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Vašingtonas un apkārtnes aka-
dēmiski ieinteresētiem tautie-
šiem šā gada 16. februārī radās 
iespēja tuvāk iepazīties ar Latvijas 
Universitāti. Latviešu nama bib-
liotēkas telpā viņi savā vidū svei-
ca Latvijas Universitātes rektoru 
Mārci Auziņu un LU fonda 
direktori Lailu Kundziņu, kas 
bija ieradušies Ziemeļamerikā ar 
nolūku veidot un stiprināt saites 
ar vairākām šejienes universitā-
tēm, kā arī tikties ar Latvijas 
Universitātes atbalstītājiem – 
mecenātiem šaipus okeanam.

Mārcis Auziņš, fizikas profe-
sors ar pieredzi Kalifornijas 
Berklija (Berkeley) universitātē, 
tīkami vienkāršā un atraisītā 
stāstījumā informēja klausītājus 
par Latvijas Universitātes darbī-
bu un nākotnes iecerēm. Vis-
pārēju priekšstatu dod rektora 
minētie skaitļi: LU paspārnē dar-
bojas 13 fakultātes, piedāvājot ap 
150 studiju programmu. Univer-
sitātē mācās ap 20 000 studentu, 
tātad viens no katriem simt iedzī-
votājiem valstī. Ap 5 000 studen-
tu saņem valsts stipendijas. 
Apmēram puse studē sociālās 
zinātnes: uzņēmumu vadību, 
ekonomiku, komunikācijas. Kā 
lasām kādā LU brošūrā, 2009. 
gadā Latvijas Universitāti beiguši 
5 454 studenti, no kuŗiem 77 
procenti bija sievietes.

Par īpašu Latvijas Universitātes 
misiju profesors Auziņš uzskata 
tādu zinātņu kopšanu, kas tieši 
saistītas ar Latviju – ko nevar tik 
pilnīgi apgūt citur pasaulē – pie-

mēram, Latvijas vēsturi un kul-
tūru. Bet tikpat svarīgs mērķis, 
viņaprāt, ir izveidot LU par vis-
pār nozīmīgu zinātņu avotu 
Eiropas un pasaules mērogā. Šai 
nolūkā viņa ieskatā būtu daudz 
plašāk jāatveŗ Latvijas Univer-
sitātes durvis studentiem no 
ārzemēm. Šobrīd ārzemju stu-
denti LU sastāda 2 procentus no 
studentu skaita. Rektors Auziņš 
vēlētos ārzemnieku skaitu kāpi-
nāt līdz 10 procentiem. Tas esot 
vajadzīgs, jo Latvijā samazinoties 
ģimnazijas beidzēju skaits; toties 
ārzemju studenti ienes naudu no 
Eiropas Savienības fondiem, kā 
arī paplašina apvāršņus vietējiem 
jauniešiem.

Patlaban šo nodomu - pievilkt 
vairāk ārvalstu studentu - brem-
zējot Latvijas valsts valodas li -
kums, kas ierobežo programmu 
skaitu, ko drīkst mācīt angļu un 
citās svešvalodās. Ārzemju stu-
dentiem latviešu valoda sagādā-
jot grūtības; tāpēc viņi izvēlas 
studēt citur, kur var mācīties 
angļu valodā. Pie šī likuma gro-
zīšanas patlaban strādājot uni-
versitātes un valdības pārstāvju 
komisija. Protams, Latvijas Uni-
versitāte allaž gaida arī latviešu 
cilmes studentus no ārzemēm, 
kuŗi, ja viņi ir divpavalstnieki, 
var studēt bez maksas.

Pieskaroties Universitātes 
financēm, rektors ziņoja, ka tikai 
piekto daļu no budžeta sedz 
valsts. Pārējie līdzekļi ienāk no 
studiju maksām un pētniecības 
projektiem. Tomēr, arī tagadējos, 

saimnieciski grūtajos laikos, 
Universitāte cenšas uzlabot prog-
rammas un mācību vidi. Viņš 
minēja, ka LU fakultātes ir izkai-
sītas pa kādām 50 ēkām visā 
Rīgā, un, ka būtu vēlams tās 
savākt vairāk vienkopus. Šai 
nolūkā valsts piešķīrusi lielu 
zemes gabalu aiz topošās 
Nacionālās bibliotekas, kur 
nodomāts celt jaunu universitā-
tes dabas zinātņu korpusu, kā arī 
pārcelt dažas citas fakultātes.

Pēc rektora Auziņa domām, 
augstāko izglītību Latvijā vispār 
derētu vairāk koncentrēt. Latvijā 
šobrīd darbojas 6 universitātes 
un 32 augstskolas; kopā ar kolle-
džām ap 60 augstākās mācību 
iestādes. Daudzas nodibinājās 
1990. gados kā privātas augst-
skolas, kas māca sociālās zināt-
nes, dažkārt apšaubāmi kvalitātī-
vā līmenī. Sabiedrībā izskanējis 
jautājums – vai mazajā Latvijā 
augstāko mācības iestāžu nav par 
daudz? Auziņš domā, ka ir. Viņš 
norāda, ka līdz ar to tiek sadrum-
staloti valsts piešķirtie līdzekļi un 
arī, ka Latvijā neesot pietiekams 
skaits mācībspēku ar doktora 
gradu, lai apkalpotu tik daudz 
universitāšu un augstskolu. 
Šobrīd tiekot apsvērtas augstākās 
izglītības reformas, bet neesot 
skaidrs, vai šajā ziņā kas mainī-
sies.

Latvijas Universitātes fonda 
izpilddirektore, vēstures dokto-
rande Laila Kundziņa, Vašing-
tonas tautiešiem apliecināja, cik 
nozīmīgs visos laikos bijis mece-

LATVIJAS UNIVERSITĀTES PLAŠAIS DARBA LAUKS
Universitātes pārstāvji tiekas ar tautiešiem Vašingtonā

No kreisās: LU rektors, prof. Mārcis Auziņš, Vašingtonas S!K!K! 
seniore Baiba Ozola un LU fonda izpilddirektore Laila 
Kundziņa

nātu atbalsts izciliem un trūcī-
giem LU studentiem. Kā spožāko 
mecenāta paraugu Kundziņa 
minēja pirmskaŗa Rīgas turīgo 
patricieti Kristapu Morbergu, 
kas 1925. gadā savā testamentā 
novēlēja 8 namus Latvijas 
Universitātei. Kopš tā laika viņa 
pēdās sekojuši daudzi. LU fonds 
sācis darboties 1998. gadā un 
tagad apsaimnieko mecenātu 
novēlētos īpašumus un stipendi-
ju programmas. Mecenātu sa -
rakstā atrodami gan privātuzņē-
mumi Latvijā, gan organizācijas, 
gan atsevišķi bijušie trimdinieki 
ārzemēs, kas ziedojuši LU sti-
pendiju programmām dāsnas 
naudas summas vai atstājuši 
Uni   versitātei testamentārus no -

vē   lējumus. Sarīkojumā bija klāt 
divi vietējie labvēļi: Ceronis 
Bīlmanis un Pēteris Alu nāns.

Viens no rektora Auziņa un 
fonda direktores Kundziņas vizī-
tes mērķiem bija apciemot dažus 
no šiem LU mecenātiem gan 
Toronto, gan Vašingtonā, gan 
Filadelfijā un pateikt viņiem pal-
dies. Reizē arī netieši atgādināt 
šejienes tautiešiem, ka ziedojums 
Latvijas studējošās jaunatnes 
atbalstam varētu būt cēls un 
nozīmīgs mērķis.

Izglītojošo tikšanos izkārtoja 
Vašingtonas studenšu korporāci-
ju kopa, seniores Baibas Ozolas 
vadībā, kas apmeklētājus pacie-
nāja ar tēju un cepumiem.

Vilnis Baumanis
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Čikāgas Kr. Barona latviešu 
skolas Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojums 2011. gada 29. janvā-
rī Ciānas draudzes Lielajā zālē 
bija pulcinājis skolēnu vecākus, 
piederīgos un skolas draugus. 
Bija prieks noskatīties uz skolas 
saimi, kas sarīkojuma sākumā 
ienāca telpā. Tik daudz smaidoši 
nopietnu sejiņu un seju mazāka-
jiem un lielākajiem. Un tie gan-
drīz lielie – vidusskolnieki – 
šoreiz bija programmas vadībā, 
jau sākot ar Kārli Baumani stalti 
nesot Latvijas karogu, kuŗu mēs 
piecēlušies godinājām. Skolas 
vadība gudri turpināja jau Ziem-
svētku sarīkojuma jaunumu, 
iesaistīt programmas vadībā 
vidusskolniekus. Ja Ziemsvētku 
sarīkojumā tie bija tikai divi, tad 
šoreiz programmu pieteica un 
sarīkojuma lietas kārtoja visa 
vidusskolas saime: Kārlis Bau-
manis, Krišs Brunovskis, Daiga 

Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Čikāgā
Cera, Alens Klints, Dāvids Lāč-
kāja un Gunārs Robežnieks, kla-
ses audzinātājas Rasmas Krau  les 
vadībā. 

Svētbrīdī māc. Gundega Puidza 
aicināja nekrāt mantas, ko kodes 
un rūsa saēd, bet krāt svarīgo – 
mūsu garīgo dzīvi un mīlestību.

Pēc Latvijas Valsts himnas no -
dziedāšanas dalībniekus sveica 
skolas pārzine Elisa Frei mane.

Skolēnu priekšnesumus iesāka 
mazākie – Lāča bērni, ejot rotaļā 
„Gribam zināt, gribam zināt“ … 
Mēs, tie lielie, tie vecie, arī gribē-
jām zināt, bet kas mūs laida barā 
– un diezin kā mēs baltās blūzī-
tēs un īsos, zilos bruncīšos un 
biksītēs izskatītos…

2. klase prasīja jautājumus un 
atbildes nemaz nebija tik viegli 
atrast. Rūdolfa Blaumaņa dzejoli 
„Ziema“ skandēja 7. klase.

Kr. Barona skolas saime, 2. rindā pa kreisi pārzine Elisa Freimane
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20112011

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S 

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Abonējiet  laikrakstu LAIKS 
neizejot no majam!!!

Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Atgriežoties pie 
publicētā

Esmu pateicīgs literātūrzināt-
niekam Ilgonim Bērsonam, ka ar 
viņa starpniecību Laika lasītā-
jiem beidzot pēc 42 gadiem ir 
iespēja izlasīt daļu no manas 
1969. gadā rakstītās, bet Laikā 
neievietotās lasītāja vēstules. 
Bērsona kungs citē manu vēstuli 
savā apskatā „Personības un 
problēmas, Jaunā Gaita – 262. 
un 263.” (Laika 2011. g. 29. 
Janvāŗa – 4. februāŗa numurā). 
Laba daļa viņa apskata ir par 
Evas Eglājas-Kristsones pamatī-
go rakstu Jaunās Gaitas 262. 
numurā „Attieksme pret padom-
ju latviešu literaātūru trimdā”. 
Tajā autore plaši iztirzā pazīsta-
mu trimdas literātu un kritiķu 
(Anšlava Eglīša, Jāņa Rudzīša, 
Veltas Tomas, Valtera Nollen-
dorfa, Rolfa Ekmaņa, Gunara 
Saliņa, Gunara Irbes u.c.) vērtē-
jumus par Latvijas kollēgu dzeju 
un prozu, citējot arī, starp citu, 
manu nepublicēto vēstuli. Šķiet, 
ka vēstules kopiju biju aizsūtījis 
kādam draugam, kuŗa papīri 
tagad nonākuši Latvijas archīvos, 
kur tos lasījusi Eglāja-Kristsone.

Kā atstāsta Ilgonis Bērsons, 
1969. gadā Losandželosas Dzies-
mu svētku rīkotāji gribēja reper-

tuārā iekļaut Latvijas komponis-
ta V. Kaminska dziesmu ar Ojāra 
Vācieša vārdiem, pret ko Laika 
slejās protestēja nacionālpatrio-
tiski tautieši. (Vārds nacionālpat-
riotisks toreiz bija stipri modē.) 
Vēlēdamies piedalīties debatēs, 
uzrakstīju minēto vēstuli, iekļau-
jot tajā arī Vācieša dzejoli – kuŗš 
vairumam Laika lasītāju nebija 
pazīstams, bet kuŗi tāpat zināja, 
ka okupētajā Latvijā rakstītais 
nekas labs nevar būt. Uz manu 
nacionālpatriotiskā stilā rakstīto 
vēstuli Laika redakcija acīmre-
dzot skatījās aizdomīgi kā uz 
zobošanos par patriotiem, nevis 
viņu lietas aizstāvēšanu. Jāatzīstas, 
ka aizdomām bija zināms pamats, 
jo Jaunās Gaitas sākuma gados 
biju bijis viens no tās redakto-
riem, un jau 1950. gados žurnāls 
publicēja Latvijas jauno dzejnie-
ku darbus (arī Ojāra Vācieša) un 
šad tad recenzijas par Latvijā 
izdotām grāmatām. Eva Eglāja-
Kristsone savā Jaunās Gaitas 
rakstā par manu vēstuli saka, ka 
tajā „ironizēju”. Jau 1969. gadā  tā 
acīmredzot domāja arī Laika 
redakcija.

Priecājos, ka mana vēstule 
tagad rosinājusi Bērsona kungu 
vēlreiz apstiprināt Ojāra Vācieša 
latvietību un drosmi (par ko gan 
arī 1960. gados trimdā nešaubī-

jās Latvijas literātūras pazinēji), 
bet vēl vairāk priecājos, ka 
Bērsona kungam ir iespēja un 
patika Laika slejās apcerēt vien-
mēr jaunos Jaunās Gaitas meklē-
jumus kultūras un brīvās domas 
problemātikā.

Jānis Peniķis
Indianā

Jauks atmiņu stāsts
Zigrīda Vidnere uzrakstījusi 

grāmatu I grew up ir Latvia par 
saviem bērnības gadiem Latvijā. 
To lasot, šķita, ka aprakstīta mana 
bērnība, jo apstākļi tik līdzīgi.

Toreiz daudzi pilsētas bērni 
vasaras pavadīja lauku sētās, ka -
mēr viņu vecāki palīdzēja radiem 
ražas novākšanas un citos lauku 
darbos.

Vācu laikā skolēniem bija jāiet 
strādāt uz laukiem par izpalīgiem, 
jo daudzi jaunieši bija leģionā, 
trūka darbaspēka. Atceros, ar 
kādu prieku es to darīju.

Zigrīda arī skaisti aprakstījusi 
dabu un apkārtni, pieminot to -
reizējos sapņus, pirmo nevai nīgo 
mīlestību. Nezinu, ko par to 
domās mūsdienu jaunieši, kad 
mūsdienu dzīves ritms un uzska-
ti ir strauji mainījušies.

Sirsnīgs paldies Zigrīdai par šo 
skaisti uzrakstīto atmiņu stāstu, 
ko der izlasīt arī mūsu paaudzei.

B. Birzgale

Redakcija atvainojas
Andrim Ritmanim un Ed -

vīnam Rūsim, kā arī lasītā-
jiem. Drukas velniņš abus 
kun  gus Jauno Laikā  „pār-
kristījis” citos vārdos.

Lūdzu piedodiet!

Atvainošanās
Laika iepriekšējā numurā 8. 

lpp. publicētā likteņstāsta 
„Cerība dvēselei – kā vitamīni 
ķermenim” autore ir Zenta 
Elberts. Atvainojamies lasītā-
jiem! 

Redakcija 

Latviešu, igauņu, 
lietuviešu 

valodas kursi
Arī šogad Baltic Studies Summer 
Institute rīkos latviešu, lietuviešu 

un igauņu valodu kursus  tur-
pat, kur pērn, Madisonas 
universitātē Viskonsinā. 

Kursi notiks  
no 13. jūnija līdz 5. augustam.
 
Informāciju par  BALSSI 2011 

kursiem iespējams iegūt, sazi-
noties ar programmas koordi-
nātori Nensiju Heingartneri 
(Nancy Heingartner), 

zvanot, tālr: 1-608-262-3379 
vai rakstot, e-pasts: 

balssi@creeca.wisc.edu

BALSSI 2011 mājaslapa: 
www.creeca.wisc.edu/balssi/

Red.
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Toronto latviešu centra lielā 
zāle 29. janvārī bija skatītāju 
pilna, gaidot Toronto latviešu 
biedrības sest dienas skolas 6. 
klases audzēkņu teātŗa izrādi 
„Ķipars Pipars”. Pirms pacēlās 
priekškars, vairāki dažādu orga-
nizāciju pārstāvji paziņoja par 
Draudzīgā aicinājuma atceres 
ziedojumu skolas turpmākai dar-
bībai. Tā kā skatītāju vidū bija arī 
Vita Gai ķe, varējām, ievērojot 
tra diciju, paziņot par viņai pie-
šķirto Jāņa Bieriņa piemi ņas 
fonda 2011. gada balvu (2000 
ASV dolaru), sagādājot saņēmē-
jai milzīgu pār stei gumu! Bie  riņa 
fonda valdes priekš sēdis Juris 
Zommers pastāstīja par fonda 
darbību un kāpēc šogad balvu 
nolēma piešķirt Vitai Gaiķei.

Vita dzimusi Cēsīs, studē ju si 
Latvijas Universitātē, iegūs tot 
maģistra gradu bio lo ģijā. Kopā 
ar dēlu Tomu viņa 1999. gadā 
pārcēlās uz dzīvi Toronto un sāka 
strādāt laikraksta „Latvija Ame-
rikā” redakcijā, vispirms par sali-
cēju, bet pamazām uzņemoties 

Jāņa Bieriņa piemiņas fonda balva piešķirta
„Latvija Amerikā” redaktorei VITAI GAIĶEI

ar vien atbildīgākus pienākumus. 
Ta gad viņa ir atbildīgā redaktore. 

Godalgu saņemot, Vita teica: 
„Laikam man kaut kas pie lipa no 
Ingridas Vīksnas aiz rau tības, ra -
došās pieejas avī zes veidošanā 
un varbūt pat dzejis kuma, kaut 
gan nevienu dzejoli neesmu uz -
rakstījusi... Darbs avīzē nekad 
nesākas un nebei dzas pēc pulk-
steņa, tas ir gan drīz nepārtraukts, 
arī ne dēļas nogalēs, kad jāap-
meklē dažādi sarīkojumi un 
jādomā, kā tos aprakstīt.”

Vita piebilda: ,,Gribu pateikties 
visiem cītī gajiem avīzes līdzstrād-
niekiem, lasītājiem un at  bal stī tā-
jiem, jo bez jums šīs avī zes nebū-
tu!”

Vita Gaiķe jau sešus gadus To -
ronto latviešu tau tas augstskolas 
ģimnazijā mā ca latviešu literātū-
ru. Viņa atzina, ka „pārsteidz 
dau   dzu jauniešu ļoti labā latviešu 
valoda un vēlēšanās latvietību 
saglabāt, kaut gan pat viņu vecā-
ki dzimuši ārpus Latvijas”.

Vita Gaiķe atzinīgi no vēr t ē 
žurnālu „Jaunā Gaita”: „Vienmēr 

Jāņa Bieriņa piemiņas fonda balvas 2011. gada laureāte Vita 
Gaiķe un JBPF valdes priekšsēdis Juris Zommers 

esmu apbrīnojusi jaun gaitnieku 
spēku un veiksmi jau vairāk nekā 
50 gadu, strā dājot bez atlīdzības, 
izdot tik augstas kvalitātes literā-
ru un mākslas žurnālu.” 

Vita tagad pati piebiedrojusies 
jaungaitniekiem, viņa lasa kor-
rektūras un raksta par Latvijā iz -
nākušām jaunākām grāmatām. 

Pirmā Bieriņa piemiņas fon da 
balvas saņēmēja bija Vizma Mak-
siņa 1997. gadā. Pēc tam bal vas 
piešķirtas tādiem izciliem kultū-
ras darbiniekiem kā Val te ram 
Nollendorfam, Sarmai Muiž  -
niecei-Liepiņai, LATV (Latviešu 
videostudija un bibliotēka Kana-
dā) di bi nātājiem Jānim Valdma-
nim un Nikam Ozoliņam, Baibai 
Bredovskai, pa gā jušā gadā Ju rim 
Žagariņam. 

Jānis Bieriņš dzīvoja Ha mil to-
nā un bija žurnāla „Jaunā Gaita” 
galvenā redaktora Lai moņa 
Zand  berga vietnieks. No JB tes-
tamenta līdzekļiem iespējams 
piešķirt ikga dēju balvu kādam 
izcilam kul tū ras darbiniekam vai 
pro jektam. Ziedojumi Laimoņa 

Zand berga piemiņai kopš 1997. 
gada papildināja Bieriņa fonda 
kapitālu, ko apsaimnieko Lat-
viešu fonds. Nākamais piešķī-
rums paredzēts 2012. gada jan-
vārī. Lūdzam lasītājus iesūtīt 
iespējamo kandidātu vārdus un 
mo tīvāciju Jurim Zommeram, 
250 Homewood Ave., Hamilton, 
ON, L8P 2M8, Canada.

Pārrunājot, vai arī turpmāk 
balvas apmērs varētu būt tāds 
pats kā agrākos gados, Bieriņa 
fonda valdes locekle Māra Zand-

 berga iero sināja izplatīt lūgumu 
ziedot Bieriņa fonda pamat ka-
pitālam, pieminot citus aizgājējus, 
tāpat kā viņa darīja, godinot vīru 
Laimoni Zandbergu, „Jau nās 
Gaitas” bijušo galveno redaktoru. 
Ieteikumus var apspriest ar Māru 
Zandbergu, zvanot vai rakstot, 
tālr.: 905-648-3539, e-pasts 
mzand bergs@cogeco.ca vai Juri 
Zommeru, tālr.: 905-522-5738, 
e-pasts: jurzom@yahoo.com

JBPF valdes priekšsēdis 
Juris Zommers 

Pērn septembrī Jūtas pavalstī 
notika starptautisks dokumen-
tārfilmu festivāls DOCUTAH, 
kuŗa rīcībdirektore bija latviete 
Kristīne Šulca. Festivālu atklājot, 
tā direktors sumināja K. Šulci, 
īpaši uzsveŗot viņas nozīmīgo 
darbu festivāla rīkošanā. Festi-
vālā izrādīja vairāk nekā 200 
filmu no 34 valstīm, arī latvieša 
Edvīna Šnores filmu Soviet Story.

Par K. Šulcas ieguldījumu fes-
tivāla DOCUTAH rīkošanā viņai 
pērn 15. novembrī svinīgā cere-
monijā pasniedza augstu apbal-
vojumu – Uzņēmēju un profe-
sionālo sieviešu Jūtas pavalsts 
Sentdžordžas (St. George) pilsē-
tas nodaļas piešķirto godalgu 
Woman of Achievement Award. 

K. Šulca beigusi Dienvidka-

Augsts apbalvojums Kristīnei Šulcai
lifornijas universitāti un 19 gadu 
vecumā izveidoja pati savu filmu 
producēšanas kompaniju. Nesen 
viņa bija dokumentārās filmas 
Return to Little Hollywod rīcīb-
direktore. Šajā filmā atgādināta 
Jūtas pavalsts nozīme filmu in -
dustrijas vēsturē. Jūtā savulaik 
filmēja daudzus Amerikas ves-
ter nus. 

Kristīne septiņus gadus mācījās 
Losandželosas latviešu skolā, 
dzie  dāja korī un dejoja tautas-
deju kopā. Šai laikā skolas 
skolotāja bija viņas māte Biruta 
Šulca, vēl aizvien aktīva Dien-
vidkalifornijas latviešu biedrības 
un ev. lut. draudzes locekle. 

Kristīne Šulca kopš 2005. gada 
ir Dixie State College of Utah 
viceprezidente. 

 

Kristīnei Šulcai (pa labi) Woman of Achievement Award godal-
gu pasniedza Jūtas pavalsts Sentdžordžas pilsētas Cherry Creek 
Radio pārstāve Splendora Serdženta (Splendor Sargeant) 

Izcilās latviešu vijolnieces 
Baibas Skrides koncerts notiks 
17. martā plkst. 8.00 Music 
Center at Strathmore (5301 
Tuckerman Lane North 
Bethesda, MD 20852). 

Programmā: F. Šūberta 5. 
simfonija, A. Berga Vijoļ kon-
certs, L. Bērhovena 5. simfoni-
ja. Diriģents Mario Venzago.

Pirms koncerta plkst. 7.00 

Vijolnieces Baibas Skrides 
koncerts Merilendā

mū  zikas kritiķa Davida Gindera 
lekcija Music Notes LIVE! Ieeja 
brīva, bet vietu skaits lekcijas 
telpā ir ierobežots, tāpēc ietei-
cams ierasties laikus. 

Kases tālrunis: 301- 581-5100; 
grupas biļetēm: 301- 581-5199; 
e-pasts: tickets@strathmore.org
Informācija: 
http://www.strathmore.org 

ĒDAMZĀLE TOP! Vēl ir vajadzīgi līdzekļi 
būves pabeigšanai. Nāciet palīgā ar ziedojumiem!

Iepriekšējā Laika numurā 
vēstījām par Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes lēmumu jauno 
Katskiļu ēdamzāli nosaukt māc. 
Richarda Zariņa vārdā. 
Atsaucoties uz šo ierosmi, R. 
Zariņa bērni zāles izveidei ir 
ziedojuši šim mērķim 100 000 
dolaru. „Nometne ir ļoti svarīga 
latviešu kultūras uzturēšanai 
mūsu bērnos un mazbērnos, te 
brauc bērni no visas Amerikas, 
no visas pasaules. Mūsu tēva 
Richarda Zariņa rūpju lokā 
vienmēr bija mūsu jaunās 
paaudzes audzināšana latviskā 
garā,” saka Bertrams Zariņš, 
viens no trim bērniem, izcils 
ārsts, profesors, kuŗš kopā ar 
savu ne mazāk slaveno brāli jau 
vairākus gadus atbalsta Latvijas 

Katskiļos būs Richarda Zariņa zāle!

jauno ārstu izglītošanu pasaules 
klīnikās. Zariņu ģimenes iecerēs 
ir līdzdarboties, lai savāktu vēl 

Richards Zariņš kopā ar bērniem (no kr.) Bertramu, Antru un 
Kristapu 1986. gadā

vismaz tikpat lielu summu – 
100 000 dolaru Katskiļu ēdam-
zāles būvei.

    

Šogad ceram saņemt ziedojumus $225 000, un aicinām visus draudzes locekļus, radus un 
paziņas, organizācijas, visus it visus nākt palīgā ēdamzāli pabeigt! Ziedojumus varat nodot divos 
veidos: 
■ nosūtot uz Draudzes kanceleju, rakstot čekus uz Latvian Ev Luth Church of NY vārdu ar iezīmi 
(memo): Ēdamzālei, nosūtot tos uz Draudzes kanceleju: 4 Riga Lane, Melville, NY 11747.
■  varat ziedot mūsu mājaslapā: 
www.nydraudze.org, nospiežot lapas kreisajā pusē: Līdzekļu vākšanas akcija, vai lietojot saiti: 
http://www.nydraudze.org/index.php?p=7180&lang=451.

Šeit jums būs iespēja nodot vienreizēju ziedojumu vai arī piebiedroties ikmēneša ziedotāju 
pulkam ar ieteikto $50 ziedojumu mēnesī. 
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(Turpināts 5. lpp)

 Ko tev nozīmē fantazijas un 
fantastikas daiļliteratūra?

Es fantaziju un fantastiku īpaši 
neatšķiŗu no pārējās literātūras. 
Tā ir moderna, 20. gadsimta 
atdale – reālisms un fantastika. 
Manā ieskatā reālisms literatūrā 
ir kā reālisms glezniecībā – inte-
resants, skaists stils, bet ļoti iero-
bežots. Uz tādu apnīk skatīties. 
Man vajag impresionismu, eks-
pre  sionismu, nedaudz kubisma. 
Ja paskatās uz visu laiku vēr-
tīgākajiem literārajiem darbiem, 
tā ir viena fantastika un fantazija. 
Iliāda un Odiseja, Fausts, 
Dievišķā komēdija, 1984 - skat-
ies, kuŗā laikmetā gribi, redzams 
viens un tas pats. Fantazija un 
fantastika ir metode, pieeja, 
izpausmes veids. Lai pateiktu 
kaut ko patiesu, nav nepieciešams 
teikt kaut ko reālu vai faktuālu. 
Tieši otrādi. Fakti mijas pa kājām, 
klupina.

Vai tavos senčos ir kāds radi-
nieks, kuŗš nodarbojies ar 
rakstniecību?

Kas lai zina! Pāris iepriekšējās 
paaudzēs tā kā nebūtu. Bet pirms 
tam? Manā ģimenē ir arī vācu 
asinis. Varbūt kāds no senčiem 
bijis Gētes ārlaulības dēls.

Sāksim par visu no sākuma. 
Ja reiz mācījies Rīgas 1. ģim-
nazijā, tev ir matēmatiķa ķē -
riens?

Tā varētu teikt. Pēc izglītības 
esmu fiziķis. Taču liels „olim-
piadietis” es nebiju; matēmatika 
bez pielietojuma man šķita pārāk 
gaŗlaicīga, lai es tai veltītu daudz 
laika. Man tam visam vajag klāt 
intrigu, sprādzienus, grandio-
zitāti. Dzīvi kā action filmu. 
Tāpēc arī nosliecos uz fiziku, ar 
kodolreaktoriem un pārējo. To -
mēr komplektā ar fiziku matē-
matika kļūst brīnišķīga. Līdz 
šodienai mīlu Furjēra rindas. Tās 
ir kā dabas brīnums! Bieži stāstos 
izmantoju. Iesaku visiem par šo 
temu palasīt!

 Pats izvēlējies šo skolu, vai tā 
bija vecāku izvēle?

Mūsu ģimenē 1. ģimnazija ir 
tradicija. Dažreiz jokojam par 
Kreicbergu dinastiju. Pēdējo des-
mit gadu laikā vien tur mācījušies 
astoņi radinieki. Tikko kāds rads 
ir īstajā vecumā, sākas „smadzeņu 
skalošana”, gatavošana iestājek-
sāmeniem. Ļoti iesaku Rīgas 
Valsts 1. ģimnaziju (RV1Ģ) kaut 
vai atlases dēļ vien. Mācoties 
kopā ar spējīgiem cilvēkiem, gri-
bot negribot sanāk censties no -
pietnāk.

No kuŗas klases mācījies šajā 
ģimnazijā?

No septītās.
Kuŗi mācību priekšmeti vis-

vai  rāk patika? 
Bija tāds priekšmets septītajā 

vai astotajā klasē - angļu valodas 
lasīšana. Tas man patika, un sāku 
urbties cauri Kongresu nama 
svešvalodu bibliotēkas plauk-
tiem. Vidusskolā mums akadē-

Latvietis fantastikas pasaulē
Toms Kreicbergs sarunājas ar Māru Jurševicu

misko rakstniecību mācīja Ame-
rikas latviete Ieva Sentivani. Tas 
arī man gāja pie sirds un nāca 
par labu. Tomēr nebiju liels sko-
las cienītājs. Skola ir „neizbēgams 
ļaunums”. Vajadzīga, bet pēc 
savas būtības lielā mērā neefektīva 
un gaŗlaicīga padarīšana. Mācīties 
kļuva interesanti tikai univer-
sitātes laikā, kad neviens vairs 
neturēja aiz rokas un nemēģināja 
kontrolēt, cik, kad un kas 
„jāiezubrī”.

1. ģimnazijā bijuši labi po -
kera spēlētāji, kas startējuši pat 
Eiropas čempionātā. Tevi šī 
spēle neinteresē?

Nē. Tur atkal vajag olimpieša 
prātu. Man paliek garlaicīgi, tāpat 
kā uzdevumus par rūķīšiem risi-
not. Vai nav vienalga, kuŗš pie 
kuŗa kādā secībā iet ciemos un 
kādā krāsā viņiem cepures? Po -
kerā, protams, nāk klāt naudas 
lieta. Bet ja tu esi gana gudrs, lai 
nopelnītu naudu ar pokeru, spēsi 
nopelnīt arī ar citām lietām, 
turklāt daudz reižu vairāk.

Mācību laikā arī sportoji, vai 
tev bija citas nodarbes? 

Visu mūžu esmu spēlējis kla-
vieres. No 15 gadu vecuma no -
darbojos arī ar cīņu mākslu aiki-
do – sākumā pie Aleksandra 
Osnača klubā „Satori”, pēc tam 
jau ār  zemēs. Pagājušovasar to 
atmetu, lai veltītu visu brīvo laiku 
rakst niecībai. 

Pazīstu vairākus tavas ģimna-
 zijas absolventus, kuŗi studēja 
Rīgas Ekonomikas augstskolā. 
Nebija vēlmes tur mācīties?

Ja būtu palicis Latvijā, droši 
vien tas arī būtu visticamākais 
variants. Skolas laikā ekonomika 
labi padevās. Bet šaubos, vai būtu 
tur juties īpaši laimīgs.

Kāpēc un kuŗā brīdī aizrāvies 
tieši ar zinātniskās fantastikas 
darbu lasīšanu? 

Tas bija kopš pirmajām dienām. 
Lasīju pasakas, „Nezinīti uz Mē -
ness”, „Smaragda pilsētas burvi”. 
Tas viss šķita daudz aizraujošāks 
nekā skolas ikdiena, ņemot vērā, 
kāda tā bija! Līdz paaugos un 
vidusskolā sāku nodarboties ar 
cīņu mākslām. Es biju tas briļ-
ļainais skolnieks, kuŗam visi kāpj 
uz galvas. Bērni spēj būt baigie 
maitasgabali, padarīt ikdienu par 
elli. Tie nebija laimīgi gadi. 
Vismaz grāmatās no tā visa varē-
ju paslēpties. Un ilgtermiņā sanā-
ca labi. Slēpšanās grāmatās man 
deva ļoti daudz un ļāva man 
dzīvot dzīvi, ar kuŗu es ne ar vie-
nu nemainītos.

Tās iespaidā izmēģināji roku, 
vai varbūt latviešu valodas un 
literātūras skolotāja uz to mudi-
 nāja?

Nē, gluži otrādi. Šis žanrs ne -
vienam skolotājam nebija īpaši 
tuvs. 

Bet ar rakstniekiem ir tā: ja tev 
vajag, lai kāds mudina rakstīt, tu 
neesi rakstnieks. Pirms pirma-
jiem panākumiem ir tūkstošiem 

No skolas draugiem interesējās 
tikai daži, taču iesaistījos Latvijas 
Fantazijas un Fantastikas biedrībā 
(LFFB), kas toreiz bija visai ak -
tīva. Tas man bija ļoti interesanti, 
jo es vēl biju tīnis, bet tur cilvēki, 
divreiz vecāki par mani, - ņēma 
mani pretī, runāja ar mani no -
pietni, kā ar pieaugušu cilvēku. 
Tas man patīk šī žanra cienītāju 
lokā, ka cilvēkus cenšas novērtēt 
pēc tā, kas ir galvā, nevis pēc 
āriš ķībām. Tajā pašā laikā jau 
veidoju pirmos kontaktus ar 
draugiem visās pasaules malās. 
Kopā ar bariņu skandinavu mēs 
noor ganizējām pirmo Baltijas 
jūras valstu zinātniskās fantasti-
kas un fantazijas stāstu konkursu, 
17 gadu vecumā biju žūrijā (div-
reiz jaunāks nekā pārējie). Tas 
man toreiz sagādāja lielu prieku.

Kāpēc studijām izvēlējies Rī -
da kolledžu? 

ar naftas un dabasgāzes lietām. 
Sākumā Stemfordā (Kontek ti-
kutā), bet pēdējos pāris gadus 
Ņujorkā. Finanču krīzi redzēju, 
kā saka, no parteŗa pirmās rin-
das. 

Izlasot vienīgo informāciju 
par tavu strādāšanu kodol-
reaktorā un cinka raktuvēs, gri-
bējās vaicāt: cik te fantastikas 
un cik - patiesības? 

Te nav nekādas fantastikas. No 
ASV valdības iestādes saņēmu 
licenci un strādāju par operatoru 
universitātes pētnieciskajā ko -
dol reaktorā. Ilgi tas nebija, bet 
interesanti gan. Viss kā klišejās - 
reaktors ūdenī zilgani spīd, skai-
sti un baisi. Cinka raktuvēs bija 
vasaras projekts - aizsūtīju vie-
nam Havajas universitātes profe-
soram e-pastu, teicu, ka gribētu 
viņam palīdzēt neitrino ekspe-
rimentā Japānas kalnos. Nāka-
ma jā dienā viņš jau atsūtīja 
uzaicinājumu. Nu tad arī no 
jūnija līdz augustam dzīvoju 
mazā kalnu pilsētiņā Gifu pre-
fektūrā un katru rītu devos dziļi 
cinka raktuvēs, lai līdz vakaram 
strādātu kopā ar pāris amerikāņu 
studentiem un dau dziem veciem 
japāņiem - raktuvju strādniekiem. 
To vasaru atceros ļoti spilgti.

Kādēļ rakstniecībai izvēlējies 
pseudonimu Toms Kroshils? 

Mans pseudonims ir aptuvens 
mana vārda tulkojums. Bet kāpēc 
pseudonims? Divi iemesli. Viens 
ir komerciāls - neviens amerikānis 
vai anglis nav spējīgs atcerēties, 
kā rakstīt „Toms Kreicbergs”. Ja 
meklēs internetā manus darbus, 
neatradīs, jo ierakstīs nepareizi 
vārdu. Otrs - kamēr man vēl 
nebija nekādu panākumu, gribēju 
atdalīt savu ikdienas darbu no 
rakstniecības. Izņemot manu 
bosu, mani kollēģi par to neko 
daudz nezina. Vēlāk gan atklāju, 
ka pseudonimam ir arī citas 
priekšrocības. Iejusties jaunā 
vār   dā ir kā iejusties jaunā 
personībā. Tu vari vieglāk mainīt 
to, kāds tu esi, kā tu izturies, ko 
tu domā. Vari tēlot lomu. 
Pirmajās dienās, kad tikko biju 
izdomājis pseudonimu, devos uz 
pasākumu par godu filmai 
„Watchmen”. Pieteicos filmstudi-
jas pārstāvim kā žurnālists - 
intervēju „DC Comics” prezi-
dentu, filmas galveno operātoru, 
vēl dažu labu interesantu per-
sonību. Dzīve kā teātris.

Ja reiz šajā konkursā var 
piedalīties autori, kuŗiem pub-
licēti ne vairāk kā trīs stāsti, tu 
taču neteiksi, ka tik vien esi 
uzrakstījis? 

Runa ir par profesionāli publi-
cētiem stāstiem - tur ir kritēriji; 
tas fantastikas un fantazijas laukā 
nav viegls sasniegums. Kopš 
kon  kursa mani stāsti publicēti 
dažādos profesionāli kvalificētos 
žurnālos, bet toreiz tas man bija 
pirmais, bet ne pirmais uzraks-
tītais. Līdz pirmajai nopietnajai 
publikācijai mācību ceļš ir ilgs. Ja 
paskaitītu, cik kopā bija sarakstīts 
kopš bērnības gadiem, droši vien 
kādi 600 000-800 000 vārdi (ti -
pisks romāns ir 100 000 vārdu 
gaŗš). Pēdējā laikā temas vis-
dažādākās. Mākslīgais intelekts, 
kvantu mechānika, lidojošas cū -
kas... Vieglāk izlasīt, nekā izskaid-
rot! Saites uz maniem stāstiem 
var atrast internetā, manā mājas 
lapā http://www.tomcrosshill.
com.  

stundu darba. Un cerība, ka reiz 
to visu varēs „atpelnīt”, ir statis-
tiski minimāla. Ja nav pašam 
iekšās uguns, vajadzības rakstīt, 
labāk iet cīsiņus cept. Financiāli 
noteikti izdevīgāk, un rezultāts 
būs daudz ātrāk. Turklāt garšīgāk 
arī!

Tu sapņus redzi? 
 Ja gribu, spēju atcerēties, lai arī 

reti pacenšos. Esmu apguvis lucid 
dreaming, spēju kontrolēt savus 
sapņus. Pasūtīt hamburgeru vai 
orģiju, ko vien sagribas. Taču tas 
prasa pārāk lielu piepūli, ikdie-
nas darbu ar sevi. Pilnīgi noteikti 
redzu krāsainus sapņus. Bieži 
sapņoju par pasaules beigām. 
Kodolsprādzieniem, kaŗu, milzu 
ugunsgrēkiem. Nezinu, kāpēc. 
Un vēl daudz, daudz, daudz par 
lidošanu (lidmašīnās, ne kā Su -
permenam). 

Skolas laikā tavi draugi arī 
interesējās par fantastiku, vai 
jums kopā bija arī citas intere-
ses?

Rīda ir īpatnēja skola. Tur 
brauc cilvēki, kuŗiem patīk grā-
matas, patīk mācīties, mācās 
daudz un nopietni, nevis no -
dzeŗas vai izklaidējas bez mēra. 
Tas mani ļoti piesaistīja. Galu 
galā man mācībām bija jāaizņe-
mas daudz naudas un negribēju 
to izšķiest. ASV liberal arts 
kolledžās ir tieši pretēja pieeja 
nekā Latvijā - nav svarīgi, ko gra-
sies mācīties. Pirmo gadu vai pat 
divus vari pamēģināt dažādus 
priekšmetus, izdomāt, kas patīk 
labāk. Aizbraucot es domāju, ka 
studēšu ekonomiku vai rakst-
niecību, bet beigu beigās studēju 
tieši fiziku, jo ieraudzīju kodol-
reaktoru, un tas man likās inte-
resanti. Vidusskolā sekmes fizikā 
man bija viduvējas, tāpēc nolēmu, 
ka tas būs interesants izaicinā-
jums. Tā tas arī bija.

