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 Šis ir vēsturisks Laika numurs - 2010. gada 6. novembrī 
tas ievietots laika kapsulā Katskiļos

Augšā saule zeltaina,
Lejā lauks un ezers zils.
Sakiet, kas vēl skaistāka
Kā šī Dieva celtā pils?

Nav virs vārtiem zeltā kalts,
Kam šis greznais mājoklis;
Putni dzied un koki šalc:
Bērns šai pilī karalis!

Prieks zem saules paspārnēm,
Prieks, kur lauks un ezers zils.
Pateicības gavilēm
Pildās lielā dabas pils. 

Nikolaja Kalniņa korālis, 
veltīts nometnes iesvētei 1956. gadā.

„Radīsim kopīgiem spēkiem pašu va -
saras koloniju! Bērnu un jaunatnes 
nodarbības vasaras laikā ir derīgs un 
nepieciešams papildinājums skolu un 
vidusskolnieku mācību programmām. 
Kristīga gara, latvisko tikumu, audzi-
nāšanas un latviešu valodas saglabāša-
nas darbs īstenu nostiprinājumu rastu 
tieši vasaras nometnē, kur bērni un jau-
natne varētu pavadīt ilgāku laiku 
kopā.”

Ņujorkas draudzes sekretārs Pauls Irbe 
1953. gadā

Katskiļu nometne

Laika kapsula 1975.gadā Katskiļos

“Mūsu dienišķo maizi dod 
mums šodien.”     Matejs 6

Pirms radīšanas darbs sākās,  
“zeme bija neiztaisīta un tukša, un 
tumsa bija pār dziļumiem”. Bet tad 
Dievs visu iekustināja ar savu gaišo 
“Lai top!” pavēli. Sekoja diena pēc 
dienas. Debesis piepildījas ar spī-
dekļiem un zeme ar dzīvo radību 
līdz pat parādījās mūsu vissenākie 
senči. “Un Dievs uzlūkoja visu, ko 
Viņš bija darījis, un redzi, tas bija 
ļoti labs.”

Mēs esam sapulcējušies uz pirm-
sākuma sliekšņa. Ēdamzāle ir “ne -
iztaisīta un tukša” – kailie pamati 
vien. Bet mēs ticam, ka Dieva Gars 
“lidinās” pār mūsu labiem nodom-
iem. Mēs piesauksim Dieva gaišo 
“Lai top!” pavēli cerībā, ka ēdam-
zāles darbs ar Dieva svētību no -
slēg  sies ar vērtējumu: ... “un redzi, 
tas bija ļoti labs.” 

Mēs te, vasaras nometnē, katru 
rītu saules gaismu sveicinām ar 
mūsu iemīļoto rīta korāli. Nomet-
nes saime stāv šeit karoga laukumā 
un pēc karogu pacelšanas un kāda 
Bībeles panta atskan “Rīta gaisma 
mūžīga” korāļa pirmais pants. Mēs 
dziedam: “Rīta gaisma mūžīga, 
Atspīdums no Dieva vaiga, Tavu 
staru spožumā Izzūd tumsas vara 
baiga! Tavu spēku liec mums just, 
Naktij zust!” Korāļa vārdi dzejiskā 
kopsavilkumā piesauc pirmsā ku-
mu, kur parādās Radītājs, kuŗš 
rada visu, kas ir, pēc saviem labiem 
nolūkiem. Korāli kā lūgšanu un kā 
Dieva gaismas spēka piesaukšanu 
nodziedājuši, esam gatavi ieiet 
dienas gaitā. Arī šodien mēs pie-
saucam Dieva atjaunojošo gaismu, 
lai varētu drošsirdīgi uzņemties 
jauno izaicinājumu. Atvērsim sa -
vas sirdis un savus prātus aicinā-
jumam veltīt kādu tiesu sava laika 

Lai top!
un savus līdzekļus jaunās ēdam-
zāles sekmīgai tapšanai. 

Pakavēsimies pie mūsu parastās 
dienas norises, lai pārdomātu, kā -
du lomu ēdamzāle ir spēlējusi mū -
su saimes kārtējā ritmā, tā nojaušot, 
kāda varētu būt jaunās ēdamzāles 
nozīme mūsu kopīgai nākotnei. 

Kas ir nākamais, ko mēdzam 
nometnē darīt pēc rīta korāļa 
nodziedāšanas?  Mēs taču ieejam 
ēdamzālē un pirms maltītes bau-
dīšanas kopā piesaucam Dieva 
svētību ar Tēvreizes vispazīstamā-
kiem vārdiem: “Mūsu dienišķo 
maizi dod mums šodien.” Pēc gal-
da lūgšanas atskan dienas parastā 
priecīgā kņada. Un bērni, vadītāji 
un viesi iestiprinās jaunajai dienai. 
Ēdamzālē pulcējamies arī uz 
pusdienām, vakariņām un pat die-
nas beigās uz naktsazaidu. Un kat-
rai reizei ir sava piemērotā ēdienu 
karte un sava kārtējā lūgšana. Pus-
dienās lūdzam: “Nāc, Kungs Jēzu, 
esi mūsu viesis, un svētī šīs dā -
vanas, ko esi mums devis.” Vakari-
ņās dziedam: “Svētī, Kungs, šīs 
dāva  nas, ko no augšienes mums 
dod. Svētī, mūsu lūgšanas, mūs uz 
pateicību modi. Kad mēs ēdam, 
kad mēs dzeram, lai uz Tevi acis 
veŗam.”

No malas skatoties,  varētu lik-
ties, ka mūsu nometnē piekopjam 
kaut kādu mūku askēzi, kur galve-
nais,  ar ko nodarbojamies,  ir lūg-
šana. Un ir tiesa, ka nometnes rit-
mam ir kāda atbalss no mūku 
lūgšanas stundām – mums ir mūsu 
rīta un vakara lūgšanas. Pēc vakara 
lūgšanas varam – kā nekur citur – 
skaidrās naktīs baudīt zvaigņotās 
debesis. Pie Dieva griežamies arī 
svecīšu dievkalpojumos, nometņo-
šanas periodus iesākot. Katru 
dienu ir reliģiskā apcere, un svētām 
ne tikai svētdienu rītus, bet arī 

nedēļas vidu ar vakara dievkalpo-
jumiem. Bet neesmu dzirdējis 
sūdzības, ka šis uzsvars uz dvēseles 
kopšanu būtu nesamērīgs. Mūsu 
nometnes jaukums tieši saistās ar 
līdzsvaru starp to, ka vēršamies  
pie Dieva ar pateicību un tā izbau-
dām visas labās dāvanas, ko Dievs 
mums pasaulē dod – tuvas drau-
dzības, interesantas nodar bības, 
kas izvingrina kā ķermeņus, tā arī 
prātus, un, protams, labas un vese-
līgas maltītes. 

Kad pirms pieciem gadiem sā -
kām gatavoties mūsu nometnes 50 
gadu jubilejai, zinājām, ka gribē-
jām savākt ziedojumus nometnes 
nākošiem 50 gadiem. Bet mums 
bija svarīgi nozīmēt konkrētu 
mērķi šiem ziedojumiem. Man 
tūlīt ienāca prātā, ka ēdamzāles 
virtuve ir tā vieta, kur mēs visbiežāk 
pulcējamies un tāpēc tieši tās 
vajadzībām būtu jālūdz ziedoju  -
mi. Kad ziedotie līdzekļi sāka 
ienākt tik devīgi, mēs sapratām, ka 
bija laiks  pārbūvēt nolietoto 
ēdamzāli par  jaunu,  kas derēs 
nākamām paaudzēm.

Mums mūsu nometne ir tik 
nozīmīga arī tāpēc, ka šeit mēs 
sanākam kopā kā saime, kas ir 
dziļi saliedēta savā starpā un vi -
siem kopā ar Dievu. Mūsu ikdienā 

mums ir mūsu parastās rūpes un 
vēlmes, kas katru rauj uz savu 
pusi. Lielākā vai mazākā mērā pie-
deram grēcīgās pasaules kārtībai, 
kur katram ir pirmām kārtām 
jārūpējas par sava apdraudētā “es” 
pastāvēšanu. Bet šeit, nometnē,  
mēs sākam peldēt pret pasaules 
straumi. Sēžot pie ēdamzāles gal-
diem ne tikai ar radiem un drau-
giem, bet arī ar mazāk pazīstam-
iem kaimiņiem, mēs sākām 
apzināties, ka atradīsim paliekošu 
laimi nevis kalpojot tikai sev, bet 
arī Dievam un savam tuvākam. 
Mēs nojaušam, ka mūsu nometne 
var būt vieta, kur no tuvienes un 
tālienes Dievs pulcina latviešu 
saimi un latviešu saimes draugus 
pie galdiem, kur atjaunotā tuvībā 
baudām “dienišķo maizi”. 

Kad Kristus līdzībās stāstīja par 
Debesu valstību, viņš mēdza to 
iztēlot kā mielastu. Un Jēzus savā 
misijas laikā sēdēja kopā kā ar 
mācekļiem, tā arī ar pazudušām 
avīm pie maltītes galdiem, kur, 
“dienišķo maizi” baudot, cilvēka 
bērni pārtapa pēc Dieva tēla un 
līdzības, no jauna saliedējoties kā 
Dieva ģimenes saime. Šo salie-
dēšanos sevišķā veidā piedzīvo-
jam, kad dievkalpojumos nākam 
pie Svētā vakarēdiena galda, bet 
katrā maltītē, kur piesaucam 
Kristus klātieni, mēs plašāk 
atveŗamies Dieva labiem nolūkiem. 
Ja esam atvērtāki Dievam un 
savam tuvā kam, mūsu sadzīvē jau 
sākam vei dot saimi, kur Dieva 
prāts “notiek kā debesīs, tā arī virs 
zemes”. Rin da, ko mēs parasti 
skaitām: “Mūsu dienišķo maizi 
dod mums šodien”, ir varbūt 
pareizāk tulkojama: “Mūsu rīt-
dienas maizi dod mums šodien.” 
Tā ir lūgšana, lai jau šeit un šo -
dien Kristus klātbūtnē varam 
nojaust  apsolīto rītdienu un 
sagaršot mūsu kopīgās maltī tes. 

Ņujorkas latviešu evanģeliski 
luteriskā draudze saprot, ka mūsu 

sūtība ir veidot kristīgu un latvis-
ku ģimeni, kuŗā augam un audzi-
nām ticībā, cerībā un mīlestībā. 
Kristīgā ģimenē visiem draudzes 
locekļiem ir iespēja piedalīties 
dievkalpojumos, dzirdēt Kristus 
mācību, stiprināt ticību un kļūt 
par labākiem kristiešiem. Latviskā 
ģimenē mēs Dieva vārdu uzklau-
sām latviešu valodā, iedziļinā - 
mies mūsu latviskā kultūrā un 
tradicijās, bet, Kristus aicināti, 
cenšamies dot iespēju arī latviski 
nerunājošiem pievienoties mums.

Mūsu nometne - ar ēdamzāli kā 
nometnes dzīvo sirdi - ir vieta 
draudzē, kur spējam sasniegt vis-
plašāko kristīgās un latviskās 
ģimenes saimi un tās saimes drau-
gus. Mūsu nometnes baudītāji nāk 
ne tikai no visām Amerikas daļām, 
bet arī no Kanadas, no Latvijas un 
pat no Japānas! Tieši šeit, nomet-
nē, mēs visintensīvāk spējam 
“audzināt ticībā, cerībā un mīlestī-
bā”, tā rūpējoties par bērnu un 
jauniešu kristīgo audzināšanu, 
iesaistot tos visās draudzes un 
sabiedrības jomās.

Svētot jaunās ēdamzāles pama-
tus, mēs piesaucam pirmsākumus, 
kad Dieva Gars ļāva iespējām kļūt 
par īstenību. Svētot ēdamzāles 
pamatus, mēs pateicamies Dievam, 
ka mēs kā Viņa bērni esam varēju-
ši un vēl ilgstoši varēsim kopā 
baudīt dienišķo maizi kā kristīga 
un latviska saime, kam ir plaši 
atvērtas durvis visiem, kas ir gata-
vi mums piebiedroties un ar mums 
sadraudzēties. Svētot ēdamzāles 
pamatus, mēs Dievam pateica-
mies, ka, dienišķo maizi baudot 
šeit mūsu nometnes ēdamzālē, 
varam jau sagaršot rītdienas maizi, 
ko baudīsim Dieva valstībā. 

Kā Dievs teica pašā sākumā, 
Dievs arī šodien saka mums, iesā-
kot ēdamzāles darbus: “Lai top!” 
Āmen.

Laris Saliņš
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ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
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 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
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Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 
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 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 
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Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Dariet zināmu par sevi un savu nodarbošanos! 
Ar LAIKA starpniecību varat apsveikt savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laika (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā jums iespēju 

ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2010. gada 13. novembra - Valsts svētku  numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

LĪDZ 5. NOVEMBRIM nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Vai vēlaties  sludinājumu  krāsās?

                                         Vispār. info: 
DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:   596 Middlesex Ave.,  Metuchen, NJ 08840, USA.

                                                         Tālr.: 732-549-0445, e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

Par techniskiem jautājumiem rakstīt  Madarai –  redakcija@laiks.us 

Brauksim līdzi Inesei 
ar MSC Cruises

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com 

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

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

Speciāla cena 
$ 1195

Visas kajītes ar balkoniem!

Klāt laiks abonēt 
LAIKU – 

sev un draugiem!
Ja vēlies sagādāt 
prieku sirmam 

leģionāram vai kādam 
Latvijā, kam pietrūkst 
sarunbiedra, iesaisties 

akcijā

Sniedz 
roku, 

draugs!
un abonē viņam 

LAIKU.

Tu pats arī iegūsi 
jaunu draugu un sar-

unbiedru, 
kuplināsi LAIKA 

lasītāju pulku.
Redakcijas rīcībā ir 50 

leģionāru saraksts, 
kuŗi ļoti vēlētos būt 
mūsu avīzes lasītāji. 

LAIKS SKRIEN ĀTRI!
Ja vēlaties apsveikt savus 

draugus un radus 
Valsts svētkos un Ziemsvētkos, 

apsveikumu ievietojot 
krāsainajā numurā, savlaikus to 

dariet mums zināmu!
Apsveikuma tekstu sūtiet uz 

ASV biroju  – e-pasts: 
LaiksDSR@aol.com. vai uz 
Rīgas redakciju, e-pasts: 

redakcija@laiks.us

Laiku, 
Jauno Laiku un 

Laika mākslas kalendāru 
varat pasūtināt arī elektroniski.

Uzklikšķiniet  „Abonēšana”  mūsu mājas lapā!

www.laiks.us
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Ingrīdu satieku, nē, burtiski 
noķeŗu pēdējā vakarā Rīgā pirms 
atpakaļceļa uz Ameriku. Viņa 
ieradusies, lai kārtotu nākam-
vasaras darbus, kas saistīti ar 
nometnēm Latvijā. Un tām 
nākamvasar apritēs 20 gadi, no -
metnēm, kas Latvijā veidotas pēc 
Katskiļu pieredzes un kas vieno 
bērnus no Latvijas un citām ze -
mēm. 

Bet – kāds bija Ingrīdas pir-
mais ceļš uz Katskiļiem?

Tad pašas Katskiļu nometnes 
nemaz vēl nebija. Bija īrētas no -
metņu vietas, kur Ņujorkas un 
tās apkārtnes latvieši veda savus 
bērnus vasarās, lai viņi neblandītos 
pa ielām, kamēr vecāki strādā. 
Un ne jau mašīnās veda, jo ma -
šīnu nemaz visiem nebija. Veda 
ar vilcieniem un autobusiem, un 
arī ciemos brauca ar vilcieniem 
un autobusiem, kā un kad varēja. 
Neviens mums, bērniem, ne -
prasīja – gribi braukt uz nometni 
vai ne, jābrauc un viss. Bet bija 
jau skaisti – brīnišķīgā vietā 
Katskiļu kalnos, dzīve interesan-
ta.

Man bija septiņi gadi, kad 
pirmo reizi mani aizveda uz 
nometni. Tā uz šo īrēto vietu, cik 
atminos, braucu gadus četrus, 
līdz Ņujorkas draudze nopirka 
veco vācu koloniju Elka parkā, 
kas līdz tam bija kūrorts, kur 
pilsētā strādājošie pavadīja no 
darba brīvo laiku. Katskiļos bija 
lauku mājas, kā citkārt, kur 
pilsētniekiem atpūsties. Tā arī 
sākumā dzīvojām – vienā mājā 
zēni, citā – meitenes. Un vecāki 
vasarās brauca šurp strādāt un 
celt – tēsa dēļus, būvēja. Starp 
viņiem arī mācītājs Richards 
Zariņš. Tā tapa nometne, kuŗā 
laika gaitā astoņas vasaras nedē-
ļas jūlijā un augustā dzīvoja 
latviešu bērni. Dzīvoja piln-
vērtīgu, interesantu dzīvi – spor-
toja, dziedāja, dancoja, Lapiņ-
kundzes stingrajā vadībā izkopa 
latviešu valodu, mācītāja Ozola 
vadībā – ticības mācību. Jāteic, 
Ņujorkas latviešu draudze bija 
tas stūŗakmens, uz kuŗas veidojās 
un balstījās Katskiļu nometne, 
un pats mācītājs Ozols bija spor-
tisks, sabiedrisks dzinējspēks.

Gaŗezerā esmu dzirdējusi 
stāstus par to, kā nometņoša-
nas laikā par radušies pāri, kas 

kalnus gāzt. Atminos Jāni Briģi 
– viņš bija zaudējis abas rokas, 
taču prata padarīt vairāk nekā 
cits ar divām rokām. Apbrīnojams 
cilvēks, kas tik daudz prakstiski 
padarījis Katskiļos! Viņa atraitne 
Janīna Katskiļos strādā joprojām, 
un abiem ir divi lieliski bērni – 
Iveta un Alvis, kas arī aktīvi 
iesaistījušies „latviešu lietās”! 

Pienāca laiks, kad savus „gro-
žus”atdevi citiem un pati iesāki 
nometņošanu Latvijā...

Jā, 1990. gadā sapratu, ka ir 
izaudzis cilvēks, kam varu nodot 
savu pieredzi un zināšanas – 
Astrīda Līviņa Buka. Un gribu 
teikt arī citiem – ir jāsagatavo, 
jāiemāca cilvēks, kas var stāties 
tavā vietā un ir jāmāk pašam 
paiet sāņus, dodot viņam ceļu. Ir 
jābūt pēctecībai un attīstībai. Tā 
ir viena trimdas problēma, ka to 
zirdziņu un grožus negribam 
atdot jaunākai paaudzei. Bet va -
jag!

Saprotams, ka novērtēju savu 
pieredzi, ko nu jau turpat 20 ga -
dus lieku lietā, organizējot no -
metnes Latvijā, un arī te man ir 
sagatavota jaunā maiņa.

Tu esi izlolojusi arī tā sauktās 
„Senču nometnes” Katskiļos.

Īstenībā tām iedvesmu deva 
Kļaviņmāte no Bruklinas, ļoti 
kolorīta kundze, kas pīpēja un 
runāja „resnā” balsī. No viņas 
nāca ierosme vecākai paaudzei 
pulcēties Katskiļos jūnijā, pirms 
bērnu nometnes. Sākumā sanāca 
kopā kādi septiņi līdz desmit 

Turēties u turpināt!
Skolotāja Ingrīda Mieme sarunājas ar Ligitu Kovtunu

seniori, tad šī lieta apsīka. Un tad 
„nostrādāja” mans privātais mo -
tīvs – gribēju, lai manai mammī-
tei būtu iespēja šādi jauki pavadīt 
laiku Katskiļos. Atradās domu-
biedri – Janīna Briģe, Maija Bau-
 mane, Māra Buka un citi. Pa -
manījām, ka bērniem ļoti patīk 
nākt pie „senčiem”, parunāties, 
padzīvoties „latviskā garā”. Sastā-
dījām „senču programmu” – no 
rīta kāds referāts – par ētikas, 
reliģijas jautājumiem, pārdomas, 
tad pusdienas un pēc tam – 
dziedāšana, ko pie klavierēm 
mīļuprāt pavada Vilnis Baumanis 
un Irēna Upenieks Jasuta. Bet 
pēcpusdienās „dzenu” pastaigās, 
jo, būdama fizkultūras skolotāja, 
zinu, kāda nozīme ir kustībām. 
Vakaros seniori spēlē bingo/loto, 
zolīti un skatās filmas. Aizvadītajā 
vasarā iecienīti bija „Rīgas sargi”.

Būdama Katskiļos, pamanīju, 
ka te vasarās nometņo arī 
amerikāņi – latviešu draugi un 
kaimiņi.

Jā, bet sākumā jau nemaz tik 
viegli viņus nepieņēma. Laika 

gaitā izrādījās, ka no viņu vidus 
ir iznākuši nopietni atbalstītāji, 
piemēram, Maikls Izraels.

Jāteic, amerikāņi ir ļoti atvērti 
un ieinteresēti par citām kul-
tūrām. Gandrīz katram jau ir 
saknes kādā citā pasaules kultūrā, 
un interese par tām ir ļoti dzīva. 
Aizvadītajā vasarā atvedu uz Lat-
viju četras savas amerikāņu kol-
lēgu ģimenes, kas man allaž teica 
– nu, kāda ir tā tava Latvija, 
parādi vienreiz! Un, zini, viņi 
bija svētlaimīgi par šo iespēju.

Mums, latviešiem, jau arī tā 
situācija nemaz nav tik vienda-
bīga – mēs esam kā pilsoņi, tā 
ne  pilsoņi, mēs runājam latviski 
un nerunājam latviski, mēs bieži 
vien esam tā kā Latvijai piederīgie, 
tā kā Amerikai... Un ir jābūt 
kādai vietai, kur saiet kopā!

Kāds būtu tavs novēlējums, 
ko ievietot Laika kapsulā?

Turēties un turpināt! Neaiz-
mirst tos, kuŗi cēla Katskiļus, 
izveidoja tos par latvisku vidi, 
vietu, kas glabā latviešu kultūru 
un spēkus!

laimīgā laulībā dzīvo vēl šo -
baltdien. Vai tādi stāsti ir arī 
Katskiļos?

Kā nu ne – mēs ar Juri, pie-
mēram! Kopā esam 40 gadus, 
mums ir trīs bērni un pieci maz-
 bērni.

Bet interesants ir stāsts, kā sā -
kām būt kopā... Tovasar Katskiļu 
nometnē strādāja arī Juŗa mam-
ma, bet Juris atgriezās no Viet-
namas. Juŗa mamma teica – nu, 
aizbrauc uz Teksasu sagaidīt Juri! 
Kā jūs domājat – savu svētību 
deva arī mācītājs Ozols, teikdams 
– brauc gan, ved Juri mājās, 
nemaz neraizējoties par to, ko 
divi jauni cilvēki var pa ceļam 
sadarīt! Tas bija patiešām emo-
cionāli! Un Juris taču bija īsta 
nometnieku autoritāte, „ezer-
ķēniņš” – sportoja, peldēja, ņē -
mās ar bērniem... Tā nu notika, 
ka paši un mūsu bērni un maz-
bērni esam īstenie katski lieši.

Un tad pienāca brīdis, kad 
mācītājs Gulbis, kam tolaik bija 
galvenais  pienākums vadīt 
Katskiļu nometni, bet kuŗš nebūt 
nebija tik sportisks un atraktīvs 
kā Ozols, jebšu bija akadēmiski 
skolots, literāts, un kuŗam 
nometņošana nu nebija nekāda 
sirdslieta, uzrunāja mani, teik-
dams, ka grib „atdot grožus” 
man. Tā arī tiku „zirgā” un sāku 
vadīt nometni. Visu mūžu esmu 
bijusi skolotāja, fizkultūras 
skolotāja, un darbs man bija īsti 
pa prātam. Un bija lieliska 
komanda, ar kuŗu kopā varējām 

2010. gada vasarā
Maija Baumane, Māra Buks, Janīna Briģe, Anda Bībelniece, Ingrīda Mieme 
2010. gada vasarā Katskiļos

Infrīda Mieme šoruden Rīgā

Zelma Lapiņa un  Alberts Ozols

1960. gadi
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Manas pirmās atmiņas par 
Katskiļiem saistās ar 1963. gadu, 
kad Bostonas dižskauti un vadī-
tāji brauca, lai palīdzētu uzcelt 
vārtus pirmajai lielajai roveru/
lielgaidu nometnei “Imanta”.

Kad iebraucām, darbi jau ritēja 
pilnā sparā. Virves, vadi, stabi un 
lielie baļķi jau bija sagatavoti cel-
 šanai.  Nostiprinājām tos un sā -

Jumja zīme īstā vietā!
kām gatavot lielo jumtu, kuŗam 
bija noteikts tāds augstums, lai 
lielie autobusi varētu izbraukt cauri.

Nākamā dienā bija gatavs jau 
mazais jumtiņš, lai to varētu ap -
šūt ar skaidām, tā saucamiem 
šķindeļiem. Tas bija mans un 
ma    nu palīgu pienākums. Paspē-
jām to apšūt, un es izgatavoju 
jumja zīmi un piestiprināju to 

vietā. Tolaik  man bija 23 gadi, 
un mana sieve Irēne, dz. Skulte, 
palika mājās Bostonā, jo gaidīja 
mūsu pirmo bērnu Gunaru. Pēc 
pieciem gadiem mums piedzima 
meita Rita. Pagāja laiks, un Rita 
un Gunars sāka savu vasaras 
nometnes posmu un to turpināja 
desmit gadus.

Dēls apprecējās, viņa ģimenē 

Kopš dibināšanas 1975. gadā 
Ņujorkas latviešu koris ik gadu 
koncertējis dažādos svētkos – 
Ziemsvētkos, Adventā, Liel-
dienās, 18. novembrī, Kultūras 
dienās, dziesmu svētkos Amerikā, 
Kanadā, Eiropā un Latvijā, kā arī 
dažādos amerikāņu kultūrālos 
sarīkojumos. Taču viens no vis-
jaukākiem un raženākiem koŗa 
pasākumiem kopš 1990. gada ir 
Koŗa nometne maija beigās 
Ņujorkas draudzes Katskiļu vasa-
ras nometnē. 

Koŗa nometnes mērķis ir pava-
dīt nedēļas nogali kopā ar vienu 
vai diviem viesu koŗiem, saliedēt 
un iestudēt iepriekš sagatavotu 
programmu un pēc divu dienu 
intensīviem mēģinājumiem uzstā-
ties ar plašu koncertu.

Pa šiem divdesmit gadiem Ņu -
jorkas koris bieži sadarbojies ar 
Montreālas un Toronto koriem, 
kā arī centies uzaicināt kādu izci-
lu Latvijas kori vai diriģentu ar 
nodomu bagātināt mūsu koncer-
tu. Tā ir bijusi skaista sadarbība 
gan ar Latvijas, gan Kanadas 
koŗiem. 

Gatavošanās Koŗa nometnei ir 
notikums pats par sevi. Nedēļu 
pirms tam uz nometni dodas 
„Tīrīšanas komiteja”, lai tīrītu, 
mazgātu, savestu kārtībā mītnes, 
virtuvi un sarīkojumu zāli. Mīt-
nēs izguldināti visi koŗu dalīb-
nieki, skaitā apmēram 50 – 60 
personu. Koristi guļ guļammai-
sos un iztiek ar kopīgām vannas 
istabām. Uz brīdi visi izbauda 
tādu jaunības un bezrūpības 
sajūtu, it kā būtu atgriezušies 
savā jaunības nometnē.

Daļa koristu ierodas jau piekt-
dienas  rītā, kopā ar salīgtu no -
metnes pavāru un izpalīgiem, 
vezdami līdzi milzu produktu 
krājumus un visu, kas vajadzīgs 
nometnes uzturam. Nu jau kuŗo 
gadu Ņujorkas koristi ved līdzi 
pašu gatavotas zupas, kas tiek 
pasniegtas viesu koriem un pa -

Koŗa nometne
šiem piektdienas vakarā. Pie-
dāvājumā ir vismaz desmit dažā-
du gadu zupu. Tā vien šķiet, ar 
katru gadu tās kļūst interesantā-
kas un gardākas.  

Piektdienas pievakarē viesu 
diriģents pasniedz balss nostādī-
šanas stundu. Tā ir ļoti vērtīga 
un pamācoša. Koristi mācās 
kontrolēt elpu un atbrīvot balss 
saites. Sākas arī mēģinājumi solis-
   itiem un instrumentālistiem.

Sestdienas rītā pēc pamatīgām 
brokastīm koristi ierodas sarīko-
jumu zālē, lai sāktu kopmēģinā-
jumu ar viesu diriģentu.  Ir sais-
toši un vērtīgi dziedāt cita diri-
ģenta vadībā, reizēm koristi gan 
jūtas mazliet nedroši, bažīda-
mies, vai diriģents būs apmieri-
nāts. Ņujorkas koŗa diriģents 
Andrejs Jansons bieži šai nedēļas 
nogalē kļūst par koristu, dziedot 
kopā ar basiem. Kopmēģinājums 
ilgst visu dienu līdz vēlam vaka-
ram ar pusdienu un vakariņu 
pārtraukumiem. Kaut mēģinā-
jums nogurdina, tas ir pacilājošs. 
Kad tik daudz balsu saplūst kopā, 
rodas varena kopskaņa, un katrā 
koristā aug pārliecība, ka koris 
skan labi un pareizi. 

Svētdienas rītā vēl mēģinājums 
dažu ziesmu noslīpēšanai, kā arī 
tiek izmēģinātas divas dziesmas 
Kapu svētkiem, kas notiek Brāļu 
kapos. Pēc Kapu svētkiem tautie-
ši tiek aicināti uz koŗa koncertu 
nometnē. Sarīko jumu zāli koristi 
izpušķojuši ar meijām.Virs ska-
tuves izkārts Ņujorkas koŗa ka -
rogs. Ārpus zāles apmeklētāji var 
piestāt pie galda un iebaudīt vīnu 
un smalkus uzkožamos. Pēc kon-
certa visi tiek aicināti uz izcili 
sagatavotām pusdienām – cūkas 
cepeti ar kāpostiem vai lasi krē-
juma mērcē. Saldajā ēdienā vien-
mēr izceļas Ariadnes Zārdas 
gatavotās tortes, no tām neviens 
neatsakās. 

Uz koncertu ierodas tautie ši 
no tuvām un tālām vietām, kas 

sabraukuši uz Kapu svētkiem, kā 
arī pašu koristu ģimenes, draugi 
un citi koŗa cienītāji. Publikas 
atsaucība vienmēr bijusi silta un 
draudzīga. Koristiem tas ir dvē-
seli pacilātājs notikums.

Tā kā beidzamā laikā dzirdam 
satrauktas runas par Latviešu 
valodas un kultūras saglabāšnu, 
tad jāpiebilst, ka šāds latvisks 
sarīkojums ar Latvijas diženiem 
koŗiem, dziŗdot mūsu iemīļotās 
tautas dziesmas un kantātes, stip-
rina un pārliecina katru koristu 
un klausītāju, par piederību 
skaistai un bagātai kultūrai.

Ņujorkas koristiem, kā arī vie-
siem no Latvijas un Kanadas 
Koŗa nometne dod iespēju trīs 
kopā pavadītajās dienās satikties, 
sadziedāties un sadraudzēties. 
Koŗa nometne ir vērtīgs pasā-
kums, kas, cerams, turpināsies.

Dzintra Alversone,
Ņujorkas koŗa koriste,

2010. gada  20. oktobrī

piedzima divi zēni – Lars un 
Stefans, kuŗi savas nometnes gai-
tas sāka jau 2003. gadā.

Es vēl joprojām piedalos no -
metnē, jo veicu  galdnieka pienā-
kumus un pielieku savu roku, lai 
salāpītu kādu kāpņu margu, ka -
bīnes pakāpienu,  brīvlaikā maz -
liet pagleznoju veŗoties skaistajā  
apkārtnē. 2003.g. nometnes vār-

tiem bija nomainīti galvenie baļ-
ķi, bet kāsītis netika atlikts vietā.  
Nolēmu to izgatavot no sarkan-
koka, lai tas stāvētu vēl 40 gadus. 
Ar Janusa palīdzību pie slējam 
visgarākās kāpnes, un es jumja 
zīmi pieliku vietā. Varbūt nākot-
nē, kad būs pienācis laiks to 
nomainīt, šo darbu paveiks mani 
mazdēli. 

Aivars Zandbergs

1963. gada vasarā – Aivars Zandbergs ar palīgiem  uzliek jumja zīmi. Vainagu 
pina Maija Pulkstens, uz trepēm vad. Alfrēds Gaujinieks
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1963. gads, top jaunie vārti. Priekšplānā ar virvēm – Aivars Zandbergs
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I went to Camp when I was a 
kid.  I really liked Camp.  I even 
had a friend or two that I kept in 
touch with for a few years BUT I 
never had Nometne.  

Nometne is an amazing, 
enchanting inexplicably wonder-
ful place (and unfortunately for 
writing an article like this one, 
difficult to explain).  When I 
began dating Peteris, my Latvian 
husband, and he mentioned 
“Camp”, I had no idea what an 
integral part of our lives it would 
become.  The more I learned, the 
more I recognized that anyone 
who is not Latvian, married to a 
Latvian or Latvian “by associa-
tion”, most likely will never have 
the kind of bond that is formed 
at Nometne.

My husband met his best friend 
(Andy, a true BFF before that 
phrase was created and over-
used) at Camp around the age of 
eight.  This relationship along 
with all the others is one of the 
many reasons I have grown to 
admire and love the Latvians so 
much.

Before we were married, Peter 
explained that we will be mem-
bers of the Latvian Church 
because our kids will want to go 
to Nometne.  I remember the 
first time I went to Nometne, just 

My impressions about Nometne
to stay overnight during the win-
ter.  I remember meeting Janis 
and Janina Brigis and I thought 
at that time; what wonderful, 
kind people they were (little did 
I know, how truly astonishing 
and how hard they and now 
Janina works!!!!).  I marveled at 
the beauty of Nometne…the 
BEAUTY, the lake with the gor-
geous trees, the fields, and the 
woods, the acres and acres of 
green (or white).

As time progressed, so did we 
and before we knew it, our twins, 
at two years of age, were in īkšķis!  
What  fun!  The first year was a 

little difficult with two but Irene 
made it fun and we all loved our 
week!  Each year getting a little 
more seasoned and meeting a 
few more people and learning 
more of the ways of Nometne 
(like putting your silverware in 
the buckets and scraping off your 
plate). 

