nekas cits,
kā paklausīt varai, kuŗa visādā
ziņā bija stiprāka par viņu.
„Jā, par ko tad mēs runājām?’
mēnesī tika saņemts mērķziedojums arī PBLA stipendijām,
un tajā ir arī daļa no Kanadas
latviešu ziedojumiem, jo PBLA
stipendijas ir visas pasaules latviešu sarūpētas.
Septembrī tika saņemti ziedojumi no Ata Bredovska, Balvas
Kūlas Bredovskas, DV Toronto
nodaļas un kāda anonīma ziedotāja. Septembrī PBLA organizētājā pieņemšanā Latviešu biedrības namā tikos ar Korp! Spīdola,
Kanadas kopas sekretāri Sandru
Upeslāci. Korp! Spīdolas, Kanadas kopa mūža stipendiju dibināja jau 2005. gadā. Tā novēlēta
studentēm, kas studē baltu filoloģiju, paidagoģiju, latviešu valodu un literātūru.
Kaut arī augusta nogalē, kad
Vītolu fonds organizēja gadskārtējo pasākumu ,,Pūra lāde”, ziedotāju vidū nebija neviena ziedotāja no Kanadas, tālumā aizskanēja un, cerams, tika sadzirdēti pateicības vārdi visiem,
kuŗi allaž ir palikuši uzticīgi savai
tautai, savai Latvijai.
Septembrī apritēja 60 gadi
kopš dienas, kad tika dibināta
Daugavas Vanagu Toronto
nodaļa. Arī patlaban tās biedrus
vada DV organizācijas svinīgā
solījuma vārdi:,, Mēs solāmies
mūžīgi palikt uzticīgi sarkanbalt-

kapteinis atsāka pirmītējā tonī.
„Ak jā, par manu sievu. Jums
taču viņa arī patīk, vai ne? Citādi
jau Jūs šovakar nebūtu šeit.
Iedzersim uz viņas veselību, jūs
taču neatteiksities!”
Ar šausmām Arvīds vēroja, kā
ūdens no karafes guldzēdams lija
viņa glāzē.
„Nē, nē, es tiešām vairs nevaru,”
viņš skurinājās.
Kapteinis noraudzījās viņā
ilgu, smagu skatu, tad izvilka
pistoli un nolika to sev priekšā
uz galda.
„Ak, tas jums tikai tā izliekas,”
viņš ar pirmītējo laipnību
ierunājās un piebīdīja Arvīdam
glāzi tuvāk. Tas gan mirkli
vilcinājās, bet tad, paraudzījies
uz draudīgo pistoli, lēni stiepa
roku pēc glāzes. Ierocis viņu
nebiedēja, tomēr stindzināja viņa
pretošanās spējas. Kā glāze
iztukšojās – to viņš pats nespēja
apjēgt.
„Uzpīpojiet, kas nu par
dzeršanu bez pīpošanas,” kapteinis skubināja. „Es, vismaz, ja
dzeru, tad pīpoju divtik. Un
pastāstiet kaut ko par sevi. Jūs,
laikam, esat students?”
Arvīds klusēdams pamāja ar
galvu. Izdzertais ūdens tā
šķebināja, ka nevarēja pat lāga
muti pavērt.
„Jā,” kapteinis nopūtās. „Kas
tagad studentiem nekaiš – mācās,
kad patīk, bet ja nepatīk – bizo
apkārt, meklēdami romantiskas
dēkas. Patiesībā universitātē arī
vajadzētu ievest militāru
disciplīnu. Vai nē?’
Arvīds klusēdams paraustīja
plecus.
„Kāpēc jūs tāds nerunīgs?”
kapteinis ar mākslotu naīvitāti
iejautājās. „Parasti gan pie

dzeršanas cilvēki kļūst runīgāki.
Bet jums jau glāze tukša. Atļausiet
ieliet.”
Viņš pasniedzās pēc karafes,
salēja visu tur palikušo ūdeni
Arvīda glāzē un nolika tukšo
karafi uz paplātes.
Arvīds, to redzēdams, atvieglots uzelpoja. Ķīniskā ūdens
tortūra bija beigusies, un līdz ar
to radās izredzes tikt prom.
„Dzeriet vien,” kapteinis
skubināja un piecēlās kājās.
Arvīds priecīgi paķēra glāzi,
vienā malkā to iztukšoja, vairāk
nometa, nekā nolika to uz galda
un uzšāvās kājās, jo nosēdēt
viņam vairs nebija īsti pa
spēkam.
„Tas man patīk, ka jūs kļūstiet
žirgtāks,” kapteinis uzslavēja un,
pavēris durvis, uzsauca: „Anniņ,
atnesiet mums vēl vienu karafi!”
Arvīds, kā sitienu pa galvu
saņēmis, sabruka krēslā. Šis
cilvēks taču bija prātā jucis! Vai
tas bija nodomājis viņu noslīcināt
ūdens karafē?
Pēc mirkļa mājastēva pavēle
kalponei bija izpildīta. Kapteinis
atkal pārliecās galdam un lēni, kā
tīksminādamies, lēja ūdeni
Arvīda glāzē.
„Tā būs svaigāka marka,” viņš
runāja tādā balsī, it kā rīkotos ar
franču vīnu. „Pagaršojiet – būsiet
apmierināts.”
Arvīdam jau sen bija pagaisusi
skaidrība par to, kas viņu moka
vairāk – vai piespiestā ūdens
dzeršana, vai kapteiņa ārkārtīgi
pazemojošā izturēšanās. Gribējās
lēkt augšā no krēsla, grābt kādu
vāzi vai citu parocīgāk stāvošu
priekšmetu, triekt ar to
ņirdzīgajam kapteinim pa galvu
un tad mesties bēgt.
Bet nebija vairs spēka to izdarīt.
Ak, kādēļ gan viņš bija ielaidies
šādā dēkā!
Kapteinis it kā nomanīja viņa
domu un smaidīdams pabīdīja

pistoli īsti pa rokai.
„Ceru, ka es jūs pārāk
neaizkavēju,” viņš šķietami laipni
sacīja. „Ja jau jums būtu bijis
kaut kur jāsteidzas, tad taču jūs
nebūtu tik neatlaidīgi mēģinājis
tikt mūsmājās ciemos. Lūdzu,
dzeriet, neliecieties traucēties!”
Tagad jau Arvīdam bija vienalga, lai notiek, kas notikdams.
Ķermenis bez liekas pretošanās,
gluži automātiski ņēma pretīm
ūdeni – glāzi pēc glāzes. Cik jau
bija izdzerts – to viņš neatģida.
Likās, ka pat galva bija ūdens
pilna. Ausīs šņāca kā tālās jūŗas
šalkas, bet acis raibināja viļņu
ņirboņa.
Arī otra karafe gāja uz beigām.
Kapteinis ar smīnu vēroja, ka
Arvīds kļūst aizvien nemierīgāks
un sāk grozīties, it kā sēdētu uz
adatām. Šoreiz gan varēja manīt,
ka šī nemiera pamatā nav vis
satrauktie prāti, bet gan kaut kas
cits.
„Tagad es redzu, ka jums tiešām
jāsteidzas,” viņš saprotoši
ierunājās. „Šoreiz negribu jūs
ilgāk uzkavēt. Ceru, ka mans
dzēriens būs atvēsinājis Jūsu
sakarsētās jūtas, neatlaidīgais
Don Huan!”
Viņš pats atvēra Arvīdam durvis, izlaida to priekštelpā, pasniedza mēteli un stiepa roku
pretim. Bet nelaimīgais dēkainis,
atcerējies pirmītējo spiedienu,
nelikās roku ne redzam, bet
manījās žiglāk pa durvīm laikā,
jo bija tiešām pats pēdējais laiks.
„Apciemojiet mūs biežāk,”
kapteinis nosauca pakaļ. Pārējos
viņa vārdus Arvīds vairs
nesadzirdēja, jo durvis vēl nebija
noklaudzējušas, kad viņš jau bija
trīs stāvus zemāk.
Par laimi parādes durvis nebija
noslēgtas. Iela bija tukša un klusa,
un no tuvējiem apstādījumiem
nakts vēsma nesa pretim ceriņu
smaržu.

No kreisās- Viesturs Tauriņš, Valdemārs Ozols, Edijs Grants, Oless Hristenko, Mārtiņš Gaide

sarkanajam karogam un mūsu
tautas brīvības ideāliem”, un to
apliecina rūpes ne tikai par tautiešiem svešumā, bet arī atbalsts
tiem Latvijas jauniešiem. Pateicoties Daugavas Vanagu Toronto
nodaļas atbalstam, augstāko
izglītību Latvijā katru gadu iegūst
centīgi, gudri stipendiāti, jo
Vītolu fonda kontā ieskaitītais
mērķziedojums sniedz iespēju
īstenot ne tikai jauniešu, bet arī
pašu Daugavas Vanagu daudzus
gadus izlolotu sapni – redzēt
mūsu Tēvzemi patiesi brīvu,
varenu un laimīgu.Vissirsnīgāko
pateicību pauž stipendiātu vēstulēs teiktais: Paldies, ka pamu-

dināt mūs, jauniešus domāt par
Latviju un tās nākotni un dzīvot
ar ideāliem sirdī!
2010. gads tuvojas noslēgumam. Tas Vītolu fondam ir bijis
bagāts un ražīgs, pateicoties
dāsniem cilvēkiem no visas pasaules, arī no Kanadas. Šai laikā,
kad tikko ir vērtas augstskolu
durvis, kad beidzot ir noticēts
brīnumam un gluži svešu ļaužu
labestībai, kad kļavlapas kļuvušas
bezgalkrāsainas gan Latvijā, gan
Kanadā, kārtējo reizi ar milzīgu
gandarījumu nākas apzināties,
ka pasaule kļūst tik maza, ja ir
vēlēšanās kopā paveikt ko labu.
Mums, savu Tēvzemi mīlošajiem,

taču pieder kopīgas debesis,
kopīgas zvaigznes un saule un,
galu galā, kopīga ir arī ticība
Dievam un visam labajam uz
pasaules.
Šī ticība noteikti kaut kad ļaus
piepildīt sapni iegūt augstāko
izglītību arī tiem 86 jauniešiem,
kuri palika kandidātu sarakstā,
jo Vītolu fonds ir pārliecināts, ka
līdz Ziemassvētkiem pasaulē
atradīsies cilvēki, kas spēs palīdzēt arī viņiem.
Vita Diķe
Vītolu fonda valdes
priekšsēdētāja
www.vitolufonds.lv
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2010. gada 23. oktobris – 29. oktobris

LIELA DIENA MAZĀ LATVIJĀ
Šī gada 14. oktobris Montrealas
Latviešu pensionāru apvienībā
bija liela diena – tajā svinējām
trīs biedru 90 gadu dzimumdienas. Priekšplānā bija tās priekšnieka Valdemāra Paegles jubileja, viņš, kas apvienību vadījis 19
gadus, pats vadīja saietu. Viņš
dzimis 1920. gada 19. oktobrī,
Tukumā. Tur apguvis drēbnieka
amatu, kas vēlāk, nonākot
Kanadā, devis dienišķo iztiku.
Par viņa dzīves gaitām pastāstīja
Miervaldis Peize. Saietā bija
ieradies arī jubilāra brālēns
mācītājs Dr. Egils Grīslis no
Vinipegas, kam tikko Latvijā
iznākusi grāmata. Šoreiz par
Zentu Mauriņu, un viņa dzīves
biedre māc. Indra Skuja, kas
jubilāram pasniedza pašas gleznotu darbu un kas saietā teica
izjustu lūgšanu. Jubilārs pateicās
visiem, teikdams pārdzīvojuma
pilnu runu, kuŗu visi 30 saieta
dalībnieki uzņēma ar aplausiem.
Lielo jubileju svinēja arī
smaidīgā Jadviga Gasparoviča,
kas palikusi pēdējā savaā dzimtā,
kuŗā uzauguši 5 zēni un 3 meitenes. Jaunākā māsa Sofija Bērziņa mirusi šī gada 16. janvārī,
ASV. Jadviga dzimusi 1920. gada
3. oktobrī Rēzeknes apriņķa
Bērzgales Palsiniekos. Beigusi
Vilemsona mākslas aušanas skolu Rīgā, bet vēlāk ar aušanu nav
nodarbojusies. Tagad dzīvo katoļu veco ļaužu pansionātā Montrealā un labprāt piedalās pensio-

M. Peize, H. Ozoliņa, V. Paegle

Jadviga Gasparoviča saņem ziedus no Ilgas Strautiņas

nāru sanāksmēs, kad kāds paziņa
viņu uz tām atved.
Jubilāre bija arī Eleonora Krūmāja. Veselības dēļ viņa saietā
nebija varējusi ierasties. Savā
laikā aktīvi piedalījusies saietos
un darbojusies Montrealas latviešu katoļu draudzē. Par viņu
tagad rūpējas meita Irēna.
Abus klātesošos gaŗā mūža
jubilārus, kā arī 5 citus: prof.
Staņislavu Jerumani, Eiženu Reveliņu, Almu Ābramu, Sergeju
Kozlovski un Noru Saleti sveicināja biedrzine Ilga Strautiņa.
Ar Latvijas 10. Saeimas vēlēšanu rezultātiem iepazīstināja vē-

lēšanu iecirkņa sekretārs Alberts
Caune. Visi jutās gandarīti par
teicamo rezultātu, kuŗa galīgā
apstiprināšana vēl gaidāma. Ar
jaunākām preses ziņām, kā tas
rēgulāri noticis šā gada saietos,
iepazīstināja M. Štauvers. To
vidū nozīmīgs bija tas, ka 48 valstu vidū un vairāk kā 10 000
mākslas darbu konkursā četras
latviešu meitenes ieguvušas 2.
vietu. Viņas saņēmušas 3 zelta
un vienu sudraba medaļu un 21
sertifikātus. Latviešu bērnus
apsteigusi tikai Japāna (ar vienu
bronzas medaļu). Smieklus
izraisīja ziņa par to, ka par labu

V. Paegle, I. Skuja, Dr. Egils Grīslis, Dz. Ikvilda

ienākuma avotu Latvijā kļuvusi
suņu uzraudzība. Gandarījumu
radīja fakts, ka Latvijā pieaugusi
rūpniecība.
Saiets aizritēja pacilātā gaisotnē
un bija devis daudz laika
pārdomām un sarunām. Paziņojumos uzzinājām, ka atcelts ir

DV Montrealas nodaļas 60 gadu
pastāvēšanas sarīkojums 6. novembrī. Tas tagad būs apvienots
ar nākamo pensionāru apvienības
saietu 11. novembrī plkst. 13,
Latviešu sabiedriskajā centrā,
3955 Provosta ielā, Lašīnā.
M. Štauvers

te nevar noslīkt. Nāves jūra ir arī
zemākā vieta pasaulē – tā atrodas visdziļākajā zemes ielejā –
418 metrus zem jūras līmeņa.
Vairāki no mūsējiem gāja peldēties, citi atvēsinājās restorānā un
pasēdēja zem saules sargiem vai
koku ēnā.
Pastāv ieskats, ka Nāves jūras
dienvidaustrumu piekrastē kādreiz atradās Bībelē aprakstītās
pilsētas Sodoma un Gomora.
Kibuci
Vienu nakti pārnakšņojām
kāda kibuca viesnīcā. Tādu Izraēlā ir daudz – kibucu viesnīcas
ir lielākais viesnīcu tīkls Izraēlā.
Kibucs ir lauku iedzīvotāju komūnas kooperatīvs, līdzīgs bij.
Padomju Savienības kolchozam.
Ir daži izņēmumi, bet kibucu
iedzīvotāji nodarbojas galvenokārt tikai ar lauksaimniecību.
Kibuca locekļiem tiek nodrošināts viss dzīvei nepieciešamais.
Algu kā tādu par darbu nesaņem. Bēni tiek audzināti kopīgi
– silītēs, bērnudārzos. Pēdējā laikā arī kibucos notiek lielas izmaiņas, tie pāriet privātīpašumā.
*
Dzīve Izraēlā nav lēta, bet tā ir
valsts, kuŗu apmeklēt vismaz
reizi dzīvē derētu katram cilvēkam. Svēto zemi var apmeklēt kā
svētceļnieks, staigājot Jēzus un
pirmo kristiešu pēdās, slavējot
Dievu dziesmās un lūgšanās,
Izraēlu var apmeklēt kā tūrists,
arī kā skeptiķis un ne viens nebūs
vīlies. Jau apmeklējuma pirmajās
dienās iepriekšējais priekšstats
par šo tūkstošgadu tradicijām
bagāto zemi būs stipri mainījies.
Un ļoti nepieciešams ir labs gīds.
Uz Izraēlu doties ieteicams mazās

grupās un jaunākos gados, jo bez
staigāšanas un stāvēšanas te neiztikt: gandrīz visas ievērojamākās
apskates vietas un objekti mijas
ar uzkalniem, lejām, kāpnēm un
grotām, tā, ka teciņus vien augšā
un lejā!
Gandrīz visas katoļu baznīcas
Izraēlā ir mūku franciskāņu uzraudzībā, jo savā laikā palestīnieši padzina visus garīdzniekus –
priesterus, mācītājus, bīskapus –
atstājot tikai franciskāņus, jo tie
darot daudz laba un nenodarbojoties ar polītiku. Gandrīz visi
franciskāņi te ir italiešu izcelsmes,
jo svētais Francis bija italietis.
Jaunākais ceļinieks mūsu grupā
bija 12 gadus vecais Matejs, atjautīgs, kustīgs, izveicīgs zēns, kas
daudz izpalīdzēja līdzbraucējiem, lai nebūtu kāds aizmirsts,
pirms katra izbraukuma pārbaudīja cilvēku skaitu autobusā,
pienesa aukstu pudeļūdeni, izdalīja vadītāja doto literātūru, un
dažādi uzjautrināja autobusa
pasažieŗus.
Pirms došanās ceļojumā bijām
brīdināti uzmanīties no uzbāzīgiem ielu tirgoņiem. Ir tiesa, ka
gandrīz katram pārdevējam vienai un tai pašai precei bija cita
cena, bet uzbāšanās sākās tikai
tad, ja tika izrādīta interese par
kādu noskatītu objektu. Ja vēlies
kaut ko nopirkt, tad atceries, ka
jātirgojas, jo tas te ir sagaidīts.
Mūsu grupai, veikalā ienākot,
vai ierodoties viesnīcā, parasti
tika piedāvāti bezmaksas auksti
atspirdzinoši dzērieni – sulas,
ūdens un citi. Gan Bavārijā, gan
Izraēlā piedzīvotā viesmīlība bija
lieliska. Labprāt vēlreiz apmeklētu Izraēlu !

L AT V I E Š I C E Ļ O

ŠOVASAR SVĒTAJĀ ZEMĒ – IZRAĒLĀ
Vilis Mileiko
(Nobeigums)
Haifa
Haifa ir moderna Eiropas pilsēta un trešā lielākā pilsēta Izraēlā
ar aptuveni 270 000 iedzīvotājiem.
Gandrīz 82 % iedzīvotāju ir
ebrēji, pārējie ir arābi – musulmaņi un kristieši. Viena ceturtdaļa iedzīvotāju ir ebrēji, kas
ieceļojuši no bijušās Padomju
Savienības. Haifa ir rūpniecības
pilsēta, te atrodas valsts lielākā
osta, te notiek arī naftas pārstrāde,
un pilsētai ir liela nozīme Izraēlas
ekonomikā. Ebreji apdzīvo pilsētas augšējo, kalna daļu, kur gaiss
ir tīrāks, pilsētas lejas daļā dzīvo
arābi.
Pilsētā atrodas arī 1868. gadā
dibinātā vācu kolonija un Bahaju
templis ar krāšņajiem persiešu
dārziem. Ieeja dārzos bija stingri
kontrolēta, tikām brīdināti nesmēķēt, utt.
Betlēme
Betlēme ir pilsēta Rietumkrastā,
Palestīnā, aptuveni desmit kilometru attālumā no Jeruzālemes,
un pašreiz to apdzīvo aptuveni
30 000 iedzīvotāji. Betlēmē dzima
Jēzus Kristus un arī ķēniņš
Dāvids – kaŗavīrs, dzejnieks un
mūziķis, psalmu autors. Betlēme
no Izraēlas ir atdalīta ar augstu
mūri, un tanī var nokļūt, tikai
izejot caur vairākiem šauriem
vārtiem, kas kalpo kā drošības
durvis Izraēlai, jo, atgriežoties
Izraēlā, pārbaude ir vēl stingrāka
– pie vārtiem ir jāuzrāda pase.
Ierodoties Rietumkrastā, bija
jāmaina gīds un autobuss, un

nebija ilgi jāgaida, lai redzētu, ka
dzīves apstākļi Palestīnā ir
nabadzīgāki kā Izraēlā.
Nācarete
Nācarete ir lielākā arābu pilsēta Izraēlā, tā atrodas apmēram 25 kilometrus no Galilejas
jūras. Nācarete ir nozīmīga
kristiešiem, jo tur piedzimuši
un dzīvojuši Marija un Jāzeps,
šinī pilsētā eņģelis Gabriēls
pasludināja Marijai par Pestītāja
dzimšanu, un šinī pilsētā bērnību pavadīja Jēzus. Pilsētā arvien
notiek izrakumi, kur atrod liecības par Jēzus laika ebrēju
dzīvi. 2009. gada decembrī archeologi atraduši māju, kuŗā,
iespējams, dzīvojis Jēzus. Mājas
iekšienē atrastas tā laika trauku
lauskas un tā darba rīki.
Kāna
Apmeklējām arī Kānas ciematu Galilejā, vietu kur Jēzus radinieku kāzās izdarīja savu pirmo
publisko brīnumu, pārvēršot
ūdeni par vīnu. Pēc Kunga Kāzu
baznīcas apmeklējuma daži
ceļojuma dalībnieki izteica vēlēšanos iedzert kafiju. Nekur
tuvumā nebija redzama vieta,
kur varētu dabūt kafiju. Kādā
veikaliņā pajautājām, kur varētu iedzert kafiju. Tuvākā apkārtnē to nepārdodot – tā veikalnieks, bet viņš tūlīt pasaukšot
savu sievu, un viņa kafiju pagatavošot. Tā arī notika. Drīz
parādījās liels trauks ar karstu
kafiju, ko piedāvāja visiem, kas
to gribēja un atteicās no jebkādas samaksas par pacienājumu.

Ar laivu Galilejas jūrā
Galilejas jūra ir visvairāk pazīstama sakarā ar Jēzus Kristus un
Viņa mācekļu darbību šinī apvidū. Te Jēzus reiz nāca pie saviem
mācekļiem, staigādams pa ūdens
virsu. Galilejas jūras krastus
senos laikos apdzīvojušas deviņas pilsētas, un te bijis liels zvejnieku tirdzniecības centrs.
Nepilnu divu stundu ilgā izbraukumā ar motorlaivu, skaistas mūzikas pavadīti, šķērsojām
Galilejas jūru. Karsēja saule,
šļakstēja ūdens...
Galilejas jūras ūdens ir skaidrs,
dzidrs, bet arī auksts, un pati jūra
ir untumaina, īpaši pēcpusdienās, kad viļņi var būt diezgan
augsti. Mūsu izbraukums bija
pēcpusdienā, un daudzi no mūsējiem tika kārtīgi „atvēsināti”,
bet neviens neuztraucās, jo, izkāpjot no laivas, kārstā saulīte
visu ātri izžāvēja.
Apmeklējām arī Jardenīti –
vietu Jordānas upē, kur svētais
Jānis kristīja Jēzu un tautu.
Svētbrīdis tuksnesī
Ceļojumā mums līdzi brauca
arī priesteris. Ceļā uz Nāves jūru
apstājāmies tuksnesī, kur notika
īss svētbrīdis ar Svēto Komūniju.
Neparasts, skaists un svētīgs piedzīvojums!
Nāves jūra
Savu nosaukumu Nāves jūra
guvusi no tā, ka lielā sāļuma dēļ
ezerā nedzīvo ne zivis, ne citas
dzīvas bioloģiskas būtnes. Sāls
saturs ūdenī te ir ap 30%, un peldēties var bez bailēm – neviens
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Window on Eurasia: Siberian Nationalists Issue Appeal
to the World

Vi e n n a ,
October 12
– Siberian
nationalists, encouraged by the
response to their call for residents
of that enormous region to
declare themselves Siberian by
nationality in the upcoming
Russian Federation census, have
now issued an appeal to the
broader international community
about what they see as the
coming of age of the Siberian
nation.
The 400-word appeal, which
was posted online yesterday in
both Siberian/Russian and
English, argues that the
willingness of people there to

Gundars Ķeniņš Kings
Ja domājam
par vajadzībām, jādomā
par ražību!
Viens
no
iemesliem
manai interesei par dažādu
kapitāla veidu
pilnīgāku
attīstību un iesaisti ir absolūtā
nepieciešamība pacelt ražību
visās nozarēs. Augoša apgādājamo proporcija tautā, arvien lielāka konkurence pasaules tirgos
un gaidāmie sasniegumi zinātnē
– tie vairs nav jaunumi. Visi trīs
pieprasa, lai Latvijas saimnieciskie vadītāji ar steigu veidotu
programmas, kas celtu ražību
visā Latvijā.
Lai šie procesi būtu sekmīgi,
mums, latviešiem gan Latvijā
pašā, gan ārzemēs, visirms ir
jāatrod veidi, kā pacelt Latvijas
izglītību augstākā, šodien nepieciešamā līmenī. Arī šī imperatīva
prasa spējas nodrošināt pieklājīgu materiālo dzīves standartu
līmeni.
Puse no Latvijas iedzīvotājiem
ir mazturīgi, bez īstiem rezerves
līdzekļu uzkrājumiem, kas paputēja 2009. gadā. Vēl ir gaidāmi
jauni, gan mazāki valsts deficiti
2011.un 2012. gada budžetos,
kas samazinās tautas rocību arī
vēlāk.
Starptautiskā Valūtas fonda un
citu aizdevēju prasības šos deficitus samazināt pasaulē uzskata
par brutālām. Tās tomēr ir nepieciešamas, lai Latvija neslīgtu
arvien dziļāk parādos, ko būs
grūti samaksāt. Stāvokli var
atvieglot augstāks eksporta līmenis. Varam priecāties, ka Latvijas
eksports pašreiz aug straujāk par
importu. Te varam gan piezīmēt,
ka Latvijas ceļotāju izdevumi
ārzemēs faktiski ir importēti
pakalpojumi; salīdzinot ar vietējo tūrismu, tie latviešus nenodarbina.
Es nevaru nopietni apgalvot,
ka Latvijas strādnieki strādātu
smagāk un vairāk. Cik varēju

declare their nationality as
Siberian marks “the end of the
ripening and forming of Siberian
identity” and thus the coming
into existence of a Siberian nation
(www.verkhoturov.info/content/
view/1010/1/).
“We have been able to
overcome the forcible imposition
of an alien identity, the
destruction of our culture, and
the suppression of free speech
which had blocked our
development
and
selfdetermination,” the appeal says.
And it continues that “while
there are difficult problems
ahead,” the Siberian nationalists
say they see the way clear to do so.
Among the most serious
problems the nationalists say
they and others in the region
face are “the rehabilitation of
natural resources that have been
harmed by severe industrial
pollution,” something that they
suggest can be achieved only if

Siberians “consolidate our rights
to be free on our own land.”
(Indeed, although the appeal
does not go into details, it is the
coming together of ecological
and economic concerns that is
driving this movement, in
particular, Moscow’s willingness
to exploit Siberia even if that
involves destroying it and
involving Chinese investors. On
this, see www.plotina.net/
eurosibenergo-chinayangtze/#more-2390.)
The appeal then specifies the
attitude of Siberians toward
“other nations of the world.” First
of all, it says, “Siberians wholly
respect the Universal Declaration
of Human Rights and the
[Helsinki] Final Act, “ideas
which changed humanity for the
better and have become the
foundation of all international
relations.”
Siberians, the appeal says, “will
follow these principles regardless

of the form that our political selfdetermination takes.”
Second, the appeal asserts,
“Siberians do not threaten any
nation which lives in peace, have
no plans to attack anyone,
condemn war and violence and
reject double standards.” Third,
Siberians
support
“the
development and progress of all
nations” and support all efforts
to promote scientific and
technical development.
“We see ourselves as part of
humanity,” the Siberian appeal
whose authors include Dmitry
Verkhoturov, Yaroslav Zolotarev
and Anton Patrushev ends, “and
intend to devote all our efforts to
promote
progressive
development” and “offer peace,
friendship and equal cooperation”
to all others.
This declaration is important
even though it is clear that not all
residents of Siberia share its
implicit interest in the pursuit of

independence. On the one hand,
it is likely to be used by Moscow
and Russian nationalists as
evidence that the Siberian
movement is “secessionist” as
Russian commentators have said.
But on the other hand, the
appearance of this declaration is
an indication that Siberian
regionalism is now rapidly
evolving in a more explicitly
nationalist direction, the result
of policies that in and of
themselves are contributing to a
growing sense of victimhood
among Siberians.
In this sense and more clearly
than in any other predominantly
ethnic Russian region in the
Russian Federation, Siberia
provides a clear indication of the
direction other “Russian” regions
are likely to follow if the powers
that be continue to destroy the
last remnants of federalism,
something that they seem bent
on doing.