Kas notika pēc augstskolas 
beig šanas? 

Kopš diploma saņemšanas 
strādāju finanču nozarē, ņēmos 

Tomam balvu pasniedz aktrise Lī Pursela un rastnieks Lerijs 
Nīvens

Borders grāmatnīcā parakstot „Writers of the Future” izlasi 
kopā ar pazīstamo rakstnieci Ninu Kiriki Hofmanu

Toms Kreicbergs

Holivudā pasniegtas godalgas pasaulē lielākā 
starptautiskā konkursa Writers and Illustrators of 
the Future laureātiem – rakstniekiem un illustrētā-
jiem zinātniskajā fantastikā. Viens no balvas 
īpašniekiem ir 25 gadus vecais latvietis TOMS 
KREICBERGS, kuŗš publicējas ar pseudonimu Tom 
Crosshill.
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(Turpināts no 4. lpp)

Kādā priekšpilsētas upes līcī 
bija iekārtota laivu un motorlai-
vu novietne, un tur, pie steķa, 
bija piesieta Aijas vīra laiva. Tā 
bija pietiekoši liela un izturīga, 
lai ar to mierīgā laikā varētu 
braukt pat gar Rīgas jūras līča 
piekrasti. Tieši tas šajā saulainajā 
dienā bija Aijas nolūks. Nebija 
pirmā reize, kad viņa kopā ar 
vīru, bet visbiežāk viena, bija 
devusies tādos izbraukumos. 
Laivu viņa prata vadīt tikpat labi 
kā auto. Tāds brauciens, kad 
prāts bija nemierīgs, ļāva viņai 
justies brīvai un neatkarīgai. Tas 
viņu nomierināja, un ierastais 
dienas pelēkums vairs nelikās tik 
drūms.

Tomēr atslābums ilga tikai 
brīdi, un tad viss sākās no jauna. 
Viņa to bija pieredzējusi tik 
daudz reižu, ka tas jau bija kļuvis 
par paradumu. Ja laiks bija jauks 
kā šodien, viņa devās uz līci, bet 
ja tas bija vējains un lietains, 
pasēdēja laivā, iegrimusi domās, 
ko pa reizei iztraucēja tikai kāda 
spēcīgāka vēja brāzma. Lai arī ko 
viņa domāja, viens jautājums 
vienmēr palika neatbildēts – vai 
tas bija viss, ko viņa varēja no 
dzīves sagaidīt? Šodien gan 
nevarēja pārāk ilgi nodoties 
domām. Līcis un saulainā diena 
nepacietīgi gaidīja! Aija atritināja 

Rudens sapnis
mazu sarkanbaltsarkanu karo-
dziņu, atraisīja laivu un tā ne -
steidzīgi attālinājās no krasta.

Viņa izbrauca no upes, un laiva 
ieslīdēja Daugavas grīvas ūdeņos. 
Aija piemiedza acis, jo saules 
atspulgs mazajos vilnīšos žilbi-
nāja un apgrūtināja laivas vadī-
šanu. Bet tas ilga tikai īsu brīdi. 
Iebraukusi līcī, viņa pagrieza 
laivu uz rietumiem un sekoja 
krasta kontūrām. Lai gan laiks 
bija burvīgs un viņa jutās kā no 
būrīša izlidojis putns, Aija nolē-
ma tālāk par Ķemeriem nebraukt. 
Tuvojās Jāņi, un viņa gribēja 
pierunāt vīru kaut kur aizbraukt 
un nosvinēt Līgo vakaru kā 
kādreiz, pirms daudziem gad-
iem. Viņi taču nebija tik veci, ka 
papardes zieda burvība nevarētu 
arī viņus apreibināt. Aija nolēma 
darīt visu, kas vien bija viņas 
spēkos, lai vīru savaldzinātu un 
izrautu no ierastās miegainības. 
Galu galā viņa bija pievilcīga 
sieviete!

*
Kad Auģis tālumā ieraudzīja 

Ķemeru viesnīcas balto ēku, viņš 
pārņēma laivas vadību. Bija 
sacēlies diezgan stiprs vējš, un 
brīžiem likās, ka viņi lidoja. Jā, 
jūra bija jūra, nevis kluss un 
mierīgs Kalifornijas ezers!

Arī Aija bija spiesta vairāk 

uzmanības pievērst savas laivas 
vadīšanai. Vējš bija sacēlis viļņus, 
un tie mazo laivu šūpoja arvien 
vairāk.

Pēc kāda laika viņa pamanīja 
laivu, kas brauca pretējā virzienā 
un ātri tuvojās. Viņa ievēroja, ka 
tās mastā plīvoja divi karogi: liels 
dāņu un mazāks amerikāņu. Aija 
nolēma, ka tas būs kāds ame-
rikāņu dēkainis, kam apnikusi 
bezrūpīgā dzīve Amerikā un kas 
nu bija atkūlies uz Baltijas jūru 
meklēt piedzīvojumus.

Kad laivas bija pietuvojušās 
viena otrai gandrīz blakus, Auģis 
redzēja, ka to vadīja gaišmataina 
sieviete. Viņas mati plīvoja vējā 
un meitenīgajam augumam cieši 
pieglaudās balts T-krekliņš. Tā -
das sievietes viņš bija redzējis 
skandinavu tūrisma birojos 
Ame  rikā, bet viņi bija Baltijas 
jūras austrumu krastā. Bet tad 
Auģis pamanīja sarkanbaltsar-
kano karodziņu, un viņš saprata, 
ka raugās vienā no tām Latvijas 
daiļā dzimuma pārstāvēm, par 
kuŗām tik daudz dzirdēts un 
lasīts laikrakstos un žurnālos. 
Viņa sejā parādījās plats smaids 
un roka pacēlās sveicienam.

Nu arī Aija ievēroja, ka otru 
laivu vadīja vīrs krietni gados, 
sirmiem matiem un gandrīz tik-
pat sirmu bārdu. Viņai patika 
amerikāņa draudzīgais smaids. 
Kad viņu acis uz īsu brīdi 
sastapās, viņa pamāja atbildi sve-
icienam. Laiva ar gaišmataino 

sievieti ātri attālinājās, un Auģis 
atkal bija viens ar Bjornu, kuŗš 
viszinoši smaidīja, bet diplomā-
tiski klusēja. Neparastais mirklis 
bija beidzies.

Aija savādi izjuta šo nejaušo 
sastapšanos jūrā. Svešais ārzem-
nieks, nezin kāpēc, likās tuvs un 
jau kādreiz redzēts. Viņa papuri-
nāja galvu nesaprašanā. Bija laiks 
atgriezties ikdienā un viņa sāka 
domāt, kā uzsākt sarunu ar vīru 
par Līgo vakara svinēšanu. Nekā-
das lielas cerības uz panākumiem 
viņai nebija.

*
Laiva lēnām tuvojās kuģu 

piestātnei. Nekādi sagaidītāju 
pul  ki krastmalā nebija un Auģis 
tūlīt pamanīja Inetu. Ieraudzījusi 
Auģi, viņa pasmaidīja un māja 
sveicienu. Auģis atdeva laivas 
vadību Bjornam un atsveicinājies 
izkāpa krastā.

Muitas kontrole izrādījās tikai 
formālitāte. Nebija jau arī nekā 
daudz ko kontrolēt. Auģim pati-
ka ceļot bez liekas bagāžas, un arī 
šoreiz viņam pie rokas bija tikai 
maza ceļasoma. Saņēmis atpakaļ 
pasi, viņš devās uz durvīm, kas 
veda pie sagaidītājiem.

Viņi apkampās. Šaubu nebija, 
Ineta caurcaurēm bija sieviete, 
un Auģis to juta. To izstaroja vi -
ņas augums un apstiprināja zaļo 
acu izaicinošie zibeņi. Auģim 
kļuva karsti.

Ineta atraisījās no skavām un, 
paņēmusi Auģi zem rokas, sacīja: 

„Brauksim uz mājām. Esmu 
sakārtojusi tev istabu, lai tu jus-
tos labi un ērti. Nāc!”

*
Inetas istaba bija gaiša, ar lie-

liem logiem un augstiem griesti-
em. Tā bija gaumīgi iekārtota, kā 
to spēj tikai māksliniece. Auģim 
te patika. Viņš atlaidās gultā un 
ar baudu uztvēra klusumu, kas 
kā bieza sega apņēma māju. Jā, šī 
bija mazpilsēta ar mazpilsētas 
īpatno dzīves ritmu, kas tik ļoti 
atšķīrās no lielpilsētas steigas, 
ļaužu burzmas un trokšņa. Lai 
gan šī bija pilsētiņas galvenā iela, 
tikai paretam mājai garām pa -
brauca kāda automašīna vai 
ieburkšķējās motocikls.

„Nāc vakariņās, tālais ceļotāj!” 
pa pavērtajām durvīm atskanēja 
Inetas balss. 

Auģis piecēlās un devās uz 
istabu, kur Ineta bija uzklājusi 
vakariņu galdu. Ejot pa gaiteni 
Auģa armijā trenētā acs ievēroja 
pelnu trauku ar vairākiem izsmē-
ķiem.

„Vai tavas draudzenes ir smē-
ķētājas?” viņš jautāja.

„Tu jautā par izsmēķiem pelnu 
traukā gaitenī? Nē, tie no Paula. 
Viņš telpās nesmēķē un cigaretes 
atstāj pelnu traukā pirms nāk 
iekšā.”

Auģis bija pārsteigts. Ineta taču 
bija rakstījusi, ka atpakaļ pie 
Paula neiešot...

„Kad tad viņš šeit ieradīsies?” 

Augusts Melnalksnis

(Turpinājums sekos)

Tie ir patiesi notikumi, kuŗus 
ieliec fantastikas pasaulē, vai 
viss notiek citādāk?

Viss ir patiess, bet ne viss ir 
reāls, no dzīves ņemts. Reāli ir 
fragmenti. Emocijas. Idejas. 
Varoņu rakstura īpašības. Iztei-
cieni. Tas viss salikts kopā, 
apmaisīts, pārbūvēts. Stāsts var 
būt patiess, ja arī tas pārkāpj 
fizikas likumus un īstenībā nekad 
nevarētu notikt.

Vai konkursantiem ir iespē-
jams pirms nominācijas iepa-
zīties arī ar konkurentu iesnieg-
tajiem darbiem?

Nē. Rakstniekiem un illustrā-
toriem labākais veids sagata-
voties konkursam ir nopirkt ie -
priekšējo gadu uzvarētāju izlases 
un pētīt tās. It īpaši illustrātoru 
konkursā uzvarētāji bieži ir no 
Austrumeiropas. Iesaku pieda-
līties!

Pirms konkursa pazini citus 
laureātus?

Mēs izveidojām grupu inter-
netā, daudz savā starpā runājām 
vismaz pusgadu, līdz beidzot 
satikāmies. Viņi ir ļoti interesanti 
cilvēki - vairāki armijnieki, pa -
zīstams datorspēļu radītājs, viena 
izbijusi cietumsardze. . .

Par ko raksti godalgotajā 
stāstā „Seeing Double”?

Par diviem zēniem, kuŗi uz -
auguši dažādos kontinentos. 
Viens (Saša) futūristiskā Rīgā 
Krievijas okupācijas apstākļos, 
otrs (Džons) Ņujorkā. Viņu 
smadzenes ir saslēgtas kopā - 
kad viens guļ, viņš sapņos redz 
to, ko tajā brīdī piedzīvo otrs. Bet 
tagad viņi abi ir pieauguši, un 

Saša ir pēkšņi pazudis. Džons 
ierodas Rīgā izpētīt, kas par 
lietu. 

Nojauta teica, ka tu varētu 
būt godalgoto vidū?

Saka, - rakstniekam jābūt 
šizofrēniķim: rakstot stāstu, va -
jagot pārliecību, ka tas ir ģeniāls, 
bet, to sūtot izdevējam, pārliecību, 
ka tas ne vella nav vērts. Es tiešām 
nezināju, ko domāt. Zināju tikai, 
ka tas bija labākais stāsts, ko es 
līdz tam brīdim biju radījis.

Laureāti pirms apbalvošanas 
piedalījās izcilu personību 
vadītos semināros. Kā tas noti-
ka?

Rakstnieki Tims Pauers un K. 
D. Ventvorts nedēļu mūs izglītoja 
gan par dažādiem prozas paņē-
mieniem, sižeta veidošanas prin-
cipiem utt., gan arī par rakst-
niecības komerciālo pusi. Un tad 
vēl bija viesu lekcijas, kuŗas lasīja 
fantazijas un fantastikas žanra 
titāni, manas bērnības varoņi - 
Džerijs Purnels, Lerijs Nivens, 
Roberts J. Sojers, Jodži Kondo, 
Kevins J. Andersons, Deivs Vol-
vertons. Vakaros viesnīcas vesti-
bilā, bāros un restorānos risinājās 
sarunas ar jaunākās paaudzes 
zvaigznēm, piemēram, Stīvenu 
Sevilu. Tā tiešam bija neaizmirsta-
ma nedēļa. 

Nav pieņemts pār plecu ska-
tīties otra maciņā. Taču lasītāji 
ir ziņkārīga tauta. Komplektā 
ar apbalvojumu nāca arī nau-
das balva...

Jā, bija tāds patīkams bonusiņš. 
Bet tā nauda jau sen iztērēta! 
Aizlidoju uz ļoti interesantu 
rakst nieku semināru, arī Los-
andželosā, daudz ko iemā cījos. 

Laiks kopš uzvaras konkur sā bijis 
diezgan veiksmīgs, pub licēti 
stāsti dažādos žurnālos. Pašreiz 
strādāju pie romāna; par 
īsstāstiem neatliek daudz laika 
uztraukties.

Pēc plašās atzinības saņem-
šanas tagad sevi uzskati par 
rakstnieku vai financistu? 

Nevis „vai”, bet „un”. Lai arī par 
rakstnieku sevi saucu jau ļoti sen 
un saukšu vēl ilgi pēc tam, kad 
finanču nozarē vairs nestrādāšu.

 Esi saņēmis radošos piedāvā-
jumus?

Jā. Par komerciālajiem gan 
neko nevaru stāstīt. Bet viens no 
labākajiem notikumiem pēdējā 
laikā bija tas, ka augustā saņēmu 
uzaicinājumu pievienoties pazīs-
tamajai Ņujorkas rakstnieku 
gru  pai Altered Fluid. Tiešām 
prieks mācīties no tik talantīgiem 
cilvēkiem un palīdzēt viņiem 
noslīpēt savus darbus.

Sen zināms, ka 1. ģimnazijas 

absolventi lieliski pārvalda ang-
ļu valodu. Taču daudzi pat 
dzimtajā valodā uz papīra ne -
prot sakarīgi izteikties, kur nu 
vēl svešvalodā... Tu domā lat-
viski un uz papīra teksts pārtop 
angliski vai viss notiek citādāk?

Kad vēl dzīvoju Latvijā, tad tā 
bija, jo angliski biju lasījis sim-
tiem grāmatu. Bet tagad jau sep-
tiņus gadus, kopš aizbraucu, 
galvenokārt domāju angliski. Ar 
gadiem esmu sācis patiesi izjust 
šo valodu, spēt to lietot gan 
formāli, gan ikdienišķi, gan, ja 
vajadzīgs, rupji.

Pirms iesniegt savu stāstu 
konkursam, vai devi kādam to 
iepriekš izlasīt? 

Aizsūtīju rakstniecei, kuŗu caur 
internetu pazinu jau no skolas 
laikiem. Viņa lasot aizmirsa iz -
slēgt tējkannu un to piededzināja. 
Tā šķita laba zīme. Izlasīja arī 
mans brālēns Dāvids Vardanjans, 
kuŗš man ir uzticams kritiķis, 

teica, ka tīri nekas.
Tev ir autoritātes rakst nie-

cībā?
Protams. Rakstnieki, kuŗi mani 

ir patiešām dziļi ietekmējuši, ir 
Roberts A. Heinleins, Ursula K. 
Le Gina, Reimonds Feists, 
Roberts Džordans. Vēlākos gados 
Džordžs R. R. Martins, Robins 
Hobs, Nīls Stīvensons, Aiens 
Makdonalds, Viljams Gibsons, 
Terijs Pretčets, Ričards K. 
Morgans. Un, protams, no ne 
fantastiem Hemingvejs, arī P. G. 
Vodhauss. Pēdējā laikā Džona-
tans Letems. Kā skolotājs vis-
vairāk mani ietekmējis Deivs 
Volvertons, viņa kursi ir zelta 
vērti.

Reizēm šķiet, ka Amerikā tevi 
vairāk pazīst nekā Latvijā...

Dzīvi vajag krāsainu un inte-
resantu! Bet dažreiz krāsainais 
un interesantais izpaužas darbā, 
un ikdiena paliek diezgan vien-
mērīga. Piemēram, pašreiz visu 
dienu strādāju, tad nāku mājās 
pa Ņujorkas krāsainajām ielām, 
ieslēdzos dzīvoklī un līdz naktij 
rakstu. Draugi pārsvarā rakst-
nieki un komiķi, izklaides nedēļas 
nogalēs gandrīz ar viņiem vien. 
Nekā cita manā dzīvē nav - ja 
neskaita to, ka dažreiz paspēlēju 
klavieres. Un man nekā cita arī 
nevajag! Jo visu, ko gribu pateikt, 
visu varu izlikt stāstos un 
romānos. Ja vēl kādreiz mīlestība 
parādās un skrien cauri manai 
dzīvei liesmojoša komēta, tad ir 
pavisam labi. Bet tas ir pašreiz. 
Man patīk ik pa četriem vai 
pieciem gadiem dzīvi mest ar 
kājām gaisā. Jūtu, ka varbūt tuvo-
jas nākamā reize. 

Ko tev novēlēt?
 Dzīvē vērts novēlēt tikai veiks-

mi. Viss pārējais atkarīgs no 
paša!

Skats no Toma ikdienas Ņujorkā

Latvietis fantastikas pasaulē
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Rīgas 90. skautu vienības un 
Zilā kalna 4. gaidu vienības 
dalībnieki pulcējās 2011. gada 5. 
un 6. februārī Ņujorkas ev. lut. 
draudzes īpašumā Katskiļu kal-
nos gadskārtējā ziemas nometnē. 
Roveri un lielgaidas jau sabrauca 
piektdienas vakarā, lai sestdienas 
rītā agri varētu braukt slēpot 
tuvajā kalnā. Vecāki atveda gai-
das, skautus, guntiņas un maz-
skautus sestdienā ap pusdienas 
laiku, lai visi varētu būt laikā uz 
atklāšanu. Laika apstākļi tomēr 
nebija tik labi, kā bija iecerēts, jo 
visu pēcpusdienu lija. Nometnes 
atklāšana bija jānotur telpās. Vad. 
Inta Šķinķe izskaidroja, ko tad 
īsti nozīmē nometnes nosau-
kums – tabula rasa.

Angļu filozofs Džons Loks 
(John Locke) uzskatīja, ka bēr-
nam piedzimstot viņa prāts ir kā 
tabula rasa - kā tīra tāfele. Viss 
tas, ko piedzīvojam, viss, ko 
uztveŗam ar  mūsu redzi, dzirdi, 
viss,  ko taustām un garšojam, tas 
viss veido zināšanas, kas pilda šo 
tāfeli. Tabula rasa tātad ir teorija, 
ka zināšanas nāk no pieredzes un 
uztveres. Un,  ja pieredze ir tas, 
kas veido zināšanas uz mūsu 
„baltās lapas”,  tad Loks secināja, 
ka mums katram pašam ir arī 
brīvība lemt savu raksturu. 
Mēs, vadītāji,  jums novēlam, lai 
viss,ko jūs piedzīvojat šai no -
metnē, pildītu šo jūsu tāfeli, šo 
balto lapu. Lai jūsu baltās lapas 

Kas ir tabula rasa?
tiek pierakstītas pilnas ar jau-
niem piedzīvojumiem, jauniem 
izaicinājumiem, jaunām zinā-
šanām. Un, piedaloties šai no -
metnē, padomājiet par Loka 
secinājumu - ka mēs katrs esam 
atbildīgs ne tikai par savas baltās 
lapas pildīšanu, bet arī par savu 
raksturu, par to, kādi mēs esam, 
kāda mums ir attieksme citam 
pret citu, kā mēs reaģējam uz 
izaicinājumiem, kā tiekam galā 
ar grūtībām vai ar sekmēm. Lai 
skautu un gaidu likumi veidotu 
jums stipru pamatu šim rakstur-
am! 

Pēcpusdienā notika nodarbības 
pulciņos.  Skauti un gaidas, 
būdami moži grūtībās, strādāja 
ārā lietū un būvēja pavardu, lai 
paši sev varētu gatavot vakariņas. 
Guntiņām bija jāveic sazināšanās, 
darbojoties ar vaska tāfelēm, uz 
kādām rakstīja senie romieši. 
Kad vajadzēja rakstīt ko jaunu, 
vasku izkausēja, lai būtu tīra 
tāfele, uz kā rakstīt. Pēc vakariņām 
visiem bija kopēja nakts rotaļa 
vad. Lindas Rences vadībā, kur 
ar komandām bija jāveic uzde-
vums par beisbolu (baseball) un 
tā spēli un noteikumiem.

Svētdienas rīts uzausa skaists 
un saulains. Svētbrīdī vad. Mār-
tiņš Putenis visiem atgā dināja, 
ka katra diena sākas kā balta lapa 
un katru dienu ir dota iespēja 
veidot pasauli labāku. Viņš no -
metnes dalībniekus aicināja pār-

domāt skautu un gaidu lūg  šanu 
un to, kā tā saskan ar nometnes 
temu tabula rasa: Kungs, palīdzi 
man šodien būt labākam, nekā 
biju vakar.

Svētdienas nodarbības, kuŗas 
izplānoja vad. Inta Šķinķe un 
kuŗās piedalījās visi nometnes 
dalībnieki, saistījās ar ledus 
skulp   tūru veidošanu. Katrs pul-

Jau labu laiku lolotā ideja par 
fotoalbuma ,,Rūjiena toreiz un 
pašreiz” izdošanu beidzot sāk 
īstenoties. Atrasts piemērotākais 
izdevējs – SIA Karšu veikals 
,,Jāņa sēta” ar valdes priekšsēdi 
Aivaru Beldavu (viņa saknes 
Rūjienā) priekšgalā, un sācies 
spraigs darbs. Grāmatai būs cieti 
vāki, 64 lappuses, formāts 
250x210 mm, metiens 1000 
eksemplāru. Grāmatā ievietos 60 
senās un 60 jaunās Rūjienas 
fotografijas. Gan pirms 70, 80, 90 
un 100 gadiem tapušie attēli, gan 
jaunie fotografēti no tā paša 
skatupunkta. Fotografija ir vis-
labākā laikmeta liecība, kas atklāj 
daudzo gadu laikā notikušās 
pārmaiņas Rūjienā.

Grāmatas pasūtinātājs un 
financētājs ir biedrība „Rūve-
nietis”. Biedrība šī projekta 
īstenošanai piesaistīs gan Rūjie-
nas novada domes, gan uzņē-
mumu, gan fizisko personu nau-

Top jauna grāmata – ,,Rūjiena toreiz un pašreiz”

das līdzekļus. Vienas grāmatas 
pašizmaksa ir 8 lati. Par iemaksāto 
naudas summu projekta atbal-
stam maksātājs 2011. gada 11. 
novembrī (grāmatas izdošanas 
termiņš) saņems grāmatas (tie, 
kuŗi būs iemaksājuši 80 latu, 
saņems 10 grāmatas utt.). Grā-

matu ,,Rūjiena toreiz un pašreiz” 
biedrība „Rūvenietis” netirgos, 
tās varēs saņemt tikai par ie -
priekšēju samaksu. Tāpēc bied-
rība „Rūvenietis” aicina visus, 
kuŗi vēlēsies savā īpašumā iegūt 
šo unikālo fotoalbumu, naudu 
pārskaitīt:

ciņš jau iepriekšējās nodarbībās 
bija izplānojis, ko veidos no 300 
mārciņu liela ledus gabala. Tagad 
ar elektriskiem zāģiem un citiem 
darbarīkiem plāni tika īstenoti. 
Kā no baltām lapām, kā no tīrām 
tāfelēm – no skaidriem tīriem 
ledus klučiem tiek veidota 
māks la: roveru un lielgaidu 
kamīns ar malku un liesmām, 

skautu pils, un mazskautu 
iemīļotais  „Sponge Bob”.

Nometnes slēgšanā visiem tika 
atgādināts, lai pēc šīs nometnes 
nevienam nebūtu tukša tāfele, 
bet gan pildīta ar jaunām mākām 
un piedzīvojumiem. Un lai katru 
dienu mēs censtos būt labki nekā 
mēs bijām vakar.

Vad. Maija Šķinķe

Pareizticīgo baznīca Stacijas ielā pirms Otrā pasaules kaŗa

Kaŗa beigās baznīca nodega, gāja bojā tornīši un palika tikai 
sienas. Padomju okupācijas laikā ēkā bija rūpkombināts, vēlāk 
sadzīves pakalpojuma kombināta metalldarbnīcas. Latvijas 
pareizticīgo baznīca ēku ir atguvusi, diemžēl tā netiek kopta, 
jau iegāzies jumts

Nosaukums: RŪVENIETIS 
BIEDRĪBA 
Reģistrācijas Nr. 40008160812
Konts  
LV21HABA0551028615997 
Banka Swedbank AS 
Iinformācijas tālr.: 26381413 
(Līga Siliņa)

e-pasta adrese: kadence@inbox.lv
Pārskaitījumā jānorāda 

maksātāja vārds, uzvārds, adrese 
un tālruņa numurs. Par topošo 
grāmatu var samaksāt arī Izstāžu 
zālē Rūjienā, saņemot 
līgumrakstu.

Līga Siliņa

ASV vēstniecība izsludina Fulbraita zinātnes un 
technoloģiju programmas stipendiju konkursu

ASV vēstniecība sadarbībā ar 
ASV Valsts departamenta Izglītī-
bas un kultūras lietu biroju un 
Starptautiskās Izglītības institūtu 
izsludina konkursu Fulbraita 
zinātnes un technoloģiju pro-
grammas stipendijām doktoran-
tūras studentiem 2012./2013. 
mācību gadam. 

Fulbraita zinātnes un techno-
loģiju programmas stipendija 
tiek piešķirta doktorantūras stu -
dijām zinātnē, technoloģijās, in -
že  nieŗzinātnēs un matēmatikā 
vadošajās ASV universitātēs šajās 
nozarēs. Studenti, kuŗi saņems 
šīs stipendijas, tiks uzņemti dok-
 torantūras programmās ASV 

universitātēs 2012./1013. akadē-
miskajā gadā. Iespējams saņemt 
stipendiju pat līdz trīs gadu stud-
iju periodam. Vairāk informācijas 
par programmu un pieteikšanās 
noteikumiem atrodama ASV 
vēst  niecības mājaslapā: http://
riga.usembassy.gov/fulbright-
science.html 

Stipendiju pretendentiem jābūt 
oficiāli reģistrētiem Latvijas ie -
dzī  votājiem ar Latvijas pavalst-
nieka vai nepavalstnieka pasi un 
līdz 2012. gada 1. augustam iegu-
vušiem bakalaura gradu. Preten-
dentiem labi jāprot angļu valoda 
– TOEFL (vai līdzvērtīga) testa 
rezultātam jābūt 580 vai vairāk 

punktu. Pieteikšanās termiņš ir 
2011. gada 20. maijs. Informācija 
un pieteikuma anketa samek-
lējama: (https://apply.embark.
com/student/fulbright/interna-
tional), kā arī ASV vēstniecības 
Preses un kultūras nodaļā Rīgā, 
Smilšu ielā 7. 

Par nodomu pieteikties sti-
pendijai kandidātiem jāpaziņo 
ASV vēstniecībā līdz šā gada 15. 
aprīlim, sazinoties ar Ingrīdu 
Bodniec, tālr.: 67509024; e-pasts; 
BodnieceI@state.gov

ASV vēstniecība 
Rīgā, 

Preses un kultūras nodaļa

Latvijas vēstniecība Va -
šingtonā 12. februārī pir-
mo reizi notika novusa 
tur      nīrs. Sacensībās pie da-
lījās 16 novusa spēlētāju. 

Sacensību uzvarētāji: 
1. vietā vēstniecības na -

ma pārvaldnieks Valdis 
Bormanis; 

2. vietā Latvijas vēst-
nieks ASV Andrejs Pilde-
govičs;

3. vietā vēstniecības nama pār-
valdnieka dēls, students Miks 
Bormanis; 

4. vietā Rīgas Stradiņa uni-
versitātes polītiskās zinātnes 
mā  cībspēks, patlaban Fulbraita 
sti pendiāts Vašingtonā (DC) 
Andris Sprūds.

Vēstniecībā plānots novusa 
tur  nīrus rīkot arī turpmāk, pieai-
cinot vēstniecības darbiniekus, 
Vašingtonas latviešus, arī citu 
vēstniecību diplomātus, lai iepa-
zīstinātu pēc iespējas vairāk cit-
tautiešu ar šo interesanto sporta 
veidu.

Novusa turnīrs Latvijas vēstniecībā ASV

Novusa turnīrs Latvijas vēst-
niecībā ASV

Vad. Diana Simons Rudzīte kopā ar guntiņām
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Vienna, February 16 – In 
open opposition to the Kremlin 
and in a clear tilt toward Russian 
nationalists, a senior official of 
the Moscow Patriarchate of the 
Russian Orthodox Church has 
called for the retention of ethnic 
self-identification among 
citizens of the Russian Fede-
ration.

Speaking on NTV, Vsevolod 
Chaplin, head of the Synod’s 
Department for Church-Society 
Relations, said that “if ethnic 
self-identification is given up, 
then very quickly the [non-

(Sākums 8. numurā)

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Moscow Patriarch Official Warns Against Giving Up 
Ethnic Identities 

ethnic] Russian self-identi -
fication will be given up as well” 
and Russians might cease to 
consider themselves “citizens of 
the country”.

The archpriest’s comments 
came in response to the 
Kremlin’s proposal to have all 
citizens of the Russian 
Federation identify as [non-
ethnic] Russians in order to 
form a common civic nation, a 
step advocates say will help 
overcome ethnic divisions but 
one that opponents argue will 
undermine Russian culture and 
identity.

Arguments for such a civic 
self-identification, the often 
outspoken Orthodox leader 
argued, do not convince him. If 
ethnic identification is given up 
as the supporters of a Russian 
civic nation appear to want, he 
said, then the question inevitably 
arises, “Why then should 
someone not immediately 

become a citizen of the world?”
(In fact, it should be pointed 

out, that Chaplin is erecting a 
straw man. None of the 
advocates of a civic nation have 
suggested that Russians or non-
Russians should give up their 
ethnic self-identifications, only 
that these identities should be 
de-politicized and subordinated 
to a broader non-ethnic civic 
identification.)

This will please Russian 
nationalists, but they will be 
even happier with what Chaplin 
said next: “Everyone knows 
perfectly well that Jews play 
chess better and Africans play 
basketball better … This does 
not mean that one is better and 
the other worse, they are simply 
different, and this ethnic variety 
must be taken into account.”

Chaplin also had words of 
support for non-ethnic Russians 
who do not like the idea of a 
civic nation either. “All cultures 

which are present in Russia,” he 
said, “are worthy of development 
but while expressing their 
cultural identification one way 
or another, they must take into 
consideration the views of 
others and live together with 
others.”

The archpriest, who is a 
protégé of Patriarch Kirill, has 
long been one of the most 
voluble of the leaders of the 
Russian Orthodox Church. 
Occasionally, he appears to be 
speaking only for himself, and 
sometimes his words represent 
a trial balloon in which the 
hierarchy is testing for the 
reaction of the population and 
the powers that be.

But in this case, Chaplin 
appears to be speaking for the 
Moscow Patriarchate – or at 
least expressing the feelings of 
most of the hierarchs, given 
that others among them have 
expressed similar feelings in 

recent weeks albeit in a more 
guarded way than the archpriest 
has chosen to do in this case.

If that is the case, it has 
enormous political conse-
quences. On the one hand, the 
negative attitude of the Church 
will make it far more difficult 
for Medvedev to push through 
any program in support of a 
non-ethnic civic nation. And 
on the other, this division 
between the Kremlin and the 
Patriarchate may set the stage 
for more independent church 
action than in the past.

That could cost the regime 
what has been an unquestioned 
source of support, and it could 
boost the chances of Russian 
nationalist groups and poli-
ticians in the upcoming electoral 
cycles, something that could 
make Chaplin’s comments this 
week a bellwether of a funda-
mental change in direction in 
Russian politics.

Nodaļās, kas veltītas valdību 
izstrādātajām pretkrīzes prog-
rammām, autors minējis daudz 
salīdzinājumu no XX gadsimta 
liktenīgajiem pavērsieniem Lat-
vijā (Pirmā pasaules kaŗa sekas, 
starpkaŗu periods) un Amerikā 
(„Lielā depresija” u.c.), ar to 
liekot saprast viedo gudrību: 
dzīvē viss atkārtojas, tikai no 
piedzīvotā jāmācās: „Tāpat kā 
Latvijā šodien, Amerikā 1876. 
gada vēlēšanu laikā valdīja 
neziņa par to, kā tikt vaļā no 
valsts apzadzējiem, un šaubas 
par kandidātu piemērotību 
augstiem amatiem. Neziņu un 
šaubas vairoja tas, ka pēc Pil-
soņu kaŗa Amerikas saimnie-
cība sāka zaudēt savu lauksaim-
niecisko raksturu, strauji in -
dustriālizējās, paplašinājās tās 
konstitucionālā sistēma un 
piln  veidojās administrātīvās 
struktūras. Transkontinentālo 
dzelzceļu būvei veidojās pir-
mās, maz kontrolētās akciju 
sabied rības. Ļoti svarīgs fak-
tors valsts attīstībā bija maz-
apdzīvotās ze  mes un ieceļotāju 
viļņi. 

Kad valsts vara ir nodalījusies 
no tautas un kad valstij ir daudz 
nesadalītu līdzekļu, tad ir ten-
dence uzplaukt korupcijai. 
Valsts izzagšanu ierobežot ir 
svarīgi arī šodien, īpaši ceļu 
infrastruktūras un sabiedrisko 
objektu būvē.”

„Latvijas iedzīvotāji nav gata-
vi iesaistīties jaunbūves darbos, 
vēl gaida uz apstākļu un iespē  ju 
noskaidrošanos. ...vienkārši 
pielāgojas apstākļiem, apmē-
ram tā, kā tas notika kaŗa laikā 

Rosīgs darbs ir Latvijas izdzīvošanas atslēga

un pirmajos gados pēc padomju 
iekārtas sabrukuma.”

Kaut arī profesors dažādus 
reformu aspektus ir izanalizējis 
ļoti rūpīgi un daudzpusīgi, tomēr 
paretam viņš savus apsvērumus 
atļāvies arī apšaubīt, tādējādi 
prasot lasītāja padomu jeb līdzi 
domāšanu. Starp citu, līdzīgi viņš 
rīkojās arī savās iepriekšējās 
grāmatās, jo īpaši studentu vidē 
tik populārajā „Amerikas piere-
dze uzņēmumu vadībā”. 

Lūk, daži ieteikumi: „Es aug-
sti vērtētu vertikālo, padomju 
laika struktūru pārveidošanu 
modernā pārvaldē. Labas, ho -
rizontāli veidotas organizācij  as 
tuvina priekšniecību klien   -
tiem, respektīvi, tautai. Tur nav 
uzsvara uz kontroli pār bezjē-
dzīgiem birokrātiskiem proce-
siem; tur darbinieki ir atbildīgi 
par sava veikuma rezultātiem. 
Tur atrod maz konfidenciā las 
informācijas, valda īsta atklātī-
ba. Šādām reformām gan ne -
pieciešams ilgāks, pārdomāti 
izmantots laiks.”

„Kaut es arī vēlētos atlaist 
pievienotās vērtības nodokļus 
visai pārtikai un medikamen-
tiem pēc Vašingtona štata 
parauga, tomēr šī brīža Latvijā 
varētu sākt ar nodokļu atlai-
dēm maizei un pienam. Die-
nišķo maizi uzskatu par visas 
civilizācijas materiālo pamatu. 
Lēta maize uzturēja frančus 
grūtajos gados pēc Otrā pa -
saules kaŗa, bet pienu dzert lie-
kas ļoti vēlami visiem, īpaši 
maziem bērniem. Šī atlaide ir 
vienkārša, visiem saprotama 
un neprasa īpašu administrā-
tīvu gudrību vai pārvaldes 
aparātu.”

Presē un citos plašsaziņas lī -
dzekļos dažkārt pavīd mūsu 
aizjūras tautiešu rīcības un pado-
mu skeptiski vērtējumi - sak, 
esam tik dažādi un tāpēc 
saprašanās vai kopīgi darbi nav 
nemaz iespējami. Ķeniņš šos 

aplamos apgalvojumus grāmatā 
atspēko ar daudziem pozitīviem 
piemē riem: Vilis Vītols, Bētiņu 
dzimta, Visvaldis Dzenis u.c. (Te 
noteikti vēlos atgādināt, ka pro-
fesors pats ir viens no lielākajiem 
Latvijas patriotiem un at  bal-
stītājiem. Jau ar vēsturiskās At -
modas pirma jām dienām viņš 
rosināja un atbalstīja studentu 

un akadēmis ko mācīb  spēku 
skološanos ASV augst skolās un 
zinātnes centros. Ne viens vien 
mūsējais ir pār nakš ņojis vai vis-
maz laipni uz  ņemts pie tējas 
galda viesmīlīga  jā Ķe  niņu na -
mā.) 

Iespējams, savas liriskās izcels -
mes dēļ (tēvs Atis Ķeniņš un 
māte Austra Dāle bija dzejnieki) 

profesors šoreiz meklējis un 
atradis latviešos tās savdabīgās 
īpašības (tuvību zemei, tieksmi 
pēc izglītības), kas līdz šim netika 
augstu vērtētas, bet varētu kļūt 
par biznesa stūrakmeņiem jau-
najos apstākļos: 

„Svarīgi ir saistīt izglītību ar 
tuvību tautai un kultūrai, ar 
darba mīlestību un cenšanos sas-
niegt meistarību sevis izvēlētā 
darbā. To der ievērot šodien, kad 
izglītības polītika Latvijā tiek 
bieži atrauta no mājas dzīves un 
vispār nav pietiekami skaidri 
definēta.”

„Vairāku paaudžu laikā, 
sargājot savu latvisko identitāti, 
Latvija un latvieši nav īpaši 
kopuši un izcēluši savu labāko 
vadītāju spējas. Taču tādus talan-
tus varam atrast. Šie vadītāji, 
runājot Annas Brigaderes pasa-
kas vārdiem, ir tie stiprie vīri (un 
sievas!), kas īpaši krizes laikā ir 
jāmeklē un jāsauc tautai palīgā!”

Ievēroju, ka šajā recenzijā esmu 
ļoti aizrāvies ar Gundara Ķeniņa 
Kinga citātiem, nudien, profeso-
ra valoda man šķiet vienkārši 
neatkārtojama. Patiešām apbrī-
nojami, ka, tik ilgus gadus dzī-
vojot svešumā, izdodas dzimto 
valodu saglabāt lieliskā, krāšņā 
formā. Visu cieņu Ķeniņa kun-
gam arī par to, ka viņa interešu 
lokā arvien ir bijusi mūsu tauta 
un Latvijas valsts! 

Atliek šo dāvanu ar pateicību 
pieņemt un izmantot! Esmu 
gandarīts, ka varēšu to ieteikt 
saviem studentiem gan kā vērtīgu 
grāmatu, gan arīdzan kā inte-
resantu lasāmvielu! 

 
 

Prof., Dr.oec. Roberts Škapars,
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes Tautsaimniecības katedras vadītājs

Grāmatu varat iegādāties 
Latvijas grāmatu tirdzniecības vietās, 

Laika redakcijā, 
kā arī sazinoties ar                             

Marita King
Maritek
67 Highland Abenue
Hull, MA 02045

e-pasts: MaritaKing@midspring.com, 
tālr. (781) 925 9691

G. Ķeniņa Kinga grāmatas atvēršanā ekonomists Ojārs Kechris 
sarunā ar izdevēju Ligitu Liepu
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A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

(Turpinās 17.  lpp.)

Ar lielu sašutumu lasījām 
Daina Mjartāna rakstu par 
vēstures mācīšanas cīņām Latvijā. 
(Laiks, 12. -18. febr.). Diemžēl 
šāda cīņa notiek arī par latviešu 
valodas un latviešu identitātes 
saglabāšanu. 

 Jau ilgāku laiku esmu pētījis, 
kā vēsturi māca Latvijā un ASV 
un ar interesi lasīju žurnāla Jaunā 
Gaita 263. numurā ievietoto 
Alda Austera rakstu ,,Par vēstures 
izglītību Latvijas skolās”. Šis 
raksts tapis pēc sarunām Latvijas 
pārstāvības ES telpās Briselē, 
2009. 11. novembrī, vairākiem 
ievērojamiem Latvijas vēstures 
speciālistiem tiekoties ar vietē-
jiem latviešiem. Sarunās pie-
dalījās vidusskolu mācīb grāmatu 
autors Valdis Klišāns, Education 
International pētniecības koordi-
nātors Guntārs Catlaks un 
vēstures zinātņu doktors Gints 
Apals. 