This year was the first year our 
twins were in “Big Kid Camp”.  
Last night, many months later, 
my daughter said “I miss my 
counselors at Camp!”  What 
other place where you are for 
two weeks of the year, effects the 
whole year and dare I say your 

I still remember my very first 
day of camp. It was 1992. I was 
nearly seven. I wasn’t even 
enrolled. I was much too scared 
to actually go, and my mother 
was much to scared to let me. My 
father, on the other hand, attend-
ed camp throughout his youth 
and severely wanted my sister 
and I to go, so one weekend he 
took us to visit our Vecmam in 
Sen i nometne. After visiting 
with Vecmam, and visiting 
Vectevs in the brāļu kapi, he 
dropped me off at cabin 9 to play 
with the other little girls for the 
day. One of the little girls imme-
diately handed me a Barbie doll 
and, my ears ringing with pump-
ing blood and my hand shaking 
as I reached out, I took the doll 
and began to play. 

I still remember my first real 
day of camp as well, it was the 
following year. My mother had 
finally caved and my sister (only 
five at the time) and I, with suit-
cases full of paired together out-
fits and matching socks, took the 
short hour-long car ride to camp, 
my heart beating in my ears. I 
was blessed that my girl cousins 
were attending for the first time 
that year as well, Krista, who was 
my age, and her older sister 
Erika. My boy cousins Jani and 
Evan had begun the year before. 
Still, for as secure as I was to be 
surrounded by family, when I 
rolled out my sleeping bag, I still 
checked to make sure my secu-
rity blanket (which I called 
“sega”) my mom had folded and 
stowed carefully at the foot was 
still there. As my parents drove 
off, I gave one more quick 
squeeze to my pillow that my 
mom had sprayed with her per-
fume, before running off to link 
arms with Krista, too shy still to 
play with the other girls. 

If you know me now, you know 
that I am anything but shy. I am 
tautas dejas teacher at Valodas 
Periods. I have been a vaditaja 
since I was 17-years-old. I’ve 
worked in the kitchen for so 
many summers that I can hear 
the sound of the dishwasher door 
slamming in my sleep (I know, I 
was lucky to have a dishwasher). 
I’ve lead get-to-know-you-nights, 
girls bonding sessions, final ball-
es, and skerslu gaijieni galore. 
I’ve dressed up as a Latvian/
Greek Olympian, a banshee, a 
space alien, Augustus Gloops’ 
wife, a vampire, a cowgirl, an FBI 
agent, a jungle gypsy fortune 
teller, and as endless others. I’ve 
had more experiences and 
learned more life lessons at 
nometne than I’d probably even 
like to recall. 

This call for articles was origi-
nally intended for pieces on how 
you or your family changed 
nometne, but I can’t help but 
write about how nometne 
changed me. Nometne is where I 
grew up. But more than that, 
nometne is where I felt safe to 
grow up. Sure, we teased each 
other beyond all else, but there 
was always a strong underlying 
current of trust and love. You 
couldn’t find that at school grow-
ing up in the “real world,” and 
I’ve barely found anything like it 
since. Even when engaging in 
shenanigans I knew my friends 
always had my back, and even 
when getting reprimanded for 
those shenanigans I knew the 
people in charge had my back as 
well. I probably grew more those 
two weeks each summer than I 
did the entire rest of the year. I 
know I was rarely happier.

So I just want to end with this: 
send your kids to camp. Even if 
they don’t speak a word of 

Latvian. Even if you think they’re 
too young still. Because they’ll be 
in good hands. Mine. And my 
best friends’. Who all went 
through the very same things. I 
promise to teach them Latvian 
language, culture, dance, how to 
have fun, and how to be good 
friends and people. I even having 
living proof. This summer 
marked the official moment I felt 
“older” at camp, as my very first 
campers, the girls I’d had for 
their first year at camp too, slaved 
away in the kitchen washing the 
same plates I’d minutes before 
taught campers to stick together 
with mashed potatoes... the exact 
same plates I’d washed nearly ten 
years prior with the exact same 
consistency of mashed potatoes 
gluing them together. It’s only 
right to return the favor(s) that 
had been granted to me since the 
age of six. 

I remember my last day of 
nometne, as well. This time the 

date was October 2010, a mere 
few weeks ago at Rudens Svetki. 
Upon arrival, I felt the familiar 
pumping of blood in my ears, 
which I have since come to 
appreciate as a change in altitude 
and complete and utter excite-
ment and joy. As we drove in 
(my car filled with both Latvians 
and a very special non-Latvian), 
we rolled down the windows 

despite the sprinkling rain and 
blared music. Pulling into the 
Rota driveway, we were greeted 
with screams of delight and at 
least six people running straight 
to our car, my father among 
those who came to greet us. I 
entered Rota and immediately 
received a minimum thirty hugs 
in the span of ten minutes. I was 
safe and sound.

entire life like Nometne?
I was privileged to be a “sports 

director” during the Voladas 
periods this year and once again 
it is difficult to explain…I was 
exhausted, standing on the now 
old edme zale watching the flags 
go up, the feeling that I was a 
part of something so much big-
ger than myself was overwhelm-
ing.

I thought I knew Nometne, we 
happily went to the 50th 
Anniversary, we stayed there “off 
season”, last year we even went to 
Sniegaine (which was awesome) 
but until you have stayed your 

two weeks (or four or six!) you 
don’t really know.  Sitting at the 
“church in the woods” during the 
middle weekend and listening to 
Mac. Salins speak, my eyes began 
to tear, not because of his ser-
mon, but because I thought, this 
magnificence will end. 

I really liked camp as a kid, I 
went to sports camps and music 
camps and Bible camps….but 
there is no place like Nometne.  I 
honestly feel sorry for all the 
people who will never know the 
kind of love, admiration and 
respect that abounds there.

Lory Addison

My impressions about Nometne

Katskiļu meitenes

No kreisās: 
Alī Anužis, 

Austra Zubkovs, 
Todd Kirby, 

Jānis Zubkovs, 
Shane Kokis, 
Ēriks Jasuta,  

Krista Doyle, 
Evans Zubkovs, 

Brita Vallens, 
Aleks Apelis
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1949. gadā, kad Ņujorkā tika 
nodibinātas Rīgas (90.) skautu 
un Zilā kalna (4.) gaidu vienības, 
krusttēva lomu abām vienībām 
uzņēmās Ņujorkas latviešu evan-
ģeliski luteriskā draudze. Drau-
dzes īpašumi tika atvēlēti skautu 
un gaidu nodarbībām un citiem 
pasākumiem.

Kad 1956. gadā draudze iegādā-
jās vasaras nometni Elka Parkā 
Katskiļu kalnos, skautiem un 
gai    dām bija iespēja izmantot šo 
vietu savām nometnēm. Jau 
nometnes atklāšanā klāt bija 
skautu un gaidu vadītāji.

1957. gadā notika pirmās abu 
vienību nometnes ar nosaukumu 
gaidām - Melluži un skautiem 
Mežaparks. Nometnē piedalījās 
arī Daugavas (8.) skautu un Sau-

Skauti un gaidas Katskiļu kalnos

Pēc 2. Lielās skautu un gaidu 
nometnes 1972. gadā Kanadā 
skau  tu /gaidu vadība nolēma rī -
kot savu nākamo 3. Lielo no -
metni Ņujorkā. Draudze tai ne 
tikai atvēlēja savu īpašumu, bet 
arī aktīvi piedalījās nometnes 
vietas labiekārtošanā. Vispirms 
bija jāiztīra nometnes telšu vietas 
no ilgākā laikā sakritušiem koki-
em. Šis darbs sākās jau 1974. ga -
dā, un noritēja galvenokārt zie-
mas mēnešos, kad varēja brīvi 
dedzināt sausos kokus un zarus. 
Visu nometnes plānu apmēram 
750 skautu un gaidu izvietošanai 
izstrādājua inženieris vadītājs Jā -
nis Šķinķis un to apstiprināja 
Ņu  jorkas pavalsts attiecīgās iestā-
des. Tika pievilkti ūdensvadi no 
rezervuāriem, izbūvētas speciā-
las dušu telpas. Par ūdens sistēmu 
atbildīgie darbinieki bija Fricis 

Liepiņš un Marģers Laiviņš. Tika 
izbūvētas ugunskuru un karogu 
vietas, iekārtota iekšējā telefona 
un radio sistēma. Par elektrību, 
telefonu, radio un skaņu sistē-
mām atbildēja vadītājs Mārtiņš 
Gaujenieks, Viktors Buks, Andris 
Lazdiņš.Visus šos darbus veica 
vienību labvēļi, bet jauna ceļa iz -
būves uz ēdamzāli un ugunskura 
vietu “Debess pļāvās” veica no -
met  nes īpašuma komiteja no sa -
viem līdzekļiem.

Nometnes organizēšanas 
komitejā darbojās skautu nomet-
nes rīkotājs vad. Alfrēds Gauje-
nieks, gaidu nometnes rīkotāja 
vad. Zigrīda Gaujeniece, komite-
jas priekšsēdis un techniskās 
daļas vadītājs vad. Jānis Šķinķis, 
finanču daļas vadītājs vad. Ge -
orgs Ivanovs, informācijas daļas 
vadītājs vad. Ēriks Priedītis, 

saim   niecības daļas vadītāja Maija 
Gobiņa, sekretāre vad. Maija 
Šķinķe.

Apraksti par 3. Lielo nometni 
ņemti no vad. Ērika Priedīša rak-
sta par 3. Lielo nometni “Pasaules 
tālēs – skautisma astoņdesmit 
gadi” un vad. Maijas Šķinķes 
raksta “Arvien modra - latviešu 
gaidisma vēsture”:

“Latviešu skautisma 60 gadu 
un Latviešu gaidisma 55 gaidu 
darbības atcerei, latviešu ev. lut. 
draudzes lauku īpašumā Elka 
Parkā, Ņujorkā 1977.g. no 27. 
augusta līdz 4. septembrim tika 
rīkota 3. Lielā nometne. Tā bija 
iedalīta skautu un gaidu nomet-
nēs, kas sadalītas 9 apakš no met-
nēs, neieskaitot cittautu gaidu un 
skautu nometnes.

Skautu nometnes idejiskā tema 
bija “Ziemcieši”. Tie raksturoja 
latviešu skautismu  no tā dibinā-
šanas cauri dažādām grūtībām 
līdz šai dienai. Skautu nometne 
bija iedalīta piecās apakšno met-
nēs. Mazskauti dzīvoja apakš-
nometnē “Pasaules tālēs” (laiks 
no 1950. g. līdz šai dienai), un tur 
nometņoja 104 mazskauti un 39 
vadītāji ar priekšnieku vad. Jāni 
Schulmeisteru. Skautu apakšno-
metnē “Trimdas ceļos” ( laiks no 
1945. g. līdz 1950. g.) nometņoja 
107 skauti un 30 vadītāji ar 
priekš  nieku vad. Stanislavu Lei-
ma  ni. Dižskautu apakšnometnē 
“Paēnas ļaudis” ( laiks no 1940. g. 
līdz 1945. g.) nometņoja 13 diž-
skauti un 4 vadītāji ar priekšnie-
ku vad. Laimonu Gobu. Roveru 
apakšnometnē “Dzimtenes krasts” 
(laiks no 1917. g. līdz 1939. g.) no -
metņoja 53 roveri un 15 vadītāji 
ar priekšnieku vad. Linardu Luk-
su. Vadītāji, kuŗi neietilpa vienību 
sastāvos, dzīvoja apakšnometnē 
“Ziemciešu cilts”, skaitā 24 ar 
priekšnieku vad. Raimondu 
Čaku. Kopskaitā skautu nometnē 
bija 441 dalībnieks no ASV, Ka -
nadas, Austrālijas un Vene cuē-
las.

Gaidu nometnes nosaukums 
bija “Saules lokā”. Nometne bija 
iedalīta trijās apakšnometnēs. 
Guntiņu apakšnometnē “Pļava”, 
nometņoja 71 guntiņas un 29 

leskalna (7.)gaidu vienību locekļi 
no Bostonas. 1958. gadā bija pir-
mais ziemas izbraukums, kuŗā 
notika dažādas ziemas nodarbības 
un strēlnieku piemiņas brīdis pie 
apsnigušas meža eglītes. Šādi iz -
braukumi ir turpinājušies gan drīz 
katru gadu un turpinās vēl tagad.

 Vasarās skauti un gaidas rīkoja 
savas vienību nometnes, kuŗās 
dažkārt piedalījās arī gaidas un 

em. Uz vietas zāģētiem kokiem 
vajadzēja izkalst un tikt nodro-
šinātiem pret ūdeni. Pati būvē-
šana sākās 1963. Gadā, un dar-
bus koordinēja vadītājs Pēteris 
Matsons. Visi darbi tika veikti 
pašu spēkiem, tajos piedalījās 
vadītāji Alfrēds Gaujenieks, Jānis 
Šķinķis, Ints Rupners, Ēriks Prie-
dītis un roveri, kā arī vienību 
lab  vēļi Herberts Krasts, Jānis Bā -

skauti no Bostonas. Kopumā ir 
notikušas deviņas šādas nomet-
nes: 1960.gadā Meža balsis, 1961.
gadā Kops ir mūsu pamats, 1963.
gadā Klintenieši, 1966.gadā Lei-
putrija, 1968.gadā Līgo, 1969.
gadā Meža mājas, 1970.gadā At -
balss, 1989.gadā Mežs runā, 1990.
gadā Klintenieši.

1964. gadā skauti un gaidas 
plā  noja rīkot 1. roveru un lielgai-
du nometni Imanta. Ņujorkas 
draudze atkal bija atsaucīga un 
at  vēlēja savu īpašumu šīs nomet-
nes rīkošanai. Rīkošanas darbi 
sākās jau divus gadus iepriekš. 
1962. gadā nozāģēja un nomizo -
ja pirmos kokus nometnes vār tu 
būvei pēc architekta Zariņa meti-

lēns, Fricis Rūdolfs Slakteris un 
Marģers Laiviņš.

Imantas nometne notika 1964. 
gadā no 29. augusta līdz 6. sep-
tembrim. Nometnē piedalījas ro -
veri un lielgaidas no ASV un 
Kanadas. Nometnes lielais noti-
kums bija brauciens uz Pasaules 
izstādi Ņujorkā. Vārti tika ie  svē-
tīti nometnes sākumā un nomet-
nes beigās nodoti Draudzes lau-
ku īpašuma komitejai. Oficiālo 
nometnes vārtu “atslēgu” nodeva 
Imantas skautu komandants 
vadītājs Ēriks Priedītis, un to sa -
ņēma draudzes priekšnieks V. 
Gobiņš. Kopš tā laika šie vārti ir 
kļuvuši par draudzes vasaras no -
metnes simbols.
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vadītājas ar priekšnieci vad. Ilzi 
Šmidcheni. Gaidu apakšnomet-
nē “Sēta” nometņoja 122 gaidas 
un 31 vadītāja ar priekšnieci vad. 
Maiju Laiviņu. Lielgaidu apakš-
nometnē “Druva” nometņoja 66 
lielgaidas un 20 vadītājas ar 
priekšnieci vad. Morellu Vilku. 
Kopskaitā gaidu nometnē bija 
367 dalībnieces no ASV, Aus-
trālijas, Kanadas un Venecuēlas.

Mazo bērnu nometnē “Stariņi”, 
ko vadīja Sarmīte Grava ar palī-
dzēm, piedalījās 17 bērni, kuŗi 
vēl nebija sasnieguši mazskautu 
un guntiņu vecumu, bet kuŗu 
vecāki bija vadītāji un piedalījās 
gaidu vai skautu apakšno  met-
nēs.

Administrācijā darbojās 81 
darbinieks. Kopskaitā visā no -
metnē bija 905 dalībnieki!

Svētdien, 28. augusta rītā, no -
met  nes atklāšanu ievadīja kopīgs 
dievkalpojums draudzes brīvda-
bas baznīcā, ko vadīja māc. 
Ri      c hards Zariņš. Dievkalpojumā 
ko pā ar nometņotājiem piedalījās 
ap 1000 cilvēku. Tieši plkst 12:00 
parādes laukumā iesoļoja skauti 
un gaidas un nostājās ierādītās 
vietās, iekļaujot visu parādes lau-
kumu no trim pusēm. Pēc skautu 
komandanta vad. Inta Rupnera 
un gaidu komandantes vad. 
Maijas Šķinķes ziņojumiem Lat-
viešu gaidu priekšniece vad. Zi g-
rīda Gaujeniece paziņoja 3. Lielo 
nometni par atklātu. “Esiet modri 
par savu latvisko skautismu un 
gaidismu, audziet tajos un nekad 
nezaudējiet ticību tai dienai, kad 
atjaunosiet mūsu skautisma un 
gaidisma ugunskurus tur, kur 
tiem īstā vieta, mūsu mīļajā Lat-
vijā!” Nometnes atklāšanā ap -
sveicēju vidū bija pirmis Latvijas 
Skautu priekšnieks vad. Valters 
Voits no Vācijas, ALA valdes 
priekšssēdis Jānis Riekstiņš, un 
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudz-
es priekšnieks Alfrēds Traut ma-
nis.

Atskanot Amerikas himnai, 
mas  tā uzvijās Amerikas Savie-
noto Valstu karogs. Kopēji dzie-
dot Latvijas himnu uzvijās Lat-
vijas un mītņu zemju karogi. 
Vakarā bija lielais ugunskurs ar 
temu “Saules lokā”, ko vadīja vad. 
Zigrīda Gaujeniece. Priekš ne-
sumi, dziesmas, dejas mijās ar 

Gaidas, skauti, lielgaidas, rove-
ri ar vadītājiem ir veikuši daudz 
darbus, piedaloties talkās kopš 
nometnes iegādes, kas vēl tiek 
turpinātas līdz šai dienai. Uguns-
kura vietas ieplānojumu un tās 
izveidošanu veica skautu vadītā-
ji, viņi ķērās arī pie tiltiņu pārbū-
ves.  Nometnē ir arī notikušas 
divas skautu un gaidu vadītāju 
konferences 1975. gadā un 2005. 
gadā, kuŗās piedalījās vadītāji un 
vadītājas no ASV, Kanadas un 
Austrālijas. 1975. gada konferen-
cē visus vadītājus iepazīstināja ar 
priekšā stāvošās 3. Lielās nomet-
nes plāniem.

1976.,1993., 2004. un 2009. ga -
dā notika vadītāju sagatavošanas 
kursi ar kursantiem no ASV un 
Kanadas skautu un gaidu vienī-
bām. Vairākkārtīgi notika arī 
roveru pārdomu naktis gan vasa-
ras vidū, gan arī ziemas sniegotās 
naktīs ar solījumiem rīta saullēk-
tā.

Ir pagājis 61 gads, kopš Ņu -
jorkas ev.lut. draudze uzņēmās 
krusttēva lomu Ņujorkas skautu 
un gaidu vienībām, un 54 gadi, 
kopš skautu/gaidu darbs tika vei-
cināts draudzes vasaras nomet-
nē. Mēs ceram, ka šis draudzes 
atbalsts turpināsies vēl ilgus 
gadus!

Vadītāji 
Jānis un Maija Šķinķi

saucieniem, kas atbalsojās no -
met  nes kalnos un lejās. Ar pirm-
dienu, 29. augustu, sākās nomet-
nes ikdiena ar nodarbībām, 
šķēršļu un pētniecības gājiemiem, 
sirojumiem, rotaļām, meža mā -
kām un ugunskuriem.

Trešdien, 31. augustā, bija no -
metnes lielais notikums – eks-
kursijas diena, kad 804 nomet -
ņotāji 18 autobusos devās uz 
miljonu pilsētu Ņujorku. Visi au -
tobusi bija greznoti speciāli šim 

nolūkam gatavotiem 3. Lielās 
no  metnes plakātiem. Ņujorkas 
ostā nometņotāji pārkāpa uz 
diviem “Circle Line” īrētiem ku -
ģiem un 3 stundu braucienā ap -
brauca apkārt Manhatenai, ap -
ska  tot Ņujorkas redzamākās vie-
tas. Ekskursijas technisko izkār-
tojumu veica vadītāji Ints Rup-
ners un Maija Šķinķe.

Nemanot bija pienākusi sest-
diena. Šī nometņotājiem bija 
skaista diena, jo bez pašu tautie-
šu un vecāku apciemojuma, no -
metni apmeklēja igauņu, lietu-
viešu, ungāru, poļu, krievu, uk -
raiņu un amerikāņu skauti un 
gaidas. Pēcpusdienā cittautu 
skau  ti un gaidas uzstājās ar 
priekš  nesumiem. Vakarā bija lie-
lais pēdējais šīs nomentes uguns-
kurs ar temu “Ziemciešu cilts”, 
ko vadīja vad. Auseklis Pērkons. 
Pie ugunskura sildījās pāri par 
2000 nometņotāju un viesu.

Pēdējā nometnes dienā skauti 
un gaidas pulcējās kopējām diev-
kalpojumam, ko vadīja prāvests 
A. Justs un māc R. Zariņš. Sekoja 
nometnes parāde, kuŗā piedalījās 
arī cittautu skauti un gaidas ar 
saviem karogiem. Bija varens 
skats, raugoties smaidošo jaunie-
šu simtos, kas bija nostājušies 3. 
Lielās nometnes pēdējai skatei. 
Nometnes slēgšanas ceremonijā 
ar uzrunu piedalījās PBLA 
priekšsēdis Ilgvars Spilners. Ska -
not dziesmai “Svēts mantojums,” 
karogi noslīdēja no mastiem un 
Latviešu skautu priekšnieks vad. 
Edgars Dāvidsons pasludināja 3. 
Lielo nometni par slēgtu.

Skaisti un ar bagātīgiem, retiem 
vēsturiskiem eksponātiem bija 
iekārtotas abu kustību piemiņas 
izstādes. Par skautu izstādi atbil-
dīgi bija vadītāji Alfrēds Gau-
jenieks un Ilmārs Paupe, par gai-
 du izstādi vad. Lilija Klētniece, 
vad. Dzintra Paupe un Gita Pa  dega.

Nometnes viesu dienās pretī 
lielajam pulkstenim darbojas ka -
fejnīca “Laima”, kurā nometnes 
apmeklētāji vienmēr varēja dabut 
kaut ko garšīgu. Kafejnīcas gal-

venais pavārs Jānis Gobiņš ar 
palīgiem. Par visu saimniecības 
daļu atbildēja Maija Gobiņa ar 
ļoti daudzām palīdzēm. Vēl tagad 
jāapbrīno varenās saimnieces, 
kuŗas ekskursijas dienā pabaroja 
pāri par 800 nometņotājus, saga-
tavojot tītara vakariņas nomet-
nes virtuvē.

Pateicoties draudzes un dau-
dzo labvēļu atbalstam, nometne 
izdevās tik labi.

Pateicībā par nometnes lieto-
šanu Latviešu skautu kustība un 
Latviešu gaidu kustība pasniedza 
draudzes īpašumam baznīcas 
zvanu, kas vēl pēc visiem šiem 
gadiem aicina nometņotājus uz 
dievkalpojumiem”.

Latviešu skautu priekšnieks 
vad. E. Dāvidsons un Latviešu 
gaidu priekšniece vad. Z. Gau-
jeniece nodeva Nujorkas latviešu 
ev. lut draudzes priekšniekam 
Alfrēdam Trautmanim un Lauku 
īpašuma komitejas priekšsēdim 
Valteram Zālītim zvanu.

2005. gadā vad. Andris Vītiņš 
sava tēva piemiņai uzbūvēja zva-
nam torni.Torņa projekta autors 
bija Gundars Jēgers, galvenais 
inžienieris Viktors Vītoliņš. Būv-
darbos palīdzēja Martiņš Roze, 
Pauls Bergs, Valters Goldšmits, 
Kārlis Pīlēģis. 

1987. gada vasarā kravas auto-
mašīna, pievedot bērnu vasaras 
nometnei pārtiku, sabojāja vienu 
no galveniem vārtu balstiem. 
Tas, kā arī laika zoba bojājumi 
prasīja tūlītēju vārtu nostirpinā-
šanu. To izdarīja talkas kārtībā 
tūlīt, bet pilnīgus atjaunošanas 
darbus uzsāka 1988. gadā pēc 
apdrošināšanas kompensācijas 
saņemšanas no vainīgās automa-
šīnas firmas. Kompensācijas 
saņemšanu bija izkārtojis inže-
nieris vadītājs Andris Lediņš un 
atjaunošanas darbus 1988. un 
1989. gadā vadīja vad. Jānis Škin-
 ķis. Talkās piedalījās vadītāji Ints 
Rupners, Andris Lediņš, Mārtiņš 
Zālīte, Andris Vītiņš, Pēteris Ai -
vars, Roberts Batarags un skau-
tu/gaidu labvēļi Juris Blumfelds, 
Uldis Sūrmanis, Jānis Slakteris, 
Alvis Šterns un citi. 
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Staunton, 
October 26 

– A group of Siberian nationalists 
has called on ethnic Ukrainians 
living in the Far East, a 
community the Siberians note 
that currently has fewer 
opportunities to preserve its 
national culture than do the 
indigenous Siberian peoples, to 
join the Siberian nationalist 
movement.

In an indication of seriousness, 
the Siberian Popular Assembly, 
fresh from its effort to have 
people east of the Urals declare 
“Siberian” as their nationality in 
the just-completed Russian 
Federation census, has published 
an appeal to the Siberians of the 
Russian Far East and done so in 
the Siberian, Ukrainian and 
Russian languages (www.
verkhoturov. info/content /
view/1016/1/).

“Brother Ukrainians!” the 
appeal begins, “at this historic 
moment of the awakening of the 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Siberian Nationalists Seek Alliance with 
Ethnic Ukrainians in Far East

Siberian nation, we Siberians 
extend to you the hand of 
friendship. There are scarcely 
any other peoples closer than we 
are by their historical fate,” one of 
colonization, persecution, and 
russification.

The appeal continues by saying 
that “we intend to build our 
future in peace and cooperation 
with all peoples, respecting the 
right of every nation to self-
determination,” and that includes 
respecting the “many-thousand-
strong” Ukrainian diaspora in 
the Far East, known historically 
as “Gray and Green Ukraine.”

At the present time, the appeal 
states, Ukrainians there are 
“deprived of the right even to 
education in their native 
language, not to speak of the use 
of their tongue in business and 
legal affairs.” That is because, the 
appeal says, “the Russian powers 
that be consider any citizen of 
the Russian Federation ‘a 
Russian.’” In this respect, 
Ukrainians and Siberians are in 
the same boat.

The self-proclaimed Council 
of the Siberian People, the appeal 
says, is “a political organization 
which seeks the establishment of 
a future flourishing Siberia and 
the happiness of all Siberian 
peoples, including the Ukrainians 

and the Siberians themselves,” 
and insists on the right of Siberian 
Ukrainians to have schools in 
their native language.

And the appeal concludes with 
an appeal to the Ukrainians of 
the Far East to disseminate 
further information about this 
cause and to join with the 
Siberian nationalists in this 
cause. To that end, it calls on the 
Far Eastern Ukrainians to get in 
contact with the Siberian 
nationalists via the email address, 
sibveche@gmail.com. 

The Ukrainians of the Far East 
came into existence as a 
distinctive community at the end 
of the nineteenth century when 
the tsarist authorities provided 
free transportation and free land 
to Ukrainians suffering from 
famine. Several hundred 
thousand Ukrainians took 
advantage of that offer and called 
the land they settled in the 
“Zeleny klyn” or Green Triangle.

The population grew rapidly 
and by the time of the first Soviet 
census in 1926 ethnic Ukrainians 
formed almost half of the 
population in the area within the 
triangle formed by Vladivostok, 
Nakhodka and Khabarovsk, and 
in the years of the Russian Civil 
War, it played a key role.

Indeed, one of the causes of the 

defeat of the Russian White 
Movement in the Far East was 
the opposition of its leaders to 
any concessions to the non-
Russians and especially to the 
Ukrainians, whom most of the 
White leaders refused to 
acknowledge were a separate and 
distinct nation.

The Bolsheviks exploited that 
and promised the Ukrainians in 
the Far East native language 
schools and broad cultural 
autonomy, but having defeated 
the Whites, the Soviet government 
reneged and promoted the 
thorough-going russianization 
and russification of the ethnic 
Ukrainians.

As a result, by the end of the 
Soviet period, the percentage of 
people in the Russian Far East 
who declared themselves to be 
Ukrainians as opposed to 
Russians had declined to the 
single digits in most places, but 
the share of the population in 
that region as a whole with 
Ukrainian roots is certainly more 
than half.

The Zeleny klyn Ukrainians, 
however, even at that time did 
claim one remarkable distinction. 
In the mid-1980s for a brief time, 
the United States broadcast to 
them in Ukrainian, the only time 
during the Cold War when the 

West broadcast to an area not 
defined by the Soviet system as 
being of that language 
community, at least formally.

In the wake of the collapse of 
the Soviet Union, some 
Ukrainians in Kyiv attempted to 
reach out to the Zeleny klyn and 
some Ukrainians there organized, 
but little came of either effort, 
the victim of more pressing 
immediate problems and the 
enormous distance separating 
Ukraine proper from the 
Ukrainians in the Far East.

The new Siberian nationalist 
appeal may not be crowned with 
immediate success, but this effort 
to form a supra-national Siberian 
identity represents a challenge to 
the way Moscow has been doing 
business for almost a century. As 
a result, it is likely that this move 
by the Siberians will provoke a 
greater response from the center 
than anything the Siberians have 
yet done.

(The most important study of 
the Ukrainians of the Zeleny 
klyn is Ivan Svit’s “Zelena 
Ukraina. Korotkyi istorchnyi 
narys ukrains’koho politiychnogo 
i hromads’kogo zhytiia” in 
Ukrainian, New York, 1949. For 
an English language introduction, 
see especially John J. Stephan’s 
“The Russian Far East,” Stanford, 
1994.)

Detroitas Sv. Pāvila draudzes 
sabiedriskā telpa 2. oktōbrī bija 
pārvērsta par Latvijas valsts 
iestādi – 10. Saeimas vēlēšanu. 
Detroitas iecirkni nr. 1036. Ār -
pusē plīvoja Latvijas karogs. 
Iecirkņa durvis vērās pulksten 
septiņos no rīta, un līdz pulksten 
astoņiem vakarā 54 balsotāji bija 
izpildījuši savu Latvijas pavalst-
nieka patriotisko pienākumu.

Balsotājus sagaidīja Detroitas 
iecirkņa vēlēšanu komisijas 
vadītāja Līga Jēkabsone, locekļi 
Silvija Ņukomere (Newcomer) 
un Dainis Rudzītis, palīgi Tatjāna 
Žagare-Vītiņa, Mārcis Jansons 
un Ilgvars Jēkabsons.

Pie durvīm Ilgvars Jēkabsons 
balsotājiem pārbaudīja pases de -
rīguma termiņu un paskaidroja 
balsošanas noteikumus. Vēlēšanu 
komisijas locekļi pie galda ik -
vienu balsotāju reģistrēja un 
iedeva aploksni, kuŗā ievietot 
vienu no 13 kandidātu saraksti-
em, un iespieda pasē zīmogu. 

Mēs balsojām!
Pēc tam balsotāji klusībā bez 
steigas un vienatnē varēja pār -
domāt, kuŗam deputāta vār dam 
pievilkt kurs tiņu vai kuŗu iz -
svītrot. 

Pirmā melnās aizzīmogotās 
kastes spraugā aploksni ar izrau-
dzīto kandidātu sarakstu iemeta 
Irma Rudzīte. Andris un Dagnija 
Lāči aizkavējās ceļā no Rīgas, to -
mēr paspēja ierasties īsi pirms 
iecirkņa slēgšanas un bija pēdējie 
balsotāji.

Pēc iecirkņa durvju slēgšanas 
sākās atbildīgs darbs – vēlēšanu 
biļetenu skaitīšana. Atis Markovs 
palīdzēja saskaitīt krustiņus un 
svītrojumus. Pusnaktī, dzeŗot ka -
fi  ju, datora ekrānā vēlreiz pār-
baudījām Centrālās vēlēšanas 
ko  mitejas norādījumus, lai pre-
cīzi izpildītu vēlēšanu gaitas pro-
tokolu. Nevarējām saprast, kāpēc 
mūsu vairākkārt pārskaitītos 
datus nepieņem. Ar Skype zva-
nījām uz Latviju, kur atbildēja 
kāds samiegojies CVK darbi-

nieks. Ar viņa palīdzību un Mār-
 ča Jansona techniskām zināša-
nām beidzot viss veiksmīgi izde  
vās, un gandarīti varējām braukt 
mājās. 

Paldies visiem iecirkņa darbi-
nie kiem par izturību un labo dar-
 bu, ALAs valdes locekļiem, kuŗi 
neatlaidīgi aicināja latviešus bal-
sot, Latvijas valdības amat per so-
nām par iespēju septiņās ASV 
pilsētas pārvietojamās pasu darb-
stacijās pagarināt pasu de  rīguma 
termiņu vai izņemt jaunu pasi.

Šogad latvieši sasparojās, un 
balsotāju skaits ASV bija divreiz 
lielāks nekā iepriekšējās Saeimas 
vēlēšanās, jo daudzi apzinājās, 
cik tautas nākotnei šīs vēlēšanas 
ir nozīmīgas. Iepriekšējās vēlēša-
nās ASV bija tikai deviņi vēlēšanu 
iecirkņi, šajās – 15! Priecājāmies, 
ka nebija jābrauc balsot uz Va -
šingtonu. 

Novēlēsim mūsu jaunievēlētai 
valdībai spēku un godaprātu.

L. Jēkabsone

Vēlēšanu dienā Detroitā, no kreisās: Līga Jēkabsone, Ilgvars 
Jēkabsons, Tatjana Žagare-Vītiņa, Dainis Rudzītis, Silvija 
Ņukomere

Pirmā balsotāja Detroitā – Irma Rudzīte Pēdējie 2. oktōbrī nobalsoja Andris un Dagnija Lāči
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Valsts prezidents Valdis Zatlers, Latvijas skautu un gaidu patrons, 
29. oktobrī Līgatnes novadā pirmo reizi viesojās skautu un gaidu 
nometnē, kur tikās ar nometnes dalībniekiem un pie kopēja uguns-
kura diskutēja par katra cilvēka iespējām būt noderīgam un uzticī -
gam Latvijai un par to, kas ikvienu sasaista ar dzimteni un ļauj ar to 
lepoties. Valsts prezidents pauda uzskatu, ka ikvienam, tostarp skau-
tiem un gaidām, ir būtiski mācīties un pilnveidot sevi – attīstīt sevī 
tādas īpašības kā izpalīdzība, draudzīgums, atsaucība, drosme un 
apgūt noderīgas prasmes – zināšanas par dabu un dzīvi dabā, apgūt 
paražas un sekot tradicijām.

10. Saeimas pirmo sēdi 2. novembrī varēja vērot TV tiešraidē. 
Pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojuma Saeimas 
locekļi alfabētiskā secībā deva svinīgo solījumu. Aizklātā balsojumā 
tika ievēlēts Saeimas prezidijs. Ministru prezidents Valdis Dombrovs-
kis ziņoja, ka viņa vadītā  valdība noliek pilnvaras. Saeimu uzrunāja 
Valsts prezidents Valdis Zatlers. 