Ražības imperātīva
vērot Latvijā, uzpīpēšana un citi
neražīgi darba pārtraukumi nav
biežāki kā ražīgajā Amerikā.
Atklāti sakot, smagāka strādāšana it kā vairo strādnieka paša
ražību, bet šāda nodarbe izmaksā vairāk. Strādnieku izdzīšana
nav zemas ražības atrisinājums.
Šodien kopā strādā darba saimes
un stahanoviski izlēcieni. Arī
orķestris, kas spēlē ātrāk,
nesniedz vērtīgāku baudījumu.
Šīs pārdomas mūs ātri vien
aizved pie citiem ražības jautājumiem. Es ieteicu ieskatīties
ārzemju pieredzē un procesos. Ja
nekā cita, mēs ievērosim, ka visā
pasaule arvien vairāk pievēršas
ražības attīstībai. Latviju jau
tagad apsteidz ārzemes, kur ir
vairāk ieguldīts ražības celšanā.
Ražīga konkurence un bezdarbnieku skaits pasaulē pieaug.
Latvijas eksports nevar ilggadīgi
konkurēt tikai ar zemām algām,
kopējam algu fondam ir jāpieaug
gan visā Latvijā, gan atsevišķiem
darbiniekiem.
Var ļoti viekāršoti teikt, ka
Latvijas saimnieciskai izaugsmei
ir jārūpējas tikai par intelektuālā
(izglītības un zinātnes) kapitāla
pieaugumu. Gandrīz visur saimniecībā, kā jau visos uzņēmumos, ir nepieciešami kapitāla
uzlabojumi un jauni ieguldījumi.
Vajadzīgas uzlabotas ēkas, iekārtas un papildināts rīcības kapitāls. Domāsim par mūsu vectēvu
gudrību lietderīgi izmantot visu
darba laiku! Katra neizmantotā
darba stunda ir neglābjami
pazaudēta! Taču Latvijas apstākļos, kā to rādīja Rīgas auduma
dibinātāju un īpašnieku pāris,
Roberts un Alma Hirši, lielu daļu
no kapitāla uzlabojumiem var
paveikt paši. Aušanas stelles,
mašīnas un sadales darbus Hirši
uzlaboja paši. Konkurenti brīnījās par to, ka Hirši atraduši kādus
nosplēpumainus jaunas naudas
avotus.
Skatoties uz kopprodukta uzlabojumiem, es vēlos atgādināt, ka
no visas Latvijas viedokļa skatoties, ir svarīgi rūpēties par visu,

lai arī nesamaksātais darbs, būtu
labi padarīts.
Arī šī atziņa man atgadina, ka
arī bagātajās zemēs arvien aug
brīvprātīgo darbinieku skaits, ko
redzam sabiedriskos pasākumos
un nevalsts organizācijās (NVO).
Es nezinu, vai skaistā un sakoptā
skolas ēkā skolnieki mācās labāk,
bet es zinu, ka visi sasniegumi
kļūst nozīmīgāki, ja varam lepoties ar to, kur mēs mācāmies un
kur mēs strādājam. Katrā Boeing
firmas lidmašīnā iebūvē vairāk
nekā miljons daļas un detaļas.
Darbiniekiem ir grūti saredzēt
paveikto no savas darba vietas.
Taču firmas vadība gādā, lai tās
darbinieki, uz darbu un uz
mājām braucot, varētu labi saskatīt gatavās lidmašīnas. Pirms to
nodošanas pircējiem, tās stāv
fabrikas lidlaukā. Gaŗām braucot, Boeing darba saime tās
apskata kā savu veikumu. Boeing
ir viena no lielākajām eksporta
firmām pasaulē. Tiek lēsts, ka
ikkatrs darbinieks netieši nodarbina vismaz vēl otru strādnieku
rūpniecībā, lauksaimiecībā un
sadales tirdzniecībā.
Kā pacelt ražību, mums rāda
visāda veida darbības uzlabojumi. Jau pieminētā Boeing firmai
nav ēku, kas atgādina ar marmo-

ru izklātās agrākās Alfa ēkas
Rīgā. Toties Boeing fabriku, biroju un noliktavu ēkas ir funkcionālas un klasiski pieticīgas. Tās ir
domātas tieši tiem darbiem, ko
tur dara, ne vairāk. Ieskatoties
Amerikas lielveikalos, arī redzam,
ka telpas ir izskatīgas un piemērotas gan pārdevējiem, gan pircējiem. Kā mums atgādina Gunta
Veismane, Latvijas Valsts kancelejas vadītāja, valsts pārvaldē nav
svarīgs ministriju kopskaits.
Svarīgāka ir funkciju analīze, lai
vienas ministrijas paveiktie darbi
nedublētos ar kādas citas darāmajiem uzdevumiem. Darba
ražību valsts pārvaldē noteic
kompetenta un taupīga lietišķība. Tās centrā ir pakalpojumi
klientiem. Te ražību nemēro ar
iespējami lielu ierēdņu, datoru
un automašīnu skaitu. Nāk prātā,
ka arī mūsu Pacifika Luterāņu
universiātē, kādreiz katram
macībspēkam nododot par datoram, mēs samazinājam biroja
darbinieku skaitu. Mūsu profesori savus darbus plāno uzmanīgāk, viņi savā pētniecības un
mācību darbā strādā labāk, un
visa skola ir kļuvusi kaut nedaaudz ražīgāka. Atklāti sakot,
mūsu darba kvalitāte un ražība ir
tā, kas mūsu mācībmaksu pieļauj

pacelt tālu pari vismaz dažiem
mūsu konkurentiem.
Šis piemērs man atgādina, ka
viens no ražības galvenajiem
rādītājiem ir preču un pakalpojumu faktiskā pardošanas cena.
Ja piemirstam mūsu pakalpojumu vērtības celšanos, mēs par
tiem neiekasējam pilnu maksu.
To es uzskatu par lielu nolaidību
daudzās organizācijās.
Tālāk jājautā, cik mums ir vērti
un vajadzīgi ir viens, divi vai trīs
grāmatveži. Neērti atzīties, ka
pēdējos divdesmit gados mūsu
universitātes studentu skaits ir
pieaudzis par trešo daļu, bet
vadītāju, palīgu, padomnieku un
pat dāznieku skaits ir vairāk nekā
dubultojies. Tagad esam bagāta
augstskola, ko iekļauj skaisti
dārzi, bet klāt nākuši ir arī bezgala daudzi visdažādākās informācijas pieprasījumi no valdības
puses. Kādreiz nākotnē arī mēs
pieredzēsim mūsu budžeta apcirpšanu!
Līdz tam laikam rūpēsimies
par to, ko pērkam, ko uzturam,
kas ir tiešām nepieciešams augstas kvalitātes darbam, ko no
mums pierasa. Lielu pārmaiņu
laikā viss mainās gan fabrikās,
gan birojos, gan veikalos un
noliktavās. Celsim ražību!

Foto: Imants Urtāns

Pols Goubls
(Paul Goble)
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Zivju tirgotāji
Aizveŗu acis un iztēlojos visas
pasaules zivju tirgus. Lai kādu
jūru un okeanu krastos tie būtu,
visos ir kaut kas vienojošs – zivju
smarža, ūdens klātbūtne, jutekliskais smārds, kas turas gaisā,
zivju grozi, gliemežu čupas,
zvīņu slapjais spīdums gaismā –
jūras veltes, ko zvejnieku tīklos
iemetusi Jūras māte, lai pabarotu
savus zemes bērnus.
Atmiņā man ir Venēcijas zivju
tirgus, uz kuŗu gondolā mūs ar
vīru aizvizina jauns venēcietis,
bērnu ārsts, kas piepelnās, vadājot tūristus. Piebraucam zivju
tirgum, kad tas taisās uz slēgšanu,
bet paspējam pavērot zivju letes.
Rūpīgi noberztas, tukšas zivju
kastes, ledus gabaliņi, kas kūst
pie notekcaurules. Pilsētā, kas
vienīgā pasaulē var lepoties ar
kanāļu satiksmi ielu vietā un
karnevālu mistērijām, ar aļģēm
apaugušiem pāļiem, ar nostalģiju
drūpošajos mitrajos mūros. Kā
tas viņai nākas – būt tik mistiski
vienotai ar ūdens pasaules bagātībām?
Venēcijas senākās svinētās
tradicijas nosaukums ir „Festa
della Sensa”; tā norisinās septembŗa pirmajā nedēļā, kad
vairāk nekā 100 kuģu procesija
ar viskrāšņākajās svētku drēbēs
tērptiem venēciešiem dodas jūrā
ziedot.
Vēsture vēstī, ka 1000 . gadā
venēciešu kuģu flote, ko vadīja
pilsētas galva dodžs Pietro Orseolo, devās kaujā pret Dalmacijas
pirātiem, kas apdraudēja Istrijas
krastu. Ar Serenisimas* uzvaru
Venēcijai sākās kuģošanas valdības laiki Adrijas jūrā. 1177.
gadā Venēcija parakstīja līgumu
ar Vatikānu, nodrošinot sev
ietekmīgu vietu imperijā. Pāvests
Alesandro, dodot svētību Venēcijas pilsētai, dāvināja dodžam
Ziani svētītu gredzenu, vēlot:”Lai
ticībā svētītu Venēcijai nodrošinātu valdīšanu pār jūru, gluži kā
tad, kad vīrietis apprec sievieti,
lai tas būtu viņas Kungs”. Tā vēl
šobaltdien krāšņā tradicija, kad
Venēcijas dodžs met jūrā zelta
gredzenu, to apprecot ,– ir dzīva.
Tradicionālie ziedojumi jūras
dievībai Neptūnam ir sens
pagāniskais mantojums no Bizantijas kultūras, bet arī 21. gadsimtā aizvien Venēcijas dodžs
greznā jūras kavalkādē, militārās
un laicīgās varas pārstāvju pavadīts,veic procesiju – ik gadu
apprecot jūru, ik gadu veltot jūras
dzelmei zelta gredzenu. Cilvēks
un jūra – Venēcijas greznie jūras
svētki. Bet kas zina, varbūt
Venēcijas karnevāla laikā kopā ar
maskarādi, aizslēpies aiz kādas
maskas, dzīro pats Zivju karalis
Neptūns?
Pavisam pretēja noskaņa ir
Bergenas pilsētas zivju tirgū, kur
piedāvā novērģu gaumē gatavotas krevešu sviestmaizes, ko
baudām, drebinādamies drēgnā
vējā. No Tallinas ar prāmi esam
pārcēlušies uz Helsinkiem, pārveduši ceļojumam gan savu”
zirgu”, gan dēlu. Tas ir Krišjāņa
pirmais lielais brauciens uz
ārzemēm. Pa skandinavu zemēm
šķērsojot tūkstošiem kilometrus
līdz Bergenai, sastopam Ziemeļjūras vēso atturību. Blakus sarkankažokainu krabju, vēžu, krevešu kaudzēm vikingu pēcteči

iekāruši pārdošanai vilku un
polārlapsu kažokādas – sensens
jūrasbraucēju tirgus placis Ziemeļzemē, Norvēģijā.
Citā ceļojumā, kad dodamies
izprast Izraēlas zemes dārgumus,
maltītē izvēlos Sv. Pētera zivi –
tādu zvejnieki ar tīkliem ceļ
krastā. Tilapija, tas ir zivs īstais
sugas vārds, saldi smaržo, kad to
tiesāju gan Jeruzālemē, gan
Galilejā. Galilejas jūra, saukta arī
par Gennesaretes ezeru, Kinneretas ezeru, romieši to saukuši
par Tibērijas jūru vai Tibērijas
ezeru, un tas ir lielākais saldūdens
ezers Izraēlā. Galilejas jūra izsenis
ir bijusi bagāta zivju zvejas vieta .
Galileja zvejniekiem tāda ir
joprojām, kopš laikiem, kad Jēzus zvejniekiem rādīja brīnumus,
vairojot maizi un zivis. Ir sajūta,
ka tas viss norisinās te un tagad.
Kuģojam pa Galileju, no klāja
skatām ezera kalnainos krastus,
kad piedzīvojam vīziju: krasta
klintis un meži tālumā uz mirkli
atspoguļo Jēzus seju profilā , it kā
viņš raudzītos debesīs. Tas ilgst
tikai dažas sekundes, un Jēzus

Dž.G. Tjepolo glezna „Neptuns nes dāvanas Venēcijas pilsētai”

pašu žāvētavās, droši, ka alkšņu
malkas dūmos, kā gan citādi to
smarža būtu tik gardi kārdinoša?
Kāpu sīkstums lasāms viņu
paskarbajos sejas pantos un ar
zivju eļlu nopilējušajās brūnās,
saulē iedegušās rokās, kas zvejniekciema sievas portretē ar
leknu un miesīgu eļļas triepienu,
kā to gleznotu Jānis Pauļuks.
Arī viena no spilgtām bērnības
atmiņām ir pa mājām staigājošās
žāvētu zivju pārdevējas – čigānietes, kuŗas nāca pagalmā, pie

Daugavmalas tirgus Rīgā, 20. gs. 20. gados

brīnumi ar zivīm un maizi, staigāšanu virs ūdens vairs neliekas
vēsturē aizlaicīgs fakts.
Zivju tirgus panorāmā var
droši iefokusēt skatus Rīgas
Centrāltirgū, kur kastēs savestas
mūsu Baltijas jūras veltes – butes,
mencas, reņģes, siļķes, brētliņas,
luči, laši un dzintarpērļaini lašu
ikri. Kā gribas šeit piesaukt dzejoli „Rīgai”, kuŗā Aleksandrs
Čaks pats vēlas būt par buti tirgū.
Pilsēta Rīga dzejnieka pantu
metaforā „ir no lašu ikriem
smelta”... Manas vīramātes Elvīras atmiņā zivju tirgus atrodas
Daugavmalā, uz kuŗu caur Vecrīgu viņa gājusi kopā ar vecākiem. Viņa dzimusi 1917. gadā
Rīgā. Elvīras klasesbiedrenes un
draudzenes vecāki bija zivju
tirgotāji un zivis pat ziemā smēla
ārā no ūdens bleķa vanniņā ar
adītiem pirkstainiem cimdiem
rokā, kam pirkstu gali bija
nogriezti. „Man viņu bija žēl, tas
bija grūts darbs,” piebilst Elvīra.
Vasara Latvijā nav iedomājama
bez žāvētām zivīm no zvejnieku
ciemiem, kad pēc jūrmalas dienas, kas pagājusi, peldoties un
sauļojoties liedagā, mājupceļā
piestājam pie zivju tirgotavas.
Oranži dzeltenas, dūmos žāvētas
zivis gastronomiski vilinošā
kairumā valstās uz letes, un atliek
tikai atvērt maku un noskaitīt
latus, lai zivis vestu mājās.
Pašcienīgas un mierīgas kā jūra
ir zvejniekciema sievas, kraujot
plastmasas maisiņos zivis, žāvētas

aizķērās zvīņu naudiņas un žuva
saulē . Kaltētas karpu zvīņas arī
tagad Jaungadā liekam makā, lai
nauda turētos, bet tētis ar harpūnu bērnības atmiņās ir gluži
kā Neptūns šajā ainā... Arī man
tētis mācīja peldēt zem ūdens,
bet es nespēju pieņemt ūdenszāļu
pieskaršanos augumam, un katrs
šāds zemūdens augu puduris
man bija cita pasaule... svešāda.
Tas viss, ko tagad rakstu , ir
izcelts no pagātnes atmiņu mirkļiem. Kas to man lika darīt?
Jaunaglijas pārtikas veikalu
ķēde, līdzīgi kā Latvijā Maxima
un Rimi, dažādās pārtikas preces
sagrupē pa nodaļām. Un, protams, tur ir arī zivju nodaļa
„Seafood” – jūras veltes. Turpat
arī stūrītis ar suši leti, kur graciozi un rūpīgi tradicionālo
japāņu ēdienu gatavo kāds Āzijas
izcelsmes pavārs – japānis, taizemietis, tailandietis vai birmietis.
Āzijas izcelsmes cilvēki pamatā
visi ir budisti. Šīs pasaules
uzskatu, filozofijas un reliģijas
ļaudis nes un izstaro no sevis
gaišu, košu enerģiju, mieru. Viņu
smaids ir plats, patiess, sirsnīgs.
Balto zobu rinda nomirdz kā

Bergenas zivju tirgus piedāvājums
rokas lieli grozi, apklāti ar raibu samuraja zobens, gaišbrūnā, līdrāniņu. Čigāniete Mārīte pie- dzenā āda savelkas gluži līdzīga
klauvēja pie virtuves loga rūts, kabuki teātŗa aktieŗa maskai –
un vecāmamma Elza no gaišas jautrā, laipnā grimasē. Tumškoka kumodes augšējās atvilkt- brūnās, ieslīpās acis smaidā sanes izvilka maku, kur glabāja miedzas šaurā sirpītī. Un arī galīrnieku maksāto īres naudu, vas palocīšanā sasveicinoties
noskaitīja tirgonei par kālu – 30 izpaužas šo ļaužu pietāte un cieņa
žāvētiem lucīšiem – 3 rubļus. pret cilvēku, pret dzīvo radību,
Tad luču dzīres pie ēdamistabas pret pircēju. Zivju nodaļā iepirkapaļā galda varēja sākties. Vec- šanās reizes man pārvēršas par
mammas pagalmā šķūņa galā internacionālu draudzības stunbija vecs galds, pie kuŗa parasti du, enerģijas apmaiņu ,un ir tā,
mazgājām veļu, bet, kad tētis ka es tās gaidu, lai satiktu savu
vasarās ar harpūnu gāja upē zivis draugu zivju pārdevēju, un viņš
medīt, tad lomu – citreiz līdaku, priecājas, satiekot mani iepirkbreksi vai līni, citreiz Svētes upes šanās reizēs.
asari turpat arī tīrījām. Glumā
„Are you from?” – „No kurienes
zivs āda un zvīņas, ko ar asu nazi tu esi?”
mamma kasīja nost, leca pa
„From far away” – „No tāliemalām, šķūņa koka dēļu starpās nes”.

Tā parasti sākas iepazīšanās.
„Tev ir tik neparasti zaļas acis,”
saka zivju tirgotājs.
„Pastāsti man par Birmu, kā
tur ir?” vaicāju.
Un vienalga, no kuŗas pasaules
puses cilvēks būtu, stāstot par
savu zemi, viņš atplaukst.
Arī Wo, suši pavārs, mazāka
auguma nekā es, savus gaŗos
matus rūpīgi sakārtojis zem melnas pavāra mices. Viņš ir mans
pašreizējais draugs zivju nodaļā.
Wo, tāpat kā daudzi citi birmieši,
ir bijis spiests pamest dzimteni,
jo tur valda diktātūra. Bet Birmas
senā kultūra un budistu reliģija
virmo no jaunā puišabūtnes.
Reiz redzēju, kā viņš dodas mājās
no darba lielveikalā – plecā spilgti sarkana, rakstiem izšūta tarba,
gaita brīva un tik atšķirīga no
apkārtējiem cilvēkiem, kas steigā
un stresā, laika deficitā traucas
pa veikalu ar iepirkuma ratiņiem.... un bez darba cepures,
izrādās, Wo matu sakārtojums ir
kā samurajam – matu mezgls
pašā pakauša viducī.
Katra tikšanās ir šķiršanās, es
to zinu un mācos ar to dzīvot. Jo
– vai nu es pārceļos, vai zivju
tirgotāji pārceļas strādāt uz
labākām darba vietām.
Tā arī pagājušā nedēļā,ejot
pirkt zivis, es aiz letes redzu citu
suši pavāru.
Vaicāju: „Un kur ir Wo?” Zivju
pārdevējs, klasisks amerikānis,
drukns puisis, pārvēršas sejā,
skumji sakot: ”Wo aizbrauca
strādāt labāku darbu – uz Bostonu.” Puiša acīs ir asaras: „Viņš
man bija kā brālis”. Arī man
tukšums uz mirkli liek sarauties
– es Wo nekad vairs nesatikšu...
Arvien vairāk dzīvē piepildās
mana korejiešu jogas skolotāja
Jinkang Hwang vārdi mūsu
šķiršanās reizē, kad viņam bija
jādodas uz jaunu jogas centru:
„Nim Dace, atceries: ik cilvēkā,
ko satiksi, tu redzēsi mani; mēs
visi esam viens, mēs visi esam
vienoti.”
Mūsu planētu vieno okeani,
ūdens valstība...
zivju tirgi...
zivju tirgotāji...
cilvēki un zivis...
zvejnieki...
gliemežvāki un pērles...
Pērles – ikviens dzīvē satikts
un iepazīts draugs.
P.S. Stāsts veltīts manai skolas
dienu un dzīves draudzenei Indrai
Strong no Santabarbaras Kalifornijā. Pagājušā vasarā, Latvijā
tiekotie, Indra man uzdāvināja
austeŗu gliemežnīcā ieguldītus
pērļu auskarus.
Dace Micāne Zālīte
2010. gadā Guilfordā, ASV
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JAU N U M I L AT V I JA S P O L Ī T I K Ā
Valsts prezidents Ķīnā
Lai stiprinātu Latvijas un Ķīnas
sadarbību uzņēmējdarbībā, izglītībā un kultūrā, no 18. līdz
22. oktobrim noris Valsts prezidenta Valža Zatlera darba vizīte
Ķīnas Tautas Republikā. 21.oktobrī Valdis Zatlers Šanhajā atklāj
Latvijas Nacionālās dienas programmu starptautiskajā izstādē
World Expo 2010 un piedalās
Ķīnas - Latvijas uzņēmēju forumā. Vizītes nobeigumā Zatlers
Pekinā tiksies ar Ķīnas augstākajām amatpersonām, piedalīsies
vairāku starpvalstu sadarbības
dokumentu parakstīšanas ceremonijā, tiksies ar Pekinā dzīvojošiem latviešiem.
Pagarināta Latvijas dalība
misijā Afgānistānā
Saeima nolēma par gadu pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kaŗavīru līdzdalību
NATO vadītajā Starptautisko
drošības atbalsta spēku (ISAF)
vadītajā misijā Afgānistānā. Atbalstu dalībai misijā pauda 64
deputāti, pret balsoja 16 tautas
kalpi. Misijas turpināšanu atbalstīja arī valdību veidojošā
Zaļo un Zemnieku savienība
(ZZS), kas priekšvēlēšanu kampaņā nāca klajā ar paziņojumu,
ka mūsu kaŗavīri no Afgānistānas pēc iespējas drīzāk jāizved.
Pret dalības pagarināšanu bija
apvienības Saskaņas centrs un
partijas Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā deputāti.
Saskaņā ar lēmumu nākamgad
Afgānistānā dienēs tikpat kaŗavīru, cik pašlaik, – 175. Misija
izmaksās aptuveni 12,1 miljonu
latu.
Aizsardzības ministrs Imants
Lieģis norādīja, ka „patlaban

redzam, ka Afgānistānas armijas izveide un attīstība ir arī
mūsu valsts nopelns. Latvijai
dalība šajā misijā dod arī neaizstājamu pieredzi iespējamām
krizes situācijām Latvijā.”
Sarunas ar SC apstājās
Zaļo un Zemnieku savienība
ir piekritusi kopā ar apvienību
Vienotība strādāt vienā valdībā,
līdz ar to vairākums Saeimā koalicijai ir nodrošināts. Savukārt
ar nacionālo apvienību VL/TB/
LNNK vēl nepieciešams atsevišķs sarunu raunds. Toties sarunas ar apvienību Saskaņas centrs
(SC) ir apstājušās. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
apstiprināja, ka tas nozīmē – SC
pie sarunu galda ar pārējām
partijām nesēdēs. SC nostāja
“sākt visu no baltas lapas” patiesībā varētu būt saistīta ar nevēlēšanos piedalīties smagu ekonomisko lēmumu pieņemšanā.
Dombrovskis nepiekrīt SC līdeŗu paustajam apgalvojumam, ka
Vienotības izvirzītie sadarbības
nosacījumi būtu uzskatāmi par
pazemojošiem SC vēlētājiem, jo,
viņaprāt, jautājumi par okupācijas fakta atzīšanu un latviešu
valodu kā valsts valodu uzskatāmi par “fundamentāliem uzstādījumiem”, par kuŗiem vienošanās pirms sadarbības valdībā
būtu obligāta.
Savukārt VL/TB/LNNK izvirzītie papildu nosacījumi vēl būs
jāpārrunā ar nacionālo apvienību atsevišķi, tāpēc Dombrovskis neizslēdza iespēju, ka koaliciju varētu veidot arī tikai divas
partijas – Vienotība un ZZS.
Varbūt nākotnē...
Apvienības Vienotība priekšsēža Ģirta Valža Kristovska ie-

skatā nākotnē topošās koalicijas
sarunas par sadarbību ar apvienību Saskaņas centrs varētu sākties no jauna. Kristovskis intervijā Latvijas Radio pauda, ka sarunas par sadarbību varētu
sākties, veidojot nākamā gada
budžetu. Vēl aizvien nav zināms,
kā tieši valdība varētu konsolidēt budžetu un kādi varētu būt
taupības pasākumi, tāpēc nav
izslēgts, ka dažiem polītiķiem
vai polītiskajām grupām varētu
būt iebildumi.
Kristovskis arī norādīja, ka
sarunu pārtraukšana ar SC noteikti atvieglošot sadarbību, jo
92 cilvēku koalicija neveicinātu
ražīgu darbu. Problēmas radītu
attiecības starp abos virzienos
radikālāk noskaņotiem spēkiem SC un VL/TB/LNNK. Protams,
šādu ideoloģiski nesamierināmu spēku līdzdalība apgrūtinātu valdības darbu, daudz kas būtu grūtāk saskaņojams. Tā kā
SC atteicās no Dombrovska (JL)
izvirzītās nacionālas valsts pamatvērtību akceptēšanas iespējas, var secināt, ka SC ir palaidis
gaŗām iespēju sevi pieteikt kā
spēku, kuŗš mainās.
Nevar pilnvērtīgi izvērtēt
Šlesera darbu
LTV raidījumā 100. pants Rīgas
pilsētas galva Nils Ušakovs par
savu vietnieku Aināru Šleseru
(LPP/LC) atzina, ka vietnieks ir
ieguvis 10. Saeimas deputāta
mandātu un viņa darbu Rīgas
domē nav iespējams pilnvērtīgi
izvērtēt. Šlesers pašvaldībā nav
strādājis visu paredzēto pilnvaru
laiku.
Kad pagājušā gada jūnijā Saskaņas centrs un LPP/LC izveidoja RD valdošo koaliciju un
amatā ievēlēja Ušakovu un Šleseru, abi polītiķi solīja, ka strādās tandemā un ciešā sadarbībā.
Pašvaldības deputātiem mandāts Rīgas domē ir uz četriem
gadiem, taču Šlesers pašvaldībā
pagaidām nav nostrādājis ne
pusi no šī laika. Nesenajās Saeimas vēlēšanās Šlesers ieguva
10. Saeimas deputāta mandātu
un darbu pašvaldībā pametīs.
Šleseram nav izdevies nostrādāt
visus četrus gadus, un vienā gadā var izdarīt mazāk nekā četros
gados.
Pirms pagājušā gadā notikušajām Rīgas domes vēlēšanām
Šlesers bija LPP/LC Rīgas pilsētas galvas amata kandidāts, taču
šo posteni viņam neizdevās ieņemt. Vēlēšanās LPP/LC ieguva
trešo lielāko rīdzinieku atbalstu
un 12 mandātus, bet vēlēšanās
uzvarēja Ušakova pārstāvētais
Saskaņas centrs, iegūstot 26
mandātus.
Saeimas vēlēšanās Šlesers bija
apvienības Par labu Latviju ministru prezidenta amata kandidāts, taču viņa pārstāvētais polītiskais spēks ieguva tikai astoņus mandātus.
Vienotība rosina grozīt
Pilsonības likumu
Saeima lems, vai nodot izskatīšanai komisijās Vienotības deputātu sagatavotos grozījumus
Pilsonības likumā. Likumprojekta autori ierosina mainīt Pilsonības likuma 2. panta 1. punktu. Tas patlaban nosaka, ka Latvijas pilsoņi ir personas, kuŗas
bijušas Latvijas pilsoņi 1940.

gada 17. jūnijā, kā arī šo personu pēcnācēji, kas reģistrējušies
likumā noteiktajā kārtībā, izņemot personas, kuŗas pēc 1990.
gada 4. maija ieguvušas citas
valsts pilsonību.
Likumprojekta autori ierosina
likumā noteikt, ka Latvijas pilsoņi ir “personas, kuŗas bija Latvijas pilsoņi 1940. gada 17. jūnijā,
kā arī šo personu pēcnācēji, kas
reģistrējušies Iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas pilsoņi”.
Patlaban Pilsonības likuma 2.
panta 5. punkts nosaka, ka Latvijas Republikas pilsoņi ir arī
bērni, kuŗu dzimšanas brīdī abi
viņu vecāki ir Latvijas pilsoņi,
neatkarīgi no bērnu dzimšanas
vietas.
Likumprojekta autori rosina
atzīt par Latvijas Republikas pilsoņiem bērnus, kuŗu dzimšanas
brīdī viens vai abi viņu vecāki
ir Latvijas pilsoņi, kā arī bērnus,
kuŗiem viņu adopcijas brīdī
viens vai abi adoptētāji ir Latvijas pilsoņi.
Tiek rosināts jaunā redakcijā
izteikt arī citus Pilsonības likuma pantus. Likumā par dubulto
pilsonību noteikt, ka personām,
kuŗas uzņem Latvijas pilsonībā,
nevar izveidoties dubultā pilsonība, izņemot bērnus, kuŗiem
viens vai abi vecāki ir Latvijas
pilsoņi un kuŗi dzimuši ārpus
Latvijas, un kuŗi ar dzimšanas

brīdi, pamatojoties uz likumu
(ex lege), iegūst citas valsts pilsonību (pavalstniecību).
Dubultpilsonība varēs būt arī
personām, kuŗas bijušas Latvijas
pilsoņi 1940. gada 17. jūnijā un
kuŗas laikā no 1940. gada 17.
jūnija līdz 1990.gada 4.maijam,
glābjoties no PSRS un Vācijas
okupācijas režīma terrora, ir atstājuši Latviju kā bēgļi, tikuši
deportēti vai minēto iemeslu pēc
nav varējuši atgriezties Latvijā
un šajā laikā naturālizējušies
ārvalstīs, un šo personu pēcnācēji, kā arī personas, kuŗas citas
valsts pilsonību (pavalstniecību),
pamatojoties uz likumu (ex lege),
iegūst laulību rezultātā.
Likumprojekta autori arī rosina no Pilsonības likuma 15.
panta, kas reglamentē bērnu
naturālizāciju, izslēgt trešo daļu,
kuŗa noteic, kā Latvijas pilsonību iegūst adoptētie bērni.
Tiek rosināts arī mainīt Pilsonības likuma 24. pantu par
Latvijas pilsonības atņemšanu,
nosakot, ka Latvijas pilsonība
tiek atņemta, ja persona ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību), neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no
Latvijas pilsonības, izņemot šā
likuma 9. panta pirmajā daļā
minētos gadījumus.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
ASV prezidents Baraks Obama telefonsarunā apsveica Ministru prezidentu Valdi Dombrovski par uzvaru parlamenta
vēlēšanās. Obama atzinīgi novērtēja Dombrovska veikumu,
sekmējot Latvijas ekonomikas atgūšanos no krizes.
Kopš 1993. gada, kad atjaunotās Latvijas Valsts pirmais parlaments – 5. Saeima apstiprināja pirmo Ministru kabinetu,
deputāti izpildvaru iecēluši 14 reizes. Valdība, ko Valsts prezidents
Valdis Zatlers 2. novembrī uzticēs veidot kādam ministru prezidenta amata kandidātam, iespējams, tagadējam Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim (Vienotība), pozitīva 10. Saeimas
balsojuma gadījumā būs piecpadsmitā Latvijas valdība kopš 1993.
gada.
“Kur gūšu Latvijas spēku?/ Pats viņas spēks ja tiksi./ Kā celšu
Latvijas ēku?/ Sirdi ja pamatā liksi.” Ar šīm Annas Brigaderes dzejas
rindām1993. gada 6. jūlijā pirmo 5. Saeimas sēdi atklāja toreizējais Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdis Atis Kramiņš.
Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Ainars Pencis apbalvots ar Krievijas Draudzības ordeni.
Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu mežu un kūdras purvu
postošo ugunsgrēku likvidēšanā Krievijā.
Pēc vairāku mēnešu vilcināšanās valdība pieņēmusi noteikumus izglītībā. Tie paredz jau ar nākamo mācību gadu pamatskolās
ieviest mācību priekšmetu „Latvijas vēsture”. Patlaban 6. - 9. klases
skolēni mācās „Latvijas un pasaules vēsturi”. Pāreja uz dalītās
vēstures apguvi notiks pakāpeniski.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, šā gada pirmajos
astoņos mēnešos eksporta apjoms sasniedzis 2,86 miljardus latu.
Tas ir par 28% vairāk nekā pērn augustā. Importa apjoms sasniedzis 3,6 miljardus latu – par 16% vairāk nekā gadu iepriekš.
Valsts kancelejas (VK) direktore Gunta Veismane, kas gada
beigās atstās šo amatu, varētu strādāt ārpus Latvijas, taču viņa plāno
arī turpmāk sniegt lekcijas Latvijas Universitātes studentiem.
Veismane pastāstīja, ka ir saņēmusi starptautiskus darba piedāvājumus, kā arī aicinājumu turpināt darbu Latvijas valsts pārvaldē.
VK vadītāja vēl nav izlēmusi, kuŗu piedāvājumu pieņemt. Būtiskākais kritērijs, pieņemot lēmumu par turpmāko darbību, būšot
nosacījums, lai darbs būtu interesants un izaicinošs.
Virs Baltijas jūras parādījās divas Krievijas armijas lidmašīnas
un neatsaucās uz Latvijas pieprasījumu sevi identificēt. No lidlauka
Šauļos pacēlušies NATO iznīcinātāji klusējošos kaimiņvalsts
militāros lidaparātus identificēja un pavadīja līdz alianses gaisa
telpas robežai. Pēc Krievijas Aizsardzības ministrijas amatpersonas
teiktā, Krievijas bumbvedēju lidojums bijis plānots kaujas apmācību ietvaros un tie neesot pārkāpuši Latvijas gaisa telpu. Aizsardzības ministrs Imants Lieģis incidentā nesaskata saistību ar 11. oktobrī atklātajām starptautiskajām mācībām Sabre Strike 2011
Ādažu poligonā. Lieģis pauda gandarījumu par to, ka sabiedrotie
operātīvi patrulē NATO gaisa telpā virs Latvijas territorijas.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Somijas žīdi cīnījās pret padomju armiju pat izpelnoties Dzelzs krustus
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Tas, par ko te
stāstīts, gauži nepatīk tādiem “profesionāliem antifašistiem” kā Johans
Bekmans Helsinkos
vai Josifs Korens
Rīgā. Bet tā tas tiešām bija.
Somijas žīdi, būdami lojāli šīs
valsts pilsoņi, cīnījās pret padomju
kaŗaspēku diviem lāgiem - 1939.1940. gada Ziemas kaŗā un 1941.1944. gada t.s. Turpinājuma kaŗā,
kad Somija bija Lielvācijas sabiedrotā. Vairāki Somijas žīdi, kas šajos
kaŗos cīnījušies, 1948. gadā devās
uz Izraēlu, lai piedalītos šīs valsts
brīvības cīņās.
Telavivas laikraksta Ha’aretz piektdienas pielikumā nesen bija lasāmi
divi raksti, kas veltīti šai maz zināmai
vēstures lappusei. Finnish Broadcasting Company žurnālists un publicists Hannu Reime sniedz pārskatu
par Somijas žīdu piedalīšanos abos
kaŗos pret PSRS, un Ha’aretz korespondente Aviva Lori intervējusi
dažus veterānus.
Somijas žīdu kopiena vienmēr ir
bijusi skaitā neliela - nedaudz vairāk
par vienu tūkstoti. Tā kā neatkarīgā