Alda Austera rakstā atspoguļoti 
vairāku personu viedokļi, taču 
kopumā tas nepārliecina. Vēsture 
un tās mācīšana nebūt nav tik 
sarežģīta, kā autors uzskata. Vēs-
tures mācīšana kļūst komplicēta, 
ja tiek polītizēta. 

Tiek uzskaitītas vēstures mācī-
šanas metodes: padomju, „Ulma-
ņa”, ,,rietumu”, kā arī kāds jauns 
„individuālais” modelis. Padomju 
un „Ulmaņa” metodes esot nevē-
lamas. Latvijā esot kardināli at -
šķirīgi uzskati, „pretrunu pamatā 
ir konflikts starp diviem būtis-
kiem ideāliem: centieniem veidot 
nacionālu valsti un demokra-
tisku sabiedrību”. Abus ideālus 
ne  esot iespējams sasniegt. Vē -
lama, bet ne ideāla metode esot 
„rietumu modelis”, ar tās palī-
dzību varēšot iemācīt skolēnus 
domāt, analizēt notikumus, 
salīdzinot pašu tautas un pasaules 
vēsturi. Modernā sistēma atslo-
gošot no „nevajadzīgas ideolo-
ģiskās slodzes un pārkārtos de -
mokratiskās identitātes veidoša-
nu, kas nozīmē lielāku akcentu 
uz Latvijas sabiedrības multikul-
tūrālo raksturu, uz toleranci pret 
dažādiem viedokļiem…” 

Vai tas Latvijas tautai ir vē -
lams?

Rakstā minēts, ka 1968. gadā 

Par vēsturi un tās mācīšanu Latvijā
rietumu demokratiskās valsīs 
radās apgaismība par pareizu 
vēstures mācīšanu. Jāatceras, ka 
1968. gadā notika lieli nemieri, 
grautiņi, Rietumeiropā, ASV un 
Austrumeiropā bija ievērojama 
nestabilitāte. Tai laika uzplauka 
hipiju (puķubērnu paaudze), 
pret  kaŗa kustība, narkōtiku lieto-
tāju un seksuālās revolūcijas 
kultūra. Tā radās vienlaikus ar 
pretestību Vietnamas kaŗam, 
Martina Lutera Kinga melno 
civīltiesību kustību, antiameri-
kanismu un pretmateriālismu. 
Protesti izraisīja niecīgas polītis-
kas izmaiņas, bet sociālā ietekme 
bija ārkārtīgi liela. Radās ne tikai 
sociālais liberālisms, bet radi-
kālais liberālisms vai ,,Jaunais 
kreisais spārns” (New Left). Tikai 
vēlāk sapratām, ka ,,Jaunais kre-
isais spārns” nebija nekas jauns, 
bet vecais marksisms-komūnisms 
jaunos svārkos. ,,Jaunais kreisais 
spārns” pārņēma  jauno ideo lo-
ģiju no marksisma teōrētiķiem, 
itaļa Antonio Gramšča un ungā-
ra Ģerģa Lukāča. Viņi sludināja, 
ka revolūcija ir iespējama, tikai 
jāiz nīcina rietumos pieņemtās 
tradi cionālās vērtības, piemēram, 
in  di  vi  duālisms, patriotisms, 
ticība, privātīpašums utt. Tā 
saucamā rietumu „kultūras 
hegenomija” esot atbildīga par 
kaŗiem, geno cīdu, rasismu, sek-
sismu, fašismu utt. Jaunajā 
paaudzē ,,Jaunā krei sā spārna” 
ideoloģija guva lielu atsaucību. 
Rietumu kultūrālās vērtībās 
bazētais eirocentrisms, jūdeo-
kristiānisms tika noraidīts un 
nomainīts ar liberālismu, 
sociālismu, multikultūrālismu 
un polītisko pareizību. Jaunā 
ideoloģija tagad tiek dēvēta par 
kultūrālo marksismu. Šīs radikā-
lās maiņas it sevišķi izplatījās 
augstākās izglītības nozarēs 
Ame  rikā un Anglijā, valstīs, kur 
komūnisms nekad nebija radis 
populāru atbalstu. Rietumu 
civīlizācijas kursu vietā sāka 
mācīt feminismu, afrikanismu, 
„miera diplomatiju”, marksismu 
utt. ASV kreisie revīzionistu 
vēsturnieki pārrakstīja visas vēs-
tures grāmatas. Vainu par auksto 
kaŗu uzvēla ASV imperiālistiem, 

nevis Staļinam, Amerikas indiā-
ņu traģisko likteni daži radi-
kālākie vēsturnieki sāka dēvēt 
par genocīdu, salīdzinot ar 
Hitlera holokaustu. Japāņu uz -
bru  kumu Perlharborai un ter-
roristu uzbrukumu 2001. gada 
11. septembrī atzina par pelnī-
tiem.

Džona Ērla Heinsa (John Earl 
Haynes) grāmatā In Denial–
Historians, Communism & 
Espionage (2003, p. 232) citēti 
amerikāņu vēsturnieka Martina 
Malias vārdi: „Rietumu revī-
zionisms attīstījās no padomju 
vai vismaz no marksisma per-
spektīvas.” 

Tīmeklī atrodams interesants 
baltiešu autoru Prita Jarves un 
Kornēlijas Jurgaitenes raksts par 
Amerikas radikālismu augst-
skolās Radical Theory, Radical 
Teaching: Multiculturalism in 
American Universities no 
American Studies in Scandinavia 
Journal (Vol. 25, 1993). Mark-
sisma uzplaukumu Amerikas un 
Anglijas augstskolās nebremzēja 
arī Padomju Savienības sabru-
kums. Padomju Savienība neesot 
bijis īstais, pareizais marksisms. 
Tā laiks vēl nākšot.

 Amerikas augstskolas patla-
ban 90% mācībspēku sevi uzska-
ta par liberāliem. Pirms „pār-
maiņas” marksismu mācīja tikai 
dažas augstskolās, bet tagad 
Amerikas augstskolās ir tūks-
tošiem kursu, kuŗos māca mark-
sismu, tādējādi veicinot kreiso 
polītiķu ietekmi. Vairāki mark-
sisma vēsturnieki ieguvuši pa -
saules slavu, piemēram angļu E. 
P. Tompsons (Thompson) un 
Ēriks Hobsbaums (Eric Hobs-
bawm), kā arī ASV vēsturnieki 
Herberts Markūze, Hovards 
Zinns un Noams Čomskis 
(Chomsky). Īpaši populāra ir H. 
Zinna A People’s History of the 
United States, pārdots jau divi 
miljoni šīs grāmatas eksemplāru, 
nesalīdzinādami vairāk par citām 
vēstures grāmatām. Atcerēsimies, 
ka angļu vēsturnieks Deivids 
Ērvings (Irwing), kas atklāti aiz-
stāvēja Hitleru un nacismu, tika 
notiesāts, un ir diskreditēts uz 
mūžu. 

Liberālā attīstība rietumos no -
ti  kusi, izmantojot ,,Jaunā kreisā 
spārna” paidagoģijas metodes 
(Kritiskā paidagoģija). Tiek lieto-
ta „kritiskā domāšana” un ,,kri-
tiskā teorija”, lai panāktu mēr  ķus. 
Tā kritiski pētī sa  bied rību, 
kultūru, ticību, kapitālismu utt. 
„Kritiskās paidagoģija’’ klasēs 
analizē un kritiski apskata visus 
avotus, dokumentus, grāmatas, 
vēres utt., lai atbildētu uz jau -
tājumiem kāpēc, kādēļ, kuŗš, kas 
un kad. Hovards Zinns savā 
grāmatā apgalvo, ka nav tīru 
faktu (pure fact). Viņaprāt, kādā 
grāmatā atrodamo faktu vai 
skolotāja izteikumu jau pavada 
aizspriedums. 

Tradicionālām iestādēm un 
vadošām aprindām nevar uzti-
cēties. Ir tikai apspiedēji un ap -
spiestie. Vēsture jāraksta no 
„apakšas”, nevis no „augšas”, sko-
lēni tiek aicināti pretoties paš-
reizējiem apstākļiem (status quo), 
piedalīties sociālās maiņās. Valsts 
vadoņi nav varoņi, bet apspiedēji. 
Varoņi ir revolūcionāri un 
radikālie domātāji un darī tāji.

Northemptonas profesors, 
ang ļu marksists Davids Hills, 
Education Policy un Journal of 
Critical Education Policy Studies 
galvenais redaktors, atklāti jautā: 
What role can we, as critical 
transformative and revolutionary 
educators and cultural/media 
workers play in ensuring that 
Capitalism, with its dystopian 
class-based aparteid is replaced 
by an economic and social system 
more economically and socially 
just and environmentally sustain-
able than state Capitalist, social 
democratic and traditionalist 
alternatives?

 Kā redzam, tas viss bazēts uz 
modernizēto marksisma teoriju, 
kuŗā dominē radikālā demokrati-
ja, anarchisms, feminisms, sociā-
la taisnība, sociālā maiņa utt. 
„Kritiskā paidagoģija” lietojama, 
lai „attīstītu izglītības prakses, 
kuŗas apstrīd pastāvošās apstāk-
ļus sabiedrībā, skolās...”. Citiem 
vārdiem, kritiskā izglītība tiek 
izmantota ideoloģiskai apstrādei 
(smadzeņu skalošanai). 

Izpētot visus šos jautājumus ar 

,,zinātniskām” metodēm, daudz, 
ko uzskatām par taisnīgu, cēlu, 
ticamu, godājamu, vairs nav tik 
taisnīgs, cēls, ticams un godājams. 
Zūd jēga pieņemtām vērtībām: 
kultūrai, ticībai, vēsturei, tradi-
cijām. Mūsu jēdziens par savu 
valsti, patriotisms sāk zust. Tas ir 
tieši „kritiskās” metodes ideo-
logu mērķis. Viņu mērķis ir radīt 
un audzināt polītiskos radikāļus. 
Bet tas nekādā ziņa nav Latvijas 
interesēs. 

Būtu ironiski un traģiski, ja 
Latvijas vēstures vīziju 21. gad-
simtā meklētu marksisma ideo-
loģijā. Ideoloģija, kas visā pasaulē 
nesusi tik daudz postu, nav 
mums pieņemama. Tā diskre  di-
tēta līdz ar Padomju Savienības 
sabrukumu. Sociā lisms nav 
radījis nekādus cildi nāmus ekon-
omiskus rezultātus, bet gan Eiro-
pai sagādājis jaunas nevē lamas 
problēmas. Nekad kopš Otrā 
pasaules kaŗa beigām Eiropas 
pilsoņi nav ievēlējuši tik kon-
servātīvas valdības kā paš laik.

Vēsturi, kuŗa atspoguļo mūsu 
valsts pagātni, var mācīt objektīvi 
bez kādiem aizspriedumiem. 
Kritisko analizi iespējams lietot 
bez marksisma jēdzieniem. 

Vēl piebilde par A. Austera 
rakstā minēto „individuālo” 
vēsturi un tās mācīšanu. Ir ietei-
kums katram pašam ļaut meklēt 
savu patiesību, kas izrietot no 
katras ģimenes pagātnes atmi-
ņām. Tas nenozīmē neko citu kā 
līdz galējībai attīstīt multikul-
tūrālismu. Tas ir ieteikums Latvi-
jā mācīt divkopienu vēsturi – 
vienu par okupāciju, otru par 
okupācijas noliegšanu. Tāda vēs-
tu  re mums nav pieņemama. 
Latvijā nav ieteicams katram 
meklēt „savu patiesību”. Tādējādi 
tikai vēl vairāk tiks vājināta 
latviešu pašapziņa līdz eventuālai 
iznīkšanai. Latvijas Universitātes 
vēstures profesors Inesis Feld-
manis saka: ,,Ja dzīvojam nacio-
nālā valstī, mums ir jāmāca sava 
vēsture. Bet, ja mēs pie tā netura-
mies, tad paši savām rokām 
iznīcināsim savas nacionālās 
vērtības.” (Latvijas Avīze, 2010. g. 
3. decembrī). 

Māris Mantenieks

 Kaut gan anonimā autore sevi 
dēvē par ,,trimdas tautumeitu”, 
trimdā viņa gan vairs nav, turklāt 
tautumeitām jau nu vajadzētu 
prast runāt un rakstīt latviski. 
Varbūt autore pati cenšas sa -
meklēt kādu latviešu vīrieti, taču 
tad jājautā, kāpēc gan meklēt 
latvieti, ja valoda nav svarīga? 

Kas gan cits apliecina latvietību 
un kultūru, ja ne valoda? Lāgā 
nevar saprast, ko autore vēlas 
noskaidrot vai mainīt. Kuŗu pa -
audzi viņa pārstāv? Iespējams, 
stipri jaunu, ja neraksta latviešu 
valodā. 

Trimdas pirmajos gados, kopš 
aizritējušā gadsimta 50. gadiem t. 
s. jaunatnes dienās, kuŗas notika 
gandrīz visās trimdas zemēs, 
jauniešu saietu dzinējspēks bija 
sauklis ,,Pulcēsimies, priecā-
simies, precēsimies!”. Tā jau arī 

Par ,,Trimdas tautumeitas” jautājumu: kur tad ir vīrieši?
(Jauno Laiks, 5. - 11. februāŗa numurā)

notika. Pulcējāmies, priecājāmies 
un precējāmies vairākos konti-
nentos. Dzima bērni, mūsu bēr-
niem arī dzima bērni, un šīs 
nākamās paaudzes vairs nav 
trim  dā, bet gan savās mājās. Bija 
latviešu skolas, nometnes, kon-
gresi. Tagad paši, bērni un bērnu 
bērni reizēm vēl parādās ārzemju 
latviešu sabiedrībā vai arī vispār 
neparādās. Autore jau raksta, ka 
šī ārzemju latviešu sabiedrība 
sarūk un drīz izsīks pavisam. Tas 
ir pilnīgi dabiski. Latvija ir 
neatkarīga, trimdas vairs nav. 

Varbūt runa ir par mūsdienu 
latviešu meitenēm, kuŗas meklē 
latviešu zēnus, vai latviešu 
sievietēm, kuŗas meklē latviešu 
vīriešus un nevar tos atrast dia-
sporas latviešu koŗos, tautas deju 
ansambļos vai sarīkojumos, kuŗu 
arī vairs nav daudz. Viņas vēlas 

atrast latviešu vīriešus, kaut arī 
viņi nerunā latviski. Galvenais, 
ka viņiem ir kāda latviešu DNA 
daļa vai senči bijuši latvieši. 

Turpinājumā daži mani novē-
rojumi. Gandrīz visi latviešu 
,,trimdas” sarīkojumi balstās uz 
Latvijā dzimušu, vecāku sieviešu 
enerģiju un darbu. Viņas dara 
visu, izņemot smago galdu stum-
šanu un to fizisko darbu, ko 
sievietes pat par divām vai trim 
nespēj paveikt. Viņas sagatavo 
ēdienu, un nav NEVIENA sarī-
kojuma, kuŗā nepasniegtu latvie-
šu ēdienus, tātad jāklāj galdi, 
jāuzliek trauki, pēc tam jānovāc, 
jāmazgā. Bez šī darba neviens 
sarīkojums nenotiktu, un latviešu 
diasporas dzīve nekavējoties 
mitētos. Tātad, lai veiktu šos dar-
bus, aktīvi piedalās daudz vecāku 
sieviešu. Kur tad ir tās jaunās? 

Vīrieši, arī vairākums vecākās 
paaudzes pārstāvju, kuŗi iera-
dušies baudīt ēdienus un dzē-
rienus, stāv, rokas kabatās sabā-
zuši un tērzē, kamēr sievietes 
strādā. Vīru runas ir par polītiku, 
galvenokārt notiek pašreizējā 
Amerikas prezidenta kritizēšana. 
Varbūt šie mani vārdi ir pārāk 
asi. Daži vīrieši jau vēl dažādos 
sarīkojumos aktīvi palīdz, bet 
tādu nav daudz. 

Ar latviešu sievietēm arī bieži 
nebūt nav viegli. Viņas ir prasīgas, 
kopumā gudras un, ja nav sevišķi 
gudras, šo trūkumu aizstāj liela 
pašapzinība un lepnums. Ame-
rikas latvietes uzskata, ka ir daudz 
pārākas par amerikāņu sievietēm, 
jo ir strādīgākas un labākas ku -
lināres. Gados vecākas latvietes ar 
amerikānietēm tikpat kā nesatie-
kas. Viņām nekad ne  aptrūkst vie-

las, aprunājot citas latvietes, kuŗas 
sarunās nepie dalās, jo tobrīd nav 
klāt. ,,Sejas grāmata” (Facebook) 
un ,,čivinā šana” (Twitter) viņām 
nav vajadzīgas, jo viņas ļoti labi 
pazīst pēc sejas tās, par kuŗām 
čivina. Čivināšana latviešu sieviešu 
star pā notikusi jau gadiem ilgi, 
sen pirms kāds no Ziemeļ ka-
lifornijas technoloģiski gudrajem 
vīriešiem to ieviesa tīmeklī kā lielo 
brīnumu!

Varbūt arī vairākums latviešu 
sieviešu neaudzina sevišķi stiprus 
un aktīvus dēlus, kuŗi ar sirdi un 
dvēseli iesaistītos Amerikas 
latviešu sabiedrībā, lai meklētu 
sev latviešu līgavu. 

Varbūt jaunie puiši, vērojot 
pašreizējo stāvokli, nolemj: ,,Tā 
nebūs mana vide!”
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Eiropas Savienības  

prezidents Rīgā
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

tikās ar Eiropas Savienības  prezi-
dentu Hermani van Rompeju   
un pārrunāja Eiropas Savienības 
ekonomiskās vadības jautājumus, 
īpaši pievēršoties jautājumam par 
eirozonas un Eiropas līmeņa fi -
nanču kontroles attīstību. Tikša-
nās laikā Eiropas Savienības pre-
zidents interesējās par Latvijas 
eko nomikas atveseļošanās pro-
cesu un pauda gandarījumu par 
Lat vijas valdības ieguldīto darbu, 
lai samazinātu budžeta deficitu.

Tikšanās laikā tika pārrunāti       
arī enerģētikas jautājumi un reģio-
nālie enerģētikas projekti, tostarp 
sašķidrinātās gāzes (LNG) ter mi-
nāla būvniecība Latvijā.

***
Viesis no Zviedrijas apmeklē 

Līgatnes bunkuru
Aizsardzības ministrs Artis Pa  b-

riks (Vienotība) ar Zviedrijas ār -
lietu ministru Karlu Biltu pārru-
nāja abu valstu sadarbību aiz sar-
dzības jomā un apmeklēja bijušo 
PSRS bunkuru rehabilitācijas       
centra “Līgatne” territorijā. 

Zviedrija kopš pag. gs. 90. ga - 
du otrās puses līdz pat brīdim,  
kad Latvija pievienojās NATO,          
ir bijusi viena no aktīvākajām 
valstīm materiāli techniskā at -
balsta sniegšanā Latvijas  Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem, no -
drošinot tos ar dažādu bruņoju -
mu un kaujas techniku, muni -  
ciju, kā arī Jūras spēkus ar radio-
sakaru sistēmu un cita veida eki-
pējumu. Kopš 1998. gada Latvijas 
bruņoto spēku pārstāvjiem ir bi -
jusi iespēja mācīties Zviedrijas 
militārajā akadēmijā. Turpmāk 
plā nots sadarboties militārā eki-
pē juma uzturēšanas jautājumos.

Bijušais PSRS bunkurs atrodas 
deviņus metrus zem zemes, sle-
penības zīmogu tam noņēma   
tikai 2003. gadā. Tā bija viena no 
stratēģiski svarīgākajām vietām 
Padomju Latvijā kodolkaŗa  ga  dī-
jumā, spēcīgākā autonomā saim-
nieciskā struktūra ar visu nepie-
ciešamo un vismodernāko tā       
laika aprīkojumu

***
Zviedrijas premjērministra 

vizīte
Latvijā vizītē bija ieradies Zvied-

rijas premjērministrs Fredriks 
Reinfelts. Pēc tikšanās ar Lat -     
vijas valdības vadītāju Valdi       
Dom brovski  Reinfelts uzsvēra,      
ka turp māk vairāk jāizmanto Zie-
meļvalstu un Latvijas sadarbības 
iespēju potenciāls. Reinfelts at -
zina līdzšinējo veiksmīgo abu      
valstu sadarbību, norādot, ka sa -
redz arī jaunas sadarbības iespē-
jas, ko industriālās reformas ir 
nodrošinājušas šim reģionam, un 
varētu sniegt priekšrocības Zie-
meļvalstu un Latvijas sadarbības 
veicināšanai.

“Latvija mums ir nopietns          
un uzticams partneris,” uzsvēra 
Reinfelts. Zviedrija lieliski sapro-
tot Latvijas situāciju, jo pag. gs.    
90. gados pati saskārusies ar 
līdzīgām ekonomikas problē -
mām un sāpīgiem lēmumiem. 
Zviedrija augstu novērtē Lat -        
vijas veikumu krizes pārvarēšanā.

Savukārt Dombrovskis aplie-

cināja, ka Latvija ir ieinteresēta 
jaunu Zviedrijas investīciju pie-
saistē - ne tikai līdz šim tradicio-
nālajos finanču un tirdzniecības 
sektoros, bet daudz vairāk ražo-
šanas sektoros.

Tikšanās laikā Dombrovskis  
pa  teicās par Zviedrijas savulaik 
sniegto atbalstu Baltijas valstu       
ceļā uz neatkarību.

Zviedrija ir viena no nozīmī-
gākajām Latvijas ekonomiskās 
sadarbības partneŗvalstīm. Sa -
skaņā ar Centrālās statistikas pār-
valdes informāciju 2010. gada 
pirmajos trijos ceturkšņos Zvied-
rija bija piektais lielākais Latvijas 
preču eksporta noieta tirgus un 
devītā lielākā importa part neŗ-
valsts.

***
Budžeta konsolidācija

Valdības koalicija 21. februārī 
pamatā panākusi vienošanos par 
nepieciešamo 50 miljonu latu 
konsolidāciju valsts budžetā. 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis par atsevišķiem priekš -  
li kumiem neizteicās, norādot, ka 
tie tiek precīzēti un galīgais sa -
raksts būs gatavs vēlāk. Budžetu 
iecerēts grozīt atbilstīgi grafikam 
līdz Lieldienu starpsesiju pār-
traukumam Saeimā, lai grozī ju  mi 
varētu stāties spēkā ar 1. mai ju.

Finanču ministrs Andris Vilks 
atzīst, ka lielākie konsolidācijas 
pasākumi būs uz nodokļu pa -
augs tināšanas rēķina, tomēr tie -
kot diskutēts arī par iespēja -      
miem samazinājumiem izglītībā 
un citās jomās.

***
Mūrniece atkāpjas no 

iekšlietu ministres amata
Iekšlietu ministre Linda Mūr-

niece (Vienotība) 17. februārī Mi -
nistru prezidentam Valdim Dom-
brovskim  iesniedza demisijas 
rakstu. Ministre darba pienā -
kumu veikšanu pārtrauc  no 28. 
februāŗa. Tā kā Mūrniece bija 
izbraukusi uz ārzemēm, valdības 
vadītājs informāciju par minis-  
tres demisiju saņēma ar Iekšlietu 
ministrijas valsts sekretāres 
starpniecību. Skaidrojumā par 
savu lēmumu Mūrniece norāda, 
ka ar šo soli aicina sabiedrību 
“darboties līdzi, nevis aktīvi kri-
tizēt”. 

Mūrniece iekšlietu ministres 
amatā ir kopš 2009.gada 12. 
marta.

„Man ir tāda sajūta, ka es varu 
izdarīt divas lietas – demisionēt 
vai nomirt, jo tad es par sevi 
uzzināšu daudz laba. Es izvēlējos 
pirmo un tagad divu gadu laikā 
esmu uzzinājusi par sevi arī la -      
bas lietas,” intervijā laikrakstam 
NRA neilgi pēc demisijas raksta 
iesniegšanas atzina iekšlietu mi -
nistre Linda Mūrniece. Lēmums 
par demisiju pieņemts emocio-
nāli, un pēdējais piliens bijis        
video par policijas darbinieku 
izdarītajām zādzībām. 

Ministru prezidents Valdis 
Dom brovskis pieņēmis iekšlietu 
ministres Lindas Mūrnieces de -
misiju, tomēr Mūrniece vēl pa -   
liks amatā vairākus mēnešus -        
līdz 6. jūnijam, lai pabeigtu ie -
sāktos darbus.

Dombrovskis pēc Vienotības 
val  des sēdes norādīja, ka šis lē -
mums ar iekšlietu ministri ir 

saskaņots un viņa savu demi -       
siju negrasoties atsaukt. Mūr -    
niece pati gan uz šo valdes sēdi 
nebija ieradusies.

***
Tiesībsarga amata 

kandidāte 
Administrātīvās rajona tiesas 

(ART) tiesnese Anita Kovaļevska 
piekritusi Vienotības pārstāvju ai -
cinājumam kandidēt uz tiesīb-
sarga amatu un šo lēmumu pa -
mato ar vēlmi pēc diskusijas tie-
sībsarga izvēles procesā. Lai gan 
iepriekš neoficiāli izskanējis, ka 
Kovaļevska savulaik jau aicināta 
kļūt par kandidāti, taču atteiku-
sies, viņa portālam Delfi sacīja,         
ka pirmo reizi šādu priekšli -        
kumu saņēmusi 16. februāŗa va -
karā.

Saskaņas centrs oficiāli par 
tiesībsarga amata pretendentu 
izvirzījis mazpazīstamu juristu 
Juri Jansonu. Viņam apsolīts 
minimāls Saeimas vairākuma 
atbalsts, jo par viņu balsot sola        
arī Zaļo un Zemnieku savienība 
(ZZS).  Kovaļevska norāda, ka tas 
viņu neesot atturējis piekrist 
kandidēšanai. Galvenais, lai uz        
šo amatu būtu konkurence.

 Šobrīd Kovaļevska ir ART ties-
nese un Latvijas Universitātes 
Juridiskās fakultātes Valststiesību 
zinātņu katedras lektore. Viņa 
bijusi Satversmes tiesas (ST) ties-
neša palīdze, kā arī strādājusi 
Valsts cilvēktiesību, vēlāk - Tie-
sībsarga birojā. 

***
EDSO komisāra ieteikumi
Latvijā viesojās Eiropas Dro-

šības un sadarbības organizācijas 
(EDSO) augstais komisārs na -
cionālo minoritāšu jautājumos 
Knuts Vollebeks. Sarunās ar Lat-
vijas augstākajām amatper sonām 
Vollebeks pauda agrāk izteiktos 
viedokļus. Latvijas nepavalstnie-
kiem būtu jāpiešķiŗ tiesības pie -
dalīties pašvaldību vēlēšanās.       
Tad šiem cilvēkiem būtu iespēja 
iesaistīties vietēja līmeņa pro-
cesos. Ārlietu ministra Ģirta 
Valža Kristovska ieskatā vēlē -
šanu tiesībām ir jābūt pavalst-
nieku ziņā. Daļa sabiedrības  ne -
uzskata par nepieciešamu bal -      
sot un nevēlas kļūt par pavalst-
niekiem, jo nepavalstnieku sta-
tusā viņiem ir mazāk pienā -
kumu. Pēc ministra domām, 
nepavalstniekiem nedrīkst at -
ņemt motīvāciju naturālizēties.
Tas notiktu, ja viņiem piešķirtu 
tiesības vēlēt pašvaldības.

Vollebeks pauda prieku par 
prezidenta Valža Zatlera iero si-
nājumu grozīt Pilsonības liku -
mu, lai nepavalstnieku bērni 
pavalstniecību varētu iegūt au -
tomatiski.

***
Vai atgriezīsimies pie 26 

rajoniem?
Ekspertu vērtējumā pašvaldību 

reforma nav guvusi gaidītos pa -
nākumus. Latvijas territoriālā ie -
dalījuma pārmaiņas bijušas paš-
mērķīgas, pārāk polītiski motī-
vētas, dažkārt balstītas nevis uz 
saimniecisku reālās dzīves lo -   
ģiku, bet gan uz zināmu vēstu-
risku sentimentu.

No 2006. līdz 2010. gadam        
pieci plānošanas reģioni (Kur-

zeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme, 
Rīga) kopumā spējuši piesaistīt 
9,4 miljonus latu Eiropas Sa -
vienības financējuma. Tas nav 
daudz. Gan pirms, gan arī pēc 
administrātīvi territoriālās refor-
mas joprojām ir saimnieciski         
dzī vot nespējīgas pašvaldības.

Latvijas Lielo pilsētu asociā -    
cijas izpilddirektora Jāņa Kalviņa 
ieskatā tagad būtu lietderīga dis-
kusija nevis par jaunu mākslīgu 
konstrukciju – apriņķu veido -
šanu uz novadu bazes, bet gan        
par atgriešanos pie loģiskās, dzī-
votspējīgās un iedzīvotājiem sa -
protamās sistēmas ar 26 Latvijas 
rajoniem un pilsētām to centros.

***
Adoptē Latvijas bērnus

Pēc ASV Valsts departamenta 
sniegtās informācijas, pagājušajā 
gadā ASV pavalstnieki adoptē -
juši 39 bērnus no Latvijas. Ame-
rikāņi adoptējuši arī 19 bērnus no 
Igaunijas, 15 – no Lietuvas. 

Visvairāk bērnu adoptēts no 
Ķīnas – 3401. No Etiopijas adop-
tēti 2513, no Krievijas – 1082 
bērni. Kopumā 2010 gadā ame-
rikāņi adoptējuši 11 059 bērnus 
no ārzemēm.  

***
„Māmuļa” aicina palīgā

Rīgas Latviešu biedrības un na -
cionālās kultūras attīstības fonds 
uzsācis ziedojumu vākšanu Rīgas 
Latviešu biedrības (RLB) nama 
restaurācijai un atjaunošanai.       
RLB priekšsēdis Ingmārs Čak -        
lais stāsta – pēdējos 20 gadus 
biedrība namu apsaimniekojusi 
pati, nesaņemot ne pašvaldības, 
ne valsts financējumu, tomēr arī 
šīs ziemas skarbo laika pstākļu 
ietekmē radušies nopietnie jumta 
bojājumi (it sevišķi nama krei -   
sajā spārnā) apdraud pašu nama 
pastāvēšanu un liek rīkoties ne -
kavējoties, citādi var aiziet bojā 
iekštelpās skatāmās vērtīgās vit-
rāžas, kokgriezumi, griestu glez-
nojumi, skulptūrālie veidojumi. 

Rekonstrukcijas kopējās iz -
maksas lēš uz 97,5 tūkstošiem 
latu. “Šobrīd mūsu ziņā ir izvēle: 
pārdot RLB namu bagātiem cit-
tautiešiem, ierīkot tajā spēļu elli 
vai tomēr saņemties un ziedot,” 
piebilst ziedojumu vācēja – RLB 
un nacionālās kultūras attīstības 
fonda – valdes priekšsēde Mirdza 
Stirna. 

Lai palīdzētu “Māmuļai”, RLB 
un nacionālās kultūras attīstības 
fonds ir izveidojis ziedojumu 
tālruni 90006388. Ir iespēja zie -
dot ziedojumu lādē RLB 1. stāva 
vestibilā, kā arī  veikt personisku 
ziedojumu RLB un nacionālās 
kultūras attīstības fonda birojā 
428. telpā nama 4. stāvā. Tāpat        
var veikt pārskaitījumu uz fon -       
da ziedojumu kontu LV33 UNLA 
0002 0564 6946 9.

***
Vai saskatījies 

kovboju filmas?...
Prātam neaptveŗama slepka  -

vība notikusi Rīgā, kinoteātrī 
Forum Cinemas, filmas „Melnais 
gulbis” seansa laikā. Cilvēks no -
šauts nevis uz ekrāna, bet gan... 
skatītāju zālē. Gluži kā dažkārt 
vērojams kovboju filmās. 

Pēc aculiecinieku teiktā, uz -
brucējs seansa laikā nepieklājīgi 

uzvedies, ēdis popkornu un trau-
cējis netālu sēdošos. Par to pus-
mūža vīrietis viņam taktiski aiz -
rādījis. Pēc seansa vīrietis savas 
meitas acu priekšā nogalināts ar 
trim šāvieniem krūtīs. 

Aizturētās personas advokātu 
iz  platītajā paziņojumā presei         
teikts, ka, pēc viņu rīcībā esošās 
informācijas aizturētā persona 
kļuvusi par neitrālizētā uzbrucēja 
nemotīvētas agresijas upuri. Le -
gāli iegādātais šaujamierocis         
ticis lietots, ievērojot visas likuma 
prasības, lai atvairītu uzbruku -    
mu, kas reāli apdraudējis aiztu-
rētās personas veselību un dzī-
vību.

“Izdarīto šāvienu skaits ir iz -
skaidrojams ar to, ka uzbrucējs 
mē  ģinājis vardarbīgi atņemt ie -
roci, un visi šie šāvieni izdarīti 
cīņas laikā un noteikti netika          
vērs ti uz to, lai uzbrucēju no -
nāvētu,” minēts paziņojumā.

Vēlākā izmeklēšanā noskaid-
rots, ka nošauts 1968. gadā dzi-
mušais bankas Citadele Aktīvu       
un pasīvu pārvaldes nodaļas va -
dītājs Aigars Egle. Šāvējs ir 1983. 
gadā dzimušais Nikolajs Zikovs,  
pēc profesijas  jurists, Latvijas Uni-
versitātes Juridiskās fakultātes 
doktorands, savulaik studējis Po -
licijas akadēmijā. Viņam bijusi 
ieroču nēsāšanas atļauja.

Savu vainu slepkavībā advokātu 
klients neatzīst un paša ieskatā 
rīkojies nepieciešamās aizstā vē-
šanās robežās.

Aizturētais iepriekš nav saukts 
ne pie kriminālatbildības, ne 
ad mi nistrātīvās atbildības, kas 
būtu saistīta ar agresiju vai var-
darbību, vai pārkāpumiem šau-
jamieroču aprites jomā, kaut gan 
ieroču nēsāšanas atļauja viņam 
izsniegta vairāk nekā pirms se - 
šiem gadiem.

Pēc aculiecinieku sacītā, arī        
pēc šaušanas kinoteātrī Nikolajs 
Zikovs uzvedies aukstasinīgi un 
mierīgi, nemēģinot bēgt. Vīrieša 
rīcība norāda, ka viņš, iespējams, 
kinoteātrī nav atradies nejauši.   
Pēc laikraksta NRA versijas, nav 
izslēgts, ka Zikovs izpildījis pa -
sūtinājuma slepkavību. Par labu 
šai versijai liecinot fakts, ka no -
galinātais Aigars Egle bija augsta 
ranga financists. Viņš strādāja        
par Citadeles bankas Aktīvu un 
pasīvu pārvaldības nodaļas va -   
dī tāju un Resursu pārvaldības 
daļas vadītāja vietnieku. Zikova 
raidītie četri šāvieni sirds rajonā 
neatstāja nekādas iespējas Eglem 
izdzīvot.

***
Šauj arī Tukumā...

Tukuma novadā 20. februāŗa 
vakarā noticis bruņots uzbru -
kums kādam Moldovas pilso-
nim.  Cietušais ievietots slim-
nīcā, viņa dzīvībai briesmas 
nedraud, - in  tervijā Latvijas Ra -
dio sacīja Valsts policijas priekš-
nieks Artis Velšs. Vīrietis izkā -
pis no savas auto mašīnas un 
devies uz dzīves vietu, un tad uz 
viņu šauts. Viņš guvis miesas 
bojājumus, taču dzīvība nav ap -
draudēta. Infor mā cija par bru-
ņoto uzbrukumu policijā no -
nākusi novēloti, - par    to infor-
mējuši slimnīcas darbi nieki, 
piebilda Velšs.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Virsrakstā ir trīs 

svešvārdi - gaŗi, smag-
nēji, ķeburaini. Tā  
nav nejaušība, jo, līdz 
šajos jautājumos tiks 
ieviesta skaidrība, jā -
noiet gaŗš, smags, 
grambains ceļš. 

Jaunā LR kultūras ministre Sar-
mīte Ēlerte, kuŗai nelabvēļi allaž pār-
metuši kosmopolītismu, sorosismu 
un vēl nez ko prettautisku, pateikusi 
gaiši un skaidri, ka patiesas inte grā-
cijas pamatā jābūt latviešu valodai, 
kas vienotu jebkuŗas etniskas iz  cels-
mes pavalstniekus, stiprinot valstis-
kās kopības izjūtu. Un vēl Sarmīte 
Ēlerte ir atzinusi, ka Latvijas problē-
ma ir liela krievu grupa, kas šeit 
dzīvo pat paaudzēm ilgi, bet “jūtas 
piederīga citai valstij”, - lasi: lielajam 
austrumu kaimiņam. 

Visskaidrāk šīs spītīgās grupas 
poziciju pauž Rīgas krievvalodīgā 
avīze Vesti Segodņa, par kuŗu mans 
krietnais tautietis, rīdzinieks Lazars 
Fleišmans, kas tagad ir ASV Sten-
forda universitātes mācībspēks un 
pētnieks, intervijā žurnālam Ir tei -
cis: “Es to (avīzi - F.G.) nevaru ciest 
(..) Ja man gadās lasīt, kas tur raks -
tīts, esmu šokēts, cik tālu tas ir no 
visas Latvijas interesēm.” Uz jautā-

Integrācijas un identitātes interpretācija
jumu, vai tas ir kaut kas ļoti atšķi - 
rīgs no tās Segodņa, kuŗa te bija 
pirms kaŗa, Fleišmans atbild: “Tā ir 
nekaunīga nosaukuma sagrābšana.” 

Šīs nekrietnās avīzes publicists Ni -
kolajs Kabanovs, šoreiz ar segvārdu 
Nikita Krasnoglazovs, nolēmis celt 
neslavu cilvēkam, kuŗš  kļuvis par 
spilgtu sekmīgas integrācijas pie mē-
ru, - Hosamam Abu Meri, kas bija 
Saeimas deputāta kandidāts no Vie-
notības un tagad ir iekšlietu minis- 
t res Lindas Mūrnieces (nupat demi-
sionējušās - F.G.) konsultants imi-
grā cijas jautājumos. Viņš ir kristīgs 
arabs no Libānas, kuŗš Rīgā beidzis 
medicīnas studijas, lieliski apguvis 
latviešu valodu, apprecējis latvieti 
un, vadot Arabu kultūras centru, uz -
sveŗ, ka ir ne tikai LR pavalstnieks, 
bet arī Latvijas patriots. Taču Kras-
no glazovs-Kabanovs liek saprast, ka 
šis vīrs neesot tiesīgs spriest par 
demokratiju un Eiropas civīlizācijas 
ideāliem, jo (!) Libāna sen jau kļu-
vusi par terroristiskās organizācijas 
Hamas midzeni. Kabanovs neko 
nesaprot un nezina: īstenībā runa ir 
par Hezbollah, bet Hamas valda 
Gazas joslā. Lai tik nomelnotu mel -
n īgsnējo Latvijas iegātni, kas šo        
zemi iemīļojis! 

Atgriežoties pie Sarmītes Ēlertes 

atziņas, ka Latvijā mīt tāda krievu 
grupa, kas “jūtas piederīga citai val-
s tij”, vērts pieminēt Igora Meidena 
reportāžu tai pašā avīzē: Mums Ples-
kava dārgāka par Dublinu! Izrādās, 
ka Krievijas Federālā imigrācijas 
dienesta pārstāvībā (Krišjāņa Valde-
māra ielā 33-27) uz preses konfe-
renci sabraukuši Pleskavas apgabala 
vadības ļaudis un aicinājuši krievus 
pārvākties no Latvijas uz tuvīno 
Ples kavas guberņu - piedodiet, ap -
gabalu: 60 000 rubļu tūdaļ, klāt           
vēl  pa 20 000 rubļu katram ģime - 
nes loceklim, Krievijas pavalstnieka        
pase - pusgada laikā. 

Igors Meidens izprašņājis tos, kas 
bija atnākuši uz preses konferenci. 
Sergejs, Iļja, Dmitrijs, Aleksandrs 
lab prāt brauktu.

Šī vēlme būtu apsveicama, vai ne? 
Interesantas domas par integrā -

ciju un identitāti intervijā žurnā -      
lam Ir klāsta Tallinas universitātes 
profesors un Tartu universitātes ve -
cākais pētnieks, filozofijas doktors 
Michails Lotmans. Viņš perfekti in -
tegrējies Igaunijā un pieder pie 
“igaunisko krievu” grupas, “kas 
iden tificējas ar šo valsti un ir šīs ze -
mes patrioti, kaut arī viņu valoda       
un kultūra ir krievu”. Ir vēl arī “ei -
ropiskie krievi” jeb “eirokrievi”. Vi -

ņiem nepatīk Krievija, nepatīk arī 
Igaunija, “taču viņi labāk ir daļa no 
Eiropas valsts. Sak, Igaunija ir la  bāka 
nekā Krievija, jo tā ir Eiropa (..) un 
mums ir iespēja ceļot.” Šie krievi 
mācās angļu valodu... Taču ir vēl,        
kā norāda Michails Lotmans, “krie-
viskie krievi” - tie “ir fokusējušies       
uz Krieviju un ir pilnīgi atkarīgi no 
turienes medijiem”. Lotmana skatī-
jumā šī grupa “ir vissmagākā no 
bīstamības viedokļa”. 