Latvijas Pasts izdevis jubilejas aploksni, kas veltīta Krišjāņa Ba -
rona 175 gadu jubilejai. Jubilejas aploksnē attēlots ievērojamā latviešu 
rakstnieka un publicista Krišjāņa Barona, saukts arī par Dainu tēvu, 
portrets. Speciālajā zīmogā, kas izdots kopā ar jubilejas aploksni, 
attēlots K. Barona paraksta nospiedums. Mākslinieka Ģirta Grīvas 
vei  doto aploksni un speciālo zīmogu rotā uzraksts “Krišjānim Ba -
ronam – 175”.

Aprit 400 gadi kopš leģendārā hercoga Jēkaba dzimšanas. Jelgavā 
un Kuldīgā notiek dažādi sarīkojumi, svinot šo nozīmīgo notikumu. 
Kuldīgā   gadatirgus Rātslaukumā un koncerts Svētās Katrīnas baz -
nīcā. Tirgū “hercoga manufaktūrā” lēja vaska un parafīna sveces, kala 
naudu, pina grozus, gatavoja rotas un citas noderīgas lietas. “Hercoga 
aptieka” izrakstīja “drapes” un pulveŗus. Seno spēļu pagalmā meta 
cirvjus, šāva ar loku un arbaletu. Medību zālē “Ragi, nagi, asakas” 
varēja apskatīt trofejas, klausīties mednieku stāstus, nobaudīt me -
dījumu un svaigāko zivju lomu. Alekšupītes viļņos notika pašu 
darinātu kuģu sacīkstes. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, lidostā Rīga šī gada 
pirmajos deviņos mēnešos iebraukuši un izbraukuši 3,59 miljoni 
pasažieŗu, kas bija pieaugums par 17,1%. Ar Latvijas aviosabiedrību 
lidmašīnām šī gada deviņos mēnešos lidostā Rīga iebraukuši un 
izbraukuši 2,45 miljoni pasažieŗu. Tas ir par 19,5% vairāk nekā ie -
priekšējā gada attiecīgajā laika periodā. Savukārt ārvalstu aviosabied-
rību pakalpojumus izmantojuši 1,14 miljoni pasažieŗu, kas ir par 
12,3% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī - septembrī. Vislielākā 
pasažieŗu apgrozība lidostā Rīga bijusi ar Vācijas lidostām - 460 000, 
ar Lielbritanijas lidostām - 420 000, ar Somijas lidostām - 330 000 
pasažieŗu.

Maksātnespējas pieteikumu iesnieguši divi Latvijas miljonāri – 
Kosmētikas uzņēmumu grupas Kolonna dibinātāja un līdzīpašniece 
Ieva Plaude-Rēlingere un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tīkla 
Lido vadītājs Gunārs Ķirsons.

Jāstiprina tautas uzticība valstij
10. Saeima sākusi darbu. Otr-

dien, 2. novembrī, plkst. 10 uz pir-
mo sēdi sanāca 10. Saeimas de -
putāti. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
paziņoja, ka par Ministru prezi-
denta amata kandidātu nominē 
pašreizējo Ministru prezidentu 
Valdi Dombrovski (JL).

Dombrovska vadībā koaliciju    
un valdību veidos pārstāvji no ap -
vienības Vienotība un Zaļo un 
zem  nieku savienības (ZZS). Pēc 
patlaban spēkā esošā modeļa ZZS 
tiek atvēlētas sešas, Vienotībai - 
sep tiņas ministrijas.

Jaunievēlēto Saeimu uzrunāja 
Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Zatlers uzsvēra, ka demokratiskā 
parlamentārā valstī parlamentam 
jābūt varas centram. Prezidents iz -
teica cerību, ka deputāti netērēs 
lai  ku savstarpējās ķildās, bet spēs 
vienoties būtiskiem mērķiem. “Jūs 
varat stiprināt tautas uzticību vals-
tij,” deputātiem sacīja Zatlers.

Prezidents pateicās klātesošajiem 
9. Saeimas deputātiem un Saeimas 
priekšsēdim Gundaram Daudzem 
(ZZS). Iepriekšējam parlamenta 
sasaukumam nācies strādāt eko-
nomiski sarežģītos apstākļos. To -
mēr tas spējis apvienoties un no -
drošināt būtisku lēmumu pie ņem-
šanu valsts ekonomiskās situācijas 
uzlabošanai.

Zatlers atgādināja, ka vairākkārt 
par valsts mērķi saucis iespēju, lai 
Latvija attīstītos kā labi pārvaldīta, 
polītiski un ekonomiski stabila un 
konkurētspējīga valsts. Prezidents 
pauda gandarījumu par partiju 
konsolidācijas procesu pirms 10. 
Saeimas vēlēšanām, taču uzsvēra - 
šobrīd nepieciešama konsekventa 
rīcība. “Polītiskajām partijām jā  -
vie nojas ne vien formālā priekš-
vēlēšanu sarakstā, bet arī rīcībā”, 
apvienībām jātop par spēcīgām 
polītiskajām partijām.

*
Par 10. Saeimas priekšsēdi aiz-

klātā balsojumā ievēlēta partijas 
Jaunais laiks līdeŗe Solvita Ābol-
tiņa.

Ordeņu kapitula paziņojums
Ordeņu kapituls nolēma par 

nopelniem Latvijas valsts labā pie -
šķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV 
šķiru: ilggadējam diplomātam, si -
nologam, Latvijas Universitātes 
Hu   mānitāro zinātņu fakultātes 
Āzi  jas studiju nodaļas ķīniešu va -
lodas mācībspēkam Pēterim Pil-
de govičam, ilggadējai latviešu dip-
lomātiskajai, sabiedriskajai un kul-
tūras darbiniecei Amerikas Savie-
notajās Valstīs Mārai Treimanei; 
piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V 
šķiru: latviešu sabiedriskajam dar-
biniekam Francijas Republikā,   
rakstniekam, publicistam Andre-
jam Viesturam Krūmiņam, ilg ga-
dējam latviešu sabiedriskajam un 
kultūras darbiniekam Brazīlijā Ilg-
varam Ozolam, piešķirt Atzinī-
bas krusta III šķiru: Latvijas Re -
publikas goda konsulei Ham -
burgā, Latvijas Kultūras akadēmijas 
goda senātorei,  Dr. Sabīnei Zom-
merkampai-Homanei (Dr.Sabine 
Sommerkamp-Homann); piešķirt 
Atzinības krusta IV šķiru: ilgga-
dējam latviešu kopienas sabied-
riskajam darbiniekam Amerikas 
Savienotajās Valstīs Valdim Kārk-
lim, piešķirt Atzinības krusta V 
šķiru: ilggadējam latviešu kopie -
nas sabiedriskajam darbiniekam 

Amerikas Savienotajās Valstīs 
Mak  sim Jansonam, Amerikas Sa -
vienoto Valstu nevalsts organizā-
cijas, fonda „Bērni pirmajā vietā” 
(The Kids First Fund) dibinātājam 
un valdes priekšsēdim Džejam 
Lūisam Sorensenam (Jay Louis 
Sørensen), ilggadējam latviešu sa -
biedriskajam darbiniekam, šacha 
vēsturniekam un publicistam, 
šacha meistaram Amerikas Savie-
notajās Valstīs Valdemāram Zemī-
tim.
Valdim Zatleram decembrī būs 

oficiālā vizīte Maskavā
Pēc TV raidījuma Nekā perso-

nīga  sniegtās informācijas, Valsts 
prezidentam Valdim Zatleram de -
cembrī būs oficiālā vizīte Maskavā. 
Vizītes organizēšanu Krievijai ie -
teikusi Vācijas kanclere Angela 
Merkele. Ziņa par Zatlera vizīti 
Maskavā pa diplomātiskajiem ka -
nāļiem nodota Latvijai no Krie-
vijas. 

Latvijas ārlietu ministra Aivja  
Roņa ieskatā Valža Zatlera vizīte 
Maskavā varētu notikt vēl šogad. 
Diplomātu aprindās runā, ka brau-
cienu neietekmēs sarežģījumi ap 
valdības veidošanu un Krievijas 
prezidenta partijas partneŗa Saska-
ņas centra atstāšana opozicijā. 

Prezidenta brauciena laikā plā-
nots sagatavot noslēgšanai astoņus 
starpvalstu līgumus, lai gan pagai-
dām gatavs parakstīšanai esot tikai 
viens - par sadarbību ārkārtas si -
tuāciju novēršanā. 

Latvijas Valsts 92. dzimšanas 
dienā 18. novembrī 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
aicina visā pasaulē kopīgi dziedāt 
Valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!”. 
Prezidents šādu aicinājumu no -
sūtījis pašvaldībām un Latvijas 
vēstniekiem ārvalstīs. 

Aicinājumā Zatlers uzsveŗ, ka 
“svētku gaidīšanas laiks ir skaists, 
un es ceru, ka šogad tas būs pie-
pildīts ar pateicību, ka mums ir 
neatkarīga valsts, ka varam būt 
savas zemes saimnieki – brīvi 
Latvijas dēli un meitas. Lai 18. no -
vembrī mūs visus – ikvienā no -
vadā Latvijā un arī ārpus mūsu 
zemes robežām – vieno gaisma, 
labas domas un mūsu valsts 
himna!” teikts aicinājumā. 

18. novembŗa rītā Valdis Zatlers 
un Lilita Zatleres kundze apmek -
lēs oikūmenisko dievkalpojumu 
Rīgas Doma baznīcā, pēc tam 
piedalīsies svinīgajā ziedu nolik ša-
nas ceremonijā pie Brīvības pie-
minekļa un svinīgajā Saeimas sēdē. 
Valsts prezidents ar dzīvesbiedri 
piedalīsies arī Nacionālo bruņoto 
spēku parādē. 

Izvirza ministru amatu 
kandidātus 

Partiju apvienības Vienotība val-
de oficiāli izvirzījusi savus ministru 

amatu kandidātus.
Vienotības vadītājs Ģirts Valdis 

Kristovskis (Pilsoniskā savienība) 
izvirzīts ārlietu ministra amatam, 
Artis Pabriks (Sabiedrība citai 
polītikai) - aizsardzības un Ministr u 
prezidenta biedra amatam, Aigars 
Štokenbergs (SCP) - tieslietu, Artis 
Kampars (Jaunais laiks) - ekono-
mikas, Sarmīte Ēlerte (PS) - kul-
tūras, Linda Mūrniece (JL) - iekš-
lietu ministres amatam,  Ministru 
prezidenta padomnieks un eko-
nomists Andris Vilks - (PS)  finanču 
ministra amatam.

Līdz ar to no kopumā  septiņiem 
ministru krēsliem trīs ir atvēlēti 
Pilsoniskai savienībai, divi – Sabied-
rībai citai polītikai, Jaunajam lai-
kam - divi, kā arī Ministru prezi-
denta amats.

ZZS ministru amata kandidāti
Zaļo un Zemnieku savienība 

(ZZS) izvirzīja savus pārstāvju mi -
nistru amatiem un arī nolēma 
parakstīt topošās Valža Dom-
brovska (Vienotība) valdības dek-
larāciju.

Veselības ministrijas vadība 
uzticēta SIA “Liepājas reģionālā 
slimnīca” valdes priekšsēdim Ju  -
rim Bārzdiņam, labklājības mi -
nistres amatam izvirzīta pašreizējā 
ministrijas Komūnikācijas noda -
ļas vadītāja Ilona Jurševska. Iz  glī-
tības un zinātnes ministrijas (IZM) 
vadību ZZS vēlas uzticēt ministri-
jas parlamentārajam sekretāram 
Rolandam Brokam, Satiksmes mi -
nistrijas vadību – līdzšinējam lab-
klājības ministram Uldim Augu-
lim. Apvienoto Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
vadību ZZS jau iepriekš plānoja 
uzticēt vides ministram Rai mon-
dam Vējonim, kā arī ļaut zem ko-
pības ministram Jānim Dūklavam 
turpināt darbu.

Tā runāja Bendiks...
Vērtējot Vienotības ministru 

amatu kandidātus, polītikas vēro-
tājs Mārcis Bendiks intervijā Lat-
vijas Radio šo Vienotības piedā-
vājumu nosauca par “komisku un 
pretrunīgu”.    

Dālderis ir ievēlēts, lai arī kāds 
pārbēdzējs, nodevējs un ne pārāk 
veiksmīgs ministrs viņš būtu.            
Bet viņš ir ievēlēts. Linda Mūrniece 
ir izsvītrota, un vairāk par Lindu 
Mūrnieci ir svītrota tikai viena   
persona no Vienotības saraksta - 
Sarmīte Ēlerte. Bet, ja Kristovski 
var virzīt par ārlietu ministru, tad 
iekšlietu ministrs var būt komiķis 
Ufo. Tad ir vienalga.

Bendiks prognozē, ka jauno 
valdību varētu arī neapstiprināt. 
Viss esot atkarīgs no Lemberga. 
Bet, ja tomēr Aivars Lembergs ar 
Sarmīti Ēlerti būs vienā valdībā, 
tad paredzamas daudzas polītis -
kas dumjības, skandali, jautrība, 

bet arī sāpīgas vilšanās. Vienotības 
vēlētājiem būs pamatīgs pārstei-
gums. Vilšanās būs polītiskas, 
ētiskas un komiskas. 

Tiekoties ar vēlētājiem Ikšķilē, 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis solīja PVN nepaaugstināt 
nekādā ziņā. Taču tagad kļuvis 
zināms, ka PVN tiks pacelts.

Arī gadījums ar partijas Jau -      
nais laiks deputāti Silvu Bendrāti, 
kas savulaik saņēmusi naudu no 
Ventspils pilsētas galvas Aivara  
Lemberga, valdības veidotājiem 
nešķiet pietiekami nozīmīgs. Prob-
lēmu nav. Bendrātei bijis līgums       
ar „nepareizo cilvēku”.

Tā runāja Šķēle... 
Apvienības Par labu Latviju 

līdeŗa Andŗa Šķēles ieskatā jaunās 
valdības partneŗiem ministrijas ir 
sadalītas nepareizi. Viņaprāt, Ve -
selības un Izglītības un zinātnes 
ministrijai ir jābūt tās partijas pār-
ziņā, kas pārvalda Finanču mi -
nistriju. Valdības veidošanas pro-
cess mulsinot. Pārliecības, ka Val -
dis Dombrovskis vada valdības 
veidošanas procesu, neesot nevie-
nam, TV raidījumā 900 sekundes 
sacīja Šķēle. Šīs ministrijas ir Lat-
vijas nākotnei ļoti svarīgas. Ja tās 
netiks attiecīgi reformētas ar fi -
nanču līdzekļu atbalstu, tad Lat  -
vijai nav nākotnes.

Jautāts, kāpēc Vienotība  šīs mi -
nistrijas „atdevusi” Zaļo un Zem-

nieku savienībai, Šķēle atbildēja: 
„Tāpēc, ka tur vajag profesionā -       
lus cilvēkus, viņiem nav ko tur 
ielikt.” To parādot „kollīzijas par 
ārlietu ministru”. Šķēle kritizēja 
lēmumu, ka ārlietu ministra ama-
tam tiek virzīts Ģirts Valdis Kris-
tovskis, nevis „potenciāls ārlietu 
ministrs Pabrika kungs”, kuŗam 
vieta nav atradusies, taču kuŗš      
veiks dažus pienākumus. Kris-
tovskim varētu būt problēmas ar 
kompetenci. 

PLL ieņemšot polītikas eksper -    
tu pozicijas – precīzi norādīšot uz 
valdības kļūdām un parādīšot 
alternātīvas. „Mums pat nav jā -
pūlas norādīt, kļūdas veŗas cita       
pēc citas vaļā,” teica Šķēle. Viņš 
apliecināja, ka „mans plāns ir čet-
rus gadus nostrādāt par Saeimas 
deputātu”. Tas ir pienākums, uz -
svēra Šķēle. Darbs 10. Saeimā bū -
šot ļoti interesants. „Parlaments 
tiek būtiski atjaunināts, tikai 40 
paliek no iepriekšējā sasaukuma. 
Runāt par veciem vēžiem jaunās 
tarbās nevarēs. Sagaidāmība ir          
tik liela no šī parlamenta, ka tas 
tiešām būs interesanti.”

Šķēle ir pārliecināts, ka Saska -   
ņas centrs valdībā nokļūs 10. Sa -
eimas laikā, jo tāds, viņaprāt, ir    
bijis arī sākotnējais mērķis, ko 
šobrīd īstenot kavē nacionāli 
domājošie cilvēki Vienotībā. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

10. Saeima sākusi darbu. Deputātu svinīgais solījums
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kārlis Streips

Kinorežisors Ni  ki-
ta Michalkovs, kas 
savā filmā Sibirijas 
bārddzinis tīksmīgi 
iejutās ārkārtīgi re -
akcionārā Krievijas 
patvaldnieka Alek- 

s andra III lomā, acīmredzot nolē-
mis nākt klajā ar prieka vēsti: viņa 
sacerēto dokumentu, kas esot mo -
kās tapis vesela gada gaŗumā un 
tagad piesūtīts “valsts vadītājiem”, 
sauc: Tiesa un taisnība. Apgaismo -
ta konservātīvisma manifests. 

Michalkovs apgalvo, ka liberālā 
demokratija visus pievīlusi un ka 
cilvēkus vairs nepievelkot indivi-
duālā brīvība, viņi vairs neticot tir-
gus ekonomikas brīnumiem.

Viņaprāt aiz liberālo institūtu 
fasādes joprojām slēpjas tradi cio-
nālās, archaiskās sabiedriskās at -
tiecības. Īstas reformas allaž spējuši 
īstenot tie, kas orientējas uz ap -
gaismotu (enlightened) konser vā tī-
vismu, nevis “liberālo buržuaziski 
demokratisko un proletārisko re -
volūciju varoņi”, kas vienmēr ne -
suši postu un ļaunumu. Tātad 
Michalkovs liek vienlīdzības zīmi 

Jauni strāvojumi Krievijā

starp komūnismu un liberālo de -
mokratiju. 

Un nu nāk Michalkova pamat-
teze: Krievijai esot jāatdzimst kā 
pārnacionālai Eirāzijas imperi  -
jai. Pēc Dieva gribas Krievijā izvei-
dojies dažādo tautu un cilšu tūks-
tošgadīgs kopums, un tā nu esot 
unikālā krievu nācija.

Krievijai esot vajadzīga jauna 
konstitūcija, kas pasludināšot jau-
nu valsts tipu - garantijas valsti. Ej 
nu saproti - kas ko kam garantēs? 

Uz apgaismota konservātīvisma 
pamatiem Krievijai būtībā jākļūst 
par kontinentālu imperiju, kur 
cilvēki ir lojāli pret valsti, kur tiek 
stiprināta varas vertikāle un tiek 
cienīts rangs (priekšniecība?), slu-
dina Michalkovs, paskaidrojot, ka 
tas nu esot “veselīgais krievu nacio-
nālisms”.

Apgaismība? Drīzāk jau tum - 
so nība, jo noliegta liberālā demo-
kratija.

* * *
Visai tumsonīgas idejas sludina 

arī sens Baltijas nelabvēlis, infor-
mācijas aģentūras REGNUM gal-
venais redaktors Modests Kolerovs, 

kas nācis klajā ar priekšlasījumu 
Maskavas Dinamiskā (!) konservā-
tīvisma institūtā.

Referāta nosaukums izteiks -  
mīgs - Imperijas telpa: sapņi un 
prakse. Kolerovs uzsveŗ, ka mūs-
dienu Krievijas vadībai jāapzinās: 
Krievija savā būtībā ir un paliek 
imperija, tas ir vērienīgs un ietil -
pīgs jēdziens - pretstatā tiem krievu 
nacionālistiem, kuŗi atkratās no 
vēsturiskās saistības ar nekrievu 
tautām, kas mīt šīs imperijas ag -
rākajās un pašreizējās robežās.

 * * *
Pie šīs “šauro” krievu nacionālis-

tu katēgorijas jāpieskaita tie, kas 
septembŗa beigās pasludināja Krie-
vu nacionālo organizāciju dekla-
rāciju.

Parakstītāji bija Kustība pret ne -
legālo imigrāciju un apvienības 
Russkij obraz (Krievu tēls) pirmais 
Viskrievijas kongress. Šo iniciā -   
tīvu atbalstīja arī Krievu sabied-
riskā kustība, Krievu kopnacio -
nālā savienība un organizācija ar 
nosaukumu Dižā Krievija. 

Deklarācijā teikts: “Tagad Eiropā 
apzinājušies, ka konfrontācija ar 

nacionālistiem nav produktīva. 
Vairākumā Eiropas valstu nacio-
nālisti aktīvi integrējušies polītis-
kajā dzīvē, piedalās vēlēšanās, vei -
do valdības organus, palīdz nostip-
rināt pilsonisko sabiedrību un savu 
valstu virzību uz progresu. Tie ir 
Beļģijas Vlaams Belang, Bulgārijas 
ATAKA, Serbijas Radikāļu partija, 
Ungārijas Jobbik, Francijas Nacio-
nālā fronte, Dānijas Tautas partija, 
Šveices Tautas partija, Britu Na -
cionālā partija, Vācijas Nacionāl-
demokratiskā partija.”

Pēdējai no šīm partijām nu jau 
labu laiku vērīgi seko Vācijas 
drošības dienests, jo tā tikpat kā 
neatšķiŗas no autentiskiem neo-
nacistiem. Interesanti, kā šie Krie-
vijas radikālie nacionālisti raugās 
uz partiju Visu Latvijai!, ko Krem-
lis dēvē par neofašistisku? 

Deklarācijas parakstītāji aicina 
Kremli piekrist dialogam ar vi -
ņiem, nesaukāt viņus par ekstrē-
mistiem, kaut gan viņi 4. novembrī, 
kā ik gadu, Maskavā organizēja 
tradicionālo Krievu maršu, kuŗa 
dalībnieki atklāti skandēja kseno-
fobiskus saukļus. 

 * * * 
Polītiskās skatuves pretējā stūrī 

nodibināta koalicija Par Krieviju 
bez patvaļas un korupcijas. 

Tās dibinātāji sasauca mītiņu, 

kur tika izvirzītas šādas prasības: 
stingri ievērot konstitūciju, atjau-
not pašvaldību vadītāju ievēlēšanas 
kārtību, izbeigt plašsaziņas līdzekļu 
cenzūru, cīnīties pret korupciju, at -
brīvot visus polītiskos ieslodzītos.

Jaunās koalicijas atzītais līderis 
Boriss Ņemcovs norādīja, ka tā ga -
tavojoties piedalīties tiklab prezi-
denta, kā ari parlamenta vēlēša -
nās, piedāvājot reālu alternātīvu 
Putina partijai Vienotā Krievija. 

Ņemcovs paziņoja, ka koalicijas 
dibinātāji 13. decembrī sasaukšot 
kongresu, kuŗā paredzēts nodibi-
nāt jaunu partiju. Ņemcovs “ne -
izslēdza varbūtību”, ka tikšot iz  vir-
zīts par opozicijas spēku kopīgo 
kandidātu 2012. gada prezidenta 
vēlēšanās.

Šo t.s. ārpussistēmas opozicijas 
spēku vadībā ir Michails Kasja-
novs, Boriss Ņemcovs, Vladimirs 
Rižkovs un Vladimirs Milovs.

Tā vien šķiet, ka gan Michalkova, 
gan Ņemcova mēģinājumi “kaut 
ko mainīt” (protams, pretējos vir-
zienos) pagaidām paliks bez at  -
balss gan tautā, gan virsslānī. Auto-
ritārais Vladimirs Putins vēl ir pie-
rasts kā relātīvas stabilitātes garants, 
bez konservātīvisma un bez libe-
rālisma, kamēr naftas un gāzes 
eksports patiešām atmaksājas...

 Franks Gordons

Šīs nedēļas ko -
mentārs man jāsāk 
ar atvainošanos,  
ka iepriekšējā ne -
dēļā pareģoju to, 
kas galu galā neno-
tika, proti – tā dē -

vē tā Nacionālā apvienība, kuŗā ie -
kļāvušās partija Visu Latvijai! (VL!) 
kopā ar Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK, tomēr netika uzņemta 
Ministru prezidenta Valža Dom-
brovska veidojamā koalicijā. Savu 
„nē” pateica viena no V. Dom-
brovs ka pārstāvētās Vienotības par-
tijām Sabiedrība citai polītikai 
(SCP). Tās ieskatā VL! ir pārāk 
tuvu radikālismam un tāpēc šīs 
partijas piedalīšanās valdībā varē -
tu nozīmēt, ka Latvijas ārpolītikas 
pārstāvjiem šī partneŗa rīcība un 
attieksme būtu nepārtraukti jā -
skaidro citiem. Katrā ziņā varam 
būt pilnīgi droši - ja VL! būtu val-
dībā, sāktos jauna bungu rībinā-
šana no mūsu liekulīgās un melī -
gās kaimiņvalsts Krievijas puses,  
ka Latvijā jau atkal veidojas „fa -
šisms”. Par Kremļa propagandu va -
ram smīnēt vai viebties, bet tā ir 
pietiekami efektīva propaganda, jo 
ar retiem izņēmumiem par noti-
kumiem Baltijas valstīs Rietumu 
plašsaziņas līdzekļos raksta cilvēki, 
kas ir bazēti Maskavā, piedevām, 
kā mēs zinām, rietumnieki daž -
kārt ir krietni naīvi ieskatos par to, 
kas ir Krievija un kāds tās režīms.

Lai vai kā, bet VL!/TB/LNNK 
val  došajā koalicijā vismaz pagai-
dām acīmredzot nebūs. Tajā būs 
Vienotība kopā ar Zaļo un zemnie-
ku savienību (ZZS). ZZS, protams, 
nav pats vieglāk prognozējamais 
no visiem iespējamiem valdības 
partneŗiem, jo tā centrālais fokuss 
ir Ventspils galva Aivars Lembergs 
un viņa intereses. Pēdējo dienu 
notikumi gan liecina, ka Lember -
ga teikšana savienībā varbūt vairs 

Un nu vairs tikai divi
nav tik spēcīga, kā par to kādreiz 
tika domāts. Lemberga klaigāša -
nu, ka ZZS tiekot piešķirti viņiem 
neatbilstīgi ministru portfeļi, sa  vie-
nība kopumā ignorēja, lai arī ir 
taisnība, ka visas „spēka” ministri-
jas (ārlietu, aizsardzības, iekšlietu, 
finanču) Vienotība ir rezervējusi 
pati sev. Zaļajiem zemniekiem, ja 
tiks apstiprināts patlaban gatavo-
jamais koalicijas modelis, būs at -
bildība par visai sāpīgām jomām – 
veselība, labklājība, izglītība. Vi -
ņiem ir taisnība - tieši tās ir jomas, 
kuŗās valsts budžeta „konsolidācija” 
nākamajos mēnešos cirtīs visbar-
gākos robus un radīs vislielākās 
sāpes, taču šķiet, ka viņi no pie-
dāvājuma neatteiksies. No Vieno tī-
bas viedokļa, protams, nekas nav 
labāk kā sabiedrībai ļaut saprast,      
ka „vainīgie” ir citi, nevis Vienotī -
bas polītiķi.

Kāda varētu būt šī divu apvienī-
bu veidotā valdība, kāds varētu      
būt tās liktenis? Pēdējās dienās 
nācies dzirdēt polāri atšķirīgus vie-
dokļus – vieniem šķiet, ka pirmo 
rei zi valsts vēsturē varētu būt val-
dība, kas noturēsies amatā visus 
čet rus gadus līdz pat nākamajām 
Saeimas vēlēšanām. Citi jau tagad 
runā par ārkārtas vēlēšanām pēc 
gada, pusotra, diviem. Te atce rē-
simies, ka laikā, kad polītiķi beidzot 
sāka atteikties no Aigara Kalvīša 
valdības augstprātības pret sabied-
rību, tika apstiprināts likums, kas 
ļauj sabiedrībai un ne vairs tikai 
Valsts prezidentam ierosināt Saei-
mas atlaišanu. Varam paredzēt, ka 
parakstu vākšana te nu varētu būt 
gana aktīva, lai arī Saeimas atlai-
šanas procedūru nedrīkst uzsākt 
tās pirmajā darbības gadā. Jopro-
jām būs nepieciešams referen-
dums, un tāpēc ne jau jebkuŗa 
grupa varēs nodrošināt Saeimas 
atlaišanu jau rīt uz brokastu laiku, 
kā mūspusē pieņemts teikt, taču  

tas ir jautājums, par kuŗu polīti-
ķiem nāksies padomāt. Viņi vairs 
nekad neuzdrīkstēsies atgriezties 
pie minētās augstprātības, ko viegli 
var reducēt uz Kalvīša reiz teikta-
jiem vārdiem, ka tie, kuŗi protestē 
pret viņu un viņa polītiku, ir 
„vaukšķi”.

Taču briesmas manāmas arī pa -
šā koalicijā un ne tikai tādā nozī-
mē, ka zaļie zemnieki spēj rīkoties 
neatbilstīgi valdošās koalicijas plā-
niem. Notikumi kopš 2. oktobŗa 
vēlēšanām rāda, ka pati Vienotība 
nemaz nav tik ļoti vienota. Apvie-
nības polītiķi ļoti drīz pēc vēlēša-
nām nolēma, ka amatu pārdale 
notiks atbilstīgi katras partijas sta-
tusam, proti, - tā kā Pilsoniskajai 
savienībai (PS) Vienotības frakcijā 
būs lielākais balsu skaits, tai pie-
nākas lielākais amatu daudzums. 
Tātad saruna kārtējo reizi notikusi 
nevis par to, kuŗš cilvēks kon-
krētajam amatam būtu vispie mē-
rotākais, bet gan par kvotām. Nožē-
lojami. Tāpat ir ar minēto SCP lē -
mumu noraidīt VL! dalību koali-
cijā. Katrai Vienotības partijai ir 
veto tiesības, un tas nozīmē, ka Mi -
nistru prezidentam valdības vei-
došanā patiesībā ir ļoti ierobežo - 
tas iespējas, lai arī Satversmē ir 
teikts, ka valdību veido Valsts pre -
zidenta izraudzītais ministru pre-
zidents un ministru prezidenta 
aicinātie ministri. Ja būtu nopietni 
mēģināts valdībā iesaistīt Saskaņas 
centru (SC), kas vēlēšanās tomēr 
ieguva otru lielāko mandātu skaitu, 
tāds pats veto visticamāk būtu nā -
cis no Pilsoniskās savienības.

Rīvēšanās Vienotībā bijusi re -
dzama arī jautājumā par korup -
ciju. Īsi pēc vēlēšanām sabiedriskās 
polītikas portāls Pietiek.com (iesaku 
visiem to papētīt!) nāca klajā ar 
vēsti par Saeimas deputāti Silvu 
Ben drāti (Jaunais laiks, tagad Vie-
notībā). Pirms kļuva par polītiķi,       
S. Bendrāte Kurzemē vadīja radio 
staciju un ir parakstījusi slepenu 
līgumu ar Aivaru Lembergu: viņš 

slepeni dos naudu, un viņa slepeni 
apsolīs, ka viņas radio stacijā nekas 
slikts par Lembergu nekad netiks 
stāstīts. Tas ir pats par sevi milzīgs 
žurnālistikas principu pārkāpums, 
bet nopietnāks šis jautājums ir 
tāpēc, ka radušās šaubas - vai, kļu-
vusi par Saeimas deputāti, S. Ben d-
rāte savas īpašuma attiecības ar 
radio un ar Lembergu ir norādī -
jusi savā amatpersonas deklarācijā. 
Ja kaut kas ticis slēpts, tad tas jau       
ir kriminālnoziegums. Turklāt ir 
taču arī polītiskās ētikas jautājums. 
Vai Silvai Bendrātei tik tiešām 
nevie nu mirkli nav ienācis prātā, 
ka partija, kuŗu viņa pārstāv, kā 
savu karogu vienmēr ir nesusi cīņu 
pret Latvijas oligarchiem un tāpēc 
kādā brītiņā viņai būtu vismaz 
kādam jāpačukst par savām līgum-
attiecībām ar pašu lielāko no vi -
siem oligarchiem? 

Doma, ka S. Bendrātei no par-
lamenta būtu jāaiziet, ir skanējusi 
arī no vairāku Vienotības polītiķu 
mutes, kaut vai no kādreizējā Ko -
rupcijas novēršanas un apkaŗoša-
nas biroja vadītāja un tagadējā 
Saeimas deputāta Alekseja Losku-
tova (SCP). Taču tas nav kavējis 
val  dības vadītāju radio pārraidē 
pa   vēstīt, ka visa Vienotība S. Ben d-
rāti atbalsta (bet kā ar Loskutovu?). 
Tātad Vienotība, šķiet, par viņu ir 
pieņēmusi tādu kā mafijas tipa 
klusēšanas zvērestu. Vai tas ir parti-
jas cienīgi?

Par Silvu Bendrāti negātīvi iztei-
cās arī Vienotības polītiķe Lolita 
Čigāne. Vēl nesen viņa vadīja pret-
korupcijas organizāciju Delna - 
starptautiskās pretkorupcijas orga-
nizācijas Transparency Internatio-
nal filiāli Latvijā. Taču drīz pēc 
skandala par Silvu Bendrāti tajā 
pašā portālā Pietiek.com uzradās 
dokuments par to, ka 2007. gadā L. 
Čigāne ir administrātīvi sodīta par 
preču nedeklarēšanu muitā, kad 
kopā ar vīru atgriezās no ceļojuma 
uz Turciju. Attiecīgo sodu L. Čigāne 
samaksāja un nepārsūdzēja, tāpēc 

no likuma viedokļa šī lieta ir 
pabeigta. Taču rodas jautājums, kā 
interesēs minētais dokuments por-
tālam tika piespēlēts. Ja tas ir citu 
Vienotības polītiķu atriebības gā -
jiens par to, ka L. Čigāne negātīvi 
izteikusies par S. Bendrāti, tad tie 
jau ir gāganu kaŗi un nepavisam 
nav nopietnas polītiskas partijas 
cienīgi. Atšķirībā no L. Čigānes, 
kad par administrātīvo sodu viss ir 
skaidrs, lietā par S. Bendrāti jo -
projām ir visai daudz neatbildētu 
jautājumu. Tas nav daudzsološs 
sākums Vienotības vadītai valdībai.

Korupcijas jomā šajās dienās sā -
cies vēl kāds satraucošs notikums. 
Vairāki Korupcijas novēršanas un 
apkaŗošanas biroja (KNAB) va  do-
šie darbinieki ir izplatījuši vēstuli, 
kuŗā apgalvo, ka KNAB priekš nieka 
Normunda Vilnīša mērķis ir aģen-
tūru  iznīcināt. Tas notika pēc tam, 
kad Valsts prezidenta izveidota ko -
misija secināja, ka N. Vilnīša plāni 
par KNAB struktūras pāror gani-
zēšanu ir pamatoti un kopu mā ak -
ceptējami. Šī nebija polīti zēta ko  mi-
sija, to vadīja Ģenerāl prokurātūras 
pārstāvis, un tās lo  cekļi bija arī 
Satversmes aizsardzī bas biroja un 
Latvijas Drošības policijas vadītāji, 
kuŗi nekādā ziņā karstu nestrebj. 
Tātad - ja daudzmaz neatkarīga ko -
misija ir seci nā jusi, ka priekšnieka 
plāni nav kaitī gi, ar kādām tiesībām 
padotie buntojas? 