Somijas Republika, kas tika proklamēta 1917. gada 6. decembrī, nodrošināja žīdiem pilnīgu līdztiesību,
viņi uzskatīja par savu pienākumu
aizstāvēt Somijas brīvību un neatkarību arī kaujas laukā. Atšķirībā no
Baltijas valstīm Somijas žīdu vidū
tikpat kā nebija komūnisma piekritēju.
Te tūdaļ jāpiemetina, ka maršals
Mannerheims 1941. gada jūnijā lika Hitleram skaidri saprast, ka Somijas žīdu pavalstniekus nevienam
nav ļauts aiztikt un ka Somija, būdama Lielvācijas sabiedrotā kaŗā pret
PSRS, ievēro savas nacionālās intereses un nepieļaus nekādu iejaukšanos tās iekšējās lietās.
1939.-1940. gada Ziemas kaŗā krita 15 Somijas žīdi, 1941.-1944. gada
Turpinājuma kaŗā - astoņi. Kopumā
abos šajos kaŗos piedalījās 297 Somijas žīdi. Un, kad 1948. gadā uzliesmoja pirmais žīdu-arabu kaŗš, 28
Somijas žīdi devās uz Vidusjūras
austrumkrastu, lai palīdzētu nupat
proklamētajai Izraēlas valstij noturēties.
Vēl dzīvajo vidū ir 22 Somijas žīdi kaŗa veterāni. Viens no viņiem ir 87
g.v. Makss Jakobsons - Somijas žīds,

kas pazīstams pasaulē. Viņš piedzima 1923. gadā Vīpuru pilsētā (Viborgā). Kā zināms, Padomju Savienība, beidzoties Ziemas kaŗam, okupēja un anektēja šo pilsētu ar apkārtējo novadu, un 400 000 somu - 10
procenti valsts iedzīvotāju - bija
spiesti to atstāt, un pilsētā iekārtojās, var teikt, krievu civīlokupanti.
Makss Jakobsons, būdams artilerists,
piedalījās Turpinājuma kaŗā Karēlijas zemes šaurumā, “Mannerheima
līnijas” posmā. Pēc kaŗa viņš kļuva
plaši pazīstams žurnālists, rakstnieks
un pirmām kārtām diplomāts.
1971. gadā, būdams Somijas vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā, Makss Jakobsons bija kandidāts
ANO ģenerālsekretāra amatam. Taču Padomju Savienība, kuŗai bija
veto tiesības, šo kandidātūru noraidīja, atbalstot savu favorītu - austrieti
Kurtu Valdheimu, kuŗš, kā zināms,
tika turēts aizdomās par līdzdalību
nacistu kaŗa noziegumos Balkānos...
Tiem Somijas žīdiem, kas cīnījās
pret padomju armiju Turpinājuma
kaŗā, kopumā bija zināms, ka Lielvācija visā okupētajā Eiropā īsteno
žīdu izcelsmes cilvēku iznīcināšanas
plānu. Šai ziņā Somijas žīdi bija no-

Jaunākais valdības veidošanā
Vai parlamentā ar
100 deputātiem
būtu gudri veidot
valdošo koaliciju,
kuŗā ir 92 dalībnieki, tikai astoņus atstājot opozicijā?
Tāds jautājums radās, kad Latvijas
valdības vadītāja Valža Dombrovska
pārstāvētā Vienotība 14. oktobrī paziņoja, ka tā vēlas vietu koalicijā
piedāvāt četrām no piecām Saeimā
pārstāvētajām partijām, tātad –
Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS),
Saskaņas centram (SC), un Visu Latvijai!/Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
(VL!/TB/LNNK). V. Dombrovskis
atbildi gaidīšot līdz 18. oktobrim.
Šis materiāls tad jau būs avīzes redakcijā, bet tas lietas būtību nemaina. Nekāda 92 deputātu koalicija šajā Saeimā neveidosies.
Pirmām kārtām tāpēc, ka Visu
Latvijai! pārstāvji nekādā ziņā nebūs
gatavi nonākt vienā koalicijā ar partiju apvienību, kuŗā viens spārns ir
nerekonstruētā sociālisma atbalstītāja Alfrēda Rubika Latvijas Sociālistiskā partija. Lasītāji droši vien zina,
ka VL!/TB/LNNK frakcijā ir seši
VL! un tikai divi TB/LNNK pārstāvji. TB/LNNK vēsturiski ir bijusi
krietni pielaidīgāka jautājumā par
sadarbību, ja vien var tikt pie teikšanas. Rīgas domē kādu brīdi partija
atradās koalicijā pat ar pilnīgi kreiso
(un šogad no Saeimas izmesto) Par
cilvēka tiesībām vienotā Latvijā
(PCTVL). Taču VL! ļaudīm tā būtu
absolūta pašnāvība - speŗot pirmo
soli jaunajā Saeimā, draudzīgi sabučoties ar SC.
Otra problēma - vienprātības šai
jautājumā nav arī Vienotībā. Sestdien, 16. oktobrī, Saeimas deputāte
Ina Druviete laikrakstā Neatkarīgā
Rīta Avīze pavēstīja: „Kamēr SC nav

oficiāli paziņojusi par atkāpšanos
no savas doktrīnas, kamēr šai partijai ir līgums ar Vienoto Krieviju,
kamēr šī partija nav norobežojusies
no jaunievēlētajiem deputātiem,
kuŗi neprot latviešu valodu, es neredzu iemeslu, kāpēc šai partijai vajadzētu būt valdībā un lemt par Latvijas nākotni.” Te nelaime ir skaidra:
Vienotība ir visnotaļ raibs ķīselis, ja
runa ir par ideoloģiju.
Tas, kas vieno visas trīs apvienību
veidojošās partijas (Pilsoniskā savienība (PS), Jaunais laiks (JL) un Sabiedrība citai polītikai (SCP)), ir tas,
kā dēļ par to balsoja ļoti daudzi tā
dēvētie emigrācijas latvieši, – pārliecība, ka polītika var būt arī godīga
un valstij nav jābūt tādai banānu
republikai, par kādu to veidoja iepriekšējās valdības, it īpaši Aigara
Kalvīša („Tautas” partija) otrā valdība. Manā dzimtajā Amerikā par Vienotību balsoja 78,55% vēlētāju, Austrālijā – 75,47%, Kanadā – 75,51%
balsotāju (visos minētajos gadījumos otrā vietā bija VL!/TB/LNNK,
tādējādi norādot, ka arī tautiskums,
īsts vai iedomāts, ir bijis vēlētāju pārdomu sarakstā, bet es esmu pārliecināts, ka pirmā vietā tomēr bija
godīgums un tiesiskums). Taču
ārpus tā Vienotība nemaz tik ļoti
vienota nav. Kaut vai ekonomikas
ziņā SCP ir krietni kreisāka par
abām pārējām partijām, tās pārstāvji, piemēram, ir plaši runājuši
par progresīvā ienākumu nodokļa
ieviešanu. Vienprātības nebija jautājumā, vai VL!/TB/LNNK aicināt Vienotības pulciņā, lai veidotu kopēju
kandidātu sarakstu. Vienprātības, kā
redzams, nav arī tagad - vai Saskaņas
centru vajadzētu iekļaut koalicijā.
Minētajā intervijā Ina Druviete
uzskaita iemeslus, kāpēc daudzus
latviešus SC dara nemierīgus. Vie-

notā Krievija ir Krievijas diktātoru
Putina un Medvedeva partija, tā
kontrolē pilnīgi visu sabiedriski polītisko dzīvi mūsu kaimiņvalstī un
nav tālu no statusa, kādu „baudīja”
monopolistiskā Komūnistiskā partija. Kas demokratisko, plūrālistisko
Latvijas valsti pārstāvētājam Saskaņas centram var būt ar to kopīgs?
Nu, kaut vai pārliecība, ka Latvijas tā
dēvētajiem krievvalodīgajiem patlaban nav visas tās tiesības, kādas
būtu vajadzīgas. Krievija šo argumentu izmanto visnotaļ liekulīgi, jo ar
cilvēka tiesībām tur ir daudz, daudz
lielākas problēmas nekā pie mums,
taču „krievvalodīgo apspiestība” ir
jēdziens, kas dzirdīgas ausis rod arī
Latvijā, un Saskaņas centrs šos vēlētājus ir medījis ļoti aktīvi, lielākoties
tāpēc, ka „latviešu partijas” par viņiem nav likušās gandrīz ne zinis.
Izglītības jomā runa ir par tā dēvētajām „mazākumtautību skolām”
mūsu valstī, - nu jau kopš 2007. gada
visās Latvijas skolās liela daļa priekšmetu ir jāmāca latviešu valodā. Liela
jezga par to bija pirms trim gadiem,
un valstī netrūkst polītiķu, kuŗi to
labprāt uzkurbulētu vēl un vēl. Protams, trīs gadi nav pietiekami ilgs
laiks, lai pārbaudītu šīs „jauktās”
izglītības praktiskos efektus, bet tas
nekavē vienu polītiķu un sabiedrības
daļu apgalvot, ka tā neder tāpēc, ka
krievu tautības bērniem nevar likt
mācīties ne savā valodā, bet citai polītiķu un sabiedrības daļai teikt, ka
no procesa vajag atteikties par labu
visām mācībām tikai un vienīgi
latviešu valodā. Arī šis ir jautājums,
par kuŗu nav vienprātības starp patiesi vai nosacīti labējām partijām,
kur nu vēl starp tām un Saskaņas
centru.
Par okupācijas atzīšanu nevienam
laikraksta lasītājam nebūs ne mazā-

statīti sāpīgas dilemmas priekšā, jo
somu kaŗaspēks Austrumu frontē
faktiski bija Lielvācijas vērmachta
Waffenbruder - tāda īpatnēja ieroču
brālība...
Trīs Somijas žīdi par varonību tika
apbalvoti ar Vācijas Dzelzs krustu,
bet visi trīs šo ordeni demonstrātīvi
noraidīja. Viņus var saprast.
Kapteinis Salomons Klass, kuŗa
ģimene cēlusies no Baltijas un kuŗš
pirms kaŗa bija labēji orientētās Pilsoņu gvardes loceklis, izpelnījās
Dzelzs krustu par to, ka bija glābis
kādu vācu vienību no ielenkuma.
Viņš atteicās saņemt šo vācu ordeni.
Jāpiemetina, ka Klass pirms Otrā
pasaules kaŗa četrus gadus nodzīvoja Palestīnā, kur darbojās žīdu nacionālistiskajā pagrīdes organizācijā
IZL. 1939. gadā viņš atgriezās Somijā, jo bija jāsāk obligātais kaŗa
dienests. Un tieši tad padomju kaŗaspēks iebruka Somijā un sākās
Ziemas kaŗš.
Majors Leo Skurniks bija kaŗa
ārsts un frontes apstākļos operēja
ievainotos. Starp tiem bija arī vācieši.
Skurniks izpelnījās Dzelzs krustu par vācu kaŗavīru dzīvības glābšanu,
bet to noraidījis ar vārdiem: „Varat
noslaucīt savus dibenus ar savu
medāli!”
Ar trešo Dzelzs krustu tika apbalvota sieviete - Dina Poļakova. Viņa
bija iestājusies brīvprātīgajā Somijas
sieviešu apvienībā - Lotta Svard. Par
pašaizliedzību pretgaisa aizsardzības

dienestā viņa izpelnījās Dzelzs krustu. Dina aizgāja uz stābu aplūkot
ordeni, bet atteicās to pieņemt. Pēc
kaŗa viņa izceļoja uz Izraēlu.
Astoņdesmit sešus g. v. Leo Milners
1971. gadā izceļoja uz Izraēlu un
dzīvo Telavivā. Kaŗā viņš bija artilerists, un viņa vienība piedalījās kaujās dziļi PSRS territorijā. Milners
sarunā ar korespondenti tagad uzsveŗ: „Bija lielas briesmas, ka krievi
iekaŗos Somiju. Bet galu galā vācieši
sniedza nozīmīgu militāru palīdzību
un krievi tika sakauti.”
Leo Milnera meita Susanna Milnere pašlaik ir Somijas vēstniecības
kultūras atašeja.
Deviņdesmit četrus g.v. Arons
Livsons dzīvo Espoo apvidū, rietumos no Helsinkiem. Viņš ir Somijas
žīdu - kaŗa veterānu apvienības
priekšsēdis. Turpinājuma kaŗā viņa
vienība bija ieņēmusi padomju Karēlijas galvaspilsētu Petrozavodsku un
cīnījās Sviras upes krastos. Livsons
norāda, ka Somijas žīdi bijuši somu
nācijas integrāla sastāvdaļa, atskaitot
vienīgi viņu reliģisko konfesiju.
Astoņdesmit septiņus g.v. Harijs
Matso, veterānu apvienības sekretārs, uz neizbēgamiem jautājumiem
atbild: „Somijas žīdi cīnījās par Somijas neatkarību līdzīgi citiem somiem un nevis par Vācijas kaŗa
mērķiem.”
Tas ir neparasts, bet patiess kaŗa
stāsts, kas būtu jāzina.
Franks Gordons

ko šaubu. Tā bija okupācija. Nepārprotami tā bija okupācija. „Arguments” no otras puses ir tāds, ka
okupācija nozīmē vienai valstij ieņemt otru, neatkarīgu valsti. Latvija
savukārt pati „lūgusi,” lai to uzņem
Padomju Savienībā, tāpēc var runāt
gan par inkorporāciju, nevis par
okupāciju. Nedomāju, ka no tā, vai
Saskaņas centrs atzīs vai neatzīs okupācijas faktu, kaut kas īpaši mainīsies. Mēs visi zinām, ka tā bija okupācija, ASV Kongress katru gadu ir
pieņēmis rezolūciju par okupētām,
nevis inkorporētām Baltijas valstīm,
okupācijas faktu ir atzinušas arī
ANO Cilvēktiesību padome, Eiropas
Parlaments, Eiropas Cilvēktiesību
tiesa. Plašāks jautājums šeit ir - vai
okupācijas faktu kādreiz atzīs oficiālā
Krievija, jo tad varētu rasties prasības
pēc kompensācijas par Latvijai nodarīto postu. Protams, Krievija noliedz, ka tā par kaut ko būtu bijusi
vainīga, bet, tā kā Krievija ar vislielāko prieku pārņēma gan PSRS kodolarsenālu, gan arī (un īpaši) vietu
ANO Drošības padomē līdz ar attiecīgām veto tiesībām, - par atteikšanos no atbildības par PSRS pastrādāto kāds varētu arī pastrīdēties.
Bet, ja tas ir iemesls, kāpēc par šo
jautājumu tielējas arī Saskaņas
centrs, tad jājautā - kuŗu valsti un
kuŗas valsts intereses šis polītveidojums īsti pārstāv. Ja Latvijas Republiku, tad par vēsturi nevajadzētu būt
nekādām īpašām šaubām. Ja Krievijas Federāciju, tad ir skaidrs, ka
partija vēlas piedalīties Kremļa režisētajā vēstures pārrakstīšanas procesā. Un tad ir pavisam skaidrs, ka
neatkarīgās Latvijas parlamentā šādai organizācijai vietas īsti nav. Vēl
jo vairāk tāpēc, ka, un to minētajā
intervijā atzina Ina Druviete, 2. oktobrī Latvijas vēlētāji Saeimā ievēlēja
arī vairākus Saskaņas centra cilvēkus, kuŗi latviešu valodu prot labākajā gadījumā ar Dievu uz pusēm un

vienā gadījumā, cik var spriest pēc
plašsaziņas līdzekļu ziņām, - nemaz.
Runa te nepārprotami ir par attieksmi un par krievu valodas statusu
Latvijā. Ja ne par varēm pats Saskaņas
centrs, tad noteikti liela daļa SC vēlētāju tikai priecātos, ja krievu valodai mūsu valstī tiktu dots oficiālas
valodas statuss un pēc tam latviešu
valodu varētu aizmirst. Neviena cita
partija Saeimā tā, protams, nedomā.
Taču ar tik vieglu roku izlemt, ka
SC valdības koalicijā nav un nevar
būt vietas, tomēr nedrīkst. Lai nu kā,
bet partiju apvienība vēlēšanās ieguva mazliet vairāk nekā ceturtdaļmiljonu balsu, un visi, kuŗi par to
balsoja, bija Latvijas Republikas pavalstnieki. SC, tā partijas un šo partiju priekšteces nekad nav bijušas
valdībā, tās vienmēr ir strādājušas
opozicijā. Man neliekas gluži neloģiski sacīt - labi, nāciet valdībā un
parādiet, kas esat tad, kad jābūt atbildīgiem par valsti un tās nākotni.
Protams, Vienotās Krievijas draugiem nevar uzticēt ārlietas, izglītību
vai aizsardzību, bet kāpēc nevarētu,
piemēram, labklājību vai reģionālo
attīstību? Tad varētu paskatīties, kas
lācītim vēderā.
Šobrīd šķiet, ka Saskaņas centrs
izvirzītajiem noteikumiem nepiekritīs, savukārt nākamo valdības vadītāju Valsts prezidents oficiāli nosauks
tikai 2. novembrī. Manuprāt, visticamāk, tomēr amatā stāsies pašreizējā
koalicija ar Vienotību, Zaļajiem zemniekiem un VL!/TB/LNNK (piedevām pēdējai, visticamāk, dodot tikai
vienu ministra posteni un to pašu
vienam no TB/LNNK veterāniem,
nevis kādam no Visu Latvijai!). Taču
šajās nedēļās notiekošais tomēr joprojām apliecina, cik fundamentālas domstarpības nerimst Latvijas
sabiedrībā un tāpēc arī polītikā. Par
nākotni tas diez vai vēstī kaut ko
īpaši labu.
Kārlis Streips
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Par Krieviju, patriotismu un pašu bāleliņiem
Pēdējā laikā Latvijā notiek
karstas diskusijas par to, vai
vēlēšanu uzvarētājiem – Vienotībai ir jāņem valdībā arī
Sa skaņas centrs. Uz sarunu
aicinājām polītologu, Latvijas
Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Polītikas zinātņu
nodaļas docentu, polītikas zinātnes doktoru Ivaru Ījabu.
Vai Saskaņas centrs ir vajadzīgs valdībā?
Manuprāt, ir divas nošķiŗamas lietas: stratēģija un taktika. No stratēģijas viedokļa raugoties, jāteic, ka Latvijā kļūst
aizvien grūtāk konstanti izslēgt
no polītiskās aprites krievvalodīgo vēlētāju partijas ar visām viņu īpašībām. Jautājums
ir: vai šīs partijas nebūtu vērts
ar laiku kaut kādā veidā civīlizēt un padarīt par iekļaujamām mūsu polītiskajā dzīvē,
jo to ietekme ir pietiekami liela? Ja mēs ilgstoši turam veselu
trešdaļu izolētu, tad pārējie
kļūst nenomaināmi, un vai tas
nāk par labu mūsu demokratijai? Latviskajā polītiķu lauciņā mēs ilgstoši redzam vienas
un tās pašas sejas, neesam ar
viņiem apmierināti, bet joprojām par tām balsojam gluži
vienkārši tāpēc, ka nav alternātīvas. Pieņemu, kā tā arī turpināsies, bet par to ir vērts padomāt. Ja runājam par taktiku,
tad ir vairāki aspekti, kas šībrīža krievvalodīgās partijas
iekļaušanu padara problēmatisku. Pirmkārt, kā es saprotu,
Vienotībā šajā jautājumā nekādas vienotības nav, kaut gan
pēc manas izpratnes šiem jautājumiem vajadzēja būt atrisinātiem pirms vēlēšanām – kādā formātā runājam ar Saskaņas centru. Otrkārt, zināma
taisnība ir tiem, kas saka - mēs
taču vēlētājiem neteicām, ka
strādāsim kopā ar Saskaņu, kāpēc tagad pēkšņi mainām
savu poziciju? Diemžēl tas
nozīmē tikai to, ka arī 10. Saeimas laikā droši vien būs nevis viena, bet divas, trīs vai
četras valdības, kā jau tas Latvijā ierasts. Katrā ziņā šobrīd
attiecību veidošana ar Saskaņu izskatās diezgan problēmatiska.
Iesaistīt valdībā polītiķus,
kuŗi ir pret Latvijas valsti,
Vienotības vēlētājiem varētu
būt galīgi nesaprotama rīcība.
Es tomēr gribu teikt, ka Saskaņas centrs nebūtu daimonizējams. Savā ziņā viņi ir ļoti
līdzīgi Vienotībai tādējādi, ka
arī Saskaņā ir prāgmatiski ļaudis, kas grib strādāt Latvijā,
grib īstenot sava elektorāta intereses šeit uz vietas. Šie cilvēki veido savu polītisko karjēru
Latvijā, mūsu polītiskās sistēmas ietvaros. Protams, Saskaņā ir arī cilvēki, kuŗi par savu
uzdevumu uzskata zināma
veida revanšisma īstenošanu
pret Latvijas valsti un kuŗiem
nepatīk nekas, kas notiek Latvijā. Tomēr ir iespējams, ka
Saskaņa kādā brīdī sašķeļas,
jo prāgmatisko cilvēku varbūt
tur būs krietni daudz, bet tas
gan ir tālākas nākotnes jautājums. Taču, ja runājam par
pašreizējo situāciju, tad pra-

sība, ko ir izvirzījis Dombrovskis, – Saskaņas centram vajadzētu paust savu attieksmi
pret Latvijas okupāciju, proti,
atzīt šo mūsu vēstures faktu, –
ir pamatota. Runa jau nav par
to, ka mēs pēc šī fakta atzīšanas visus Saskaņas vēlētājus
automatiski pasludināsim par
okupantiem, kuŗiem jāatbild
par komūnisma noziegumiem,
jo galu galā lielāko tiesu viņi
tur nav vainīgi un vēl jo mazāk
vainīgi ir viņu bērni. Bet to,
ka okupācijas fakts ir bijis un
ka padomju vara bija nelikumīga, gan vajadzētu atzīt, ja
Saskaņa grib piedalīties Latvijas polītikā. Partija, kuŗa negrib atzīt pietiekami uzskatāmus faktus, diez vai var kvalificēties pilnvērtīgai spēlei Latvijas polītikā, tas Saskaņai agri
vai vēlu būtu jāaptveŗ. Varētu
teikt tā: ja jūs gribat spēlēt
mūsu līgā, jums jāizdara konkrēti darbi. Domāju, ka nākotnē prāgmatiskie Saskaņas cilvēki to sapratīs, un, ja gribēs
piedalīties valsts varā, okupācijas fakta atzīšana varētu
notikt.
Saskaņas centram ir sadarbības līgums ar Putina partiju, tāpēc jājautā – vai var civīlizēt un pieradināt Maskavu, kas stāv aiz Saskaņas?
Tas ir stāsts par Piekto kolonnu, kuŗš tomēr būtu jāskata
niansētāk. Pirmkārt, es nedomāju, ka Saskaņas centrs ir galvenais Krievijas ietekmes
aģents Latvijā. Pieņemu, ka
dažiem Latvijas oligarchiem
saikne ar Krieviju ir pat ciešāka nekā Saskaņai. Otrkārt,
būtu jārunā par vairākiem jautājumiem. Vispirms par pašu
Krieviju, un ir skaidrs, ka Krievijas ārpolītika arī attiecībā uz
Latviju nav vienota. Krievija
ir liela valsts, tā parallēli veido
vairākas ārpolītikas, un, kamēr
„onkulis pašā augšā” nav pateicis, kas tieši notiks, tiek strādāts vairākos virzienos. Viens
no šiem virzieniem tiešām
balstās uz to, ka krievvalodīgie
ir Krievijas aģenti Latvijā, kas
strādā par labu tās interesēm.
Tomēr tas nav vienīgais Krievijas ārpolītikas skatījums, un
es neņemos teikt, ka Saskaņa neapšaubāmi ir Krievijas
aģents. Esmu bijis klāt vairākās
sarunās starp Krievijas un atsevišķiem Saskaņas pārstāvjiem, un attiecības sarunās ir
bijušas ļoti konfliktējošas. Saskaņas pārstāvji ir teikuši, ka
Krievija ar savu jaukšanos mūsu iekšējās lietās un ar savu
retoriku par krievvalodīgo apspiešanu, par divām valsts valodām un pilsonības nulles
variantu ļoti traucē Saskaņas
centru. Atcerēsimies kaut vai
to, cik daudz Saskaņai izmaksāja Lužkova (bijušā Maskavas
mēra – aut.) vizīte Rīgā pirms
vēlēšanām. Toreizējais Krievijas galvaspilsētas mērs un
Putina partijas Visu Krievijai
Maskavas nodaļas vadītājs atbrauca uz Rīgu, izrunājās par
divām valsts valodām un tā
pamatīgi ietekmēja Saskaņas
pozicijas uz slikto pusi latviešu vēlētāju acīs. Lužkovu Krievijas prezidents drīz atcēla no
amata, bet negātīvā attieksme

Ivars Ījabs: "Īstenībā mums būtu jābaidās ne tik daudz no Krievijas kā no saviem pašu bāleliņiem, kuŗi patiesībā tās ziepes vāra."

pret Saskaņu daudzos palika.
Otra lieta ir tā, ko es vēlreiz
gribu atkārtot: Saskaņā ir
cilvēki, kuŗi labi saprot, ka nekad nevarēs šeit veidot karjēru polītikā un nekad nenokļūs varā, ja nemēģinās runāt
ar latviešiem, ievērojot daudzmaz civīlizētus noteikumus.
Neticu, ka Saskaņas polītiķi
nopietni domā, ka tagad varēs
panākt pārmaiņas, piemēram,
Pilsonības likumā un dabūt
pilsonības nulles variantu vai
panākt būtiskas pārmaiņas valodas polītikā. Viņi uz to nemaz necer, viņi grib pārstāvēt
sava elektorāta intereses un
grib būt līdzdalīgi varā. Saskaņa bieži vien tiek pasludināta
par Krievijas Piekto kolonnu
Latvijā, bet es gribētu teikt, ka
viņi ir Latvijas polītiskās sistēmas organiska sastāvdaļa ar
visiem tiem pašiem niķiem un
stiķiem, kas piemīt Latvijas polītiskajām partijām. Patiesībā
arī Saskaņa ir diezgan oligarchiska partija – atcerēsimies
kaut vai to, kā viņi piedalījās
ar savām vēlmēm Parex bankas
sadalīšanas procesā. Vārdu sakot, mēs pamatoti varam kritizēt Saskaņas centru, bet viņus
izolēt ir slikti kaut vai mūsu
demokratijai.
Ja Saskaņa iesaistīsies valdībā, vai tā nebūs Vienotības
pašnāvība? Vieni pārmetīs,
ka valdībā paņemti tie, kas
ir pret Latviju, bet cilvēkiem
nav kļuvis labāk un nav ko
ēst. Otri sacīs, ka tagad Latvija kļūst vēl krieviskāka un
ka Maskava var priecāties.
Abos gadījumos cilvēki vainos vēlēšanu uzvarētājus.
Turk lāt četru partiju koalicijā Vienotība pat kopā ar
VL/TB/LNNK būs mazākumā, jo par ZZS illūzijas nevajadzētu lolot...
Ir skaidrs, ka Vienotība arī
trīs partiju koalicijā bez VL/
TB/LNNK, protams, ir mazākumā – tas ir neapšaubāmi.
Jautājums tikai, vai tiešām Vienotībai tik ļoti vajag zaļos
zemniekus? Varbūt Vienotība
ir pārliecināta, ka kaut kādā
veidā zaļie zemnieki ir labāki
par Saskaņu... Jā, viņi ir labāki
no tā viedokļa, ka viņi ir zināmi, bet par Saskaņu tomēr
to nevar teikt, jo tur ir daudz

jaunu seju, par kuŗām patiesībā nav zināms nekas. Tomēr
domāju - šie rēķini par to, ka
pēc būtības vairākumā ir Vienotība, var būt tikai divos variantos: vai nu kopā ar zaļajiem zemniekiem un VL/TB/
LNNK, vai arī divatā ar Saskaņu, - pašlaik nav aktuāli. Nedomāju, ka šobrīd Vienotībai ir
iespējams jeb kā izveidot koaliciju, kuŗā ir Saskaņas centrs.
Pirmkārt, nedomāju, ka Saskaņa ir gatava atzīt okupāciju, pat ja Urbanovičs to gribētu. Otrkārt, tam lāgā nav
gatava pati Vienotība un tās
vēlētāji. Ja skatāmies bez emocijām, tad drīzāk varbūt ir
vērts apsvērt iespēju izveidot
no oligarchiem pilnīgi brīvu
valdību, bez zaļajiem zemniekiem. Saskaņā un Vienotībā ir
daudz jaunu polītiķu, kuŗiem
aiz muguras nav tās pagātnes,
kas mums visiem saistās ar
Andri, Aināru un Aivaru. Mūsu oligarchi taču nav spējīgi
darīt neko citu kā vien to, ko
ir darījuši visu laiku. Ko darīs
Lembergs, kad viņa rīcībā nonāks Tieslietu ministrija ar
formāli it kā nacionālos spēkus pārstāvētāju Gaidi Bērziņu? Šķiet, nav pat vērts komentēt, skaidrs tāpat.
Vai valdības veidošana tomēr nav arī jautājums par
patriotisku attieksmi?
Jā, mēs varētu runāt par
patriotismu un sacīt, ka nav
patriotiski veidot valdību ar
partiju, kas neatzīst mūsu vērtības – valodu, pilsonību, valsti. Bet vai ir patriotiski veidot
valdību ar tiem, kas sistēmatiski ir izzaguši publiskos līdzekļus vairāk nekā desmit
gadu gaŗumā? Piedodiet, tā ir
riebīga dilemma, ar ko jāsaskaŗas Vienotībai, bet tā tas ir.
Kur ir robeža starp racionālu, izdevīgu rīcību gan biznesā, gan polītikā un patriotismu?
Lielos vilcienos starp biznesu un patriotisku rīcību,
manuprāt, nav pretrunu. Viena
no mūsu patriotisma pamatidejām ir tā, ka cilvēki grib dzīvot Latvijā, jūtas šeit labi, var
īstenot savus dzīves plānus, var
uzturēt savu ģimeni un galu
galā var Latvijā justies kā cilvēki, nevis kā jaunākie brāļi,

kuŗi aiz pārpratuma uzņemti
Eiropas Savienībā. Tas ir patriotisms, un par to mums jādomā. Līdz šim mēs esam
aizrāvušies ar latviskās identitātes reducēšanu uz valodas
un pavalstniecības jautājumu.
Neapšaubāmi, tas mums ir būtiski un aktuāli, bet tas nedod
tiesības aizmirst, ka cilvēki
brauc projām. Viņi nebrauc
projām tāpēc, ka Latvijā kāds
runā ne tajā valodā, kuŗā viņi
gribētu, bet tāpēc, ka šeit viņiem nav no kā iztikt. Katrā
ziņā ir jāatrod veselīgs līdzsvars, jo es neredzu, kādā veidā latviskā identitāte konfliktētu ar iespējām būt veiksmīgam biznesa cilvēkam. Manuprāt, trimdā ir daudzi piemēri, kā cilvēki, saglabājot
savu latvisko identitāti, būdami Latvijas patrioti, savās mītnes zemēs ir kļuvuši par veiksmīgiem darījumu cilvēkiem.
Jautājums ir par to, ka
Krievija neslēpj savus nolūkus ar ekonomikas palīdzību
panākt lielu ietekmi Latvijā,
varbūt pat varu. Un aiz izdevīguma Latvijā ne viens vien
ir gatavs aizmirst Latvijas
valsts un iedzīvotāju intereses.
Neapšaubāmi ir jūtams tas,
ka ar ekonomikas palīdzību
notiek mēģinājumi palielināt
ietekmi. Pēdējās vēlēšanās tas
bija redzams ne tik daudz
saistībā ar Saskaņas centru kā
ar Šķēles un Šlesera Par labu
Latviju, kur bija labi redzama
ar Krieviju saistīto uzņēmēju
interese un vēlme ietekmēt
polītiskos procesus Latvijā
par labu sev un par jebkādu
cenu. Tomēr gribu teikt, ka
tā nav galvenā Krievijas interese – pārņemt varu Latvijā,
izmantojot ekonomiku. Krievijai pašai pietiek savu lielo
problēmu, viņi negrasās Latvijā investēt milzu līdzekļus.
Protams, Krievija redz Latviju
kā valsti savā ietekmes sfairā,
bet runa nav par varas pārņemšanu. Jā, Krievija grib šo
to, kas saistīts ar ārpolītikas
orientāciju, – lai Latvija vairs
nedraudzējas ar tās ienaidniekiem, piemēram, ar Gruziju, lai tik cieši nesadarbojas
ar Ameriku. Viņi gribētu arī,
lai mēs izrādītu cieņu un godu
viņu kaŗa veterāniem, nerīkotu
visādas akcijas, kas nāk par
sliktu Krievijas interesēm Eiropā un tamlīdzīgi. Bet viņiem
nav karstas vēlmes pārvaldīt
Latviju, Ukraina viņus interesē nesalīdzināmi nopietnāk
un vairāk. Latvijai un latviešiem ir tendence pārspīlēt savu nozīmīgumu Krievijas acīs.
Krievi ir sapratuši, ka šo territoriju ir zaudējuši brīdī, kad
mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO. Ar Krieviju
ir jāprot sarunāties, neaizmirstot to, kas mums ir svarīgi,
un saprotot arī viņus. Bīstamība slēpjas ne jau Krievijā.
Īstenībā mums būtu jābaidās
ne tik daudz no Krievijas kā
no saviem pašu bāleliņiem,
kuŗi patiesībā tās ziepes vāra.
Mūsu bāleliņi, kuŗi brīžiem
ir gatavi tēvu un māti pārdot,
ir visbīstamākie.
Sallija Benfelde
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Kārpenteri, Plameri, Plāstereri...