Šķiet, ka šīs Lotmana atziņas pil-
nīgi attiecināmas arī uz Latviju.

Igaunijā ir viens sekmīgas inte grā-
cijas piemērs - armija, un to pašu var 
teikt par Latviju, spriež prof. Lot-
mans. Nezinu, ciktāl šis uzskats pa -
matots, bet varu droši teikt, ka       
valstī, kuŗā es dzīvoju, - Izraēlā ar -
mija ir lieliska integrācijas svira: 
krievvalodīgie jaunieši no pēcpa-
domju telpas, tumšādainie jūdi no 
Etiopijas - obligātā kaŗadienesta ga -
dos viņi kļūst par Izraēlas patrio -
tiem, apgūst valsts valodu - ivritu      
un iegūst piederības apziņu.

Latvijas Universitātes Āzijas izpē-
tes centra vadītājs Leons Taivāns, 
bēdīgi slavens ar savu ieteikumu - 
“izmest Dainu skapi pa logu”, avīzē 
Vesti Segodņa prāto ne tikai par 
Mohamedu un Mubaraku, bet arī 

par augošo darbaspēka trūkumu 
Latvijā un par to, ka austrumnie-
cisko viesstrādnieku vietā būtu vē -
lams ielūgt un “integrēt krievus un 
krieviski runājošos ukraiņus, balt-
krievus, pat tatārus. Kā nekā (krie -
viski - kak nikak - F.G.) kopš 13. 
gadsimta līdzās cits citam dzīvojam.” 

Viņaprāt nekāda integrācija uz 
latviešu valodas pamata nav iedo mā-
jama, jo “latviešu valoda ir pašmāju 
geto (!) valoda. Tā nevienam nav va -
jadzīga un neko nespēj.” To saka lat-
vietis Leons Taivāns. 

Krievs Nikolsajs Kabanovs aiz -
vien tai pašā avīzē Vesti Segodņa 
aizkūlies vistālāk: viņš uztraucas par 
to, ka Rīgas Latviešu biedrībā (RLB) 
parakstus iesniegumam grozīt Sa- 
t versmi, lai visās skolās mācības no -
ti ktu tikai latviešu valodā, apstiprina 
notāre Dace Čaklā, kuŗas vīrs Ing-
mārs Čaklais (nelaiķa Māŗa Čaklā 
dēls) ir RLB priekšsēdis. Kabanovs 
raksta, ka Ingmārs Čaklais ieguvis 
maģistra gradu, studējot Baltijas 
starp tautiskajā akadēmijā (bijušajā 
Baltijas Krievu institūtā – red.), jau 
bū  dams Pilsoniskās savienības biedrs, 
“un tas ir gluži normāli - Alfreds Ro -
zenbergs beidzis Maskavas Tech-
nisko augstskolu, kas nebūt netrau-
cēja viņu kļūt par vienu no pazīsta-
mākiem 20. gadsimta rusofobiem. 
Un Jozefs Gebelss pat romānus rakstīja.” 

Lazaram Fleišmanam taisnība - šo 
avīzi riebjas lasīt.

Franks Gordons

Latvijas polītikas 
vērotāji jau sen zina 
šādu patiesību: gal-
venie lēmumi mūsu 
polītiskās „elites” ap -
cirkņos tiek pieņem-
ti kaut kur aizkuli -
sēs, kur saules gaisma  
ne  iespīd. Tā tas bija 

pirms trīsarpus gadiem, kad Aigara 
Kalvīša valdība no piedurknes iz -
vilka pašreizējo Valsts prezidentu, 
vienā mirklī pierādot, ka nodokļu 
nemaksāšana un melošana valsts 
amatpersonas deklarācijā ir gluži 
pieņemami procesi un nav nekāds 
šķērslis kļūt par valsts pirmo perso-
nu. Tā tas ir bijis arī ar valsts budže -
ta jautājumiem – ļoti daudz  no tā,  
ko dara tautas pārstāvji, notiek zem 
slepenības plīvura. Pirmo vie no-
šanos ar Starptautisko valūtas fon -  
du par lielu aizdevumu valsts taut-
saimniecības glābšanai polīti kā ņi 
izmisīgi centās turēt aiz slēgtām dur-
vīm, taču līguma noteikumi, kā 
mūs dienu vikilīku laikmetā ierasts 
teikt, tapa „noplūdināti”. 

Atsevišķa katēgorija šajā slepenī -
bā ir amatpersonu vēlēšanas Saei -
mā. Slepens balsojums parlamentā 
attiecas uz vairāku amatpersonu, to -
starp Valsts prezidenta, Satversmes 
aizsardzības biroja vadītāja, Korup-
cijas novēršanas un apkaŗošanas bi -
roja vadītāja, ģenerālprokurora, vals-
ts kontrolieŗa, valsts tiesībsarga, kā 
arī, jā, pašas Saeimas amatpersonu – 
Saeimas priekšsēža, priekšsēža bied-
ru, Saeimas sekretāra un Saeimas 
sekretāra biedra ievēlēšanu. Vispār 
tas ir itin jauki, ka mūsu polītikā-
ņiem ir nevis vietnieki, bet biedri.       
Tā izklausās draudzīga un jauka -        
šī biedrošanās. Bet šis stāsts nav       
par to.

Pirms pagājušā gada Saeimas vēlē-

Par atklātību un tās trūkumu
šanām partiju apvienības Vienotība 
programmā tapa pausts šāds mēr -
ķis: „Pārskatīt noteikto rēgulējumu 
attiecībā uz amatpersonu ievēlēša -
nas kārtību Saeimā, veicinot lielāku 
ievēlēšanas atklātumu.” Kā jau mēdz 
būt, polītikāņi lieto septiņus vārdus 
tur, kur pietiktu ar vienu. Būtībā 
Vienotība te pateica, ka minētajām 
vēlēšanām tomēr nevajadzētu būt 
slepenām. Domājams,  pie šī secinā-
juma partiju apvienība nonāca vis-
maz daļēji tāpēc, ka iepriekšējos ga -
dos pieredzētās slepenās amatper-
sonu vēlēšanas bija sagādājušas  vi  sā-
dus brīnumus, arī minēto nodokļu 
nemaksāšanas legālizāciju un caur-
caurēm polītiskās personas Vinetas 
Muižnieces iebīdīšanu Satversmes 
tiesā, vairāku tiesnešu noraidīšanu 
augstākiem amatiem tikai tāpēc,       
ka viņi kādreiz vairāk vai mazāk 
uzkāpuši uz varžacīm koalicijas 
apvienības Zaļo un Zemnieku savie-
nība patronam un krusttēvam Ai -
varam Lembergam. Taču kronis vi -
sam bija brīdis, kad „gudrās galvas” 
noraidīja Ģenerālprokurora Jāņa 
Maizīša nomināciju trešajam amata 
termiņam. Pēc kandidātūras norai-
dīšanas vismaz kāds desmits Lat -
vijas Republikas augstākās likumdo-
šanas varas pārstāvju, acīs skatoties, 
meloja, ka ir balsojuši par Maizīti,      
lai gan patiesībā bija balsojuši pret 
viņu.

Lūk, arī tāpēc pirms pāris nedē -
ļām Vienotība nāca klajā ar domu,   
ka amatpersonu vēlēšanas Saeimā 
tomēr varētu būt atklātas. Ne visas – 
Valsts prezidenta un tiesnešu vēlē-
šanu slepenais raksturs noteikts      
Sat versmē. Taču attiecībā uz citām 
amat personām 17. februāŗa Saei -
mas plēnārsēdē deputāte Ilma 
Čepāne citēja senu (1927. g.) atziņu, 
ko paudis tiesību speciālists un              

2. Saeimas deputāts Kārlis Dišlers 
(viņš, starp citu, pārstāvēja polītisku 
veidojumu, ko sauca Radikālo demo-
kratu partija, lai gan Saeimā šo spēku 
viņš pārstāvēja viens pats):

Deputāta darbība parlamentā ir 
vis  pārības lieta. Tā ir publiska kalpība. 
Aizklāta balsošana Saeimā vēlētājam 
un visai sabiedrībai atņem katru    
kontroles iespēju. Aizklāta balsošana 
gluži labi var noderēt par apsegu sle-
penām norunām un kompromisiem. 
Tā var veicināt polītisko andeli un 
korupciju. Aizklātas balsošanas ap -
stākļos neviens par balsojumu nav 
polītiski atbildīgs. Slepenības apstākļos 
mēs nevaram runāt, ka deputāts spēj 
pieņemt valstiski svarīgus lēmumus 
sabiedrības interesēs.

Šos svētos vārdus mans vārdabrā-
lis pauda vairāk nekā pirms 80 ga -
diem, bet tie patlaban ir tikpat pa -
tiesi, cik patiesi  tie bija toreiz. Runa 
ir par „apsegu slepenām norunām 
un kompromisiem”.  Par „polītisko 
andeli un korupciju”.  Par to, ka „ne -
viens par balsojumu nav polītiski 
atbildīgs”. Mūsdienu Saeimā, kuŗā 
sle  penas norunas, polītiska andelē-
šanās un absolūts polītiskās atbildī-
bas trūkums nav saucams citādi kā 
par dzīves stilu, ir pilnīgi skaidrs, ka 
atklātība būtu labāka par aizklātību, 
saules gaisma ir labāka par tumsu, 
un vietā, ko visi redz, pat tas polī ti-
kānis, kuŗam tomēr dikti gribas visu 
sarunāt pa savam un sabiedrības vie-
dokli un intereses ignorēt pavisam, – 
nu, arī tādam polītikānim nāktos 
kau  nēties un sarkt, kad visiem taptu 
skaidrs, kādas intereses viņš bīda.

Taču, protams, lika drusku pa  gai-
dīt! Debates par Vienotības ieteiku-
mu vispār bija lakoniskas – „par” ru     - 
nāja minētā Ilma Čepāne, „pret” – 
po   lītbiznesa projekta Par labu Lat-
viju (PLL) pārstāvis Māris Kučinskis. 

Viņš nāca ar „argumentu”, kas  
priekšlikuma pretiniekiem  bija īsta 
medus maize, proti,  ja Saeimas de -
pu  tāts atklāti balsos pret ģenerāl-
prokuroru, tad ģenerālprokurors 
pē cāk noteikti vērsīsies pret Saei -
mas deputātu (M. Kučinskis: „Ja es 
zinu, ka jūs mani esat atbalstījuši,       
es tomēr uz jums skatos daudz 
laipnāk, bet gadījumos, kad es zinu, 
ka jūs neesat mani atbalstījuši, tas, 
protams, ne jau nu daudz, bet to -
mēr var iespaidot.”) Pēc tā, protams, 
var secināt, ka Saeimas deputāti sevi 
uzskata par bērniem, kas rotaļājas 
smilšu kastē, bet tikai līdz brīdim, 
kad viens bērns otram atņem lāp- 
s tiņu vai spainīti, jo tad draudzība ir 
sabojāta „uz visiem laikiem”. Grūti 
iedomāties, kādos apstākļos Latvijas 
ģenerālprokurors varētu vērsties    
pret Saeimas deputātu tikai tāpēc,        
ka deputāts kādreiz ir balsojis pret 
viņa kandidātūru. Tas taču būtu uz 
delnas redzams, un neviens Latvijas 
Republikas ģenerālprokurors tā ne -
darītu, jo tas būtu briesmīgs kauna 
traips uz profesijas mundieŗa. Taču 
tāda  pārliecība nu mūsu „gudrajām 
galvām” ir.

„Par” Vienotības priekšlikumu  
no   balsoja 37 tautas kalpi no Vie no-
tības un VL!/TB-LNNK, savukārt 
„pret” – 51 „gudrā galva”. Trīs attu rē-
jās, arī kādreizējais Valsts prezidents 
Guntis Ulmanis (PLL), kuŗu, pro-
tams, Saeima divas reizes slepenā 
bal  sojumā ievēlēja valsts pirmās    
personas amatā. Un cauri! Pēc tam 
parlaments pievērsās jautājumam 
par pievienotās vērtības nodokļa 
likmi.

Paredzams balsojums. Mūsu polī-
tiskajā vidē nevienu īpaši neinteresē 
atklātība. Jo pārāk jauki taču ir dar-
boties sistēmā, kuŗā viss tiek runāts 
nedz Satversmē, nedz arī likumā 
neparedzētā „Koalicijas padomē”, 
kuŗā „savējos” var itin naski bīdīt 
dažādos amatos. Piedevām tajos ga -

dījumos, kad pienāk laiks vēlēt amat-
personas ar represīvām kontroles 
tiesībām, ir taču daudz jaukāk ie -
vēlēt viduvējību, kas netraucēs bīdīt 
„šeptes”. Rau, pašreizējais Korup -
cijas novēršanas un apkaŗošanas 
biroja vadītājs  ļoti daudz laika pa -
vada, apkaŗodams pats sava biroja 
darbiniekus, tā ka polītikāņiem viņš 
var šķist gluži nekaitīgs. Lai arī,      
tiesa gan, par spīti KNAB vadītāja 
centieniem, birojs joprojām darbo -
jas – beidzot arī mūsu valstī kāds         
ir aizturēts par to, ka pirms gadiem 
10, 15 vācu autobūves gigants Daim-
ler visā pasaulē maksājis dāsnus 
kukuļus, lai iegūtu valsts un paš val-
dību pasūtinājumus.

Absolūti noraidāms ir atklātības 
pretinieku apgalvotais, ka, balsojot 
slepeni, viņi var balsot atbilstīgi sa -
vai „sirdsapziņai”. Vai tiešām „sirds-
apziņa” nozīmē lēmumu slēpšanu 
no cilvēkiem, kas attiecīgo personu 
ievēlējuši parlamentā?! Kā tas vei -
cina mērķi, kas pausts pat Lem -
berga kabatas partijas ZZS program-
mā:  „Mums jākļūst par savas zemes 
īstiem saimniekiem, kas strādā paši, 
gādā par saviem līdzcilvēkiem un 
atbild par saviem darbiem un lē -
mumiem.” Cilvēks taču nevar atbil-
dēt par savu lēmumu, ja neviens 
nezina, kāds šis lēmums ir bijis! Par 
Valsts prezidentu varbūt vēl var 
diskutēt, lai gan pieredze pirms trīs-
arpus gadiem liecina, ka slepenība 
arī šajā jomā neko labu nedod (tie -
sa, Valsts prezidents amatā ir audzis 
un noteikti būtu cienīgs to ieņemt 
vēl četrus gadus, ja „gudrās galvas” 
kārtējā slepenā balsojumā tā lems). 
Taču kāpēc būtu slepeni jābalso        
par to, vai Saeimas sekretāra biedra 
amatā ievēlēs vienas vai otras par -
tijas biedru? 

Rezumēsim: kārtējais nepareizais 
Latvijas Republikas likumdevēja 
lēmums.

Kārlis Streips
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Kādas ir jūsu darbības jomas 
Eiropas Parlamentā?

Kā visi deputāti, strādāju divās 
komitejās – Enerģētikas un rūp-
nie cības un Ekonomikas un mo -
nē tāro lietu komitejā. Tātad visi 
jautājumi, kas skaŗ tautsaimnie-
cību un enerģētiku, ir mana dar -
ba un interešu lokā.

Vai jūsuprāt Latvijai šobrīd        
ir skaidra un noteikta nostāja 
enerģētikas jautājumos? Vai Ei -
ropas Parlamenta izpratne par 
risināmajiem jautājumiem ener-
ģētikā atšķiŗas no mūsu valsts 
nostājas, un kāda ir Parlamenta 
deputātu izpratne par to, kas 
notiek enerģētikas nozarē Bal-
tijā?

Eiropas kopīgā virzība enerģē-
tikā pilnīgi saskan ar Latvijā for-
māli pieņemto stratēģiju – proti, 
samazināt atkarību no energo-
resursu importa. Eiropā šobrīd 
en er  ģētikā tiek īstenoti vienlaikus 
vairāki virzieni, kuŗu kopīgais 
mērķis ir gan CO2 izmešu dau-
dzuma samazināšana un atjauno-
jamo energoresursu īpatsvara pa -
lielināšana, gan arī energo efek tī-
vitātes paaugstināšana un kopējo 
tīklu izveide. Kopējo tīklu izvei-
došana ir būtisks solis vienota 
elek troenerģijas un gāzes tirgus 
virzienā. Latvijai svarīgi ir visi šie 
darbības virzieni, bet, iespējams, 
pats svarīgākais ir ziņojums par 
energoinfrastruktūras attīstību, 
kuŗā esmu līdzziņotājs. Eiropas 
Komisija plāno, ka līdz 2020. ga -
dam, ieguldot kopumā 200 mil-
jardu eiro, tiks savienoti visi elek-
troenerģijas un gāzes tīkli. Naudai 
pārsvarā ir jānāk no privātā sek-
tora, un likumdevējam tāpēc jā -
sakārto likumdošana, lai starp 
valstīm nebūtu barjēru – runa, 
protams, ir nevis par fiziskām bar-
jērām, bet par dažādajiem tari -
fiem, firmu interesēm, kas neļauj 
ielaist valsts tirgū, piemēram, 
lētāku elektroenerģiju no citas 
Eiropas valsts. Likumdošanas sa -
kār  tošana novērsīs iespēju tirgus 
monopoliem noturēt augstu ce -
nu. Neapšaubāmi svarīgi ir arī 
tīklu fiziskie savienojumi. Latvija 
ir gan  drīz pilnīgi izolēta no Eiro-
pas elektroenerģijas sektorā. Pa  š-
laik ir viens Somijas un Igauni -   
jas starpsavienojums, tiek būvēts 
otrs, kas savienos Zviedriju un 
Lie tuvu, tādējādi izbeidzot mūsu 
izolāciju, un Latvijas patērētājs 

Nepeldēt pa vējam
Intervija ar Eiropas Parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu (Vienotība)

varēs piedalīties kopējā Ziemeļ-
valstu elektrotīklā un gūt no tā 
labumu un drošību. Diemžēl gā -
zes sektorā Baltijas valstis kopā       
ar Somiju ir „enerģētikas sala”, jo 
mūsu vienīgais piegādātājs šajā 
jomā ir Krievija.

Vai, cenšoties likvidēt savu 
„sa   las” statusu, Latvija var cerēt 
uz Eiropas fondu naudu? 

Mums ir izredzes piesaistīt ko -
pējos Eiropas līdzekļus, lai gan        
tie ir ierobežoti un tos visi grib. 
Tāpēc ir jāizstrādā prioritātes – 
kādiem projektiem būs pieejama 
Eiropas nauda. Ar šiem jautāju-
miem es strādāju, jo likumdošana 
jau Eiropas Savienības valstīm ir 
līdzīga, tomēr nepietiek izteikt 
kādu skaistu un pareizu ideju, ir 
arī jāatrod, kuŗā punktā un kuŗā 
paragrafā to ierakstīt, lai varētu rī -
koties tieši tā, kā vajadzīgs, un ne 
citādi.

Vai Baltijas valstu viedoklis 
Parlamentā skan kā vienota no -
stāja šajos jautājumos?

Jā, mums ir vienota nostāja, un 
tāda tā arī skan Eiropas Parlamen-
tā. Mēs strādājam kā viena dele -
gā cija. Grūtības ir citur - mūsu 
pašu valdība un tās ministri ne 
vienmēr runā to pašu, ko mūsu 
Ministru prezidents. Diemžēl ne -
sen viens no mūsu valdības mi -
nist riem ierunājās, ka Latvijas at -
karība no Krievijas energoresur-

siem tāds nieks vien esot un to         
pat varētu palielināt. Latvijas sa -
biedrībā ir ļoti izteiktas to cilvēku 
intereses, kuŗi gribētu mūs pada -
rīt ekonomiski atkarīgākus no 
Krievijas un tās energoresursiem. 
Energoresursi ir būtisks veids, kā 
mūs pakļaut Krievijai, un jau ta -
gad mūsu atkarība ir nopietna. 
Atbalsts kopīgai Eiropas Savienī-
bas enerģētikas polītikai ir reāls 
ceļš, kā šo atkarību mazināt, bet 
jau gadiem ilgi Latvijā atkarības 
sa   mazināšana tiek bremzēta. 
Viens no iemesliem, kāpēc tas 
izdo das, manuprāt, ir informā-
cijas trūkums vai pat dezinfor mā-
cija. Dažādi tā sauktie eksperti 
apgalvo, ka ir labi un varētu būt  
vēl labāk, ja vien ciešāk vieno-
simies ar Krieviju, lai gan pietiktu 
aizbraukt pāri jūrai uz Zviedriju, 
Dāniju, lai ieraudzītu pavisam ci -
tu ainu, dzirdētu pavisam citus 
argumentus. Tātad mēs joprojām 
esam Krievijas interešu sfairā, un 
Krievija joprojām īsteno savas in -
tereses un dominē Latvijas energo-
resursu tirgū.

Pēdējā laikā Latvijā skan ai  ci-
nājumi nevis piedalīties Lietu vas 
Visaginas atomelektrosta cijas 
pro jektā, bet gan sadarbo ties ar 
Krieviju Kaļiņingradas AES pro-
jektā. Vai jūs -  Eiropar la  menta 
de  putāts - varat ietekmēt Latvi -
jas nostāju AES jautājumos?

Es esmu ne tikai valdības vadī-
tāja Dombrovska partijas biedrs, 
esmu arī viņa padomdevējs ener-
ģētikas jautājumos, un mēs par šo 
jautājumu esam runājuši. Gan 
ma  na, gan Ministru prezidenta 
no  stāja ir tāda, ka šis Lietuvas pro-
 jekts  jāīsteno, un Dombrovskis ir 
daudz darījis, lai šajā jautājumā 
Baltijas valstu valdību vadītāju 
nostāja būtu vienota. Esmu pār-
liecināts, ka baltiešiem jāturas 
kopā, jo pieredze Eiropas Parla-
men tā liecina, ka kopīgi var    
daudz panākt. Piemēram, baltieši 
kopīgiem spēkiem Parlamentā 
pa  nāca debates un vairākuma de -
putātu atbalstu jautājumā par 
Mistral kaŗakuģu pārdošanu Krie-
vijai.  Man tas izdevās, jo es sāku 
par to runāt vispirms ar baltie-
šiem, un tad mēs kopīgi runājām 
ar visiem pārējiem, lai gan sāku-
mā man sacīja – tas nav iespējams, 
Francija to nepieļaus, un Vācija         
to negribēs. Es tomēr rīkojos, un 
visa notikušā atslēga bija baltiešu 
vienotība šajā jautājumā. Tas pats 
attiecas uz Visaginas AES. 

Grūtības radās citur: nevar pie-
saistīt AES būvei celtniekus. Krie-
vija ir panākusi, ka Francija atsa-
kās piedalīties celtniecībā, jo ir ie -
interesēta kaŗakuģu darījumā, sa -
vukārt dienvidkorejieši, kas bija 
gatavi būvēt Visaginas AES, saņē-
ma no Krievijas piedāvājumu bū -
vēt augstsprieguma elektrolīniju. 
Dienvidkoreja atteica sadarbību 
Visaginas projektā pēc tam, kad 
tur bija viesojies Putins. Tas lie-
cina, ka Maskavas vēlme kontrolēt 
Austrumeiropas un Baltijas ener-
ģētikas tirgu ir nopietna, un, rau-
goties no Krievijas viedokļa, tas ir 
saprotami, jo viņi cīnās par sa -
vām interesēm. Bet mums arī ir 
savas intereses, kuŗām nav pa 
ceļam ar Krievijas interesēm, – 
ne  vajag viens otram vēlēt ļaunu, 
tikai  katrs vispirms rūpējas par 
savas valsts interesēm. Kopīgiem 
Baltijas spēkiem savas intereses 
varam noturēt. 

Latvijas vājā vieta - valdībā ir 
ministri, kuŗi publiski pauž pre-
tējo viedokli tam, ko saka valdī -
bas vadītājs. Iedomājieties, kā tas 
izskatās lietuviešu polītiķu un ne 
tikai viņu acīs. Mēs esam maza 
valsts, mēs nevaram runāt divās 
balsīs, un es esmu pārliecināts, ka 
tās balsis, kas aicina neatbalstīt 
Lietuvu, atrodas tiešā Krievijas 

Krišjāns Kariņš: "Esmu optimists – ja nepeld pa vējam, bet pūš to 
burās vajadzīgajā virzienā, var daudz panākt"

energofirmu ietekmē neatkarīgi 
no tā, vai viņi paši to apzinās vai 
neapzinās. Tie ir dažādos veidos 
izskanējušie argumenti, ka mēs 
dzīvojam blakus Eldorado un ne -
dod, Dievs, viņus sakaitināt, jo tad 
lielais krievu lācis mums nedos 
visus tos labumus, ko varētu dot. 
Mums trūkst nacionālās pašap-
ziņas un lepnuma. Dānijā, pie mē-
ram, deputāti var aiziet gandrīz 
līdz dūŗu vicināšanai par to, kur 
būvēt dzelzceļu un ko darīt ar 
nodokļiem, bet lielajos jautājumos 
par valsts pamatnostādnēm viņi 
visi ir vienoti, jo tā ir viņu valsts, 
viņu Dānija. Neatkarīgi no tā, vai 
viņi ir komūnisti, ekstrēmisti vai 
sociālisti pēc savas pārliecības, 
jautājumā par savas valsts inte re-
sēm viņi ir vienoti. Mums trūkst 
valstiskās pašaizsardzības instin kta.

Vai savu valstu interešu sar-
gātāji Eiropas Parlamentā saprot 
mūsu enerģētikas problēmas bū -
tību? Pēdējos gados ar Krieviju 
draudzēties grib visas lielās Ei -
ropas valstis...

Latvijai ir jāizmanto valdošie 
vēji, kādi Eiropā jau daļēji ir 
izveidojušies, jāiepūš to burās       
vēl stiprāk, lai mēs gūtu labumu. 
Energoneatkarība ir svēta lieta, 
tikai mums ir jāspēj argumentēt 
un pārliecināt, ka „enerģētikas 
salas” neļaus veidot vienotu tir - 
gu, bet bez vienota tirgus ar atjau-
nojamiem energoresursiem sevi 
nenodrošināsim. Vējš un saule ir 
nepastāvīgi elektroenerģijas avoti, 
tāpēc ir vajadzīgs kopējais tīkls, 
kas ļauj citam citu nodrošināt, 
pār dot un pirkt elektroenerģiju 
jebkuŗā valstī. Esmu prāgmati -  
ķis, Latvijas dalība Eiropas Savie-
nībā dod mums lielu iespēju, un    
tā ir jāizmanto. Katrs deputāts 
Enerģētikas un rūpniecības komi-
tejā un ne tikai tajā tagad zina,       
kas ir „enerģētikas salas”, un at -
zīst, ka tās jālikvidē. Tas ir mans 
un citu Baltijas kollēgu darbs gada 
gaŗumā – esam stāstījuši, skaid-
rojuši, atkārtojuši neskaitāmas 
reizes, ka tādas „enerģētikas sa -
las” ir un ka tās jālikvidē. Tagad         
to rēgulāri dzirdam no citiem 
komitejas deputātiem, kas par          
to runā pārliecinoši un profesio-
nāli. Esmu optimists – ja nepeld 
pa vējam, bet pūš to burās vaja-
dzīgajā virzienā, var daudz pa -
nākt.

Sallija Benfelde

2010.gads Vēlēšanu reformas 
biedrībai bija nozīmīgs tāpēc, ka 
tajā notika pirmās Saeimas vēlē-
šanas Latvijas vēsturē, kuŗās depu-
tātu kandidātus varēja pieteikt ti -
kai vienā vēlēšanu apgabalā. Šis 
bija grozījums, ko pēc 2007.gada 
decembrī rīkotā foruma „Laba Sa -
eimas vēlēšanu sistēma – kāda tā 
ir?” ierosināja Vēlēšanu reformas 
biedrība un kā rezolūciju nosūtīja 
visu Saeimā pārstāvēto partiju         
un frakciju vadītājiem, kā arī Mi -   
nist ru prezidentam Ivaram God-
ma nim. 

Saeima šo grozījumu, ko iesnie-
dza partija Jaunais laiks un pie   -
pra sīja Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers, ar 68 par balsīm 
pie  ņēma 2009. gada 26. februārī. 
10. Saeimas vēlēšanās kandidāti, 

Vēlēšanu reformas biedrība atskatās uz padarīto
kuŗi paši nesaņēma pietiekamu 
balsotāju atbalstu, lai iekļūtu Sa  ei-
mā, nevarēja vairs ieņemt sek mī -
go kandidātu atbrīvotās vietas – 
„ieslīdēt kā vagoniņiem loko - 
mo tīvju atbrīvotajās vietās”.

Pamatojoties uz polītiķu, VĒL 
padomes locekļu un pētījumu 
centra SKDS veiktās vēlētāju ap -
taujas rezultātiem, kopīgais seci-
nā jums ir - grozījums Saeimas 
vē   lēšanu likumā ir solis pareizā 
virzienā, lai veicinātu demokra-
tijas attīstību Latvijā. Ar detalizētu 
izvērtējumu aicinām iepazīties 
mūsu mājaslapā www.velref.lv!

Pirms 10. Saeimas vēlēšanām 
Vēlēšanu reformas biedrība orga-
ni zēja piecas pirmsvēlēšanu dis-
ku sijas, kas daudzām organizā-
cijām, arī mums pašiem, bija lie-

liska izdevība uzrunāt topošos         
10. Saeimas deputātus un ielikt 
labus pamatus sarunām par orga-
nizācijai svarīgiem jautājumiem, 
un šīs sarunas turpināt pēc vēlē-
šanām. 

Vēlēšanu reformas biedrība ak -
tīvi iesaistījās domubiedru grupas 
EjamBalsot.lv darbībā un atbals tī-
šanā, kas deva vērā ņemamu pie-
ne sumu iedzīvotāju līdzdalības 
veicināšanā Saeimas vēlēšanās. 
Pirmsvēlēšanu laikā bija pesimis-
tiski pareģojumi, ka vēlētāju līdz-
dalība 10. Saeimas vēlēšanās būs 
vēl zemāka nekā 9. Saeimas vēlē-
šanās. Tā tas nebija. Tieši pretēji – 
bija vērojams pieaugums par        
2,8% – no 60,5% derīgo zīmju 
skai ta 9.Saeimas vēlēšanās līdz 
63,3% - 10. Saeimas vēlēšanās.

2010.gadā esam spēruši nozī mī-
gus soļus, lai arī turpmāk virzītu 
divus galvenos mūsu ieteiktos uz -
labojumus Saeimas vēlēšanu li  ku -
mā – ieviest vēlētāju reģistru un 
no  teikt mazākus vēlēšanu apga-
balus. Abi ieteikumi ir iekļauti 
valdības deklarācijā, atbalstu tiem 
izteicis Valsts prezidents Valdis 
Zat  lers.

Pateicība pienākas Vēlēšanu re -
formas biedrības biedriem un at -
balstītājiem, it sevišķi Toronto at -
balsta grupai, ka esam varējuši uz  -
manību koncentrēt uz mūsu gal-
veno mērķu sasniegšanu, ne vis 
lielāko daļu darba laika veltīt 
financējuma piesaistei, kas diem žēl 
ir daudzu organizāciju pro blē ma 
un kavē īsto mērķu sasniegša nu.

Aicinām atbalstīt Vēlēšanu re -

for mas biedrību, kļūstot par mūsu 
biedru, atbalstītāju vai ar ziedo-
jumu. Īpaši priecāsimies par at -
balsta grupu veidošanu, kā to 
šobrīd ir izdarījuši mūsu atbalstī-
tāji Toronto. Esam gatavi sniegt 
ne  pieciešamo informāciju, kā arī 
iespēju robežās viesoties pie in -
teresentiem, lai iepazīstinātu ar 
Vēlēšanu reformas biedrības dar-
bību un aktuālajiem polītiskajiem 
procesiem Latvijā. Ikgadējā biedra 
gada maksa ir Ls 60 un atbalstītāja 
maksa – sākot no Ls 26, ar tiesībām 
valdei to sevišķos gadījumos sa -
mazināt līdz Ls 13.

Paldies par interesi, un gaidīsim 
VĒL biedru vai atbalstītāju pulkā.

Valdis Liepiņš,
Vēlēšanu reformas biedrības

valdes priekšsēdis
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Aleksandrs Gārša
(Turpināts no nr. 8)

Italijā un ceļā uz Austrāliju
Mūsu ceļš sākās vilcienā cauri 

varen skaistajiem Alpiem. Tad 
nonācām Neapolē. Tur gan ne -
maz neapstājāmies un turpinā-
jām ceļu vilcienā gar gleznaino 
jūras piekrasti, gar Pompeju un 
caur Sorento pussalu uz mazu 
ciematu pie Salerno. Šo ciematu 
sauca Sanantonio. Tur visus iz -
sēdināja un aizveda uz vecām 
ar  mijas kazarmām gaŗās mūŗa 
būdās aiz dzeloņdrāšu žoga.        
Par žogu brīnījos – it kā toreiz 
kāds  būtu vēlējies „izmukt” un 
palikt Italijā! Tur sabijām nedē -

Ar zābakiem uz Austrāliju
ļas divas. Caur sētu varēja pret 
līdzpaņemtām cigaretēm iemai-
nīt garšīgus apelsīnus un oran-
žādi. Pēc tam mūs veda atpakaļ 
uz Neapoli – otrreiz gar Vezuvu. 
Kalns gan nekūpēja un neiz ska-
tījās ne pēc kā sevišķa. Nonā -
cām Banjoli transita nometnē 
Neapolē – atkal aiz dzeloņstiep -
ļu žoga. Ēdiens – galvenokārt 
da  žāda veida makaroni tomātu 
mērcē. Nedrīkstēja pat apelsīnus 
caur turienes drāšu žogu iemai-
nīt. Par ekskursijām nebija ne -
kāda runa. Jutāmies mazliet kā 
divas nedēļas iespundēti koncen-

trācijas nometnē. Ēdiens gan šo -
reiz bija labāks un mūs lika mie-
rā, tikai nekādas lasāmvielas ne -
bija, nedz arī kaut kas, ko darīt.

Beidzot pienāca ziņa, ka jā -
dodas uz kuģi Neapoles ostā. 
Mūs gaidīja kaŗu izkalpojis ame-
rikāņu armijas transporta kuģis 
„Melnais ģenerālis” (General 
Black). Uz kuģa kāpa vairāk nekā 
tūkstoš cerīgu emigrantu ceļam 
uz Austrāliju. Braucienā nekādu 
ievērības cienīgu notikumu ne -
bija. Suecas, Adenes un Kolum-
bo ostā kuģi aplenca vietējie lai-
vu tirgoņi. Tie lielos baros cerēja 
uz kādiem vērtīgiem maiņas 
objektiem. Kad redzēja, ko va -
ram piedāvāt, likās ļoti vīlušies. 
Kolumbo ostā tomēr par ciga re-
tēm vai amerikāņu pasauso šo -
kolādi gan kļuvām par mazu 
melnu koka zilonīti bagātāki.    
Tas vēl ilgi greznoja mūsu dēļu 
plauktu Austrālijā.

Indijas okeanā un vēlāk, it 
sevišķi Lielajā Austrālijas Dien-
vidu līcī, uznāca nepatīkamas 
vētras. Kuģis čīkstēja un gra - 
bēja. Šķita, ka drīz pārlūzīs.         
Mēs ne  drīkstējām iziet uz kuģa 
priek šējā klāja, jo to apskaloja 
lielie, pāršķeltie viļņi. Savs 
labums jau bija: brokastu un 
pusdienu rindās stāvēja vienīgi 
pāris duču ēst gribētāju, un no 

pārtikas klāsta varēja izvēlēties, 
ko vien gribēja. Kuģa gaiteņi    
gan kļuva mitri, slideni un ne -
labi oda. Guldināja mūs daudz-
stāvu gul tās, kuŗas bija kalpo-
jušas ame rikāņu zaldātiem. Vī -
rieši un sie vietes gulēja atse-
višķās milzu telpās, tā ka ķēdēs 
pakārto četr stāvu guļamplat-
formu rindās bija grūti atrast 
savu guļamvietu.

Pie Rietumaustrālijas stūŗa 
pirmo reizi ieraudzījām 

Austrālijas krastu
No lielā attāluma nekādu se -

višķu iespaidu neguvām. Dažas 
dienas vēlāk, īsi pirms iebrauk-
šanas Melburnas līcī, to iepazi-
nām tuvāk: pirms šaurās ieejas 
Melburnas jūras līcī (Port Philip 
Bay) piekrasti greznoja samērā 
vientuļa izskata šķietami neap-
dzīvoti, lēzeni pakalni ar savā -
das formas kokiem un zaļu -
miem klāti.Es Italijā, Banjoli tranzīta nometnē, pirms došanās uz kuģi, kas 

mūs veda uz Austrāliju

Uz krietni nokalpojušā un diezgan sagrabējušā kaŗa laika 
amerikāņu armijas transportkuģa General Black. Šos kuģus kaŗa 
laikā ASV steigā būvēja armijas daļu ātrai pārvešanai. Tie tika 
būvēti serijās, sametinot no daļām. Palielie kuģi braucienā negan-
ti čīkstēja, bet esot bijuši "droši"

Jukums īstenībā ir trāpīgs 
Joachima Vācieša (1873-1938) 
kristāmvārda latviskojums. Viņš 
komandēja latviešu sarkanos 
strēlniekus laikmetā, kuŗa iepa zī-
šana gan var stimulēt skolas au -
dzēkņu patriotiskās jūtas, bet       
kuŗš vienlaikus ir arī gaužām sa -
režģīts un, varētu sacīt, sajucis. Kā 
lai droši pasaka, kuŗš no Pirmā 
pasaules kaŗa un Brīvības cīņu 
militārās darbības virzītājiem uz -
skatāms par varoni un kuŗš par 
nožēlojamu naudas licēju uz ne -
pareizo zirgu, cīnoties „pretinieka” 
pusē?

Vēsturnieks Voldemārs Šteins 
(1927-2010), sava mūža pēdējās 
grāmatas virsrakstā nosaucot 
Jukumu Vācieti par dižo kur  zem-
nieku, parāda, ka viņam par ap -
cerējamo būs daudz laba, ko sa -
cīt. Tā arī ir. Iecelts 1915. gada 
novembrī par 5. Zemgales lat -
viešu strēlnieku bataljona koman-
dieri, Vācietis izcēlis latviešu 
vienību īpašās vajadzības un zi -

Apstākļi diktēja mūža gaitu
Voldemārs Šteins, Dižais kurzemnieks Jukums Vācietis, apgāds Zvaigzne ABC, 2010. g., 175 lpp.

nāmu atšķirtību no cara armijas 
krieviskās daļas. Piemēram, „kā dā 
instruktoru apmācības stundā           
J. Vācietis esot teicis, ka šīs šaute-
nes latvieši neizlaidīs no rokām, 
iekams Lielais lācis nebūs devis 
latviešiem tiesības pašiem noteikt 
savas vajadzības, jo latviešiem       
esot apkaunojoši, ka pār tiem val-
da krievs ar vīzēm kājās”. (42. lpp.) 
J. Vācietim piedēvētas pozitīvas 
īpašības: viņš bijis godprātīgs, uz -
ņēmīgs.

Vācieša militārā karjēra augusi 
strauji: pēc boļševiku apvērsuma 
1918. gada pavasarī viņš iecelts 
par „latvju strēlnieku padomju 
divīzijas” priekšnieku, bet tā paša 
gada decembrī – par Padomju 
Krievijas Bruņoto spēku virspa-
vēln ieku. Viņa komandēšanas lai-
kā Sarkanā armija sasniegusi vie-
nu miljonu cilvēku. Latvijas ne -
atkarības laikā visas Vācieša ros-
mes bijušas saistītas ar sarkano 
Krieviju. Viņš bijis mācībspēks un 
zinātnieks tās Kaŗa akadēmijā,   
līdz 1937. – 1938. gada tīrīšanās 
no  šauts.

Kritisks jautājums: vai mūsdie-
nu nacionālam latvietim klājas 
Vācieti godināt ar diža kurzem-
nieka apzīmējumu? 

Pēc V. Šteina sacītā secināms,      
ka Vācieša ideāls – „visu to mazo 
tautu, kuŗas bija iekaŗotas cara 
laikā, pilnīga un absolūta... pašno-
teikšanās”, viņam šķitis sasnie-
dzams, vispirms jau pēc Februāŗa 
revolūcijas („tagad būs brīva Lat-
vija brīvā Krievijā”- bet, ja Krie-
vijā, kur tad tā pilnīgā un absolū -
tā pašnoteikšanās?), bet gluži tā -
pat pēc boļševiku nākšanas pie 
varas oktobrī. Vārdu sakot, Vācie-
tis bijis  labu nodomu vadīts 
cilvēks, bet diemžēl noticētājs.