Ļoti jācer, ka viens no jaunās 
valdības pirmajiem darbiem būs 
slēgtā Ministru kabineta sēdē iz -
vērtēt visu, kas ir sakāms Vilnītim, 
komisijai un Vilnīša padotajiem,    
lai rastu pareizo risinājumu KNAB 
darbības pilnveidošanai un nodro-
šinātu tās neatkarību no polīti kā-
ņiem un polītikānisma. Pašreizējā 
situācija, kad priekšnieks un viņa 
nozīmīgākie padotie uzkāpuši uz 
savstarpējas kaŗa takas, noder tikai 
korumpētu cilvēku interesēm, kuŗi 
saprot, ka vismaz patlaban neviens 
viņus netraucēs.
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Kā jūs vērtējat partiju ekono-
mikas programmas, kuŗas tika 
piedāvātas vēlētājiem?

Ja kaut ko vērtē, tad vienmēr    
ir jautājums - attiecībā pret ko ir 
vērtējums? Viena no mūsu veiks-
mēm ir tā, ka mūsu kamera pē -
dējos divos gados ir panākusi 
di  vas lietas: uzņēmēju iesaiste   
un sadarbība savā starpā, savs 
risinājumu piedāvājums un dia-
logs ar valsti, izmantojot šo pie-
dāvājumu. Ir taču muļķīgi kaut 
ko kritizēt, neko citu nepiedāvā-
jot vietā. Tāpēc esam izveidojuši 
Latvijas uzņēmēju plānu. Sanā-
cām kopā, reaģējot uz Latvijas 
valsts līgumu ar starptautiska-
jiem aizdevējiem, kuŗā par eko-
nomiku nav gandrīz nekā. Savu 
plānu izveidojām septiņās sa -
daļās: likviditāte un nodokļi, 
eksports, innovācijas, Eiropas 
fondi, enerģētika, publiskā pār-
valde un nacionālās intereses. 
Plānu radījām, nevis pieaicinot 
zinātniekus, bet iesaistot aptu-
veni trīs tūkstošus uzņēmēju.

Tātad partiju programmas 
vērtējāt pēc septiņiem sava 
plāna punktiem? 

Jā, savam plānam nolikām 
blakus salīdzināšanai partiju 
prog  rammas. Pēc kvalitātes par-
tiju programmas ir ļoti dažādas. 
Man šķiet, ka programmas ir 
rakstītas, nevis lai radītu noteik-
tu tautsaimniecības polītiku,         
bet lai izdabātu vēlētājiem. Tas, 
manuprāt, ir trakākais, kas no -
ticis ar šo partiju piedāvājumu 
valstij. Nav ideju, nav drosmes, 
nav izaicinājuma, un nav nekā 
jauna. Tātad tas ir pirmais, ko 
gribu teikt par partiju program-
mām. Otrs - jautājumā par zaļo 
enerģiju Visu Latvijai! polītika 
bija ļoti līdzīga mūsu piedāvā-
jumam – ne visas nacionālās 
apvienības, bet tieši šīs partijas 
redzējums saskan ar mūsējo. 
Mūsu kapitāls ir mežs, ūdens, 
jūra, zeme, un, to izmantojot, 
mēs varam attīstīties. Sadaļā par 
nodokļiem mūsu skatījums ir 
līdzīgs Vienotības un Par labu 
Latviju viedoklim. Par eksportu 
partijas diemžēl runā ļoti maz 
Saskaņas centrs vairāk raugās uz 
Austrumiem, Vienotība, Nacio-
nālā apvienība un arī Par labu 
Latviju – vairāk uz Rietumiem. 
Mums, kamerai, ļoti svarīgā jau-
tājumā – par izglītības ekspor -     
tu - diemžēl bija stingras nostād-
nes valodas jautājumā, taču esmu 
pārliecināta, ka var atrast kom-
promisu, neapdraudot valsts    
valodu un vienlaikus padarot 
mūsu izglītību konkurētspējīgu 
un derīgu eksportam. Par Eiro-
pas Savienības fondu apguvi jā -
teic, ka visas partijas par to raks-
tījušas līdzīgi, bet galvenais jau-
tājums bija, cik aģentūru admi-
nistrē Eiropas fondu naudu – 21 
aģentūra vai trīs? Manuprāt, par-
tijas visvairāk grēko ar atbildēm 
uz jautājumiem par publisko 
pārvaldi, – tiek runāts par pub-
liskās pārvaldes instrumentiem, 
budžetu un ministrijām, bet ne -
tiek runāts par publiskās pār - 
val des mērķi. Kurp mēs ejam, 
kādas ir mūsu konkurētspējas, 
priekšrocības, kādi ir galvenie 
izaicinājumi, ko attīstīsim, ko 
darīsim? Tikai tad, kad ir rastas 

GLĀBŠANA IR PAŠU ROKĀS
Uz sarunu aicinājām biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes priekšsēdi Žaneti Jaunzemi-Grendi

atbildes uz šiem jautājumiem, 
iespējams veidot valsts pārvaldi 
un budžetu, kas pakļauts šim 
mērķim. 

Budžets taču ir polītiskās par-
tijas programmas spogulis, bet 
neviena partija nedeva savu 
budžeta skatījumu pirms vēlē-
šanām. Pilnīgi nepieņemami 
man bija Dombrovskim teiktie 
Urbanoviča vārdi: parādiet bu -
džetu! Kā skolā, kad skolēni raks-
ta kontroldarbu un cits citam 
prasa, lai parāda, kas ir uzraks-
tīts. Saskaņas centrs neatnāca ar 
savu budžetu, ar savu skatījumu, 
kādiem jābūt budžeta princi-
piem, viņiem nav sava valsts 
redzējuma. Ko viņi darītu, ja 
Saskaņai būtu jāveido valdība? 
Vārdu sakot, šie jautājumi visām 
partijām ir visvājākā vieta: ne -
spēja definēt mērķus, valsts po -
lītikas un jauna skatījuma trū-
kums un bailes no vēlētājiem. 
Rezultātā nav skaidra skatījuma 
par budžetu.

Valsts mērķis – vai tad tā         
nav daudzinātā valsts un līdz     
ar to arī iedzīvotāju labklājība?

Man jāatbild: jā un nē. Ja 
pirmajā solī mēs, piemēram, vie-
nojamies, ka vienīgais veids, kā 
iziet no krizes, ir konkurētspē-
jīga ekonomika, tātad fokuss          
uz ekonomiku, izglītību, inno-
vācijām un nodarbinātību, tad 
šīs lietas ir prioritāras. Es ne 
vārda neminēju par kultūru vai 
pensijām. Bet, ja mums ir šie 
prioritārie mērķi, ja mēs tiem 
dodam naudu, tad negribēsim 
dzirdēt pensionāru žēlošanos     
par pensijām, jo patiesībā tas         
ir ne tikai valsts, bet arī ģime - 
nes jautājums. Saprotu, ka var -
būt skan dīvaini, taču pensio -
nāri nav marsieši, viņi ir mūsu 
vecāki. Iedomājieties, ka pie 
galda sēž ģimene – mūsu vecāki, 
kuŗiem vajadzīga pensija, mēs, 
kuŗi strādājam, un mūsu bērni, 
kuŗi iet skolā. Ja paskatāmies uz 
faktiem, tad no tiem, kuŗi sēž      
pie galda un ir strādājošie, 40 
procenti nemaksā nodokļus. 
Tātad, ja ģimenē ir divi strādā-
jošie bērni, tad ir diezgan liela 
iespējamība, ka viens no viņiem 
nodokļus nemaksā. Bet pensiju 
viņu vecākiem vajag, un bēr -
niem skolu arī vajag, un jāmak -
sā valstij. Bet nodokļu nav, tā - 

tad vai nu bērni nevar iet skolā, 
vai vecāki nevar saņemt pensiju. 
Šīs lietas ir savstarpēji saistītas, 
bet pensionāri to negrib saprast, 
jo viņi ir strādājuši, teorētiski        
ir sakrājuši pensiju un nostrādā-
tos gadus. 

Diemžēl mums Otrais pasau -
les kaŗš beidzās tikai 1991. gadā, 
kad atguvām neatkarību, un visa 
pensiju nauda pazuda. Cilvēki 
nesaprot, ka naudai no kaut ku -
rienes ir jānāk, tā nerodas pati      
no sevis, it sevišķi ja nemaksā 
nodokļus. Ja esam vienojušies, 
ka no krizes ir jātiek ārā, tad 
sakožam zobus, aizveŗam acis    
un ejam. Problēma ir tāda - 
cilvēki netic, ka tie, kas ir pie 
varas, nepamanīsies pa ceļam 
kaut ko nozagt. Cilvēki būtu ar 
mieru sakost zobus un iet uz 
priekšu, bet nav pārliecināti, ka 
uz viņu rēķina kāds neiedzīvo-
sies. Nozagšanas „kultūra” pie 
mums ir milzīga un dzīvelīga. 
Un mēs gluži mierīgi uztveŗam 
to, ja kāds pie ģimenes galda 
sēdošais bērns var nemaksāt 
nodokļus, mierīgi dodam ārstam 
aploksni, policistam kukuli, lai 
izvairītos no soda, un tikai 
prasām no valsts. Un tā mēs tur-
pinām, mums tas neliekas nekas 

ne jocīgs vai, ne nosodāms. Kā -
pēc mums tas liekas normāli? 
Tāpēc, ka vecāki pieļauj, lai bērni 
tā rīkojas – nemaksā nodokļus 
un mazbērni iet uz skolu, patie-
sībā nesamaksājuši skolas naudu.

Viens no jautājumiem, par   
ko sabiedrībā notiek visai asas 
diskusijas, ir par starptautis-
kajiem aizdevējiem. Vieni sa - 
ka - naudu mums vajadzēja, 
citādi algas un pensijas nebūtu 
izmaksātas, un ir nekrietni 
vis pirms naudu aizņemties, 
bet pēc tam lamāt aizdevējus 
un teikt, ka neatdos. Otri sauc 
aiz devējus par finanču oku-
pan  tiem, bet trešie dusmojas, 
ka nauda ir paredzēta jeb -
kam, ti  kai ne ekonomikas 
atkopšanai.

Interesanti, ka viss, ko jūs 
sacījāt, ir taisnība. Mūsu ieskats 
šajos jautājumos - mēs redzam, 
ka naudas ir tik, cik tās ir. Mēs 
skatāmies, cik naudas mēs – biz-
ness – varam valstij saražot. Mēs 
redzam, ka par šo naudu pensijas 
kādus mēnešus nesanāk vispār, 
nesanāk algas policistiem, skolo-
tājiem un tā tālāk. Lai valsts ne -
sabruktu un attīstītos iekšējais 
patēriņš, ir jāaizņemas, lai sociāli 
neaizsargāti cilvēki varētu iz  dzī-
vot. Pagājušā gada 17. jūnijā 
nācās pieņemt lēmumu - vai laist 
valsti uz defoltu, atstājot cilvē -
kus bez pensijām un algām 
vairākus mēnešus, jo būtu jāiz-
dzīvo tikai ar to, kas ir, - vai aiz -
ņem ties. Manuprāt, tika pieņemts 
pareizais lēmums: nelaist valsti 
uz defoltu. 

Otrs jautājums ir par to, vai 
starptautiskie aizdevēji ir labi vai 
slikti cilvēki, un es domāju, ka 
šāda retorika ir jāaizmirst. Aiz-
devēji dara savu darbu, viņi ska-
tās, kam palīdzēt, un mēs šajā 
pusē neesam eņģeļi – struktūrālās 
reformas neesam veikuši, korup-
cija mums ir augstā līmenī, un 
nodokļus mēs nemaksājam. Ja 
aizdevējs redz kaut vai šīs manis 
minētās trīs lietas, viņam rodas 
nepatika pret mūsu valsti, un tad 
varbūt izveidojas ne pārāk labas 
attiecības. Mēs neesam labi un 

čakli skolnieki. Mēs esam bijuši 
paklausīgi tādā ziņā, ka neesam 
gājuši ielās ar akmeņiem, bet 
mēs nemācāmies un neattīstā-
mies tā, kā to būtu varējuši. 

Trešā lieta, par ko esmu daudz 
domājusi: pasaules konkurēt-
spēja. Kaut kas līdz galam tur 
nav godīgi, un, vienkārši izsa-
koties, mēs, uzņēmēji, tā īsti vairs 
neticam, ka, piemēram, Eiropas 
Savienība līdz galam ir demo-
kratiska un solidāra. Mēs re -
dzam, ka mums aizdod, bet kāds 
tiek lobēts vairāk, ekonomikai 
nauda nav domāta... Paskatie -
ties, kas Latvijā ir noticis pēdējos 
100 gados. 1900. gads – Rīga ir 
innovātīvākā pilsēta cariskajā 
Krievijā. 1914. gads – mēs visu 
zau dējam. 1918. gads – nodi bi-
nām savu valsti. 1920. gads – 
esam viena no nabadzīgākajām 
valstīm Eiropā. 1930. - 1934. 
ga ds – esam vieni no lielākajiem 
pārtikas eksportētājiem Eiropā. 
1940. gads – okupācija, privātīpa-
šuma zaudēšana, cilvēku izve-
šana. Tad kaŗš un 1945. gads – 
at  kārtota okupācija. 1949. gads – 
cilvēku izvešana. 1079. g., 1980. 
gads – Latvija uz PSRS sūta mik-
roautobusus „Latvija”, VEF ra -
dioaparātus, telefonus, mikro-
chēmas, zāles, ķīmijas izstrā-
dājumus. 1991. gads – atgūstam 
neatkarību, bet atkal visu zau-
dējam. 

Ja tā paraugās uz mūsu vēstu -
ri, tad var saprast, kā radās 
nekustamā īpašuma burbulis. 
Cilvēki tikai gribēja savu māju 
vai dzīvokli, dzīvot tāpat kā 
Eiropā, jo negribēja vairs komū-
nālos dzīvokļus un kopmītnes. 
Sava māja vai ceļojums bija lie-
lākais cilvēku sapnis, tāpēc no -
tikušo var saprast, lai gan var       
arī saprast ko citu, - ka mums 
vajadzēja paciesties. Gribējām 
dzīvot labāk, nekā varējām at -
ļauties. Tā bija mūsu cilvēciskā 
kļūda. Un Eiropa nav solidāra,    
tā tas ir, es varētu minēt dau -
dzus faktus. Mūsu glābšana ir 
mūsu pašu rokās. Trīs reizes       
visu esam pazaudējuši, trīs rei -
zes visu atguvuši un iegūsim arī 
šoreiz.

Sallija Benfelde
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Ž. Jaunzeme-Grende: "Gribējām dzīvot labāk, nekā varējām at -
ļauties. Tā bija mūsu cilvēciskā kļūda. Un Eiropa nav solidāra, tā 
tas ir, es varētu minēt dau -dzus faktus. Mūsu glābšana ir mūsu 
pašu rokās"

Rudens Latvijas pakalnos
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Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A

L A T V I E Š I  N O R V Ē Ģ I J Ā

Vītolu fonda sadarbība ar 
ziedotāju Aivaru Sluci aizsākās 
2008. gadā, kad viņš nolēma 
palīdzēt četriem talantīgiem,   
bet mazturīgiem Latvijas jaunie-
šiem iegūt augstāko izglītību. 
Kopš tā laika viņa izveidoto sti-
pendiju skaits pieaudzis piec -
kārt - šajā mācību gadā stipen-
dijas piešķirtas jau 20 jaunie-
šiem, tādējādi apliecinot ne tikai 
Aivara Sluča dāsnumu, bet arī 
pārliecību, ka sniegtais atbalsts 
tik tiešām ir nopietns ieguldī-
jums Latvijas nākotnē.

Aivara Sluča atbalstītie jaunie-
ši mācās katrs savā augstskolā, 
taču reizi gadā viņi visi satie -       
kas – ziedotājs savus stipendiā-
tus aicina kopā pavadīt vakaru 
kādā no greznākajiem Rīgas 
restorāniem. Un jauniešu pul-
ciņš nepacietīgi gaida šo tikša-
nos. Šogad restorānā ,,Otto 
Schwarz” pulcējās jau 20 stipen-
diāti. Greznā vide, izmeklētie 
ēdieni, apkalpošana - viss radīja 
īpašu atmosfairu, taču pats lie-
lākais ieguvums bija tikšanās un 
sarunas ar pašu ziedotāju, inte-
liģentu, dzīvesgudru cilvēku,       
kas ir patiesi ienteresēts ikkatra 
jaunieša liktenī. It kā lai atgā-
dinātu, ka šīs ir nevis vienkāršas 
vakariņas, bet neaizmirstama la -
bestības un patriotisma stunda 
dzīves skolā, tepat aiz loga ap -
gaismots slējās Brīvības piemi-
neklis, mūsu tautas patiesās dvē-
seles brīvības simbols. 

Aivars Slucis bieži mēdz sagā-
dāt patīkamus pārsteigumus - 
arī šoreiz tāds tika sarūpēts jau-
niešiem, kuŗu sasniegumi mā -
cību darbā bijuši visaugstākie. 
Šie studenti saņēma īpašu dā -
vanu - ziedotāja sarūpētās nau-
das balvas Ls 300, Ls 200 un di -
vas Ls 100, kas noteikti vēl vai  -
rāk motīvēs arī turpmāk apgūt 

Katrai tautai iet pa priekšu
Kāda degoša sirds.
Pat burvim pār viņu nav varas.

(K. Skalbe)

zināšanas tikpat centīgi. Visi dā -
vanā saņēma skaistu pildspalvu 
komplektu. 

Tikšanās beigās jaunieši kopā 
ar ziedotāju devās pie Brīvības 
pieminekļa, un Aivaram Slucim 
pasniegtie stipendiātu ziedi sa -
gūla pieminekļa pakājē kā ap -
liecinājums viņa veikuma mēr-
ķim- TĒVZEMEI UN BRĪVĪ-
BAI.

Tai vakarā bieži skanēja Ai -
varam Slucim veltītais ,,paldies”, 
bet īstās tā brīža emocijas tika 
paustas mazliet vēlāk - stipen-
diātu pateicības vēstulēs:

,,Liels paldies, ka devāt iespē -
ju jūs satikt reālajā dzīvē. Šis 
vakars bija gana spilgts un 
grezns, lai vēl ilgi paliktu prā-
tā.”’(Jānis Gruzis)

,,Mīļš paldies par sirsnīgo 
tikšanos 13. oktobrī. Man tā li -
kās īpaši jauka, laikam jau tāpēc, 
ka tā nebija pirmā reize un Jūs, 
ziedotāj, bijāt redzēts un satikts 
klātienē, arī vairāki pārējie sti-
pendijas saņēmēji daļēji jau ir 
pazīstami. Gaidīju tikšanos visu 
septembri, un bija patiess prieks 
satikt Jūs. Milzīgs pārsteigums 
bija Jūsu sagatavotās prēmijas 
tiem, kuŗiem augstākās vidējās 
atzīmes.” (Anna Jaunslaviete) 

,,Šis vakars man bija ļoti īpašs 
un nozīmīgs. Nu jau mēs esam 
divdesmit zinātkāru jauniešu, 
kuŗi ar Jūsu atbalstu spēj īste - 
not savus sapņus un pašreizējos 
dzīves mērķus - pilnvērtīgi un 
kvalitātīvi studēt. Tikšanās ar 
Jums vēlreiz man atgādināja,       
ka pasaulē ir arī daudz labu cil-
vēku, kuŗi ar savu nesavtīgo 
rīcību spēj iepriecināt citus. Jūs 
esat cilvēks, kuŗam es labprāt 
līdzinātos, jo manā ieskatā labi 
darbi padaru šo pasauli daudz 
pozitīvāku un skaistāku.”( Liene 
Kolosko)

 ,,Paldies par iespēju satik -      
ties! Galvenais patiešām ir ve  se-
lība, bez veselības no visa cita 
prieka ir maz, tāpēc lai mana 
dāvātā medus burciņa noder par 
simbolu un tiešām palīdz, kad 
tas ir nepieciešams. ’’(Mikus 
Kārklis)

,,Vēl joprojām nespēju noti -
cēt, ka ir tāds cilvēks kā Jūs,        
kas uzticas jauniešiem un at -
balsta tādus jauniešus no lau-
kiem kā mani. Tā ir ļoti liela 
uzticēšanās, kas uzliek atbildī -
bu. Bet iespēja, ko devāt, - iepazīt 
Jūs tuvāk kā cilvēku - ir neno-
vērtējama. Pacilātība, kas radās 
vakara gaitā, vēl nav zudusi, un 
es joprojām dzīvoju patīkamo 
emociju varā. Paldies Jums par 
to!” (Klinta Bole)

,,Vakars bija pilns ar patīka-
mām emocijām, un ļoti ieprie-
cināja nu jau par tradiciju kļu-
vusī Aivara Sluča kunga vēlme 
nolikt ziedus pie Brīvības pie-
minekļa. Tā ir kā maza mīlestī-
bas un cieņas izrādīšana savai 
zemei un iedvesmo uz krietniem 
darbiem tās labā. Liels paldies 
Sluča kungam par patīkamo ko -
pā būšanu, par neatsveŗamo 
atbalstu, par iedvesmošanu uz 
labiem darbiem un par priekš-
zīmes rādīšanu.” (Dace Miķel-
sone)

,,Bija tāda mierīga un patīka-
ma sajūta, it kā mēs būtu viena 
liela ģimene. No Aivara Sluča 
plūst tik pozitīva enerģija! Es 
apbrīnoju arī viņa patriotismu 
un domāju, ka arī mums vaja-
dzētu pievērst lielāku uzmanī -
bu valstij, kuŗā mēs dzīvojam.” 
(Pēteris Laizāns) 

,,Paldies Sluča kungam par 
viņa atbalstu, kas liek mums, 
viņa stipendiātiem, cītīgi mācī-
ties un tiekties pretī virsotnēm. 
Šādi pasākumi ir ne tikai lieliska 
atslodze no ikdienas steigas un 
stresa, bet arī unikāla iespēja 
sajusties īpašam šajā pasaulē.” 
(Raivis Vabals)

,,Kāpēc Aivars Slucis to dara? 
Kāpēc viņš tā mīl savu tēvu ze -
mi Latviju un latviešus? Jau 
ceturto reizi tiekamies, bet viņš 
katru reizi vienā un tai pašā 
pavisam parastajā zilajā vējjakā. 
Gaŗām aizbrauc kārtējais „bie-
zais” savā 60 tūkstošus vērtajā 
džīpā, bet Aivars dodas projām 
kājām. Tāpat kā 20 jaunieši, 
kuŗiem Aivars sniedzis ne tikai 
financiālu atbalstu, bet parādījis 
arī mīlestību un dāsnumu, ko 
viņi, cerams, neaizmirsīs nekad.” 
(Dāvis Priede)

Kājām ejot, vairāk iespējams 
redzēt un arī savas zemes sāpi 
sajust. Kājām ejot, var ne tikai 

zvaigznes Brīvības pieminekļa 
smailē saskatīt, bet arī tā pakājē 
sirmā vaideloša tēlu ieraudzīt. 
Viņš vēl nupat skandinājis dzies-
mu par tautas likteņiem un il -
gām, par varoņu cildeniem dar-
biem, un nu, ar vienu roku pie-
turot zemē nolikto kokli, otru 
uzlicis uz pleca jauneklim, aici-
not vērst skatienu augšup un 
ziedot savus spēkus tautai. Aiva- 
ra Sluča un viņa stipendiātu pie-
minekļa pakājē noliktie ziedi 13. 
oktobŗa pavakarē bija kā solījums 
neaizmirst - arī mēs to varam!

Kad pirms desmit gadiem Ai -
varam Slucim Kanadā Lielā Lāča 
ezerā laimējās izmakšķerēt gan-
drīz 40 kilogramu smagu ezera 
foreli, viņam noteikti bija pa -
matots iemesls to uzskatīt par 
sava mūža lielāko lomu. Protams, 
varenajai zivij toreiz tika ļauts 
aizpeldēt atpakaļ ezera ūdeņos, 
jo paturēt iespējams tikai to, kas 
paturams, - savu varēšanu, izdo-
šanos un uzvaras apziņu. Taču 
toreiz Aivars Slucis, šķiet, pat 
nenojauta, ka pati lielākā veiks-
me viņu vēl tikai gaida - tā ir 
spēja darīt laimīgus tik daudzus 
cilvēkbērnus savā Tēvzemē, savā 
vienīgajā.

Vita Diķe,
Vītolu fonda 

valdes priekšsēde

Māksliniece Elīna Volkmane 
sadarbībā ar LR vēstniecību   
Oslo 22. oktobŗa pievakarē ai -
cināja uz E.Dārziņa piemiņas 
koncertu vēstniecības telpās. 
Koncerta moto - “Mana laime” - 
un programmā visas astoņ pads-
mit komponista solo dziesmas. 
Programmas atskaņotāji: sop-
rāns Elīna Volkmane - 2006. 
gadā absolvējusi Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju ar 
ba  kalaura gradu operdziedāša-
nā. Studijas turpinājusi Norvē-
ģijas Mūzikas augstskolā pie pro-
fesores Barbro Marklund-Pēter-
sones un 2009. gadā to absolvē-
jusi ar maģistra gradu atskaņo-
tājmākslā. Tenors Rinalds Kan-
da  lincevs - 2006. gadā absolvējis 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju ar bakalaura gradu. 
2007. gadā iestājies Norvēģijas 
Mūzikas augstskolā maģis tran-

Latviešu mākslinieki Oslo piemin un godina komponistu Emīlu Dārziņu
tūrā pie profesores Barbro 
Marklund-Pētersones, 
augstskolu absolvējis 2010. 
gadā ar maģistra gradu 
skaņotājmākslā. Baritons 
Eduards Vācietis - 2009. 
gadā absolvējis Rīgas Do -
ma koŗa skolas dziedāša-
nas klasi, tagad ir Norvē-
ģijas Mūzikas augstskolas 
2. kursa students profe-
sores Barbro Marklund-
Pētersones klasē. Pianiste 
Monika Tomescu-Rohde - 
no 1995. līdz 2006. gadam 
studējusi Bukarestas Mū -
zikas universitātē, Tromē 
konservātorijā, kā arī Nor-
vēģijas Mūzikas augst sko-
lā.

Koncertu ar īsu uzrunu 
ievadīja LR vēstnieks 
Norvēģijas Karalistē An -
dris Sekacis, apsveicot 

klausītājus, un tad varējām bau-
dīt skaņu mākslu.

Elīna programmu bija sa  kār-
tojusi laika secībā, sākot ar 1901. 
gadā komponētām “Jaunībai” - 
A. Niedra, (dziedāja (Rinalds) un 
“Vēl tu rozes plūc” - R. Blaumanis 
(Elīna), 1902. “Tevi atstāju”- E. 
Gruzīte (Elīna), “Kā zagšus, tik 
lēnām” - R. Blaumanis (Eduards), 
1903. “Mana laime” - Helgi (Elī-
na), “Tev nosarkst vaigi” - Teo-
dors (Rinalds) “Mātes gars” - 
Hel  gi (Elīna), 1904. “Sāpju spi-
tes” - J. Poruks (Rinalds), “Kaut 
reizi vien” - J. Poruks (Eduards), 
1905. “Teici to stundu, to brīdi”- 
J. Poruks (Eduards), “Kad būs 
as’ras izraudātas” - J. Poruks 
(Rinalds), “Mātes dziesmiņa”-         
J. Poruks (Elīna), “Spāniešu ro -
mance” - A. Puškins, atdzejojis 
V. Plūdonis (Rinalds), 1907. 
“Aizver actiņas un smaidi” -               

J. Po  ruks (Elīna), “Rezignācija” - 
V. Plūdonis (Eduards un Elīna), 
“Pie loga ziemas naktī” - J. Poruks 
(Rinalds), “Pazudusi laimīte”-
Zemgaliešu Biruta (Eduards), 
1909. “Mātes dziesma” - no ope-
ras “Rožainās dienas” (Elīna).

Koncerta nobeigumā pianiste 
Monika Tomescu-Rohde atska-
ņoja 1904. gadā komponēto 
“Melancholisko valsi”. Publika 
pateicās māksliniekiem ar bagā-
tīgiem aplausiem, bija arī gā - 
dāts par skaistām ziedu veltēm. 
Tā beidzās šis skaistais koncerts. 
Pēc koncerta varēja parunāties    
ar māksliniekiem un mieloties      
ar pašu nestiem gardumiem.

Sirsnīgs paldies Elīnai par uz -
ņēmību un vēstniecībai par at -
balstu un telpām. Gaidīsim nā -
kamo sarīkojumu.

Harijs Valdmanis
OsloElīna Volkmane

Aivars Slucis (otrā rindā vidū) ar saviem stipendiātiem
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Pirmie soļi teātrī
Kad 22. oktobŗa pēcpusdienā 

Teātŗa mūzejā Rīgā notika Lie-
pājas teātŗa jaunajiem aktieŗiem 
veltīts sarīkojums, grezno Smiļģa 
mājas zāli dažos mirkļos piepil-
dīja ar jaunības aizrautība. Teātŗa 
direktors Herberts Laukšteins ie -
pazīstināja ar jauniešu grupu – 
atbraukuši bija divpadsmit, trīs-
padsmitā palikusi Liepājā, lai pie-
dalītos repertuāra izrādē. 

Nebijis gadījums visā Liepājas 
teātŗa vēsturē, ka trupā šoruden 
uzņemti visi aktieŗa diploma sa -
ņēmēji, kas pēc teātŗa ierosmes 
izglītību ieguvuši Klaipēdas 
Māks las institūtā Lietuvā. Direk-
tors pastāstīja, ka teātrim jauni 
aktieŗi bijuši ļoti nepieciešami, 
taču līdzšinējie mēģinājumi au -
dzināt aktieŗu kursus speciāli 
pašu teātrim bijuši neveiksmī -       
gi – pēc mācībām Rīgā reti kuŗš 
bijis gatavs skatuves gaitas iesākt 
Liepājā. Nācās izšķirties par visai 
radikālu eksperimentu, starp-
tautisku projektu, slēdzot vieno-
šanos ar lietuviešu teātŗa augst-
skolu. Visu izšķīra fakts, ka aktie-
ŗa meistarību Klaipēdas augst-
sko lā mācīja divi paidagogi, kas 
runāja latviski, - Velta un Vītauts 
Anuži. 

Visai neierasti mūsdienu sa -
raus tītajai ikdienai ritēja latviešu 
jauno aktieŗu mācību gaitas Lie-
tuvas pilsētā – tālu prom no mā -
jām, no daždažādiem „laicī - 
giem” kārdinājumiem. Četru ga -
du gaŗumā diendienā bija tikai 
mācības un darbs, turklāt prasī-
bas stingras, piemēram, bija no -
teikts, ka ne tikai speciālitātes 
priekšmetos, bet arī teorētiska -
jās studijās nedrīkst būt parādu, 
visi eksāmeni kārtojami ar pir -
mo reizi, izkrišana kādā no tiem 
nozīmē atskaitīšanu no mācī -
bām. Jāpiebilst, ka mācību vielas 
apguvē jaunieši lietojuši vismaz 
četras valodas – latviešu, lie-
tuviešu, krievu un angļu, 

TEĀTŖA MAĢIJA JOPROJĀM DZĪVA!
šodienarī to viņi atzīst par savu 
iegu vumu.

Tagad nospēlētas jau pirmās 
lo  mas uz Liepājas teātŗa skatuves, 
sajusts vecākā latviešu teātŗa an -
sambļa gars un skatītāju atsaucī-
ba. Jaunie aktieŗi šobrīd ir dedzī-
gas aizrautības un mūsdienām 
neraksturīga ideālisma pārņemti. 
Viņi apliecināja, ka ir laimīgi, jo 
kļuvuši par šī teātŗa organisma 
daļu, saņēmuši vecāko kollēģu 
labvēlību. Visi pēc kārtas stāstīja 
par savu ceļu uz teātri. Šajās ru -
nās, kas mijās ar iemīļotām dzies-
mām vai humoristisku, labsir-
dīgu savstarpēju apcelšanos, jau-
tās ne tikai teātŗa ētikas pamatu 
izpratne un vēlēšanās būt līdz 
galam godīgiem, bet arī izteikta 
misijas apziņa – darīt visu, lai sa -
vus mākslas mērķus sasniegtu un 
lai Liepājas teātris būtu labākais 
vismaz Latvijas mērogā.

Liepājas teātris, kam beidza -
mo sezonu laikā nav klājies die-
zin cik spoži, jauno aktieŗu pa -
pildinājumu ir sagaidījis. Nu ti -
kai atliek novēlēt, lai darbs tiktu 
vadīts, liekot lietā mācību gados 
apgūto, lai jaunajiem censoņiem 
būtu iespējas savu enerģiju veltīt 
skatuves mākslai un soli pa solim 
pilnveidot un izkopt tālāk aktie -
ŗa meistarības pamatus. Tad šis 
starp tautiskais eksperiments būs 
attaisnojies.

Savukārt Teātŗa mūzeja darbi-
nieki šajā sarīkojumā bija ieprie-
cināti, ka ar jaunajiem aktieŗiem 
varēja iepazīties tieši viņu pirmā 
darba gada iesākumā. Sarīkoju-
ma norise tika iemūžināta vi  deo-
lentē, līdz ar to teātŗa vēsturei 
saglabāsies šis „grupas portrets”, 
ko vēlākos gados varēs salīdzi - 
nāt ar to, kā ideālus izdevies 
piepildīt dzīvē.