Vilis Lācītis, Stroika ar skatu uz Londonu, apgāds Mansards, 2010. g., 200 lpp.

Šī romāna autora slēpšanās aiz
pseudonima nav bez savas asprātības. Īstais, bēdīgi slavenais Vilis
Lācis reiz parakstīja rīkojumu
deportēt desmitus tūkstošu labu
latviešu cilvēku uz Austrumiem,
uz Sibiriju. Sevi deminutīvā dēvējošais Vilis Lācītis savukārt apraksta latviešu viesstrādnieku gaitas
britu salās, kurp jaunākajā laikā,
šoreiz gan brīvprātīgi, arīdzan devušies desmitiem tūkstošu. Taču
Lāča parakstam sekoja tautas traģēdija, bet Lācīša stāstījums par
mūsu cilvēku migrāciju uz Rietumiem drīzāk izskatās pēc traģikomēdijas vai pat farsa.
Sevis paslēpšanai aiz Lācīša vārda labs pamats būs bijušas arī bailes no dabūšanas pa cepuri no
dažādām sabiedrības grupām. Vispirms jau jābaidās trāpījuma no
pašiem izceļotājiem, kuŗu gaitām
autors, bez šaubām, būs uz kādu
laiku pievienojies. Ir dzirdēti aizbildinājumi, ka laimes meklētāji
Liene Jakovļeva

ārzemēs esot īpaši vērtīgi, jo viņi,
lūk, esot uzņēmīgi cilvēki, kas gatavi čakli strādāt, lai nodrošinātu
savu un savu ģimeņu materiālo
labklājību. Labāk taču esot tā nekā
dirnēt ar nelielu pabalstu augsta
bezdarba līmeņa māktajā dzimtenē. Lācītis viņus drīzāk notēlo kā
trulus individus, kas viegli var
nonākt alkoholiķu, narkotiķu un
kriminālistu aprindās. „Tie, kam
labi iet,” raksta Lācītis, „uz emigrēšanu saņemas ārkārtīgi reti, jo
rūpesti nav tā vērti. Mēs, emigrējušie, esam savā ziņā švakuļu bars:
nespējām neko jēdzīgu panākt
dzimtenē un meklējām laimi citur.”
Citi pārmetēji Lācītim varētu
būt daiļas latviešu valodas cienītāji,
to galvgalā baltu filologi. Darbības vides spilgtāka kolorīta iegleznošanas nolūkā rakstnieki mūsdienās atļaujas pārkāpt dažu labu
senāk novilktu sarkanu līniju, piemēram, ka atkārtotā runā drīkst
visu, bet rakstnieka paša vārdiem
stāstītajās vietās jāsaglabā valodas
normas. Lācīša valoda ir stipri
pašpuiciska, un viņa lietoto angļu
un krievu izcelsmes slenga vārdu
skaidrojums grāmatas beigās aizņem četras lappuses. Tur tad var
izzināt, ka šo rindu virsrakstā liktais kārpenters latviešiem ir namdaris, plamers – santechniķis, bet
plāsterers – apmetējs. Ir vēl čupām
angļu izcelsmes vārdu, kam latviskojums nekur nav dots, piemēram – advancēta, pikaps, treileris...
Pie viena: ja kāds nezinātu, kas tā
tāda grāmatas virsrakstā nosauktā
stroika, pateiksim, ka tas ir būvlaukums, tātad mūsu romāna „varoņi”

ir pirmām kārtām būvstrādnieki.
Trešā cilvēku katēgorija, kas varētu būt gatava nodarīt pāri Lācīšviļa cepurei, ir ticīgie, kuŗus aizskaŗ it kā zaimi. Pretstatā raupjajiem latvju strādniekiem autors liek
brāļus lietuviešus, kas brīvajā laikā
nodarbojas ar lūgšanām un citām
kristīgām aktīvitātēm un mūsu večiem izskatās naīvi un eksotiski.
Kad vēlāk romāna gaitā atklājas,
ka leiši ir nevis kārtīgi katoļi, bet
gan pieder pie īpatas sektas, kas
noteiktā datumā gaida pienākam
pasaules galu, ortodoksāk ticīgā
lasītāja nepatika pret autoru un
jušana līdzi apceltajiem mazinās.
Beidzot, grāmata nepatiks lasītājiem, kam nepatīk tieša un parupja izrakstīšanās par izdarībām
intimsfairā, pat ja tā vēl ir samērā
mērena salīdzinājumā ar to, kas
mūsdienās lasāms no citām valodām tulkotos romānos.
Stroika performē (nu, vai neizklausās gudrāk par latvisko „veic”?)
nozīmīgu nacionālu uzdevumu,
kaut vai nedaudz mazinot mūsu
tautas aizlidošanu pa visiem pasaules vējiem, lielo izklīšanu un
pazušanu. Sabiedrība, kādā latviešu strādniekam Anglijā var nākties
apgrozīties, ir ne vien prasta un nepievilcīga, bet pat iecerētais mērķis – lielas naudas pelnīšana pēc
autora liecības nav viegli sasniedzams. Par pirmo viesstrādnieka
laiku Lācītis raksta: „Anglijā biju
piedzīvojis tikai izmisumu, smagu
darbu, pilnīgas bezizejas sajūtu un
darba algu drusku virs Latvijas līmeņa, taču nopelnītos momentāni
bija noēdusi cenu starpība.” Vai
tad jābrīnās, ka daži viesstrādnieki

Toņos un pustoņos

Jāņa Mediņa 120 gadu atceres koncertā
Latvijas Nacionālās operas šīs
sezonas kalendārā līdzās operas
un baleta izrādēm iezīmēti arī
koncerti, starp kuŗiem 10. oktobŗa
notikums bija komponista Jāņa
Mediņa 120 gadu atceres koncerts. Ar emocijām un profesionālu sniegumu zīmogots, uz pārdomām raisošs un katrā ziņā
vēsturisks. Jo šajā straujajā dzīves
virpulī, kad katra diena nāk ar
jauniem notikumiem un ziņām,
ikviena apstāšanās pie svarīgām
Latvijas kultūras vēstures lappusēm ir nenovērtējami būtiska.
Koncerta mūzikālā vadība bija
diriģenta Andŗa Veismaņa ziņā.
Pieņemot, ka programmas izvēle,
veidojot izlasi no tik bagātā Jāņa
Mediņa atstātā mūzikas mantojuma, nav bijis viegls uzdevums, tā
visnotaļ veiksmīgi iezīmēja Mediņa talantu, vienlaikus atklājot viņa
mūzikas latviskumu un – tās vispārcilvēciskumu un spēju uzrunāt
klausītājus neatkarīgi no nacionālās piederības.
Koncertu aizrautīgi iesāka Latvijas Nacionālās operas orķestŗa spēlētais populārais romantiski melodiskais „Valsis” no pirmā latviešu
nacionālā baleta „Mīlas uzvara”
(1934).
Gluži cita mūzikālā valoda - modernāka un reljefāka - iezīmējās
Berenikas un Hora duetā no operas „Dievi un cilvēki” (1922), kuŗā
atzīstami sevi parādīja operas solisti
Aira Rūrāne un Andris Ludvigs.

Jāņa Mediņa radīto četru operu
pasaulē ļāva ielūkoties arī aina
„Sprīdīša sapnis” no 1925. gadā
tapušās operas „Sprīdītis”, kas pēc
pirmizrādes 1927. gada 22. janvārī
piecās sezonās piedzīvoja divdesmit sešas izrādes, nopietni konkurējot ar operetes žanra darbiem
Baltā nama repertuārā. Azartiski
un enerģiski titullomā iejutās Olga
Jakovļeva, koncerta noteikumiem
atbilstoši saspēlējoties ar Ievas Paršas Māti, Ilonas Bageles Raganu,
Kristīnes Gailītes Princesi un Ingas
Šļubovskas Raganu.
Viens no visvairāk gaidītajiem
jubilejas vakara notikumiem bija
Jāņa Mediņa 1934. gadā rakstītā
Klavieŗkoncerta atskaņojums. Pirmo šī žanra darbu latviešu mūzi-

kas vēsturē atskaņoja jaunais pianisma talants Reinis Zariņš, kas
savu profesionālitāti spodrinājis
ne vien Rīgas jauno mūziķu kalvēs (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas
skolā, Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā), bet arī
ASV un Londonā. Reinis pats reiz
teicis: „Es daudz domāju par klausītāju. Mana karstākā vēlēšanās ir
klausītājam piedāvāt spilgtu mūzikas pasauli, kas aizrauj un liek aizmirst ikdienu... Man gribētos pasniegt mūziku kā dārgu dāvanu.”
Jāatzīst, ka dāvanu tik tiešām
saņēma ikviens operas zālē sēdošais – gan latviešu mūzikas zinātājs, kuŗam jaunā mākslinieka
spēle varēja atklāt jaunas izcilā
klavieŗkoncerta nianses, gan komponista tautieši, gan tūristu pulki,
kuŗi līdz ar opernama greznuma
aplūkošanu ieguva arī lielisku ieskatu skaistās latviešu mūzikas lappuses izcilā lasījumā. Šis bija mūzikāls brīdis, kas apliecināja pianistes Lilijas Kalniņas-Ozoliņas
(1927-1934) iedvesmotā Klavieŗkoncerta zelta burtiem ierakstāmo
vietu latviešu oriģinālmūzikas vēstures grāmatā. Un papildu dāvanai Reinis Zariņš klausītājiem sniedza arī vienu no spožākajām latviešu klavieŗmūzikas pērlēm –
„Dainu”.
Koncerta otrās daļas sākumā
operas orķestris un Andris Veismanis pavēra durvis uz Mediņa

pārnakšņojot uz drošības saliņām
lielceļu vidū, jo policija austrumeiropiešus tur nemēdzot meklēt?
Ir par Angliju Lācītim arī dažs
kas labs, ko pasacīt. Viņš priecājas
par cilvēku laipnajām attiecībām
citam ar citu, pat ja viņi ir svešinieki.
Pat sveši cilvēki, piemēram, autobusa pieturā cits citam reizēm uzsmaida. Lūk, īss Lācīša teksta
paraudziņš:
„Austrumeiropā cilvēki cits citu
uzlūko ar skatienu, ko angliski sauc
mean look (ļauns skatiens). Rietumeiropā dzīve tiek uzskatīta par
prieka vērtu un cilvēki - par vērtībām un potenciāliem draugiem.
Vai par to vien nebūtu bijis jāpakaŗ aiz pautiem visi padomju
sistēmas kaldinātāji? Viņi mums ir
atņēmuši pašu galveno – dzīvesprieku. Miljoniem cilvēku izkastrētas smadzenes, un tagad jau vairākas paaudzes raustās no ēnām un
redz viens otrā pirmām kārtām
stukaču vai ienaidnieku.” (54. lpp.)
Romānā ir atsevišķas pavisam
spožas vietas, piemēram – „biļešu
tantiņu” notēlojums Rīgas sabiedriskajā transportā, jo darbības laiks
ir mūsu gadsimta sākums, kad
vēl nebija ieviesti e-taloni un t. s.
validātori (74.). Spīdoša ir angļu
populārās preses izdevumu „paķeršana” (105.). Uzmanība pievēršas atsevišķiem teikumiem: piedāvājot turpmāk draugiem kapučīno
kafiju, lasītājs var atkārtot Viļa
Lācīša: „A varbūt tasi kapužiņas?”
Grūtāk jau autoram gājis ar
mērķtiecīgas notikumu attīstības
līnijas izzīmēšanu. 50. lappusē stāstītājs jeb „es” persona jaunbūves
pagrabstāvā no cementa maisī-

juma ārā spraucamies pamana
līķa kāju. Lasītājs saausās, sagaidīdams, ka grāmata izvērtīsies par
krimiķi, bet neba jau! Līķis, ja tā
var teikt, uz ilgāku laiku noiet no
skatuves, līdz, grāmatai tuvojoties
jau beigām, autors atskārst, ka reiz
izvēlētiem sižetiskiem aizmetņiem
vajadzīgs turpinājums, un 162.
lappusē viņš liek tam pašam līķim atkal uzpeldēt. Bet, ja līķu
tematika reiz atdzīvināta, tad 178.
lappusē lasītājam izpriecai tiek
piegādāts vēl otrs līķis. Skaidrs, ka
autora pamata nolūks bijis aprakstīt jeb attēlot viesstrādnieku dzīvi
Anglijā, un grāmatai cauri vērptajai notikumu gaitai palikusi
sekundāra nozīme. Drīzāk romāna
nekā informātīva vēstījuma formu
Lācītis būs izvēlējies, domājot par
grāmatas noietu un paredzamo tai
veltītās ievērības pakāpi.
184. lappusē autors saka –„ja šī
darba lasītāji uzvedīsies labi –
izpirks šito metienu”, viņš varbūt
uzrakstīšot romānu Stroika-2.
Dažs lasītājs varbūt cerēs, ka Lācītis solījumu izpildīs, kurmet cits
teikto uzlūkos par draudu.
Īpašāka interese par Stroiku
varētu būt ilgus gadus Anglijā
nodzīvojušiem latviešiem. Pirmkārt, viņi varēs salīdzināt pašreizējā laika viesstrādnieku likteņus
ar to, kā viņiem pašiem, ierodoties
Anglijā, klājies darba dzīvē. Otrkārt, viņi varētu pašu veiktos novērojumus par Anglijā no Austrumeiropas atbraukušiem viesstrādniekiem salīdzināt ar Lācīša
vēroto un vārdos likto.

simfoniskās mūzikas pasauli, no
trīspadsmit simfoniskajām partitūrām šim vakaram opusu „Zilais
kalns”, atgādinot, ka arī šajā jomā –
viendaļīgo simfonisko tēlojumu
žanrā – Mediņš bija celmlauzis.
Latviešu klasiskās operas pamatlicēja Jāņa Mediņa jubilejas koncertam, par kuŗu gādību uzņēmusies Latvijas Nacionālā opera, protams, nebūtu pilnskanības bez
ieskata operā „Uguns un nakts”
(1913-1919). Spīdolas ārija spožā
Airas Rūrānes interpretācijā, Prologs ar Krišjāņa Norveļa dziedājumu un 2. cēliena fināls, kuŗā
solistiem Jānim Apeinim, Kārlim
Saržantam un Patrikam Stepem
pievienojās operas koris – tās ir dažas, bet zīmīgas ainas no latviešu
opermūzikas lepnuma, kas bagātināja koncerta programmu.
Vakara fināla akordi izskanēja
līdz ar svētku kantāti „Latvju
dziesma” (1922), kas, nebūdama
nedz paša autora veidotajā skaņdarbu sarakstā, nedz mūzikas vēsturnieku papildinātajā uzskaitījumā, uzskatāma par diriģenta
Aleksandra Viļumaņa atradumu.
Diemžēl līdz ar mulsuma izjūtu un
duālām jūtām, vienlaikus par slavējamu uzskatot ideju atskaņot nepazīstamu pirmajam Latvijas prezidentam Jānim Čakstem veltītu
opusu, tomēr godīgi atzīstot, ka šī
noteikti nav spožākā Mediņa mūzikālā mantojuma vērtība. Vēl jo
dīvainākas izjūtas viesa it kā labi
iecerētais svinīgi patriotiskais koncerta nobeigums, ko raisa himnas
„Dievs, svētī Latviju!” ietvērums
kantātē un līdz ar to gluži loģiska

publikas celšanās kājās un diriģenta mudināta līdzi dziedāšana. Šāds
nobeigums varbūt būtu piederīgs
valsts svētku sarīkojumam, bet
komponista atceres koncertā būtu
gribējies pienācīgi ar aplausiem
un ziediem godāt cilvēkus, kas tajā
ieguldījuši vērā ņemamu un paliekamu darbu. Jo vētraini aplaudēt pēc himnas it kā nepienākas.
Un līdz ar to arī uz „bis” spēlētā
bezgalskaistā un daudzu tik ļoti
gaidītā „Ārija” neuzmirdzēja tik
emocionāli, kā tas varētu būt bijis
citāda koncerta fināla risinājumā.
Vēlējuma izteiksmē visnotaļ
veiksmīgā koncerta kontekstā
būtu gribējies redzēt arī mazliet
īpašāku skatuves noformējumu,
ne tikai neskaitāmās reizēs izmantotos dekorāciju fragmentus. Varbūt, aizņemoties Jāņa Mediņa autobiografijas „Toņi un pustoņi”
nosaukumu, ideja toņos un pustoņos paspēlēties ar jubilāra foto skatuves noformējumā, vienmuļo scēnografiju bez īpašiem financiāliem ieguldījumiem būtu bagātinājusi? Savukārt pateicība Ingrīdai
Zemzarei, kuŗas informātīvais materiāls koncerta programmiņā
būtiski papildināja emocijas un
sajūtas, ko klausītājiem bija gūt
mūzikā.
Izskaņā vēlme un vēlējums, kas
gan par šo rindu rakstītājas radošumu un oriģinālitāti neliecina, –
gan šis, gan citi latviešu mūzikas
koncerti liek domāt, ka tai būtu
jāļauj skanēt biežāk un vairāk. Un
tieši mājās – Latvijā, kur latviešu
mūzikai sērdienītes loma piestāv
vismazāk.
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Koŗa „Juventus” Dvēseles dziesma
Latvijas Universitātes Lielajā
aulā 30. oktobrī notiks LU jauktā
koŗa „Juventus” 90 gadu jubilejas
koncerts.
Latvijas Augstskolas studentu
koris dibināts 1920. gadā un ir nesaraujami saistīts ar diriģentu
Artūru Bobkovicu (1885 – 1959),
kas jau tobrīd bija iegājis Latvijas mūzikas vēsturē kā “latviešu
zimfoniskās mūzikas karalis”, simfonisko koncertu organizētājs un
populārizētājs. Pirmā koŗa sanāksme notika 1920. gada 18. oktobŗa
vakarā, savukārt 24.novembrī
Latvijas Augstskolas organizācijas
padome “Latvijas Augstskolas studentu kori” apstiprināja par pirmo
un oficiālo jaunās mācību iestādes kori. Tā mākslinieciskie vadītāji bijuši Latvijas koŗdiriģēšanas
leģendas – maestro Haralds Mednis, diriģents Daumants Gailis, kuŗa vadībā koris sāka savu kāpumu pa mūzikālās slavas kāpnēm.
To veiksmīgi turpināja koŗa ilggadējais diriģents Juris Kļaviņš, kas
kopā ar koncertmeistari Ilzi Dzērvi koŗa mūzikālo veidolu kopis
vairāk nekā četrdesmit gadus.
Ko tev pašam nozīmē Latvijas Universitātes jauktā koŗa
„Juventus” deviņdesmit gadi?
Ar „Juventus” man saistās liels
dzīves posms. Kad sāku strādāt
LU korī, tā mākslinieciskais vadītājs bija spožais, izcilais diriģents
Daumants Gailis. Es tolaik strādāju par skaņu režisoru ierakstu
studijā „Melodija”. Daumants
Gailis ieskaņoja skaņu plati ar
Valsts kori „Latvija”, kuŗa mākslinieciskā vadība tolaik arī bija
viņa rokās. Labi sapratāmies, līdz
viendien Daumants Gailis piedāvā – vai negribi nākt un pamēģināt par koŗmeistaru „Juventusā”.
Tā nu mēģinu līdz šai baltai dienai (pasmaida). Pirms trīsdesmit
četrdesmit gadiem dziedāšana
bija varbūt svētāka, varbūt nopietnāka. Bija pavisam citi laiki,
koŗos izpaudās slēpts protests pret
valdošo iekārtu. Šodien kori tveŗ
vieglāk, tas vairāk ir brīvā laika
pavadīšanas veids. Iekšēja patriotisma un zemteksta, kā agrāk,
vairs nav. Arī Dziesmu svētki cilvēkiem toreiz bija ārkārtīgi svēti.
Kad viss lielais kopkoris dziedāja
“Pūt, vējiņi!”, tam zemtekstā bija
ārkārtīgi dziļa doma. Tas nu ir
pazudis. Tagad diriģentiem ļoti
jāpiedomā, kā jaunatnē saglabāt
vēlmi dziedāt korī, gan izvēloties
repertuāru, gan rūpējoties par
tradicijām un sadzīvi.
Daudzu septiņdesmito, astoņdesmito gadu lielo, slaveno koŗu
vārdi zuduši no aprites. Nav
vairs Gido Kokara „Dailes”, kas
allaž dziesmu kaŗos cīkstējās
ar „Juventus”, arī Jāņa Dūmiņa
„Rīga” tagad pavisam cita. Kā
korim „Juventus” izdevies saglabāt gan savu vārdu, gan mūzicēšanas stilu un tradicijas?
Tā arī visus šos gadus bijusi
mana pamatdoma: Latvijas Universitātē – mūsu lielākajā augstākajā mācību iestādē – arī korim
jābūt lielākajam. Kad sākās kamerkoŗu kustība, daudzi pārgāja
uz maziem sastāviem, radās pat
teiciens „viena autobusa koris”.
Lētāk un tālāk var aizbraukt, ja
ir runa par ceļošanu. Taču lielie,
varenie akordi lielā korī skan

daudz sulīgāk un arī klausītājiem varētu dot daudz lielāku
baudījumu, kādu nekad nevar
panākt ar mazu sastāvu. Starp
citu, arī visas skaistākās Dziesmu
svētku repertuāra “zelta fonda”
dziesmas rakstītas tieši lielam
korim. Visus šos gadus mans vadmotīvs bijis, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, kam ir balss un vēlēšanās dziedāt, ienāktu šajā korī.
Tā arī noticis. Daudzi gājuši cauri
korim, pieskārušies mūzikai.
Ja parēķinātu, cik cilvēku
dziedājuši korī tā pastāvēšanas
laikā, droši vien sanāktu iespaidīgs skaits?
Tūkstoši. Daudzās Latvijas vietās satikti cilvēki, kas studentu
gados dziedājuši korī un nu, atgriezušies dzimtajos novados, tos
gadus atceras ar siltumu un īpašas,
reiz piedzīvotas brālības izjūtu.
Arī ar zināmām skumjām – žēl,
ka tagad vairs nevar dziedāt Universitātes jauktajā korī. Šo vilkmi tagad pierāda arī vecbiedru
grupa, kas, jubilejas koncertam
gatavojoties, ik ceturtdienu sanāk
tik lielā skaitā, ka mūsu mēģinājumu vietā Universitātes Mazajā
aulā jau sāk pietrūkt krēslu. Jau
pirmajos mēģinājumos bija sanākuši dažādu paaudžu dziedātāji,
kas bija ārkārtīgi interesanti. Visinteresantākais, ka cilvēki pat ļoti
cienījamos gados vēlas nostāties
dziedātāju rindās uz podestiem
LU Lielajā aulā un kādu dziesmu
nodziedāt kopīgi. Tas acīmredzot
daudzos iesēdies uz mūžu – dziesmas mīlestība, kopības izjūta.
Tāpat kā mūzikai vispār, arī
dziesmai ir kāda brīnišķīga
pievilcība – ar tās starpniecību
cilvēks var nokļūt tādā pasaulē
un laikmetā, kuŗā nekad nav
ne dzīvojis, ne bijis. Kādus apvāršņus paveŗ “Juventus” pamatrepertuārs, ko aizvien no jauna
apgūst ik nākamā dziedātāju
paaudze?
Manā un, protams, arī Daumanta Gaiļa laikā pamatbalsts
allaž ir bijusi latviešu klasiskā
koŗa dziesma. Jāzeps Vītols, Emīls
Dārziņš, Jānis Zālītis, man ārkārtīgi tuvs komponists – Emilis
Melngailis. Latviešu koŗa mūzika
allaž bijusi „Juventus” dvēsele. Jo
skaistākajās latviešu dziesmās
jau ir iekšā visas mūsu tautas
dvēsele. Un kas gan cits šīs latviešu dziesmas dziedās un latvisko
dvēseli kops, ja ne Universitāte,
tās studenti un dziedātāji? „Juventus” repertuārā arī ārzemju
latvieši Helmers Pavasars, Bruno
Skulte, Tālivaldis Ķeniņš, arī Andrejs Jansons, kas, būdams Ņujorkas latviešu koŗa diriģents, ir
arī komponists, diezgan daudzu
dziesmu un apdaŗu autors. Andrejs Jansons savulaik gājis cauri
Eslingenai, viņš ir ārkārtīgi aktīvs cilvēks, sistēmatiski organizē
koncertus šeit, Latvijā, populārizējot Amerikas latviešu komponistu skaņdarbus. Ar Andreju
Jansonu man ir arī personiski
draudzīgi kontakti. Nupat no
viņa gaidu notis, ko viņš solījis
palūkot Ziemsvētku koncertiem.
„Juventus” ir aicināts mūzicēt
daudz kur pasaulē.
Varam būt priecīgi, lepni, patiesi esam vai puspasauli apbraukājuši. Un te, protams, liela nozīme ir arī Universitātes vārdam.