Kad 1918. gada beigās un 1919. 

gada sākumā Vācieša strēlnieki 
spieda, Brigaderes vārdiem runā-
jot, „latviešu jauniešu sauju”, t. i., 
Ulmaņa pagaidu valdību, „līdz  
pat jūrai aiz Ventas”, viņiem par 
situāciju Latvijā bijusi gaužām 
trūcīga informācija. V. Šteins: 
„Viņu vidū plaši bija izplatīts 
uzskats, ka Latvijas Valsts minis- 
t ru prezidents Kārlis Ulmanis ir  
tas pats Rīgā pazīstamais vācu 
rūpnieks Carl Ulmann, kuŗa vār-
du varēja redzēt uz Rīgas ietvju 
plāksnēm. Skaidrs, ka šāds cilvēks 
strēlniekos simpatijas izsaukt ne -
varēja. Viņi bija pārliecināti, ka 
dodas uz Latviju, lai padzītu no   
tās vāciešus.” (144.) Arī pats Vā -
cie tis, Stučkas aicināts, uzņem da-
mies Padomju Latvijas armijas 
virs pavēlnieka posteni, to darījis 
ar piebildi, ka armiju komandēs 
vienīgi cīņās pret vāciešiem. Au -
tora secinājums: „Tātad cīnīties 
pret Latvijas Republiku J. Vācietis 
nevēlējās!” Un vēl tālāks secinā-
jums, kas Vācieti mazgā nu jau 
pavisam baltu: „Iespējams, J. Vā -
cie tis pats veicinājis neatkarīgās 
Latvijas Republikas paglābšanu 
no bojāejas.” (146.)

Citos avotos (piem., Visvalža 
Lā ča „Latviešu zemes un tautas 
vēsturē I” 203. lpp.) Vācieša gribas 
un nostājas vietā gan minēti citi 
apstākļi, kāpēc Pagaidu valdības 
(un vācu kaŗaspēka) kontrolē 
kritiskajos 1918./1919. gada mēne-
šos saglabājies Kurzemes dienvid-
rietumu nostūris ap Liepāju, Aiz-
puti, Priekuli.

Ir jau gaužām grūti atrast precī-
zu novērtējumu apstrīdētu vēstu-
risku personību mūžiem. Profe-
sors Edgars Andersons, kam grūti 
būs piedēvēt nacionālas stājas 
trūkumu, grāmatā Latvijas bru-
ņo  tie spēki un to priekšvēsture 

(1983) veselā pusotrā lappusē       
(715. – 716.) min Padomju Krie-
vijā (kopš 1922. g. Padomju Sa  vie-
nība) palikušu latviešu strēlnieku 
vārdus, kuŗi tur ieņēmuši augstus 
amatus un posteņus. Pēdējais al -
fabēta secībā ir Jukums Vācietis. 
Par viņiem Andersons saka: „Kaut 
gan šie kaŗavīri Latvijai bija pa -
griezuši muguru vai Latvijā ne -
varēja atgriezties, viņi tomēr bija 
izcili latviešu kaŗavīri, kas spēja 
iekļūt varenas lielvalsts (sic! – iz -
cēlums mans – E. S.) atbildīgajos 
posteņos. Tā tomēr ir liecība par 
latviešu kaŗavīru spējām.” Citās 
domās ir pazīstamais Latvijas 
Republikas 10. Saeimas vecākais 
deputāts no partijas Visu Latvijai!, 
kuŗš savas jau minētās grāmatas 
147. lappusē par Krievijā paliku-
šajiem raksta: „Viņu dzīves sa  skal-
dīja svešas zemes un svešu ļaužu 
nāves cirvis. Viņi visi bija bezgala 
uzticīgi kalpojuši svešai, maldīgai 
idejai, kas bija naidīga mūsu tau -
tas pastāvēšanai neatkarīgā valstī.” 

Kāpēc Jukums Vācietis neatgrie-
zās brīvajā Latvijā pag. gs. 20. 
gados? Kā šī neatgriešanās sa -  
skan ar viņa 1915. gada pro lat vis-
ko, pret Lielo lāci vērsto stāju? –                 
V. Šteins, gan neizklāstot neko tu -
vāku, apgalvo, ka Vācietis 20. ga -
dos esot „meklējis ceļus”, kā at -
griezties Latvijā. Šteins citē vie -  
nīgi vārdā nenosauktu  autoru,   
kas Čikāgā izdotā žurnālā Strēl-
nieks kaut kad ap 1970. gadu 
rakstījis, ka „brīvās Latvijas varas-
vīru pulkā ir atradušies tādi, kas, 
slēpdami savas kļūdas strēlnieku 
laiku kaujās un baidīdamies, ka 
pulkvedis J. Vācietis tās varētu at -
klāt, zemiskā kārtā ir gādājuši,       
lai J. Vācietim būtu liegta iespēja 
atgriezties Latvijā”. Jābrīnās, ka 
nezināmajam autoram turpat 50 

gadus vēlāk pietrūcis drosmes 
atklāt, kas tie tādi, visticamāk,       
jau mirušie, varējuši būt, kas pret 
dižo kurzemnieku tik zemiski 
izturējušies. Jābrīnās, ka V. Šteins 
nav varējis vai gribējis papētīt       
ko tuvāku Latvijā, kur taču ir ar -
chīvi, kādi nebija pieejami Čikā-
gas izdevuma autoram, un tur -  
k lāt mūsdienas no 20. gadiem  
šķiŗ lielāks noilgums nekā 1970. 
gadu. 

Kā varonis mūsu jaunāko laiku 
vēstures folklorā Jukums Vācietis 
nespēj iziet ne ar kalpošanu „va -
renajai lielvalstij”, nedz ar padom-
ju varas viņam piespriesto un tū -
daļ arī izpildīto nāves sodu 1938. 
gada 28. jūlijā. Paliekamāko pie-
mi nekli viņam uzcēlis dzejnieks 
Aleksandrs Čaks, poētizējot Mū -
žības skartajos Vācieša 1916. ga -
da 17. jūlijā teikto sprediķi saviem 
strēlniekiem no Piņķu baznīcas 
kanceles. Norādījis uz altāŗglez -
nu, Vācietis Čaka dzejiskajā atstās-
tījumā teicis: 
 Kristus tur virs ūdeņiem kā 

smiltīm
 Iet un negrimst, tāpēc ka viņš tic 

sev,
 Savam garam, darbam, ko viņš 

dara.
 Ticiet jūs – un arī nenogrimsit.
 Neatslīgsit nebūtībā otrreiz,
 Kur jau bijāt simtiem, simtiem 

gadu.

 Savam spēkam, zemgalieši, ticiet,
 Savam naidam, savai izturībai,
 Savām tiesībām un slēptai laimei.

Ko lai dara, ja kopskatā Vol de-
māra Šteina Jukums Vācietis iz -
skatās krietni citāds nekā Alek- 
s andra Čaka Jukums Vācietis Piņ-
ķos! Jukums...

Eduards Silkalns            

(Turpinājums sekos)
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16. februāris ir Lietuvas Re -
publikas Neatkarības diena. Viļ-
ņā, Simona Daukanta lauku -      
mā, pie prezidenta pils ik gadu 
tiek pacelti visu trīs Baltijas         
valstu – Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas karogi. Svinīgs brīdis 
notiek arī pie nama Viļņā, kur 
pirms 93 gadiem - 1918. gada 
16. februārī Lietuvas padome 
parakstīja Lietuvas Neatkarības 
atjaunošanas aktu, - bija nodi-
bināta uz demokratiskiem pa -
matiem balstīta valsts ar galvas-
pilsētu Viļņā, tādējādi noro be-
žojoties no visām valstiskajām 
saitēm, kādas tai jebkad bi ju  šas 
ar citām tautām. 

Šogad aprit 21 gads kopš 1990. 
gada 11. marta, kad „paužot 
tautas gribu”, Lietuvas Republikas 
Augstākā padome nolēma 
atjaunot 1940. gadā    sve šas 
varas pārtrauktās Lietu vas valsts 
suverēnās varas dar bību, paslu-
dinot neatkarību no Padomju 
Savienības. 

Latvijas prezidents Lietuvā
Lietuvas Neatkarības dienas 

priekšvakarā  9. - 11. februārī 
Lietuvu oficiālā vizītē apmek-
lēja Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers ar kundzi Lili -      
tu, kā arī Ministru prezidenta 
biedrs, aizsardzības ministrs Ar -
tis Pabriks, ekonomikas mi -    
nistrs Artis Kampars, iekšlietu 
ministre Linda Mūrniece, vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs Raimonds Vējo - 
nis un uzņēmēji. 

Valdis Zatlers pasniedza vals ts 
augstākos apbalvojumus vai rā-
kiem Lietuvas Republikas sa -
bied riskajiem un kultūras darbi-
niekiem. 

Latvijas prezidentu ar dzīves-
biedri Viļņā pie prezidenta pils 
10. februārī oficiālā ceremonijā 
sagaidīja Lietuvas prezidente 
Da  ļa Grībauskaite. Vēlāk Latvi-
jas prezidents tikās ar Lietuvas 
premjērministru Andrju Ku -
biļu, ar kuŗu tika runāts arī par 
Baltijas valstu kopīgā dzelzceļa 
Rail Baltica izveidi. Savukārt ar 
Lietuvas prezidenti pārrunājaa 
kopīgo Baltijas valstu enerģē-
tikas stratēģiju, īpaši par Visa-
ginas atomelektrostacijas pro-

BRĀĻU TAUTAS LIETUVĀ UN LATVIJĀ  

jekta attīstību, kā arī par ko  pē-
jiem transporta, iekšlietu un 
pārrobežu sadarbības virzie-
niem. Lai veicinātu abu valstu 
ekonomisko attīstību un Latvi  -
jas un Lietuvas saiknes stiprinā-
šanu uzņēmējdarbībā, Latvijas 
prezidents piedalījās Latvijas – 
Lietuvas biznesa forumā, kur 
Latviju pārstāvēja informācijas 
technoloģiju, tūrisma, biznesa 
konsultāciju, plašsaziņas līdzek-
ļu, enerģētikas un elektronikas 
industrijas, būvniecības nozaŗu 
uzņēmēji. 

Latvijas prezidents nolika vai-
nagu pie 1991. gada 13. janvārī 
barikāžu laikā nogalinātajiem 
lietuviešiem veltītā pieminekļa 
Antakalnis kapsētā.

V. Zatlera vizīte 11. februārī 
tur pinājās Liepājas sadraudzības 
pilsētā Klaipēdā, kur  prezidents 
tikās ar pilsētas galvu Rimantu 
Taraškeviču, lai pārrunātu reģio-
nālās sadarbības jautājumus. R. 
Taraškevičus pozitīvi novērtēja 
Latvijas uzņēmēju paveikto, īpa -
ši izceļot veiksmīgo sadarbību ar 

metalllražošanas uzņēmumu 
„Liepājas metallurgs”. V. Zatlers 
bija uzaicināts uz Klaipēdas uni-
versitātes 20 gadu jubilejas svi  -
nī bām, kur viņam tika piešķirts 
Go  da doktora tituls. Klaipēdā 
Lat vijas prezidents tikās arī ar 
lat viešu kopienas pārstāvjiem, 
bet vizītes nobeigumā apmeklē -
ja lat viešu luterāņu dievnamu 
Būtiņ ģē. 

Lietuvieši Latvijā
Šobrīd Latvijā dzīvo vairāk ne -

kā 31 000 lietuviešu, Rīgā aptu-
veni 8000. Latviešu Lietuvā ir 
des mit reižu mazāk. Rīgas Lietu-
viešu vidusskolas direktore Bro-
ņis lava Aldona Treija stāsta, ka 
lietuvieši ir viena no senākajām 
Latvijas mazākumtautībām. Jau 
1897. gadā veiktās Krievijas tau-
tas skaitīšanas dati liecina, ka 
mūs dienu Latvijas territorijā dzī-
vojuši 24 507 lietuvieši, kas lielā-
koties bija strādnieki Liepājas 
rūpnīcās, lauksaimnieki Kurze-
mes guberņas tuvumā, kā arī ne -
liela kolonija Indricas muižā Lat-

galē. 1913. gadā Rīgā lietuviešu 
kopējais skaits sasniedza gan - 
drīz 35 000. 

Atmodas laikā 1988. gadā Rīgā 
tika izveidota Latvijas Lietuviešu 
kultūras biedrība, par kuŗas pir-
mo priekšsēdi ievēlēja ārstu Ro -
mualdu Ražuku. Atbalstot Lat vi-
jas Tautas frontes (LTF) mērķus, 
Lietuviešu kultūras biedrība ie -
stā jās Latvijas Nacionālo kultūras 
biedrību asociācijā, kuŗas atbil dī-
gais sekretārs bija R. Ražuks. No 
1990. līdz 1992. gadam viņš bija 
ievēlēts par LTF priekšsēdi. Bijis 
arī Rīgas domes, 7. Saeimas de -
putāts un vadījis Latvijas dele gā-
ciju Baltijas Asamblejā. Apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu ordeni un Lie-
tuvas Ģedimina ordeni. Šobrīd 
R. Ražuks ir Jūrmalas domes de -
putāts. 

Latvijā dzīvo un ģimeni nodi-
binājusi lietuviešu aktrise Aurē-
lija Anužīte-Lauciņa, arī Latvijā 
populāra aktrise. Savukārt 20 ga -
dus Lietuvā nodzīvoja latviešu 
režisors Māris Martinsons, kuŗa 
spēlfilma „Loss” (Latvijā - „Neva-
jadzīgie cilvēki”) 2008. gadā tika 
izvirzīta ASV Kinoakadēmijas 
bal vai katēgorijā „Labākā ārval- 
s tu filma”. 2008. gada vasarā 11. 
Šanhajas Starptautiskajā kino 
festivālā M. Martinsons ieguva 
balvu par labāko režiju un par 
labāko mūziku. 

Lietuviešu kultūras biedrības
Senākā Lietuviešu biedrība iz -

veidota 1904. gadā Liepājā, kur 
līdz 1911. gadam dzīvoja 17 660 
lietuviešu. 1907. gadā atvēra Lie-
tuviešu sākumskolu, kas tagad       
ir vidusskola. 1933. gadā Lietu-
viešu biedrības vajadzībām uz -
būvēja ēku, kas 1940. gadā tika 
nacionālizēta, bet 1991. gadā at -
gūta. Liepājas lietuviešu kultūras 
biedrība „Rūta” aktīvi piedalās 
Kurzemes reģiona sabiedriskā 
darbībā, populārizējot labākās 
lietuviešu kultūras tradicijas. 
1991. gadā sāka darboties lietu-
viešu folkloras kopa “Senoliu”. 

Daugavpilī 1926. gadā izvei-
dota lietuviešu biedrība „Vitis”, 
kas kļuvusi par Latgales reģiona 
lietuviešu izglītības, kultūras         
un informācijas centru. Šogad 
biedrībai apritēs 85 gadi.  Tās vi -

zītkarte ir folkloras kopa „Rasa”. 
Savukārt Jelgavas lietuviešu 

biedrība „Vītis” (izveidota 1989. 
g.) ir kļuvusi par Zemgales reģio-
na lietuviešu centru. 

Valmieras lietuviešu biedrība 
„Gintaras” ir Vidzemes reģiona 
lietuviešu centrs. Pirmo reizi sa -
nāca kopā 1995. gada 15. feb ru-
ārī, lai svinētu Lietuvas Neatka-
rības dienu.

Lietuviešu biedrību rīkotie 
lielākie notikumi ir Latvijas un 
Lietuvas neatkarības gadadie -
nas, Pasaules lietuviešu Dzies -  
mu un deju svētki, Baltijas folk-
loras festivāls Baltica, kas pār-
maiņus notiek Latvijā, Lietuvā   
un Igaunijā, Latviešu un lietu-
viešu dzejas dienas un citi.

Radio tilts 
Liela nozīme Latvijas lietu -

viešu nacionālo aktīvitāšu ko -  
or di nēšanā bija 1990. gada vasa -
rā sāktajiem Latvijas Radio rai-
dījumiem lietuviešu valodā, ko 
veidoja žurnāliste Jūrate Šid - 
laus kiene. Lietuvieši atbalstīja lat-
viešu tautas nacionālos centie -
nus - to noteica abu tautu etnis -
kā tuvība, kopīgā vēsture un 
būtībā identiskie mērķi. Ļoti 
skaidri tas izpaudās 1991. gada 
janvāŗa barikāžu laikā, kad pēc 
traģiskajiem Viļņas notikumiem 
un Lietuvas Radio ieņemšanas 
Latvijas Radio ar lietuviešu brīv-
prātīgo palīdzību rēgulāri snie -
dza informāciju arī lietuviešu 
valodā. Radio no Rīgas raidīja 
ziņas uz Lietuvu. Latvijas Radio 
mājā Rīgā joprojām dzirdama 
lietuviešu valoda, jo no šejienes 
ziņas uz Lietuvu par jaunumiem 
Latvijā jau 15 gadus raida Lie -   
tu vas radio korespondents Arūns 
Vaikutis. Viņa balss dzirdama arī 
Latvijas Radio par aktuālitātēm 
Lietuvā. Arūns ir absolvējis Kau-
ņas universitāti un Latvijas Uni-
versitāti Rīgā un runā izkoptā 
latviešu valodā. 

Jāpiebilst, ka Latvijas un Lie-
tuvas parlamenti 2000. gadā 
pieņēma nopietnu lēmumu -        
22. septembrī svinēt Baltu vie-
nības dienu – kopējo uzvaru 
Saules kaujā 1236. gadā.

Valija Berkina 

Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite un Latvijas prezidents 
Valdis Zatlers tikšanās laikā Viļņā
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A T K L Ā T A  V Ē S T U L E
Mīļais Prezidenta kungs!
 
Es ziemas pavadu Spānijā, jo 

maniem 92 gadiem aukstās, 
sniegainās Rīgas ziemas ir pār-
lieku liels pārbaudījums. Bet 
man rēgulāri pienāk latviešu 
avīzes no Latvijas, ASV un Ka -
nadas, un par pēdējiem notiku-
miem Latvijā esmu diezgan labi 
informēta.

Šodien saņēmu 8. februāŗa 
Latvijas Avīzi, kuŗā ir raksts        
par Iekšlietu ministrijas pro -
jektu ieviest atvieglojumus pa -
valstniecības  piešķiršanā ne  pa-
valstnieku  (lielākoties krievu) 
bēr niem, kas piedzimst Latvijā. 
Tur ir arī rakstīts, ka Jūs iesa -      
kāt pavalstniecību viņiem pie-
šķirt automatiski tūlīt pēc pie-
dzimšanas. No humāni ideālā 
vie dokļa šāda pavalstniecības 
uzdāvināšana ir ieteicama un 
pat uzslavējama, bet, skatoties 

no mūsu bēdīgās pieredzes per -
s pektīvas, šāda pavalst nie cības 
uzdāvināšana pēc 18 gadiem 
novestu mūsu tautu pie vēl lie-
lākas atkarības no krievu balsīm 
mūsu Saeimā.

Traģisks ir jau fakts, ka mēs 
esam izmirstoša tauta un zeme, 
no kuŗas izbrauc latvieši un        
kuŗā iebrauc uz palikšanu ar -
vien vairāk krievvalodīgo imi g-
rantu. Kanadas latviešu avīzē 
lasu, ka pagājušā gadā vien 
Latvijā uz dzīvi ir apmetušies 
pāri par 10 000 krievu un tikai 
nedaudz vāciešu, lietuviešu un 
igauņu. Nesaprotu, kādēļ mūsu 
imigrācijas iestādes ļauj tieši 
krievvalodīgajiem apmesties         
uz dzīvi Latvijā, kur viņu tāpat 
jau ir daudz par daudz! Ar vi -
ņiem krievu valoda Latvijā no -
stiprinās vēl vairāk, un visas 
mūsu pūles “latviskot” mūsu ze -
mi un tautu atduŗas pret viņu 

skaitlisko pārsvaru. Zeme, kuŗā 
ārzemju latvieši nevar atgriez -
ties tāpēc, ka nevar dabūt dar -  
bu bez krievu valodas prasmes... 
Ja mūsu iepriekšējā prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga ar vieglu 
roku, daudz nedomājot, iesaka 
pavalstniecību piešķirt VISIEM 
Latvijas krieviem, tad šķiet, ka 
viņai ir tikai “īstermiņa” skatījms 
uz nākotni un viņai neliekas        
ļoti svarīgi, ka mūsu Saeima 
nenovēršami pārietu krievu ro -
kās.

Prezidenta kungs, lai gan Jūs 
nesen laipni tikāt uzņemts Ma  s- 
 kava un Sanktpēterburgā,  ne 
Medvedevs, ne Putins nav un 
nekad nebūs Latvijas draugi. 
Viņiem ir tikai VIENS mērķis. 
Tāpat kā lielam vairākumam 
krievvalodīgo Latvijā. Pat ja vi -
siem viņu bērniem iedodam 
Latvijas pavalstniecību, mums 
nav nekādas garantijas, ka viņi 

neuzaugs ģimenēs,  kas latvie -
šus nicina un pat ienīst, kam 
Latvijas valsts ir tikai parejoša 
neērtība un kas dzīvo ar cerību 
un paļāvību, ka agrāk vai vē -        
lāk Latvijas Saeimu pārņems 
“pareizie” deputāti un viss at -      
kal atgriezīsies “pareizās sliedēs”.

Tie bērni, kuŗiem mēs ar dās-
nu roku iedodam pavalstnie -
cību šodien, pēc 18 gadiem pa -
rakstīs nāves spriedumu Latvi -
jas valstij un tautai. Latvijā ne 
tikai nedzimst bērni, bet pat tie 
latvieši, kuŗi ir uzauguši normā-
lās latviešu ģimenēs, aizbrauc,        
jo viņi nejūtas šeit pietiekami 
saistīti un mēs neesam varējuši 
vai gribējuši viņiem ieaudzināt 
patriotismu un apziņu par pie-
derību savai tēvzemei. Tāpat 
krie vu bērni nejūtas ne piede-
rīgi, ne lojāli Latvijas valstij vai 
Latvijas zemei. Jauno Latvijas 
pavalstnieku krievu vecāki arī  

turpmāk viņos “iekultivēs” lojā-
litāti, apbrīnu un cieņu pret    
“visvareno” dzimteni Krieviju.   
Ja 20 gadus brīvās Latvijas krie-
vu prese un TV ir radījusi tikai 
naidu un nicināšanu pret visu 
latvisko un viņu vecāki ar to ir 
uzauguši, tad mums nav nekā -
du garantiju, ka viņi tādā pašā 
garā arī turpmāk  neaudzinās 
savus “jaunizceptos” Latvijas pa -
valstniekus. Ja jau tagad ārzem -
ju latvieši nevar dabūt darbu 
savā dzimtenē, ja neprot krie-
viski, tad pēc pavisam nedau-
dziem gadiem Latvijā visi ru -  
nas tikai krieviski un - mūsu 
sapnis par latviešu tautu un 
Latvijas valsti  būs izsapņots. 
Pre zidenta kungs, neatdodiet 
Latviju krieviem. Pat ne aiz 
cilvēkmīlestības un humānas 
ie dvesmas.

Aina Rodriguez-Mata
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Jauniebraucēji nepiedalās
Un kā tad lai viņi zinātu, kas  

kur notiek? Viņi nelasa Brīvo Lat-
viju, jo par to ir jāmaksā abone-
ments un viela viņus galīgi ne -
interesē. Viņi sazinās galvenokārt 
ar tīmekļa, ar vietņu starpnie - 
cību, piemēram, draugiem.lv, vai 
arī savā starpā, sūtot īsziņas ar 
kabatas telefonu. Viņi bieži dzīvo 
lielos attālumos no tuvākā lat vie - 
šu centra un nevar atļauties ne 
ceļa naudu, ne laiku, lai tiktu uz 
kādu sarīkojumu. Arī mūsu rēgu-
lārie sarīkojumi jaunos Latvijas 
latviešus nemaz neinteresē, un    
par to nav ko brīnīties. Vai Latvijā 
viņi zināja, kas ir Draudzīgais ai -
cinājums, Kurzemes cietoksnis un 
tie citi? Un tagad, Anglijā, kad jā -
strādā briesmīgi gaŗrās stundas, 
kādreiz vairākās darbavietās, bieži 
maiņās, vai viņiem būtu laiks     
nākt uz kādu sarīkojumu, kur jā -
dzird  referāts vai gaŗāks stāstī-
jums par svešu temu starp galīgi 
svešiem ļaudīm? Nerunāsim ne -
maz par valdēm, komitejām, kur 
viņiem nebūtu ne laika, ne intere-
ses, ne pieredzes, ne vajadzības 
piedalīties. Vienkāršos vārdos sa -
kot – mūsu sabiedrība Lielbrita-
nijā tagadējās Latvijas latvietim 
nepiedāvā nekā tāda, kas būtu 
viņam/viņai vajadzīgs vai pie-
vilcīgs.

Jauniebraucēji piedalās
Taču bilde nemaz nav  pavisam  

negātīva. Kur mēs redzam šos 
jauniebraucējus? Manā korītī Lon-
donā lielais vairākums dziedātāju 
ir jauni Latvijas latvieši, kuŗiem 
pietrūkst latviešu valodas un 
dzies mas (tikai seši ir t.s. veclat-
vieši, ieskaitot manu vīru!), tāpat 

Mēs un jūs
 Pārdomas par jauniebraucēju integrēšanu trimdas latviešu sabiedrībā – kā tas notiek vai nenotiek. 

Sevišķi piemēri pēc pieredzes Lielbritanijā

Lilija Zobens
(Turpināts no nr. 8)

Londonas dejotājos vairākums ir 
jauniebraucēji. 

Viens lielisks izņēmums mūsu 
tumšai bildei ir Mansfīlda – tur 
DV nodaļa  jau bija, varētu teikt, 
uz pēdējām pekām, bet jaunie-
braucēji pēdējos divos gados ir 
nā  kuši talkā, jāsaka – pārņēmuši 
nodaļu un to pilnīgi atdzīvinājuši. 
Izveidojies korītis – Novadi, izvei-
dojusies bērnu studija (nevis sko-
liņa) Varavīksne, kur sanāk apmē-
ram 15 bērni dažādā vecumā, lai 
piedalītos dažādās nodarbības – 
ar mākslu, teātri, dziedāšanu, rota-
ļām. 

Un kāpēc viņiem veicas? Divi 
iemesli – Mansfīlda nav liela pil-
sēta, attālumi neatbaida no pie da-
līšanās, tātad ir bijis vieglāk savest 
cilvēkus kopā un ir bijuši divi 
„mo  tori” – Helmuts Feldmanis un 
Liene Lozberga – divi cilvēki, kas 
ar sirdsdegsmi, mīlestību un ne -
atlaidīgu darbu ir izveidojuši jau-
nu, svaigu sabiedrisku vidi līdz-
šinējā Daugavas Vanagu struktū-
rā, - vidi, kas ir pievilcīga jauniem 
latviešiem. 

Bostonā, Linkolnšīrā, notiek 
rēgulāras ballītes īrētās telpās, ar 
dīdžeju vai Latvijas mūziķu pieda-
līšanos. Latvieši te strādā laukos,   
ir diezgan nošķirti no sabiedrības 
un no citiem centriem, tātad paši 
rīkojas. Uz dievkalpojumiem vi -
sur tagad nāk vairāk jauniebrau-
cēju nekā vecie, varbūt tāpēc, ka 
viņi saprot - baznīcā drīkst nākt 
kuŗš katrs un no viņiem netiks 
prasīts nekas.

 Citas pozitīvas zīmes redzamas 
Pīterborovā, kur arī ir dzinēj -  
spēks – Iveta Sūna; viņa strādā 
brīv  prātīgi organizācijā, kas būtī-
bā ir dibināta, lai palīdzētu bēg-

ļiem no Afrikas, bet tagad pievēr-
šas Austrumeiropas iebraucēju 
problēmām. Baznīcas telpās iz  vei-
dojies centrs, kur latvieši var nākt 
un rast atbildes uz savām problē-
mām un kur no Jāņiem uzsākta 
latviešu skoliņa. 

Londonas DV namā saimnieces 
vietniece pamatīgi strādā, lai iz  vei-
dotu virkni sarīkojumu, kas būtu 
pievilcīgi Latvijas latviešiem, - ne 
tikai ballītes, bet arī teātris, kara-
oke vakari, latviešu vakariņas ik 
nedēļu, un viņai lielākoties ir pa -
nākumi. 

Lielais Jāņu sarīkojums 2010. 
gadā notika „Straumēnos”, DVF 
īpašumā Anglijas vidienē. Bija tra-
dicionālā daļa, piedalījās koŗi un 
dejotāji, sekoja ugunskura dedzi-
nāšana ar Jāņu rotaļām un arī rok-
mūzikas koncerts, kas pievilka  
ļoti daudz klausītāju. Rīkotāji ne -
varēja pateikt, tieši cik cilvēku pie-
dalījušies, bet konservātīvākā ap -
lēse bija ap 3500 (daži pat minēja 
tuvāk pie 5000).

Kopsavilkumā - varam redzēt, 
ka daudziem jauniebraucējiem to -
mēr ir vajadzīga latviešu sabied-
rība, bet varbūt ne tāda, kādu mēs 
spējam piedāvāt. Viena daļa pie-
dalās dievkalpojumos, ja atrodas 
tuvu baznīcai un saņem informā-
ciju par dievkalpojumu laikiem 
utt. Ir tādi, kas piedalās zināmās 
nodarbībās, koŗos vai tautasdeju 
kopās, jo tās viņiem sagādā vaļas-
prieku, līdzaudžu sabiedrību, var-
būt ļauj turpināt hobiju, ar ko no -
darbojušies Latvijā. Skoliņas vei-
dojas  Bostonā, Pīterborovā, Brad-
fordā, varbūt arī citur, jo daudzi 
bērnu vecāki tomēr grib, lai bērni 
runātu latviski. Tā tiešām ir po -
zitīva zīme, jo pierāda, ka šie cil-
vēki mīl savu zemi un valodu un 
cer kādreiz atgriezties mājās.  Vis-
vairāk viņi pulcējas uz ballītēm, 
ka  raoke vakariem un līdzīgām iz -
priecām. Kad pieminēju šo faktu 
PBLA valdes sēdē, Amerikas lat-
vieši jau pavīpsnāja – oho, tie jau 
tikai uz ballītēm, ne jau uz ko no -
pietnu. Bet ko tad mēs gribam? 
Lai viņiem nebūtu nekāda vaļas-
prieka? Gados jauni cilvēki, visu 
ne  dēļu nostrādājušies līki, vai vi -
ņiem nepienākas kaut vienu reizi 
mēnesī drusku izklaidēties ar sa -
viem draugiem?

Komūnikācija
Nu tāda tā bilde izskatās šobrīd. 

Un kāda tā būs pēc pieciem vai 
pēc desmit gadiem? Ko varam 
darīt, lai vispār vēl eksistētu lat-
viešu sabiedrība Lielbritanijā, un 

ko varam darīt, lai visi latvieši ne -
atkarīgi no izcelsmes tomēr būtu 
viena kopiena?

Komūnikācijas problēma ir lie-
la, bet nav nepārvarama. Mums, 
t.i., tagadējām organizācijām, jā -
sāk lietot jauno technoloģiju, ko 
visi jaunāki cilvēki jau sen lieto. 
Pēdējos pāris gados pie pašreizējās 
mājaslapas www.labrit.co.uk jau-
nas vietnes saradušās kā sēnes        
pēc lietus! DV Londonā sava lapa, 
Rovfantai, „Straumēniem”, Baz nī-
cai – visiem jaunas, pievilcīgas tī -
mekļa lapas. 2010. gada pavasarī 
LNPL atbalstīja jaunas lapas iz -
veidi – www.latviesiem.co.uk, ko 
uz  tur divas rosīgas meitenes, vie-
na jauniebraucēja, otra - trešās 
paaudzes Anglijas latviete. Lapa  ir 
domāta, lai sniegtu informāciju, 
ziņas, aprakstus par notikušo vi -
siem latviešiem Lielbritanijā, jau-
niem, veciem, visos novados. 
Vajag tikai vairāk rakstītāju, kores-
pondentu. 

Interesanti, ka tajā pašā laikā,  
kad izveidoja un laida klajā šo 
vietni, tas bija Jāņos, parādījās vēl 
vie na – www.anglobalticnews.co.uk, 
to Anglijas vidienē vada latviete 
Dace Gaile, kuŗa arī sākusi izdot 
avīzīti Anglo-Baltic News, bet, iz -
nākot tikai reizi mēnesī, tā nevar 
sniegt aktuālu informāciju un        
nav īsti konkurente Brīvai Lat-
vijai, jo sniedz informāciju, kas 
vajadzīga tikai jauniebraucē -       
jiem, – par nodokļu jautājumiem, 
pabalstiem, dzīvošanas iespējām 
utt., bet kas mums jau ir zināma 
vai nav vajadzīga. Nesen parādījās 
vēl viena – latviska Anglija! Netiku 
tālu ar to, jo bija drošības jautā-
jumi datorā, bet tas arī pierāda,    
cik vajadzīga ir šāda veida ko -
mūnikācija un informācija jaun-
iebraucējiem. Skaidri redzams,        
ka jaunās paaudzes – mēs un            
jūs – lieto tīmekli tikpat rēgulāri 
kā dezodorantu, un mums jāiet 
laikam līdzi. Mums jāizmanto t.s. 
sabiedriskie tīkli (social networ -
king sites) draugiem.lv utt., lai sazi-
nātos un lai paplašinātu zināša -
nas – kas mēs esam, kur mēs at  ro-
 damies, ko mēs darām un kāpēc.

Sadarbība
Vēl, par komūnikāciju runājot, 

jāpiebilst - mūsu organizācijām ir 
jā  izlaužas no sava šaurā interešu 
loka un jāsameklē tie jūs – jāat -
rod, kur viņi dzīvo un pulcējas, 
jāpiedāvā palīdzīgā roka, bet bez 
spiediena „piedalīties” mūsu sarī-
kojumos. Nacionālā padomē cen-
šamies uzzināt, kur atrodas šādi 

pulciņi, tad aicinām pārstāvjus 
pie dalīties kādā mūsu sēdē un 
pastāstīt par sevi, par saviem pie-
dzīvojumiem un problēmām, par 
saviem plāniem un iecerēm un 
tādējādi – sarunas veidā – atklāt, 
kā tālāk rīkoties konkrētā spe-
cifiskā gadījumā. 

Esam arī paši braukuši piedalī-
ties jauniebraucēju sarīkojumos, 
lai redzētu, ko viņi dara, kā vi -
ņiem iet, lai ar viņiem izrunātos 
un pastāstītu arī par sevi. Dažos 
gadījumos pietiek ar mazu finan-
ciālu atbalstu – samaksāt par tel -
pu īri skoliņai vai koŗa mēģi-
nājumam. Varam sniegt padomus 
jaunu skoliņu izveidei. Citos ga -
dījumos bijusi vajadzīga informā-
cija par pabalstiem un par biznesa 
iespējām, ko esam sagādājuši. Pē -
dējos mēnešos radušās iespējas 
sadarboties ar jaunu biznesa p a-
lātu – British-Latvian Chamber of 
Commerce – un dažām citām lī -
dzīgām organizācijām. 

Vārdu sakot, mēs un jūs sāksim 
tikties un sadarboties, ja tikai mū -
su organizācijas iziet no vecām 
sliedēm, lieto jauno technoloģiju 
un informācijas izplatīšanai mē -
ģina veidot personiskus kontak -
tus un pazīšanos ar jauniebrau-
cējiem bez aizspriedumiem, bez 
pārmetumiem un bez konflik-
tiem. 

Nākotne
Vērojot mūsu sarīkojumus un 

no   darbības Lielbritanijā, redzam - 
drīz pienāks laiks, kad uz mūsu 
rīkoto Lāčplēša sarīkojumu atnāks 
varbūt divi cilvēki. Kur pielikt 
punktu? Kad izbeigt? DV namus 
vairs nevarēs uzturēt. Vienīgi ja 
mainām stratēģiju; vienīgi ja sa-
protam, ka esam viens otram v a-
jadzīgi; vienīgi ja pēc sazināšanās 
ar jauniebraucēju grupām aici-
nām viņus piedalīties ipaši izkār-
totajos sarīkojumos, kas viņiem 
b  ū  tu pievilcīgi! Piemēram, izrā dī-
sim kādas jaunas filmas no Latvi-
jas (to varētu samērā vienkārši iz -
kārtot ar vēstniecības starpnie-
cību); aicināsim kādas rokgrupas 
no Latvijas (Prāta vētras koncertu 
biļetes vienmēr ir visas pārdotas 
pirmajā dienā); iekārtosim savos 
namos platekrāna televīzorus,      
kas spēj uzņemt tiešraides no Lat-
vijas (Londonas namā vislielākā 
atsaucība ir bijusi, kad pārraida 
hokeja sacīkstes! Tad nams čum 
un mudž!); jā – rīkosim tās pašas 
ballītes. 

Taču jārīkojas tagad, kamēr 
jaun iebraucēji nav galīgi zaudē -
juši vēlmi uzturēt saikni ar savu 
tautu, kamēr mūsu sabiedrība vēl 
ir spējīga palīdzēt un ietekmēt 
nākotnes darbību, kamēr mums 
vēl ir nami, jo, ja tos zaudēsim, 
nebūs vairs kur uzturēt kādu in -
tegrētu sabiedrību.

Tad, kad takas iemītas, ceļš pa -
zīstams, varbūt draudzības iz  vei-
dotas, tad varam sagaidīt, ka viens 
vai otrs jauniebraucējs izjutīs vaja-
dzību iestāties mūsu organizā cijās 
un strādāt kopā ar mums. Vēl la -
bāk, ja varbūt ieskatīsies mūsu 
darbībā un tad paši izveidos savas 
iekārtas un savas organizācijas 
savām vajadzībām, tāpat kā       
mana tēva paaudze pirms 60 ga-
diem.

Lilija ZobensGauja pavasaŗa gaidās

Pēc koncerta Melburnā. Priekšplānā pa labi Lilija Zobens
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 Nav vatelīna oderes,
 nav vatētas segas;
 Nātns kamzolis mugurā,
 sairis paklājs
 bāliem auseklīšiem
 pārmests guļvietai.
 Pagalvī – salocītas vakardienas.
 Nelaimē laimīgs – vate ausīs!
 Pasaules trādirīdi nedzird.
 Lietus piliena atsitienu
 uz laidara jumta
 jūnija naktī – dzird!
 Zemzemes skaidro avotu irdzē-

šanu,
 sagrautā dievnama
 svētdienas rīta zvanu –
 Laimīgais dzird!

(Marta Landmane. 
No krājuma „Vate ausīs”)

Ligita Kovtuna
(Turpināts no nr. 8) Anglija bij atvērta, atslēg’ nebij nolauzta

Piezīmes pēc ciemošanās pie tautiešiem Lielbritanijā
Braucam atkal Dzidras „ru -

dzupuķītē” – no Lesteras jāno-
kļūst „Straumēnos”, pa ceļam 
pār sēžoties Andreja Ozoliņa au -
tomašīnā. „Laimīgais dzird...”  
skan apziņā, un šais brīžos jā -
domā, ka tā patiešām ir liela lai-
me – nebūt kurluma sistam, ka 
dzirdi, redzi un jūti pasauli sev 
apkārt, ka aktīvi tajā piedalies.

Piestājam Ozoliņu mājās Les-
terā. Dulcie laipni aicina ielūko-
ties viņu ikdienā. Viņas pašas 
pasaule – klavieres, nokrautas ar 
nošu lapām, Andreja pasaule – 
galdi, plaukti, grīda vienos pa  pī-
ros (domāti dokumenti un raks-
ti) un grāmatās, abu kopīgā pa -
saule – bērnu mantas un foto vi -
sās malās. Savā prātā nosprie -      
žu – nu, klasiskais trimdas lat-
viešu sabiedriskā darbinieka 
miteklis. 

Andrejs Ozoliņš nule saņēmis 
atbildi no Šlesera. Aizvadītā gada 
decembrī viņš uzrakstīja vēstu -
les Andrim Šķēlem un Aināram 
Šleseram, prasot gluži konkrētas 
atbildes uz jautājumiem, kas ik -
vienam, kam nav „vate ausīs”, 
radušies, klausoties Par labu Lat-
viju pārstāvju priekšvēlēšanu so -
lījumos. Šķēle vēl nav atbildējis, 
Šlesers (lasi – kāds viņa runasvīrs) 
gan. „Paldies, ka atradāt laiku at -
rakstīt!” skan formāli pieklājīgā 
atbilde. Un vēl, piemēram, „..ap -
vienība Par labu Latviju vieno 
go  dīgus, talantīgus un darboties 
gribošus cilvēkus, kuŗiem ir re -
dzējums uz Latvijas nākotni...” 
utt., u.tml. Nevienas konkrētas 
at  bildes uz konkrētiem jautāju-
miem, piemēram: „.. gada laikā 
Rīgā radīt 50 000 darbavietas. 
Kur tās palikušas?”
 Tas notika krogū
 īsi pirms Ziemsvētkiem,
 kad pilnmēness spīdēja logā
 un krogusbrāļi
 kopā ar Pestīšanas Armijas 

māsām
 kā apmāti, kā Dieva aicināti,
 asaras piedurknēs slaucīdami,
 dziedāja: Jūs, ticīgie, nāciet!

(Marta Landmane)

Nu, nezinu, vai Andrejs tā īsti 
tic tam, par ko cīnās, bet skaidri 
zinu, ka mierā viņš neliksies. Ne -
ļaus ne pašmāju „zeltamutēm”,   
ne ārzemju gudriniekiem melst 
par Latviju, kas ienāk prātā un   
ko diktē konjunktūra. Sīksts vīrs. 
Un viņu balsta maigā, klusā, 
stiprā Dulcie – viena no tām ci  t-

tautu izcelsmes dzīvesbiedrēm, 
kas, savu vīru mīlēdama, runā 
viņa dzimtajā valodā. Iedvesmo-
jošs stāsts.