Izrāde par Latviju 
Nacionālajā teātrī

Nacionālajā teātrī notikusi ne -
parasta pirmizrāde, kas jau pa -

spējusi iegūt  skatītāju piekriša -
nu. Tas ir iestudējums, kam        
dots nosaukums „latgola.lv”, drā-
matiskā materiāla autore ir Dans-
kovīte, īstajā vārdā Anita Loč-
mele. Viņa ir skolotāja un ama-
tieŗu teātŗa aktrise Baltinavas 
novadā, Latgalē. Vietējā amatieŗu 
teātŗa vajadzībām rakstījusi vien-
cēlienus, kuŗos pagasta ļaudis 
viegli varējuši pazīt pazīstamus 
varoņus, viņas viencēlienu serija 
par diviem mīlētājiem pensio-
nāriem izmantota galvaspilsētas 
teātŗa iestudējuma pamatā. At -
ainojot vienkāršo zemnieku On -
tana un Annes piedzīvojumus, 
režisors Valdis Lūriņš vienotā 
celtnē apvienojis ļoti atšķirīgus 
materiālus. Tie ir autores tēlotie 
varoņi un notikumi, kas no Na -
cionālā teātŗa skatuves runā Bal-
tinavas izloksnē, dialogi ir atjau-
tīgi, ar zemniecisku gudrību uz -
lādēti. Bet sadzīviskās norises     
papildina Valža Zilveŗa dziesmas 
ar Jāņa Petera poētiski pat rio-
tiskiem tekstiem. Komponists 
pats, spēlēdams akordeonu, līdz-
darbojas izrādē, ap viņu grupa 
aktieŗu ar dažādiem mūzikas 
instrumentiem, viņi atgādina 
lauku kapellu, kas spēlē visos 

ciema godos, kur vien vajadzīga 
mūzika, – no kāzām līdz pat bē -
rēm. Līdz ar M. Mīlbreta scēno-
grafiju uz skatuves darbojas arī 
fona attēli – izteiksmīgi un skais -
ti fotomākslinieka Imanta Urtā -
na uzņēmumi. Šie attēli paveic 
neiedomājami daudz, tajos re -
dzam Latgales ainavas visos ga -
dalaikos, Baltinavas skatus ar vie-
tējiem iedzīvotājiem, pa vidam 
arī ainas, kuŗās lauku vidē itin 
labi iejutušies lomu tēlotāji – 
Rīgas aktieŗi. Dažbrīd uz ekrāna 
skatuves dibenplānā ir kāds por-
trets, kāda detaļa, citreiz – lauku 
mājas vai tikai puķu dobes ko -
šums. Šis „fotostāsts”, kas risinās 
parallēli darbības ainām, līdz ar 
dziesmām izrādes vielai pieškiŗ 
vispārinājumu, paceļ to poētis -
kos augstumos. 

Režijai izdevies saliedēt kopā 
vairākus mākslinieciskās izpaus-
mes līmeņus, izveidojot sirsnīgu, 
labsirdīgu izrādi par cilvēkiem, 
kuŗi ikdienas gaitās brien sma -
gos tēvuzemes dubļus, kas uz 
skatuves kļūst sudraboti, kā tau-
tasdziesmā. Pēc žanra izrāde ir 
tautas komēdija, un smiekli, kas 
skan zālē, ir tik gardi un aizrā -
vīgi, ka brīžam šķiet – tie pacels 
gaisā teātŗa jumtu. Visiem noti-

kumiem pamatā ir izrādes vei-
dotāju mīlestība pret cilvēkiem, 
uzvedumā satopam krietnus 
zemniekus, kaut ar savām vā- 
jībām; viņi kopj savu zemi, staigā 
ikdienas gaitā, sievas uzdzied 
etno grafiskā ansamblī, vīri filo-
zofē pirms cūkas kaušanas. Te 
nav citkārt sastopamā svelošā 
negā tī visma, cilvēkos un apkārtnē 
valda harmonija, laba pašapziņa 
un optimisms. 

Izrādes panākumu pamatā, 
protams, ir lomu tēlotāji. Uldis 
Dumpis – Ontans un Dace Bo -
nāte – Anne šajos laucenieku tē -
los jūtas kā zivis ūdenī, aizkus -
tina abu paveco „mīlnieku” jūtu 
mulsums un kautrība, bet sa -
jūsmina nenogurdināmā dar bo-
šanās un enerģijas pārpilnība. 
Viņu cienīgs ir arī kaimiņu pā - 
ris Mare un Pīters, ko atveido 
Indra Burkovska un Voldemārs 
Šoriņš, bet Mārtiņš Egliens Tei-
cēja lomā izrasa ne vienu vien 
smieklu šalti, baltinaviešu valodā  
sarunājoties ar skatītājiem zālē. 

Šajā Nacionālā teātŗa iestu-
dējumā skatītājs uzlādējas ar op -
timismu, saņem pašapziņas poti,  
papildina savas lepnuma un pa  t-
riotisma rezerves, jo, stāstot par 
vienu austrumu puses pagastu, 
izdevies apliecināt mīlestību Lat-
vijai un tās cilvēkiem. 

Pārpratumu komēdija 
Valmieras teātrī

Valmieras teātŗa jaunākais 
darbs ir angļu autora Brendona 
Tomasa pasaulē populārās, 
daudz kārt visās iespējamās va -
lodās iestudētās komēdijas 
„Krust māte no Brazīlijas” uz -
vedums. Režisora Vaŗa Braslas 

vadībā tapusi izrāde, kas dzīvo 
Kristapa Skultes scēnografijā, 
košos un izsmalcinātos kostīmu 
mākslinieces Ievas Kundziņas 
tērpos un Emīla Zilberta oriģi-
nālmūzikas skaņās un ritmos. 

Vienkāršs un jau iepriekš 
laimīgām beigām nolemts stāsts 
par divu studentu centieniem 
iekaŗot savu iecerēto jaunavu 
sirdi un roku izvēršas komisku 
pārpratumu ainās, kad notiku-
mos iesaistās trešais draugs Vil-
jams, kuŗš cītīgi gatavojas kā  -      
das dāmas lomai paredzētajā        
studentu izrādē. Bez lielas pie-
runāšanas viņš uzņemas notēlot 
Brazīlijas krustmātes lomu, kad 
iecerētie mīlnieku plāni draud 
izgāzties, jo saņemta telegramma 
par krustmātes aizkavēšanos. 
Pārpratumi savērpjas jo gro -       
dāki, kad notikumos iesaistās    
īstā krustmāte un viņas audžu-
meita...

Šīs veikli uzrakstītās komē - 
dijas iestudējuma mērķis nav nez 
kādu nebijušu satura dzīļu 
atklāšana, tā paredzēta labai        
laika pavadīšanai, un šo uzde-
vumu izrādes veidotāji veikuši 
gaumīgi un ar izdomu. Studenta 
Viljama un „neīstās” krustmātes 
lomai Ivo Martinsons nododas      
ar artistisku tīksmi, bet īpaši 
komisku šo tēlu padara džentl-
meniskā stīga – ne brīdi jaunek -
lis nepiemirst, ka darbojas drau-
dzības vārdā un draugu inte -
resēs. Impozanti uzburto aug- 
s tāko aprindu Oksfordas studen -
tu dzīvi ar obligāto sulaini Brasē, 
ar šampanieša pudelēm, viskiju 
un cigāriem, kas itin ērti jū -         
tas klasiskos grāmatu plauktos       
starp grāmatu rindām, piepilda 
paradīzes putniņu – meiteņu 
čivināšana (Kitija – Ieva Puķe un 
Annija – Ilze Lieckalniņa) un 
spro gaino dendiju dīžāšanās           
(Čārlijs – Mārtiņš Meiers un 
Džeks – Māris Bezmers). Viņu 
idilli manāmi traucē Oskara 
Morozova nīgrais aizbildnis         
Spī tings, sulainis savā gaumē 
„diriģē” jauno cilvēku gaitas, bet, 
kad notikumos iesaistās donna 
Lusija – Baiba Valante un Džeka 
tēvs – Januss Johansons, situā -
ciju komika sit augstu vilni. 

Viss, protams, beidzas laimīgi, 
mīlētāji var savienoties, un pāŗu, 
izrādās, sanāk  vēl vairāk, nekā 
sākumā varējām iedomāties. Ska-
not vieglprātīgam džezam, no 
šiem bezbēdīgiem varoņiem at -
vadāmies pateicībā par jaukā 
sabiedrībā un labā garastāvoklī 
pavadītām pāris stundām. 

Gundega Saulīte
No kreisās: Mārtiņš Kalita, Pēteris Lapiņš un Rolands Beķeris - 
Liepājas teātŗa aktieŗi

Dace Bonāte un Uldis Dumpis galvenajās lomās izrādē "latgola.lv"

Trīs studenti un viņu sulainis komēdijā "Krustmāte no Brazīlijas" - 
Mārtiņš Meiers, Ivo Martinsons, Māris Bezmers un Arnolds Osis
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A u d i a t u r  e t  a l t e r a  p a r s

Ja izlasa nesenajā PBLA val-
des sēdē pieņemtās rezolūci - 
jas, tad varētu domāt, ka tiek 
lasīta kāda Latvijas sīkpartijas 
Saeimas vēlēšanu īsprogram -
ma – Latvijas pārstāvības  tīkls 
ārzemēs, Latvijas vēstures mā -
cīšana kā atsevišķs skolas mā -
cību priekšmets, latviešu valo -
da kā valsts valoda, latviešu 
valodas skolotājas Eiropas lat-
viešu skolām, atbalsts Likteņ-
dārzam un Okupācijas mūze-
jam. Tāpat PBLA valdes priekš-
sēža uzrunas saturs ir galveno-
kārt par Latvijas iekšpolītikas 
jautājumiem – par Latvijas ie -
dzī  votāju līdzdalību Saeimas 
vē  lēšanās, par atbalstu piemi-
nekļiem un Okupācijas mūze-
jam, par valsts valodu un vēs-
tures mācīšanu, vispārīgi par 
sabiedriski ekonomiskiem jau-
tājumiem, kuŗi rada šodienas 
jauno emigrāciju, par dubult-
pilsonību. Tiek velti atkārtoti 
jautājumi, kuŗi jau iegājuši 
vēsturē, – bijušās trimdas at -
balsts neatkarības atgūšanai, 
atbalsts iekļūšanai NATO, un 
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dīvainā kārtā tiek minēts at -
balsts iekļūšanai ES, lai gan 
ārzemju latvieši neko īpašu šajā 
jautājumā nespēja darīt. Un 
diez kā vērtēt neseno „Trīs te-
noru” un „Dzelzs vilka” kon cert-
tūri Latvijā, kas tika rīkota, lai 
veicinātu balsošanu Saei mas 
vēlēšanās. Balsotāju skaits pa  lie-
li  nājās tikai par kādu pusotru 
procentu, un diez vai minētam 
PBLA atbalstītam pa  sākumam 
tur bija kāda īpaša ietekme. 

Varbūt vienam otram PBLA 
valdes loceklim patīk mēģināt, 
vai neizdosies uzkāpt uz Lat-
vijas polītiskās skatuves, bet tie 
laiki, kad ārzemju latvieši va -
rēja mēģināt kādas lomas spē-
lēšanu Latvijas lielā polītikā, ir 
pagājuši. Tāpat ārzemēs. Lielie 
polītiskie jautājumi ir sen izcī-
nīti. Mēs esam savus trimdas 
uzdevumus sekmīgi izpildījuši. 
Šodien latviešu sabiedrības po -
lītiskā ietekme ārzemēs sarūk, 
un ir grūti iedomāties, ko īpašu 
tā tagad varētu panākt Otavas, 
Vašingtonas vai Kanberas varas 
koridoros. To jau Rīgā saprot. 

Arī to, ka Latvijas pilsoņu skaits 
bijušā trimdā ir mazs un arī ka 
mēs nevaram īpaši lepoties ar 
to, cik daudz ārzemēs mēs vēl 
runājam latviski.

Un tomēr  ārzemēs ir latvie -
šu kopienas un latviešu pēc-
nācēji. Un tieši te ir jābūt PBLA 
un tās biedru organizāciju dar-
bības uzsvaram. Darba te ne -
trūkst.

PBLA ir jārada iespējas visiem 
ārzemēs iegūt un uzlabot lat-
viešu valodu - vienalga, kur un 
kad. Ārzemju latviešu skolām 
vajaga mācību programmas un 
līdzekļus atbilstīgi šodienas 
bērnu un vecāku spējām. Ne -
var aizbildināties, ka pietiek ar 
Latvijas skolu grāmatu pārsū tī-
šanu šejienes skolām. Ir jāsa-
dar bojas ar Latvijas valdību un 
jāpopulārizē latviešu kultūra – 
māksla, filmas un kas cits, ne 
tikai ārzemju latviešu starpā, 
bet arī vietejā sabiedrībā. Ir 
jāsaglabā bijušās trimdas sociā-
lais un kultūras mantojums.    
Tas notiek, kā Latvijā saka, sti-
chiski. Mazs piemērs. Ar dažiem 

izņēmumiem nav pat uzrakstī -
ta dažādās zemēs ārzemju lat-
viešu sabiedrības vēsture. Div-
valodu jautājums mītnes zemēs 
ir neizbēgams. Ir jāveido paral-
lēli pasākumi, piemēram, angļu 
valodā, lai piesaistītu tos, kam 
latviešu valodas spējas ir mini-
mālas, vai tos, kuŗi ir ieprecē-
jušies mūsu vidū. Ir jāveido un 
jāuztur virtuālā Latvija. Tīmek-
lis sasniedz daudzus, kuŗi sen 
vairs nenāk mūsu sabiedrībā 
vai no tās ir simtiem kilometru 
prom.

Mijiedarbība ar jauno emi g-
rā ciju ir problēmatiska, bet 
mums ir jāmeklē saskares un 
sadarbības punkti. To darot, 
mums  jāatceras,  ka, tāpat kā 
mūsu pēckaŗa emigrācija, arī 
šodienas jauniebraucēji auto-
matiski nepakļausies un neie -
ies jau pastāvošās latviešu sa -
biedrības struktūrās. Ir jāatbal-
s ta Latvijas sportisti, kuŗi kā 
Sprīdītis iet pasaulē meklēt lai-
mi un pie reizes nes Latvijas 
godu un veido tās pozitīvu tēlu. 
Mūsu jaunākās paaudzes ir īpa-

ši atsaucīgas Latvijas sportistu 
gaitām. Ir jārada iespējas lat-
viešu izcelsmes bērniem, lai kā -
das būtu viņu latviešu valodas 
spējas, apmeklēt Latviju, kā to 
cenšas darīt ALAs „Sveika, 
Latvija!”” un „Heritage” prog ram-
  mas. Ir jāpopulārizē Latvija kā 
ceļojuma mērķis gan latviešu, 
gan vietējo kanadiešu, ameri-
kāņu un austrāliešu vidū. Un 
vēl daudz kas! 

Lai gan pašlaik  vēl ir rudens, 
priekšā stāv 18. novembris un 
ziema, un nemaz tik tālu nav 
pavasaris, kad atsāksies kon-
gresu sezona dažādās latviešu 
mītnes zemēs un  sekos nākam-
gada PBLA valdes sēde. Tur 
gal  venam uzsvara punktam ir 
jābūt latviešu kopienai ārze - 
mēs – kā to uzturēt un veidot 
atbilstīgi šodienas apstākļiem, 
kā tuvināt pēc iespējas daudzus  
ārzemju latviešus, viņu pēcnā-
cējus un pat sveštautiešus Lat-
vijai un latviešu tautas manto-
jumam.

Viesturs Zariņš,
Oakville, Kanada

Minētajā Viestura Zariņa 
kunga rakstā, ko redakcija lū -
dza mani komentēt, īsumā 
sakopojot, uzsvērts, ka Pasau-
les brīvo latviešu apvienībai 
(PBLA) turpmāk vajadzētu 
vai  rāk pievērsties latviešu ko -
pienu uzturēšanai un saglabā-
šanai ārzemēs un mazāk gādāt 
par Latvijas pašas iekšzemes 
un ārpolītikas jautājumiem, 
kuŗos, viņaprāt, PBLA ietekme 
esot nenozīmīga.

Prieks, ka Zariņa kungs 
Pasaules brīvo latviešu apvie-
nībai ir izvirzījis šo jautājumu, 
jo tā mums rodas iespēja tuvāk 
paskaidrot, cik daudz PBLA 
patlaban veic un cik visaptve-
rīga ir tās sadarbība ar Latvi -
jas valdības iestādēm un ar 
ārzemju latviešu centrālajām 
organizācijām. 

Visas ārzemju latviešu cen-
trālās organizācijas (ALA, 
LNAK, LAAJ, ELA un citas) ir 
PBLA dalīborganizācijas, un  
katrā zemē, kur mīt latvieši,  
tās nodarbojas ar turienes lat-
viešu sabiedriskajām, izglī -
tības, kultūras, sporta un arī 
polītiskajām aktivitātēm (pie-
mēram, apgaismojot savu mīt-
nes zemju valdības par polī -
tiku Latvijā, attīstot vietējās 
varas izpratni par turienes 
latviešu sabiedrību utt.).

PBLA jumta organizācijas lo -
ma savukārt ir uzturēt ciešu 
saikni ar norisēm Latvijā un 
tās polītikā, izglītībā un kul-
tūrā, ar plašu mandātu paust 
Latvijas valstij visu ārzemju 
latviešu viedokli jomās, kuŗas 
ir nozīmīgas viņiem. Esam kā 
tilts starp Latviju un ārzemēm. 

Veicam darbību, kas ir ļoti 
daudzpusīga, bieži vien atbal-
stot vietējās jumta organizācijas 
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vai arī papildinot to darbību 
atsevišķās jomās.   

Atcerēsimies, kā 2005. gadā 
veidojās sadarbība starp PBLA 
un Latvijas valdību Īpašu uz -
devumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretāriāta 
(ĪUMSILS) personā. Šī sadar-
bība nebija pati labākā, kāda 
būtu bijusi iespējama, tomēr 
tai bija savi panākumi, kaut 
ekonomiskā krize Latvijā to 
pārtrauca. Sadarbība tarp 
PBLA un ĪUMSILS tika veido-
ta tieši tādēļ, lai īstenotu Za -
riņa kunga minēto vēlmi - 
atbalstīt latviešu sabiedrību un 
tās aktīvitātes ārzemēs. Šāda 
sadarbība, cerams, atkal varēs 
atjaunoties (ar citiem nosa cī ju-
miem), kad Latvija atgūsies      
no ekonomiskās lejupslīdes. 
No mūsu korespondences ar 
latviešiem ārzemēs un Latvijā, 
kā arī ar PBLA pārstāvētajām 
dalīborganizācijām jūtam pa -
stāvīgu aicinājumu padziļināt 
dialogu ar Latvijas valsti, mudi-
nājumu vairot mūsu iesais tī-
šanos Latvijas ārpolītiskajos, 
iekšpolītiskajos procesos un jo 
īpaši - Latvijas izglītības jautā-
jumos.

PBLA zīmols Latvijā ir aug- 
stu novērtēts, un PBLA atbalstu 
bie  ži prasa gan  nevalsts orga ni-
zācijas, piemēram, sabied rī ba 
par atklātību Delna, daudzas 
kultūras organizācijas, vēstur-
nieki, plašsaziņas līdzek ļi u.c.

Esam palīdzējuši arī veidot 
pilsoniskas organizācijas Lat-
vijā, piemēram, Vēlēšanu re -
formas biedrību (VĒL), kas 
no  darbojas ar Latvijas vēlēša-
nu likuma pilnveidošanu, lai 
darītu to labāk pieņemamu 
vie  tējiem un ārzemju latvie-
šiem. Šī organizācija ir radu-

sies ar PBLA atbalstu, un to 
vada ļoti pazīstams bijušais 
torontietis Valdis Liepiņš. 
Viens no lielākajiem VĒL pa -
nākumiem bija t.s. lokomo -
tīvju principa likvidēšana 
pirms 10. Saeimas vēlēšanām, 
kuŗa noteikti mazinājusi oli-
garchu ietekmi Saeimā.  Atbal-
s tām arī citus VĒL organizā -
cijas mērķus, piemēram, vēlē-
tāju reģistra ieviešanu, kas 
atrisinātu ārzemju latviešu 
iespējas piedalīties vēlēšanās 
neatkarīgi no dzīvesvietas. Uz 
to ceram 11. Saeimas vēlēšanās. 
Kopīgi ar Latvijas Ārlietu mi -
nistriju esam panākuši, lai       
10. Saeimas vēlēšanās būtu 
vairāk vēlēšanu iecirkņu ārze-
mēs. Ar Latvijas ārlietu die -
nestu kopīgs projekts pirms      
10. Saeimas vēlēšanām bija 
pārvietojamās pasu darbsta-
cijas darbība ASV, Kanadā un 
Austrālijā, dodot iespēju vai-
rākiem simtiem Latvijas pa -
valstnieku ārzemēs atjaunot 
savas pases. Ir vēl citas jo -
mas...

Ievērojams atbalsts latvis-
kajai izglītībai ārzemēs tiek 
sniegts ar PBLA Izglītības pa -
domes starpniecību; to vada 
Dace Copeland. Ar PBLA at -
balstu pagājušajā darbības ga -
dā ir sagatavoti un izplatīti 
vairāki mācību materiāli lat-
viešu skolām ārzemēs. Lai pie-
minam tikai populārā trim - 
das bērnu žurnāla Mazput -  
niņš digitālizāciju (portālā Lat-
vians Online), kas aizvadītajā 
gadā veikta ar PBLA atbalstu. 
Šī gada vasarā Rīgā PBLA Iz -
glītības padome sarīkoja plaši 
apmeklētu semināru latviešu 
skolu skolotājiem ārzemēs ar 
Latvijas paidagogu un Valsts 

valodas aģentūras darbinieku 
līdzdalību. Ar PBLA Izglītī -  
bas nozares starpniecību esam 
atbalstījuši latviešu skolas Īri -
jā, Anglijā un citās Eiropas 
valstīs. Piemēram, Daina Gro-
sa no PBLA Izglītības  nozares 
aizvadītajā gadā apceļoja visas 
latviešu skolas Eiropā, lai ap -
zinātu un salīdzinātu to dar-
bību un iztaujātu par viņu 
vajadzībām.

Ar PBLA Kultūras fonda (ko 
vada Vija Zuntaka-Bērziņa) 
starpniecību joprojām atbalsta 
latviešu kultūras norises un 
devumu ārzemēs. 

Atbalsts un sazināšanās ar 
daudzām latviešu kopienām arī 
tiek uzturēta ar Ārlietu minis- 
t rijas starpniecību, kur sadarbī-
bai ar tautiešiem ārze mēs pat 
iecelts īpašu uzde  vumu vēst-
nieks (Juris Auda riņš). 

PBLA un Ārlietu ministrija 
ir sagatavojusi sadarbības me -
morandu, kas atvieglinās sa -
darbību starp partneŗiem - 
Ārlietu ministriju un PBLA, 
tālāk  izveidojot stratēģisku 
plā nu ilggadējai sadarbībai.

PBLA patlaban financiāli 
atbalsta divas savas dalīborg-
anizācijas: Dienvidamerikas 
un Karību latviešu  apvienību, 
kā arī Krievijas Latviešu kon-
gresu. Šis atbalsts abām orga-
nizācijām ir nepieciešams, lai 
viņu kopienās pakāpeniski ra -
dītu līdzīgu pašu biedru fi -
nanciālu atbalstu, kā tas citās 
mītnes zemēs darbojas ar lie-
lām sekmēm.

Esam iesaistījušies dubult -
pa valstniecības risināšanā ar 
Latvijas valdību un ceram       
šeit gūt sekmes ar jauno 
valdību. Grozījumi pašreizējā 
Pilsonības likumā ir jau iero-

sināti un šobrīd Saeimā tiek 
virzīti caur vairākām tās ko -
misijām. Ceram uz rezultā-
tiem, kas atvieglos pavalst-
niecības iegūšanu daudziem 
tautiešiem ārzemēs, kuŗiem    
tas bija liegts sakarā ar iero-
bežoto pieteikšanos uz Latvi -
jas pavalstniecību tikai līdz 
1995. gada 1. jūlijam. Šādus 
problēmjautājumus iespējams 
risināt tikai ar PBLA centrā-
lizēto pieeju. Esam lobējuši   
un, liekas, ar sekmēm, ka Lat-
vijas skolās no 2011. gada 1. 
septembŗa Latvijas vēsture tiks 
mācīta kā atsevišķs mācību 
priekšmets. 

Esam aktīvi iesaistījušies at -
gādināt, ka latviešu valoda ir 
un paliek vienīgā valsts valoda 
Latvijā. Latviešu valodas jo -
projām nepietiekami nostip-
rinātais statuss mūsu tēvzemē 
uzliek mums šo papildu pie-
nākumu. Šeit mums ir liels at  -
balsts no daudzām organi zā-
cijām un individiem Latvijā  
un ārzemēs.

PBLA cieši sadarbojas ar 
organizācijām, kas nodibi nā-
jušas stipras attiecības ar          
savu mītnes zemju centrā -        
lām vai federālām valdībām. 
ALA šinī gadījumā ļoti cie -     
šus sakarus uztur ar  Apvieno-
to Amerikas baltiešu komiteju 
(The Joint Baltic American 
National Committee, JBNC), 
kas savas ilgās pastāvēšanas 
laikā ir nodarbojusies ar lobē-
šanas aktīvitātēm ASV Senātā 
un Kongresā. Protams līdz ar 
lobēšanu ir daudzas citas aktī-
vitātes, piemēram, rakstīt bal-
tie  šiem un Amerikas publikai 
par aktuālitātēm, kas saista 
viņu uzmanību. 

(Turpinājums 15. lpp.)
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Desmitās Saeimas vēlēšanas 
ir iegājušas vēsturē kā kaut kas 
interesants, bet tagad ar koali-
cijas un valdības veidošanu 
notiek teātris, kas pārspēj jeb-
kuŗu iespējamu Meksikas, Ko -
lumbijas un Krievijas seriālu 
kombināciju. Nabaga Dom-
brovs  kis tiek raustīts un dan ci-
nāts kā ampelmanis diedziņā. 
Kad diedziņu parausta SCP, 
viņam paceļas labā roka, kad 
pa  rausta SC, viņam paceļas 
krei sā roka, kad diedziņu pa -
rauj PS, viņš jau lēkā augšup 
lejup, bet, kad pie šņorēm tiek 
JL, tad nabaga Dombrovskis 
griežas kā vilciņš. Nu viņa die-
dziņu jau sāk raustīt līdz šim 
„uzticamākie” biedri un kom-
panjoni ZZS, un viņš ne vairs 
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tikai palēkdamies griežas kā 
vilciņš , bet jau met arī kūleņus. 
Vienu dienu lēmumi ir tādi, 
nākamā dienā tie ir citādi, un 
dienu vēlāk tie jau ir tā sa  mu-
džināti, ka nevienam tur vairs 
nekas nav saprotams. Tā vien 
šķiet, ka šo danci neviens vairs 
nevar īsti iesākt, jo kāds nepār-
traukti pārbīda ierasto krāsns 
stūri, no kuŗa dancis vienmēr ir 
sākts.

Diemžēl tas vairs nav nekāds 
„tūdaliņ, tagadiņ”, nu tā ir cīņa 
par pozicijām, cīņa par krēs-
liem ministrijās, un aizmirsti       
ir visi patriotiskie solījumi, aiz-
mirsta valsts, aizmirsts it grū-
tais budžets un aizmirsta tau -
tas labklājība. Nav vairs nevie-
na, kas domā, ka amatos jāliek 

iespējamie labākie kandidāti, 
neviens vairs nedomā, ka ama-
tos būtu jāatstāj tie, kas tur kā -
du laiku jau ir iestrādājušies, 
bet tagad jāspēlē spēle, ko Ame-
rikā sauc par mūzikāliem krēs-
liem. Tikko apklust mūzika, 
katrs ķeŗ, ko māk, ka tikai krēsls, 
un tagad izskatās tā, ka te kāds 
grib apsēsties uz diviem vai pat 
trim krēsliem, bet trīs citi cīnās 
ap vienu.

Šonedēļ  jāapstiprina valdība, 
bet šodien mēs vēl neesam pa -
visam droši, kas būs koalicijā, 
kur nu vēl - kuŗš būs kuŗā val dī-
bas krēslā. Par amatiem te  nav 
iespējams vispār runāt, jo nevar 
taču būt tā, ka viens cilvēks ir 
apveltīts ar tik daudziem talan-
tiem, ka spēj strādāt jebkuŗā 

amatā. Prātā nāk kāds Latvijas 
kādreizējais LC Ministru pre-
zidents, kuŗš televīzijā par sevi 
apgalvoja, ka ir tik pieredzējis 
polītiķis, ka spēj veikt jebkuŗa 
ministra pienākumus. Diemžēl 
līdz tam laikam nebija veicis  
pat ne vienu vienīgu tā, lai 
varētu teikt, ka tas bijis Latvijas 
interesēs. Tāpēc arī LC vispirms 
dabūja iebraukt cita polītiskā 
spēka vadoņa kabatā un pēc 
tam galīgā grāvī. Ja mums līdz 
šim būtu bijuši ministri, kas 
domā par Latvijas interesēm, 
tad mēs nebūtu iebrukuši tādā 
bedrē, kādā esam šodien

...Un atkal man gribas jautāt: 
„Kā tas nāk, ka Latvija un lat-
vieši var tik daudz ko pat labāk 
nekā citas tautas, bet nevar 

atrast valstsvīrus, kam svarīgā-
kais ir valsts un tautas labklā-
jība, bet vienmēr ievēlē tikai 
polītikāņus, kuŗiem vienīgais 
iemesls iesaistīties polītikā ir 
pašu un savējo intereses. Diem-
žēl arī Vienotība savus vēlētā -
jus ir pievīlusi, un šī Saeima nez     
vai būs labāka par iepriekšē -
jām. Kur palikuši  kandidāti, 
kam svarīgāka par visu citu ir 
valsts un tautas labklājība. Lie-
kas, tādu vairs nav. Žēl, ļoti žēl. 
Pašlaik cerības, ka kaut kas var 
mainīties, ir ļoti, ļoti mazas. Ja 
Vienotības saraksts bija labā kais 
no visiem (un tā tas tiešām 
likās), tad jāatzīst, ka situācija 
Latvijā ir diezgan traģiska.

Astrīda

1578 Latvijas 
pavalstnieki ārze-
mēs savu balsi 
vēlēšanās atdeva 
par Nacionālo 
ap  vienību Visu 
L a t v i j a i / T B /
LNNK. Uz pusi 

vairāk nekā par Zaļo un 
Zemnieku savienību. Visu Lat-
vijai!  vadība tūdaļ pēc vēlēša-
nām brīdināja, ka pār partiju 
birs apmelojumu un provokā-
ciju krusa. Tā tas patiešām ir 
noticis. Vispirms ar savām gud-
rībām plašsaziņas līdzekļos  
sāka spīdēt polītologs Ivars 
Ījabs, kuŗu šovasar ASV latvieši 
bija pagodinājuši, aicinot par 
lektoru uz 3x3 nometni Gaŗe-
zerā. Pēc Ījaba domām, partijas 
Visu Latvijai!  vēlēšanu nakts 
saietā dziedātā dziesma „Es 
katru sestdiens vakaru” esot 
„fašistiska”. Pārsteidzoši, bet 
Latvijas Universitātes polītikas 
zinātnes studiju nodaļas do -
centam būtu pienākums zināt 
savas tautas vēsturi un nelie -     
tot jēdzienu „fašistisks” tāpat, 
kā to izprot un lieto „putinis -

RIŅĶA DANCIS AP VISU LATVIJAI!
kajā” Krievijā. Situācija varētu 
likties pārspīlēta un pat smiek-
līga, ja aizvadītajās nedēļās  
Ivars Ījabs  nebūtu eksperta st a-
tusā redzams visos Latvijas TV 
kanāļos un viņa viedoklis ne -
būtu lasāms preses izdevumos. 

Polītologa nākamā „pērle” 
lasāma Neatkarīgajā Rīta Avī -
zē: ”VL/TB/LNNK savos reklā-
mas izdevumos un avīzēs fo -
tografē apvienības līdeŗus na -
cistu formas tērpos ar automa-
tiem kaklā, atklāti runā par 
Latvijas iedzīvotāju deportā -
ciju, - kā lai Rietumi mūs uz  - 
t veŗ?” vaicā Ījabs. Visu Latvijai! 
līderis Raivis Dzintars piepra-
sīja Ījaba publisku atvainoša-
nos, un polītologs bija spiests 
taisnoties, ka „attēlā redzamā 
jaunajam Saeimas deputātam 
mugurā esošā forma patiesi       
nav nacistu forma”. Izrādās - 
Ījabs sajaucis Zemessardzes for-
mas tērpu ar zemessardzes bru-
ņojumā esošo triecienšauteni 
AK-4, kas tiek izsniegta apmā-
cību laikā. Diemžēl izlietu  
ūdeni nevar sasmelt, jo šādi un 
līdzīgi apgalvojumi no Latvijas 

polītologu un žurnālistu mutes 
naski tiek pārņemti Latvijas 
krievu preses, kā arī Krievijas 
preses izdevumos, nostiprinot 
viedokli, ka Latvijas Saeimā 
pārstāvēta „fašistiska” partija.

 Šā gada 20. oktobrī Latvijas 
Avīze publicēja interviju ar Visu 
Latvijai! jauno deputātu Jāni 
Dombravu. Viņa atbilžu inter-
pretācija izraisīja plašu rezo-
nanci Krievijas presē, jo radies 
taustāms pierādījums Latvijai 
tik bieži pārmestajam „fašis-
mam”, – Latvijā tiekot gatavota 
iedzīvotāju deportācija. J. Dom-
brava teica: „Ir daļa cittautiešu, 
kas spēj, saglabājot savu kultū-
ru, integrēties latviskajā vidē. 
Bet diemžēl ir arī tāda sabied-
rības daļa, kuŗa dzīvo citā infor-
mācijas telpā un pauž neapmie-
rinātību ar Latvijas valsti. Jāra-
da mechanismi, lai viņi varētu 
pārcelties uz valsti, kur justos 
labāk. Tas, protams, notiktu 
brīv  prātīgi un civīlizēti.” Ugu - 
ni šai intervijā piešķīla kultū -
ras ministres amata kandidāte 
Sarmīte Ēlerte, kas gadiem ilgi 
darbojusies žurnālistikā, bijusi 

laikraksta Diena redaktore un 
prot manipulēt ar informāciju. 
Dombravas teikto Ēlerte inter-
vijā krievu radio interpretēja 
šādi: „Būtu interesanti saprast, 
kuŗa struktūra pārbaudīs, kādā 
informātīvajā laukā dzīvo       
viena vai otra ģimene. Tad jau 
laikam vajadzēs deportēt arī 
kādu daļu latviešu, kuŗi skatās 
Krievijas telekanāļus.” Zīmīgi, 
ka vārdu „deportēt” lieto tieši   
S. Ēlerte, nevis J. Dombrava.

Jāpiebilst, ka Visu Latvijai! 
pārstāvja viedoklis atbilst LR 
Ministru kabineta apstiprinā -
tās valsts programmas “Sabied-
rības integrācija Latvijā” pamat-
no  stādnēm, kur formulēts mēr-
ķis: „Sniegt palīdzību tiem cil-
vēkiem, kuŗi pēc valsts neatka-
rības atjaunošanas nevēlas integ- 
rēties Latvijas sabiedrībā un 
domā par atgriešanos etniskajā 
dzimtenē.” Baltcom radio mājas-
lapā zem S. Ēlertes intervijas, 
kuŗā viņa liek saprast, ka Visu 
Latvijai! aicina uz deportāciju, 
komentētāji krievu valodā 
pauduši gatavību fiziski izrēķi-
nāties ar Visu Latvijai! pārstāv-

jiem. Varam tikai minēt, kādi 
mērķi liek polītologiem un 
Vienotības polītiķiem ar sa -
viem izteikumiem provocēt 
Latvijas krievu kopienu un 
graut Latvijas tēlu ārzemēs. 