Foto: Karīna Miezāja

Emeritētais profesors, LU goda biedrs, ilggadējs koŗa “Juventus” mākslinieciskais vadītājs Juris Kļaviņš sarunājas ar Vitu Krauju

Diriģents Juris Kļaviņš jau četrus gadu desmitus ir kopā ar
kori "Juventus"

Lai kuŗā pasaules malā piemin
Universitāti, tas tūlīt un pamatoti saistās ar kvalitāti. Tāpēc, ja
kaut kur ir kontakti ar Universitāti un gaida šīs augstskolas dziedātājus vai dejotājus, aicinātāji
var būt diezgan droši, ka nebūs
nekāds štrunts (pasmaida). Ir būts
Dānijā, Spānijā, Francijā, Polijā,
visās Skandinavijas valstīs, Eiropa
izbraukāta krustu šķērsu. Mēs
tur esam dziedājuši arī lielas formas skaņdarbus. Vairākās vietās
esam atskaņojuši Verdi „Rekviēmu”, Dānijā dziedāts Verdi „Stabat Mater”, Polijā esam atskaņojuši poļu modernistu lielas formas skaņdarbus. Pērn bijām interesantā braucienā uz Amsterdamu, kur dziedājām divas latviešu kantātes, un man bija gods
ar Amsterdamas universitātes
simfonisko orķestri diriģēt „Beverīnas dziedoni” un kantāti „Dziesma”, arī Imanta Kalniņa „Jau ziediem rotātas pļavas”. Ļoti būtiska
šķautne ir sadarbība ar dažādu
valstu universitāšu koŗiem. Tā,
piemēram, arī Kanāriju salās
ciemojāmies pēc šīs valsts galvaspilsētas Tenerifas universitātes
koŗa ielūguma. Ar šo kori savukārt iepazināmies festivālā Spānijā, Valensijā. Esam bijuši arī
citos tālos ceļos – Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanadā, Japānā. Esam piedalījušies
Eiropas Latviešu Dziesmu svētkos, Kanadas un Amerikas Latviešu Dziesmu svētkos. Šajā ziņā
esam ļoti bagāti. Daudz kas redzēts. Dievs dod korim arī uz
priekšu tāpat turēties.
Kā īsti veidojas šie kontakti?
Savā laikā piecus gadus biju
Latvijas Radio koŗa mākslinieciskais vadītājs, un mēs bijām aicināti uz Kanadas Latviešu Dziesmu svētkiem. Dalību tajos apvienojām ar turneju pa Ameriku,
kur man izveidojās ļoti labs kontakts ar Andreju Jansonu, un
viņš pēc tam uz Ameriku uzaicināja arī kori „Juventus”. Nedēļu
viesojāmies Ņujorkas latviešu
koŗa ikvasaras nometnē Katskiļu
kalnos. Kopīgi dzīvojām, kopīgi
iestudējām dziesmas, kopīgi mūzicējām Ņujorkā.
Ir bijuši dažādi interesanti pieredzējumi. Kad Japānā iestudējām franču komponista Pulenka
„Stabat Mater”, pie diriģēšanas
stājās pats pasaulslavenās firmas
Sony prezidents. Kaut mūzika viņam ir tikai sirdslieta, biznesmenis, izrādās, ir itin pieklājīgs
diriģents, kas pavisam labi tika

galā ar visnotaļ sarežģīto skaņdarbu. Viņš atbalsta mūziku –
arī šoreiz bija samaksājis par
orķestri – un pa laikam sava prieka pēc piedalās kādā mūzikas
festivālā. Atlidoja ar savu lidmašīnu, nodiriģēja koncertu un aizlidoja atpakaļ.
Deviņdesmit gadu jubilejas
koncerta programmā lasāms,
ka skanēs Jāzepa Vītola, Pēteŗa
Vaska darbi, Raimonda Paula
nesen komponētā studentu
dziesma „Universitas Lataviensis”. Īpašu spēku klausītāji varēs
gaidīt Ērika Vitakra kinētiskās
enerģijas piesātinātajā skaņdarbā „Mākoņu eksplozija”, kā
arī ritma sarežģītības ziņā virsotni sasniegušajā Gvido Lopesa
Gaviljāna kompozicijā „Dejoju
mambo”. Bet par īpašu notikumu tiek solīts Ērika Ešenvalda „Dvēseles dziesmas” pasaules
pirmatskaņojums, ko ar Anitas
Kārkliņas dzeju tavā vadībā
dziedās viss lielais kopkoris.
„Juventus” pamatsastāvs kopā
ar vecbiedriem dziedās divus ārkārtīgi zīmīgus skaņdarbus.
Pirmkārt, divas daļas no K. Orfa
kantātes „Carmina burana”, kas
ilgus gadus bijušas koŗa repertuārā. To jau kādreiz iedibināja
Daumants Gailis, un tagad laiku
pa laikam atgriežamies pie skaņdarba, kas ir ārkārtīgi spēcīgs,
dzīvi apliecinātājs darbs, un koristi to labprāt dzied. Ilgi domājot, ko vēl varētu kopīgi nodziedāt šādā lielā sastāvā, uzrunāju
komponistu Ēriku Ešenvaldu,
mudinot sacerēt mūziku ar diriģentes un dziedātājas Anitas
Kārkliņas dzeju. Ar viņu ilgus
gadus dziedājām kopā kamerkorī „Ave Sol”. Anita arī ir Imanta
Kokara „bērns”. Ilgu laiku nemaz
nezināju, ka viņa arī dzejo. To
atklājis, pirms gadiem lūdzu uzrakstīt dzeju skaņdarbam, ko
biju iecerējis par veltījumu „Juventus” 80 gadu jubilejai. Tā toreiz tapa „Alma Mater”, viens no
diviem manis paša LU rakstītiem skaņdarbiem. Un, kad tagad
Anita iedeva savu “Dvēseles dziesmu”, tā mani ļoti aizkustināja,
un es lūdzu Ērikam Ešenvaldam
sacerēt mūziku. “Dvēseles dziesmā” pieminēti visi Latvijas novadi, kuŗos mēs daudzkārt esam
dziedājuši, un tie mums visiem
ir ļoti mīļi.
Kad es izlasīju šo dzeju, tā mani
ārkārtīgi aizkustināja.
Raud, mana dvēsele raud
Par Staburaga mēmām sāpēm,

Raud, mana dvēsele raud
Vidzemē.
Zied, zied, mana dvēsele zied
Kā saulespuķe kviešu laukā,
Zied, mana dvēsele zied,
Tā zied Zemgalē.
Deg, mana dvēsele deg
Kā piena krūze māla ceplī
Latgalē.
Mirdz mana dziesma, lūdz
mana dziesma,
Mīl mana dziesma Latvijā.
Šajā dzejā ir dziļa vēsts par
tēviju, dziedāšanu, mūsu tautai
svētām lietām. Ešenvalds pēdējā laikā izceļas ar daudziem
ievērojamiem skaņdarbiem, un
viņam izdevies sarakstīt labu
mūziku. Ar trim skaņdarbiem
viņš piedalās arī nākamajos Baltijas valstu Studentu Dziesmu
svētkos „Gaudeamus”, kas 2011.
gada vasarā notiks Viļņā un
kur, protams, piedalīsies arī „Juventus”.
„Dvēseles dziesmā” solo dziedās patlaban Latvijā populārais
tenors jeb augstais baritons Jānis
Kurševs, kuŗam ir ļoti sirsnīga
un mūzikāla pieeja skaņdarbiem.
„Dvēseles dziesma” būs viņam
tieši pa kaulam. Tās beidzamajā
posmā iekomponēta arī bērna
balstiņa. Kas koncertā dziedās to,
vēl nemāku teikt, bet, domāju,
kopumā tas viss būs ļoti iespaidīgi.
Kādā ceturtdienas mēģinājumā – atzīšos lasītājiem, es arī
esmu viena no „Juventus” brālības – ievēroju tavu mazmeitiņu...
Nē, Justīnei Rozentālei ir cits
uzdevums (pasmaida). Viņai
esmu uzticējis flautas partiju
ērģelnieka Aivara Kalēja ciklā ar
angļu dzejnieka Viljama Bleika
vārsmām. Arī tur solo dziedās
Jānis Kurševs, bet mana mazmeitiņa jau labu laiku aizraujas ar
flautu, šo skaisto instrumentu.
“Juventus” gadu desmitiem
kopis arī skaistas sadzīves tradicijas.
Divas ir ļoti īpašas – pēc īpašas
Daumanta Gaiļa receptes gatavotu šašliku cepšanas rudens
balle brīvā dabā un tūlīt pēc
Jaungada slavenais karnevāls.
Starp citu, korī izveidojušies arī
daudzi laulātie pāri, daudzi šeit
sapazinušies, un ir vecāki, kuŗi
tagad uz kori sūta savus bērnus,
lai viņi turpinātu skaisto dziedāšanas tradiciju.
Lai arī koncerta programmā
nav minēts, grūti iedomāties
90 gadu jubileju bez Juŗa Kļaviņa komponētās „Juventus”
himnas „Es kādreiz korī dziedāju Juventus” ar smeldzīgajiem un reizē tik šodienīgi
skanīgajiem vārdiem es, korī
dziedot, nopelnīju dažus centus,
un tagad tas ir viss mans
kapitāls.
Šie vārdi pieder dzejniekam
Imantam Ziedonim. Reiz , saticis
meistaru uz ielas, pavaicāju –
kā radās šis dzejolis? Un viņš
sev
raksturīgajā
manierē
atteica: „Tāpatās, kaut kā iepatikās vārdu saskaņas.” Nē, Imants
Ziedonis mūsu korī nekad
nav dziedājis. Taču viņa dzeja
mani ļoti aizrāva, un mūzika
tai radās it kā pati no sevis. Droši
vien jubilejas reizē vismaz kopā
ar vecbiedriem mēs to noteikti
nodziedāsim.
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Sarīkojumu sezona Rīgā ir
sākusies, un vairāki man interesanti sarīkojumi notiek ļoti
tuvu cits citam. Vītolu fonda,
Likteņdārza, arī Latvijas Bērnu
fonda rudens sarīkojumi jau
nodzīvoti, un 23. septembrī notiek Okupācijas mūzeja pateicības diena, jaunas grāmatas
atklāšana un tiek svinēts arī oficiāls sākums jaunai līdzekļu
vākšanas akcijai, kam mūzeja
vadība nosaukumu izvēlējusies
„Draudzīgais izaicinājums”.
Apmeklētāju ir diezgan daudz,
un visi krēsli drīz vien ir aizņemti, dažiem jāstāv kājās. Sarīkojumu atklāj Valters Nollendorfs, pastāstot par mūzeja mērķiem tuvākā nākotnē. Saprotams, ka daudz kas no iecerētā
nebūs iespējams, jo financiālās
krizes apstākļos paredzētais
valsts atbalsts šogad nav saņemts,
un tāpēc arī mūzejam ir radušās
financiālas grūtības. Vajadzēja
vairākus labus darbiniekus atlaist un pārējiem samazināt algu,
ir apturēti vairāki jaunie projekti. Te jāpiebilst, ka Valters
Nollendorfs pats visus daudzos
mūzeja darbā pavadītos gadus
algu nav ņēmis. Kad viņš ar
smaidu piemin kādu austriešu
teicienu, ka situācija ir nopietna,
bet nav bezcerīga, uzruna kļūst
mazliet cerīgāka, un tad vārds
tiek dots kultūras ministram Intam Dālderim. Ministrs apstiprina, ka situācija tiešām nav tik
bezcerīga, jo valdība jau nākamajā nedēļā ir apsolījusi pārrunāt mūzeja jautājumu.
Vārds tiek dots nule atklātās
grāmatas Amidst Latvians During
the Holocaust autoram Edvardam Andersam (Edward Anders).
Autors dzimis 1926. gadā Liepājā un no holokausta izglābies
tikai aiz laimīgas sagadīšanās.
Viņš ir pasaules mēroga zinātnieks, apbalvots neskaitāmiem
atzinības apliecinājumiem. Tagad abi ar kundzi Džounu dzīvo
Kalifornijā, bet viņš vēl arvien
ir dedzīgs Latvijas patriots un
dāsns mūzeja atbalstītājs ne tikai
ar padomu, bet arī financiāli.
Meli par Latviju ir izplatīti visā
pasaulē, saka Edvards Anderss,
un tie nāk ne tikai no austrumiem, bet arī no rietumiem. Lai
gan Latvijas valdība cenšas melus atspēkot, tas ne vienmēr izdodas, jo arī rietumos ir daudz
aizspriedumainu cilvēku, kas
Latvijas valdībai netic.
Par laimi, ir Latvijas Okupācijas muzejs, saka Edvards Anderss. Jau kopš pirmsākumiem

tas nospraudis augstus objektīvitātes un pētniecības standartus.
Tas cenšas stāstīt patiesību par
Latvijas tautas likteņiem svešu
varu okupācijās. Mūzejs piepulcinājis spējīgus darbiniekus, kuŗi
savus uzdevumus veic ar lielu atbildības izjūtu. Šie darbinieki izveidojuši izcilus plānus jaunajai
ekspozīcijai, ko paredzēts ievietot
Nākotnes Namā. Latvijā nav nevienas citas institūcijas, kas tik
labi informētu pasauli par Latviju. Būtu liels zaudējums, ja
finanču krize apdraudētu mūzeja spēju veikt savu darbu un
mūzeja balsi sadzirdētu arvien
mazāk cilvēku. Aicinu visus tos
no mums, kam rūp Latvija,
palīdzēt mūzejam, cik vien viņi
var. Es ienīstu komūnismu, bet
vēlos aicināt ar komūnistu saukli:
“No katra pēc viņa spējām, katram pēc viņa vajadzības,” saka
Edvards Anderss.
Tad mums tiek dota izdevība
noskatīties vairākus fragmentus
no filmas „Pretrunīgā vēsture”,
kuŗas veidošanā savu roku pielicis arī mūzeja vēstures pētnieks
Uldis Neiburgs, uzrakstot scēnāriju, un kuŗā savu „lomu spēlē”
arī grāmatas autors. Visu filmu
varam noskatīties dažas dienas
vēlāk kinoteātrī „Rīga”. Tā tiešām ir filma par Latvijas pretrunīgo vēsturi, jo, pēc ekspertu
domām, Latvijai vēstures ir
trīs. Viena ir Latvijas latviešu,
viena Latvijas krievu un trešā Latvijas ebrēju Latvijas vēsture.
Pēc filmas fragmentu noskatīšanās mūzeja direktore Gundega Michele izsaka pateicību
visiem līdzšinējiem ziedotājiem. Lieli vai mazi, tie visi tiek
augsti novērtēti, un turpmāk tie
būs vēl svarīgāki, jo no valsts
tuvākā laikā nevarēs gaidīt nekādu ievērības cienīgu palīdzību. Atsevišķi direktore pateicās tiem, kas ziedojuši eksponātus, piemēram, vēstules no
Sibirijas uz bērzu tāsīm, dažādus rokdarbus, fotografijas un
citus ekspozīcijās redzamus
priekšmetus. Mūzeja krājumos
tagad to ir vairāk par 40 tūkstošiem, un tie ienāk vēl arvien.
Kaut cik pilnvērtīgu darbību
mūzejam būs iespējams uzturēt
tikai ar ziedotāju palīdzību.
Mūzeja ārlietu direktors Valters Nollendorfs klātesošos informē par mūzeja financēm.
Šogad valsts nav piešķīrusi Latvijas Okupācijas mūzeja likumā
paredzēto dotāciju, lai veiktu
likumā paredzētos uzdevumus krājuma saglabāšanu, izglītību,
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DRAUDZĪGAIS IZAICINĀJUMS

Pirmā rindā no labās: Edvards Anderss, viņa kundze Džouna, mūzeja vēsturniece Ieva Gundare,
Čechijas vēstnieks Tomāšs Pštross, mūzeja ārlietu direktors Valters Nollendorfs, Lorēna Sausiņa,
PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, Mūzeja biedrības valdes priekšsēdis Pēteris Bolšaitis

pētniecību, augsto valsts viesu
apkalpošanu. Krājuma saglabāšanai konkursa kārtā no valsts
iegūti 27 tūkstoši latu, bet augstie viesi ir uzņemti bez valsts
atbalsta. No Rīgas domes saņemtie 20 tūkstoši arī nesedz visas
mūzeja vajadzības, pietrūkst vairāku desmitu tūkstošu. Grāmatas izdod tikai tad, ja tām ir
nodrošināts financējums. Ziedojumi ir sarukuši un līdz ar
to rezerves, un mūzejs ir spiests
vēl vairāk samazināt budžetu
un līdz ar to – misiju informēt
pasauli un Latviju par okupantu noziegumiem pret Latvijas
valsti, tautu un zemi.
Arī Nākotnes Nama projekta
nākotne vēl arvien ir neskaidra.
Mūzeja iekārtošanai paplašinātajā un rekonstruētajā ēkā ir
saziedoti un sasolīti ievērojami
līdzekļi, ap 800 000 latu. Telpu
iekārtošanai ziedotā nauda jāsaglabā neskarta. Lai gan Nākotnes Nama būve uz priekšu krizes apstākļos nevirzās, jaunās
ekspozīcijas skiču projekts un
makets ir sagatavots, un tas paredz ekspozīciju saistīt ar Latvijas valsti un tās suverēnitāti –
no pirmā neatkarības laika

cauri okupācijām un svešu varu
valdīšanai un to noziegumiem
līdz neatkarības atjaunošanai,
okupācijas seku pārvarēšanai līdz mūsdienām. Ar mūzeja
darbinieku pašaizliedzīgo darbu
jaunā ekspozīcija pēc gada jau
būs pieejama kā virtuāla ekspozīcija tīmekļa vidē, bet ne dabā.
Šim nolūkam no Eiropas Savienības ir saņemts financējums
EUR 55 000 apmērā, taču vēl
vajadzīgs līdzīgs līdzfinancējums .
Ideju par akciju “Draudzīgais
izaicinājums” devis profesora
Edvarda Andersa un viņa dzīvesbiedres Džounas šāgada dāsnais ziedojums un solījums tādu
pašu summu ziedot nākamos
četrus gadus. Šim izaicinājumam jau pievienojušies Valters
un Inta Nollendorfi, Ilze un
Richards Schwartz. Izaicinājumam pievienojies prāvests Vilis
Vārsbergs, aicinot savus draugus
rīkoties līdzīgi.
Stāstījumu nobeidzot, Valters
Nollendorfs izsaka cerību, ka
kopīgiem spēkiem mēs varēsim
līdz gada beigām nodrošināt
LVL 50 000 nākamajiem četriem gadiem. Tā kā zālē ir gandrīz visa PBLA valde, viņš

piemin, ka PBLA atbalsts mūzejam bijis Draudzīgā izaicinājuma garā – katru gadu jau kopš
mūzeja dibināšanas, un tāpēc
viņiem pienākas speciāla pateicība.
Saviesīgajā daļā mēs vēl noklausāmies nelielu tautisku
koncertu, kur man pirmo reizi
gadās dzirdēt ansamblī divas
flautas un ģitaru ar dziedāšanu.
Koncertu atskaņo Mūzikas akadēmijas studenti, un tas ir burvīgs. Pēc tam paviesojos vēl ar
ilgi neredzētiem draugiem un
paziņām, nopērku tikko atklāto
grāmatu un dodos mājās - jau
ar apņēmību paklausīt šodien
dzirdētajam „Draudzīgajam izaicinājumam”. Nākamā nedēļā
to arī izdaru un ceru, ka šim
izaicinājumam paklausīs vēl
daudzi mani draugi un paziņas kā rietumos, tā arī Latvijā.
No tā ir atkarīga LATVIJAS
OKUPĀCIJAS MŪZEJA NĀKOTNE, kas mūzeju saista ne
tikai ar Latvijas drūmo pagātni,
bet arī ar skaisto neatkarības laiku, ko mūzejs atgādina ik
dienas.
Astrīda

ZIŅAS NO VĪTOLU FONDA

"Es apņemos attaisnot lielo uzticību!"
Ļoti cienītā Rubesu ģimene!
No sirds saku milzīgu paldies
Jums un visiem cilvēkiem, kuŗi
ziedojuši naudu Bruņa Rubesa
piemiņai, un arī tiem cilvēkiem,
kas noorganizējuši naudas vākšanu un stipendijas izveidošanu. Grūti vārdos izteikt, cik ļoti
esmu pateicīgs visiem šiem cilvēkiem. Man patiešām ir prieks,
ka izdevās rast ceļu pie tik sirsnīgiem un saprotošiem cilvē-

kiem, kuŗi palīdz jauniešiem
īstenot nākotnes sapņus.
Stipendija man noteikti būs
virzītājspēks un palīgs mērķu
sasniegšanai, proti, kļūšanai par
zobārstu. Grūti pat iedomāties,
kāda slodze man būtu jāiztur,
ja parallēli mācībām vajadzētu
arī strādāt. Stipendija man ļaus
koncentrēties mācībām un tām
veltīt visus spēkus, jo nebūs
jāraizējas par transporta, mācību un pārtikas izdevumiem.

Par ārstu esmu vēlējies kļūt
jau kopš pirmajām pamatskolas klasēm. Kopš pamatskolas
pēdējām klasēm es apzināti un
neatlaidīgi virzos tuvāk saviem
mērķiem un sapņiem, izveidojot konkrētākus priekšstatus
par mediķa profesiju un nozari, kuŗā vēlos strādāt. Pirmais
solis bija iestāšanās Rīgas Valsts
1. ģimnazijā, pametot mūziķa
karjēru. Nākamais solis bija padziļināta eksakto zinātņu ap-

guve, mācoties gan skolā, gan
kursos, un rezultātā man visnotaļ labi izdevās nokārtot vidusskolas beigšanas eksāmenus
un iestāties Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas fakultātē budžeta vietā.
Atliek tikai cerēt, ka turpmākais ceļš uz zobārsta diploma iegūšanu būs bez sarežģījumiem. Es skaidri apzinos,
ka šī stipendija atrisinās daudzas problēmas un man būs

vieglāks pirmais studiju gads,
kuŗš pēc nostāstiem esot visgrūtākais.
Es apņemos uzcītīgi mācīties
un ar savu darbu un uzvedību
attaisnot lielo uzticību, ko
man parādījis Vītolu fonds,
piešķiŗot stipendiju.
Dziļā cieņā un pateicībā
Bruņa Rubesa stipendijas saņēmējs
Arnolds Bite
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Ojārs Celle
10. Saeimas vēlēšanas ieies vēsturē
ar to, ka daudzo saskaldīto partiju pulkā bija radusies
ideja veidot vēlēšanu apvienības. Kopā
iešanai, spēcīgāku grupējumu
veidošanai pamudinājumu deva
arī ļoti zemu kritušais 9. Saeimas sastāva prestižs un dažu partiju mazās izredzes iegūt vēlētāju uzticību. Uzvarētājā – Vienotībā – pulcējās Jaunā laika, Pilsoniskās savienības un divu mazāku
veidojumu cilvēki. Saskaņas centrā, kas daudzus mēnešus bija atradies vadībā un tikai pašās beigās atslīdēja otrā vietā, bija iekļāvušies dažādi krievu valodas runātāju veidojumi, kam saskaņošana bija vienīgi ar diviem kopsaucējiem – valodu un orientāciju
Krievijas virzienā, bet atsevišķo
grupu polītiskie uzskati krasi
atšķīrās.
Zaļie un Zemnieki jau ilgu laiku
Latvijas polītikā laipojuši kā divi
ne sevišķi saskanīgi lielumi, kuŗu
kopsaucēju laikam vislabāk varētu raksturot kā turēšanos pie
Latvijas zemes.
Pavisam īpats bija apvienības
Par labu Latviju veidošanās process. Kad divas 9. Saeimā krizē
vissmagāk izgāzušās Tautas partija un Latvijas Pirmā partija/
Latvijas ceļš bija gandrīz vai sava
polītiskā ceļa galā, atradās grupa
grūtībās nonākušu saimniecisko
vīru, kas kopā ar Krievijas gāzes
interesēm un bijušo Valsts prezidentu Gunti Ulmani sastiķēja
apvienību Par labu Latviju. Tie
sameklēja no 9. Saeimas kampaņas laikiem jau tikpat kā brīnumdaŗa godā celto imidžmeikeru
Stendzenieku. Viņa uzdevums
bija pats grūtākais, jo bija ne tikai
jānoslēpj un no tautas apziņas jāpatrenc nupat sastrādātās krizes
nedarbi, bet paši vaininieki jāpataisa par tādiem, kas visu visātrāk
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varēs atkal par labu griezt.
Piektais grupējums radās Tēvzemei un Brīvībai/LNNK uzprišināšanas vajadzībai. TB/LNNK
bija nobraukusi populāritātē bīstami zem 5% barjēras un prasīt
prasījās pēc jaunu asiņu pieplūduma. Kā saukta talkā nāca Visu
Latvijai! jauneklīgā grupa ar
patriotisku pacilātību, skaidru,
asu nacionālu domu un no polītiskiem grēkiem tīru vadītāju
Raivi Dzintaru.
Runāts gan tika vēl par vienu
grupu - Ždanokas Latvijas valsts
nīdējiem, bet tie savus mērenos
krievus zaudēja Saskaņas centram, un ar interfrontiešu paliekām nepietika, lai tiktu vēlēšanās pat līdz 2%.
Vēl dažas nedēļas pirms vēlēšanām šķita, ka aptuveni ceturtā
daļa balsotāju nevar izšķirties,
par ko balsot. Tie galvenokārt
bija latvieši, kas tā bija nolaidušies, ar krizes laika grūtībām
cīnoties, ka taisījās visam atmest
ar roku. Un tomēr viņi saņēmās
un lielā skaitā saulainajā 2. oktobŗa dienā gāja balsot.
Kad sāka ienākt balsošanas
rezultāti, atklājās, ka Vienotība ar
33 deputātu vietām kaut nepārliecinoši, tomēr uzvarēs, nobīdot
aiz sevis krievisko Saskaņas centru, kas savāca savu un no PCTVL
nobirušo balsu skaitu un kļuva
par 10. Saeimas 29 deputātu vietu
īpašnieku. Ar 22 deputātiem sekoja pārsteidzoši sekmīgie Zaļie
un Zemnieki, bet PLL un VL/TB/
LNNK tika katra pie astoņiem
deputātiem. Interesanti, ka pēdējiem seši no astoņiem nāk no
Visu Latvijai! aprindām.
Tikko pasauli bija apskrējuši
vēlēšanu provizoriskie rezultāti,
kad no Krievijas jau nāca pat
mājiens, ka 10. Saeimā iekļuvuši
fašisti un, ja tos ņemšot valdošā
koalicijā, Zatlers viesošanos Maskavā varot aizmirst. Kaut kādi
mājieni atvējoja arī no Rietu-

miem, lai taču neatstājot - mīļā,
labā miera dēļ – bez ievērības
Saskaņas centru, kuŗa lomu šur
tur polītiskajos Rietumzemju kuluāros uzskatot par instrumentu
labu attiecību veidošanai ar
Krieviju.
Kāda tad būtu jāveido valdības
koalicija? Vai Latvijai jāzemojas
krievu lāča priekšā un jāņem
koalicijā SC tāpēc, ka tik svarīgas
visai pasaulei pēkšņi ir labas
Latvijas attiecības ar Krieviju?
Kā gan lai sadarbojas ar SC,
kam ir pavisam pretēja polītiskā
orientācija? Vai Latvijai jāpakļaujas Krievijas „skaldi un valdi” polītikai, lai iedzītu ķīli, lauztu valsts
polītisko līniju divos nesavienojamos virzienos?
Stabilāko Latvijas koaliciju spēj
veidot Vienotības, Zaļo un Zemnieku un VL/TB/LNNK grupa
(33+22+8=63 balsis). Šī grupa iet
jau iesāktu ceļu no 9. Saeimas
pēdējā posma, kad tai pat trūka
reāla vairākuma, kas tagad ir
nodrošināts. Šī trīs partiju koalicija ir vienīgais veidojums, kas
spētu uzticīgi turpināt Latvijas
valsts integrāciju rietumnieciskā
pasaulē, ieturēt jau kopš Latvijas
valsts atjaunošanas iesākto virzienu. Ja jau Zatleram brauciens
uz Maskavu izput, kas gan par
to? Gazprom uzbāzība jau tā iet
pāri mēram, un ir pēdējais laiks
atrisināt no Krievijas neatkarīgu
enerģijas avotu piesaistīšanu. Pārspīlēti paplašināta tirgošanās ar
Krieviju vedīs gan Latviju pie
jaunas atkarības no mūsu valsts
ilgstošajiem apdraudētājiem un
okupantiem, bet ne nozīmīgi tuvāk labklājībai. Tās vietā drīzāk
nāks arvien lielāks un nomācīgāks krieviskuma iespaids, atpalicība no Rietumu tirgiem, dzīves
standarta un tradicijām.
Protams, nav jādzīvo naidā ar
SC, tam ir jādod visas iespējas
integrēties nacionālā latviešu
valstī. Tikai tā un nevis nodar-

SANDRA KALNIETE:
POLĪTISKĀ ĪSTENĪBA UN
„RIETUMOS MŪS NESAPRATĪS”
Vienotība ir uzvarējusi vēlēšanās, un tūdaļ ir sācies pēcvēlēšanu tirgus, kuŗā maz tiek
spriests par nākamo valdības
programmu un neatliekamajiem darbiem, lai tā kautrā izaugsme, kas sākusies, pārvērstos
par īstu valsts attīstības vilni.
Nē, mēs esam “ieciklējušies” kaut
kādu polītisku fantomu apspriešanā. Lūk, Visu Latvijai iesaistīšana valdībā Latviju iegrūdīšot
postā. Savukārt Saskaņas centrs
būšot “stabilitātes garants”, un
tad gan visi Austrumos un Rietumos mums aplaudēs.
Mani - bijušo vēstnieci un ārlietu ministri - visvairāk kaitina
dažnedažādu polītologu un pat
polītiķu viszinīgi atkārtotais refrēns: “Rietumos mūs nesapratīs.”
Kāpēc?! Gandrīz pēc pusgadu
ilgām mocībām beidzot Nīderlandē tikko izveidota valdība.
Atvieglojumu izjūt ne tikai holandieši, bet arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Beidzot Nīderlande var pilnvērtīgi strādāt,
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un fakts, ka valdību izdevās
izveidot, parakstot parlamentārā
atbalsta līgumu ar radikāli pret
islāmu vērsto Vildersa partiju, ir
neērtība, kuŗu, izņemot dažus
kritiskus komentārus, tikpat kā
nepiemin. Arī mums ir jārīkojas,
nevis domājot par pašu izdomāto “nesapratīs”, bet gan par
Latvijas sabiedrības reālitāti un
Vienotības pienākumu pret tiem
vēlētājiem, kas par spīti Valža
Dombrovska valdības budžeta
taupības pasākumiem mums vēlreiz uzticējās.
Tas ir arī mūsu pašcieņas
jautājums. Par Vienotību balsoja
nevis Rietumos vai Austrumos,
bet Latvijā. Balsojot par Valdi
Dombrovski, vēlētāji nobalsoja
arī par Ministru prezidenta un
citu Vienotības deputātu kandidātu daudzkārt apliecināto, ka
mēs gribam turpināt līdzšinējās
koalicijas darbu, ja vēlētāji tai
būs dāvājuši uzticību. Arī es
publiski to vairākkārt esmu apstiprinājusi, un es justos melo-

jusi, ja mēs rīkotos pilnīgi pretēji
solītajam.
Mums Vienotībā jāatceras, kur
mazu un lielu solījumu neizpildīšana un polītiskās loģikas ignorēšana ir novedusi 2006. gada
vēlēšanu šķietamos uzvarētājus Tautas partiju.
Šobrīd iekļaut valdībā Saskaņas centru, vienlaikus izslēdzot no tās Nacionālo apvienību, būtu vēlētāju uzticības
pievilšana un polītiska pašnāvība. Tāpēc koalicijas kodolam - Vienotībai un Zaļo un
Zemnieku savienībai, kuŗiem
kopā ir cienījams vairākums
(55 balsis Saeimā), ir jāatrod
veids, kādā iesaistīt koalicijas
mērķu īstenošanā Nacionālo
apvienību. Savukārt, skaidri nosakot principus nacionālas
valsts pamatjautājumos (valoda, pavalstniecība, okupācija),
nav izslēdzama konstruktīva
sadarbība arī ar Saskaņas centru.
Briselē 13.10.2010

boties ar divkopienu valsts kultivēšanu. SC jāļauj uzticību iegūt
ar lojālitāti Latvijas valstij. Robežšķirtnei starp Austrumiem un
Eiropu ir jāiet pa Latvijas austrumu robežu. Šeit ir stingri jāpastāv pret dažādiem spiedieniem,
kas nāk ne tikai no Krievijas, bet
arī no ASV, Vācijas, Italijas un
īpaši no Sarkozī vadītās Francijas,
kas ar jaunu sparu cenšas būvēt
Francijas-Krievijas tuvības tiltu.
Visi minētie spēka attiecību un
grupējumu grozījumi draud atstāt Baltijas valstis, Poliju un Rumāniju, iespējams, arī Ungāriju,
Slovakiju un Bulgāriju nenoteiktā zonā starp Krieviju un Rietumeiropu. Tādējādi veidojot
valstu joslu, kuŗas īsti nepieder
nekur, bet gandrīz vai tuvotos
satelītu valstu statusam aukstā
kaŗa laikā. Uz šādu risinājumu
acīmredzot tiecas šodienas Kremļa saimnieki, kuŗiem idejas par
aukstā kaŗa laika restaurāciju
pagaisušas, bet nupat raksturotā
polītiskā situācija būtu īsti pa
prātam.
10. Saeimas veidotā valdībā var
būt vēl citi grupējumi, kas nodrošinātu vairākumu. Pirmo var minēt Vienotību+SC ar 62 balsīm.
Tāds grupējums tomēr izskatās
visneloģiskākais, jo abi partneŗi
atrodas galējā polītiskā nesaskaņā. Ja šāds mēģinājums tiešām
notiktu, jāšaubās, vai Vienotība kā
solids polītisks veidojums spētu
pastāvēt. Arī pats SC ir salipināts
no dažādi domājošām krievu
grupām.