***
„Straumēnu” Ezera zālē sa  pul-

cējušies vairāk nekā trīsdesmit 
klausītāju. Sen neredzētas, pazīs-
tamas sejas, atkalredzēšanās ap -
kam pieni. Te arī mani iepriekšē-
jie priekšnieki – BLIK vadītāji 
Andrejs Ozoliņš un Uldis Re  ve-
liņš. Mūsu kopā izēstais „sāls 
puds” ir mūs satuvinājis, un ir 
vēr tīgi lieku reizi analizēt bijušo, 
lai stiprinātos turpmākajam. Se -
cinājums – Brīvā Latvija ir jātur-
pi na, jo cilvēki, kam tā šobrīd ir 
tik nozīmīga, stāvējuši pie šūpu -
ļa visam, ar ko Anglijas latviešu 
sabiedrība vēl joprojām ir ba -
gāta. Tostarp „Straumēniem”, kur 
mums ir  prieks pulcēties šo  -
dien, un arī Londonas Vanagu 
namam, kur pulcēsimies rīt, un 
vēl, un vēl...

***
Sarmīte Ērenpreiss-Janovska 

pie  der pie tām sievietēm, kam dā -
vāti jo daudzi talanti. Tostarp – 
radošs gars, kas sagādā bagātīgu 
vielu priecīgiem pārsteigumiem. 
Šoreiz – uz Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojumu viņa ieradusies, līdzi 
paņemot mājās uzmeklētu grā-
matu ar oriģināliem šā Aicinā-
juma īstenotāju parakstiem, grā-
matu, kas savulaik, trīsdesmito 
gadu beigās,  pasniegta meitenei, 

kuŗas mūžs traģiski aprāvās Vā -
cijā, bet grāmata palikusi – un 
nonākusi Sarmītes gādīgajās ro -
kās. No šīs vērtīgās pagātnes lie-
cības Sarmīte mums nolasa ori ģi-
nālo Aicinājuma tekstu. Tas, pro-
tams, mūs emocionāli uzlādē,       
un mēs visi kopā vērpjam do -
mas par to, kā praktiski, gluži 
reāli stiprināt garīgumu latviešu 
sabiedrībā, vismaz iemūžinot 
Brī vās Latvijas slejās to, kas sa -
sniegts un kas atstāj pēdas šo -
dienas nebūt ne vienkāršajā dzī -
vē mītnes zemē Anglijā un tēv-
zemē. Mēs runājam par to, ka 
spī tīgi jāturpina viss, ko dara        
gan Anglijas latviešu organizā-
cijas – Daugavas Vanagi, LNPL, 
gan privātpersonas, piemēram, 
ieguldot nozīmīgu ārtavu Lat-
vijas jaunās paaudzes izglītošanā.

***
Vakarā ciemos uzaicina dzej-

niece Marta Landmane. Viņa 
šo brīd mīt tajās telpās „Strau-
mēnos”, kur savulaik darbojās 
Brīvās Latvijas redakcija, bet vēl 
pirms tam – mita klasiķis Gunars 
Janovskis... Martas un Sarmītes 
vitālie stāsti ļauj zīmēt gluži 
iedomājamas kultūrvēstures ai -
nas.
 Un – pasaules valodas nopilēja
 kā ūdens pilieni no gulbja spār-

na.
 Iegravēti zelta zīmēm sma-

dzenēs...
(M. Landmane)

(Turpmāk vēl)

Marta Landmane

Sarmīte Ērenpreiss-Janovska
„Straumēnos”, Ezera zālē. Labajā pusē – Ināra un Ziedonis 
Āboliņi

Pirmoreiz tiekamies ar „vēstuļdraudzeni”, BL lasītāju Zelmu 
Šakals no Korbijas

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA”. 
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 

Jums piesūtīs pa pastu.
SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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Līmeniski.  1. Nikotīnu satu-
rošs nakteņu dzimtas augs. 4. 
Ūdeņainās vietās augoši grīšļu 
dzimtas lakstaugi. 8. Plīts. 11. 
Latvijas Valsts prezidents. 12. 
Spē jas apziņā saglabāt redzēto, 
dzirdēto. 13. Seni Peru valsts ie -
dzīvotāji. 15. Gaļas ēdiens. 18. 
Posms tenisa spēlē. 22. Rinda, 
rubrika; iedalījums.23. Diez -  
gan. 24. Kaŗa cirvji. 25. Čūska       
R. Kiplinga „Džungļu grāmatā”. 
26. Ekvadoras galvaspilsēta. 27. 

Blīvs, uzkārsts vilnas vai pusvil-
nas audums. 28. Latīņu alfabēta 
burts. 29. Druvas, lauki. 31. Sau -
si augļi ar cietu apvalku. 35. 
Griezīgas. 37. Plašs, sekls paze-
minājums zemes virsmā. 39. 
Valsts Karību jūrā uz dienvidiem 
no Kubas. 41. Telpas dzīvoklī.   
42. Viskarstākais dienas laiks 
dien vidos. 43. Saaukstēšanās sli-
mība.

Stateniski. 1. Apstrādāti lauki, 
kuŗos audzē lauksaimniecības 

augus. 2. Kāri, kārīgi. 3. Kalnu 
sistēma Eiropā. 4. Atrasties un 
dzīvot kādā vietā. 5. Ķīmiskais 
elements. 6. Ezers Vidzemē. 7. 
Īss pārtraukums. 9. Dīgsti. 10. 
Fakti, ziņas. 14. Kaklasaite (no -
vec.). 16. Vēlēšanās, tiekšanās (ie -
gūt ko). 17. Dabas parādība ar 
stipru vēju un lietu. 19. Māks li-
niecisks (kā) apzīmētājs. 20. Sa -
karu iestāde. 21. Latviešu oper-
dziedātājs (1878-1966). 29. Vo -
kāli skaņdarbi solistam ar or -

Jau 19. gs. sākumā Pēterpils un 
Maskavas universitātē, Rīgas un 
Varšavas politechnikumā lasīja 
lekcijas par pareizu mežu ap -
saimniekošanu. Pirmo augstāko 
mežsaimniecības mācību iestādi 
Latvijā atvēra Jelgavā, kur Her-
coga Pēteŗa ģimnazijā divās       
kla  sēs no 1835. līdz 1843. gadam 
sa  gatavoja mežziņus darbam 
Bal    tijas un Krievijas mežos.

Sākot ar 1920. gadu,  Latvijas 
Universitātes Agronomijas fa -
kul tātē augstāko mežkopības iz -
glītību ieguva 252 mežkopji. Jau 
1923. gada 29. jūnijā mācību 
prakses laikā Vecaucē 13 studen-
ti nodibināja akadēmisko mež-
kopju biedrību “Šalkone”, jo stu-
dentu korporācijas nespēja ap -
vienot mežkopju īpatnējās in -
tereses un prasības. Visus kopī-
gam darbam un savstarpējām 
at   tiecībām vienoja devīze “Ro -
ku rokā pie darba!”. Nozīmīgs 
bija šalkoniešu darbs organizētas 
medību saimniecības izveido-
šanā, aktīva rīcība  Mežu dienās, 
citos pasākumos, studentu au -
dzi nāšanā vienotības un patrio-
tisma garā.

1939. gadā, kad Jelgavā darbību 
uzsāka Lauksaimniecības aka  dē-
mija, tika izveidota Mežkopības 
fakultāte. Tās pirmais dekāns    
bija LKOK R. Markus, 

Pēc 1940. gada drāmatiskajiem 
notikumiem “Šalkones” darbību 
aizliedza. Pret aktīvākiem šalko-
miešiem vērsās Baigā gada re- 
p resijas. Daudzus studentus  ie- 
sau ca abu Latvijas okupētāju va- 
ru ar  mijas vienībās. Trimdas ze- 
mēs šalkonieši izveidoja savas 

Jelgava - mežsaimniecības zinātnes šūpulis

kopas un LKOK R. Markus va- 
dībā iz  deva savu žurnālu.

“Šalkone” darbību Latvijā at -
jaunoja 1991. gada 4. aprīlī, ie -
saistoties Lauksaimniecības aka-
dēmijas Meža fakultātē Jelgavā. 
Neliela daļa Meža fakultātes       
studentu un docētāju turpina 
“Šalkones” senās tradicijas un tās 
darbību. Padomus, kā aktīvizēt 
darbu, vienmēr gatavi sniegt citu 
korporāciju filistri, lai aktīvo 
šalkoniešu rindas kļūtu manāmi 
kuplākas.

Ievērojams pamats tam būs  
atjaunotais “Šalkones” karogs, 
kas darināts 20 gadus pēc bied-
rības darbības atjaunošanas. Iz -

mantojot vecbiedru 
ziedojumus,  LU 
Me   ža fakultātē svi-
nīgā cermonijā, pie-
daloties LU rekto-
ram prof. J. Skujā-
nam, ilgi gaidīto, 
skaisto karogu svi-
nīgā cermonijā ie -
svētīja Jelgavas ka -
toļu draudzes prā-
vests Aleksandrs 
Ste  panovs.

Pašreizējos ap -
stāk  ļos, kad pasau -
les koktirdzniecībā  
valda liela konku-
rence, cīņā par sil-
tuma ražošanu, iz -
mantojot dabiskos 
Latvijas mežu resur-
sus - ciršanas atli-
kumus, celmu, ceļu 
un tīrumu apaugu-
mu pārvēršanu šķel-
dā, lai nebūtu pa -

kļauti Krievijas gāzei, par  savas 
ministrijas izveidošanu, mež-
kopju izglītības financēšanu, kā 
arī par  citām pārmaiņām pa -
vērts plašs ceļš turpmākajai 
“Šalkones”darbībai.

 Lai  LU MF studentu biedrības 
“Šalkone” jaunais karogs lepni 
plīvo vienotās biedru un vec-
biedru rindās, kopīgos sarīko-
jumos Jelgavā  un visā Latvijā! 

Jelgavā 2011. gada 6. februārī 
„Šalkones” karoga iesvētīšanā 
piedalījās pens. inž. mežkopis, 
stud. korp. Fraternitas Metro-
politana filistrs Aldis Hart ma-
nis

Karoga iesvētīšana. Pie atjaunotā karoga 
Meža fakultātes 2. kursa students Renārs 
Bužoks
 

Trikātas saieta namā notika Latvijas armijas virspavēlnieka, 
kaŗa ministra, Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗa ģenerāļa Jāņa Baloža 
130. gadadienas atcere. Izrādīja viņam veltīto dokumentālo filmu 
„Melns. Balts. Sarkans”. Izstādē „Brīvības cīņas un Jānis Balodis. 
Ģenerālis. Ministrs. Cilvēks” apskatāmi ģenerāļa apbalvojumi, kā 
arī Zemessardzes 22. kājnieku bataljona bruņojums un ekipējums. 
Koncertu sniedza Nacionālo bruņoto spēku stāba orķestris.

Latgalē reģistrētajām biedrībām, nodibinājumiem vai komer-
santiem “Sorosa fonds – Latvija” konkursa kārtā nolēmis piešķirt 
100 000 ASV dolaru. Viena organizācija var pretendēt uz 18 865 
eiro lielu atbalstu. Financējuma mērķis ir palīdzēt Latgales ie -
dzīvotājiem uzlabot dzīves kvalitāti un pieņemt risinājumus, kas 
piemēroti tieši šā reģiona īpašajiem apstākļiem. 

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” Litenes filiālē  uzsākti 
vērienīgi rekonstrukcijas darbi ar Eiropas Reģionālā attīstības   
fonda atbalstu. Kopējās izmaksas būs aptuveni 708 tūkstoši latu. 
Gan vecajam, gan jaunajam korpusam tiks mainīts jumta segums, 
nosiltināti bēniņi un fasādes. Vienam korpusam  uzcels arī divstāvu 
piebūvi, kuŗā būs telpas klientu aktīvitātēm.

Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji Lietuvas pilsētā Anīkšči 
parakstīja projekta „Atjaunojamo enerģijas resursu adaptācija 
Latgalē (Latvija), Utenas un Panevēžas novadā (Lietuva)” partne -
rības līgumu. Rēzeknes pilsētas domes budžeta daļa projektā ir        
175 649 eiro, no tiem 149 301,65 eiro ir Eiropas reģionālās attīstī -
bas fonda financējums. Projekta partneŗi no Latvijas ir arī Rie -      
biņu novada dome un biedrība „Zaļie nami”.

Rojas novada vadītāja Eva Kārkliņa saņēmusi oficiālu serti-
fikātu par novada iekļaušanu starptautiskā organizācijā Mayors for 
peace (Pilsētu galvas par mieru), kas vieno 4515 pilsētas visā pa -
saulē.

Daugavpils kinoteātrī 5. martā Silverscreen pirmizrādi pie dzīvos 
Žorža Bizē operas „Karmena” ieskaņojums 3D formātā, kas filmēts 
Londonas Karaliskajā operā. Tā ir pirmā reize, kad Baltijas valstīs 
opera uz kinoteātŗa ekrāna tiek demonstrēta 3D formātā. Iestudējumā 
piedalās arī latviešu soprāns Maija Kovaļevska Mika ēlas lomā. 
Karmena – Kristīna Raisa, Dons Hosē – Braiens Himels.

Latvijas mežos šosezon nomedīti 137 vilki, sasniedzot medī-
jamo dzīvnieku limitu, informē VMD Medību daļas vadītājs. Pirms 
skaita limitēšanas bija gadi, kad nomedīja pat 320 - 390 vilkus. 

Valija Berkina

ķestri. 30. Iesārti brūns, sirms 
zirgs. 32. Airējas (3. pers.). 33. 
Jūrnieku guļasvietas kuģī. 34. 
Mūžzaļš ciprešu dzimtas koks 
vai krūms. 35. Siļķveidīgo kārtas 
saldūdens zivis ar slaidu ķermeni. 
36. Tāds, kam ir ass gals. 38. 
Biljarda vai novusa rīks. 40. 
Pilsēta Italijā.      

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 8) 
atrisinājums

Līmeniski. 4. Ariki. 5. Kaperi.    
7. Laucis. 10. Rasēt. 11. Toveŗi.        

12. Epīras. 13. Galetes. 16. Piesis. 
19. Makaks. 22. Muskats. 23. 
Klints. 24. Sencis. 25. Pienene. 26. 
Asaras. 28. Bankas. 30. Slepens. 
35. Krauze. 37. Garoza. 38. Talka. 
39. Subaru. 40. Indija. 41. Verns. 

Stateniski. 1. Kairiša. 2. Viese.   
3. Piltene. 5. Katete. 6. Pāvs. 8. 
Cars. 9. Sasuka. 14. Lestene. 15. 
Trapene. 17. Ielas. 18. Istra. 20. 
Afera. 21. Krika. 27. Afekts. 29. 
Katara. 31. Lietuva. 32. Negaiss. 
33. SAAB. 34. Pori. 36. Elara.    
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Amerikas latviešu jauniešu t. s. 
latvietības meklēšana lielā mērā 
atkarīga no ģimenes, kuŗā viņi 
auguši, kā arī no daudziem ci -
tiem apstākļiem. Kamēr visu 
noteiks vecākie ,,trimdinieki”, un 
viņi jaunos nelūgs aktīvi vadīt, 
ne tikai apmeklēt sarīkojumus, 
laikam gan nebūs daudzi, kuŗi 
vēlēsies šai vidē iesaistīties. 

Ir latviešu centri, piemēram, 
Losandželosā, kur jaunieši aktīvi 
piedalās kultūrālos sarīkojumos 
un kur Amerikas latvieši pratuši 

iesaistīt jauniešus no Latvijas. 
Protams, Losandželosa un Ho -
livuda pievelk simtreiz vairāk 
jauniešu nekā citas Amerikas 
pilsētas, izņemot Ņujorku. Tas ir 
pats par sevi saprotams fakts. 

Nav šaubu, ka aktīvā latviešu 
diasporas dzīve beigsies, kad 
pēdējā Amerikas, Austrālijas, 
Kanadas, Anglijas utt. latviete 
būs par vecu un vāju, lai izceptu 
pīrāgus, piparkūkas, sagatavotu 
maizītes un sautētu kāpostus 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 

svinībām, Ziemsvētku, Jaungada 
vai citiem latviešu saietiem. Viņa 
kādā sarīkojumā, grīļodamās 
ejot uz virtuvi, apkrāvusies ar 
traukiem, kuŗus vēl varonīgi 
mēģinās nest un nomazgāt, 
nokritīs zāles vidū. Kāds tikai 
noteiks: ,,Re, Almiņa beidzot 
izlaida garu, bet labi gan, ka 
starp savējiem.” 

Nesmejieties, gan jau šis laiks 
pienāks! Kur ir tās latviešu valo-
das pratējas, jaunietes, kas šo 
smago darbu uzņemsies? Varbūt 

šāda veida sievietes vīriešus at -
baida?

Ironija ir, ka latvieši Latvijā 
labprāt ēd picas un cittautiešu 
ēdienus. Tas ir tāpēc, ka viņi ir 
tur, un mēs esam šeit, un mums 
latviešu ēdiens ir daudz svarīgāks 
nekā viņiem, lai pārliecinātos, ka 
vēl esam saistīti ar Latviju, kaut 
ar ēdienu, jo valodas jau mums 
gandrīz vairs nav. Viņiem ir valsts 
un valoda un vīrieši, un ēdiena 
veida atgādinājumi nav svarīgi. 

Latvijā ir aktīva kultūras dzīve 
un latvieši. Tur ir latviešu jau-
nieši, vīri, arī jaunietes un sievi-
etes. Viņi vai nu precas vai nep-

recas, rada bērnus vai nerada, 
tāpat kā citur pasaulē, pēc pati-
kas un izdevības. Daudzi Lat -
vijas latvieši pasmaida par 
dedzīgo latvietības saglabāšanas 
mājienu no Amerikā dzīvo-
jošiem valodas nepratējiem, 
kuŗi sevi vēl dēvē par ,,trimdas” 
latviešiem. Atrast latviešu vīrieti 
(varbūt arī tādu, kas runā lat-
viski) šeit vai tur ir iespējams 
gan personiski, gan ar tīmekļa 
palīdzību. Labas sekmes visām, 
kuŗas to vēlas! 

Vecākas paaudzes tautumei-
ta, kādreiz trimdā, tagad Ame-
rikā

Par ,,Trimdas tautumeitas” jautājumu: kur tad ir vīrieši?
(Turpināts no 8. lpp.)

Vēsturnieki Latvijas tiesiskās 
atzīšanu dienu dēvē arī par dip-
lomātiskās uzvaras dienu. Šo 
uzvaru guva Latvijas diplomāti, 
īpaši ārlietu ministrs Zigfrīds 
Meierovics un sūtņi ārzemēs. 
Starptautiski atzītais tiesiskais 
statuss bija liels atbalsts neat-
karības de facto atjaunošanā. Pēc 
divreizējas Baltijas jautājuma 
atlikšanas 1921. gada 26. janvārī 
Parīzē piecas valstis – Francija, 
Lielbritanija, Italija, Japāna un 
Beļģija atzina Latviju un Igauniju 
de iure. Lietuvai vēl bija jānokārto 
strīds ar Poliju. Latvijai par labu 
uzstājās Francijas un Italijas ār -
lietu ministri, kuŗiem pievienojās 
britu premjērs Loids Džordžs, 
oponējot britu ārlietu ministram 
lordam Kerzonam, kuŗa nostāja 
pret Baltijas valstīm nebija lab-
vēlīga.

Vēsturiski nozīmīgās dienas 
de    viņdesmito gadskārtu 26. jan-
vārī plaši pieminēja Latvijā un 
Latvijas pārstāvībās ārzemēs.

Londonā Latvijas un Igaunijas 
vēstniecību izkārtojumā 7. feb-
ruārī Londonas universitātē 
(SSEES) notika tā sauktās apaļā 
galda diskusijas  Igaunijas un 
Lat  vijas de iure dienas atcerei.

Ievadā Igaunijas un Latvijas 
vēstnieki Apvienotajā Karalistē, 
apliecinot abu valstu  sadarbību, 
uzsvēra de iure statusa lielo 
nozīmi Baltijas valstu neatkarības 
atgūšanā.

Pieci akadēmiķi, kas speciā li-
zējas Baltijas jautājumu pētnie-
cībā, sniedza savu skatījumu, 

Diplomātiskās uzvaras diena
galvenokārt par laika posmu 
Igau nijā un Latvijā kopš neat-
karības pasludināšanas 1918. ga -
dā līdz tiesiskās atzīšanas dienai, 
par tās norisi, kā arī ieskatu valsts 
turpmākā attīstībā.

Profesors Džons Haidens (John 
Hiden) pievērsa uzmanību jucek-
līgajam stāvoklim Latvijā, ko pēc 
neatkarības pasludināšanas izrai-
sīja sarkanarmijas iesoļošana Rī -
gā, vācu ģenerāļa Golca armijas 
kaŗadarbība, Andrieva Niedras 
rīcība un pret Ulmani vērstais 
aten  tāts. Pēc miera līguma pa -
rakstīšanas ar Krieviju 1920. ga -
dā briti un vācieši sāka rosīties, 
kuŗš pirmais tiks pie tirdzniecības 
iespēju izmantošanas neatkarīgi 
no tā, vai pie varas būs baltie vai 
sarkanie. Baltijas valstis bija kā 
"atspēriena dēlis" tirdzniecībai ar 
Krieviju. Vācieši jau steidzās pa -
rakstīt tirdzniecības līgumu ar 
igauņiem, bet igauņi atteicās, 
pieprasot vispirms parakstīt 
Igau   nijas valsts tiesisko atzīšanu. 
Profesors diezgan kritiski raugās 
uz toreizējo britu attieksmi pret 
drošības garantijām Baltijas 
valstīm, pieminot kāda ministra 
teikto, ka Anglija var Baltijas 
valstīm dot morālo, bet ne mi -
litāro atbalstu. ”Paldies Dievam, 
tāda attieksme šodien nav Ei -
ropas Savienībai,” Džons Haidens 
piebilda. Baltijas valstu neat-
karības iegūšanu un atkal at-
gūšanu pēc Krievijas un padomju 
varas sabrukuma profesors uz -
ska  ta nevis par cēloni, bet gan 
par izdevību. 

Prof. Džefrijs Sveins (Geoffrey 
Swain) vairāk rnāja par iemesli-
em, kāpēc viņaprāt briti vil-
cinājušies atzīt Latvijas valsti de 
iure. Profesors minēja nestabilitāti 
Latgalē, liecību, ka Latvijā 70% 
(Igaunijā 4o%) iedzīvotāju at -
balstījuši padomju režīmu un ka 
Ulmanim nav bijis atbalsta valsts 
mērogā. Situācija gan drīz esot 
mainījusies, profesors atzina, kad 
atklājies, ka padomju vara nepie-
vērš uzmanību zemes reformai, 
nepiešķiŗ zemniekiem zemi, bet 
interesējas tikai par pasaules 
revolūciju. Pieminot iepriekšējā 
runātāja pausto kritiku par briti-
em Baltijas valstu drošības jau-
tājumos, profesors izteica domu, 
ka toreizējā britu nostāja nav vēl 
pietiekami izpētīta, bet apsvei-
cams ir laika sprīdis, kad attie-
cības starp britiem un Latviju 
bija labas.

Glazgovas universitātes lektors 
un Baltiešu studiju grupas da -
lībnieks profesors Deivids Smits 
(David Smith)  pievērsa uzmanību 
ekonomikas izaugsmes panā-
kumiem Latvijā, nosaucot tos 
par apbrīnojamiem. Tika atspē-
koti dažu diplomātu uzskati, ka 
Latvija viena nespēs izdzīvot. Ir 
pierādījies pretējais. Ja arī cerētā 
tirdzniecība ar Krieviju neīste-
nojās, Latvija ātri pārslēdzās un 
integrējās Eiropas tirdzniecībā. 
Atzinīgi vārdi tika veltīti Latvijas 
finanču ministram Ringoldam 
Kalniņam par viņa pienesumu 
ekonomikas uzplaukumā. Latvi-
jai bija labi ievirzīta eksporta 

tirdzniecība ar Angliju. Profesors 
atzina, ka sekmes nav bijušas 
drošības nostiprināšanā, un  pie-
 minēja daudzkārtējos neveiks-
mīgos mēģinājumus izveidot sa -
darbību ar tuvējiem kaimiņiem. 
Pieminot Ribentropa un Molo-
tova paktu un tā sekas, Deivids 
Smits uzsvēra de iure lielo nozīmi 
neatkarības atjaunošanā.

Dr. Ričarda Mola un Dr. Alana 
Sika lekcijās tika minēti jaunāko 
laiku notikumi Igaunijā un Lat-
vijā un to sakars ar de iure at -
zīšanu Igaunijā un vēlēšanu liku-
miem Latvijā.

Ričards Mols sīki aprakstīja 
Igaunijas un Krievijas neatri-
sinātās robežlīguma ratifikācijas 
norisi no 1992. līdz 2007. gadam. 
Kad Putins atteicās no parak  - 
s tīšanas, un līgums vēl līdz šim 
nav parakstīts, Krievijas cerība, 
ka neparakstītais līgums kavēs 
Igauniju kļūt par Eiropas Savie-
nības dalībvalsti, nepiepildījās. 
Tāpat kā Latvijai padomju oku-
pācijas gados tika atņemta Ab -
rene, Igaunijai bija jāzaudē terri-
torija Narvas austrumdaļā. Lielā-
ko nesaprašanos starp Krieviju 
un Baltijas valstīm rada atšķirīgā 
interpretācija jautājumā par 
Baltijas valstu vardarbīgo iekļau-
šanu Padomju Savienībā.  Krie-
vijas ieskatā Igaunija labprātīgi 
pievienojusies Padomju Savie-
nībai,  tāpēc līgumi, kas noslēgti 
pirms tam, nav vairs spēkā, arī 
1920. gada Tartu noslēgtais miera 
līgums ar Krieviju. Igaunija sa -
vukārt norāda, ka de iure pali-
kusi spēkā visus okupācijas ga -
dus, un līdz ar to, valstij atgūstot 
neatkarību, spēkā ir arī Tartu 
noslēgtais līgums un tajā noteiktā 

robežlīnija ar Krieviju.  Ja arī ro -
be  žas tiek mainītas, Igaunijas 
konstitūcija nosaka, ka jaunos 
robežlīgumos jābūt atsaucei uz 
Tartu miera līgumu. Krievijas 
interesēs savukārt ir robežlīgumu 
parakstīt bez atsauces. Līdz ar to 
robežlīgums starp Igauniju un 
Krieviju paliek neparakstīts. 

Alans Siks savam pētniecības 
darbam bija izvēlējies Latvijas 
polītisko darbību, uzsvaru liekot 
uz Saeimas vēlēšanu kārtību, kas 
savā liberālismā, tāpat ka Igau-
nijā, pārspēj citas valstis. Atzīstot, 
ka var būt bīstami vilkt vēsturiskās 
parallēles, lektors salīdzināja vē -
lē    šanas un norādīja uz atšķirībām 
starp vēlēšanām divdesmitajos 
gados un vēlēšanām pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas. Divdes-
mitajos gados liberālais vēlēšanu 
likums ļāva ar saviem kandidātiem 
vēlēšanās piedalīties ļoti mazām 
grupām un iegūt  pārstāvjus Saei-
mā. Tas veicināja parlamenta 
sadrumstalotību un valdību bie-
žo maiņu. Salīdzinot ar jaunāko 
laiku vēlēšanām Latvijā, tika 
pieminētas nozīmīgākās pār  mai-
ņas, tostarp  5% barjēra vēlēšanās, 
koaliciju veidošana un mēģi-
nājums panākt iespējamu sadar-
bību ar krievus pārstāvētāju 
partiju. Alana Sikas skatījumā 
val  dība Latvijā ir stabila.

Nobeigumā tika uzdoti vairāki 
jautājumi par pārrunātajiem te -
matiem, galvenokārt par britu 
lomu Baltijas valstu neatkarības 
iegūšanā un atgūšanā un tirdz-
niecības attīstībā.

Sanāksmē labi bija pārstāvēti 
dip  lomātisko un akadēmisko ap -
rin  du pārstāvji.

Zigrīda Daškevica

Latvijas Neatkarīgās televīzijas 
ziņās š. g. 8. februārī informēja, 
ka pēc Centrālās statistikas pār-
valdes datiem dzimstība Latvijā 
strauji turpina samazināties. Aiz-
vadītajā gadā piedzimuši par 
11% mazāk bērnu nekā 2009. 
gadā. Lai gan demografija valstī 
sākusi balansēt uz tā sauktās 
sarkanās līnijas, Labklājības min-
istrijas ierēdņi nedomā sākt 
dzimstības veicināšanas propa-
gandu. Pētījumi liecina, ka vē -
lamo bērnu skaits Latvijas ģi -
menēs ir 2,48 – pietiekami, lai 
nācija atjaunotos. Pērn piedzima 
19220 bērnu, par 2457 bērniem 
mazāk nekā 2009. gadā, un 
dzimstības koeficients noslīdējis 
līdz 1,15, tātad dzimstības sama-
zināšanās bijusi straujāka nekā 
2009. gadā.

Iepriekšējā labklājības ministra 
vadībā tika izstrādātas Ģimenes 
valsts polītikas pamatnostādnes 
2011.- 2017. gadam, kas nākamo 
16 gadu laikā garantēja beigas 
latviešu tautai un valodai, jo 
Saeima Labklājības vai kādas 

Dzimstība Latvijā strauji samazinās
citas ministrijas nolikumā dzim-
stības veicināšanu neparedzēja, 
un tāpēc ministrijām tādiem 
pasākumiem nav līdzekļu. 

Tagad mums ir prezidents, kas 
vēlas, lai valstī būtu vairāk bērnu, 
mums ir jauna valdība, kas ap -
ņēmusies ko darīt, lai tautas dzī-
vais spēks atjaunotos, un mums 
ir jauna Saeimas priekšsēde, kas 
var ar attiecīgu nolikumu panākt 
vēlamo bērnu skaitu latviešu 
ģimenēs.

ASV prezidents Baraks Obama 
teicis, ka svarīgi noteikt laiku, 
kuŗā kas jāizdara, jo citādi tas 
nekad netiks izdarīts. Latvijai ir 
nepieciešams, ka pašatražoša  nās 
koeficients tiek sasniegts ne 
vēlāk kā piecos gados. Tūļāties 
nedrīkst, jo pagājušā gada dzim-
stības koeficients 1,15 ir pārāk 
tuvu 1997. gadā Ginesa rekordu 
grāmatā ierakstītajam zemākajam 
pasaulē – 1,13. 

Latvijā pazīstamā demografe 
Pārsla Eglīte teica, ka par šiem 
skaitļiem nav ko šausmināties, 
tie nebūt neliecina par vecāku 

egoismu, bet gan par viņu at -
bildību, vai varēs savus bērnus 
pabarot. Vecos laikos, kad llielākā 
daļa iedzīvotāju dzīvoja laukos, 
bērnus 19. gadsimtā jau no sešu 
gadu vecuma varēja sūtīt ganos 
un gūt kādu labumu, bet mūsu 
dienās bērns līdz mācību beigām 
esot tikai liekēdis. Zinātniece ne -
tic, ka vecāki pienākuma dēļ būtu 
gatavi radīt vairāk bērnu.

Demografi pētī iedzīvotāju 
skai  ta izmaiņas, veido skaitļu 
līknes un mēģina pareģot, kas 
notiks nākotnē. Latvijas iedzī-
votāju skaita maiņas demogra -
fiem noteikti liek secināt, ka 
Latvijā ne visai tālā nākotnē 
latvieši būs izmiruši un vietā 
nāks citas tautas. 

Tātad ir maz šausmināties par 
šiem skaitļiem. Mums jāsaprot, 
ko tie nozīmē un jāapzinās – tā 
nevar turpināties! Stāvoklis nebūt 
nav bezcerīgs. Pēc LNT ziņu 
raidījuma kāda skatītāja stāstīja: 
,,Gaidot bērnu, baidījos, taču 
tikko viņš piedzima, sapratu, ka 
nekas labāks manā mūžā vēl nav 

bijis! Bērns ir milzu laime, ko 
nenopirkt ne par kādu naudu. 
Laidiet bērnus pasaulē, kopā ar 
viņiem būsit desmitreiz bagātāki!. 
Jānožēlo trulie egoisti, kuŗi trīc 
par saviem grašiem un baidās 
būt laimīgi kopā ar saviem ma -
zuļiem.” 

Toties Labklājības ministrijas 
Bērnu un ģimenes polītikas de -
partamenta direktore Līvija Lie-
piņa domā, ka patlaban būtu 
valstiski bezatbildīgi nodarboties 
ar propagandu, lai veicinātu 
dzims  tību nācijas izdzīvošanas 
vārdā. Labklājības ministrijai 
esot idejas, kā uzlabot ģimeņu 
stāvokli, piemēram, pie paš val-
dībām izveidot auklīšu die  nestu, 
bet visām šīm iniciātīvām vaja-
got līdzekļu. 

Ievērojot, ka Latvijas sievietes 
pirmo bērnu dzemdē caurmērā 
25 gadu vecumā, demografi cer, 
ka kaut nedaudz dzimstību va -
rētu paaugstināt aizritējušā gad-
simta 80. gadu beigās dzimušās 
sievietes.

Statistiskie skaitļi skaidri lieci-
na par draudīgo krizi tautai un 
valstij, bet Labklājības ministri-

jas amatpersona deklarē, ka neko 
nedarīs dzimstības veicināšanai 
nācijas pastāvēšanas labā. Tad nu 
jājautā – kam tāda ministrija 
vispār vajadzīga? 

Augsta ranga Labklājības mini-
strijas darbiniece apgalvo, ka 
dzimstības veicināšana patlaban 
būtu valstiski bezatbildīga. Vai 
valstī ir par daudz iedzīvotāju? 
Vai valstī bērni mirst badā? Taču 
ne! Televīzijā ziņo, ka dzimstības 
koeficients samazinājies līdz 
1,15, vēlamais bērnu skaits ģi -
menē būtu 2,48, toties Labklājības 
ministrijas darbiniece deklarē, 
ka dzimstības pieaugums būtu 
valstiski bezatbildīgs. Tāpēc da -
biski jājautā, kuŗš tad ir tas bez-
atbildīgais? Vai tie nav Labklājības 
ministrijas ierēdņi, kuŗi neuz-
traucas par tautas dzīvā spēka 
drāmatisku samazināšanos, ko 
varētu pat saukt par genocīdu 
pret tautu, jeb vai visas tās 
valdības, kuŗas ministrijas noli-
kumā neparedzēja saglabāt tau-
tas dzīvo spēku? Vai mēs varam 
cerēt, ka pašreizējā valdība tādu 
nolikumu sagatavos?

Jēkabs Ziedars 
Melburnā
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Galvenā uzruna – tā bija no -
saukta mātes un meitas Daces 
Ķezberes un Dainas Jauntirānes 
– abas Kr. Barona skolas absol-
ventes – kopējais sniegums. 

Daina pastāstīja par Draudzīgā 
aicinājuma sācēju Kārli Ulmani, 
kuŗš aicināja šai dienā atcerēties 
skolas, kuŗā zinības iegūtas. Viņa 
arī pieminēja dažādo vidi, Dzies-
mu svētkus, Jāņu sarīkojumus, 
tautu deju kopas, kur satikusies 
ar citiem latviešu jauniešiem, 
mūsu tradicijas, tērpus, rotas; 
visu, kas mūs vieno, ieskaitot 
piparkūku cepšanu Ziem  svēt-
kos…

Viņai piebalsoja Dace Ķezbere. 
Jā, rotas, bet arī latviešu valoda, 
tautasdziesmas, vērtības, kas no -

der, dara bagātu arī moderno 
dzīvi. Mūsu tautas dabas mīlestī-
ba, darba un sadzīves tikums, 
kopā pulciņā sadarbojoties, sa -
dzī   vojot, arī bēdas uzņemot un 

pārvarot. Universitātē strādājot, 
viņa ir satikusi daudzus studen-
tus, kas žēlojušies, ka vecāki nav 
tiem līdzi iedevuši dzimto valo-
du, izcelsmes bagātību.

Pēc tam īsti iederējās Bērnu 
dārza uzvedums: Ko nozīmē 
vārds „latvietis“? 3. klase skaitīja 
Arvīda Griguļa dzejoli „Pirmā 
svītriņa“, bet 8. klase uzdeva 

klausītājiem minēt mīklas. Lie -
kas, tikai vienu grūto mīklu kāds 
gudrinieks atminēja… 1. klasei 
bija dzejoļi par latvietību, bet 5. 
un 6. klases skolēni uz Latvijas 
kartes katrs bija iezīmējas savas 
ģimenes izcelsmes vietu. 4. kla-
ses skolēni teica Māras Cielēnas 
dzejoli „Baltais solījums“. 

Sekoja gaŗa apsveicēju un orga-
nizāciju velšu pasniedzēju rinda. 
Skolas padomes priekšsēde Lita 
Sīmane pateicās vecākiem, sko-
lotājiem, skolas draugiem, drau-
dzēm un biedrībām par Drau-
dzīgā aicinājuma veltēm. Pēc 
„Nevis slinkojot un pūstot“ no -
dziedāšanas iznesa karogu – sarī-
kojums bija beidzies. Vēl atlika 
korporācijas Dzintra gatavotā 
mal  tīte skolai un skolas viesiem. 
Paldies par pacilātību un latvisku 
prieku!

O.C.

Daina Jauntirāne, Dace Ķezbere2. klase

Draudzīgā aicinājuma sarīkojums Čikāgā
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L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Prezidenta Kārļa Ulmaņa iero-
sinātais Draudzīgais aicinājums 
ziedot savai skolai vai vispār 
skolām un bibliotēkām ir viena 
no nacionāli un vēsturiski nozī-
mīgākajām iniciātīvām, ko esam 
turpinājuši visās latviešu mītnes 
zemēs. Toronto atsevišķā sarī-
kojumā to ik gadus svin arī 
Toronto Latviešu centra bibliotē-
ka un arī Toronto Latviešu 
pensionāru apvienība. Latviešu 
sestdienas skolas un ģimnazija to 
svin svinīgos aktos. Par tradiciju 
kļuvusi Toronto Latviešu bied-

Draudzīgais aicinājums Toronto
rības Sestdienas skolas izlaiduma 
klases drāmas pulciņa teātŗa 
izrāde. Šogad bija izvēlēta Lauŗa 
Gundara bērnu luga „Ķipars 
Pipars”, ko iestudēja Danutas 
Galvanovskas un Elizabetes Lud-
vikas režijā. Izrāde notika 29. 
janvārī Latviešu centrā un pulcēja 
kuplā skaitā bērnu vecākus un 
tuviniekus, kā arī jaunatnes 
at balstītājus un teātŗa cienītājus. 

Draudzīgā aicinājuma sarīko-
jumu un teātŗa izrādi ievadīja 
skolas pārzine Rasma Gaide ar 
atzinīgiem pateicības vārdiem 

bērnu vecākiem, tuviniekiem, 
skolas atbalstītājiem un līdzekļu 
ziedotājiem. Skolas saimi sveica 
un veltes pasniedza arī Toronto 
Latviešu biedrības valdes priekš-
sēdis Laimons Ozols, DV Toronto 
nodaļas Vanadžu priekšniece 
Astrida Jakobsone un LNAK 
Izglītības nozares vadītāja Eliza-
bete Pētersone. Absolventu kla-
ses audzinātājs Pauls Legzdiņš 
apsveica absolventus Marisu 
Matīsu, Dailu Pērkoni un Alek-
sandru Vagneru un pasniedza 
skolas nozīmes. izrādē savas 

lomas teicami iemācījušies un 
veiksmīgi tēloja Markus Keons, 
Ēriks Upeslācis, Mārīte Pakalna, 
Jana  Kalniņa, Simona Gaide, 
Andrejs Pakalns, Natālija Vag-
nere, Toms Maksiņš Kristīne 
Keona un Aleksis Giffords. Sarī-
kojuma un izrādes labu izdošanos 
teicami sekmēja arī vecāku 
līdzdalība kostīmu un dekorāciju 
gatavošanā, kā arī techniskie dar-
binieki Moira Kempbela, Māra 
Bredovska, Krišjānis Siliņš, Aldis 
Sukse, Sandra Cifersone, Alberts 
Upeslācis, Anna Briede, Imants 
Lapiņš un Andris Matīss. Par 
lomu veiksmīgo iemācīšanos un 

tēlošanu visi jaunie aktieŗi sa -
ņēma skatītāju nedalītu atzinību 
un bagātīgas ziedu veltes. Pēc 
izrādes jaunie aktieŗi ar vecākiem 
un viesiem vēl pakavējās pārrunās 
pie vecāku sarūpētā cienasta 
galda.

Draudzīgo aicinājumu atcerējās 
arī Toronto Latviešu pensionāru 
apvienība savā janvāŗa sanāksmē 
Latviešu centrā ar vēsturnieka 
un paidagoga Jāņa Mežaka vis -
pusīgu referātu par prezidenta 
Kārļa Ulmaņa sevišķo veltījumu 
jaunatnes audzināšanā un lat -
viskās kultūras sekmēšanā. 