Bijušais diplomāts un polī-
tiķis Valdis Krastiņš Latvijas 
Avīzes slejās izmisīgi sauc: „Nē, 
tā nav tā Vienotība, par kuŗu 
domāju, darbojos, vēlēju. Saei-
mā gan iekļuvuši daži, manu-
prāt, godīgi cilvēki, tomēr        
varu Vienotībā sagrābuši īsti 
postpadomju polīttechnologi.” 
Pēc V.Krastiņa domām, visiem 
Vienotības polītiķiem bija labi 
zināmi Visu Latvijai! principi. 
Tāpēc varēja jau pašā sākumā 
atteikties no sadarbības, bez 
tuk  šām pļāpām par nacionā-
ļiem kā „mūsu partneŗiem”,      
bez apsaukāšanas par neona-
cistiem. Jāpiekrīt V. Krastiņa 
teiktajam - neizskatās, ka šī val-
dība varēs tikt galā ar pamat-
uzdevumiem. Jo tā godīgumu 
zaudējusi jau pirmajā pēcvē-
lēšanu dienā.

Daļēji šo pašu darbu veic 
Baltiešu federācija Kanadā,    
kas pazīstama ar pašas rīko-
tiem Baltiešu vakariem Kana-
das Parlamenta ēkās. To orga-
nizēšanā savā laikā ir piedalī-
jies arī Zariņa kungs.

Tas, ka Latvija ir NATO un 
ES dalībvalsts, nemazina mūsu 
darbības nepieciešamību un 
aktuālitāti savās mītnes zemēs 
vai Latvijā. To pierāda, piemē-
ram, Apvienotās Amerikas bal-
tiešu komitejas (JBNC) aktīvi-
tātes pēdējos gados ar sekmī-
gajiem Baltiešu federācijas se -
mināriem Vašingtonā: A Vision 
for the future (2005. g.), Oil 
and Blood: Baltic Energy and 
the Legacy of Communism 
(2007. g.), Baltic Regional Se -
curity: Old Threats and New 
Challenges (2009. g.). Konferen-
cēs piedalījās Lietuvas pre-
zidents Valds Adamkus (2007. g.) 
un Latvijas prezidents Valdis 

Zatlers (2009. g.), iepriekšējais 
Igaunijas premjērministrs 
Mar ts Lārs (2005. g.), krievu 
dokumentālās filmas režisors 
Andrejs Ņekrasovs (2007. g.), 
senātors Ričards Lugars (2007. g.) 
u.c. Ārlietu ministrija ir mudi-
nājusi, lai PBLA dalīborga-
nizācijas, jo īpaši ALA, vēl 
vairāk iesaistītos kopējos sa -
darbības projektos. To visu va -
ram panākt tikai ar organizē - 
tu mītnes zemju sabiedrību. 

Atcerēsimies arī, ka PBLA 
nesenā pagātnē organizēja lī -
dzekļu vākšanu, lai iegādātos 
licenci Edvīna Šnores filmai 
“Padomju stāsts” un šo filmu 
varētu izplatīt visā pasaulē. 
Iniciātīva šajā jautājumā nāca 
no PBLA, nevis no Latvijas.  
Kopā ar partneŗiem savācām 
ASV $ 4 800 000, lai filmu ie -
pirktu, un patlaban jau aptu-
veni 22 000 DVD ir pārdoti       
ar konsula Daŗa Dēliņa firmas 

Perry Street Advisors (PBLA 
nevarēja uzņemties šo izplatī-
šanu, jo tās statūti liedz mums 
veikt tirdzniecisku  darbību) 
starpniecību, ar kuŗu noslē-
dzām līgumu 2008. gada de -
cembrī. Liels darbs veikts, lai 
pasauli informētu par Padom-
ju Savienības un Hitlera Vāci-
jas kriminālajiem noziegu-
miem pret cilvēci.

Visi šie darbi prasa līdzekļus  
un daudz brīvprātīga darba 
darītāju. Nauda tiek vākta ar 
PBLA Brīvības fonda starp nie-
cību, kuŗš iegulda līdzekļus 
vērtspapīros un tālāk piešķiŗ 
līdzekļus PBLA valdei. Šajā jo -
mā mums arī sāk iezīmēties 
krize, jo vidējā un jaunākā pa -
audze ārzemēs nav tādi ziedo-
tāji, kāda bija vecākā paaudze, 
kuŗa patiešām sevi upurēja 
nākamo paaudžu labā. 

Zariņa kungs raksta, ka   
PBLA ir jārada iespējas visiem 

ārzemēs iegūt vai uzlabot savu 
latviešu valodu,  jāveido sadar-
bība kultūras laukā, veicinot 
mākslas filmu iegādi un sarī-
ko jumus... Zariņa kungs aiz-
mirst, ka bezgala daudz šajās 
jomās jau tiek darīts un gal-
venokārt ar mītnes zemju 
centrālo organizāciju starp nie-
cību. PBLA nedomā iejaukties 
mītnes zemju centrālo vai vie-
tējo organizāciju labajā darbā, 
bet meklē kopsaucējus, kur 
visas šīs organizācijas varētu 
sadarboties, kā arī palīdzēt 
vājākajām no tām, ja būtu tāda 
vajadzība. Jo vairāk tautiešu       
no vietējo organizāciju puses 
tiks iesaistīti kopīgā darbā, jo 
sekmīgāks būs darbs mītnes 
zemēs. Jo attālāka ir latviešu 
organizācija ārzemēs, jo ma -
zāk vietējais tautietis to izjūt. 
Lai tautieši ziedotu un sabied-
riskās organizācijas darbotos 
sekmīgi,  svarīga ir lokāla piee-

ja un iesaiste. Tāpēc svarīgākā 
loma mītnes zemēs vienmēr       
ir vietējai organizācijai. 

PBLA “no augšas” nevar ga -
rantēt visu ārzemju latviešu 
kopienu ilgtermiņa pastāvē-
šanu. Nevar aizmirst arī, ka 
lielākā daļa latviskuma un lat-
vietības nāk no audzināšanas 
ģimenē. Ja nevar šo darbu veikt 
mājās un ar pašreizējo latvie -
šu organizāciju starpniecību, 
tad vienīgais ceļš ir uz latvis-
kām mājām – uz Latviju, kur 
vasaras laikā, kā arī dzīvojot 
pastāvīgi, var iegūt visu latvis-
ko, lai kādai no mītnes zemēm 
nebūtu jāzaudē sava nākamā 
paaudze. 

Ceram uz Zariņa kunga iz -
pratni un sadarbību visās jo -
mās. 

Mārtiņš Sausiņš,
PBLA valdes priekšsēdis

ATBILDE UZ VIESTURA ZARIŅA RAKSTU  
“PAR NESENO PBLA VALDES SĒDI”

(Turpināts no 15. lpp.)

Dainis Mjartāns
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Sastādījis Ēvalds Krolls 

Līmeniski. 1. Tāds, kas ne ar ko 
neizceļas. 4. Asinsatriebība. 8. 
Tieksme ko darīt. 11. Govs bez ra -
giem. 12. No koka atcirstas plānas 
plēksnes. 13. Smalka kokvilnas 
masa. 16. Noteikt vai piespriest 
sodu. 17. Ūdenī vai pienā vārīts 
ēdiens. 18. Virve ar cilpu dzīvnieku 
ķeršanai. 19. Īstenībai atbilstīgi. 
20. Izsūtīto latviešu nometinājuma 
vieta Krievijas galējos ziemeļos. 

21. Sengrieķu mītol. – augstākais 
dievs. 22. Pirmā sieviete, ko radījis 
Dievs. 24. Pilsēta Somijā. 26. Jūr-
nieku guļamvietas kuģī. 28. Diet. 
30. Tēlotājs pantomīmā. 31. Dzī-
vesvietas dati. 32. Trubadūru dze-
jā – rīta dziesma. 35. Tropu augļu 
koki. 36. Drānas vai papīra auts 
lūpu noslaucīšanai ēdienreizē.         
37. Komandu sporta sacensības.

Stateniski. 1. Ovālas plāksnes 

gleznotājiem krāsu jaukšanai. 2. 
Iet smagiem, neveikliem soļiem. 
3. Sēdēšanai paredzēts priekš -
mets. 4. Infekcijas slimība. 5. Īre.   
6. Baznīcas lāsts. 7. Spilgti zila 
krāsviela. 9. Īss paziņojums laik-
rakstā. 10. Orchideju dzimtas augs 
ar smaržīgiem ziediem. 14. At -
ļauts aiziet. 15. Atsevišķs atga dī-
jums, notikums. 23. Apdzīvota 
vie ta Talsu novadā. 25. Pavedie n-
veidīgi metalla izstrādājumi. 26. 
Zemes bites. 27. Apdzīvota vieta 
Bauskas  rajonā vai Vecumnieku 
novadā. 29. Vingrošanas ierīce. 
33. Personību apliecinātājs do -
kuments. 34. No vulkāna izvir -
dusī masa.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 41) 
atrisinājums

 Līmeniski. 2. Tamarinds. 7. 
Mit  ra. 8. Efels. 9. Safra. 11. Salē. 
12. Karatau. 13. Mūsa. 17. Nolde. 
19. Diašs. 21. Ušasa. 23. Svēte. 24. 
Kodes. 25. Ineši. 26. Tecēt. 28. 
Graut. 29. Suta. 31. Hormoni. 34. 
Zevs. 38. Apiet. 39. Kants. 40. 
Binde. 41. Adisabeba.

Stateniski.  1. Diāna. 2. Tapt. 3. 
Maska. 4. Neasa. 5. Seda. 6. Klubs. 
10. Fraka. 11. Sanskrits. 14. 
Alabastrs. 15. Pelēcis. 16. Gundega. 
18. Liste. 19. Diegt. 20. Sekot. 22. 
Ausma. 27. Cimdi. 30. Urgas. 32. 
Okapi. 33. Nātre. 35. Vilde. 36. 
Rūsa. 37. Emba.  

Ar dzejas lasījumiem Latvijas 
novados viesojās viens no po -
pulārākajiem un visvairāk lasī-
tajiem Igaunijas rakstniekiem un 
publicistiem Svens SILDNIKS 
(pseiudonims - (:) kivisildniks). 

Svens Sildniks (dzimis 1964.
gadā) Latvijas dzejas draugiem 
kļuva pazīstams pagājušā gada 
Dzejas dienās, kad notika „Starp-
tautiskais Dzejas brauciens 2009”, 
ko rīkoja Latvijas vēstniecības 
Igaunijā kultūras atašejs Guntars 
Godiņš. „Dzejas brauciens” to reiz 
piestāja Cēsīs, Tartu, Tamperē un 
Rīgā. Taču cilvēkiem novados ne 
vienmēr iespējams apmeklēt kul-
tūras pasākumus Rīgā, tāpēc        
labi, ka rodas kāds, kas tos rīko 
ārpus galvaspilsētas.

Ar Guntara Godiņa gādību tik-
šanās ar igauņu dzejnieku un 
publicistu Svenu Sildniku  notika 
īpaši siltā atmosfairā Jēkabpilī. 
Kādā intervijā Svens Sildniks 
pus pajokam teicis: „Ja igauņiem 
iet šķībi, viņi saka - Dievs ir lat-
vietis.”

Lai nenāktos dienēt padomju 
ar  mijā, Svens Sildniks pēc vi -
dusskolas studējis agronomiju 
Igaunijas Lauksaimniecības aka-
dēmijā. Ilgajā studenta karjērā – 
gandrīz 12 gadi – izskolojies arī 
Tartu universitātē žurnālistiku. 
Sev raksturīgi viņš saka: „Tā nu 
esmu ļoti daudzveidīgi izglītots 
cilvēks.”

Igaunijas literatūrā Svens ienā-
ca pag. gs. 80. gadu beigās un šo  -
dien ir viens no lielākajiem skan-
dalistiem igauņu literātūras vēs-
turē, daudzu grāmatu autors, 
publicists - aktīvs sava viedokļa 
sludinātājs par visu, kas notiek 
Igaunijā. Viņa dzeju raksturo 

Populārais igauņu dzejnieks Latvijā

ironija, groteska, atklātums, pa  š-
ap  liecināšanās brīvība. Īpaši     
liela viļņošanās notika, kad tī -
meklī paša izveidotajā literārajā 
lapā viņš, būdams gados jauns 
dzejnieks, publicēja Igaunijas Pa -
domju Rakstnieku Savienība – 
1981.gada stāvoklis, visbū tis kā-
kais, kur sev raksturīgajā ironijā 
bija izveidojis šaržus par padom-
ju rakstniekiem. Daudziem tas 
nepatika, sākās tiesu darbi, un 
Svena mājās ieradās policija 
konfiscēt datoru. Iespējams, do -
ma bija tāda, ka, palicis bez dato-
ra, Svens pievērsīsies... agrono-
mijai. Taču tas nenotika, viņš 

turpināja aktīvu dar-
bību – rakstīja gan 
dze  joļus, gan asus 
raks  tus laikrakstos, 
taisīja dažādas per -
formances, dziedāja 
arī rokgrupā Whaw! 
Zaiks. 

Arī pirmā dzejas 
grā mata Slapjais Vik-
tors (1989) izcēlās ar 
neparastību. Laik-
raks  tā Postimees kā -
das intervijas virs-
raks ts vēstī: „(:)kivi-
sil d niks tomēr ir traks 
rakstnieks.” "Otra (:)
ki   visildnika nav un 
nebūs. Viņš ir sacēlis 
tādu vētru, ka Igauni-
jai ar viņu vienu jau       
ir par daudz. Ja būtu 
vēl otrs, tad Igaunija 
nogrimtu kopā ar    
visu Roņu salas lāci, 
un no tās rēgotos tikai 
Munameģa virsotne. 
Lai gan rakstnieka 
Sv.Sildnika skandalo-

zums ir tikai tas, ka viņš neslēp-
joties raksta un no televīzijas 
ekrāna saka patiesību. Visi to 
zina, bet neviens cits par to tik 
atklāti nerunā.”

1996. gadā izdotais krājums 
„Kā vērsim sarkana mušmire” 
ilgu laiku bija biezākā dzejas 
grāmata igauņu dzejas vēsturē, 
līdz iznāca Jāna Kaplinska lielā 
dzejas izlase. Taču grāmatas sāls 
nav tās biezumā. Absurdie, as -
prātīgie, lakoniskie īsdzejoļi        
ig  auņu dzejā bija kaut kas pilnīgi 
jauns. Piemēram, krājumam „Ai -
cinājums”(1999) ir gan nosau-
kums, gan Igaunijas Kultūr ka-

pitāla fonda financiālais atbalsts, 
bet tajā ir daudz tukšu lappušu, 
līdz lasītāja skatiens atduŗas pret 
vienīgo dzejas rindu: „Nāciet pie 
prāta!” Ar 2003. gadu sāka birt 
grāmata pēc grāmatas – līdz 2008. 
gadam tika izdotas 11 grā matas! 
Ļoti dažādas. Iznāca arī iespaidīgi 
biezs kopoto rakstu 1. sējums. 
Svena aktīvitātei un iz  domai nav 
robežu. Atveŗot nelielo grāma-
tiņu „Poēma Puti nam”, izveidojas 

piecstaru zvaigzne.
Svena Sildnika asie raksti par 

polītiku, kultūru, viņa vadītie 
televīzijas raidījumi, veidotās iz -
rādes, viņa kombinācijas 10 soļus 
uz priekšu – tas viss sapurina, 
reizēm sadusmo, bet liek arī do -
māt un saprast. Tāpēc viņš ir tik 
populārs Igaunijā un tagad tiek 
iepazīts arī Latvijā. Viņa grāmatas 
tiek tulkotas latviešu valodā. 

Valija Berkina

Populārais igauņu dzejnieks rakstnieks un 
publicists Svens Sildniks

Kuldīgas Technoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas 
audzēkņi un skolotāji aktīvi iesaistījušies starpvalstu projektos. Šo  -
gad viņiem bija iespēja iegūt starptautisku praksi un pieredzi Vācijā, 
Slovakijā, Italijā, Austrijā, Portugalē, Zviedrijā un Igaunijā. Plānoti 
braucieni uz Grieķiju, Slovēniju un Lietuvu.

Saldus sociālais dienests sniedz jaunu pakalpojumu – pie ie -
dzīvotājiem dodas atbalsta grupa. Pēc pirmajām sarunām atklājies, ka 
cilvēkus pašlaik visvairāk satrauc problēmas bērnu audzināšanā un 
savstarpējās attiecības ģimenē.

Skrīveŗu novadā top jauns dienas aprūpes centrs, kur bērni, 
pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām varēs tikties, pavadīt 
brīvo laiku un kaut ko jaunu iemācīties. Darbu kopējās izmaksas ir 
179 650 latu, no kuŗiem 22 906 lati ir Skrīveŗu pašvaldības līdz-
financējums, bet pārējo naudu piešķīris Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds.

Ar Jelgavas zemessargu šauteņu zalvi un Nacionālo bruņoto 
spēku kapellāna Raimonds Krasinska dievvārdiem Jelgavas novada 
Peitiņu kapos guldīja Pirmajā pasaules kaŗā Ložmetējkalna apkārt -  
nē kritušos divdesmit kaŗavīrus. Viens no pārbedītajiem varētu būt 
vācu kaŗavīrs, pārējie kaŗojuši Krievijas armijā. Pēc atrastā Juŗa Krus-
ta noskaidrots, ka viens kaŗavīrs dienējis 11. Sibirijas pulkā. Vēstur-
nieki pieļauj, ka starp pārbedītajiem bijuši latviešu strēlnieki, jo šajā 
frontes sektorā cīnījušies arī latviešu pulki.

Rēzeknes pilsētas Skolēnu interešu centra mazpulka „Taure-
nītis” dalībnieki konkursā „15 soļi biešu biznesā” saņēma augstāko 
novērtējumu, jo izaudzēja 1680 tonnas galda biešu. Viņi saņēma       
balvas (siltas segas un šalles) no mazpulku vecbiedriem Arvīda 
Bļodnieka, Jūlija Vildes un Georga Ivanova Amerikā.

Latgales reģiona deviņi novadi saņems katrs vienu Mercedes-
Benz Sprinter 516 CDI skolēnu autobusu (19 sēdvietas) no Latvijas-
Šveices sadarbības programmas līdzfinancētā projekta. 

Rēzeknes kultūras namā godināja 14 pāŗus, kuŗi laulībā no  dzī-
vojuši 50 gadus un šogad svin Zelta kāzas. Rēzeknes domes priekšsē-
dis viņiem pasniedza pateicības rakstus par ģimenes vērtību 
saglabāšanu.

J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola saņēmusi dāvināju -      
mu –Mocarta un Bacha mūzikas izdevumu 20 sējumus no 140 Die 
Neue Bach-Ausgabe sējumu komplekta. Sūtījuma koordinātore ir 
Bāzelē dzīvojošā baroka čelliste Ilze Grudule.

Preiļu Valsts ģimnazijā sācies skolēnu apmaiņas Comenius pro-
jekts, kuŗā piedalās skolas no Spānijas, Italijas, Čechijas, Holandes, 
Igaunijas un Latvijas. Projekta ietvaros ģimnazijā viesojās 16 skolēni 
un 2 skolotāji no Holandes. Otrajā sēmestrī ģimnazijas skolēni un 
skolotāji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju, Holandi un 
Grieķiju. 

Nākamajā gadā varēs siltināt un rekonstruēt Latviešu biedrības 
nama, Liepājas teātŗa un mūzeja ēkas, jo ir atrasta iespēja piesaistīt 
financējumu no ES fondiem. Paredzēts rekonstruēt arī inženieŗ-
techniskos tīklus. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,5 miljonu latu 
apmērā, no tā nepieciešams pašvaldības līdzfinancējums apmēram 
380 tūkstoši latu. Priekšfinancējumu - 1,25 miljoni latu paredzēts 
atgūt no ES fondiem.

Liepājas pilsētas Būvvaldes ainavu architektes Margaritas Ka -
ņevskas izstrādātie zaļo territoriju attīstības priekšlikumi ie kļauti 
Somijas pilsētas Pori jaunā mikrorajona izveides un attīstības kopējā 
plānā. Tie izstrādāti jau pirms diviem gadiem, kad mūsu speciāliste 
strādāja mācību praksē Pori pašvaldībā. 

Pēc latviešu un dāņu mūziķu kopīgā koncerta “SMILE”, kuŗā    
tika atskaņoti slaveni kino mūzikas skaņdarbi, Liepājas Simfonis -       
kais orķestris dāvanā no Dānijas Karaliskā orķestŗa pirmās trompē -
tēs Ketila Kristensena saņēma ļoti vērtīgu dāvanu – divas trompētes. 

Liepājas mūzeja dārzā 12. novembrī paredzēta Latvijas Mākslas 
akadēmijas rektora Alekseja Naumova meistardarbnīca, kuŗā aicināti 
piedalīties Liepājas mākslas vidusskolas audzēkņi. 

Liepājas leģendārais fotomākslinieks un foto kollekcionārs        
Jānis Lādītis oktobrī nosvinēja 80 gadu jubileju. Viņš ir Starptautis-
kās Foto federācijas biedrs, Latvijas Fotomākslinieku savienības 
biedrs, vecmeistara Mārtiņa Buclera prēmijas laureāts, ar panāku-
miem piedalījies vairāk nekā 50 starptautiskās izstādēs. J. Lādītis ir       
arī Tautas fotostudijas dalībnieks, kluba “Optimisti” dalībnieks, 
divkārtējs titula “Gada liepājnieks” ieguvējs.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Ilmārs Bergmanis - astoņdesmitgadnieks
Man ir vairākkārt jautāts, vai es 

vēlētos uzrakstīt savu likteņstās-
tu. To teikuši gan Okupācijas 
mūzeja darbinieki, gan arī drau-
gi, paziņas, radi, gan arī ģimenes 
piederīgie. Esmu vienmēr aizbil-
dinājies ar nevaļu vai nevēlēšanos 
veltīgi tērēt laiku, jo domāju - 
kuŗu gan mans „likteņstāsts” in -
teresēs un kuŗš vēlēsies to lasīt? 

Lasu tagad daudzus šādus 
likteņstāstus presē un jo sevišķi 
par  tiem, kuŗi ir nodzīvojuši 
ievērojamu gadu skaitu, un mana 
ģimene tagad ne pa jokam, bet 
noteikti prasa, lai arī mans 80 
gadu gājuma likteņstāsts būtu 
darīts zināms tiem kuŗi vēlētos to 
zināt.

Domājot par to, esmu nosprie-
dis, ka man nemaz nebūtu tik 
grūti uzrakstīt savu likteņstāstu, 
jo no dienas, kad mūsu ģimenei 
sākās ceļš uz rietumiem, uz Rīgu, 
tad uz Liepāju un ar kuģi prom 
no Latvijas, tas ir aprakstīts gal-
venos notikumos un secībā ma -
nas dienasgrāmatas aprakstos 
visos sīkumos līdz pat nokāpšanai 
no kuģa Ņujorkas ostā 1950. 
gada 14. novembrī.

Esmu dzimis 1930. gada 3. 
oktobrī Rīgā, bet mūsu ģimenes 
pastāvīgā dzīvesvieta līdz izceļo-
šanai 1944. gada augustā bija 
Gulbene, kur mācījos pilsētas 
pamatskolā.

Vectēvs Pēteris Bergmanis il -
gus gadus bija Gulbenes alus 
darītavas direktors. Arī mans 
tēvs strādāja alus darītavā, bet, 
kad tā nodega, bija  ierēdnis Gul-
benes dzelzceļa stacijā. 

1943./44. gada ziemā saslimu 
ar vēdera tīfu un divus mēnešus 
ārstējos Madonas slimnīcā. Jau 
tajā laikā dzelceļa līnijas uz 
Gulbeni  no Ieriķiem, Pļaviņām 
un Balviem apdraudēja sarkanie 
partizāni,  palikdami zem sliedēm 
spridzekļus. Ceļošana bija ne -
droša. Daudzi pasašieŗi tika no -
galināti, citi guva smagus ievain-
ojumus un tika sakropļoti. Kad 
es izārstējos, vecāki mani  aiz-
sūtīja prom no Gulbenes uz 
drošāku patvēruma vietu, uz 
tantes lauku mājām Ropažu 
pagasta Tumšupēs, kur arī sa -
gaidīju viņu ierašanos augustā. 
Tajā laikā jau varēja dzirdēt kauju 
dunoņu netālajos Ērgļos. 

1944. gada pēdējā septembŗa 
dienā sākās mūsu ceļš Endzeliņu 
kroga ceļa malā, kur mūs uzņēma 
kāds atejošās vācu armijas kā -
purķēžu vilcējs un izsvieda ielas 
malā netālu no Rīgas centra. Ar 
rokas ratiņiem vilkām savu 
mantību gaŗām Brīvības piemi-
neklim uz Torņakalna preču 
staciju. Klusībā nodomāju - vai šī 
ir pēdējā reize, kad redzu šo 
stalto pieminekli? Daudzreiz bū -
dams Rīgā ārstēšanās nolūkā, ar 
lielu interesi biju vērojis kareivju 
sardzes lepno, saskanīgo  maiņu 
pie pieminekļa. Vai tā vēl  kādreiz 
notiks un būs iespēja to atkal 
redzēt un klausīties maršus un 
vērot brašos sardzes kaŗa vīrus?

Ceļojums uz Liepāju nebija 
patīkams. Asaros mūsu vagonus 
nobīdīja uz sānu sliedām, un,  
kaut gan aiz kāpām varēja vēlreiz 
skatīt Baltijas jūru un baudīt 
garšīgās zemenes, mēs bažījāmies, 
ka varam tikt aizmirsti vai 
ignorēti. Tomēr ceļš atkal laimīgi 
pašķīrās tālāk līdz Tukumam, 
kur „baudījām” pirmo krievu 

lidmašīnu apciemojumu. Kā 
katlā vārijās vācu zenītartillerija 
kopā ar krievu tuvumā mestām 
bumbām. Tādu pašu krievu ap   
ciemojumu dažas dienas vēlāk, 
tikai vēl smagāku, baudījām Lie-
pājas kaŗa ostā, pirms uzlādē jā-
mies uz kuģa braukšanai prom 
no Latvijas.

Vācu flotes transporta kuģis 
Lappland  19. oktobŗa vēlā vakarā 
atstāja Liepājas ostu un dzimto 
Latviju, visiem uz klāja dziedot 
mūsu Valsts himnu. Atkal „uzs-
maidot laimei”,  kuģis apmēram 
pēc stundas uzskrēja uz sēkļa. 
Velkonīšu gaismas kūļiem ap -
mirdzot kuģa sānus un visu 
apkārtni un mazajiem kuģīšiem 
mēģinot mūsu kuģi iegrūst at -
pakaļ jūrā, varēja sagaidīt krievu 
lidotāju uzbrukumu neap bru-
ņotam, apgaismotam kuģim, bet 
laimīgā kārtā tas nenotika. 

Lielā citu kuģu konvojā un ap -
sardzē otrā rītā netraucēti sa -
sniedzām Hellas pussalu un jau 
drīzi bijām Gotenhāfenas ostā, 
kur izlādējamies blakus noen-
kurotam vācu kreiserim Gnei-
senau.

Turpmākais ceļš cauri Breslavai 
mūs veda uz Drēzdeni, kur jau 
iepriekš bija no Rīgas atbrauku  -
ši tēva māte un abas māsas. 
Sākumā tikām nogādāti ļoti ma -
zā no  metnē ārpus Drēzdenes, 
bet īsi pirms Ziemsvētkiem mūs 
pārcēla uz Drēzdenes centru ne -
tālu no Altmarkt laukuma. 

Dzīve šinī sabumbotajā Vācijas 
pilsētā ritēja neziņā, izsalkumā 
un bezdarbā. Skolā netiku sūtīts, 
jo nepratu vācu valodu. Izstaigāju 
Drēzdeni gan kājām, gan brau-
cot ar ielu dzelzceļu, no viena 
gala līdz otram. Apmeklēju 
mūzejus, baznīcas, vēsturiskas 
celtnes un pieminekļus. Centos 
piedalīties gandrīz visos latviešu 
iebraucēju saietos, kur sarunu 
temats galvenokārt  bija par ēdie-
niem un kur tos pasniedz pa -
zīstamajos Rīgas restorānos. Pār-
tikas piegāde bija gan kvalitātīvi  
ļoti slikta, gan arī trūcīga. Uzturu 
papildināja tas, kas bija paņemts 
līdzi, tāpēc visi aizvien bija ļoti 
izsalkuši. Gandrīz katru dienu 
iegriezos latviešu komitejas tel-
pās Hercoga Rūdolfa ielā 49, 
kuŗu vadīja māc. Alfreds Gulbis 
(vēlāk izceļoja uz Venecuēlu) un 
kur nerēgulāri no Liepājas  pie-
nāca latviešu avīzes Tēvija un 
Latvju Balss (šos numurus vēl 
vienmēr esmu saglabājis). Kādu-
dien mācītājs mani iesauca bla-
kus istabā un rādīja Vilhelma 
Pur  vīša gleznu iepakojumu kas-
tes, kas bija atvestas  no Latvijas. 

Pirmais negaidītais uzlidojums 
Drēzdenei notika 13. februāŗa 
vēlā vakarā un nelikās visai 
postīgs. Mūsu vairākstāvu māju 
gan skāra degbumba un jumts 
dega gaišās liesmās, bet mēs vēl 
paspējām uzskriet otrā stāva 

istabā un nomest pa logu dažas 
vajadzīgas lietas un veļu.

Pārvietojamies uz netālo Schla-
ge  ter laukumu un gudrojām, ko 
darīt tālāk. Māte ieteica virzīties 
uz Elbas upes pusi. Tēvs to nakti 
bija darbā Drēzdenes galvenajā 
pasažieŗu stacijā(viņš labi prata 
vācu valodu).

Arī citi ļaudis virzījās uz netālo 
Elbas upes krastu, kur atradām, 
kā paši domājām, drošu pat-
vērumu vienā no lielajiem Elbas 
krasta vīna pagrabiem. (Tos vēl 
šo baltu dienu var redzēt foto-
grafijās.) Mātei bija laba un lai-
mīga izvēle. Ja mēs būtu palikuši 
uz ielas vai uz laukuma, es šogad 
nevarētu atskatīties uz 80 nodzī-
vo  tiem gadiem.

Otrais uzbrukums īsi pēc pus-
nakts bija briesmīgs. Dega pat 
ķieģeļi un metalls,  un baznīcas 
un mājas sabruka no liesmojošo 
degbumbu karstuma. Viss gaiss 
pagrabāa bija izelpots, un divas 
dienas nebija iespējams no pat-
vertnes iziet.

Kad trešās dienas rītā atvērām 
patvertnes durvis, visapkārt kau-
dzēm gulēja apdeguši cilvēku 
ķermeņi. Drēzdenē gāja bojā 
simtiem latviešu ieceļotāju. 

Trešās dienas pēcpusdienā pāri 
sabrukušo māju gruvešu kau-
dzēm uz 13 km tālo Freitālu un 
no turienes ar vilcienu braucām 
uz Veimāru un nākamo apme-
šanās vietu 12 km attālajā pilsē-
tiņā Butelštetā (Buttelstedt). 

Galvenā nodarbošanās atkal 
bija iešana uz Veimāru pēc lat-
viešu avīzēm un vācu zemnieku 
māju apstaigāšana, lūdzot gabalu 
maizes. Starplaikā atradām arī 
tēvu. To nakti pēc pirmā uzlido-
juma viņš kājām bija devies uz 
dzīvesvietu un otrā gaisa uzbru-
kuma laikā atradis patvērumu 
vienā no Elbas upes tilta pa -
tvertnēm. Rakstījām uz pirmo 
Drēzdenes priekšpilsētas apme-
šanās vietu, kur mūsu pastkartīte 
viņu bija  sasniegusi un infor-
mējusi par mūsu atrašanās vietu. 
Apbrīnojama bija vācu pasta 
darbība, kas funkcionēja tikai 
dažas dienas pēc pilsētas sagrā-
ves. 

Šoseja uz Veimāru vienu brīdi 
veda gar mežmalu kalna galā, 
kur  mazlietotas dzelzceļa sliedes 
līdztekus grants ceļam iegriezās 
mežā. Visu ceļa posmu nekas 
nelikās aizdomīgs.

10. aprīlī mūsu pilsētiņai ne -
trau  cēti izdrāzās cauri 3. ame-
rikāņu armijas motorizētās kol-
onnas un pirmo reizi sastapos ar 
Amerikas kaŗavīriem. 11. aprīlī 
atkal bezbailīgi soļoju uz Vei-

māru. Pretim ar īsām at  starpēm 
nāca armijas kolonnas. Tās 
nelikās par mani ne zinis, un 
daži kaŗavīri pat māja man ar 
roku sveicienu. Kalna galā, 
iepriekš minētā Veimāras meža 
malā es ar izbrīnu vēroju gar ceļa 
malu un tālāk mežā uz vēdera 
zemē cietumnieku drēbēs tēr-
pušos gulošu cilvēku ķermeņus. 
Tas mani pamudināja doties 
iekšā mežā, kur pa grantsceļu 
man līdzās vai pretī brauca 
vieglās un smagās amerikāņu 
militārās automašīnas.

Pēc ļoti īsa gājiena pienācu pie  
pagaŗas vienstāva ēkas ar caur-
brauktuvi, uz kuŗas vidū bija 
neliela divstāvu celtne ar lielu 
pulksteni virs tā. Šķērsām pāri 
šai celtnei lieliem burtiem bija 
rakstīts  vācu valodā: Rechts oder 
Umrechts mein Vaterland. Nezi-
not biju nonācis pie Būchenvaldes 
koncentrācijas nometnes vārtu 
ēkas. (Dīvaini, ka šo uzrakstu 
nekad un nekur citur neesmu 
redzējis uz fotoattēliem kā vienīgi 
virs Aušvicas nometnes vār-
tiem.)

Iegāju šai ēkā. Gaŗām man stai-
 gāja vācu un amerikāņu armijas 
militārpersonas, arī daži civīlisti. 
Neviens man neko ne teica,  ne 
vaicāja, ko es te daru, ko meklēju, 
ne arī aizrādīja, ka bez atļaujas 
šeit nedrīkst uzturēties. Paņēmu 
no galda dažus iespiedmateriālus 
un veicīgi devos atpakaļ uz gal-
veno ceļu, lai turpinātu gaitu uz 
Veimāru. 

Pēc mēneša, 21. jūnijā, Ame-
rikai sadalot okupēto Vāciju 
četrās zonās un atdodot pārvaldei 
Tīringenu, mūs atkal visus savāca 
Būchenvaldes nometnē un nogā-
dāja bijušo vācu SS apsardzes 
novietņu divstāvu lāviņu barakās 
un dažu dienu laikā ar vilcienu 
no Veimāras veda tālāk uz rietu-
miem, uz amerikāņu zonu un 
pirmo „pārvietoto personu 
(DP)” nometni – Ambergu, kas 
gan bija tīri internacionāla no -
metne.