Atbaidoša koalicija skaitliski
varētu veidoties SC, ZZS un PLL
grupējumā (29+22+8=59). Negribas ticēt, ka kopumā nacionālā
ZZS varētu nodot savu latvietību.
Četriem vienādi ambicioziem
salīmētās koalicijas varasvīriem
nebūtu iespējams sastrādāties
nekādā ziņā. Toties grupējuma
orientācija būtu pakļauta Krievijas interesēm.
Kā noteic Satversme, Valsts
prezidents izvēlas cilvēku, kuŗu
aicina sastādīt jauno valdību.
Nevar teikt, ka pagātnē nebūtu
notikuši ļoti neveiksmīgi
MP izvēles gadījumi. Nāk prātā
Kalvītis, Godmanis, daži citi.
Ceļš uz nākotni nebūs bez
grumbuļiem un grūtībām. Milzīgie valsts parādi, smagnējā un
neizdarīgā valsts ierēdniecība, nenomaksātie valsts un iedzīvotāju
parādi – viss nebūšanu kopums
prasīs gadus un sūru darbu, lai
Latvija atkal sāktu patiesi uzplaukt. Šajā smagajā ceļā netrūks tādu, kas atkal sludinās,
ka zina labāk, kas jādara. Netrūks mēģinājumu jaukt koaliciju, mēģināt to novirzīt no
iesāktā ceļa uz labklājību.
Tomēr Valdis Dombrovskis
ir un paliek loģiskākais, piemērotākais kandidāts ministru
prezidenta amatam. Ja viņš
spēja īsā laikā stabilizēt valsti,
viņš pratīs to izvest arī no
priekšā stāvošajām grūtībām
un šim nolūkam izveidot uzdevumam atbilstīgu ministru
kabinetu.

VIEDOKLIS

Kur ir mūsu Archibīskaps?
Tagad, kad Latvijas katoļiem ir
iecelts jauns, ļoti inteliģents un
labi izglītots Archibīskaps, kuŗš
citu pēc citas sniedz intervijas,
kuŗš pauž savus un Vatikāna viedokļus svarīgos jautājumos, kuŗš
meklē saskarsmi ar citām Latvijas konfesijām, kuŗš runā sešās
valodās un kuŗam ir jauna, moderna pieeja 2l. gs. cilvēka problēmām, mēs, Latvijas luterāņi,
sākam meklēt, kur ir mūsu pašu
Baznīcas augstākais pārstāvis.
Un - atrodam tukšumu. Mums
Archibīskapa nav. Vismaz viņa
nav ne baznīcā, ne draudžu sanāksmēs Latvijā, ne starptautiskās konferencēs ārzemēs. Mūs
neviens nepārstāv, ar mums neviens nerunā. Neviens neinteresējas par luterāņu ikdienas problēmām. Mūsu Archibīskaps nekur neiet, nekur nepiedalās, nesniedz intervijas, neinteresējas
un necīnās par reliģijas mācīšanu Latvijas skolās, nerūpējas par
Latvijas pensionāriem, nepauž
nekādas domas, nekādus viedokļus par Baznīcas šodienas problēmām. Viņa vadībā luterāņu
Baznīca ir atstāta inercei un joprojām darbojas tikai tāpēc, ka
iesaistās jaunie luterāņu mācītāji,
ar personisku degsmi ne tikai
sludinot jaunu, modernu pieeju
reformētajai Mārtiņa Lutera Baznīcai, bet iesaistot draudzēs
daudz jauno latviešu. Ir prieks,
redzot, cik daudz jauniešu apmeklē svētdienas rīta dievkalpojumus. Tur ir arī jaunās

ģimenes, kas iet pie dievgalda,
ņemot līdz arī savus mazos bērniņus. Un pēdējā iesvētību mācībā Vecajā Ģertrūdes baznīcā
bija pāri par 200 iesvētījamo! Vai
nebūtu bijis skaisti un iedvesmojoši, ja tur būtu bijis klāt
mūsu Archibīskaps, lai svētītu
un apsveiktu tik daudz jaunu
draudzes locekļu! Cik ilgi Latvijas luterāņu Baznīca tiks lemta
pašplūsmai? Bez vadības, bez
pārstāvja, bez iedvesmotāja?
Jaunie Latvijas luterāņu mācītāji ir spējīgi, izglītoti, enerģiski
un pārliecināti savas misijas
veicēji. Daudzi no viņiem būtu
kompetenti un cienīgi ieņemt
Archibīskapa krēslu, lai vadītu
un celtu luterāņu Baznīcu Latvijā. Un darāmā Latvijā ir ļoti
daudz! Kamēr katoļu baznīcas
tiek celtas visās Latvijas malās un
vairojas kā sēnes pēc lietus, mūsu
mazās, skaistās lauku baznīciņas
nīkuļo daudzos Latvijas novados
un ir lemtas aizmirstībai un
iznīcībai.
Mūsu - luterāņu Archibīskaps
ir ievēlēts „uz mūžu”. Bet mēs
nevaram turpināt mūsu Baznīcas veģetēšanu vēl daudzus gadus. Ir nepieciešama mūsu Archibīskapa demisija un jauna,
darbīga, gudra un kompetenta
Archibīskapa izraudzīšana no
mūsu labāko mācītāju vidus. To
Latvijas luterāņu Baznīca ir ne
tikai pelnījusi, bet tas ir jau kļuvis absolūti nepieciešams.
Aina Rodriguez-Mata

LAIKS

16

2010. gada 23. oktobris – 29. oktobris

N O VA D U Z I Ņ A S

ZAĻIE DARBI RUDENĪ
No 7. līdz 10.oktobrim Izstāžu kompleksā “Rāmava” notika
19. starptautiskā lauksaimniecības, mežizstrādes, produkcijas
pārstrādes, vides veidošanas un
labiekārtošanas izstāde „LAUKSAIMNIECĪBAS TECHNIKA
2010” un “LAUKU SĒTA 2010”.
10. oktobrī visā pasaulē notika
akcija „Vispasaules zaļo darbu
diena 10.10.10.” - organizācijas,
uzņēmumi un domubiedru grupas visā pasaulē darīja dažādus
„zaļos” darbus, izaicinot gan sevi,
gan pārējos pēc iespējas „zaļāk”
dzīvot arī ikdienā.
Abos šajos notikumos aktīvi
piedalījās Stādu audzētāju biedrība, kas apvieno vairāk nekā
60 mazas stādu audzētavas un

lielas kokaudzētavas no visiem
Latvijas reģioniem, nodrošinot ar
kvalitātīvu, pašu audzētu, Latvijas klimatiskajiem apstākļiem atbilstīgu dekorātīvo augu, košumkrūmu un koku stādāmo materiālu. Senākais to audzētājs ir
Nacionālais botaniskais dārzs
Salaspilī (pretī dzelzceļa stacijai),
kas dibināts 1956. gada 1. septembrī pēc Latvijas zinātnieka
profesora P. Galenieka un dažu
citu ierosmes. 1992. gadā Nacionālais botaniskais dārzs ar likumu atzīts par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektu, jo tajā izveidota lielākā
augu kollekcija Baltijā un viens
no lielākajiem dendrārijiem Ziemeļaustrumeiropā, kā arī vienas

no Eiropā lielākajām krustābeļu,
pīlādžu, spireju, zemo skujkoku
formu, dekorātīvo ābeļu u.c. augu kollekcijām. Savukārt kokaudzētava „Baltezers” (Ādažos)
izveidota uz meža kokaudzētavas bazes, kuŗas darbība aizsākta
1972. gadā Inčukalna MRS sastāvā. Kokaudzētavu apsaimnieko jau otrā paaudze, ir uzkrāta
vērā ņemama pieredze un zināšanas.
Taču rosīgas ir arī mazās stādu
un koku audzētavas. Nesen Rundāles pils mūzejs aicināja apmeklēt trīs stādaudzētāju personālizstādi “Rudens trio”, kur
pils Kariešu pagalmā varēja pārliecināties par bagātīgo Latvijā
audzēto sortimentu. Z/s „Gulbji”
(Pūre Tukuma novadā) piedāvāja
augļu kokus un ogulājus, stādaudzētava “Sakstagals” (Rēzeknes novads) iepazīstināja ar
dekorātīviem kokiem, krūmiem
un dažādiem retumiem, bet kokaudzētava „Meža rasas” (Krustpils
novadā) demonstrēja nokarenos
pīlādžus, raibās ošlapu kļavas,
formētus kadiķus un tūjas, kas
ir stādaudzētavas lepnums. Līdzi
bija atvesti dažādi skuju koki,
lapu koki un krūmi, dižstādi,
kadiķi.
Kokaudzētavai „Meža rasa”
aprit 10 pastāvēšanas gadi, tās
vadītājs Guntis Ozoliņš stāsta, ka
rudenī esot vislielākie stādīšanas
darbi, tāpēc viņi tiekot aicināti
arī uz Miķeļdienas gadatirgiem
novados, lai cilvēkiem būtu ieKokaudzētavas „Meža rasas” saimnieku Ozoliņu meitiņai ir 4, bet spēja iegādāties stādāmo materiālu. Audzētavā izveidotais
eglītei 10 gadi
dendrārijs (13 ha) dod iespēju

Krustvārdu mīkla
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Šo krustvārdu mīklu mūsu pastāvīgie mīklu autori Daiga un Ilmārs
Kalni veltī Kalpaku dzimtas pēdējai piederīgai Martai Kalpaks
viņas 90 gadu jubilejā!
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Līmeniski. 1. Apstrādāt, uzturēt kārtībā (zemi). 3. Olīvu dzimtas lapu koks. 6. Kā (personas)
atcerēšanās aiz cieņas, mīlestības. 9. Apdzīvota vieta Madonas
raj. 10. Izteikt. 11. Jauni, nenobrieduši augi, ko pārstāda citā
vietā. 13. Šaurā dabiskā gultnē
plūstošs ūdens. 18. Matiņš uz dažu augu kātiem un lapām. 19.
Vaŗa, niķeļa un cinka sakausējums. 20. Pilsēta Z-Latvijā. 21.
Zemkopībā izmantojamā zeme.

35

36

22. Viengadīgs pākšaugs, ko lieto lopbarībai. 23. Sena gaŗuma
mērvienība. 25. Par bišu saimi –
izlidot no stropa (saimei daloties). 31. Tāda, kas izraisa patiku,
iepriecina. 32. Iepriekšējā dienā.
33. Tajā vasarā. 34. Māsas vīrs.
35. Kā viena, tā otra. 36. Tāds,
kas noticis pirms ilga laika.
Stateniski. 1. Latvijas Pagaidu
valdības bruņoto spēku pirmais
komandieris. 2. Pilsēta Kurzemē.
4. Sagaidot kādu, paust prieku.

5. Domu apmaiņa noteiktā nolūkā. 6. Virzoties nokļūt, nonākt
līdzās. 7. Sievietes vārds (jūl.). 8.
Daugavas pieteka. 12. Līpot, kļūt
piestiprinātam. 13. Vietas, kur
savienojas upes. 14. Tādi, kas izskaistina. 15. Pārspēt (kādu), būt
pārākam. 16. Pārklāties ar lapām. 17. Naudas vienība. 20. Tas,
kas tiek kādam veltīts. 24. Pelēki
balts dārgmetalls. 26. Liela pacilātība, jūsma. 27. Tīruma mala.
28. Astoņrindu pants dzejā. 29.
No sausa koka atšķeltas garenas
skaidas. 30. Latviešu nedēļas
laikraksts.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 39)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Leipciga. 5. Stērstes. 9. Lasīt. 10. Upene. 11. Kino.
13. Ils. 14. Tabu. 16. Aste. 17. Nisa. 19. Jumis. 20. Laime. 21. Aprakstīt. 24. Sētas. 26. Stepe. 28.
Malta. 31. Ausma. 34. Pastnieks.
37. Cibas. 38. Ērtas. 39. Espo. 41.
Mist. 43. Tete. 45. Tie. 46. Mape.
47. Tilti. 48. Svira. 49. Semafors.
50. Spinings.
Stateniski. 1.Lefkojas. 2. Polo.
3. Irsis. 4. Aptieka. 5. Sausnis. 6.
Ēters. 7. Siet. 8. Strutene. 12. Nomāt. 15. Alise. 16. Asas. 18. Alts.
22. Rājas. 23. Trase. 25. Aut. 27.
Tau. 28. Mācīties. 29. Labot. 30.
Apse. 31. Asēt. 32. Sitka. 33.
Austeres. 35. Trotils. 36. Iemesls.
40. Salto. 42. Saiņi. 44. Etna. 46.
Mali.

Vispasaules zaļo darbu dienas logo

pirms iegādāšanās kociņu apskatīt visā tā krāšņumā. Blakus cita
citai slejas siltumnīcas, kur aug
stādi konteineros (podiņos). Katru jaunu šķirni eksperimenta
kārtā audzē vairākus gadus un
pārbauda, kā tā iztur ziemas salu
un vasaras karstumu. Visi stādi
ir pašu izloloti. Aktīvi tiek izman-

tota koku vainagu veidošana
apgriežot. iespējams nopirkt, piemēram, parasto bērzu, kuŗa zari
izveidoti lodes formā. Tāpat figūrāli var veidot visparastāko
egli. Rau, desmitgadīga eglīte ir
gandrīz vienā augumā ar saimnieku četrgadīgo meitiņu Dārtu.
Zaru apgriešana un interesantu
formu veidošana ir pa spēkam
katram mazdārziņa īpašniekam.
„Meža rasās” audzē arī divu veidu Ziemsvētku eglītes, - parastās
un sudrabegles. Kokaudzētava
atvērta katru dienu – visas septiņas dienas nedēļā, tāpēc ir klientu labi apmeklēta. Rudens arī
steidzina veikt stādīšanas darbus
līdz pirmajam salam. Uz „Meža
rasām” var zvanīt pa tālruni +
371 29416041, 26331718,
E-pasts: mezarasas@inbox.lv.
Teksts un foto Valija Berkina

Z I ŅA S Ī S U M Ā
Tērvetes dabas parkā bija pulcējušās daudzas ģimenes, lai
piedalītos “Pasakas midzināšanas svētkos”, kur varēja sastapt visus
parkā mītošos pasaku tēlus. Sīkstuļu pāris ne tikai cienāja ar “trekno”
zupu, bet arī aicināja ciemiņus palīgā pelei savilkt siltu un ērtu
midzeni.
Dobeles sākumskolā viesojās uzņēmuma Philips Baltic darbinieki ar atraktīvu lekciju skolēniem par veselīga dzīvesveida
pamatprincipiem. Uzņēmums savā skolu programmā tiekas ar skolēniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Katrai apmeklētajai skolai
uzņēmums dāvina noteiktu skaitu energoekonomisko spuldžu.
Vairāk nekā simts Zemgales mazpulcēnu pulcējās Staļģenē. Tirdziņā pie vidusskolas bērni un jaunieši pārdeva pašu audzēto un
darināto. Pēcpusdienā bija atvērtas desmit radošās darbnīcas.
Valkas novada domē ieradās 22 Valgas apriņķa pašvaldību
vadītāji, lai iepazītos ar pērn paveikto. Igauņi interesējās, kā Latvijā
norisinājusies territoriālā reforma, kādas mācības no tās gūtas.
Krustpils pilī notika Daugavas Vanagu Latvijā Daugavas svētki
„Daugavas abas malas, sasauksimies!”, kuros piedalījās vanagi un vanadzes no Rēzeknes, Ropažiem,, Rūjienas, Rīgas, Valmieras, Cēsīm,
Siguldas, Ogres, Aizkraukles, Jēkabpils un citām vietām. Dalībniekus sveica Marita Grunts no Anglijas.
Viesītē risinājās Latgales reģiona Mazpulku rudens ražas svētki,
kuŗos pulcējās ap 300 dalībnieku no 32 mazpulkiem. Pārdeva
dārzeņus, sēklas, tējas un garšaugus, puķes, pītus groziņus, rokdarbus, paipalu olas. Viss bērnu pašu izaudzēts un darināts. Nobeigumā apsveica čaklākos. Bija arī dāvanas no Amerikas latviešiem.
Daugavpili darba vizītē apmeklēja Austrijas vēstniece Latvijā
Hermīne Popellere. Vēstniece Tirdzniecības skolā sveica Austrijas
Izglītības ministrijas rīkotā konkursa “Alles Wasser” 3. vietas ieguvēju Juriju Sinicu un domes priekšsēdim Jānim Lāčplēsim ieteica uz
Daugavpili atvest izstādi “Austrijas ilgtspējīgā modernā koka architektūra”, kas pašlaik apskatāma Rīgā. Lūdza sagatavot informāciju
par investīciju iespējām Daugavpilī, lai ar to iepazīstinātu Austrijas
biznesmeņus.
Aizsardzības ministrija izsludinājusi konkursu 10. - 12. klašu
skolēniem „Iepazīsti Latvijas drošības un aizsardzības polītiku”,
kuŗš norisināsies līdz 1. novembrim. Konkursa mērķis ir veicināt
jauniešu izpratni par NATO un Latvijas aizsardzības sistēmas starptautiskajiem uzdevumiem. Uzvarētāji dosies izbraukumā ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles kuģi, kā arī saņems balvas
no Aizsardzības ministrijas.
Daugavpilī pēc rekonstrukcijas atklāja Māla mākslas centru,
kas izveidots Latvijas - Lietuvas sadarbības financētā projekta ietvaros. Vienlaikus Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale” svinēja
30 gadu jubileju.
Viļakā un Žīguros 12.oktobrī novērots pirmais sniegs Latvijā.
Pēcpusdienā pūtis brāzmains ziemeļrietumu vējš, snidzis slapjš
sniegs kopā ar krusu un lietu.
Durbes novada skolu matēmatikas, informātikas, dabzinību,
fizikas, ķīmijas, bioloģijas un sākumskolas skolotāji Klaipēdā piedalījās semināros par jaunām dabzinību mācību metodēm un
technoloģijām un ar Lietuvas paidagogiem apmainījās ar pieredzi
darbā.
Rīgas Techniskās universitātes Liepājas filiāles aulā ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstu notika izcilā architekta Paula Maksa
Berči 170. gadskārtai veltīti bezmaksas lasījumi “Pilsētas laiks”.
Liepājas baptistu Pāvila draudzes dievnamā notika draudzes
120. gadadienai veltīts dievkalpojums ar svētku programmu, bet
pēcpusdienā “Cerības festivāla” ieskaņas koncertā uzstājās Kurzemes
draudžu kopkoris.
Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Nikolaja Lapiņa vārds nav latviešu komiteju vai apvienību
sarakstos. Tikai šad un tad, kad
Sanfrancisko latviešu namā notiek teātŗa izrāde vai koncerts,
kāds apmeklētājs izrādes starpbrīdī pārtrauc sarunu, sakot:
,,Pag, man jāiet apsveicināties ar
savu dakteri!”
Viņš tad sasveicinās ar vīru,
kam silts smaids un uzmanīgi
vērīgs skatiens, un pa gabalu var
redzēt, ka sveiciens pauž sevišķu
cieņu. Protams, vairākiem Ziemeļkalifornijas latviešiem Nikolajs Lapiņš nav tikai augsti cienījams dakteris vai mistisks svešinieks, kas apmeklē teātŗa izrādes, bet gan sens un mīļš draugs
no jaunības laikiem jeb, kā paši
saka, no Sietlas laikiem. Bērnības
un jaunības gadus Nikolajs pavadīja Sietlā, kur latviešu sabiedriskajā dzīvē aktīvi piedalījās viņa
tēvs Nikolajs Lapiņš un māte
Helēna Lapiņa. Nikolajs Lapiņš
seniors bija beidzis Latvijas kaŗaskolu, ieguvis virsnieka pakāpi
un kalpoja Latvijas flotē. Kaŗa
laikā viņš cīnījās austrumu
frontē, guva ļoti smagu ievainojumu un zaudēja kāju. Nikolajs
juniors dzimis Latvijā gadu pirms
Otrā pasaules kaŗa beigām. Tēvs
pievienojās ģimenei jau Vācijā.
Pēdējie kaŗa gadi Lapiņu ģimenei
bija traģiski. Nikolaja Lapiņa
seniora vecāki arī bija devušies
bēgļu gaitās, bet Drēzdenē viņus
pārsteidza nežēlīgā bombardēšana, kas pārvērta skaisto pilsētu
gruvešu kaudzē. Uzlidojumā
bojā gāja Nikolaja seniora māte,
bet tēvs kā par brīnumu necieta.
Atlikušo mūža daļu viņš pavadīja
Vācijā. Pēc daudziem gadiem
Nikolajs juniors, dienējot Vācijā,
satika savu vectēvu, ar ko gadiem
ilgi bija apmainījies vēstulēm.
Nikolajam Lapiņam bija septiņi
gadi, kad ģimene pārcēlās uz
dzīvi Sietlā, Amerikā. Tā bija

jauna pasaule ar pavisam jaunām
vajadzībām un prasībām, bet
latvietība un latviešu kultūra
Lapiņu ģimenei bija ļoti svarīga.
Nikolajs seniors vēlējās, lai arī
dēls iemantotu tās stiprās Latvijas
patriota jūtas, ko viņš nesa savā
sirdī. Jaunais Nikolajs agri iemācījās lasīt, viņš atceras poēmu
,,Tālavas taurētājs”, ko tēvs mācīja, kad dēlam bija tikai četri
gadi. Lepns un drosmīgs, izteiksmīgi sizdams roku pie sirds, ar
apziņu, ka Latvija ir viņa zeme
un valsts, mazais Nikolajs deklamēja šo poēmu ģenerālim Rūdolfam Bangerskim. Vecāki nespieda Nikolaju apmeklēt latviešu
skolu, bet viņš pats to vēlējās.
Nebūt nebija viegli katru sestdienu doties uz autobusa pieturu,
lai brauktu uz skolu, kas no mājām atradās patālu. Latviešu skolā
Nikolajs piedalījās arī teātŗa uzvedumos, ar humoru viņš atceras
Skalbes pasakas ,,Kaķīša dzirnaviņas” izrādi, kuŗā tēlojis Balto
kaķīti; Justs Karlsons – Melno
runci. Sietlā latviešu jaunieši
dejoja tautasdejas, piedalījās
sporta sacensībās, un viņu vidū
vienmēr redzēja jauno Nikolaju
Lapiņu.
Doma kļūt par mediķi viņam
nobriedusi agri. Pavisam noteikti
šī pārliecība radusies pēc kāda
skolas uzdevuma – intervijas.
Nikolajs izvēlējās intervēt sava
klasesbiedra tēvu, kas bija ārsts.
Nikolajam bija gaiša galva, mācībās vislabākās atzīmes, viņu
interesēja, kas kā veidots, no kā
sastāv, kā darbojas. Atšķirībā no
citiem bērniem, Nikolajam paticis iet pie ārsta, jo vienmēr
ziņkārojis, kas tur notiks un kas
tiks atklāts. Pabeidzis vidusskolu,
Nikolajs Lapiņš bez grūtībām
iestājās Vašingtonas universitātes
Medicīnas skolā, jo viņa atzīmes
bija izcilas. Mācoties universitātē,
Nikolajs dedzīgi nodevās spor-

Foto: Biruta Magone

Nikolajs Lapiņš – izcils sportists, ārsts un Latvijas patriots

Denise un Nikolajs Lapiņi

tam, spēlēja basketbolu un tenisu,
viņa basketbola vienība vairākkārt ieguva meistara nosaukumu,
un Nikolajs Lapiņš meistara titulu tenisā. Dienot ASV armijā,
viņš piedalījās ASV armijas un
bruņoto spēku tenisa meistarsacīkstēs, četras reizes gūstot
uzvaru.
Nikolajs brīvprātīgi iestājās
armijā gadu pirms medicīnas
skolas beigšanas. Tas bija Vietnamas kaŗa laiks. Pabeidzis medicīnas skolu, Nikolajs varēja
izvēlēties savu dienesta vietu.
Izvēle bija viegla, jo Vācijā dzīvoja
viņa vectēvs. Dienestu, būdams
armijas ārsts, Nikolajs iesāka ar
kapteiņa pakāpi. Vēlāk viņu
paaugstināja par majoru, tad par
pulkvežleitnantu, pēdīgi par
pulkvedi. Nokalpojis divus gadus
Vācijā, Nikolajs atgriezās Sanantonio, Teksasas pavalstī, kur
strādāja Brooke Army Medical
Center, un šai laikā jau bija izvēlējies savu speciālitāti – dermatoloģiju. Saņēmis stipendiju,
Nikolajs Lapiņš devās uz Vašingtonu (DC), lai studētu ādas pataloģijas. Pēc studijām viņš sāka
strādāt Sanfrancisko Letterman
Army Medical Center, kur kļuva
par vienu no direktoriem. Atkal

saņēmis stipendiju, Nikolajs apguva dr. Frederika E. Moha ādas
vēža chirurģijas metodi, kļūstot
šai nozarē par vislabāk izglītoto
speciālistu. Letterman Army
Medical Center Nikolajs strādāja
11 gadu, līdztekus arī Kalifornijas
universitātē Sanfrancisko, ir dermatoloģijas nodaļas profesors.
Pašlaik viņam ir privātprakse
klīnikā Burlingeimā (Burlingame), kur Nikolajs Lapiņš veic
sarežģītas Moha ādas vēža
chirurģiskās operācijas. Burlingeimā viņu uzmeklē arī daudz
latviešu pacientu. Varētu vēl
daudz rakstīt par Nikolaja profesionālo dzīvi un panākumiem,
pieminot daudzās mediķu apvienības, kuŗās viņš ir biedrs, taču
Nikolajs kļūst mazliet nepacietīgs.
Viņš patiesībā esot gribējis runāt
par sportu – kā 1985. gadā viņam
piezvanījuši latvieši, lai viņš
Redondobīčā piedalās tenisa
meistarsacīkstēs, kuŗās sacentīsies rietumkrasta un austrumkrasta latvieši. Kaut arī austrumkrasta spēlētājs bijis gandrīz
divreiz jaunāks par Nikolaju,
pirmo vietu ieguvis Nikolajs
Lapiņš, par ko viņam vēl tagad ir
acīmredzams prieks. Ziemeļkalifornijā viņš tenisu spēlējis ilgi

un tikai pirms apmēram divpadsmit gadiem pievērsies golfam.
Pajautāju Nikolajam, vai viņš
kādreiz domā par Latviju, jo viņa
dzīve ir tik piepildīta. Viņš
atzinās, ka sapnis par neatkarīgu
Latviju viņu pavada no bērnības.
Un tas kļuva par īstenību. Latvijā
Nikolajs pirmo reizi viesojies
1995. gadā.
Domājot par Latvijas nākotni,
viņa prātu tāpat kā mātei vienmēr
māc bažas, ka atgūto neatkarību
atkal varētu nolaupīt. Viņš arī jūt
atšķirību, kāda ir starp idealizētu
mīlestību uz dzimteni un tām
domām un idejām, kas saistās ar
īstenību – Latvijas ekonomiku
un polītiku. Tur vairs nav vietas
sapņainībai, taču tas šķiet arī
skumji.
Taču viss turpinās arī šeit,
Sanfrancisko – Nikolaja meitiņa
Aleksandra Lapiņa latviešu skolā
mācās latviešu valodu, un Nikolaja sieva Denise Lapiņa ir viņas
latviskās izglītības pārliecināta
atbalstītāja. Denise vēlas, lai viņu
meitai ir latviešu draugi un lai
vēlāk dzīvē viņa atrastu ceļu uz
latviešu namu un, ja Dievs dos –
uz Latviju. Denise ir latviešu skolas kases pārzine un aktīva
dalībniece skolas vecāku padomē.
Patiešām, var apbrīnot Denises
pacietību, skatoties dažkārt gaŗas
un pat gaŗlaicīgas teātŗa izrādes
latviešu valodā. Uz jautājumu, kā
paticis, Denise vienmēr ar entuziasmu atbild: ļoti! Tādos gadījumos gribas aizmirst jebkuŗu
kritiku par izrādi, ja tai bijusi tik
lojāla skatītāja kā Denise.
Nobeidzot sarunu ar Nikolaju
Lapiņu, bija jādomā, cik gan
mēs esam bagāti! Mūsu vidū ir
talantīgi, gudri, ar gribasspēku,
drosmi un mīlestību apveltīti
cilvēki, kuŗi kalpo savējiem un
visai cilvēcei. Latvieši ir maza
tauta, bet tai dāvāts tik daudz!
Biruta Magone

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBAS ZIEMEĻKALIFORNIJĀ
PRIEKŠNIEKS –DEVIŅDESMITGADNIEKS
apsveica apvienības vanadžu rūpējušās apvienības vanadzes.
priekšniece Aleksandra Ģīmis,
ZK Latviešu draudzes priekšNovēlam šim dižajam Vanagam
nieks Gvido Bergmanis, Oaklan- vēl daudz, daudz mūža gadu!
des draudzes pārstāvis Emīls
Kas bijis labs - to savā sirdī
Elstiņs, Burlingames kopas dāmu
glabāt
komitejas priekšniece Līga ŠteinUn neļaut rūsas pēdām pāri
blūms un bijušais apvienības
iet.
priekšnieks Leonīds Bleķis.
Gads nākamais par bijušo lai
Pēc galda lūgšanas viesi pacēla
labāks,
glāzes, lai vēlētu jubilāram daudz
Lai spēks un veselība dzīves
laimes un veselību turpmākos
dārzā zied!
gados. Pēc tam visi sēdās pie
Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanagu priekšnieks Ādolfs Samts un
mielasta ga1da, par kuru bija
Dzintra Pružinska
Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanadžu priekšniece Aleksandra Ģīmis

Foto: Emīls Elstiņš

Šī gada 18. septembrī Burlingeimā, baznīcā, kur Latviešu
draudzes kopa notur dievkalpojumu, Ziemeļkalifornijas Daugavas Vanagi un viesi sveica mūsu
apvienības priekšnieku Ādolfu
Samtu viņa 90 gadu jubilejā.
Cilvēka mūžā tas ir liels gadu
skaits. Ādolfs Samts dzimis 1920.
gada 10. septembrī Trikātā.
Svinību mielastā pēc dievkalpojuma mācītājs K. Žols lūdza
visus nodziedāt “Pie rokas ņem
un vadi”, un pēc tam jubilāru

Latvijas Universitātes dibināšanas atcere Mineāpolē
Kopš pirmajiem gadiem svešumā latviešu akadēmiskā saime
arvien atcerējusies un pieminējusi Latvijas Universitātes dibināšanas gadadienu, jo tā ir ļoti
nozīmīga Latvijas vēsturē, un
līdz ar 18. novembri un 14.
jūniju tā iekļauta latviešiem svinamo dienu sarakstā.
Sākumā Latvijas Universitātes
mācībspēki, universitāti beigušie
un studenti arī svešumā aicināja
tautu pieminēt mūsu „gaismas
pili”, vēlāk viņiem pievienojās
dažādu ārzemju universitāšu studenti, absolventi un mācībspēki,

Anna Žīgure

kuŗi, atceroties Latvijas Universitātes dibināšanas dienu,
godināja augstākās izglītības
nozīmi savā un tautas dzīvē. Šo
svinību rīkošanu rotācijas secībā
uzņēmušās akadēmiskās organizācijas. Šogad kārta bija studenšu korporācijas Dzintra Mineapoles kopai.
Dzintras aicināja savu goda filistri, rakstnieci un publicisti Annu Žīguri 25. septembrī teikt
svētku runu. Latvijas viešņas runas temats bija „Es nezinu, bet
mani senči zina”, tajā viņa atgādināja vērtības, par kādām latvie-