R. Norītis      

Latvijas Aprūpes un Palī  dzī-
bas fonda (LRDF) valde savas 
sēdes notur telekonferences vei-
dā. Tādas aizvadītā darbības gada 
laikā notikušas 3 reizes, pēdējā – 
16. februārī, piedaloties 10 
locekļiem. To vadīja priekš nieks 
Dr. J. Lūsis, aprises pie rakstīja 
sekretārs R. Klaiše. Ka  sieris 
Māris Pauderis sniedza 2010. 
gada kases pārskatu, kuŗa bilance 
uz 2010. g. decembri ir $ 137 
788.63. (2009. gadā tā bija $ 154 
196.57.) Četriem LRDF projek-
tiem ziedojumos saņemti $ 94 
534.25, bet izmaksāti $ 87 250.48, 
projektiem vēl nav izmaksāti $ 
40 600.45. Kasē brīvais kapitāls ir 
$8919.66. Nolēma piešķirt at zi-
nības rakstu Dagnijai Staško par 
paveikto darbu Okupācijas mū -

AR SKATU NĀKOTNĒ
zeja aģentes amatā. Jaunā kārtība 
prasa koordināciju. Šo pienā-
kumu aicināja uzņemties Dainu 
Braunu. Viņa solīja atbildi dot 
līdz LRDF gada sapulcei, kas 
notiks LNAK padomes sesijas 
laikā 2. aprīlī, plkst 16, Toronto 
latviešu centrā, 4 Union Drive. 
Interesenti, kas vēlas piedalīties 
šajā nozīmīgajā palīdzības darba 
atbalstīšanā, aicināti iestāties 
fondā. Gada dalības maksa ir 
tikai $ 10. Ziedojumi katram 
projektam iemaksājami LRDF 
kasē. Tie adresējami LRDF un 
sūtāmi uz  LNAK biroju 4 Credit 
Union Drive, Toronto ON, M4A 
2N8

LRDF pieņem arī jaunus lī -
dzekļu pieprasījumu projektus. 
Pastāv iespēja, ka izveidosies 

jauns projekts ar biedrību „Eu -
rika”, kas rīko labdarības akciju 
17 gultiņu iegādei bērnu slim-
nīcās Latvijā. Akcijai šobrīd esot 
vajadzīgi ap Ls 5300.

LRDF savos pastāvēšanas ga -
dos ir paveicis daudzus dažāda 
lieluma palīdzības projektus Lat-
vijā, kuŗiem ziedotā nauda ir 
kvalificējusies Kanadas federālā 
ienākuma nodokļa atlaidēm. Tās 
tādējādi var dot ienākumu vai arī 
iespēju palielināt ziedojuma 
sum    mu izvēlētajam palīdzības 
projektam. Fonda vadība lūdz 
tautiešus izmantot šo izdevību 
un saka paldies itin visiem, kas 
to ir darījuši līdz šim. Uz 
redzēšanos LRDF gada sapulcē 
2. aprīlī!

M. Štauvers

,,Šī māksla ir jauna” sarīkoju-
mos pirmo reizi iesaistījos tikai 
pirms dažiem gadiem, jo man 
gribējās ko vērtīgu piedzīvot. Pēc 
divu gadu darba, mazliet iemā-
cījusies, kā jāiekārto mākslas 
izstāde, man gribējās uzzināt ko 
vairāk, kādi tadi bija šīs mākslas 
nedēļas nogales pirmssākumi. 
Kopā ar citiem LNJAK valdes 
locekļiem izprašņājām vecākus 
un paziņas un galu galā atklājām 
vairākus interesantus faktus. 
Uzzinājām, ka pirmā ŠMIJ noti-
ka 1973. gadā. Mēs brīnījāmies 
– vai tiešām jau pirms 38 gad-
iem?! Pārliecinājāmies, ka tā 

Aicinām piedalīties un apmeklēt ,,Šī māksla ir jauna”sarīkojumus
Latviešu nacionālās jaunatnes apvienības Kanadā (LNJAK) 
rīkotā gadskārtējā mākslas nedēļas nogale jauniešiem notiks 
no 10. līdz 13. martam, un tajā varēs piedalīties gan jaunieši, 
gan tie, kuŗi vēl jūtas jauni.

patiešām bijis. 
Pirmā ŠMIJ mākslas izstāde 

rīkota latviešu nama augšstāvā, 
un togad programmā bija arī 
jauniešu koncerts. Atklājām gan 
arī vairākas nesakritības, taču 
pārāk nebēdājām – ir saprotams, 
ka fakti par tik senu sarīkojumu 
zūd labo piedzīvojumu miglā.

Rīkotājiem ir vēlēšanās ŠMIJ 
programmu papildināt. Notiks 
jau  niešu mākslas izstāde, māk   - 
s linieku semināri, balles, kuŗām 
šo  gad izvēlētais temats ir – zombiji!

Mākslas izstāde pirmo reizi 
kopš ilgāka laika iekārtos publiskā 
galerijā. Galerijas Function13 

(156 August Avenue, Toronto) 
vadītāji laipni atvēlējuši mums 
telpas uz veselu nedēļu, tātad 
mākslas darbus varēs apskatīt jau 
pirms ŠMIJ nogales – no 9. līdz 
16. martam. Izstādē būs fotografi-
jas, gleznas, keramika un daudz 
citu darbu, ko darinājuši 14 līdz 
30 gadu veci jaunieši. 

Function13 telpās 11. martā 
aicinām uz tikšanās vakaru ar 
dažiem ŠMIJ dibinātājiem. Tajā 
būs iespēja uzzināt, kas mudināja 
jauniešus toreiz sākt šādu 
sarīkojumu, kas latviešu sabied-
rībā kļuvis par vēsturisku, pa -
stāvīgu un ik gadu gaidītu noti-
kumu. 11. marta vakarā varēs 
vērot arī jauniešu beztalantus St. 
Cyril and Methodius baznīcas 
Art Heart centrā (237 Sackville 
Street). Vakara beigās – balle ar 

dīdžeju N.O.E (Aleksi Visneri) 
no Ņujorkas.

Galerijas Function13 telpās 12. 
martā notiks semināri, kuŗos 
daži mūsu iecienītie mākslinieki 
pastāstīs par saviem darbiem, 
inspirācijām un domām. Pēc se -
mināriem saviesīga pēcpus diena 
tiem, kuŗi vēlēsies pa  kavēties 
mākslinieciskā gaisotnē. Pēc pie-
ņemšanas un uzkodām dosimies 
šķēršļu gājienā zombiju stilā! 
Vakarā būs balle latviešu centrā 
(461 College Street), arī par zom-
biju tematu, kuŗā mūziku 
atskaņos dīdžejs KTops (Kristaps 
Pūtelis) no Čikāgas.

Svētdien, 13. martā gaidīsim 
visus bārā Nobody Writes to the 
Colonel uz filmas izrādi. Režisors 
Miks Ozoliņš no Kalifornijas 
laipni piekritis izrādīt savu filmu 

I Want Your Girl un pēc tam 
pastāstīt par darba gaitām filmu 
industrijā.

ŠMIJ sarīkojumus apmeklēs ne 
tikai torontieši, gaidām viesus arī 
no Amerikas, jo būs iespēja gan 
baudīt mākslu un kultūru, gan 
satikt sen neredzētus draugus.

Līdz 10. martam nav tālu, 
priekšdarbi rit, lai visu paveiktu 
laikā. Lūgums māksliniekiem – 
ja kādam ir mākslas darbi, kuŗus 
būtu vēlēšanās iesniegt izstādei, 
rakstīt: k.svilans@gmail.com

Tie, kuŗiem ir citādi talanti, 
aicināti rakstīt Lailai Upeslācei: 
latvianblondie@hotmail.com

Informāciju var atrast: www.
lnjak.org vai LNJAK Facebook 
lapā.

Uz drīzu redzēšanos!
Karmena Svilāne

(Turpināts no 1. lpp)

Sadarbības vienosānās protokolu paraksta A. Zaķis un V. Diķe
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Par ASV latviešu un Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) atbal-
stu Latvijas Trešajai atmodai ir 
zināms daudz, taču par kaimiņ-
valsts Kanadas latviešu darbu 
stāstīts daudz mazāk. Arī Ka -
nadas latvieši un viņu centrālā 
organizācija – Latviešu nacionālā 
apvienība Kanadā (LNAK) tajos 
gados sniedza nozīmīgu atbalstu 
Latvijai.

Es pats tā laika notikumos biju 
dziļi iesaistīts, jo no 1989. līdz 
1999.gadam biju LNAK valdes 
loceklis sākumā atbildīgs par 
ārējo polītisko informāciju, bet 
no 1991. līdz 1994.gadam – 
LNAK priekšsēdis.

Astoņdesmitajos gados Kana-
das, īpaši Toronto (ap kuŗu vai-
rums Kanadas latviešu ir kon-
centrējušies) latviešu sabiedriski 
polītiskā dzīve bija vētraina. 
Sākoties Trešajai atmodai, LNAK 
jau daudzus gadus bija vadījis 
Tālivaldis Kronbergs. Viņš pār-
stāvēja sabiedrības konservātīvo 
daļu un vairākumu. Sabiedrību 
sašķēla tā sauktie kultūras sakaru 
kaŗi. Izveidojas divas parallēlas 
sabiedrības. Tām bija atškirīgi 
viedokļi par kultūras sakariem ar 
tautiešiem Latvijā. Konservātīvie 
ar LNAK un Daugavas Vanagu 
organizācijām priekšgalā uzska-
tīja, ka tā bija sadarbība ar ienaid-
nieku un tāpēc nepieņemama, 
bet liberāli noskaņotie, bieži vien 
gados jaunākie sabiedrības locek-
ļi uzskatīja, ka sakari tuvina tautu 
un paveŗ Latvijas radošajai inteli-
ģencei logu uz ārzemēm.

Abas grupas Toronto bija skait-
liski gana lielas, lai tās varētu 
izveidot parallēlas struktūras. Pat 
jautājums no vecā Latviešu nama 
pāriet uz jauno Latviešu centru 
tika polītizēts, jo starp centra 
aktīvistiem bija „kultūrsa karnie-
ki”. Šo „sakarnieku” vidū bija 
plaši pazīstami vārdi –  kā Valdis 
Liepiņš, Guntis Liepiņš, Velta 
Toma, Juris Dreifelds, Brunis 
Rubess un Auseklis Zaķis. Tika 
izveidota „Darde dze,” domubied-
ru grupa, kuŗa aicināja Latvijas 
māksliniekus, dzejniekus un 
rakst   niekus uz Kanadu. Tika iz -
vei dota Toronto latviešu pamat-
sko la „Valodiņa” kā alternatīva 
Sest dienas skolai. Tika dibināta 
„Latvian Arts Trust Society” 
(LATS), kuŗa populārizēja Lat-
vijas kultūru, bet vēlāk iesaistījās 
Latvijas polītiskajos procesos. 

Šie kultūras sakaru kaŗi tur-
pinājās ilgi. Trešās atmodas gados 
Kanadas sabiedrības konservātīvā 
daļa atbalstīja LNNK, kuŗa vē -
lējās tūlītēju Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, bet otra – Latvijas 
Tautas fronti, kuŗai bija prag-
mātiskāka un pakāpeniska piee-
ja. Vēlāk atbalsts sadalījās attiecīgi 
– viena puse par labu Tēvzemei 
un Brīvībai, bet otra – Latvijas 
ceļam.

Tie tiešām bija kaŗi, ar kuŗiem 
Toronto latviešu sabiedrība nevar 
lepoties. Kad „Dardedze” rīkoja 
Latvijas filmu izrādi vienā To -
ronto kinoteātrī, tad konservātīvi 
noskaņotais laikraksts „Latvija 
Amerikā” tur sūtīja fotografu un 
pēc tam publicēja apmeklētāju 
bildes ar ņirdzīgiem  komentā-
riem. Aktīvie kultūras sakarnieki 
saņēma draudošus telefona zva-

Viesturs Zariņš

ATMIŅAS PAR KANADAS LATVIEŠU ATBALSTU 
TREŠAJAI ATMODAI

nus nakts vidū. Gan viena, gan 
otra puse zvanīja uz cilvēku 
darba vietām un mēģināja no -
melnot pretinieku. Korporācijas 
izslēdza locekļus, kuŗi neatbalstīja 
ierasto stāju. Citi izstājas, pro-
testējot pret mēginājumiem ap -
spiest viedokļu dažādību. 

Varbūt viskontraversālākais 
kultūrsakarnieks bija Guntis Lie-
piņš, „Dardedzes” priekšnieks, 
kuŗš septindesmitajos gados bija 
LNAK valdes loceklis, bet viņš, 
noskatījies Latvijas tautasdeju 
grupu 1967.gada  Montreālas pa -
saules izstādē, palēnām sāka 
mek  lēt sakarus ar Latviju. Viņš 
bija persona non grata daudzus 
gadus. Tikai pēdējos desmit ga -
dos Guntis, pateicoties viņa pū -
lēm Kanadas tiesā attaisnot par 
kaŗa noziedznieku netaisni ap -
vai  noto Pēteri Vītolu, tika atkal, 
lai gan bieži vien ar sakostiem 
zobiem, pieņemts LNAK gads-
kār  tējās padomes sesijās.

Septiņdesmitajos un astoņdes-
mitajos gados LNAK ienāca spē-
cīga, arī nedaudz jaunāka vecās 
paaudzes polītisko aktīvistu gru-

pa, kuŗi centās izmantot Helsinku 
līgumus un ierosināt Latvijas cil-
vēktiesību jautājumu apsprieša-
nu Kanadas valdībā un polītiķu 
aprindās. Viņu starpā bija Dr. 
Linards Lukss, vēlāk arī PBLA 
priekšsēdis, Dr. Pēteris Vasariņš 
un Elma Miniāte. Lai gan viņi 
skeptisķi skatījās uz Tālivaldi 
Kronbergu un viņa pārstāvēto 
sabiedrības daļu, viņi arī nejutās 
ērti kultūrsakarnieku vidū un 
palika pie LNAK, tai dodot no -
pietnāku polītisku saturu. Pirms 
viņu ienākšanas LNAK polītiskā 
darbība ierobežojās ar simbo-
liskām tikšanās reizēm pie Kana-
das valstsvīriem, kad tika izteikta 
pateicība par to, ka Kanada nekad 
nebija atzinusi Baltijas valstu 
inkorporāciju Padomju Savie-
nībā. Bet arī šāda darbība bija 
nozīmīga un lika pamatus nākot-
nei.

Šajos tumšajos trimdas gados 
LNAK kopā ar Kanadas igauņu 
un lietuviešu centrālajām orga-
nizā  cijām izveidoja gadskārtēju 
Baltiešu vakaru tradiciju parla-
menta ēkās Kanadas galvaspilsētā 
Otavā. Tos arvien kuplākā skaitā 
apmeklēja Kanadas parlamenta 
deputāti, ministri un valdības 
pārstāvji, un tā bija iespēja atgā-

dināt baltiešu prasības. Lai gan 
vakari netiek rīkoti tik bieži kā 
agrāk, tie vēl aizvien pastāv. Tikai 
tagad kopā ar Baltijas tautu 
federāciju rīkošanā ir iestastītas 
neatkarīgo Baltijas valstu vēstnie-
cības Kanadā.

Astoņdesmito gadu vidū LNAK 
dar  bā iesaistījas spēcīgs pēckaŗa 
paaudzes ārsts, tagad jau nelaiķis, 
Dr. Guntis Siliņš. Viņš bija ne -
pacietīgs un nebija gatavs ieņemt 
tradicionālo izkārtnes lomu jau-
nām sejām valdes sastāvā. Par 
sa  vas darbības pamatu viņš 
izraudzījās līdzdalību Baltijas 
tautu federācijā Kanadā, kur, 
būdams LNAK pārstāvis, viņš 
varēja darboties neatkarīgi. Viņa 
darbs tika atzīts, un pāris gadu 
laikā Dr. Siliņš pārņēma LNAK 
vadību. Lai gan viņš bija nacionāli 
konservātīvs, Guntis Siliņš sapra-
ta, ka svarīgas ir  cilvēka darba 
spējas, nevis domu vienādība, lai 
īstenotu mūsu sabiedrības kopē-
jos mērķus. 

Dr. Siliņu izveidoja jaunu, 
spēcīgu komandu.  Te bija archi-
tekts Roberts Dambergs no 
Kanadas austrumu piekrastes, 
kuŗš bija vadījis vēlēšanu kam-
paņas vairākiem Kanadas depu-
tātiem un kuŗš zināja, kā sadar-
boties ar presi. Bija Alberts Upes-
lācis, kuŗš, būdams jaunietis, 
pie  dalījās PBLA akcijā Mad ridē 
1980. gadā. Bija Jānis Eichma   nis, 
augsti stāvošs Ontario provinces 
parlamenta konsultants, kuŗš 
vēlāk kļuva par prezidenta Gunta 

Ulmaņa kancelejas vadītāju, tad 
polītisko padomnieku Latvijas 
vēstniecībā ASV brīdī, kad Lat-
vija centās iestāties NATO, pēc 
tam viņš bija vēstnieks Grieķijā 
un tagad Latvijas vēstnieks pie 
NATO Briselē. Tad arī LNAK 

ienācu es, neatkarīgs tips, kuŗš 
īsti nepiederēja ne vienai, ne otrai 
grupai. Tika arī izveidota laba 
sadarbība ar lokālo centru pār-
stāvjiem ārpus Toronto,  piemē-
ram,  ar  Pēteri Braunu Otavā un 
nelaiķi Zigurdu Skribi tālajā, Rie-
tumkanadā.

Mēs visi bijam samērā jauni, ap 
četrdesmit gadus veci. Mēs zinā-
jām, ko gribējam panākt un to 
arī darījām, meklējot atbalstu 
Latvijai – gan pie Kanadas val-
dības un tās struktūrām, gan pie 
Kanadas parlamenta un deputā-
tiem, gan pie Kanadas preses. Un 
mums arvien vairāk iz  vei   dojās 
sakari ar Latvijas Trešās atmodas 
vadošām personībām.

Katru nedēļu tika sastādīti pre-
ses ziņojumi, kas pa faksu tika 
izsūtīti kādiem piecdesmit Ka -
nadas laikrakstiem, radio un 
televīzijas stacijām, kā arī Ka -
nadas ārlietu ministrijai, Kanadas 
parlamenta ārlietu komisijai un 
vadošiem deputātiem un ierēd-
ņiem. Mums bija savi tieši avoti 
Latvijā, bet mēs arī cieši sadarbo-
jāmies ar ALA biroju un Ojāru 
Kalniņu Vašingtonā. Mēs spon-
sorējam vairāku Latvijas polītiķu 
ciemošanos Kanadā, un viņiem 
durvis bija atvērtas pie Kanadas 
polītiķiem un preses. Starp pazīs-
tamākajiem viesiem bija Ivars 
Godmanis, Andrejs Krastiņš, 
Dai  nis Īvāns, Jānis Jurkāns. 
LNAK komanda kļuva par sakar-
niekiem. Kad Kanadas valdībai 
bija jānodod kāda ziņa Tautas 
frontei vai pagaidu valdībai, tā 
griezās pie mums. Kad Latvijas 
pagaidu valdībai bija jānoskaidro 
Kandas valdības viedoklis, tad 
sazinājās ar mums. Mēs paši arī 
bieži tikām intervēti. Mūsu ziņo-
jumi tika citēti laikrakstos. Tika 
rīkotas demonstrācijas Toronto, 
Hamiltonā, Otavā, Montreālā, 
Edmontonā, Halifaksā, Kičenerā 
un citur.

1989.gada pavasarī bija nozī-
mīgs un vēsturisks Tautas frontes 
saiets Gananoque, trīs stundas 
uz austrumiem no Toronto. Tur 
piedalījās kādi 40 Tautas frontes 
darbinieki, ieskaitot Daini Īvānu, 

kā arī un Tautas frontes atbalsta 
grupu dalībnieki no visas Zie-
meļamerikas. Saietu organizēja 
Valdis Liepiņš, kuŗš bija starp 
LATS vadītājiem un dibināja 
Tautas frontes atbalsta grupu 
Toronto. Viņs LNAK un mani 
aicināja kārtot saziņu ar Kanadas 
presi.  

Svētdien, 1991. gada  20. janvā-
rī, kad OMONieši ārdījās Rīgā, 
Toronto latviešū centrā, ap 400 
latviešu, cits citu īpaši neaicinot, 
tur pulcējās, lai būtu kopā, un 
klusēdami vairākas stundas ska-
tījas televīzijas ziņās atkārtoti 
pārraidītus tās nakts uzbrukuma 
fragmentus. Atnāca arī vietējā 
Kanadas parlamenta deputāte. 
Tobrīd Dainis Īvāns bija Va -
šingtonā, un nākamā dienā mēs 
viņu izsaucām uz Otavu tikties 
ar Kanadas ārlietu ministru Joe 
Clark. Visas tās dienas Kanadas 
televīzijas vakarziņās bija re -
dzams viņs ar Īvānu, LNAK 
priekšsēdi Dr. Gunti Siliņu un 
polītisko padomdevēju Jāni Eich-
mani. Kanadas parlaments sa -
sauca ārkārtēju sesiju tikai par 
krizi Baltijas valstīs. Pēc vairāk 
nekā divu stundu debatēm gan 
angliski, gan franciski, kuŗās 
visas partijas vienbalsīgi atbalsti-
ja Baltijas valstis, tika pieņemtas 
polītiskas un ekonomiskas sank-
cijas pret Padomju Savienību. 
Nekur citur pasaulē kaut kas 
līdzīgs nenotika.

Kanadas latviešus Pilsoņu kon-
gresā pārstāvēja Zigurds Skribis 
un es. Pēc tam es nepilnu nedēļu 
strādāju Augstākās padomes 
Preses centrā, rakstot un tulkojot 
preses ziņojumus angļu valodā, 
kad risinājās 4. maija notikumi. 
Pārbraucot mājās, bija gandarī-
jums Kanadas avīzēs redzēt mūsu 
preses ziņojumu izvilkumus.

1991.gada augustā pēc Maska-
vas puča sabrukuma un Latvijas 
formālās neatkarības atjaunoša-
nas trīs dienu laikā Kanadas val-
dība sastādīja augstu stāvošu 
delegāciju braucienam  uz Baltijas 
valstīm ministra un deputāta 
Michael Wilson vadībā. Roberts 
Dambergs un es kā LNAK priekš-
sēdis pārstāvējam Kanadas lat-
viešus. Piecu dienu laikā delegā-
cija apmeklēja Vilņu, Rīgu un 
Talinu. Bija tikšanās ar katras 
valsts Augstākās padomes priekš-
sēdi un ministru prezidentu – ar 
Landsberģi, Vagnori, Rītelu, Sa -
visāru, Gorbunovu un Godmani. 
Katrā galvaspilsētā ārlietu minis-
trijas telpās tika parakstīti proto-
koli, saskaņā ar kuŗiem Kanada 
atjaunoja diplomātiskas attiecī-
bas ar Lietuvu, Latviju un Igau-
niju. Lai gan ministram Vilsonam 
bija jādodas uz Maskavu, pēc 
Talinas visa delegācija, ieskaitot 
viņu, lidoja uz Helsinkiem. Ka -
nada gribēja uzsvērt, ka Baltijas 
valstīm ar Padomju Savienību 
vairs nebija nekāda sakara, un ka 
tās sūtnis nebrauc pēc Baltijas 
valstīm tieši uz imperijas centru, 
bet gan uz Maskavu brauc no 
kādas citas trešās valsts. Un nevar 
nepieminēt, ka Kanada atzina 
Latvijas neatkarību jau 1991. 
gada 26. augustā, bet bija jāgaida 
līdz 2. septembrim,  kamēr ASV 
spēra līdzīgu soli.

Kanadas sūtnis Maikls Vilsons (Michael Wilson) un Mārtiņš 
Virsis, LR ārlietu ministra pirmais vietnieks, paraksta protoko-
lu, ar kuŗu Kanada un Latvija atjauno diplomātiskās attiecības 
1991. gada 3. septembrī Augstākās padomes ēkā Rīgā. Labā 
pusē – LNAK pārstāvis R. Dambergs un V.Zariņš

Latvijas Ministru prezidents Ivars Godmanis tiekas ar Ontario 
provinces premjeru Bob Rae 1990. gada rudenī. Bob Rae pašlaik 
ir vadošs Kanadas parlamenta deputāts un opozicijas Liberālās 
partijas ārlietu kritiķis

(Turpināts 20. lpp.)
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Tuvojoties Valentīna dienai, 
Floridas St. Pētersburgas latvieši 
posās “Sirsniņu ballei”. Irēnes 
Ezeriņas vadībā tika cepts un 
vārīts, biedrības nama zāle rotāta 
sarkaniem baloniem, sakanām 
sirdīm un sarkanām rozēm. Šur 
tur varēja manīt pa kādam 
amoriņam. Tika skaitīts, rēķināts 
un prātots, cik apmeklētāju 
varētu ierasties uz šo pasākumu, 
kurš šogad notika 12. februārī.

 Noteiktajā laikā zāle strauji 
pildījās ar ballēties gribētājiem 
no tuvienes un tālienes, vienam 
otram bija pat pagrūti atrast, kur 
piesēsties. Kad visi beidzot bija 
iekārtojušies, biedrības priekš-
nieks Gunārs Liepiņš atklāja va -
karu ar īsu, romantisku uzrunu, 
apsveica visus gaidāmajos mīles-
tības svētkos – Valentīna dienā 
un pieteica muzikālā priekšne-
suma dalībniekus – jauno vijol-
nieci Maiju un viņas tēvu, pia-
nistu Vladimiru Hohlovu. Šoreiz 
Maijiņa, kā viņu dēvē vietējie 
latvieši, bija izvēlējusies atskaņot 
piecus darbus no populārās mū -
zikālās izrādes “Vijolnieks uz 
jum  ta”, šos skaņdarbus viņa 
spēlējusi arī savas skolas izrādes 
iestudējumā. Kaut arī varēja 
manīt meitenes nelielo satrau-
kumu pirms un atvieglojuma 
no  pūtas pēc nospēlētās program-
mas, tēva klavieŗu pavadījumā 
viss izdevās lieliski, un klausītāji 
priekšnesumu uzņēma ar sajūs-
mu un atzinību.

 Tiklīdz mūziķi bija skatuvi 
atstājuši, tur vietu ieņēma tāla 
viešņa – Latvijā labi zināmā kor-
respondente un polītiskā dar-
biniece Viola Lāzo, kas bija iera-
dusies šai vakarā ar vēsturisku 
uzdevumu – pasniegt Ilmāram 
Dzenim "Latvijas mūzikas ierak-
stu Gada balvu 2010" par mūža 
ieguldījumu Latvijas mūzikas 
attīstībā. Šis apbalvojums tradi-
cionāli tiek pasniegts cilvēkam, 
bez kuŗa balss, darbiem vai 
radītajiem skaņdarbiem Latvijas 

Sirsniņu balle

Viola Lāzo apsveic Ilmāru Dzeni pēc Gada balvas 
pasniegšanas

Jaunā vijolniece Maija Hohlova

Sarīkojuma vakariņu laikā Ilmārs Dzenis un Pēteris Ozols spēlē deju mūziku
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mūzikas dzīve nebūtu iedomā-
jama. Balvas pasniegšana Latvijā 
paredzēta 22. februārī, Nacio-
nālajā teātrī, taču, tā kā Ilmārs 
Dzenis tur nevar ierasties, balva 
atceļojusi pie viņa uz Floridu un 
tika pasniegta agrāk. Šī cere-
monija un klātesošie, kas ar 
vētrainiem ap  lau  siem sveica lau-
reātu, tika uz  filmēti, lai to varētu 
parādīt Lat vijā apbal vošanas sa -
rīkojuma lai  kā. Tas bija varens 
un ļoti priecīgs pārsteigums!

 Skatuves priekšā uz neliela 
gal  diņa visu laiku klātesošo ska-
tus piesaistīja kaut kas liels un 
nezināms, skaisti iesaiņots sar-
kanā celofānā. Kad oficiālā sarī-
kojuma daļa bija beigusies, tad 
atklājās, ka šis nezināmais ir 
grozs, pildīts ar visādām vērtīgām 
un gardām lietām, un to var lai-

mēt izlozē, kas notika īsā starp-
laikā pirms vakariņām. Diemžēl, 
laimētājs bija tikai viens, pārējiem 
atlika tikai žēli noskatīties, kā 
smagais grozs tiek nodots jau-
najam īpašniekam. Skumjām gan 
daudz laika nebija, jo mācītājs A. 
Pelds aicināja visus uz galda 
lūgšanu pirms maltītes, un tad 
jau naskās saimnieces sāka izdalīt 
gardēžu cienīgus ēdienus, kuŗus 
visi baudīja, pavārmeistares sla-
vēdami. 

 Lai pēc sātīgajām vakariņām 
balles viesi nekļūtu miegaini, itin 
drīz Ilmārs Dzenis, nu jau Gada 
balvas laureāts, kopā ar Pēteri 
Ozolu uzsāka spēlēt pirmo valsi. 
Izrādījās, ka deju grīda ir daudz 
par mazu visiem dejotgribētājiem. 
Dažiem nācās iztikt ar šaurajiem 
celiņiem starp galdiņiem. Ne -
varēja īsti saprast, vai tāpēc, ka 
šai vakarā deju mūziku spēlēja 
nupat apbalvotais maestro, vai 
pie vainas bija kas cits, taču visi 

dejoja tik aizrautīgi kā reti kad. 
Kad pienāca laiks polkām un 
latviešu tautas dejām, tajās ie -
saistījās cilvēki pa pāŗiem un bez 
pāŗiem, arī tādi, kas latviski ne -
runā. Visi griezās, vijās, sita 
plauks  tas un dalījās patiesā prie-
kā, likās, ka vakars nekad nebeig-
sies. 

Tomēr beigas pienāk katram 
sarīkojumam, un tā rīkotāji šo -
reiz ar gandarījumu varēja seci-
nāt, ka viss bija izdevies lieliski, 

kā arī minēt, kur ir „Sirsniņu 
balles” noslēpums, kuŗš liek uz to 
ierasties tik daudziem apmek-
lētājiem, ļaudīm uz šo vakaru 
braukt pat no tālām ziemeļu 
pavalstīm.  Nez, vai tie būtu Va -
len  tīna dienas amoriņi? Vai 
varbūt ziemeļu aukstums un 
sniegs? Drīzāk jau laikam tas ir 
sirdssiltums, ko vakara rīkotāji 
ielikuši savā darbā. Paldies vi -
ņiem! Uz tikšanos nākamajā 
„Sirsniņu ballē”!

Gundega Vilemsone

LNAK darbību pozitīvi vērtēja 
Kanadas latviešu sabiedrība, un 
šājās, mūsu tautai kritiskajās 
dienās LNAK kasē ieplūda tūk-
stošiem dolaru ziedojumi, kas 
ļāva algot biroju darbiniekus, 
sedza milzīgos  telefonsarunu 
izdevumus, ceļa izdevumus 
mums uz Otavu, bet Latvijas 
viesiem – uz Kanadu, kā arī 
daudz ko citu. Būtu bijis grūti to 
panākt bez sabiedrības milzīgā 
atbalsta. Par to vēl šodien liels 
paldies! 

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas, 1992. gada februārī 
kopā ar Tālivaldi Kronbergu 
bijām LNAK pārstāvji PBLA val-
des sēdē Mellažos, kad tika mēgi-
nāts iesaistīt PBLA Latvijas ceļā. 
Par sēdi daudz kas ir stāstīts 
nepareizi, ieskaitot mūsu Kana-
das pārstāvju lomu, kad mēs pre-
tojāmies un panācām, ka PBLA 
tā gada 5. Saeimas vēlēšanas 
neatbalstīs tikai Latvijas ceļu,  bet 
gan sadarbosies ar visiem nacio-
nāldemokrātiskiem spēkiem, 
ku  ŗi iesniedza kandidātu saraks-

tus. Man un Tālim pārmeta gan 
to, ka izjaucām PBLA paredzēto 
„saderināšanos” ar Latvijas ceļu, 
kur kandidēja netikai PBLA 
priekš  sēdis Gunārs Meierovics 
un citi trimdinieki, bet arī bijušie 
komūnisti, piemēram, Anatolijs 
Gorbunovs, kam arī bija būtiska 
loma Latvijas neatkarības atjau-
nošanā, gan arī to, ka pieļāvam 
vispār kaut kādu PBLA sadarbī-
bu ar Latvijas ceļu.

Var uzskatīt, ka Kanadas lat-
viešu atbalstu Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanai simboliski no -
beidza Latvijas Valsts prezidenta 
Gunta Ulmaņa viesošanās To -
ronto un līdzdalība 18. novem-
bŗa Valsts svētkos 1993. gadā. 
Pārpildītā Toronto Universitātes 
aulā un dienu vēlāk goda mielas-
tā Toronto latviešu centrā, Pre -
zidents pateicās Kanadas latvie-
šiem par nesavtīgo  darbu gaŗajos 
trimdas gados Latvijas labā un 
īpaši – par atbalstu Trešajai at -
mo  dai. 

Starplaikā bija iesācies jauns 
posms Latvijas un Kanadas lat-
viešu sabiedrības vēsturē. Latvija 
tagad bija brīva. Kanadas valdība 
bija izveidojusi vairākas technis-

kās palīdzības programmas Bal-
tijas valstīm. Tā atklāja vēstniecī-
bas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā 
ar rezidējošu vēstnieku Rīgā. Lai 
gan Latvijai vēl aizvien bija vaja-
dzīgas atsaucīgas tautiešu balsis 
ārzemēs, Kanadas un citu mītnes 
zemju latviešu loma deviņdesmi-
to gadu vidū sāka mainīties un 
samazināties. 

Tā arī lēnām izklīda LNAK 
komanda, ar kuŗu biju saistīts, lai 
gan vairums turpināja kādu laiku 
darboties LNAK valdē vai pado-
mē, un šodien Alberts Upeslācis 
ir LNAK padomes priekšsēdis 
un PBLA valdes loceklis. 

Bieži vien mūs raksturoja kā 
agresīvus un iedomīgus. Jā, mēs 
bijam nepacietīgi un agresīvi, bet 
tādus mūs piespieda būt Toronto 
sabiedrība. Manā pirmajā LNAK 
valdes sēde es ziņoju par panā-
kumiem sadarbībā ar Kanadas 
presi. Tūlīt pēc ziņojuma, valdes 
konservātīvais spārns man uz -
bru  ka. Tonakt bija nemierīga 
gulēšana. Tā nebija vienīgā reize, 
un citiem bija līdzīgi piedzīvoju-
mi. Kad iesaistījos LNAK valdes 
darbā, es atsevišķi tikos ar vairā-
kiem  vadošiem Toronto sabied-

rības locekļiem, lai noskaidrotu 
viņu domas par mūsu polītiskās 
darbības mērķiem. Dažs mani 
slavēja, ka esmu pirmais, kas no  
LNAK puses ir interesējies par 
viņa domām, bet cits strupi atšā-
va, - ja jau man viņam esot jāpra-
sa, tad es pats nezinot, kas jādara, 
un man neder būt šajā amatā. 
LNAK padomes vēlēšanās viens 
vadošais Daugavas Vanagu kan-
didāts publiskā sarīkojumā izvil-
ka Latvijas karogu, to aptina sev 
riņķī un teica, ka viņš to ir izne-
sis no Latvijas, cauri nometnēm 
un, lūk, tagad ir vienīgais, kas 
Latviju var aizstāvēt, un tāpēc 
par viņa sarakstu ir jābalso... Par 
manu braucienu uz Pilsoņu kon-
gresu (biju viens no diviem 
Kanadas pārstāvjiem) LNAK 
priekšsēdis Dr. Siliņš paziņoja 
tikai nedēļu vēlāk gadskārtējā 
padomes sesijā, kad mēs jau 
Latvijā bijam. Šādā vidē mēs ātri 
iemācījāmies aizstāvēties un 
„šaut pretī”. Tādā ziņā ALA kon-
gresi bija gaŗlaicīgi, jo, salīdzinot 
ar Toronto sabiedrības vētram, 
tur viss risinājās mierīgi.

Toties jāpiemin, ka lietas nav, 
kā Latvijā saka, viennozīmīgas. 

Lai gan daudziem Toronto lat-
viešu sabiedrības „liberālļiem” 
bija grūtības sadarboties ar 
Tālivaldi Kronbergu, man tā 
nebija, un pat pēc asiem vārdiem 
mēs vienmēr varējām piesēst, 
iedzert kādu alu un padzīt jokus. 
Tāpat jāpiemin Toronto latviešu 
katoļu sabiedrības veterāns allaž 
mierīgais Bruno Logins, kuŗš kā 
LNAK kasieris tajos gados vien-
mēr atrada veidu, kā financēt 
mūsu darbību un balansēt kases 
grāmatas. 

Pēc divdesmit gadiem parau-
goties pagātnē, šķiet liktenīgi, ka 
abiem Kanadas latviešu grupēju-
miem, kuŗiem savā starpā tajos 
gados bija skarbas cīņas, bija 
nozīmīgs nopelns Latvijas neat-
karības atjaunošanā. LNAK un 
konservātīvais spārns visus gaŗos 
trimdas gadu uzturēja kontaktus 
Otavā ar Kanadas valsts struktū-
ram, toties kultūrsakarnieki iz -
vei  doja kontaktus ar Latvijas 
inteliģenci, no kur as nāca mūsu 
Atmodas darbinieki un valstsvī-
ri. Manis pārstāvētā grupa abus 
tos saliedēja un panāca nozīmī-
gu Kanadas sabiedrības un valsts 
atbalstu Latvijai.

(Turpināts no 19. lpp.)

ATMIŅAS PAR KANADAS LATVIEŠU ATBALSTU TREŠAJAI ATMODAI
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI 

BOSTONA (MA) 
• 2. martā plkst. 7.30 Bostonas 

Trimdas draudzes zālē Dailes un 
Nacionālā teātŗa aktrises Indras 
Burkovskas viesizrāde „Benja-
miņa. Kā dzīvot modernam cil-
vēkam“ par Latvijas brīvvalsts 
preses karalieni Emīliju Benja-
miņu. Izrādē piedalīsies vijol-
niece Simona Tālberga. Scēnārija 
autore un režisore Baņuta 
Rubesa. Ieeja $25. Informāciju 
var uzzināt, zvanot Maijai Priedei, 
tālr.: 781-329-7491. Rīko Mākslas 
draugi Bostonā.

ČIKĀGA (IL)
• 19. martā plkst. 6.00 Čikāgas 

latviešu namā (4146 N. Elston 
Ave) Māras teātŗa viesizrāde – 
Leldes Stumbres luga ,,Kronis II“. 

DETROITA (MI) 
• 26. februārī plkst. 6.00 

Pulkveža Oskara Kalpaka batal-
jona 92 gadu dibināšanas atceres 
balle Italian-American Banquet 
& Conference Center (39200 5 
Mile Road, starp Newburgh Rd. 
un I-275 Livonia, MI). Dalības 
maksa ar vakariņām, dzērieniem 
(open bar) un deju mūziku $75, 
studentiem $40. Vēlams vakar-
tērps. Pieteikties, sazinoties ar 
Janu Āboliņu (410 River Lane, 
Dearborn, MI 48124), tālr.: 313-
561-1609; e-pasts: abolins@com-
cast.net un iesūtot pilnu dalības 
maksu līdz 11. februārim (čeki 
jāizraksta uz Janas Āboliņas vār-
da). Rīko Studenšu korporāciju 
kopa Detroitā un Korporāciju 
kopa Detroitā. Izdevīgākās ap -
mešanās vietas: divas tuvu Sv. 
Pāvila baznīcai: Courtyard by 
Marriott, tālr.: 248-553-0000; 
Fairfield Inn & Suites, tālr.: 248- 
442-9800; trešā netālu no balles 
zāles: Radisson Hotel, tālr.: 734- 
464-1300. 

• 6. martā plkst. 11.30 Sv. Pāvila 
draudzes un Daugavas Vanagu 
rīko pankūku pēcpusdienu.

• 23. martā plkst. 1.00 Sv. Pāvila 
latv. ev. lut. bazn. (30623 West 12 
Mile Rd. Farmington Hills) 
Māras teātŗa viesizrāde – Leldes 
Stumbres luga ,,Kronis II”.

• 24. aprīlī plkst. 11.30 drau-
dzes dāmu komitejas rīko Liel-
dienu brokastis. 

FILADELFIJA (PA) 
• 27. februārī pēc dievkalpoju-

ma, kas sāksies plkst. 11.00, filmas 
"Sibirijas bērni izrāde", viesosies 
filmas režisore Dzintra Geka un 
komponists Pēteris Vasks.

• 1. martā plkst. 11.00 Fila-
delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības telpās. 
Valdes ziņojumi, pārrunas, Inta 
Dzelzgavja referāts par pasaules 
reliģiju attīstību. Saieta beigās 
dzimšanas dienu atceres svinības, 
kafijas galds. Viesi laipni gaidīti. 

• 5. martā plkst. 7.00 Mardi 
Gras ballīte latviešu stilā Brīvo 
latvju biedrības namā (531 North 
7th Street, PA 19123); būs Cajun 
bufete, mūzika, izloze, masku 
gatavošana un krelles. Dalības 
maksa apmeklētājiem maskā 
$10, bez maskas – $15, bērniem 
ieeja brīva. Visi aicināti – lieli, 
mazi, veci, jauni, vidēji! 

• 6. martā pēc O. Kalpaka pie-
miņas dievkalpojuma, kas sāksies 
plkst. 11.00. Studenšu korporā-
cijas locekļu rīkotas pusdienas 
un Maijas Hinkles priek šlasījums 
par mūzeju ,,LAtvieši PAsaulē”. 