Pēc Veimāras atstāšanas 23. 
jūni jā, mēs tiekam pēc īsaka vai 
gaŗāka gabala nobraukšanas un 
īsāka vai ilgāka laika uzkavēšanās 
vietās kā Hofā, Bambergā, Augs-
burgā, Rēgensburgā, Main  burgā, 
Obervangenbachā Hohenfeldas 
nometnē, iebraucām 8. sep tem-
brī, kas izskatījās kā uz ilgāka 
laika palikšanu - Ambergā.

Nometne bija bijušās vācu 
armijas kazarmā kas saucās 
Kaiser Wilhelm Kaserne un 
sastāvēja no dažādu tautību 
bēgļiem. Tomēr neskatoties uz 
visām grūtībām, un bēgļu etniskā 

sajaukuma, atjau nojās latviešu 
skolas mācības,  un arī pārtikas 
devas bija drusku labākas, tās 
sastāvēja no pār palikušiem ame-
rikāņu armijas krājumiem, kon-
serviem un pulveŗiem.

Nepilnu gadu vēlāk, 1946. gada 
18. jūnijā mūs, latviešu bēgļus, 
pārvietoja uz 40 km tālo Hers-
bruku, kuŗa bija tīra latviešu 
nometne ierīkota barakās. Bijušie 
iemītnieki vairums bija kaŗa laikā 
sagūstītie franču un angļu kaŗa-
vīri. 

Nometnes patstāvēšanas laikā 
no 1946. gada 18. jūnija līdz 
1949. gada  21. jūlijam darbojās 
pilna laika latviešu skola, plauka 
kulturāli-sabiedriskā un garīgā 
dzīve, darbojās dažādas orga-
nizācijas, skauti un gaidas, notika 
teātŗa izrādes, sporta spēles.

Bijām trūcīgi ģērbti un ēdināti, 
bet citādi moži un garā nacionāli. 
Attiecības ar vācu iedzīvotājiem 
ārpus nometnes bija ļoti mini-
mālas.

Sākoties izceļošanai 1949.gada 
sākumā, šis pagaidu uzturēšanās 
laika posms, saukts Dī Pī, likās, 
ka iet uz beigām, vairumam no -
metnes iemītnieku lūkojoties 
atrast iespējas izceļot uz patstā-
vīgu dzīves vietu dažādās aizjūras 
zemēs.

Tā arī Hersbrukas nometni, tās 
iemītniekiem samazinoties, 
1949. gada 21.jūlijā pārcēla uz 
Vācijas dienvidu pilsētu Traunš-
teinu Bavārijā, no kuŗienes pavē-
rās brīnišķīgs skats uz Alpiem un 
kalnu grēdu sniegotām virsot-
nēm. Arī šī nometne bija īslaicīga 
un arī tīri latviska, tomēr sa -
biedriski kultūrālā dzīve plauka 
pilnos apmēros un veidos. Skolas 
darbs intensīvi turpinājās arī 
jaunajā nometnē, un 22. decembrī 
es beidzu Kr. Barona latviešu  
ģim          na  zijas 5. klasi.

1950. gada 14. augustā mūsu 
ģimeni izsauca uz Minchenes 
emigrācijas centru – Funka ka -
zar   mām. Tur izgājām dažāda 
veida veselības pārbaudes izce ļo-
 šanas nolūkos. Arī galvotājs un 
darba devējs bija laimīgi samek-
lēts. Braucienu pāri jūrai spon-
sorēja dažādu konfesiju baznīcu 
federācijas. Par citu aprūpi gādāja 
bēgļu organizācija IRO. 

26. septembrī jau tikām izsauk-
ti pie konsula vīzu parakstīšanai 
izceļošanai uz Amerikas Savie-
notām Valstīm. 4. oktobrī tikām 
norīkoti uz Brēmenhāfenas-Gro-
nas transporta un atlika vienīgi 
gaidīt transporta nozīmēšanas 
dienu, kad varējām atstāt Vāc-
zemi un doties uz jauno dzīves 
un darba vietu – Linkolnu, Neb-
raskas pavalstī.

Tā diena pienāca diezgan drīz, 
un 7. novembrī mūsu ceļojums 
pāri Atlantijas okeānam sākās ar 
bij. armijas transporta kuģi "Gen.
Langfitt" uz Ņujorku un tad tālāk 
ar vilcienu uz Linkolnu, Ne -
braskas pavalstī.

Ne viss dzīvē  kādreiz pašķiŗas 
tik labi, kā ir plānots. Mūsu 
ģimenei ar vilcienu iebraucot 
Linkolnā, ne galvotājs ne arī kāda 
cita nozīmēta persona nebija 
ieradusies pretī. Nebija kas mūs 
sagai dītu un ierādītu mājvietu. 
Izrādījās ka galvotājs bankro tējis, 
un viņa cāļu audzētava izputināta, 
cāļi aizbēguši un cāļu perinātavas 
durvis slēgtas. 

(Turpinājums sekos)

Pazīstamais sabiedriskais un polītiskais 
darbinieks Ilmārs Bergmanis  šoruden 
svin apaļu jubileju.
Laiks aicināja gavilnieku pastāstīt savas 
bagātās dzīves stāstu arī mūsu lasītājiem.
Laikraksts pievienojas Ilmāra sveicēju 
pulkam. Lai vēl daudz raženu gadu, 
strādājot Latvijai un latviešiem! 
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Indianas latviešu pensionāru 
biedrība sanāksmi Latviešu 
sabiedriskajā centrā 27. oktobrī 
apvienoja ar šejienes trad-
icionālo Halloween jeb ķekatās 
iešanu, aicinot apmeklētājus 
ierasties pašu izvēlētos tērpos – 
īsos svārkos, gaŗos svārkos, 
rītasvārkos, ādas biksēs, ar un 
bez sejas maskām, vadoties no 
katra iedvesmas. Vienīgi streak-
er bija laipni aicināti šoreiz 
labāk nenākt.

Pirms diakones Jautras Ķelpes 
ievada svētvārdiem, sanāksmes 
apmeklētāji, kājās piecēlušies, 
ar klusuma brīdi godināja mū -
žībā aizsauktās pensionāru 
apvienības biedres Faniju Kras-
tu un Staņislavu Kreili.

Sapulci atklājot, biedrības 
priekšniece Ligita Krūmkalna 
sirsnīgi pateicās visiem, kuŗi 
šoruden piedalījās lietoto drēbju 
sūtīšanā uz Latviju. Ziedoto 
mantu bija daudz, labas kva-
litātes un piemērotas sūtīšanai. 
Paldies visiem ziedotājiem! Ar 
Aidas Ceriņas palīdzību visas 
mantas sašķiroja, iesaiņoja, 
ievērojot muitas noteikumus, 
un piecas lielas kastes nosūtīja 

Ķekatu diena 
Indianapolē

uz Madonas novada Liezēres 
pagasta pār valdi izdalīšanai 
mazturīgām ģimenēm. 

Sanāksmē Veltas Kirhneres 
vadītais dāmu ansamblis (Velta 
Kirhnere, Aija Brugmane, Valda 
Burģe un Lidija Odeiko) 
iepriecināja ar skanīgu un labi 
sagatavotu dziesmu virkni un 
tautasdziesmu deklamācijām. 
Savukārt tautasdeju grupas 
„Jautrais solis” dalībnieki (vadī-
tāja Guna Asone, Helmūts Mūr-
manis, Dzintra Caune un Valdis 
Dričs) veikli dejoja valsi, Veltai 
Kirhnerei ar klavierēm spēlējot 
dziesmu par trim runčiem. 
Sanāksmes dalībnieki aplaudējot 
pateicās pašmāju māksli nie-
kiem.

Pēc sarīkojuma oficiālās daļas 
apmeklētāji mielojās ar „ra -
gaiņa” Jāņa Dabara un viņa trīs 
„raganiņu” – Maijas Da bares, 
Guntas Kersages un Lonijas 
Zuicēnas sagatavoto azaidu. 
Visas trīs „raganiņas” saņēma 
goda zīmi gan par maskām, gan 
gardo maltīti. 

Nesen Indianā atgriezies māks-
  linieks Modris Bērže spēl ēja kla-
vieres. 

Sanāksme labi izdevās, jo bija 
interesanta programma, daudzi 
ieradās maskās un bija prieks 
Modŗa Bēržes priekšnesumu. 

     

Gunta Kersage, Lonija Zuicēna, 
Maija Dabare

Pianists Modris Bērže

Ligita Krūmkalna un Haralds KirhnersJānis Dabars

No kreisas: Helmūts Mūrmanis, Guna Asone, Dzintra Caune, Valdis Dričs
Dzied no kreisās: Aija Brugmane, Lidija Odeiko, Valda Burģe, pie klavierēm 
Velta Kirhnere
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Halifaksā, Jaunskotijas pro vin-
cē, 24. oktobrī viesojās un kon-
certēja latviešu operdziedonis 
Paulis Šķetris. Koncerts no  tika 
Maritime Conservatory for the 
Performing Arts koncerta zālē. To 
rīkoja organizācija Opera Nova 
Scotia. Dziedonis ir galvenais 
bass Magdeburgas teātŗa operā 
kopš 1993. gada. Par viņa sniegu-
mu bijušais montrealietis Gunārs 
Aleksis stāsta: „Koncertu ievadīja 
mākslinieciskais direktors Dr. 
Val  ters H. Kemps ar īsu uzrunu. 
Koncerta pirmā daļā viesis 
dziedāja H. Persela un F. Šūberta 
dziesmas, kuŗām sekoja J. Mediņa 
„Ir viens vakars”, Alfrēda Kalniņa 
„Šīs brīnišķīgās acis”, E. Melngaiļa 
„Zeltītās lapas” un Jāņa Mediņa 
„Maigums un grēks”. Otrā daļa 
bija veltīta Čaikovskim, Mocarta, 
Guno un Pučīni operārijām. Au -
gumā slaidais un izskatīgais dzie-
donis sajūsmināja ap 70 klau-
sītājus, to vidū bija ducis latviešu, 
ar savu skaisto basa balsi. Tā iz -
skanēja krāšņi un spēcīgi skaļajās 
vietās, gan maigi un iejūtīgi 
klusajās. Iepazināmies arī ar viņa 
aktieŗa talantu. Pie klavierēm bija  
talantīgais Halifaksas pianists 
Dīns Bredšovs (Dean Bradshaw),  
mācībspēks Dalhousie univer-
sitātes mūzikas fakultātē. Kā pērli 
piedevās viņš dziedāja tautas 
dzies  mu „Saulīt’ tecēj’ tecēdama”. 
Latviešu klausītājus tā aizkus tināja, 
bet it sevišķi dziedoņa māsu Ingrīdu 
un māti, kas bija atbraukušas no 
Ontario provinces.

Pēc koncerta notika tikšanās ar 

LATVIEŠU OPERDZIEDONIS HALIFAKSĀ

Pauli  īpašā pieņemšanā, kuŗu 
bija izkārtojusi direktora dzīves-
biedre Valda.” 

Paulis Šķetris pats atzīst, ka 
dziedāšanas laukā viņu ievadījuši 
5. Latviešu jaunatnes dziesmu 
svētki, kas 1984. gada septembŗa 
beigās un oktobŗa sākumā notika 
Place des Arts mūzikas centrā 
Montrealā. Tajos viņš Latviešu 
mūzikas koncertā dziedāja Emīla 
Dārziņa „Kā zagšus” pianistes 
Sandras Mogensenas pavadījumā. 
Kā bass piedalījies šo svētku 
kamerkorī, kas svētku koncerta 
otrajā daļā dziedāja 12 tautas 
dziesmu apdares. Par visu to 
liecina ieraksti šo dziesmu svētku 
Vadonī. Kamēr visa 6. Jaunatnes 
dziesmu svētku dokumentācija 
austrālieša Erika Biezaiša sakārto-
jumā ir pieejama Latvijas Mūzikas 
mūzejā Pils laukumā 2, Rīgā.

Paulis Šķetris dziedāšanu mācī-

jies Toronto un Freiburgā. Divus 
gadus dziedājis Frankfurtes ope-
rā. 1993. gadā viņš dodas uz Mag-
deburgas operu, un kopš 1997. 
gada ir mācībasspēks Magde-
burgas Otto-von-Guericke univer-
sitātes Institut for Music dziedāša-
nas fakultātē.

Jāpiemin arī tas, ka pirmajos 
ieceļošanas gados Halifksa bija 
ievērojama ar to, ka šeit mūzikas 
pasaulē aktīvi darbojas tādas 
latviešu mūzikas slavenības kā 
Mariss Vētra, Teodors Brilts, 
Alfrēds Štrombergs, Jānis Kalējs 
un Harolds Berino, kā arī balet-
dejotāja Mirdza Damberga.

Latviešu saimīte Halifaksā ir 
sarukusi, bet tā ir gandarīta, ka 
varēja klausīties un iepazīties ar 
mūsu vidējās paaudzes operdzie-
doni Pauli Šķetri, un tā vēlētos 
viņu klausīties atkal. 

Gunars Aleksis

Dzirdam un lasām, ka 10. Lat-
vijas Saeimas vēlēšanas sa -
viļņojušas tautu gan Latvijā, gan 
ārpus tās. Arī Mineapolē, kur 
bija 1007. vēlēšanu iecirknis, 
gatavošanās sākās jau krietni 
pirms svarīgā notikuma. 

Vēlēšanu komisiju vadīja Lat-
vijas goda konsule Laura Ra -
mane ar palīgiem – Indru 
Halversoni, Zigrīdu Freibergu, 
Zintu Poni un Jāni Robiņu.

Latviešu organizāciju apvie-
nība Minesotā (LOAM) aktīvi 
iesaistījās vēlēšanu priekšdarbu 
veikšanā, palīdzot apzināt Lat-
vijas pavalstniekus un izplatot 

Vēlēšanas un izstāde „Mākslinieks 
trimdā” Mineapolē

informāciju pirms vēlēšanām. 
Lielu darbu veica Valdis Miķel-
sons, sakopojot presē un internetā 
publicēto informāciju par parti-
jām, to programmām un izredzēm 
2. oktobrī. Notika vairāki pārrunu 
cēlieni, kuŗos apmeklētāji varēja 
gan jautāt, gan izteikties.

Vēlēšanu diena Mineapolē iz -
vērtās par svētkiem, jo cauru 
dienu draudzes namā pulcējās 
cilvēki. Bija patīkami redzēt 
pulciņu Latvijas studentu, kuŗi 
studē apkaimes augstskolās. 
Vairāki no viņiem te pirmo reizi 
satikās, iepazinās un, cerams, 
nodibināja sakarus. Arī viens 

otrs Mineapoles un apkaimes 
„veclatvietis” nebija ilgi rādījies, 
tādējādi iznāca sirsnīga atkal-
redzēšanās. Ievērības cienīgs bi -
ja brīdis, kad balsot ieradās viena 
no mūsu vecākajām latviešu sa -
biedrības loceklēm – 103 gadus 
sasniegusī Natālija Videniece, 
ko apsveica ar aplausiem un pa -
sniedza puķes. Vēlēšanas noritēja 
gludi un atbilstīgi noteikumiem, 
pietika darbinieku un palīgu. 

Svētku gaisotni palīdzēja radīt 
draudzes namā iekārtotā izstāde 
„Mākslinieks trimdā”. Tās atklā-
šana notika vienlaikus ar vēlē-
šanām. Izstādi sadarbībā ar 

Gaŗezera Klinklāva galeriju 
rīkoja LOAM. Galvenais izstādes 
iekārtotājs bija Ivars Zemmels, 
viņam daudz palīdzēja Valdis 
Miķelsons. Izstādē bija mākslas 
darbi, kas tapuši Vācijas bēgļu 
nometnēs tūlīt pēc Otrā pasaules 
kaŗa, tie ir daļa no Pasaules 
latviešu mākslas savienības 
krājuma. Pasaules latviešu māks-
las savienības mērķis ir saglabāt 
un populārizēt ārzemju latviešu 
mākslinieku sasniegumus. 

Tie, kuŗi paši piedzīvojuši 
„dīpīšu” laikus, varbūt labāk 
pratīs novērtēt šīs izstādes nozī-
mi, jo zina, cik grūti tolaik bija 
dabūt gan maizi, gan jebkādus 
materiālus. Mākslinieki tomēr 
zīmēja un gleznoja un atstāja tā 
laikmeta liecības! 

Izstādi atklājot, Miķelsons pie-
minēja tā laika darbu galveno 

tematiku: kaŗa un bēgļu pieredze, 
zaudētā dzimtene, illūzijas izbēgt 
no pēckaŗa īstenības, portreti un 
ainavas. To visu atspoguļoja iz -
stādes darbi. 
Ļoti interesanti bija salīdzināt 

pazīstamu mākslinieku tai laikā 
radītos darbus ar vēlāk radītiem, 
piemēram, gandrīz neticami 
vieg  lās, pat rotaļīgās Jāņa Kal-
mītes Badenbadenā tapušās eļļas 
skices pretstatā viņa tik plaši 
pazīstamajiem riju tēlojumiem, 
ko var atrast vai ikkatrā vietējā 
latviešu mājā. 

Labi pazīstams arī mākslinieku 
Austras Ogules un Jūlija Jēgera 
stils. Visi trīs mākslinieki savu-
laik dzīvojuši un strādājuši Mi -
neapolē. Liels paldies LOAM, 
īpaši Ivaram Zemmelam par 
iespēju iepazīties ar šo izstādi!

rd

Mineapoles goda konsule apsveic balsotāju N atāliju Videnieci

Izstadē  Mineapolē

Grandrapidu latviešu bied-
rības biedru un labvēļu sarī-
kojumā 29. augustā rīkotāji 
piedāvāja pusdienas un atspir-
dzinājumus par brīvu, bet 
ai cināja ikvienu sagatavoties 
pastāstīt kādu joku.  Tomēr šo -
reiz netrūka arī nopietnas 
informācijas. Ivars Petrovskis 
nule bija atgriezies no Vašing-
tonas (DC), kur piedalījās 10. 
Saeimas vēlēšanu iecirkņu ASV 
vadītāju apmācības kursos. Viņš 
pastāstīja par  vēlēšanu norisi  
2. oktōbrī un mudināja ikvienu 
Latvijas pavalstnieku ierasties 
balsot 10. Saeimas vēlēšanās 
Grandrapidu latviešu namā.  

Lidija Tarbuna ar humoru 
pastāstīja par piedzīvojumiem 
Latvijā un ceļojuma grūtībām 
–  neērtībām, lidmašīnu kavēša-
nos, nepietiekamo informāciju, 
un tāpēc vairkkārt bijis jāuz-
traucas un jānervōzē. 

Kultūras nozares vadītājai Rū -
tai Puriņai ir īpašs talants runāt 
atskaņās. Viņa teica: ,,Man ir  
gods jūs sveikt un jums visiem 
biedrības valdes vārdā paldies 
teikt. Mēs ceram, ka  mūsu viesi 
baudīs omulīgu pēcpusdienu 
patiesi! Britu psīchologi zin un 
savos rakstos min, ka dažu mi -

Joku dienā 
Grandrapidos netrūka 

arī nopietnības
nūšu labs smējiens ir kā vairāku 
minūšu skrējiens. Smiekli sma -
dzenēs ražo endorfīnus, tie strā-
dā un cilvēkam priecīgu ga -
rastāvokli gādā...”

Jautrību radīja Ulža Kalēja, 
Iva  ra Petrovska un Jāņa Rikāna  
dziedāšana. Jānim Rikānam sē -
žot pie klavierēm, viņi sparīgi 
nodziedāja slaveno dziesmu  
„Tur augšā uz bēniņiem”. 

Pēc tam sākās joku stāstīšana. 
Dr. Zigfrīds Zadvinskis pastās-
tīja par kāda zēna domrakstu 
„Kas ir govs”, kuŗā viņš rakstījis: 
,,Govs ir mājlops. Tas pārklāts 
ar ādu. Vienā galā ir aste, kam 
galā slotiņa. Tā noder dunduru 
dzenāšanai. Otrā galā ir galva, 
kur ierīkota mute un ragi. Ragi 
vajadzīgi badīšanai. Govij apak-
šā katrā stūrī ir kājas un arī 
piens. Ja govs dabū labu barību, 
tad piens ir labs. Govij nav 
daudz jādod ēst. Ja iegribas ēst, 
tā atraugājas un ēd otrreiz to, 
ko agrāk apēdusi.”

Grandrapidu latviešu biedrī-
bas priekšniece Dr. Līga Gonza-
lesa pateicās visiem apmeklē-
tājiem un maltītes gatavotājām 
galvenās saimnieces Lidijas Tar-
bunas vadībā.

Julieta Rumberga

Daina Aleksis un Paulis Šķetris
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No 10. septembŗa līdz 9. okto-
brim Ilinoijas universitātē  Urbā-
nā/Champain mācījās 15 Latvijas 
bibliotekāri. 

Šo iespēju viņiem sagādāja 
Latvijas aģentūra: Kultūras infor-
mācijas sistēmas sadarbībā ar 
Ilinoijas universitātes Morten-
sona centru, tās aicinājušas ie -
sniegt innovatīvas idejas, kā bib-
liotēka Latvijā var darboties šajā 
laikā un apstākļos. 

Mana radiniece Ilvija no 
Jērcēnu bibliotēkas (Vidzemē) 
šovasar jūlijā rakstīja: „...Es 
uzrakstīju to variantu, kāds jau 
mums darbojas reālā dzīvē. Ideju 
novērtēja, rezultātā mani iekļāva 
to 12 Latvijas bibliotekāru skaitā, 
kuŗi 10. septembrī dosies uz ASV, 
jo mums 13. septembrī Illinoijas 
universitātē Urbānā/Champain’ā 
sāksies mācības, kuŗās būs 
piesaistīti dažādi pasniedzēji.”

Piektdien, 8. oktobrī, gandrīz 
mēnesi gaŗās, mācības beigušās 
un visi bibliotekāri saņēmuši 
Illinoijas universitātes biblio-
tekāru kursu beigšanas diplo-
mus. Un sestdien, 9. oktobrī no 
O’Hare lidlauka devās mājās uz 
Latviju, kur gūtās zināšanas liks 
lietā savās bibliotekās, bet arī dos 
padomu citiem Latvijas bibliote-
kāriem, kam nebija iespēja do ties 
uz ASV.

Mācības vielas bijis daudz, un 
ikdienas darbs klasēs intensīvs, 
laik ko pagarinājis lektora teiktā 
tulkojums latviski. To veikušas 
trīs Rīgas bibliotekāres, kas šim 
nolūkam braukušas līdzi.

Bez lekciju darba Urbānā, lai 
gūtu pieredzi, braukuši arī uz 
citu pilsētu bibliotēkām un eks-
kursijās. Sevišķi interesants lekc-
iju posms bijis Čikāgā, kur 
pavadījuši vairākas dienas, arī 
piedaloties Starptautiskajā biblio-
tekāru konferencē, kas no 29.
septembŗa līdz 1. oktobrim noti-
ka Čikāgā.

Sestdiena un svētdiena 2. un 3.
oktobris bija brīvās dienas. Ar 
divu labvēļu atbalstu sestdienā 

lai dotu iespēju apskatīt Cīkā-
gu, piedalīties vēlēšanās un tik-
ties citos pasākumos, noīrējām 
„busi ņu” pat ar lat viešu šoferi – 
Kasparu! Pēc desmitiem rītā, 
Latvijas viesi jau bija Ciānas 
draudzes centrā. Pēc jaukas 
iepazīšanās un telpu apskates  
bija iespēja pieda līties Kr.Barona 
latviešu skolas rīta lūgšanas brīdī, 
ko vadīja prāv. Vilis Vārsbergs, 
skolas pārzine Elisa Freimane 
izrādīja skolu, bet bibliotekārs 
Gunārs Lucāns bib lio tēku, abi 
pastāstīja par biblio tēku un sko-
las darbu 60 gadu gājumā. 

 Tad bibliotekārus vedām uz 
Ciānas otru māju, vispirms ie -
grie  žoties Latviešu radio raidī-
jumu studijā, kur programmas 
vadītāja Silvija Kļaviņa Barshney 
pastāstija par raidījumu sagata-
vošanu un pārraidi, bet Infor-
mācijas daļas vadītājs Juris Va -
lainis par to nozīmīgumu lat-
viskās apziņas stiprināšanā un 
informācijas sniegsanā un vēsturi 
58 gadu gaŗumā, kā arī par 
financiālām grūtībām, kas sevišķi 
jūtamas pēdējos gados.  Viņš un 
Silvija vēlāk intervēja Jērcēnu 
bibliotēkas vadītāju Ilviju Kimsi 
un Mārtiņu Lagzdoni no Kursīšu 
bibliotēkas, šo sarunu tuvākā 
laikā varēsit dzirdēt mūsu 
raidījumā.

LATVIJAS BIBLIOTEKĀRI AMERIKĀ
 Tad viņi visi devās uz vēlēšanu  

tel pām, lai piedalītos Latvijas Sa -
eimas vēlēšanās un pāris stundas 
pavadītu kopā ar tautiešiem, kur 
tos pie reģistrācijas galda, priecī-
gi smaidīdama, sagaidija Ruta 
Pried  kalne Zirne.

 Tā kā sestdienās Ciānā notiek 
arī Uģa Sprudža vadītie Literārās 
kopas saieti, viesi pilnā sastāvā ar 
lielu interesi piedalījās arī tur, 
katrs pastāstot par sava pagasta 
vai pilsētas bibliotēku un tās 
nozīmi kultūras dzīvē. Latvijas 
trūcības dēļ saņemot maz lī -
dzekļu jaunu grāmatu iegādei. 
Savkārt Vija Miezīte pastāstīja 
par kopas literāro darbu, bet Uģis 
par grāmatu izvēli lasīšanai.

 Pēc atvadām no Literārās 
kopas, Kaspars sirsnīgos Latvijas 
bibliotekārus aizveda uz Latviešu 
namu, kur viņus bibliotēkā 
sagaidīja ne tikai bibliotekārs 
LeoTrinkūns un gleznotāja Silvija 
Jēgens-Šteinere ar savām skais-

tajām gleznām, bet no Kalamazū, 
Mičigānā, lai satiktu Latvijas 
kolēģes, bija atbraukusi arī  bijušā 
Latviešu studiju centra biblio-
tekāre Maira Bundža.

Pēc iepazīšanās ar bibliotēku 
un diskusijām par lieko (cilvēku 
atvesto) grāmatu sūtīšanu uz 
Latviju – ceļš veda uz Latviešu 
nama otru stāvu, kur Latvju tau-
tas mākslas mūzejā viesus ar vīnu 
un maizītēm sagaidīja Latviešu 
nama/biedrības (kas drīzi svinēs 
75 gadu jubileju) vadības loka 
darbiniece Dace Ķezbere, bet 
Juris Valainis pastāstīja par 
mūzeja sākuma gadiem, kad tam 
materiālus no tautiešiem vākusi 
Osvalda Grīna gimene un citi 
darbinieki. Vitrīnas, sākuma 
gados un vēlāk gatavojis Pēteris 

Rieksts. Sākumā, ja nemaldos, to 
sauca par Senmantu krātuvi un 
to iekārtoja rotkaļu meistars 
Osvalds Grīns. To atklāja 1964. 
gada aprīlī. Vēlākos gados mūzeja 
veidošanā daudz darījusi O.
Grīna meita Astra Reveliņa.

Atlikušajā dienas daļā ciemiņi 
vēl paspējuši apskatīt intere-
santākās vietas Čikāgas centrā, 
priecājušies par  brīnišķīgo skatu 
uz Mičigānas ezeru un panora-
mu ar  Čikāgas augstākajām – 
skaistajām celtnēm. Bijuši arī 
Milēniuma parkā un pie 
strūklakas, kas vakara stundā 
izskatījusies apbrīnojami skaista.

 Svētdienā viņi vēl bija domājuši 
atbraukt uz dievkalpojumu 
Ciānā, bet īsā laika dēļ – 
baidījušies riskēt, jo agrā 

pēcpusdienā viņus jau veda 
atpakaļ uz universitāti Urbānā/
Champain’ā.

Atsūtītajā e-pasta vēstulītē lasu: 
„Es un visa grupa ļoti pateica-
mies par laipnību, uzmanību, 
rūpēm, ar kādām Jūs un visa 
Čikāgas latviešu kopiena mūs 
uzņēmāt savā namā un iepaz īs-
tinājāt ar savām aktīvitātēm! 
Piedodiet, ka rīt nevaram Jūs 
apciemot dievkkalpojumā!

Sveiciniet Latviešu draudzi, 
esam kopā ar Jums!

Ilvija.”
 Bibliotekāru grupā, kas bija 

izraudzīti studijām Amerikā, 
atbrauca pārstāvji no šādām 13 
vietām Latvijā, bija: Anita Strok-
sa – no Staiceles, Valda Ozoli  -   
ņa – no Brocēniem, Antonina 

Girs – no Pededzes, Valda 
Dzelzkalēja – no Pūres, Alita 
Klusa – no Klintaines, Sandra 
Šteina – no Viesātas, Lidija 
Igaune – no Ezerniekiem, Iveta 
Ozoliņa – no Alūksnes, Inese 
Rumpa – no Ugāles, Galina 
Sablina – no Ogres, Mārtiņš 
Lagzdons – no Kursīšiem, Ilvija 
Kimse – no Jērcēniem. Un 3 
bibliotekāres – tulkotājas no 
Rīgas: Inga Niedra, Kristīne 
Pabērza un Līga Māsēna.

Pirmdien, 11. oktobrī,  biblio-
te kāri laimīgi atgriezušies mājās 
Latvijā.

Varam tikai vēlēt, lai šeit gūtās 
zinības un pieredze bagātina arī 
citus bibliotekārus un bibliotēkas 
Latvijā !

 Juris Valainis

Latvijas bibliotekāri pēc balsošanas kopā ar ČLOA priekšsēdi J. Vilciņu un viesošanās koordinātoru 
J. Valaini

Raksta autors Juris Valainis koā ar Strenču bibliotekāri 
Ilviju Imsi

Kr. Barona skolas pārzine Elisa Freimane ar Latvijas viešņām

Pie Rutas Priedkalnes-Zirnes reģistrācijas galda vēlēšanu 
iecirknī

Pēteris Lapiņš ar radio programmu vadītāju Armandu Birkenu 
un Silviju Kļaviņu- Barshney
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SARĪKOJUMI 
ALBANIJA (NY)
• 13. novembrī plkst. 7.00 Lat-

vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums vācu klubā (Schützen 
Park, 22 Cherry Street). Svētku 
uzunu teiks Ēvalds Butners. 
Dziedās sōlisti Laima Veide un 
Indulis Brošs, klavieŗpavadījumu 
spēlēs Zenta Freiberga. Andra 
Avena-Hausa pastāstīs par savu 
darbu un pieredzi maizes cepšanā 
Ņuhampšīrā. Būs izloze.

BOSTONA (MA)
• 14. novembrī DV Apvienības 

Bostonā 60 gadu darbības atcere. 
Karavīru un vanagu dievkalpo-
jums plkst. 11:00 Trimdas drau-
dzes baznīcā.  Pēc tam drau     -
dzes namā vanadžu „Balta pa -
teicības zieda” piespraušana 
visiem dalībniekiem. Sekos svēt-
ku mielasts A. Asbergas izkār-
tojumā. Akts: Trimdas draudzes 
kora priekšnesums un vanaga V. 
Spunteļa svētku runa – „1939.g. 
Kaŗot – nekaŗot?”. Nobeigumā – 
sadraudzības brīdis – glāze vīna, 
svētku torte, kliņģeris un kafija. 
Visus laipni ielūdz DV Apvienības 
Bostonā valde.

• 18. novembrī plkst. 7.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums Bostonas Trimdas 
draudzē (58 Irving St. Brookline). 
Svētku runu teiks Mārtiņš Bon-
dars. Vijolnieces Simonas Talber-
gas priekšnesums. Pēc akta pie-
ņemšana pie glāzes vīna un uz -
kodām. Dalības maksa par vis-
maz $10 ziedojumu. Jau niešiem 
ieeja brīva. Rīko Bos  tonas 
Trimdas draudze.

CIEMS LATVIJA
 • 18. novembrī plkst. 2.00 

ciemā Latvija kopā ar Gaŗezera 
un apkaimes tuvējiem kaimiņiem 
Gaŗezera Saul griežu tel pās svi-
nēsim Latvijas valsts dibināšanas 
svētkus ar garīgo, laicīgo un 
kultūrālo programmu; pēc tās 
sadraudzības brīdis pie bagātīgi 

klātiem maltītes galdiem, kafijas 
un glāzes vīna. Visus sirsnīgi aic-
ina ciema valde.

 DENVERA (CO)
• 19. novembrī plkst. 7.00 

mākslinieka Austra Manguļa da -
torgrafisko darbu izstādes atklā-
šana Kolorado latviešu kulturas 
centrā. Izstāde būs atvērta arī 20. 
novembrī pirms un pēc Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarī-
kojuma. Informācija, zvanot 
Ingrī   dai Lēvenšteinai, tālr.:303-
424-4124.

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

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

• 5. decembrī pēc dievkalpoju-
ma draudzes un bērnu eglīte un 
Ziemsvētku tirdziņš. 

FILADELFIJA (PA)
• 6. novembrī no plkst. 9.00 

līdz 3.00 un 7. novembrī pēc 
dievkalpojuma Filadelfijas Sv. 

Jāņa baznīcas telpās (301 N. 
Newtown Street Road, Newtown 
Square) daiļamatniecības tir-
dziņš, kuŗā būs sudraba, dzin-
tara, ādas, stikla izstādājumi, 
audumi, adījumi, rotaslietas. Va -
rēs iegādāties arī pašceptu maizi, 
cepumus un jāņusieru. Infor-
māciju var iegūt, rakstot vai 
zvanot Intai Grundei, tālr.: 215-
541-1433; e-pasts; tincis@com-
cast.net

• 7. novembrī plkst. 2.00 Brīvo 
latvju biedrības ilggadējā biblio-
tēkāra Niklasa Lazdiņa un bied-
rības labvēles Mirdzas Oškalnas 
piemiņas sarīkojums Brīvo latvju 
biedrības telpās (531 North 7th 
St.). Visi laipni aicināti. Plkst. 
4.00 Brīvo latvju biedrības biedru 
sapulce. 

• 21. novembrī plkst. 2.00 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības 
telpās (531 North 7th St.) Latvijas 
valsts dibināšanas atceres sarī-
kojums. Svētku runu teiks Eiro-
pas parlamenta deputāts no 
Latvijas Krišjānis Kariņš. Plkst. 
3.30 Latvijas pianista Vestarda 
Šimkus koncerts. Pēc koncerta 
pieņemšana. Ieeja $25 (tiem, kuŗi 
ieradīsies tautastērpā – $15); 
labvēļu ziedojums – vismaz $50; 
bērniem un studentiem ieeja 
brīva. Rīko Filadelfijas un ap -
kaimes latviešu organizācijas un 
draudzes.