ši cīnījušies no seniem laikiem
un kas bija pamatā topošās valsts
pamatos – vienota tauta, latviešu
valoda, nākamo paaudžu drošība,
neatkarīga Latvija –, un aicināja
arī mūsdienu latviešu studentus,
absolventus un mācībspēkus visā pasaulē kopīgi tās veidot un
atbalstīt, īpaši patlaban, kad,
tuvojoties Saeimas vēlēšanām,
tiek uzsvērta polītiskā nedrošība
valstī.
Akta laikā Dr. Aina Dravniece
iepazīstināja ar saviem šī gada
stipendiātiem Viskonsinas universitātē Oklērā (Eau Clair, WI),

kā arī nolasīja stipendiātu vārdus,
kuŗi ar viņas atbalstu īsāku vai
ilgāku laiku studējuši Latvijā un
ārvalstīs.
Pēc svētku akta mūzicēja vietējā
folkloras kopa ,,Teiksma” Elgas
Pones vadībā, un apmeklētāji
priekšnesumu atzinīgi novērtēja.
Sarīkojuma beigās visi nodziedāja
Gaudeamus igitur.
Daudzie apmeklētāji vēl ilgi
pakavējās dzīvās pārrunās pie
vīna glāzes un rīkotāju sagādātajām uzkodām.
Rita Drone
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Vidienes draudžu
pārstāvju tikšanās
Mineapolē
Mineapoles Svētā Pāvila evaņģeliski luteriskās baznīcas latviešu draudze 9. un 10. oktōbrī
laipni sagaidīja Vidienes apgabala konferences dalībniekus. Konferences laikā notika arī Vidienes
apgabala prāvesta un atbildīgo
amatpersonu vēlēšanas.
Vidienes apgabala draudžu pārstāvji un mācītāji konferencē pārrunāja aktuālās problēmas, analizēja savu darbību un divas dienas
pavadīja sirsnīgā sadraudzībā.
Konferenci ar uzrunu atklāja
prāvests Gunārs Lazdiņš. Viņš
uzskaitīja šā gada aktuālitātes
Vidienes apgabalā. ,,Mūsu darbs
ir ritējis veiksmīgi. Paldies Dievam par svētību un palīdzību
pārbaudes laikos, kas ietekmē ne
tikai draudzes, bet arī visu latviešu sabiedrību. Garīgais darbs
ir unikāls, un mēs to turpinām
veikt. Šis gads Vidienes apgabalā
bijis bagātīgs un darbīgs. Paldies
draudzēm par atbalstu dažādiem
projektiem un ziedojumiem.
Mēs visi nākam talkā, kad ir
grūtības. Mūsu skaits ir samazinājies, tomēr reizēm kvalitāte ir
labāka par kvantitāti,” teica prāvests G. Lazdiņš.
Mineapoles draudze 2009. gada oktobrī piešķīra diakones
amata zīmi Mildai Daukai.
Mācītāja Dr. Kristīne Sūna-Koro
kopš jūnija dzīvo Sinsinati
(Ohaijo) un strādā Ksavjēra
universitatē. Viņas pārcelšanās
visiem ir liels ieguvums. Š. g.
jūnijā pagāja desmit gadu, kopš
ordinēta
mācītaja Gundega
Puidza (Čikāgas Ciānas draudze),
Dace Skudiņa (Vidienes apgabala vikāre) un Ilze Larsena (Grandrapidu draudze). Aiju Greiemu
(Graham) Indianapolē 19. maijā
iesvētīja par mācītāju, viņa ir
Vidienes apgabala vikāre, un 23.

maijā diakonam Fricim Sīpolam
(Detroitas Sv. Pāvila draudze)
piešķīra Baznīcas padomnieka
goda titulu.
LELBAs prāveste Lauma Zušēvica dalījās iespaidos par LELBĀL
plenārsēdi Vitenbergā no no 22.
līdz 26. septembrim.
,,Mēs esam vienoti ar latviešu
tautu, kas cieš, piedzīvojot gan
fizisku, gan garīgu izsalkumu,
neziņu par rītdienu un rūpes par
spēju pārdzīvot grūtos laikus
savā zemē. Aicinām draudzes,
cik vien iespējams, financiāli
palīdzēt māsu draudzēm un
garīdzniekiem Latvijā. Tas ļoti
dāsni darīts līdz šim, un lūdzam
to darīt arī tieši tagad, grūtajā
laikā,” aicināja prāveste Lauma
Zušēvica.
Interesanta ideja bija mācītājai
Sarmai Eglītei. Viņa pastāstīja,
ka Draudžu dienās Sietlā runājusi
ar Latvijas evaņģeliski luteriskās
baznīcas mācītāju Induli Paiču
un jautājusi, kā mūsu baznīca
var palīdzēt Latvijas baznīcai.
Indulis Paičs skaidrojis, ka
Latvijā trūkst labas, teoloģiskas
literātūras latviešu valodā.
Problēma ir financējums, lai
nodrošinātu labas literātūras
tulkošanu.
,,Mūsu LELBAs draudzes svin
60 gadu jubileju. Varbūt draudzes no iekrātajiem līdzekļiem var
ziedot naudu kādas grāmatas
tulkošanai? LELB mācītāji mums
ziņotu, kuŗas grāmatas viņi uzskata par vērtīgām un vajadzīgām.
Mēs palīdzētu financiāli, lai
draudzes locekļi tās izlasītu latviski,” teica māc. S. Eglīte.
Konferencē referātu par Vidienes apgabala draudžu publisko
tēlu 2010. gadā lasīja Aija Greiema, mācītājs Jānis Keggi runāja
par ,,Ticību un zinātni”, mācītājs

Vidienes apgabala draudžu pārstāvji un mācītāji Mineapoles Sv. Pāvila latv. ev. lut. baznīcā;
priekšā vidū prāveste Lauma Zušēvica un prāvests Gunārs Lazdiņš

Roberts Franklins par ,,Mācītāju
ētiku”.
Konferencē arī notika Vidienes
apgabala prāvesta pārvēlēšana.
Vidienes prāvests arī turpmākos
trīs gadus būs Gunārs Lazdiņš.
Viņš visiem pateicās par viņam
apliecināto uzticību darba turpināšanā. Apgabala sekretāre –
māc. Aija Greiema, apgabala
kasieris – Arnolds Ruperts, laicīgais pārstāvis Baznīcas virsvaldē
– Ivars Petrovskis, LELBAs Revīzijas komisijas locekļi – Vilma
Bolšteina un Uldis Šmidchens.
Nākamā Vidienes apgabala mācītāju konference notiks 17. un 18.
martā Kalamazū. Gaŗezerā 19. un
20. martā tiek plānota Vidienes
2011. gada iesvētāmo jauniešu tikšanās ar savu draudžu mācītājiem.
Vidienē nākamgad varētu būt
apmēram 11 iesvētāmo.
Konference beidzās ar svinīgu

dievkalpojumu. Kollektes ziedojumu vienbalsīgi nolēma sūtīt
mācītājai Vairai Bitēnai Latvijā.
Līdzekļu trūkuma dēļ viņai nepietiek naudas medikamentu iegādei.
Konferences dalībnieki sirsnīgi
pateicas Mineapoles draudzes
locekļiem par viesmīlību, dāmu

komitejas priekšniecei Aldonai
Ponei un visām dāmām par gardajām maltītēm, liels paldies
mācītajai Maija Cepurei-Zemmelei un Ivaram Zemmelam par
atsaucību un rūpēm konferences
laikā.
Māc. Aija Greiema

Izlaidums Indianapoles latviešu skolā

Iesvētības Vašingtonas (DC) latviešu ev. lut. draudzē
Indianapoles latviešu skolu š. g. 15. maijā beidza (no kreisās)
Ojārs Bērziņš, Sarma Millere un Nikolais Kārkliņš; latvisko
izglītību viņi turpinājās Gaŗezera Vasaras vidusskolā

Foto: Pēteris Alunāns

Lai vienmēr saulains jaunās dzīves ceļš

Vašingtonas (DC) latviešu ev. lut. draudzē 3. oktōbrī iesvētīja astoņus jauniešus. Pirmā rindā no
kreisās: Ana Zelma Sofija Starķe, Katrīna Anna Rīsberga, Laila Bolšteina, Sandra Laila Plato,
Aleksandra Māra Timrota; otrā rindā: prāveste Anita Vārsberga Pāža, Aleks Edvīns Goldšmits,
Ēriks Andrejs Rīsbergs, Andris Ēriks Goldšmits, draudzes priekšniece Ināra Apine

Sandru Memeni un Aldi Raisteru mācītājs Mārtiņš Rubenis 4.
septembrī salaulāja Gaŗezera brīvdabas baznīcā. Sandra Memene
Mičigenas pavalsts universitātē ieguvusi doktora gradu veterinārmedicinā; Aldis Raisters – bakalaura gradu ķīmijas inženieŗzinātnēs
Vašingtonas universitātē. Abi jaunieši satikās un iepazinās Gaŗezerā
un ir 2002. gada Gaŗezera vidusskolas absolventi. Viņi dzīvo Ņuportā
(Newport), Oregonas pavalstī un strādā savā profesijā.
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Baltiešu
sadraudzības diena
kad baltieši sadevās rokās, veidojot nepārtrauktu ķēdi no Tallinas
līdz Viļņai,” teica J. Students.
Leikvudas igauņu baznīcā ik
pārsvētdienu notiek dievkalpojumi latviešu valodā. Dievnamā
ir altāŗglezna, kādu citur nekur
neatrast. Tajā līdzās Kristus tēlam
attēloti okupantu varas darbi –
izsūtīto cilvēku moku ceļš ledainajos ziemeļos, cilvēki aiz restēm
un bēgšana mazās laivās pāri
jūrai. Šo darbu moto: ,,Nekad
vairs!”
J. Students pastāstīja arī par
tikko notikušajām vēlēšanām
Latvijā, pieminot, ka vēl joprojām
daži deputāti raugās austrumu
virzienā. Kaut arī Latvija, Lietuva
un Lietuva tagad ir NATO, ES
un ANO dalībvalstiss, nevaram
būt pilnīgi pārliecināti, ka mūsu
lielajam kaimiņam, Krievijai,
Baltijā nav slepenu plānu. ,,Mēs
daudzus gadus esam pūlējušies,
lai mūsu valstis atgūtu neatkarību,
saglabātu unikālo valodu un kultūru, tāpēc mums arī turpmāk
jāsadarbojas,” uzsvēra Jānis Students un lūdza pacelt glāzes par
Baltiju.
Lietuvas republikas ģenerālkonsuls Ņujorkā Valdemars
Sarapins pauda nožēlu, ka amatpersonas Baltijā maz dara, lai
iedzīvotāji nepamestu savu tēvu
zemi. Jaunā lietuviešu paaudze
sadraudzības vakarā bija ieradusies kuplā skaitā, daudzi kopā ar
bērniem. Igauņu biedrības namā
darbu sākusi lietuviešu skola, jo
Leikvudas apkaimē viņiem pagaidām sava nama nav. V. Sarapins lūdza pēc iespējas atbalstīt
jaunos ieceļotājus un aicināja
saskandināt šampanieša glāzes,
lai suminātu ,,trīs māsas” pie
Baltijas dzintarjūras.
Amerikas lietuviešu kopienas
priekšsēdis Vītis Maciuns uzsvēra, ka ir svarīgi apzināties
piederību lietuviešu, latviešu,
igauņu tautai, ka katrai tautai ir
sava valoda, tā jāmāca bērniem
un mazbērniem. Ne mazāk svarīgi ir stāstīt amerikāņu kaimiņiem, draugiem un paziņām par

Karognesēji, no kreisās: Karls Marks Kumms, Jolanta Mackus, Kamile Lukošiūte, Žilvins
Balčaitis

triju mazo Baltijas valstiņu
pagātni un tagadni. Tādējādi mēs
varam palīdzēt viņiem izprast
polītisko un ekonomisko situāciju
pasaulē.
ASV igauņu nacionālās padomes bijušais priekšsēdis Juhans
Simonsons nolasīja Igaunijas
ģenerālkonsula Ņujorkā Jānusa
Kirikmae vēstuli, kuŗā viņš atzinīgi novērtēja baltiešu kopējo
sadarbību un modrību, vērojot
notikumus dzimtenē arī pēc neatkarības atgūšanas. J. Simonsons piemetināja, ka baltieši kopš
aizritējušā gadsimta 50. gadiem
allaž ir turējušies kopā. Viņš atgādināja par dažādiem kultūras
sarīkojumiem un protestus pret
padomju režīmu Ņudžersijas
kaŗa memoriāla ēkā (War
Memorial Building) Trentonā.
Baltiešu aktīvitātes bija ļoti svarīgas, tās ietekmēja ASV amatpersonas, kuŗi pozitīvi novērtēja
viņu centienus. Amerikas baltiešu kultūras festivāls Trentonā
1968. gada 6. oktobrī bija veltīts
Baltijas valstu neatkarības pasludināšanai pirms 50 gadiem. Sarīkojuma programmā bija iespiesti
Vinstona S. Čērčila vārdi: The
deadly comb ran back and forth,

and back again, through Estonia,
Latvia, and Lithuania. There were
no doubts, however, where the
right lay. The Baltic States should
be sovereign independent peoples.
J. Simonsons atcerējās arī
kultūras festivālu 1978. gada 23.
septembrī lielajā mākslas amfiteātŗa paviljonā (Garden State
Arts Center), kā arī sarīkojumus
Ņudžersijas latviešu biedrībā
Priedainē un sadarbību ar Ņudžersijas lietuviešu radioraidījumu dibinātāju un vadītāju Dr.
Džeku Stucku.
Baltiešu sadraudzības dienā
apsveikuma runu teica arī Pasaules brīvo igauņu apvienības
valdes bijušais priekšsēdis Lembits Savi, ASV Igauņu nacionālās
padomes (EANC) sekretāre Ulle
Ekermane un Ņudžersijas Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Valfrīds Spuntelis.
Pēc svinīgajām runām sākās
koncerts. Lietuviešu bērnu koris,
kuŗā ir gan pusaudži, gan 3-4
gadus veci bērniņi, Violetas
Kundrotienes vadībā nodziedāja
divas dziesmas. Bērni un viņu
dzidrās balstiņas klausītājus
saviļņoja līdz asarām. Fotoaparāti
zibsnīja visās zāles malās, bet

aktīvākie fotoreportieŗi bija satupuši uz ceļgaliem koŗa priekšā.
Latviešu vīru ansamblis Dzintras Rumpēteres vadībā nodziedāja ,,Rīgas puiši tiltu taisa” un
,,Puiši puiši, kas tie puiši,” ko
nācās atkārtot, jo igauņiem iepatikās, ka ,,letiņi” dziedāja Poisit,
poisit, kas tie poisit. Soprāns
Angela Kiausa, Rimgaudam
Pranckevičum spēlējot kokli,
nodziedāja skumju dziesmu par
ilgām pēc dzimtenes, ko, šķiet,
sacerējis kāds uz Sibiriju izsūtīts
lietuvietis. Angela pārsteidza,
operdziedones līmenī nodziedot
afrikāņu spiričuelu Kumbaya. Šī
dziesmu dziedāta arī padomju
okupācijas laikā Lietuvā, nezinot tās izcelsmi. Beigās visi
svētku dalībnieki nodziedāja
katras Baltijas valsts himnu.
Prits Parmings visus sasmīdināja, pastāstot pāris jocīgu
atgadījumu ,,iz dzīves”. Zālē labu
laiku skanēja čalas un smiekli,
virmoja kārdinošu ēdienu smaržas. Ārā jau bija melna nakts, kad
sarīkojuma dalībnieki atvadoties
cits citam sniedza roku un teica:
aituma nagija; jaage terveks;
nuoširdus ačiū; likite sveiki;
paldies un uz drīzu tikšanos!
Laima Dzene

Foto: Laima Dzene

Leikvudas igauņu biedrības
namā 9. oktobrī notika Ņudžersijas igauņu, latviešu un lietuviešu draudzības dienai veltīts
sarīkojums. Igauņu biedrības
priekšsēdis Prīts Parmings sirsnīgi sveica ciemiņus un priecājās, ka pēc ilgāka pārtraukuma
baltieši atkal sanākuši kopā. Četri jaunieši zālē ienesa ASV, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas karogu
un kopā ar apmeklētājiem svinīgi
nodziedāja ASV himnu, klavieŗpavadījumu spēlējot Lūlei Primai.
Leikvudas igauņu ev. lut. baznīcas mācītājs Tomass Vaga teica
svētrunu, kuŗas pamatā bija 46.
psalms: Dievs kungs ir mūsu
stiprā pils. Mācītājs pieminēja arī
postu, ko baltiešiem sagādāja
Otrais pasaules kaŗš, pēc kuŗa
Amerikā patvērumu atrada tūkstošiem dažādu tautību cilvēki,
arī bēgļi no Baltijas valstīm.
,,Dievs ir mūsu patvērums un
stiprums, tiešām spēcīgs palīgs
bēdu laikā,” mācītājs citēja rindas no psalma (46:2), un visi
sarīkojuma dalībnieki vienojās
lūgšanā.
Uz galdiem mirdzēja svecīšu
liesmiņas, glāzēs dzirkstīja šampanietis. Atvaļinātais ASV flotes
4. pakāpes apakšvirsnieks (USN
– Ret. CW 4) Andress Kurriks
baltiešu vārdā pateicās ASV par
patvērumu, drošību, iespēju iegūt izglītību un sasniegt labklājību, arī par ASV valdības
nepārtraukto baltiešu atbalstu
cīņā par Baltijas valstu neatkarību
un iestāšanos NATO.
Ņudžersijas latviešu biedrības
valdes priekšsēdis Jānis Students
pateicās rīkotājiem par iespēju
visiem tikties igauņu namā. Viņš
atgādināja, ka jau kopš 1950.
gada igauņi, latvieši un lietuvieši
Ņudžersijā pārstāvēja savus tautiešus okupētajā Baltijā, lai panāktu neatkarības atgūšanu. ,,Un
patiešām, notika brīnums –
Igaunija, Latvija un Lietuva jau
20 gadu ir neatkarīgas, demokratiskas valstis. Par mūsu kopīgo
cīņu stāsta filma ,,Dziedošā revolūcija”, neaizmirstama ir diena,

Lietuviešu bērnu koris

Apsveikumu runu teica, no kreisās: Andress Kurriks,Tomass Vaga, Juhans
Simensons, Jānis Students, Vīts Maciuns, Valfrīds Spuntelis, Lembits Savi, Pīts
Parmings (pie pults); priekšā – Ulle Ederma un Valdemars Sarapins
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SARĪKOJUMI
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 korporācija. Informācija,
zvanot Laimonam Sudmalim,
tālr.: 303-670-1490.
• 19. novembrī plkst. 7.00
mākslinieka Austra Manguļa
datorgrafisko darbu izstādes
atklāšana Kolorado latviešu kulturas centrā. Izstāde būs atvērta
arī 20. novembrī pirms un pēc
Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojuma. Informācija, zvanot
Ingrīdai Lēvenšteinai, tālr.:303424-4124.
• 20. novembrī plkst. 6.00
Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojums; runu teiks ALAs
pārstāvis Apvienotā baltiešu
komitejā Pēteris Blumbergs. Būs
priekšnesumi un vakariņas.
• 4. decembrī no plkst. 11.00
līdz 3.00 un 5. decembrī pēc
dievkalpojuma, kas sāksies plkst.
9.30, Ziemsvētku tirdziņš līdz
3.00 Kolorado latviešu kultūras
centrā. Varēs nopirkt vainagus,
tautiskus priekšmetus, maizi,
pīrāgus. Būs siltas pusdienas un
atspirdzinājumi. Informācija,
zvanot Raitai Jergensenai, tālr.:
303-424-4442.
DETROITA (MI)
• 7. novembrī plkst. 11.30 (pēc
dievkalpojuma) Lāčplēša kaŗa
ordeņu kavalieŗu atceres sarīkojums Sv. Pāvila draudzes sabiedriskās 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.
FILADELFIJA (PA)
• 2. novembrī plkst. 11.00
Filadelfijas pensionāru kopas
saiets Filadelfijas Brīvo latvju
biedrības telpās. Programmā
valdes ziņojumi un pārrunas par
notikušo un gaidāmo; dzimumdienu svinēšana un kafijas galda.
Viesi arvien laipni gaidīti.
GRANDRAPIDI (MI)
• 23. oktobrī plkst. 3.00
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pensionāru biedrības gada svētki;
dziedās ansamblis ,,Ciema balsis” ciema Latvija, būs svētku
mielasts, izloze, saviesīga dzīve.
• 31. oktobrī svecīšu dievkalpojums Woodlawn kapsētā.
KLĪVLANDE (OH)
• 11. novembrī plkst. 11.00
Klīvlandes 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
Klīvlandē rīko Lāčplēšu piemiņas
aktu un apvienības 59 gadu
darbības atceres svinības Apvienotās latv. ev. lut. draudzes lielajā
zālē. Būs svētbrīdis, svētku akts,
siltas pusdienas. Uzrunu svētku
aktā teiks ALJAs valdes priekšsēdis, advokāts Markus Apelis.
ALAs š. g. rīkotā ceļojuma ,,Sveika, Latvija!” dalībniece Lailas
Kubuliņa pastāstīs par gūtajiem
iespaidiem. Būs iespēja apskatīt
latviešu mākslinieku ceļojošo
gleznu izstādi. Dalības maksa
$20.00 (ar pusdienām); skolēniem
ieeja brīva.
LOSANDŽELOSA (CA)
• 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 tālrunis: 323-663-6267.
DK LB Informācijas biļetens
tīmeklī: www.biletens.com
MILVOKI (WI)
• 29. oktobrī plkst. 6.00 Mārtiņvakars latviešu namā (8845 W.
Lynx Avenue, Milwaukee, WI
414-353-9080).
• 14. novembrī plkst. 2.00
Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojums latviešu namā.
• No 19. līdz 21. novembrim
Milvoku latvieši piedalīsies
Tautību svētkos (Folk Fair
International), dejojot tautasdejas un rīkojot izstādi; informācija:
www.folkfair.org
ŅUJORKA (NY)
• Līdz 31. oktobrim Ivara
Sproģa gleznu izstāde Cunneen
Hackett Cultural Center (9 Vassar
Street, Poughkeepsie, NY, 12601).
Informācija, zvanot pa tālr.: 973838-2240.
• 31. oktobrī Jonkeru baznīcā
dievkalpojumā, kas sāksies plkst.
10.00, dziedās operas soliste
Maija Kovaļevska.

• 7. novembrī plkst. 2.00
Daugavas Vanagu nama Bronksā
Dagmāra Vallena pastāstīs par
Lāčplēša kaŗa ordeņa nozīmi un
tā saņēmēju cildināšanu. Dziedās
Bruklinas bērnu koris. Dalības
maksa $15.00. Būs vanadžu gatavotas uzkodas.
• 20. novembrī plkst. 2.00
Jonkeru baznīcā (254 Valentine
Lane) Jonkeros, Ņujorkā, Latvijas
valsts dibināšanas atceres akts.
Runu teiks sabiedriskā darbiniece
un jaunatnes audzinātāja Ingrīda
Mieme. Koncertā piedalīsies
vijolniece Rasma Lielmane un
pianiste Arianna Goldiņa. Pēc
akta pieņemšana Jonkeru baznīcas sabiedriskās telpās. Dalības
maksa, pasūtinot biļeti pirms 11.
novembŗa – $20.00; tieši pirms
svētku akta: $25.00. Labvēļu
biļetes: $75.00. Jauniešiem līdz
14 gadu vecumam ieeja brīva.
Lūdzu pieteikties iepriekš, rakstot Imantam Kalniņam 42
Hackensack Street, Wood Ridge,
NJ 07075. Čeki izrakstāmi:
Council of Latvian Organizations
of New York, Inc.
SAGINAVA (MI)
• 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
sabiedriskajās telpās. Lūgums
ņemt līdzi groziņus 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
Ziemsvētku tirdziņš.
SANFRANCISKO (CA)
• ASV universitāšu, kolledžu
vai citas valsts atzītu augstāko
mācībiestāžu studenti aicināti
pieteikties 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, aktīvitātes un nākotnes ieceres. 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,
klusā izsole. Dalības maksa pieaugušajiem $25.00, studentiem
$15.00, bērniem ieeja 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. novembrī plkst. 2.00
Latvijas valsts dibināšanas atceres
sarīkojums Sietlas latviešu centrā.
Svētku runu ,,Latvija tavās acīs”
teiks režisore Dace MicāneZālīte. Pēc akta bufete (ar groziņiem). Sandras Strēles mākslas
darbu izstādi. Dalības maksa
$20, studentiem $10.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 25. oktobrī plkst. 19:00
Latviešu Biedrības koŗa mēģinājums Latviešu Biedrības
namā. Kora valde aicina ierasties
visus koristus, kā arī jaunus
dziedātājus! Gatavosimies 18.
novembra svinībām, Ziemsvētkiem un īpašam koncertam
pavasarī.
• 26. oktobrī plkst. 13:00
Latviešu Biedrības namā videoizrāde „Koncerts tenora Jāņa
Zābera atcerei”, kurā dzirdama
paša Jāņa Zābera balss, kā arī
Piecu tenoru (M. Jenča, N.
Puntuļa, G. Ruņģa, J. Sproģa un
K. Zariņa) uzstāšanās J.Zābera
piemiņas koncertā 1995. gadā.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 30. oktobrī plkst. 14:00 Latviešu Biedrības namā priekšlasījums „Latvieši Sibirijā”, kuru
lasīs Aivars Jerumanis. Pēc
priekšlasījuma sadraudzības un
sadziedāšanās stunda pie kafijas
un uzkodām. Ieejas ziedojums
sākot ar $10.00.
• 1. novembrī plkst. 19:00
Latviešu Biedrības namā koŗa
mēģinājums.
• 6. novembrī plkst. 16:00
Latviešu Biedrības namā gadskārtējais Mārtiņu vakars. Paredzēts Mārtiņu dienai atbilstošs
mūzikāls uzvedums, saimnieces
visus cienās ar siltām vakariņām
– cūkas gaļu un sautētiem skābiem kāpostiem, kā arī paredzētas
dejas mūsu pašu Ilmāra Dzeņa
mūzikas pavadījumā. Tiem, kuriem ir īpašas vēlēšanās dzērienu
jautājumā, par to jāgādā pašiem.

Ieejas ziedojums sākot ar $20.00.
• 8. novembrī plkst. 19:00
Latviešu Biedrības namā koŗa
mēģinājums.
• 9. novembrī plkst. 10:00
Latviešu Biedrības namā Latviešu
biedrības valdes sēde.
• 9. novembrī plkst. 13:00
Latviešu biedrības namā videoizrāde - Ineses Galantes, Jāņa
Sproģa un Aleksandra Poļakova
dziedātas operu ārijas un dziesmas no klasikas repertuāra.
Kafija un cepumi. Visi laipni
aicināti! Ieejas ziedojums sākot
ar $3.00.
• 13. novembrī plkst. 10:00
Latviešu Biedrības nama apkārtnes sakopšanas talka. Būsim
atsaucīgi, ieradīsimies un sakopsim apkārtni, lai godam varētu
sagaidīt Valsts svētkus, 18. novembri!
• 15. novembrī plkst. 19:00
Latviešu biedrības namā koŗa
mēģinājums.
• 18. novembrī plkst. 18:00
Latviešu biedrības namā Latvijas
Valsts dibināšanas 92. gadadienai
veltīts svinīgs vakars. Uzrunu
teiks PBLA Valdes priekšsēdētāja
vietnieks Ints Rupners, dziedās
Biedrības koris, vakara viesi tiks
cienāti ar kliņģeri un kafiju. Ieejas
ziedojums sākot ar $5.00.
• 22. novembrī plkst. 19:00
Latviešu biedrības namā koŗa
mēģinājums.
• 29. novembrī, plkst. 19:00
Latviešu biedrības namā koŗa
mēģinājums.
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, pievienojot 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. Nepārdotās
mantas nodos citai labdarības
organizācijai. Ziedojumu 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
(Turpināts 21. lpp.)

Mūža mierā aizgājusi mīļā tante

Mūžības slieksni pārkāpušas mūsu locekles

ANNA MEIERS

15.C. FIL! MIRDZA OŠKALNE

dzimusi 1914. gada 26. septembrī
mirusi 2010. gada 14. oktobrī Ņujorkā
apglabāta Ferneliff kapsētā, Hartsdale, N.Y.
SĒROJOŠIE RADINIEKI LATVIJĀ

mirusi 2010. gada 6. septembrī Filadelfijā

59.C. FIL! ILZE MĀRA SELL,
dzim. KĻAVIŅA

mirusi 2010. gada 25. augustā Ņujorkas štatā
Sēro
GAUJMALIETES SAIME

2010. gada 23. oktobris – 29. oktobris

(Turpināts no 20. lpp.)

DIEVKALPOJUMI

• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: 24. okt. dievk. 31.
okt. Ticības atjaunošanas dienas
dievk. ar dievg. 7. nov. Lāčplēšu
un kaŗavīru atceres diena. 14.
nov. dievk. ar dievg. 21. nov.
Mirušo piemiņas dienas dievk.
ar dievg. 28. nov. Adventa 1.
svētd. dievk. ar dievg. Dievk.
sākas plkst. 11.00 Māc. J. Mingina.
• Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr.: 31. okt. plkst. 3.00
Lankasterā Reformācijas svētku
dievk. 7. nov. plkst. 11.00 Kvēkertaunā visu svēto dienas dievk.
ar dievg., pēc dievk. kafija. 14.
nov. plkst. 3.00 Lankasterā
Latvijas valsts dibināšanas atceres
un visu svētko dienas dievk. ar
dievg. Pēc dievk. programma un
kafijas galds. Māc. Dr. A. Ziedonis
un māc. Dr. R. Ziedone. 21. nov.
plkst. 11.00 Aplebachsvilā
Latvijas valsts dibināšanas atceres
dievk. Bukskauntijas baptistu
draudzē, māc. Dr. U. Ukstiņš un
māc. Dr. A. Ziedonis. Pēc dievk.
azaids.
• Čikāgas katoļu kopa: 24.
okt. rudens dievk. un saiets.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI): 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,): 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, 24. okt.
plkst. 10:00 dievkalpojums Sadraudzības stunda. 31. okt. plkst.
10:00 Reformācijas dienas dievkalpojums ar dievgaldu. Sadraudzības stunda. DK valdes sēde.
Bībeles stundas 14. okt. plkst.
15:00 Kalamazū un 21. okt. plkst.
16:00 Ciemā Latvija.
Katru otrdienu plkst. 10.00
vingrošanas stunda Dr. E. BalkasWalteres (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): 14. nov.
dievk., 31. okt. plkst. 5.00 svecīšu
dievk. Woodlawn kapsētā. Dievk.
baznīcā sākas plkst. 10.00, visi ar
dievg. Māc. I. Larsena (70388
16-th Ave., South Haven, MI
49090), tālr.: 269-637-4847;
kabatas: 269-214-1010; e-pasts:
ilzego@comcast.net
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107): 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.: 24. okt. dievk., pēc dievk.
draudzes bazārs. 31. okt. Reformācijas svētku dievk. ar dievg.
7. nov. dievk. 14. nov. dievk. ar
dievg.. māc. A. Ozoliņš. 21. nov.
Mirušo piemiņas dienas dievk.
28. nov. Adventa 1. svētd. dievk
ar dievg. 5. dec. 2. Adventa dievk.
ar dievg. ;draudzes 60 gadu
jubilejas dievk. 12. dec. Adventa
koncerta dievk. Dievk. sākas
plkst. 11.00. 10. nov. plkst.
10.00 Bībeles stunda. 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 dibināšanas 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): 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. draudzes
saiets. Dievk. sākas plkst. 10.00.
Māc. L Zusēviča, tālr.: 414- 4213934; draudzes priekšniece S.
Kalve, tālr.: 414- 536-0358.
Informācija:
www.milwaukeedraudze.org
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: 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.
6. nov. plkst. 4.00 latv. ev. lut. dr.
telpās teoloģes Unas Strodas
lekcija ,,Kas ir Dievs? Valodas un
vārdu nozīme mūsu sarunā par
un ar Dievu.” 7. nov. plkst. 10.00.
dievk. ar dievg. un uzrunu
bērniem, viesmāc. Una Stroda.
Pēc dievk. kafijas galds un
teoloģes Unas Strodas lekcija:
”Ko nozīmē būt Kristus
māceklim.” Māc. M. CepureZemmele, tālr.: 761- 546- 8178;
e-pasts: maija.cz@gmail.com
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407; tālr.:
763-546-8178; kancelejas tālr.:
612-722-4622.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumus
vada māc. I. PušmucāneKineyko. 24. okt. 8:30 Leikvudā
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.)
dievkalpojums. 31. okt. 13:30
Drau dzes
dievnamā
Īstbransvikā (12 Gates Ave East
Brunswick);
Reformācijas
Svētku dievkalpojums ar dievgaldu.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:.
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.
(Turpināts no 22. lpp.)
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā tante

MĒRIJA HELĒNA KRŪZE (ELIASS)
dzimusi 1917. gada 23. jūlijā Krievijā
mirusi 2010. gada 12. septembrī Klīvlandē

Mīļā piemiņā patur
ILZE UN IVARS BENKS AR BĒRNIEM UN MAZBĒRNIEM
INTA UN ÜLO KONSEN AR BĒRNIEM UN MAZBĒRNIEM
ANITA UN ANDREJS SMILTĀRS AR BĒRNIEM UN
Tais tālajās pļavās,
MAZBĒRNIEM
kur skaistākās atmiņas zied, –
UN
RADI
LATVIJĀ
Tur vienmēr jūs mani satiksiet.
Tur košākās puķes uzziedēs – atnāciet!
/J. Jaunsudrabiņš/

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais filistrs

Dr. MINTAUTS VĪTOLS

dzimis 1921. gada 25. jūlijā Liepājā
miris 2010. gada 5. oktobrī Sietlā, Vašingtonā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
TERVETIAS KONVENTS

Mūžīgā mierā aizgājusi

Dr. ILZE SAKINS,
dzimusi VĪTOLS

dzimusi 1922. gada 30. novembrī Rīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 16. septembrī Freeport, New York
Mīlestībā sēro
MEITA VERA JULIA
UN RADI LATVIJĀ

Mūžīgo mieru dodi viņai, Kungs,
Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

Dr. ILZE SAKINS,
dzimusi VĪTOLS

dzimusi 1922. gada 30. novembrī Rīgā, Latvijā
mirusi 2010. gada 16. septembrī Freeport, New York
Tev zeme bij svēta, kur piedzimi,
Tev valoda mīļa, ko runāji,
Tev tālos ceļos pagura kājas
Un svešā malā apstājās sirds.