GRANDRAPIDI (MI) 
• 27. februārī pēc dievkalpoju-

ma Meteņdienas sarīkojums. 
• 28. februārī plkst. 12.00 pen-

sionāru saiets. Elizabetes Vi  tan-
des referāts ,,Grandrapidi nav 
mirstoša pilsēta”. Siltas pusdienas 
un atspridzinājumi. 

• 20. martā plkst. 3.00 biedrības 
namā (504 Grand NE) Māras 
teātŗa viesizrāde – Leldes Stumb-
res luga ,,Kronis II”.

INDIANAPOLE (IN) 
• 5. martā plkst. 4.00 Draudzīgā 

aicinājuma un Indianapoles lat-
viešu skolas 60 gadu darbības 
atceres sarīkojums latviešu sa -
bied  riskajā centrā. Programā: In -
dianapoles latviešu skolas absol-
ventes Lauras Ramanes runa ,,Ik 
ceļš, kas ved uz kalna galu, caur 
skolas sētu allaž iet...”; dziedās ILS 
skolēnu un absolventu koris 
instrumentālā ansambļa pava-
dījumā; skolēnu dejotas tautasde-
jas. Pēc programmas siltas va -
kariņas. Dalības maksa (ar va -
kariņām) par vismaz $10 ziedo-
jumu personai, $20 dolaru ģi -
menei. Visus laipni aicina Indi-
anapoles latviešu skolas saime un 
vecāku padome. Kopš 1951. gada 
latviešu sabiedrība India napolē ir 
atbalstījusi Indianapoles latviešu 
skolu. Ceram, ka arī šo  gad, 
Draudzīgā aicinājuma atce res 
dienā un skolas 60. jubilejā 
atcerēsities mūsu skoliņu! Ziedo-
jumus lūdzu sūtīt ILS kasierei: 
Selgai Irbei, 10527 School Park-
way, Indianapolis, IN 46280. 

KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 25. februārī tikšanās ar kom-

ponistu Pēteri Vasku un filmu 
režisori Dzintru Geku Apvienotās 
draudzes namā (1385 Andrews 
Ave., Lakewood, OH). 

• 5. martā plkst. 3.00 Kredit-
sabiedrības gada sapulce. 

• 6. martā DV apvienības piln-
sapulce. 

• 11. martā plkst. 6.30 Jautrs 
dziesmu vakars, piedalīsies sak-
sofonists Raivo Stašāns un solists 
Jānis Kalniņš. 

• 20. martā plkst. 12.30 Apvie-
notās draudzes namā vijolnieces 
Aijas Īzakas un pianista Rūdolfa 
Ozoliņa koncerts. Rīko Koncert-
apvienība. 

• 27. martā Klīvlandes latviešu 
biedrības pilnsapulce. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 27. februārī no plkst. 5.00 

Oskaru pasniegšanas ceremoni-
jas skatīšanās latviešu namā.

• Līdz 13. martam Laila Robiņa 
Pasadena Playhouse teātrī 
Dienvidkalifornijā (39 S El Moli-
no Ave Pasadena, CA) piedalīsies 
dziesmuspēlē Dangerous Beauty, 
kam pamatā italietes, dzejnieces 
un kurtizānes Veronikas Franko 
(Franco) dzīvesstāsts. Laila Robi-
ņa tēlo Veronikas māti Paolu. 
Infor  mācija: www.pasadenaplay-
house.org

• 13. martā plkst. 1.00 Māras 
teātŗa viesizrādes – Leldes 
Stumbres luga ,,Kronis II”.

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

MILVOKI (WI) 
• 3. martā pēc Bībeles stundas, 

kas sāksies plkst. 10.00, pensio-

nāru sanāksme.
• 5. martā latviešu namā (8845 

West Lynx Ave) plkst. 5.00 gads-
kārtējā mednieku un makš ķer-
nieku balle ar vakariņām. Dalības 
maksa $30, apmeklētājiem līdz 
16 gadu vecumam ieeja brīva. 
Dziedās grupas ,,Roja” soliste Jā -
nis Kalniņš. Informācija, zvanot 
A. Maguram, tālr.: 920-296-0863.

• 6. martā plkst. 2.00 Kredit-
sabiedrības pilnsapulce latviešu 
namā

MINEAPOLE (MN) 
• 25. februārī no plkst. 6.30 līdz 

9.00 vakarā) tautasdziesmu an -
samblis ,,Teiksma” dziedās un 
atskaņos tautas mūziku Kra-

marczuk Deli kafejnīcā (215 E. 
Hennepin Ave., blakus Baltic 
Imports veikalam). Ieeja: $3.00, 
bērniem līdz 12 gadu vecumam 
brīva. Kafejnīcā varēs nopirkt 
ēdienu un alu, dziedāt līdzi 
,,Teiks mai”, padejot. 

ŅUJORKA (NY) 
• 25. februārī plkst. 7.30 Salas 

baznīcas sabiedriskās telpās Lat-
vijas aktrises Indras Bur kovskas 
monoizrāde ,,Benjamiņa. Kā dzī-
vot modernam cilvēkam”. Izrādes 
autore un režisore – Baņuta Ru -
besa, producente – Laila Bau -
mane. Piedalīsies vijolniece Una 
Tone. Ieeja $25. 

• 27. februārī pēc dievkalpoju-

ma Jonkeru baznīcā (Valentine 
Lane & Leighton Ave. Yonkers, 
NY 10705), kas sāksies plkst. 
11.00, Rīgas 90. skautu vienības 
un Zilā kalna 4. gaidu vienības 62. 
gada svētki. Svinīgs akts, siltas 
pusdienas, gaidu un skautu 
uzvedums – Tainas Laiviņas 
lugas ,,Velnga rags” izrāde, izloze, 
rotaļas bērniem. 

Ienākumi Ņujorkas skautu un 
gaidu vienību darbam. sīkāku 
informāciju var uzzināt, sazi-
noties ar Diānu Rudzīti, e-pasts: 
laiksdsr@aol.com vai Reini 
Sīpolu: rsipols@earthlink.net 

DR. AUSTRA LEJNIEKS KONDRATE, DDS
dzimusi 1919. gada 24. jūnijā Rīgā

mirusi 2011. gada 23. janvārī St. Petersburg, FL

Viņu mīļā piemiņā paturēsim
ILONA UN PHILIP SULLIVAN

AR JEFF UN ANGIE

Dieva mierā aizgāja 
mūsu mīļā mammiņa un vecmāmiņa 

CITA VIJA MILBERGS, 
dzimusi TUPURIŅŠ

dzimusi 1921. gada 11. decembrī Priekulē, Latvijā 
mirusi 2010. gada 12. septembrī Flossmoor, Illinois 

Mūžīgā mīlestībā un gaišā piemiņā viņu paturēs
DĒLS EGILS MILBERGS, VIŅA SIEVA CYNTHIA

UN VIŅU MEITA STEPHANIE MILBERGS 
MEITA AIDA MILBERGS UN VIŅAS DĒLS CHARLES MILBERGS 

VANDENBURGH

Kā gulbji balti padebeši iet -
Tiem vēlētos es tālu līdzi skriet 
Tur tālumā, kur ziemas nepazīst, 
Kur rozes zied, rozes zied, 
Mūžam zied un nenovīst.

Mūžībā aizgājis mūsu skolas biedrs

AIVARS (FRED) KEIRE
dzimis 1929. gada 1. decembrī Rīgā

miris 2011. gada 12. janvārī Ft. Pierce, Floridā, ASV

Mīļā piemiņā paturēs
HANAVAS ĢIMNĀZIJAS 4. KLASES SKOLNIEKI

ASV, ARGENTĪNĀ, AUSTRĀLIJĀ, KANADĀ UN VĀCIJĀ

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mammiņa un omamma

IRENE VUNGE
dzimusi 1924. gada 17. novembrī Rīgā, Latvijā

mirusi 2010. gada 19. decembrī Grand Rapids, MI

Mīlestībā viņu piemin
MEITAS VINETTA, SANDRA

AR VĪRIEM, ROBERTS UN RONALDS
MAZMEITAS MELISSA, KRISTEN, TARA

UN SEPTIŅI MAZMAZBĒRNI

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs;
bet lielākā no tām ir mīlestība.
/I. Cor. 13:13/

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

LINDA ĶIVULE
dzimusi 1955. gada 25. decembrī Bruklinā, Ņujorkā
mirusi 2010. gada 15. decembrī Karmelā, Ņujorkā

Paturam Tevi mīļā atmiņā
MĀSĪCA GUNTA, BRĀLĒNS KĀRLIS, PAULIS, JĀNIS

KRUSTMEITA LAILA, ASTRĪDA
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• 6. martā plkst. 10.00 Jonkeru 
baznīcā plkv. O. Kalpaka pie-
miņas dievkalpojumā piedalīsies 
Korporāciju kopa Ņujorkā. Pia-
nists Vilnis Klimanis (Lett.) at -
skaņos kaŗavīru dziesmas. Pēc 
dievkalpojuma akadēmisko runu 
teiks Latvijas vēstniecības ASV 
vadītāja vietnieks Juris Poikāns 
(Tal.) būs Studenšu korporāciju 
Ņujorkā sagatavots cienasts. Rīko 
Korporāciju kopa un DV ap -
vienība Ņujorkā. Pirms dievkal-
pojuma, plkst. 9.30 baznīcas lejas 
zālē fotografēšanās korporāciju 
pārstāvjiem. 

• 6. martā plkst. 3.00 tenora 
Aleksandra Antoņenko koncerts 
Jonkeru baznīcā; ienākumus 
nodos Viestura Gaiļa operas 
studijai ,,Figaro” Rīgā. Pēc kon-
certa pieņemšana Kroņluktura 
zālē baznīcas otrā stāvā. Ieeja par 
vismaz $50 ziedojumu, studenti-
em $25; labvēļu kartes par vis-
maz $100 ziedojumu. Rīko 
Latvijas Nacionālās operas ģilde. 

• 12. martā plkst. 1.30 Latviešu 
kultūras biedrības TILTS gada 
sapulce DV namā Bronksā. 
Pirms ssapulces plkst. 11.00 
TILTS valdes sēde. 

PORTLANDE (OR) 
• 19. un 20. martā Rietumkrasta 

latviešu Mākslas dienas latviešu 
centrā. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 26. februārī plkst. 2.00 Latvijas 

aktrises Indras Burkovskas mo -
no  izrāde ,,Benjamiņa. Kā dzīvot 
modernam cilvēkam”. Ieeja $25. 
Informācija: www.priedaine.
com

SANFRANCISKO (CA)
• 27. februārī plkst. 1.00 

Ziemeļkalifornijas latviešu bied-
rības sapulce. 

• 12. martā plkst. 2.00 draudzes 
namā (425 Hoffman Ave) Māras 
teātŗa viesizrāde – Leldes Stumb-
res luga ,,Kronis II”. Rīko Zie-
meļkalifornijas latviešu biedrība.

SIETLA (WA) 
• 13. martā plkst. 12.00 latviešu 

namā prof. Kārlis Mīlenbachs no 
Albertas universitātes Kanada 
lasīs lekciju par dzintaru. Ieeja 
par vismaz $5 ziedojumu.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 27. februārī plkst. 1.00 latviešu 

biedrības pilnsapulce; valdes vē -
lē  šanas. Pēc sapulces cienasts. 

• Koŗa mēģinājums: 28. februārī 
plkst. 7.00 biedrības namā; gata-
vosimies biedrības gada svēt kiem!

• 26. martā plkst. 4.00 latviešu 
biedrības namā (1705 9th Ave 
North, St Petersburg, FL 33713-
7136; tālr.: 727- 365-7856) Māras 
teātŗa viesizrāde – Leldes Stumb-
res luga ,,Kronis II”. 

• 1. martā plkst. 1.00 biedrības 
namā videoizrāde – Birmingemas 
simfoniskā orķestŗa vieskoncerts 
Latvijas Nacionālajā operā Andra 
Nelsona vadībā 2010. gada 
novembrī. Programmā G. Mālera 
5. simfonija un S. Rahmaņinova 
klavieŗkoncerts Nr. 3. Pianists 
Vestards Šimkus. Būs kafija un 
cepumi. Ieeja par vismaz $3.00 
ziedojumu.

VAŠINGTONA (DC) 
• 27. februārī plkst. 1.00 Dau -

gavas Vanagu apvienības ga  da 
sapulce mazajā zālē. 

• 4. martā plkst. 5.00 Latvijas 
vēstniecībā ASV (2304 Mas-
sachusetts Ave, N.W.) izstādes 
,,Latviešu māksla trimdā: 1944-
1950” atklāšana. Tie, kuŗi vēlas 
piedalīties izstādes atklāšanas 

pie  ņemšanas sarīkojumā , lūgti 
pieteikties līdz 3. martam: 
embassy.usa@mfa.gov.lv

• 6. martā no plkst. 9.30 līdz 
11.00 Latvian American Shipping 
Line pārstāvis pieņems saiņus 
sūtīšanai uz Latviju.

• 6. martā plkst. 2.00 latviešu 
ev. lut. draudzes namā (400 
Hurley Ave, Rockville, MD) 
Indras Burkovskas monoizrāde 
– ,,Benjamiņa” . 

• 13. martā koŗa ,,Kamēr...” 
koncerts. 

• Līdz 5. jūnijam Vašingtonas 
latviešu draudze rīko mākslas 
darbu kluso izsoli. Darbus var 
apskatīt draudzes nama lielajā 
zā  lē. Sīkāku informāciju var 
iegūt, zvanot vai rakstot draudzes 
priekšniecei Inārai Apinei, tālr. 

(Turpināts 23. lpp.)

Ilggadīgā latviešu draudzes locekle

RITA KUBULIŅA,
dzim. GAILĪTIS

dzimusi 1923. gada 7. martā Pļaviņās, Latvijā
mirusi 2011. gada 21. janvārī Lansingā, Mičiganā

Sēro
LANSINGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

„Tas Kungs ir man gans, man netrūks ne nieka” (Ps. 23.)

Dieva mierā aizsaukta mūsu mīļā

OLGA DONIS, 
dzimusi KLĀVSONE

dzimusi 1910. gada 6. decembrī Mežotnē, Latvijā
mirusi 2010. gada 22. decembrī Īstbransvikā, Ņūdžersijā, ASV

Sēro
MAZMEITA LARISA DONIS-JEPPSON AR ĢIMENI,

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, ASV UN CITĀS ZEMĒS
Rudens nāk, puķes mirst,
Bālās lapas mežos birst.
Saule rietot skumji mirdz,
Klusas sēras glabā sirds.
/Viens no Olgas mīļākajiem dzejoļiem/

Dieva miera aizgājusi mūsu mīļā

VIJA BARANOVS,
dzim. AVOTIŅŠ

dzimusi 1928. gada 6. jūnijā Saldū, Latvijā
mirusi 2011. gada 8. februārī Toronto, Kanadā

Mīlestībā viņu piemin 
MĀSA AINA KANADĀ,

BRĀLIS OJĀRS AR SIEVU VALIJU ANGLIJĀ
UN MEITU RITU ASV 

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva miera iemieg klusi.

/A. Lūsis/

Mūžībā aizgāja 

LIGITA KĀRINA ZILBERTS, 
dzim. DRUSKA

dzimusi 1923. gada 2. martā Rīgā, Latvijā
mirusi 2011. gada 17. janvārī Wallnut Creek, CA

Mīlestībā skumst
DĒLS EGILS AR SIEVU JUDY,

MĀSA VERA UN ĢEDIS GROTUSSI,
MĀSAS BĒRNI JANA, ALEXANDER

UN PĒTERS GROTUSS M.D.
Dvēsele viegli aizlido,
Tur kur apklust visas vētras.

PATEICĪBA
No sirds pateicamies visiem, kas nāca atvadīties un izvadīt

mūsu mīļo

ERLANDU ULDI GUSTAVU
viņa pēdējā gaitā. Paldies prāvestiem Ilzei Kuplēnai-Ewart un 
Dr. F.T. Kristbergam par skaistā atvadu dievkalpojuma izkār-
tošanu un Dāvidam Šmitam par ērģeļu pavadījumu. Paldies 
Kanadas Latviešu Centram Toronto un Ingo Kārkliņam ar 

palīgiem, kas rūpīgi gādāja par bērinieku uzņemšanu.

Visi līdzjūtības mīļie vārdi, sveicieni, visas vēstules – gan no 
tuvienes, gan tālienes, ziedi, radu un draugu praktiskā palīdzī-
ba, tāpat devīgie ziedojumi Latviešu Centram Ulža piemiņai 
– viss silda sirdis un iegulst mūsu apziņā kā labas atmiņas.

Valda un meitas Gunilla un Christina ar ģimenēm

No mums šķīrusies mūsu 
jaunības laiku  draudzene un skolas biedrene

VIJA ZARIŅA - REKĒVICA
dzimusi 1934. gada 25. jūnijā Daugavpilī

mirusi 2011. gada 2. februārī Seatlā

Viju piemin bijušie Eslingenas laiku draugi
SILVIJA OZOLS-ORLE, VIJA PĒTERSONS-JOHNSON,

ALBERTS LEGZDIŅŠ, RŪTA STRAUMANE,
DAGMĀRA LEJNIECE, INRA BRŪNA- ANTENA,

VILIS VĪTOLS, RITA ODĪTE-MANCS,
KAIJA LIETUVIETE, ZINTA MEKŠS-KŪLĪTE

Pirms Dvēsele atnāk uz Zemes,
tā savu ceļu jau zina,
tā zina, ko satiks, kā cietīs,-
tas debesīs apstiprināts.

/Sarma Upesleja/
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ETNOGRAFISKI PAREIZAS 
latviešu tautas tērpu brunču drēbes 

no vairākiem novadiem
732-842-4867

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājaslapā: www.lasl.com

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 22. lpp.)

703-790-0833, e-pasts: inarazai-
ga@yahoo.com Visi izsoles ienā-
kumi – dāmu komitejas dar-
bam.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: dievk. 27. febr. (ar 
dievg.), pēc dievk. draudzes piln-
sapulce. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. J. Mingina

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 6. martā plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk.; pēc dievk. 
kafija un draudzes pilnsapulce. 
Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R. Ziedone.

• Čikāgas katoļu kopa: 13. 
martā dievk. un saiets plkst. 
12.00 Immaculate Conceptian 
baznīcā. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 27. 
febr. O. Kalpaka piemiņas dievk. 
(pēc dievk. plkv. O. Kalpaka pie-
miņas brīdis), 6. martā ar dievg., 
9. martā dievk. nebūs, 13. martā, 
20. martā ar dievg. (pēc dievk. 
sadraudzības stunda), 27. martā. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. 
diak. 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). 20. martā 
pēc dievk. gada sapulce. Diakone 
A. Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 27. 
febr. plkst. 11.00 dievk., pēv 
dievk. filma ,,Sibirijas bērni”, ref-
erenti – Dzintra Geka un Pēteris 
Vasks. 6. martā plkst. 11.00 plkv. 
O. Kalpaka piemiņas dievk., pēc 
dievk. studenšu korporācija aici-
na uz pusdienām un Maijas 
Hinkles referātu par mūzeju 
,,Latviešu pasaulē”. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 27. febr. 
dievk.; pēc dievk. Meteņdienas 
sarīkojums. Dievk. sākas plkst. 
10.00, visi ar dievgaldu. Māc. I. 
Larsena, tālr.: 269-637-0460; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
revilze@gmail.com

• Kalamazū latv. Apvienotā 
ev. lut. dr.: 27. febr. dievk., pēc 
dievk. kafija. Dievk. sākas plkst. 
10.00 Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 27. febr. 
plkst 11.00 dievk. 2. martā plkst. 
10.00 Bībeles stunda. 6. martā 
plkv. O. Kalpaka atceres dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. Dr. S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East 

Lansing, MI). 
• Losandželosas latv. ev. lut. 

dr.: dievk. 27. febr. (ar dievg.) , 
māc. D. Kaņeps. 6. martā dievk. 
vadīs Ziemeļkalifornijas draudz-
es māc. Kārlis Žols. Dievk. sākas 
plkst. 11.00. 

• Mančesteras latv. ev.lut. dr.: 
20. martā plkst. 12.15 dievk., 
diak. I. Kaņeps, pēc dievk. drau-
dzes pilnsapulce. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 27. febr. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem; pēc dievk. 
draudzes sapulce un saiets, pus-
dienas rīko „Talcinieki Latvijai!“ 
1. martā plkst. 7.00 draudzes 
padomes sēde. 3. martā plkst. 
10.00 Bībeles stunda; pēc Bībeles 
stundas pensionāru sanāksme. 6. 
martā plkst. 10.00 plkv. O. 
Kalpaka piemiņas dievk. Māc. L 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšniece S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: Bībeles stundas 
notiek katru otro nedēļu baznīcas 
lejas stāvā; informāciju var iegūt, 
zvanot Veltai Grustānei, tālr.: 
612-866 8044, vai māc. M. 
Cepurei-Zemmelei: 763- 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.: 20. febr. plkst. 
8.30 dievk. Leikvudā (Igauņu 

baz. 607 E. 7th St.). 27. febr. 
plkst. 11.00 dievk. draudzes 
dievn. Īstbransvikā ar dievg., 
pēc dievk. groziņu pusdienas un 
draudzes pilnsapulce (12 Gates 
Ave East Brunswick). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 27. 
febr. dievk.plkst 10.00 Jonkeru 
bazn., māc. J. Saivars, pēc dievk. 
skautu sarīkojums; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš. 

6. martā plkst 10. 00 Jonkeru 
bazn. Kalpaka piemiņas dievk., 
māc. J. Saivars, dziedās soprāns 
Laila Liepiņa, klavieŗpavadījumu 
atskaņos Dace Aperāne; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. 
(128. N. Elm Str.): 27. febr. plkst. 
1.00 dievk.; pēc dievk. draudzes 
pilnsapulce. 27. martā plkst. 1.00 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. R. 
Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 19. 
martā plkst. 12.00 dievk Grace 
Lutheran Church (3993 Park 
Boulevard, San Diego, CA 
92116), prāv. D. Kaņeps; pēc 
dievk. kafijas galds. Izziņas: www.
sandiegodraudze.com vai www.
sandiegodraudze.us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 27. febr. 
dievk. plkst. 11.00; pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Kārlis Žols, 
e-pasts: kazols@msn.com; infor-
mācija: 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): 27. febr. plkst. 10.30 
dievk. 6. martā plkst. 10.30 varo-
ņu piemiņas dievk.; pēc dievk. 
draudzes sapulce. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; e-pasts: cil-
nis@earthlink.net Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvianc-
hurch.org 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S., St. Petersburg, FL 33707) 4. 
martā plkst.11.00 biedrības 
namā draudzes valdes sēde. 6. 
martā plkst. 2.00 dievk. 9. martā 
plkst. 1.00 svecīšu svētbrīdis 
bied  rības namā. Māc. A. Pelds, 
draudzes priekšniece A. Nor ber-
ga. Ziedojumus pieņem biedr -
zine Rita Blumentāle, tos var 
nosūtīt arī pa pastu: 1365 Snell 
Isle Blvd. NE, #7-D, St. Petersburg, 
FL 33704-2447. Pieteikumus 
altāŗa puķēm pieņem Zigrīda 
Dambe, tālr.: 727-527- 5053. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-312, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 27. febr. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. un 
kristībām; pēc dievk. pie kafijas 
galda pārrunas ar padomes 
locekļiem par ieteiktajām mai-
ņām draudzes satversmē. 6. 
martā plkst. 11.00 plkv. O. 
Kalpaka piemiņas dievk. Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com Informācija: http://www.
dcdraudze.org 

Plkv. O. KALPAKA piemiņas dievkalpojums
svētdien, 6. martā, plkst. 10.00

Jonkeru baznīcā, 
ar Korporāciju kopu Ņujorkā piedalīšanos, 

māc. JurisSaivars.

■Dievkalpojumu kuplinās soprāns Laila Liepiņa, pie 
klavierēm Dace Aperāne.

■Karavīru un akadēmisko dziesmu tēmas klavieru 
izpildījumā atskaņos pianists Vilnis Klimanis, Lett! 

■Akadēmisko runu teiks Latvijas vēstniecības vadī-
tāja vietnieks ASV Juris Poikāns, Tal!

■Pēc referāta - Studenšu korporāciju kopas Ņujorkā 
sarūpēts cienasts.

Korporāciju kopa un Daugavas Vanagi Ņujorkā.
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S P O R T S
Starptautiskās 

Olimpiskās komitejas 
prezidents Latvijā

Trīs dienu darba vizītē Latvijā 
bija ieradies Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas (SOK) 
prezidents Žaks Roge, lai tuvāk 
iepazītu situāciju Latvijas sportā 
un novērtētu valsts un sabiedrisko 
organizāciju sadarbību olim-
piskās kustības attīstībā. Šī ir otrā 
reize, kad Roge viesojās Rīgā. 
Pirmā reize bija pirms 19 ga -
diem, kad viņš bija Eiropas 
Olimpiskās komitejas vadītājs.

Žaks Roge

Tiekoties ar Latvijas Olim-
piskajā komitejas (LOK) bied-
riem, Roge norādīja, ka patlaban 
sporta jomā lielākās problēmas ir 
arvien biežāk vērojamās neli-
kumīgās derības, kā arī dopinga 
lietošana.

“Visā pasaulē pieaug gadījumu 
skaits, kad pirms spēlēm noti-
kušas nelikumīgas derības un 
iepriekšējas vienošanās par re -
zultātu. Nelikumīgu derību 
slēgšana ir ļoti nosodāma rīcība 
un nopietna problēma. Pagaidām 
par to nav paredzēts sods, tādēļ 
plānojam ieviest starptautisku 
uzraudzības sistēmu. Tās dažus 
principus jau veiksmīgi izmē-
ģinājām Pekinas un Vankuveras 
Olimpiskajās spēlēs. Kā sistēmu 
attīstīt turpmāk, runāsim īpašā 
12 valstu konferencē 1. martā. 
Tas būtībā ir valdību līmeņa 
jautājums, tādēļ sagatavosim 
priekšlikumu paketi izmaiņām 
likumdošanā,” sacīja Roge, ak -
centējot, ka līdzīgs lēmums tiks 
pieņemts saistībā ar otru tikpat 
nopietnu pārkāpumu - dopinga 
lietošanu sportistu vidū.

Jautāts, vai patlaban SOK no -
tiek debates par jaunu sporta 
veidu iekļaušanu Olimpisko 
spēļu disciplīnās, komitejas va -
dītājs atbildēja apstiprinoši, gan 
nekonkretizējot sporta veidus. 
“Sarakstu vēl neesam apstip-
rinājuši. Plānots, ka pēc Londonas 
Olimpiskajām spēlēm 2013. gadā 
tiks pieņemts lēmums attiecībā 
par jaunām disciplīnām 2020. 
gada spēlēs. Nedomāju, ka tur 
parādīsies kādi eksotiski sporta 
veidi,” sacīja Roge.

SOK prezidents norādīja, ka 
patlaban nav plānots Latvijas 
pārstāvjiem piedāvāt darboties 
SOK vadības struktūrās.

Viņaprāt, Latvija ir veiksmīgs 
piemērs labai sadarbībai starp 
valsti un sabiedriskajām organi-
zācijām sporta jomā. “Latvijas 
izvēlētā stratēģija - cieši sadar-
boties valsts, pašvaldības un 
nevalsts organizācijām ir labs 

piemērs citām valstīm. Turklāt 
īpašas uzslavas vērti ir Latvijas 
centieni jauniešu labā, izveidojot 
īpašu spēļu kustību, kas būs 
nākotnes panākumu pamats. 
Esiet pārliecināti, ka SOK būs 
līdzās, jo jūs esat ne tikai aktīvi 
savas valsts sporta dzīves attīstībā, 
bet aktīvi atbalstāt olimpiskās 
kustības vērības,” rezumēja SOK 
prezidents.

Tikšanās laikā SOK prezidents 
svinīgi pasniedza ilggadējam 
LOK prezidentam un LOK 
darbības atjaunotājam Vilnim 
Baltiņam SOK augstāko apbal-
vojumu - Olimpisko ordeni. 
Baltiņš ir pirmais augstā apbal-
vojuma saņēmējs Latvijā.

 Pasniedzot augsto apbalvoju-
mu, Roge uzsvēra Baltiņa mūža 
ieguldījumu  sportā un Latvijas 
Olimpiskās kustības attīstībā: 
“Šo  dien mēs godinām cilvēku, 
kuru varētu uzskatīt par mo -
dernās Olimpiskās kustības tēvu 
Latvijā. Vilnis Baltiņš ir saistīts ar 
sportu vairāk kā pusi gadsimta – 
kā sportists, kā treneris, kā amat-
persona un kā administrātors. 
Viņš ir izcīnījis Pasaules čem-
piona titulu smaiļošanā. Kā Pa -
domju Savienības izlases sportists 
sacensībās piedalījās astoņus 
gadus, bet nekad neatmeta cerī-
bu, ka Latvijas nacionālā Olim-
piskā komiteja būs pārstāvēta 
Olimpiskajās spēlēs. 1987.gadā 
Vilnis Baltiņš uzņēmās vadošo 
lomu Olimpiskās kustības atjau-
nošanā Latvijā un pārējās Baltijas 
valstīs. Viņa sapnis kļuva par 
īstenību līdz ar Padomju Savie-
nības varas sabrukumu, Latvijas 
sportisti ieradās 1992. gada Bar-
selonas Olimpiskajās spēlēs, ne -
sot Latvijas karogu - pirmo reizi 
kopš 1936. gada,” teica Žaks 
Roge.

Pag, gs. 80. gadu beigās Vilnis 
Baltiņš iedrošināja Latvijas, Igau-
nijas un Lietuvas kollēgas 
nepakļauties Maskavas spiedien-
am un atjaunot Baltijas valstu 
Olimpisko komiteju darbību. 
1988. gadā Latvijas sporta sa -
biedrība Baltiņu ievēlēja par 
atjaunotās Olimpiskās komitejas 
prezidentu. Visas trīs Baltijas 
valstis 1992. gadā Albērvilas Zie-
mas olimpiskajās spēlēs startēja 
zem neatkarīgu valstu karogiem. 
Latvijas Olimpisko komiteju 
Vilnis Baltiņš veiksmīgi vadīja 16 
gadus – līdz 2004. gada rudenim, 
kad viņš ievēlēts par LOK goda 
prezidentu uz mūžu.

Baltiņš, saņemot apbalvojumu 
norādīja, ka tas nav apbalvojums 
tikai viņam personīgi: “Tas ir 
Latvijas Olimpiskās kustības dar-
ba novērtējums pasaules kon-
tekstā, un mēs visi varam justies 
gandarīti saņemot tik augstu vēr-
tējumu.”

Runājot par olimpisko kustību, 
Roge uzsvēra, ka Nacionālās 
Olimpiskās komitejas ir Olimpis-
kās kustības mugurkauls, kas, 
strādājot kopā ar nacionālajām 
sporta veidu federācijām, iedzī-
vina Olimpiskās vērtības. Tās ir 
sportistu aizstāves un  kustības 
vēst  nieces. Tās uzņemas vadību 
sporta autonomijas nosargāšanā 
un sporta interešu saglabāšanā 
dialogā ar valsts institūcijām un 
plašsaziņas līdzekļiem. Latvijas 
Olimpiskā komiteja ir veikusi to 
visu un vēl vairāk, būdama kon-

sekventa un drosmīga balss 
Olimpisko vērtību sardzē.

Žaks Roge apmeklēja Siguldas 
kamaniņu un bobsleja trasi, kur 
noskatījās Pasaules kausa izcīņas 
finālposma sacensības vienību 
stafetē. SOK prezidents vienper-
soniski varēs izlemt, vai stafeti 
iekļaut 2014. gada Soču Olim-
pisko spēļu programmā.

Olimpiskajā sporta centrā Žaks 
Roge apmeklēja olimpisko me -
daļ  nieku Igora Vichrova un Jev-
geņija Saproņenko nodibināto 
vingrošanas skolu, kā arī iepazi-
nās ar Olimpiskā sporta centra 
darbību.

Siguldas trasē veiksmes 
un neveiksmes

Latvijas kamaniņu braucējs 
Mārtiņš Rubenis pēdējā šīsse-
zonas Pasaules kausa izcīņas 
posmā Siguldā izcīnīja trešo vie-
tu, piekāpjoties tikai seškārtējam 
pasaules čempionam Armīnam 
Cīgeleram un krievam Albertam 
Demčenko.

Trešajā vietā Rubenis bija arī 
pēc pirmā brauciena, kurā ilgi 
atradās vadībā un sasniedza 
jaunu trases rekordu, ko vēlāk 
laboja Demčenko un Cīgelers. 
Otrā braucienā neviens no spor-
tistiem trasi neveica ātrāk par 
Cīgelera pirmo rezultātu, un  līdz 
ar to šis rekords paliek spēkā. 

Inārs Kivlenieks izcīnīja 15., 
Kristaps Mauriņš – 30. vietu. 
Startēja 32 sportisti.

Kopvērtējumā pirmo vietu ar 
765 punktiem izcīnīja 2002. un 
2006. gada Olimpisko spēļu zelta 
medaļu ieguvējs Cīgelers. Labā-
kais no Latvijas sportistiem ar 
156 punktiem bija Kivlenieks, 
kas viņam kopvērtējumā deva 
23. vietu. Rubenis, kuŗš startēja 
tikai trijos posmos, ar 101 punk-
tu ieņēma 29., Mauriņš ar 34 
punktiem - 43. vietu.

Latvijas kamaniņu braucēja 
Maija Tīruma šo sezonu beidza 
ar septīto vietu pēdējā Pasaules 
kausa izcīņas posmā Siguldā. 
Uzvarēja vāciete Tatjana Hifnere.

Pēc pirmā brauciena Tīruma 
bija septītā, saglabājot šo pozīciju 
arī divu braucienu summā. 
Hifnerei viņa piekāpās kopumā 
0,757 sekundes.

Ulla Zirne savās Pasaules kausa 
debijas sacensībās ierindojās 21. 
vietā (+2,619 sek.). Kopumā uz 
starta abos braucienos stājās 23 
sportistes.

Divnieku sacensībās brāļi 
Andris un Juris Šici ieņēma piek-
to vietu. Par patīkamu pār-
steigumu parūpējās cita Latvijas 
ekipāža Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš, ierindojoties 
sestajā vietā. Andrejs Bērze/Uldis 
Logins ieņēma 16. vietu 18 
finišējušo sportistu vidū. Kopvēr-
tējumā brāļi Šici ierindojās sep-
tītajā vietā.

Komandu stafetes sacensībās 
uzvarēja Krievija. Latvijas vienība 
startēja piektā pēc kārtas, taču 
sacensības mūsējiem beidzās jau 
pēc Maijas Tīrumas brauciena. 
Viņa finišā nenovaldīja kamanas, 
uzbrauca par augstu un neuzsita 
pa iekārtu, kas trasē ļautu doties 
nākamajam sportistam - Mār-
tiņam Rubenim. Šajā kama niņu 
sporta disciplīnā Latvijas braucēji 
varēja pretendēt uz medaļām 
savās mājās.

Bobslejs
Latvijas bobsleja četrinieku 

ekipāža, ko pilotē Edgars Mas-
kalāns, kopā ar stūmējiem Dau-
mantu Dreiškenu, Uģi Žaļimu 
un Intaru Dambi. pēdējā Pasaules 
kausa (PK) izcīņas posmā Čezānā 
izcīnīja otro vietu, divu brau-
cienu summā tikai septiņas se -
kundes simtdaļas zaudējot krie-
vam Aleksandram Zubkovam. 
Pēc pirmā brauciena Latvijas un 
Krievijas ekipāžas dalīja pirmo 
vietu, bet otrā braucienā Zubkovs 
bija nedaudz ātrāks.

Otram Latvijas četriniekam – 
pilotam Oskaram Melbārdim ar 
stūmējiem Raivi Broku, Michailu 
Archipovu un Jāni Strengu – divu 
braucienu summā ir 17. vieta.

Divnieku sacensībās Maskalāna 
pilotētā ekipāža izcīnīja septīto, 
Melbārdis -19.vietu.

*
Kēnigzē trasē, Vācijā, Pasaules 

meistarsacīkstēs Latvijas bobsle-
ja ekipāžas divnieku konku rencē 
ierindojās 13. un 16. vietā. Latvijas 
otrā ekipāža – Oskars Melbārdis/
Intars Dambis ap  steidza pirmo 
ekipāžu – Edgaru Maskalānu/
Daumantu Dreiš kenu.

Pēdējā braucienā Melbārdis 
sasniedza savu labāko rezultātu, 
taču kopvērtējumā pazaudēja 
divas pozicijas un četru brau-
cienu summā ierindojās 13. vietā. 
Pēc pirmā brauciena Melbārdis 
atradās augstajā septītajā pozi cijā.

 Edgars Maskalāns/Daumants 
Dreiškens sacensības iesāka ar 
17. poziciju pirmajā braucienā, 
vēlāk spēja pakāpties par vienu 
vietu uz augšu.

Andris Šics – FIL 
komisijā

2010. gada Vankuveras Olim-
pisko spēļu vicečempions un 
2011. gada pasaules meistar-
sacīkšu bronzas medaļas ieguvējs 
Andris Šics ievēlēts FIL (Starp-
tautiskās Kamaniņu sporta fede-
rācijas) Techniskās komisijas sa -
stāvā. Balsojumā piedalījās visu 
valstu kamaniņu braucēji un tas 
norisinājās trijās kārtās. Šics ļoti 
sīvā cīņā apsteidza Davidu Mil-
leru no Vācijas.

FIL Techniskajā komisijā spor-
tistus pārstāv tikai viens delegāts. 
Viņa uzdevums ir aizstāvēt spor-
tistu intereses, kas saistās ar tech-
 niskām lietām – atlētu dro šību, 
dažādiem papildinājumiem, uz -
la  bojumiem un citiem jautāju-
miem.

Andris Šics par savu ievēlēšanu 
ir patīkami pārsteigts un to uz -
skata par lielu pagodinājumu. 
Precīzāku redzējumu par vei  -
camajiem darbiem amatā Šics 
sola pēc sezonas nobeiguma. 
Spor tistam esot nepieciešams pa -
 kon sultēties ar komandas bied  ru 
Mārtiņu Rubeni, kuŗš sportistu 
intereses FIL komisijā pārstāvēja 
iepriekšējos četrus gadus.

Soli no goda pjedestāla
Latvijas biatlonists Andrejs 

Rastorgujevs Eiropas meistar-
sacīkstēs palika soli no goda pje-
destāla. 20 km individuālajā dis-
tancē viņš izcīnīja ceturto vietu.

Rastorgujevs šautuvē pieļāva 
divas kļūdas un trešās vietas 
ieguvējam, bulgāram Krasimiram 
Anevam finišā zaudēja 24,5 
sekundes. Arī bulgāram palika 

nesašauti divi mērķi.
Eiropas meistarsacīkstēs Italijā 

piedalās sportisti līdz 26 gadu 
vecumam.

Eiropas Jaunatnes 
ziemas Olimpiadā 

Liberecā
 Latviju pārstāvēja 44 sportisti, 

kas startēja sešos sporta veidos 
no astoņiem sacensību prog-
rammā paredzētajiem.

Labu panākumu guva Latvijas 
daiļslidotāja Alīna Fjodorova, 
izcīnot piekto vietu. Fjodorova 
piekto poziciju ieņēma jau pēc 
īsās programmas. Izvēles prog-
rammā Fjodorova sasniedza as -
toto rezultātu, tomēr summā 
viņai ar 122,80 punktiem izdevās 
saglabāt piekto vietu. Summā 
Fjo  dorova no ceturtajā vietā 
palikušās francūzietes Leanelas 
Žileronas-Žorī pēc abām pro  - 
g  rammām atpalika par 13,47 
punk  tiem, sestās vietas īpašnieci 
Alīnu Miļevsku no Ukrainas viņa 
ap  steidza tikai par 1,62 punktiem.

Labi startēja arī hokejisti, tur-
nīrā izcīnot 5. vietu.

Kalnu slēpošanā slaloma sa -
censībās  44. vietu 58 sportistu 
konkurencē izcīnīja Ieva Meldere, 
divu braucienu summā par 18,79 
sekundēm atpaliekot no zviedri-
etes Šarlotas Sefvenberjas. Pozi-
ciju zemāk par Melderi ierindojās 
Beāte Bērziņa, Katrīna Krūmiņa 
finišu pirmajā braucienā nesas-
niedza.

Biatlona sacensībās 7,5 km 
sprintā puišiem 34. vietu izcīnīja 
Aleksandrs Patrijuks, kurš divās 
šaušanās pieļāva trīs kļūdas.

 Māra Grīva teicami 
startē Amerikā

Amerikas presē atzinīgi novēr-
tēti Nebraskas universitātes stu-
dentes latvietes Māras Grīvas 
panākumi. Lincoln Journal Star 

publicējis interviju ar viņu un 
ievietojis fotoattēlu. Māra atzi-
nusi, ka Latvijā ir ļoti auksts, bet 
šeit, Nebraskā, - ideāli apstākli 
treniņiem un sacensībām. Viņai 
ļoti patīkot startēt sacensībās. Par 
labu paraugu Māra Grīva uzskata 
Eiropas čempioni Inetu Radēviču, 
kas arī savulaik studēja un  
startēja Nebraskā.    

ASV studentu sacensībās 
Holiday Inn Invitational Māra 
Grīva uzvarēja tāllēkšanā – 6,18 
m un izcīnīja otro vietu 
trīssoļlēkšanā – 12,63 m. 

P. Karlsons