KLĪVLANDE (OH)
• 11. novembrī plkst. 11.00 

Klīvlandes Daugavas Vanagu 
apvienība aicina piedalīties Lāč-
plēšu un varoņu godināšanā 
Sunset kapsētā pie latviešu pie-
minekļa. Svētbrīdi vadīs mācītāja 
Dr. Sarma Eglīte, pēc svētbrīža 
uzruna, puķu un vainaga nolik -
šana. 

• 14. novembrī plkst. 12.30 
Daugavas Vanagu apvienība 
Klīvlandē rīko Lāčplēšu piemiņas 
aktu un apvienības 59 gadu dar-
bības 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, Lat-
vija!” dalībniece Lailas Kubu liņa 
pastāstīs par gūtajiem iespaidi-
em. Būs iespēja apskatīt latviešu 
mākslinieku ceļojošo gleznu iz -
stādi. Dalības maksa $20.00 (ar 
pusdienām); skolēniem ieeja 
brīva.

• 20. novembrī pianista Ves-
tarda Šimkus koncerts.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 7. novembrī plkst. 12.30 

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

būs atvērts visu dienu.
• 21. novembrī Latvijas valsts 

dibināšanas atceres sarīkojums 
plkst. 1.00; svētku runu teiks LR 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
priekšsēdis Arnis Cimdars.

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

MILVOKI (WI) 
• 14. novembrī plkst. 2.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu namā. Svētku 
runu teiks Latvijas Ārlietu min-
istrijas atašejs ASV Juris Bezzu-
bovs. Dziedās apvienotais „Bru-
su  bārdas-Dzimtenes” koris un 
Čikāgas vīru koris, diriģente 
Māra Vārpa.

• 16. novembrī plkst. 9.00 
piparkūku cepšana draudzes 
dievnama virtuvē. Dāmu komite-
ja aicina palīgā dāmas un kun-
gus.

• No 19. līdz 21. novembrim 
Milvoku latvieši piedalīsies Tau-
tību svētkos (Folk Fair 
International) State Fair telpās, 
dejojot tautasdejas un rīkojot 

izstādi; informācija: www.folk-
fair.org

ŅUJORKA (NY) 
• 7. novembrī plkst. 2.00 

Daugavas Vanagu nama Bronksā 
Dagmāra Vallena pastāstīs par 
Lāčplēša kaŗa ordeņa nozīmi un 
tā saņēmēju cildināšanu. Dziedās 
Bruklinas bērnu ansamblis 
,,Brūklenīte”. 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 vi -
jolniece Rasma Lielmane un pia-
niste Arianna Goldiņa. Pēc akta 
pieņemšana Jonkeru baznīcas 
sabiedriskās telpās. Dalības mak-
sa, 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, rak-
stot Imantam Kalniņam 42 
Hackensack Street, Wood Ridge, 
NJ 07075. Čeki izrakstāmi: 
Council of Latvian Organizations 
of New York, Inc. 

• Līdz 14. novembrim aktrisei 
Lailai Robiņai ir loma Richarda 
Nelsona lugā That Hopey 
Changing Thing. Lugu izrāda 
Public Theater (425 Lafayette 
Street New York, NY). Tālr.: 212-
967-7555. 

PRIEDAINE (NJ) 
 • 21. novembrī plkst. 11.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības. Uzrunu teiks Visvaldis 
Dzenis. Koncertā piedalīsies 
vijolniece Una Tone un pia-
nists Uga Grants. Pēc akta 
sadraudzīga pēcpusdiena un silta 
bufete. Ieeja $ 25.

Īsā laikā šīs zemes gaitas beigu-
šas piecas čaklas latviešu saimes 
darbinieces. Viņas pateicībā pie-
min un no viņām atvadās visas 
latviešu organizācijas, kuŗās vi -
ņas ielikušas savu nesavtīgo dar-
bu un sirds siltumu. Visdziļāko 
līdzjutību gimenei izsaka darba-
biedri un draugi. 

Mirdza Miķelsone, dz. Bēr-
ziņa, dzimusi 1927. gada 4. martā 
Straupes pagastā, mirusi 2010.
gada 7. oktobrī Kalamazū, no 
Kalamazū latviešu apvienotās 
ev.-lut. draudzes dievnama izva-
dīta un Riversaides kapos guldīta 
13. oktobrī. Bēgļu gaitās nonāku-
si Vācijā, kur 1946. gadā slēgusi 
mūža derību ar sabiedrisko dar-
binieku, redaktoru un žurnālistu 
Vili Miķelsonu. 1952. gadā iece-
ļojusi Amerikas Savienotajās Val-
 s  tīs un apmetusies uz dzīvi Kala-
mazū. Bijusi locekle un darbinie-
ce vairākās latviešu organizācijās, 
septiņus gadus būdama latviešu 
draudzes Dāmu komitejas priekš-
 niece. Gimenē izaudzēti trīs bērni 
– dēli Māris un Gun tis un meita 
Sandra. Sirdij vismīļākie četri 
mazbērni Kara (Cara), Erik, Mā -
ris un Davis. Sēru dievkalpojumu 
vadīja mācītājs Leons Vīksne. No 
draudzes atvadījas G. Straunieks, 

no Dāmu komitejas I. Šīmane un 
no KLB Dr. J. Grants. Izjustus 
atvadu vārdu bēŗu mielastā teica 
mazmeita Kara un mazdēls Māris.

Helēne (Gallija) Sildega, dz. 
Kalniņa, dzimusi 1916. gada 26. 
martā Arissā, Krievijā, pēc ilgu 
gadu grūtas slimības mirusi 10. 
oktobrī. Bijusi aktrise Dailes teāt-
rī Rīgā. 1942. gadā salaulājusies 
ar mākslinieku Arnoldu Sildegu. 
Līdz ar bēgļu straumi nonākusi 
Vācijā, kur aktīvi piedalījusies 
latviešu teātŗa grupās Minchenē 
un Fisbachā. 1950. gadā Sildegi 
ieceļojuši Kalamazū. Arī šeit or -
ga  nizējusi teātŗa grupu un iestu-
dējusi Raiņa lugu "Pūt, vējiņi”, 
kuŗai dekorācijas gatavojis dzī-
vesbiedrs Arnolds Sildegs. No 
Langelandes bēŗu nama mūžīgai 
dusai Riversaides kapsētā, kur 
jau 2003. gadā guldīts māksli-
nieks Arnolds Sildegs, aizgājēju 
izvadīja Kalamazū latviešu apvie-
notās ev.-lut.draudzes mācītaja 
Biruta Puiķe.

Kalnmale (Kalnmals) Ruta, 
dz. Eglīte, dzimusi 1934. gada 
25. maijā Cēsīs, ļaunas slimības 
pieveikta, mirusi 15. oktobrī 
ciemā Latvija Three Rivers, MI. 
Hohner bēŗu namā piemiņas 
svētbrīdi vadīja māc. O. Cakars 

un B. Puiķe. Sēru mūziku spēlēja 
ērgelniece S. Aļļe, mazmeita Lie-
na Kalnmale, Džūdija (Judy) 
Kalnmale, mazdēls Kristofers 
(Christopher) Kalnmals un duets 
Gita Grīviņa un Inta Reine. No 
aizgājējas atvadījās mazdēls Kris-
tofers Kalnmals, no Ciānas drau-
dzes Čikāgā koŗa, kuŗā Ruta biju-
si dziedātāja, māc. O. Cakars, 
kuŗš bija atvedis rožu ziedu no 
katra koŗa dalībnieka; māc O. 
Cakars atvadījās arī no Čikāgas 
latviešu baptistu draudzes, no 
ciema Latvija A. Rozentāls, no 
DV Kalamazū apvienības vana-
dzēm I. Groskurta (Groskurth) 
Ruta Kalnmale guldīta River-
saides Three Rivers kapsetā.

Dzidra Melita Krieva (Krievs), 
dz. Rutka, dzimusi 1932. gada 
13. februārī Rīgā, cīņu ar smago 
slimību beigusi 24. oktobrī Kala-
mazū. II Kaŗa laikā nonākusi 
Vācijā, Ingolštates bēgļu nomet-
nē. 1949. gadā ar piederīgajiem 
ieceļojusi Amerikas Savienotajās 
Valstīs. 1955. gadā Čikagā salau-
lājusies ar ASV Gaisa spēkos die-
nējušo Juri Krievu. Maizes darbā 
strādajusi par chirurģijas māsa 
Ressurection slimnīcā Čikāgā. 
Bijusi aktīva Sv. Pēteŗa draudzē, 
Kr. Barona latviešu skolā, skautu 

un gaidu vienībās. 1989. gadā ar 
vīru pārcēlās uz pašbūvēto māju 
ciemā Latvija Mičiganā.Gimenē 
latviskā garā izaudzināti divi dēli 
Gundars un Viktors un divi maz-
bērni Eriks un Lija. Sēru dievkal-
pojumu Kalamazū latviešu apvie-
notās ev.-lut. draudzes dievnamā 
vadīja māc. B. Puiķe. No drau-
dzes atvadījās A.Ķeņgis , no cie-
ma Latvija A. Rozentāls, no va -
na  dzēm O. Jansone, no Gaŗezera 
A. Dumpis. Aizgājēju guldīja Ft. 
Custer Militārajā kapsētā blakus 
jau 2000. gadā mūžībā aizgājuša-
jam dzīvesbiedram. 

Austra Leontīne Zuika, dz. 
Vasere,  dz. 1918. gada 22. de -
cembrī Valmierā, mirusi 2010. 
ga  da 17. oktobrī Kalamazū. 
Dzim   tā vieta bijusi dabas krāš-
najā Kokmuižas pagastā, Jumaras 
upes līča mājās „Jumarās”. Jau kā 
skolniece Valmieras gimnazijā 
dziedājusi korī, vēlāk dziedājusi 
korī,kuŗu vadījis skolotājs, šodien 
legendārais dirigents Roberts 
Zui ka. Iepazinušies, un 1942. 
gada augustā tad arī slēguši mūža 
derību, kuŗā 68 gadus Austra 
arvien stāvējusi blakus un atbal-
stījusi savu dzīvesbiedru viņa 
gaitās. Bijusi čakla darbiniece 
draudžu dzīvē, it īpaši pēdējā 

dzīves vietā Kalamazū, kur ilgus 
gadus dabojusies draudzes Dāmu 
komitejā. Gimenē divi dēli Dr.
med. Māris Zuika un Dr. dent. 
Aldis Zuika un divi mazbērni. 
Piemiņas dievkalpojumu pie aiz-
gājējas pelnu urnas Kalamazū 
latviešu apvienotās draudzes 
dievnamā vadīja māc. L. Vīksne 
un māc. B. Puiķe. Atvadas teica 
apvienotās draudzes priekšnieks 
R. Ķeņgis un Dāmu komitejas 
pārstāve I. Šīmane ar cieņu un 
pateicību pieminēdami Austras 
Zuikas kluso, bet nenogurstošo 
darbu draudzē, no Kalamazū 
vīru koŗa R. Ķeņgis , no Grand-
rapidu koŗa Dr. L. Gonzales un 
dirigente M. Daukste-Straut-
niece, no Milvokiem J. Inveiss. 
Sēru viesi bēŗu azaidā nodziedā-
ja divi dziesmas, kokles solo 
atskanoja M. Daukste-Strautniece 
un dziļi izjustu piemiņas vārdus 
teica aizgājējas dzīvesbiedrs 
Roberts Zuika.

Jāņa evangēlija 11. nod. lasām: 
Es esmu augšāmcelšanās un dzī-
vība; kas man tic, dzīvos, ja arī 
tas mirs, šie vārdi lai pavada aiz-
gājējas un mierina palicējus viņu 
sērās.

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

SAGINAVA (MI) 
• 13. novembrī plkst. 4.00 

Latvijas valsts dibināšanas atceres 
svinības baznīcā (128 N. Elm 
Str.); svētku runu teiks Daugavas 
Vanagu organizācijas ASV 
priekšnieks Zigurds Rīders. Ieeja 
par vismaz 10 dolaru ziedojumu. 
Pēc akta kafijas galds draudzes 
sabiedriskajās telpās (ar grozi-
ņiem). Pie kases varēs nodot zie-
dojumus Latvijas 50 gadu oku-
pācijas mūzejam, Kurzemes 
Brāļu kapiem Lestenē vai citiem 
nacionāliem mērķiem. SLK valde 
lūdz visus tautiešus apmeklēt šo 
sarīkojumu. 

• 4. decembrī plkst. 2.00 
Ziemsvētku tirdziņš. 

SIETLA (WA)
• 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 izstrādā-
jumus

• 20. novembrī plkst. 2.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums Sietlas latviešu centrā. 
Svētku runu ,,Latvija tavās acīs” 
teiks režisore Dace Micāne-
Zālīte. Pēc akta bufete (ar gro-
ziņiem). Sandras Strēles mākslas 
darbu izstāde. Dalības maksa 
$20, studentiem $10.

VILIMANTIKA (CT)
• 4. decembrī no plkst. 9.00 

līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš (76 
Windam Road). Varēs iegādāties 
latviešu rokdarbus, keramiku, 

rotaslietas, mūzikas tvartus, kā 
arī tortes, pīrāgus, piparkūkas u. 
c. Siltas pusdienas no plkst. 
11.00. 

ST. PĒTERSBURGA (FL) 
• 6. novembrī plkst. 16:00 

Latviešu Biedrības namā gads-
kārtējais Mārtiņu vakars. Pare-
dzēts Mārtiņu dienai atbilstošs 
mūzikāls uzvedums, saimnieces 
visus cienās ar siltām vakariņām 
– cūkas gaļu un sautētiem skā-
biem kāpostiem, kā arī paredzētas 
dejas mūsu pašu Ilmāra Dzeņa 
mūzikas pavadījumā. Tiem, ku -
riem 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 Lat-
viešu Biedrības namā Latviešu 
biedrības valdes sēde.

• 9. novembrī plkst. 13:00 Lat-
viešu 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 
Lat  viešu Biedrības nama apkārt-
nes sakopšanas talka. Būsim 
atsaucīgi, ieradīsimies un sakop-
sim apkārtni, lai godam varētu 
sagaidīt Valsts svētkus, 18. no -
vembri!

• 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) 
• 10. un11. novembrī LELBAs 

pārvaldes sēde draudzes nama 
telpās. 

• 11. novembrī Lāčplēšu 
piemiņas brīdis Rock Creek 
kapsētā, rīko DV apvienība. 

• 20. novembrī Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinības, rīko 
LOV. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: 7. nov. plkst.11.00 
dievk. 14. nov. plkst. 11.00 
kaŗavīru piemiņas un Bostonas 
DV apvienības 60 gadu darbības 
atceres dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
svinības draudzes zālē. 21. nov. 
plkst. 11.00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg.; plkst. 2.00 
svecīšu svētbrīdis Getzemanes 
kapsētā. 28. nov. plkst. 11.00 
adventa pirmās svētd. dievk. ar 
dievg. Māc. J. Mingina.

 • Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 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 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
dievk. Bukskauntijas baptistu 
draudzē, māc. Dr. U. Ukstiņš un 
māc. Dr. A. Ziedonis. Pēc dievk. 
azaids.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 7. 
nov. dievk., pēc dievk. Lācplēšu 
kaŗa ordeņu kavalieŗu piemiņas 
sarīkojums; rīko DV apvienība. 
14. nov. Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk., pēc dievk. 
svētku akts. 21. nov. mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg. 28. 
nov. adventa pirmās svētd. dievk. 
5. dec. adventa otrās svētd. dievk. 
ar dievg.; pēc dievk. draudzes un 
bērnu eglīte un Ziemsvētku 
tirdziņš. 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): 7. nov. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 14. nov. plkst. 11.00 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
dievk., pēc dievk. pusdienas. 21. 
nov. plkst. 11.00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg. 28. nov. plkst. 
11.00 adventa pirmās svētd. 
dievk. 5. dec. plkst. 11.00 adven-
ta otrās svētd. dievk. Vilmingtonā 
dievk. plkst. 3.00; pēc dievk. kafi-
jas galds. Informācija: www.lat-
vianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 14. nov. 
dievk. 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 

• Kalamazū latv. apvienotā dr. 
Māc. Biruta Puiķe, 7. nov. 
plkst.10:00 dievkalpojums ar 
dievgaldu. Sadraudzības stunda. 
14. nov. plkst.10:00 dievkalpo-
jums. Pēc dievkalpojuma 
sadraudzības stunda. 21. nov. 
plkst.10:00 Mirušo piemiņas die-
nas dievkalpojums ar dievgaldu. 
Ziedot pārtiku. 28. nov. plkst. 
10:00 Adventa pirmā svētdiena. 
Dievkalpojums ar dievgaldu. 
Kafija. Bībeles stundas Kalamazū 
4. nov. plkst. 15:00 un ciemā 
„Latvija” 21. nov. plkst. 16:00 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 

Lakewood, OH 44107): 7. nov. 
plkst 11.00 dievk. ar dievg. Māc. 
Dr. S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
14. nov. plkst. 2.00 Latvijas valsts 
dibināšanas atceres dievk. 
(University Lutheran Church, 
120 S. Harrison Ave., East 
Lansing, MI), māc. L. Vīksne. 
Pēc dievk. svētku akts, māc. Aijas 
Greiemas (Graham) svētku runa, 
priekšnesumi un dziesmas. Pēc 
akta aukstais galds. Ieeja: ziedo-
jums $10 Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejam.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 7. nov. dievk. 10. nov. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 14. nov. 
dievk. ar dievg., māc. A. Ozoliņš. 
21. nov. Mirušo piemiņas dienas 
dievk. 28. nov. adventa pirmās 
svētd. dievk ar dievg. 5. dec. 
adventa otrās svētd. draudzes 60 
gadu jubilejas dievk. ar dievg. 12. 
dec. adventa koncerta dievk. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. 
D. Kaņeps. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
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. D. Salnīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 7. nov. 
dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem; pēc dievk. draudzes 
saiets. 14. nov. dievk. angļu 
valodā ar dievg. un uzrunu 
bērniem. 18. nov. dievk., dziedās 
dziedās apvienotais „Brusu-
bārdas-Dzimtenes” koris. 21. 
nov. mirušo piemiņas dievk. ar 
dievg. 28. nov. adventa pirmās 
svētd. dievk. Dievk. sākas plkst. 
10.00. Māc. L Zusēviča, tālr.: 414- 
421-3934; draudzes priekšniece 
S. Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 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. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumus 
vada māc. I. Pušmucāne-
Kineyko. 

Mūžībā aizgājusi mūsu dibinātāja
AUSMA MEDNIS,

dzim. UŽĀNS
dzimusi 1924. gada 29. martā Cēsīs

mirusi 2010. gada 4. septembrī Sidnejā, Austrālijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA ZINTAKlusi, klusi ratiņš rūc...

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma un omīte
MĒRIJA KRŪZE,

dzimusi Eliass
dzimusi 1917.gada 23. jūlijā Krievijā

mirusi 2010. gada 12. septembrī Klīvlandē, Ohaijo

Viņu mīļā piemiņā paturēs
 ĢIRTS UN CHRISTINE, IEVA UN KĀRLIS, PĒTERIS UN MĀRĪTE;

MAZBĒRNI ERIK AR SIEVU JENNY, LARISA, KRISTAPS, ALEKSIS,
 MĀRTIŅŠ, ARIĀNA, OLIVERS; MAZMAZMEITIŅAS ELLA UN REESE

Mīlestība nekad nebeidzas . . . 

Mūsu mīļā māmulīte
MIRDZA MIĶELSONS (BĒRZIŅŠ)

dzimusi 1927. gada 4. martā Straupē
mirusi 2010. gada 7. oktobrī Kalamazū

Skumjās 
VĪRS VILIS, MEITA SANDRA, DĒLI

GUNTIS UN MĀRIS, ZNOTS DENNIS,
VEDEKLA MARY ANN, MAZBĒRNI 

CARA, MARIS, DAVIS UN ERIKS

Kad tu vairs neesi,
Tu tomēr dzīvo,
Pa zemes krēslu
Staigā klusi.

/Zinaīda Lazda/

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs
LAIMONIS BEĶERIS

OEC., 1955 I
dzimis 1929. gada 12. janvārī Rīgā, Latvijā

miris 2010. gada 24. oktobrī Milvoki priekšpilsētā Mekvānā, ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!Sit tibi terra levis
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7. nov. plkst. 8:30 Leikvudā 
diev  kalpojums ar dievgaldu (Igau-
   ņu baz. 607  E. 7th St.). 14. nov. 
plkst. 13:30 Draudzes diev namā 
Īstbransvikā dievkalpojums (12 
Gates Ave East Brunswick). 21. 
nov. plkst. 11:00 Svētbrīdis Latvijas 
valsts svētku sarīkojumā Priedainē. 
28. nov. plkst. 13:30 Draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick) dievkalpo-
jums ar dievgaldu, pirmā Adventa 
svēt diena. 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 7. 
nov. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., diak. I. Kaņeps; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk. māc. J. 
Saivars; Katskiļu nometnē plkst 
10.30 ēdamzāles pamatu iesvēte, 
māc. L. Saliņš. 13. nov.  
Seafarers & Intl House Manhatanā 
(123 E. 15th St.) plkst. 2.00 dievk. 
māc. L. Saliņš. 14. nov. plkst 
10.00 Jonkeru bazn. dievk., māc. 
J. Saivars. 18. nov. plkst. 7.00 
Salas bazn. Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk., māc. L. 
Saliņš; Īstoranžā plkst. 1. 00 
Latvijas valsts dibināšanas atce-
res dievk. 21. nov.plkst 10.00 
Jonkeru bazn. mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 mirušo 
piemiņas dievk. ar dievg., māc. 
L. Saliņš. 28. nov. plkst 10.00 
Jonkeru bazn. adventa pirmās 
svētd. dievk., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10.30 adventa 
pirmās svētd. dievk., māc. L. 
Saliņš. 5. dec. plkst 10.00 Jonkeru 
bazn. adventa otrās svētd. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 adventa otrās svētd. dievk. 
māc. L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128 N. Elm St.): 21. nov. dievk., 
26. dec. dievk. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 1.00, māc. R. 
Franklins. Pēc dievk. sadraudzī-
bas 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; pēc dievk. svētku prog-
ramma sarīkojumu telpās. 11. 
dec. Ziemsvētku dievk.; pēc 
dievk. kafijas galds.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. 
dr. (425 Hoffman Ave.): dievk. 
7. nov., 14. nov. (pēc dievk. svēt-
ku akts) un 28. nov. ar dievg. Pēc 
dievk. kafijas galds. 

Māc. Kārlis Žols, e-pasts: 
kazols@msn.com Informācija: 
www.lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 7. nov. plkst. 10.30 
Lāčplēšu dienas dievk. 14. nov. 
plkst. 10.30 Latvijas valsts dibi-
nāšanas atceres dievk. 21. nov. 
plkst. 10.30 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg. 29. nov. plkst. 
10.30 adventa pirmās svētd. 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: cil-
nis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvianc-
hurch.org 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 

Informācija: http://www.dcdrau-
dze.org Tālr. bazn.: 301-251-
4151. Māc. A. Vārsberga Pāža, 
tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 10. nov. plkst. 11.00 mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg., 
māc. D Salnīte. 1. dec. pkst. 
11.00 adventa dievk. ar dievg., 
māc. D. Salnīte. 19. dec. plkst. 
11.00 adventa dievk., diak. I. 
Kaņeps; pēc dievk. lejas zālē 
draudzes eglīte. 24. dec. plkst. 
4.00 Ziemsvētku dievk., laju 
māc. I. Gorbants.

Pianista VESTARDA ŠIMKUS turneja Amerikā

2010. gada novembrī

VAŠINGTONĀ, DC – ceturtdien, 18. novembrī, plkst. 19:00

Coolidge Auditorium, Library of Congress
10 First  St, SE, Washington, DC
Rīko: Latvijas vēstniecība ASV,  202-328-2840

KLĪVLANDĒ – sestdien, 20. novembrī, plkst. 17:00
Apvienotās Draudzes zālē
1385 Andrews Ave., Lakewood, OH
Rīko: Klīvlandes latviešu biedrība un

Klīvlandes koncertapvienība, 
Ausma Pirktiņa 216-521-1435

FILADELFIJĀ – svētdien, 21. novembrī, plkst. 15:30
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības namā
531 North 7th St., Philadelphia, PA
Rīko: 18. novembŗa komiteja, 
Valdis Bašēns 856-426-1834

Turneju rīko Latviešu kultūras 
biedrība TILTS 
kopā ar 
Latvijas vēstniecību un
vietējām organizācijām 

(Turpināts no 22. lpp.)
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S P O R T S
Sveicam Valdemāru Zemīti!

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

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

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

2011. gada kalendārs:  .................. gab.      X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,25;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

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

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

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

LAIKA mākslas kalendārs ceļā pie jums!

LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKILATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
2011

Saņemta priecīga vēsts no 
Valsts prezidenta kancelejas Or -
de  ņu kapitula.

Par  nopelniem Latvijas valsts 
labā ar Atzinības krusta V šķiru 
apbalvots ilggadējais latviešu 
sabiedriskais darbinieks, šacha 
vēsturnieks un publicists, šacha 
meistars Amerikas Savienotajās 
Valstīs Valdemārs Zemītis.

Visu Latvijas šacha draugu 
vārdā sirsnīgi sveicam neno-
gurstošo senās intelektuālās 
spēles populārizētāju un daudzo 
šacham veltīto publikāciju autoru!  

Ar šachu Zemītis iepazinās 
agri, cītīgi pilnveidoja spēles 
prasmi un pag. gs. 40. gados 

Valdemārs Zemītis sarunā ar bijušo kultūras ministri Helēnu 
Demakovu mākslas izstādē Kalifornijā 2006. gadā

Rokasbumbas turnīrā
Latvijas vīriešu rokasbumbas 

izlase Reikjavīkā sākusi cīņas 
Eiropas meistarsacīkšu kvalifi-
kācijas turnīra otro posmu. 
Piektajā kvalifikācijas grupā kopā 
ar Latviju un Īslandi spēlē arī 
Vācija un Austrija. Pēc divu 
riņķu turnīra tiks noskaidrotas 
divas labākās vienības, kas iekļūs 
meistarsacīkšu finālturnīrā. 

Pirmajā cīņā Latvijas hand-
bolistu pretinieki bija mājinieki. 
Interesanti, ka Īslandes izlases 
sastāvā spēlē Latvijas rokasbum-
bas audzēknis Aleksandrs Pēter-
sons. Viņš pirms vairākiem ga -
diem pieņēma šīs vulkāniskās 
valsts ar 400 tūkstošiem iedzī-
votāju pavalstniecību. Šajā spēlē 
viņš nepiedalījās. 

Sacensības  sākumā Latvija iz -
vir zījās vadībā ar 5:1, taču astoņas 
minūtes pirms puslaika beigām 
Īslandei izdevās izlīdzināt rezul-
tātu 10:10. Turpinājumā Latvija 
pārņēma vadību ar 13:11, taču 
pieļāva kļūdas un līdz puslaika 
beigām Īslande guva četrus vār-
tus pēc kārtas, izvirzoties vadībā 
– 14:13. 

Otrajā puslaikā ritēja līdzīga 
cīņa un rezultāts pāris reizes bija 
neizšķirts. Astoņas minūtes 
pirms spēles beigām Latvija bija 
vadībā - 22:21. Palielināt pārsvaru 
latviešiem gan neizdevās, jo 
Īslande, pateicoties sekmīgai spē-
lei vairākumā, četras minūtes 
pirms cīņas beigām ieguva divu 
punktu pārsvaru (26:24), ko 
Latvijas handbolistiem vairs ne -
bija pa spēkam atspēlēt. Īslandieši 
uzvarēja – 28:26.

Latvijas izlases labā pa sešiem 
vārtiem guva Lilienfelds un Va -
dzītis, piecreiz precīzi meta 
Jurdžs.

Īslandes izlase ir viena no spē-
cīgākajām pasaulē. 2008. gada 
Pekinas Olimpiskajās spēlēs Īs -

kļuva par Latvijas jauniešu 
čempionu. Bēgļu gaitās nokļuva 
Vācijā, kur izdeva žurnālu Šacha 
Pasaule (1946-1947).  Pēc tam 
Zemītis darbojās daudzos 
šacham veltītos izdevumos gan 
Amerikā, gan Latvijā. Rediģēja 
žurnālu California Chess 
Reporter, publicējās Latvijas 
Šacha Vēstnesī, piedalījās tur-
nīros. Studējis Getingenas un 
Kalifornijas universitātē.  

Laika un Brīvās Latvijas lasītāji 
varēja iepazīties ar Zemīša sako-
poto informāciju par Latvijas un 
ārzemju latviešu šachistu jaun-
radi. Lielā darba rezultāts ir 
divsējumu Šacha enciklopēdija 

Pasaules čempione 100 lauciņu dambretē
Pēc desmit gadu pārtraukuma 

par pasaules čempioni 100 
dambretē atkal kļuvusi Latvijas 
pārstāve Zoja Golubeva.

Sacensībās, kas notika Krievijas 
pilsētā Ufā, Golubeva izšķirīgajā 
papildu sacensībā ar 4:2 pārspēja 
Ņinu Hukmani no Nīderlandes.

Latvijas dambretistei šīs bija 
12. pasaules čempiones tituls. 
Pēdējo reizi pasaules meistar-
sacīkstēs Golubeva bija uzvarējusi 
2000. gadā. Pag. gs. 90. gados 

viņa pilnībā dominēja šajā sporta 
veidā, uzvarot gandrīz visās 
sacensībās, izņemot 1993. gadu.

2008. gadā Golubeva uzvarēja 
pirmajās pasaules prāta spēlēs 
damb  retē. Šā gada janvārī Golu be -
va kļuva par pasaules ātrspēles 
čem pioni uz 100 lauciņu galdiņa, 
jūlijā Golubeva ieguva Eiropas 
čempiones titulu simtlauciņu 
damb    retē, martā Latvijas dambre-
tes lielmeistare izcīnīja trešo vietu 
Eiro pas ātrspēles meistar sacīkstēs.

Zoja Golubevalandes izlase izcīnīja otro vietu,  
šogad -  trešo vietu Eiropas meis-
tarsacīkstēs.

Nākamajā spēlē pret spēcīgo 
Vāciju mūsu rokasbumbas spēlē-
tāji piedzīvoja lielu neveiksmi – 
18:36. Sākumā Latvijas izlase 
panāca 2:2, tomēr nākamos 
piecus vārtus guva Vācijas hand-
bolisti. Tas  lika Latvijas izlasē 
veikt vārtsargu maiņu un Hel-
muta Tichonova vietā lau kumā 
nāca jaunais Edgars Kukša. 
Puslaika vidū viesiem joprojām 
bija drošs pārsvars - 10:4, un 
pirms pārtraukuma rezultāts bija  
17:8 viņu labā.

Otrajā puslaikā cīņas gaita ne -
mainījās. Vācijas izlase palielināja 
pārsvaru, sacensības beigās re -
zultāts bija 36:18 pretinieku labā.

Futbols
Rīgā, Olimpiskajā sporta centrā 

notika Saeimas deputātu un 
Vācijas Federātīvās Republikas 
Ziemeļreinas-Vestfālenes fede-
rālās zemes parlamentāriešu fut-
bola spēle. Tā tika organizēta pēc 
Vācijas deputātu iniciātīvas. 
Vācijas Landtāga deputāti Latvijā 
uzturējās vizītē, un tikās ar 
Saeimas priekšsēža biedri Solvitu 
Āboltiņu. 

 Ar rezultātu 5:2 uzvarēja 
Latvijas vienība.

Latvijas parlamentāriešu vienī-
bā spēlēja Vitalijs Orlovs (SC), 
Ainars Latkovskis (JL), Ivans 
Klementjevs (SC), Māris Ku -
činskis (TP), Jānis Eglītis (TP), 
Vitālijs Aizbalts (LPP/LC), Alek-
sejs Holostovs (SC), kā arī 
Visvaldis Lācis (VL/TB/LNNK). 
Saeimas komandas rindas stip-
rināja arī Uldis Augulis, Rai-
monds Vējonis, Richards Eigims 
un Dmitrijs Rodionovs, kuŗi 
saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem 
ir ievēlēti 10. Saeimā.

P. Karlsons

Latvijas Riteņbraukšanas fe -
derācija paziņojusi, ka pēc vairāk 
nekā divdesmit gadu pār trau-
kuma Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas riteņbraukšanas federācijas 
vienojušās kopīgi organizēt kād-
reiz tradicionālo Baltijas daudz-
dienu velobraucienu. Tas pēdē-
joreiz norisinājās 1987. gadā. 
Tuvākajā laikā visu trīs valstu 
riteņbraukšanas vadība parakstīs 
arī oficiālu sadarbības līgumu. 
2011. gada Baltijas daudzdienu 
velobrauciena maršruts šķērsos 
visas trīs Baltijas valstis. Plānotais 

norises laiks – no 17. līdz 21. 
augustam.

Pirmo reizi velobrauciens starp 
kādreizējām padomju republi-
kām Latviju un Lietuvu norisi-
nājās 1955. gadā. 1959. gadā ģe  o-
grafija paplašinājās, iekļaujot arī 
Igauniju. Velobraucienam kat  ru 
gadu, izņemot pirmos četrus 
pastāvēšanas gadus, tika mainīts 
maršruts un 1976. gadā trim 
Baltijas republikām tika pievi-
enota arī Baltkrievija. Garā kais 
no maršrutiem tika izveidots 
pēdējā velobraucienā 1987.gadā

Atjaunos Baltijas 
daudzdienu velobraucienu

angļu valodā - Encyclopedia of 
Latvian Chess Players, kas iznāca 
pagājušajā gadā. Autors enci klo-
pēdiju dāvināja šacha organi-
zācijām, bērnu šacha skolām, arī 
mūsu laikraksta redakcijai. Par 
to sirsnīgi pateicamies!

Valdemāra Zemīša īpašu inte-
rešu lokā bija arī ārzemēs un Lat-
vijā  dzīvojošie šachisti un latvie-
šu kultūras darbinieki, kuŗu va -
ļasprieks bija šachs. Tapa grā-
matas par Mildu Lauberti, 
Michailu Tālu, Miervaldi Jur-
ševski. Ar lielu interesi lasījām 
grāmatu par Anšlavu Eglīti 
„Rakstnieks, alpīnists, šachists”.  
Izrādās, Eglītis līdztekus literā-
rajam darbam lielu vērību veltījis 
cīņām uz rūtotā galdiņa un bija 

sasniedzis ievērojamus rezultātus. 
Interesanti, ka Anšlava Eglīša 
romānos šacha tematika maz 
skarta, kaut pats bija labs spēlē tājs.

 Milzīgs ir mūsu tautieša iegul-

dījums pasaules šacha kultūras 
vērtību krāšanā un bagātināšanā. 
Novēlēsim Valdemāram Zemītim 
labu veselību un turpmākas 
veiks   mes! 