Mīlestībā piemin un sēro
KRUSTMEITA AINA UBELIS UN
KRUSTMEITA ILZE UBELIS
AR MEITU JULIANU
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2010. gada 23. oktobris – 29. oktobris

IN MEMORIAM
Kad pārtrūkst stīga .......
skaņa izgaist......
un instruments beidz spēlēt........
tika ielikti Klīvlandes baleta
centrā. Astoņu gadu vecumā
notiek pirmā nopietnā uzstāšanās Anglijas Karaliskā baleta
viesizrādēs Klīvlandē. Studijas
turpinājās Amerikas baleta teātŗa skolā Ņujorkā, Ziemeļkarolīnas mākslas skolā un slavenajā Džūljarda skolā, kur viņa
studēja klasisko baletu. Parallēli
baletam vēl tika apgūta klavierspēle Kolumbijas universitātes
Barnarda kolledžā, kur iegūts
bakalaura grads mūzikā, kā arīmaģistra grads humanitārajās
zinātnēs Hjūstonas universitātē.
Ilze Kļaviņa bija radošs cilvēks, un jau no jaunības gadiem
viņai bija kontakti ar mūzikas,
mākslas un dejas pasaules cilvēkiem, kuŗu iespaidā veidojās
viņas personība. Darba bijis
daudz gan dažādās ASV baleta
kompanijās Denverā, Losandželosā, Filadelfijā, Ņudžersijā,
gan Toronto baletā Kanadā. Ar
viesizrādēm tika izbraukāts
Amerikas kontinents, arī Eiropa, kur Ilze piedalījusies dažādos nozīmīgos kultūras pasākumos. Ilze ir dejojusi uz ievērojamām skatuvēm ASV, piemēram,
Kārnegi zālē un Linkolna centrā Ņujorkā, u.c.
1977. gadā neparasta bija
viņas piedalīšanās 7. Rietumkrasta latviešu dziesmu un deju
svētkos. Organizātori pirmo
reizi šajā latviešu kultūras forumā bija plānojuši iesaistīt arī
klasiskā baleta pārstāvjus īpašā
baleta vakarā. Atbildīgā - Mirdza Lapeniece uzaicināja arī
toreiz jauno Pensilvānijas baleta solisti Ilzi Kļaviņu, kas visus
pārsteidza ar savu talantu dažāda rakstura baleta miniatūrās.
Viņas partneris tur bija ievērojamais baleta premjērs Vladimirs Gelvāns.
Aktīva interese par moderno
baletu lika arī tajā meklēt radošās iedvesmas. Ilze mācīja moderno deju jaunatnei gan Kolorado Baleta centrā un Ziemeļkarolīnas dejas teātrī, gan Ņujorkas dejas konservātorijā un
Ņudžersijas baleta skolā, Hjūstonas mākslu augstskolā un
Šanhajas baleta skolā Ķīnā.
Astoņdesmitajos gados Ilze ir
sniegusi arī meistarklases savu
vecāku dzimtenē Latvijā. Daudzo Ilzes skolnieku panākumi
dejas mākslā ir labākais apliecinājums viņas ieguldītajam darbam, kas tagad turpināsies arī
pēc viņas aiziešanas no mums.
Kultūru, izglītību, sabiedriskās aktīvitātes viņa uzskatīja
par ne mazāk svarīgām kā dejas
māksla. Vērts pieminēt viņas
spožo debiju 20. starptautisko
debitanšu sarīkojumā, kur katra
no debitantēm pārstāvēja savu
valsti – Ilze toreiz, tālajā 1974.
gadā - Latviju. Arī Vīnē Sidraba
rozes festivālā, kas skaitās elegantākais sociālais sarīkojums
Eiropā, Švarcenburgas pilī, kur
Ilze bija izraudzita pārstāvēt
Ņujorkas pavalsti. Visur, kur

SNIEGA PĀRSLAS
Veltījums Ilzei
Kā sniega pārslas vieglas, baltas
Ar ziemeļvējiem šurpu trauc,
No tālās dzimtenes vēl neaizmirstās
Uz parādi tās karaliene sauc.
Ik sniega meitenei, ko pati vada,
Ir aizlūgšana jānotur,
Un svētku runa reizi gadā
Ar skaistiem vārdiem jāuzbuŗ.
Kur ņemt šos vārdus? Veries gaisā,
Kur vakarzvaigznes spoži mirdz,
Cik lēnām sniega pārslas kaisās,
Cik mierīga kļūst tava sirds.
Ilze Kļaviņa Sell
vien jaunā balerīna piedalījās, cilvēks, zinātnieks, ministrs vai taktu, uzklausīt, palīdzēt, dot
cilvēkmīlestība gāja līdztekus. bruņoto spēku virspavēlnieks – padomu...
Šo latvisko sirdsmīlestību visJaunietis vai cienījama vecuma ar visiem viņa prata atrast konlabāk raksturoja un saprata
viņas tuvākie Kļaviņu ģimenē,
dzīvesdraugs, vīrs Stjuarts un
dēls Filips.
Ikdienas sarunās viņa saprotamā valodā prata skaidrot cilvēcisko attiecību skaistumu un
vērtību savā – mākslinieces izjūtā. Viņa bija studenšu korporācijas Gaujmaliete biedre.
Pēdējo gadu izturība un cīņa
ar slimību parādīja mums vēl
kādu neatklātu Ilzes rakstura
īpašību – nežēloties... Pašas
uzstādītais mērķis bija – sagaidīt dēla sekmīgas mācību beigas
universitātē un turpinājumu –
augstskolā. Šis mērķis tika īstenots.
Daudzie pavadītāji, kas bija
atnākuši teikt atvadas Ilzei
Kļaviņai Sell, bija nepārprotams mīlestības apliecinājums
viņas talantam un darbam baleta un dejas mākslā, dzīves gājumam un draudzībai. Kā apliecinājums un dominante viņas
tālākam ceļam sēru dienā skanēja dievišķais Sensansa „Gulbis”, kas lieliski saskanēja ar
vectēva – dzejnieka Hugo Krūmiņa Ilzei veltītajām dzejas rindām.
Paldies Tev, Ilzīt, par Tavu
skaisti nodzīvoto dzīvi baleta
un mūzikas mākslā, radot neaizmirstamus mākslas pārdzīvojuma brīžus cilvēkiem daudzviet plašajā pasaulē !
Par to mūsu pateicība un mīMusse Fest Rīgā, Vāgnera zālē 1992. gada rudenī. No kreisās; lestība Tev.
Kostīmu māksliniece Anta Rozenfelde, scēnografs Juris Salmanis,
Guntis Gailītis,
profesors Stewart Sell, režisors Guntis Gailītis, Ilze
operas režisors
Foto: Gerry Goodstein

2010. gada 25.augusta dienā
mūs atstāja dejas mūzas Terpsihoras plašās saimes izcilā un
sevī klusā, romantiskā baletdejotāja Ilze Māra Kļaviņa Sell.
Skatuves māksliniece, kuŗas
deja un dvēsele pārsteidza gan
kollēģus, gan līdzcilvēkus skatītāju zālēs, arī ikdienas gaitās.
Mūžs zemes virsū noslēdzies.
Padarīti lieli un mazi darbi, bet
visi tie ir bijuši virzīti diviem
adresātiem – pirmais – saviem
līdzcilvēkiem, otrais – sevis,
sava talanta izkopšanai. Daudzi
jaunieši bērnībā sapņo un iztēlojas sevi uz īpašās gaisotnes
apdvestās dejas skatuves ! Bet
katrai medaļai jau ir divas puses.
Arī skatuvei. Pirmā – spožums
un ovācijas, ziedi un apsveikumi, kad nodejota jauna loma
pirmizrādē. Otrā – neatlaidīga
cīņa ar sevi, sviedri ikdienas
treniņos, paidagogu un repetitoru stingrība, prasīgums un
vēl, un vēl.... Bet paveikts tika
daudz. Pat neticami daudz.
Tieši tik, cik Dievs katram no
mums ir vēlējis. Arī Tev, Ilzīt !
Un par to tu vari būt gandarīta !
Ilze darbojās nepārtraukti un
aktīvi, ne tikai kopjot savu dejas
mākslas talantu, bet ar savu pieredzi, zināšanām un paidagoga
talantu aktīvi piedaloties arī
sabiedriskos un kultūras pasākumos. Protams, dzīve prasa
savu, un ģimene viņai bija liels
atspaids un palīgs, risinot arī
daudzos ikdienas un sadzīves
jautājumus. Ilze bija autoritāte
baleta kollēģu vidū. Viņa bija
līdere stingri un noteikti aizstāvot savu viedokli, savu redzējumu radošajos mākslas un dzīves
problēmu risinājuma jautājumos. Ko un kā darīt vislabāk?
Kas var nest vislabāko rezultātu ?
Bieži vien klusā un romantiski sapņainā Ilze bija arī cīnītāja,
ideju ģenerātors un ideju realizētājs visplašākajā savas dzīves
spektrā.
Viņas lielā sirdsmīlestība bija
ģimene – stiprie Kļaviņi. Tētis –
Jānis un mamma Minjona, kas
talantu devuši Ilzei genās. Viņā
it kā summējās izcilā profesora
– ārsta un zinātnieka Jāņa
Kļaviņa trešais talants – mūzika
un vokālā māksla. No mammas
Minjonas puses – mākslas, tēlniecības iespaids dejas plastikā.
Arī Minjonas senču celmā mantotā literātūras un dramaturģijas izjūta palīdzēja veidot jaunas
lomas un iekļauties kopējā baleta izrādes harmonijā. Ilze savā
dejas mākslā to visu lieliski apvienoja un pielietoja, varbūt pat
vairāk nekā viņas māsa Lize un
brāļi Jānis un Filips, kuŗus dzīve
ievirzīja citās sabiedrībai noderīgas profesijās.
Deja un ar to saistītās emocijas, vilinošais balerīnas tēls jau
no agras bērnības saistīja mazo
Ilzi. Un, protams, vecāku lēmums atbalstīt savas meitas vēlmi un izvēli.
Dejas pamati jaunajai balerīnai jau no piecu gadu vecuma

Hugo Krūmiņš

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ILZE MĀRA SELL,
dzimusi KĻAVIŅA

Nekavējies, lai plūktu puķes
un saglabātu tās,
bet dodies tālāk,
jo puķes ziedēs visā Tavā ceļā.
/R. Tagore/

Dziļās sērās

VĪRS STEWART,
DĒLS PHILIP,
VECĀKI MINJONA UN JĀNIS KĻAVIŅI,
MĀSA LĪZE AR ĢIMENI,
BRĀĻI JĀNIS UN FILIPS AR ĢIMENĒM
ANSIS UN ELAINE

LAIKS

„Kāpēc man dziedāt svešu
dziesmu?”

Jau 23. oktobrī Toronto
Latviešu centra Rīgas zāli ieskandinās otrie Sadziedāšanās svētki
„Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? ” Darbs pie koncerta veidošanas rit pilnā sparā.
Koncertā būs manāmas vēsmas
gan no mūsdienu Latvijas estrādes dziesmām, gan arī no tautiskajām apdarēm, kas gājušas
līdzi latviešu tautai gadu desmitiem vai simtiem. Par dziesmu
skanīgumu rūpēsies Līga Miklašēvica, Linda Maruta, Dace
Zača, Elīza Apriķe, Mārtiņš
Gaide un daudz citas skanīgas
balsis. Līdzīgi kā ar dziesmām,
koncertā skatāmās dejas arī būs
„maisījums” no jaunām vai sen
neredzētām tautas dejām, kas
tiks izdejotas gan pēc Latvijas
choreografu, gan pēc Kanadas
latviešu choreogrāfu aprakstiem.
Ar nostieptiem pirkstgaliem un
staltām stājām skatītājus priecēs
visu paaudžu deju kopas –
„Dižais dancis”, „Daugaviņa” un
„Mēnestiņš”.
Koncerta ieņēmumi tiks dāsni
ziedoti deju kopām, kas uzstāsies
koncertā, kā arī organizātori
financiāli atbalsīs Latvijā notiekošo koncertu „Deja mazajai
sirsniņai”, kas 2011. gada 19. februārī notiks Kongresu namā
Rīgā. Labdarības koncertu „Deja

mazajai sirsniņai” jau otro reizi
rīko labākie Latvijas tautas deju
ansambļi kā „Dancis”, „Līgo” un
„Teiksma”, lai par koncertā saziedoto naudu atbalstītu 75 bērnus,
kas slimo ar bērnu cerebrālo trieku
(dažādi traucējumi, kas parasti
parādās agrā bērnībā un ietekmē
ķermeņa kustības, stāju un
līdzsvaru) , kas bieži kombinējas
ar epilepsiju vai kādu citu reti
sastopamu iedzimtu slimību vai
dzīves laikā iegūtu traumu. Galvenais mērķis šāda veida pasākumam ir sniegt ne tikai emocionālu atbalstu, bet arī financiālu
ieguldījumu tiem, kas savās domās ir izdejojuši ne vienu
vien deju, kaut arī paši saviem
spēkiem diemžēl nav spējīgi lekt
vienā solī ar deju ansambļu dalībniekiem. Lai arī bērni ar cerebrālo trieku ir atšķirīgi fiziskās sagatavotības ziņā, visi deju
ansambļi, kā arī Sadziedāšanās
svētku rīkotāji Toronto vēlas
sniegt prieku, atbalstu un padarīt krāsaināku, laimīgāku un
gaišāku vismaz vienu dienu
mazajām sirsniņām.
Nāc, priecājies un atbalsti
savējos!
Sadziedāšanās svētki II
rīkotāji:
Mareks Nēgels, MāraBērziņa
Eva Otaņķe

SARĪKOJUMI
(Turpināts no 22. lpp.)
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.: 13.
nov. plkst. 12.00 Latvijas valsts
dibināšanas atceres dievk. ar
dievg. Grace Luteran Church
(3993 Park Boulevard, San Diego,
CA 92103), māc. D. Kaņeps.
Svētku programma sarīkojumu
telpās. 11. dec. Ziemsvētku
dievk.; 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
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Mūsu pateicības svētki
Floridas vasaras vienmēr ir
karstas, tomēr šogad šis karstums
pārspēja iepriekšējās. Floridieši
tomēr ar smaidu tiek ar visu galā
un pacietīgi gaida „perfektus”
laika apstākļus, kad nav ne par
karstu, ne par aukstu. Kā par
brīnumu, tieši pirms mūsu Pļaujas svētkiem ar Dieva gādību
saņēmām rudenīgas vēsmas. Tas
viss iederējās Pļaujas svētku
noskaņā, kuŗu ar svētbrīdi svinējām 3. oktobrī Latviešu biedrības
namā. Iepriecināja skaisti dekorētā zāle ar dažādu krāsu ziediem
un lapu zariem rudenīgās krāsās,
tos nebija žēlojis Arturs Gerhards,
„apcirpdams” sava dārza lapotni.
Skaists bija noskaņojums telpā,
sēžot pie galdiem, dziedot pateicības dziesmas Dievam mūsu
talantīgās mākslinieces Aleksandras Ritumas klavieŗu pavadījumā un sveicot mūsu mācītāju
Aivaru Peldu pēc vasaras pārtraukuma.
Pļaujas svētki ir pateicības svētki. Mums ir daudz par ko pateikties – „Par katru stundu Dievam
pateicos, par elpu vienu, par
katru nodzīvotu dienu,” kā saka
dziesminieks. Mācītājs savā svētrunā uzsvēra, ka ar pateicīgām
sirdīm varam atskatīties uz to, kā
Dievs mūs vadījis un kopā turējis.

Foto: Andris Norbergs

2010. gada 23. oktobris – 29. oktobris

Mācītājs A. Pelds, Andris un Māra Ritumi gandarīti par paveikto

Iepriecināja viņa stāsts par piedzīvojumiem Latvijā, apmeklējot
latviešu leģionārus, māsu draudzes, kā arī misiju „Pakāpieni” un
nododot viņiem mūsu palīdzības
dāvanu. Mācītājs teica: „Jau labu
laiku Dievs licis manīt pateicības
un atzinības trūkumu mūsu
leģionāriem Latvijā. Tagad ir saprotams, ka Floridas Daugavas
Vanagu un mūsu draudzes sniegtie pateicības vārdi un atzinības
raksti ir trāpījuši mērķī. Esam
saņēmuši neskaitāmas pateicības
par siltumu, iejutību un izpratni,
atceroties leģionāru pašaiz-

liedzību dzimtenes aizstāvēšanā”.
Lai mūsu sirsnīgākā pateicība
mācītājam Aivaram Peldam par
šo lielo uzņēmību. Viņa paša
vārdiem: „Dievs deva spēku un
Dievs visu izkārtoja. Kā gan lai
viņu neslavēju?” Priecīgā noskaņā baudījām labumus no līdzatnestiem groziņiem un sadraudzībā pavadījām jaukus mirkļus.
Ieradušies bija ap 70 Pļaujas
svētku svinētāju. Škīrāmies pacilātā noskaņā.
Skaidrīte Prince

DIEVKALPOJUMI

kristīgās meditācijas un pārrunu
vakars. Māc. Kārlis Zols, e-pasts:
kazols@msn.com Informācija:
www.lvnc.org
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā.
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster
Groves, MO 63119), māc. A.
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Draudzes priekšnieces
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-4571830, e-pasts: kalninsis@charter.
net
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA
98125): 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.seattlelatvianchurch.org
• St. Pētersburgas latv. ev. lut.

dr.: Visi dievkalpojumi notiek
„Mūsu Pestītāja (Our Savior)”
baznīcā, 301 – 58th Street S., St.
Petersburg, FL 33707. Draudzes
mācītājs Aivars Pelds, Draudzes
priekšniece Aija Norbergs. 24.
okt. plkst. 11:00 Biedrības namā
Bībeles stunda. 31. okt. plkst.
11:00 Biedrības namā Bībeles
stunda. 5. nov. plkst. 11:00
Biedrības namā draudzes Valdes
sēde. 7. nov. plkst. 14:00 dievkalpojums. 14. nov. plkst. 11:00
Kapu svētki Royal Palm kapsētā,
101 55 th Street S. St. Petersburg,
FL.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-3121): 24.
okt. dievk. 31. okt. Reformācijas
svētku dievk. ar dievg. Dievk.

sākas plkst. 11.00; pēc dievk.
kafijas galds. Informācija: http://
www.dcdraudze.org Tālr. bazn.:
301-251-4151. Māc. A. Vārsberga
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts:
macavp@yahoo.com
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: 24 okt. plkst 11:00 Pļaujas
svētku dievkalpojums, laju
mācītājs Imants Gorbants. Pēc
dievkalpojuma lejas zālē Pļaujas
svētku pusdienas.

PĒRK
MEŽA ĪPAŠUMU
LATVIJĀ.

Tālrunis: +371 26317617,
e-pasts: hcr@delfi.lv

Nākusi klajā KĀRĻA ZVEJNIEKA
grāmata

ZELTA
CAUNA
To var iegādāties
grāmatu
tirdzniecības
vietās Latvijā,
kā arī, sazinoties
ar LAIKA
Rīgas redakciju

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
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Ohaijo kausa izcīņa golfā 25. gadu pēc kārtas
Ohaijo kausu izcīņa notiek
katru gadu, sacenšoties latviešu
Kolumbusas un Klīvlandes pilsētu golfistiem. Šogad tās notika
25. reizi 19. septembrī Mohican
Hills golfa laukumā Mansfīldā,
pusceļā starp Kolumbusu un
Klīvlandi.
Sacensības notiek Ryder kausa
formatā. Katrā vienībā ir astoņi
spēlētāji. Katra sasniegtā bedrīte
(hole) dod vienu punktu. Ja
spēlētājiem ir vienāds rezultāts
uz vienu bedrīti, tad puspunkts
tiek piešķirts katram spēlētājam.
Ar 18 bedrītēm 18 punktus
varētu iegūt katrā spēlē. Bija arī
dalībnieki, kas šogad spēlēja
tikai sava prieka pēc.
Pirmoreiz sacīkstes notika
1985. gada rudenī. Kolumbusas
latvieši uzvarēja 16, Klīvlandes
– desmit reižu.
Klīvlande uzvarēja visas spēles
starp četriem labākajiem spēlētājiem. Septītās un astotās vietas
spēlētāji no abām komandām
dabūja 95 sitienus un vēl savā
starpā sadalīja punktus. Šogad

starpību uztaisīja spēles starp
piektās un sestās vietas spēlētājiem. It sevišķi piektās vietas
spēlētāja Sandra Timma no
Kolumbus pilsētas uzsita vislabāko vienu spēļu seriju ar 73
sitieniem. Viņa bija vienīgā
sieviete šinī grupā un spēlēja no
dāmu tees. Ievērojot viņas izcilo
sniegumu, nākamajā gadā viņai
droši vien būs jāspēlē no kungu

Latvija – Gruzija 1:1 (0:0)

Pašreizējais vienības modelis
nevieš optimismu, ka varam vēl
kādu vienību uzvarēt, izņemot
Maltu.
Kaut kas lietas labā jau tiek
darīts. No jaunās paaudzes futbolistiem izlasē iesaistīti Aleksandrs Cauņa un Artjoms Rudņevs. Artjoms lielu ievērību
guva, spēlējot Polijas kluba
sastāvā pret Italijas Juventus.
Tad viņš italiešiem iesita trīs (!)
vārtus, panākot pret pasaules
līmeņa vienību neizšķirtu – 3:3.
Cauņa valsts izlases rindās aizvadījis 22 spēles. Izlases vadītājs
Aleksandrs Starkovs prognozē,
ka ar laiku Aleksandrs varētu
kļūt par izlases vadošo futbolistu. Novembra vidū Latvijas izlasei būs pārbaudes spēle ar Ķīnu.
Tad būs iespēja pavērot citu
jauno futbolistu darbību.
Mūsu grupā vēl Grieķija
pārspēja Izraēlu – 2:1(1:0)
Turnīra tabula. Spēles, vārti,
punkti.

Eiropas futbola meistarsacīkšu
kvalifikācijas spēlē Latvijas izlasei pret Gruziju vajadzēja parādīt labāku sniegumu nekā
iepriekšējās sacensībās, lai varētu prognozēt, vai turnīra nobeigumā varam cerēt uz iekļūšanu pamatturnīrā, vai ne.
Diez cik interesanta spēkošanās
neiznāca. Latvijas izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs
negaidīti atteicās no ierastās
4-4-2 taktiskās schēmas un
šoreiz izvēlējās 4-5-1 risinājumu
ar smailē izvirzītu Artjomu
Rudņevu. Lai arī spēlētāji cīnījās
ar lielu pašatdevi, izlases sniegums bija tikpat neizteiksmīgs
kā visās pēdējās spēlēs. Gruzīni
nerādīja neko pārsteidzošu, taču
spēlēja augstāka līmeņa futbolu
par mūsu vienību. Pirmā puslaika vārtu momentu bija maz, un
rezultāts 0:0 - loģisks.
Otrā puslaikā mūsu izlase
skatītājiem rādīja tīkamāku futbolu, taču gūto vārtu kā nebija,
tā nebija. Notika pretējais - 74.
minūtē Siradze izvirzīja viesu
vienību vadībā. Ritēja minūte
pēc minūtes, un jau šķita, ka
Latvijas vienībai būs jāsamierinās
ar zaudējumu pašu mājās. Par
komandas glābēju guva Cauņa.
Kompensācijas laika priekšpēdējā minūtē viņš no Kļavas
piespēles akrobatiski skaisti iesita bumbu pretinieku vārtos,
izlīdzinot rezultātu – 1:1.
Neizšķirts nozīmē, ka Latvijas
izlases izredzes iegūt augstu
vietu kvalifikācijas turnīrā mazinājušās. Trīs punkti no Maltas
un viens no Gruzijas – ir viss
guvums kvalifikācijas cikla
pirmajā posmā. Pagaidām mūsu
vienībai ir priekšpēdējā vieta
tabulā.
Nākamo spēle kvalifikācijas
turnīrā Latvijas futbola izlase
aizvadīs nākamā gada 26. martā
Izraēlā. Speciālisti vienā balsī
apliecina – jāsāk veidot valsts
izlase ar jauniem spēlētājiem. To
vajadzējis sākt darīt jau pāris
gadus iepriekš, taču, kā saka,
labāk vēlāk nekā nekad.

tees. Starp klīvlandiešiem labākais rezultāts bija trešās vietas
spēlētājam Paulam Bertam - 79.
Rezultāti
Kolumbusas vienība ieguva 741/2,
Klīvlandes vienība - 691/2 punktus.
Kolumbusa
1. Markus Zariņš, 18 bedrīšu rezultāts
85, ieguva 7 punktus savai vienībai
2. Jānis Dīķis 87 8,5 punkti

Kolumbus golfisti no kr: Markus Zariņš, Robs Čopjaks
(Chopyak), Sandra Timma-Čopjaka, Dāvids Zadvinskis, Tālis
Gulbis, Roberts Tongs
3. Mārtinš Dīķis 86 7
4. Roberts Tong 90 6
5. Sandra Timma-Chopyak 73 14,5
6. Dāvids Zadvinskis 86 13
7. Tālis Gulbis 95 9
8. Rob. Chopyak 95 9
Klīvlande
1. Pēteris Grava 80 11 punkti
2. Shawn Jacklitch 84 9,5
3. Pauls Berts 79 11
4. Rob Martin 84 11,5

5. Pēteris Grendze 93 3,5
6. Jānis EglItis 95 5
7. Pēteris Slars 95 9
8. Ed Auzenbergs 95 9

Pēcpusdienā notika pikniks.
Visi bija priecīgi par jauki
pavadīto dienu, bagāto maltīti un
sadraudzību. Sacīkstes būs arī
nākamgad, septembŗa beigās.
Dāvids Zadvinskis

Kolumbusas un Klīvlandes golfisti

Grieķija 4 4:2 8
Chorvatija 3 5:1 7
Gruzija 4 3:2 6
Izraēla 4 5:5 4
Latvija 4 3:5 4
Malta 3 1:6 0

Izstāde „Rings bija viņu
mājas”

Latvijas Sporta mūzejā Vecrīgā
atklāta Latvijas boksa 90 gadiem
veltīta izstāde “Rings bija viņu
mājas”.
Rings bija viņu mājas! Šie
vārdi pieder publicistam, boksa
grāmatu autoram, profesionālam
mežkopim Imantam Miķelsonam
(pseudonims Neļķis). Savā mūžā
redzējis boksa attīstību gan
pēckara gados, gan to vīru spēku,
kuri ringā cīnījās vēl pirmskara
Latvijas Republikas gados.
Latvijas boksa slavu veidoja
tādas izcilas personības kā Žanis
Dzenis, Vilis Klesbergs, Richards
Bērtiņš, Ēvalds Brenčuks,
Antons Meilis, Francis Mikuckis.
Viņi lika pamatu boksa izaugsmei nākamajās desmitgadēs –
50., 60. un 70. gados, kad ringā
kāpa Imants Enkūzis, Aivars
Liepiņš, leģendārais Aloizs
Tumiņš, Jānis Lancers, Gunārs
Jirgensons, Edgars Girgensons,
Jānis Rovičs, Viesturs Tērauds,
Turaids Draguns, Aleksandrs
Zars (tiesnesis), Georgs Morozovs, Jaja Asanovs, Bruno
Jasinskis un daudzi citi. Viņu

JĀŅA KLOVĀNA
šacha pulkstenis apstājies...
Sēru vēstij negribējās ticēt - mūžībā aizgājis mūsu
šacha leģenda - trīskārtējais pasaules senioru čempions
Jānis Klovāns. Aprīlī, kad Jānim svinējām 75 gadu
jubileju, viņš stāstīja par nākotnes iecerēm – spēlēt
turnīros, audzināt jaunos šachistus, sakopot savu
bagātīgo pieredzi kādā grāmatā utt. „Iesildoties” gaidāmajam
starptautiskajam turnīram, vecmeistars nesen izcīnīja pirmo
vietu Rīgas tā dēvētajā kazino turnīrā.
Jānis Klovāns, līdzīgi Michailam Tālam un Aivaram Ģipslim,
šacha gudrības apguva teicamā paidagoga Jāņa Krūzkopa
vadībā. Vēlāk pats neatlaidīgi paaugstināja meistarību, kāpa
šacha virsotnēs. Desmit reizes uzvarēja Latvijas meistarsacīkstēs,
vairākos starptautiskos turnīros, piedalījās pasaules Šacha
olimpiadās. Trīs reizes pierādīja, ka pasaulē ir spēcīgākais
starp veterāniem.
Milzīgs ir Jāņa Klovāna ieguldījums Latvijas šacha kultūras
pūra bagātināšanā. Gūti spoži panākumi ne tikai starptautiskajā
arēnā, bet, strādājot Rīgas Jaunatnes šacha skolā par treneri,
izaudzināti spēcīgi pašmāju intelektuālās spēles cienītāji.
Klovāna audzēkņu vidū ir lielmeistare Laura Rogule.
No Jāņa Klovāna atvadījāmies 9. oktobrī II Meža kapos.

veikumu turpināja 80. un 90.
gadu varoņi – Vjačeslavs Bodņa,
Andrejs Tracenko, Jurijs Vauļins
un Igors Šaplavskis. Šodienas
boksa meistariem Mairim Briedim, Andrejam Tolsticham,
Nikolajam Grišuņinam, Mārtiņam Kukulim, Dmitrijam Šostakam atvērts ceļš uz olimpisko
spēļu virsotnēm.
Latvijas Sporta mūzeja krā-

jumā 2005. gadā nonāca lielākais
Latvijas boksa materiālu klāsts
– Ilgoņa Urstiņa (1934-1992.)
kollekcija, kas tapusi laikā no
1963. līdz 1992. gadam. To
mūzejam dāvināja I. Urstiņa
ģimene – sieva Baiba un meita
Sintija. Izstādē apskatāmi dažādi
boksa priekšmeti, ekipējums
plakāti, medaļas, diplomi un
citas relikvijas.
P. Karlsons

