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Augsti godātais Prezidenta 
kungs!

Rakstu Jums Daugavas Vana  gu 
organizācijas vārdā, atgādinot, 
ka Latvijas Republikas valdība 
netur savu solījumu, kas tika 
pieņemts un vēl vienmēr ir spē-
kā. 
Latvijas Republikas Saeimas 
de      klarācija, pieņemta 29.10. 
1998

Par latviešu leģionāriem Otrajā 
pasaules kaŗā

Citēšu deklarācijas otrā lap-
pusē rakstīto: “Latvijas kā oku-
pētas valsts tiesības pret oku pē-
tājvalstu pieļautiem starptautisko 
tiesību normu pārkāpumiem tās 
territorijā nodrošina minētā Hā -
gas konvencija, kas nosaka: kaŗo-
jošai pusei, kas pārkāpusi šos 
noteikumus, ir jāmaksā kompen-
sācija.

Tāpēc Latvijas valdības pienā-
kums ir:

prasīt no okupētājvalstīm un 
to tiesību pārņēmējām valstīm, 
lai tās  saskaņā ar starptautisko 
tiesību normām samaksātu Lat-
vijas pilsoņiem, to ģimenes lo -
cek ļiem un mantiniekiem kom-
pensāciju par zaudējumiem, kas 
viņiem radušies sakarā ar pret-
tiesisku mobilizāciju okupē tāj-
valstu armijās;

rūpēties par latviešu kaŗavīru 
goda un cieņas aizskārumu no -
vēršanu Latvijā un ārzemēs.”

Parakstījis Saeimas priekšsēdis 
A. ČEPĀNIS

Šo lēmumu Latvijas valdība 
līdz šim vēl  nav izpildījusi. Drīz 
būs klāt 16. marts  un visi Latvijas 
ministri pazudīs no redzesloka, 

Latvijas Republikas 
Prezidentam

Valdim Zatlera kungam

PBLA Kultūras fonds vēlas 
atgādināt, ka ieteikumi apbal-
vojumiem ir jāpiesaka zemāk 
minētam personām – nozaru 
vadītājiem - līdz šī gada 1. aprī-
lim.

Savukārt līdzekļu piepra sī-
jumi projektiem ir jāpiesaka 
elektroniski līdz šim pašam 
datumam KF priekšsēdei Vijai 
Zuntakai Bērziņai – 
vija@berzinsdesign.com 

Humānitāro un sociālo 
zinātņu nozare:

Jānis Peniķis
1214 E. Belmont Ave.

PBLA KULTŪRAS FONDA ATGĀDINĀJUMS 
South Bend, IN 46615 USA
leizhans@yahoo.com

Lietiskās mākslas nozare: 
Lilita Spure
153 Forest Glen
Wood Dale, IL 60191 USA
lilitasp@sbcglobal.net

Mūzikas nozare:
Dace Aperāne
11 Cat Rocks Dr. 
Bedford, NY 10506-2023 USA
aperanscrd@aol.com

Paidagoģijas nozare: 
Elizabete Petersone

15 Cherrystone Dr.
Toronto, ON M2H 1R8 
CANADA
elitapetersons@sympatico.ca

Preses nozare:
Gunārs Nāgels
PO Box 6219
South Yarra, VIC 3141 
AUSTRALIA
redakcija@laikraksts.com

Rakstniecības nozare:
Rolfs Ekmanis
50 Cedar Lane
Sedona, AZ 86336-5011 USA
rekmanis@msn.com

rolfs.ekmanis@asu.edu

Tautas un mākslas deju nozare:
Zaiga Klīmane

32 Pine Ridge Road
Poughkeepsie, NY 12603 USA
zklimanis@aol.com

Teātŗa mākslas nozare:
Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto, Ont. M4N 1Y6 
CANADA
IntaPurvs@rogers.com

Technisko un dabas zinātņu 
nozare:

Arnis Gross
27 Gissing St.
Blackburn South, VIC 3130 
AUSTRALIA
agross@deksoft.com

Tēlotājas mākslas nozare:
Guna Mundheim
131 E 69th St.. Apt.9B
New York, NY 10021 USA
gsmhome@aol.com

Plašāka informācija un pietei-
kumu veidlapas atrodamas PBLA 
mājas lapā, (www.PBLA.lv) KF 
nodaļā.

lai tikai nebūtu jāatbild uz  ārzem-
ju preses jautājumiem. Man ir 
jautājums šodienas Latvijas val-
dībai: vai jūs esat droši, ka šodie-
nas latviešu kaŗavīri netiks nie-
vāti 50 gadus vēlāk, kā tas notiek 
ar leģionāriem šodien?

Daugavas Vanagu organizācija, 
bijušie leģionāri un patriotiski 
noskaņoti latvieši cer, ka šogad 
tiks izpildīts tas, ko daudzi polīti-
ķi solīja pirms vēlēšanām: ka 
beidzot Latvijas valsts maksās 
pabalstu bijušajiem leģionāriem. 
No 19. divīzijas leğionāriem 
Latvijā ir palikuši dzīvi varbūt 
tikai pāris tūkstoši – tagad jau 
veci un daudzi ar  Sibirijā  sagrau-
tu veselību. Ir pats pēdējais laiks 
šos varoņus no valsts puses atbal-
stīt un arī godināt. Par to tika 
runāts priekšvēlēšanu kampaņas 
laikā, un es ceru, ka šī Saeima 
beidzot izpildīs savus pienāku-
mus pret tautas dēliem, kas visu 
atdeva savai valstij. Simboliskais 
pabalsts šim nelielajam skaitam 
nozīmētu daudz.

Vēlos arī jautāt, kas ir noticis ar 
starpvalstu divpusējo līgumu, 
kuŗš nosaka ”Latvijas apbedīju-
mu” statusu Krievijas Federācijas 
territorijā. Vai ir panākts  prog-
ress jautājumā par mūsu kaŗavī-
ru mirstīgo atlieku meklēšanu 
Krievijā? Vai Jūs nedomājat, ka 
65 gadus pēc Otrā pasaules kaŗa 
būtu laiks latviešu zēniem nākt 
mājās? Adusēties Latvijas smiltā-
jā Lestenes Brāļu kapos vai citur? 
Lūdzu, sāksim kaut ko darīt, lai 
šī iecere īstenotos. Daugavas 
Vanagi labprāt nāktu talkā.

Cieņā
Juris Augusts,

Daugavas Vanagu priekšnieks

4. martā Latvijas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs atklāja 
izstādi „Mākslinieks trimdā – 
Latviešu bēgļu māksla, 1944-
1950”, kuŗā apkopoti latviešu 
trimdas mākslinieku darbi, kas 
spilgti atainot tā laika latviešu 
bēgļu pirmos gadus svešumā, 
izceļošanu un atmiņas par zau-
dēto Latviju. Izstādē apskatāmi 
Anšlava Eglīša, Niklāva Strun-
kes, Valdemāra Tones, Leo Ste-
pes, Jāņa Kalmītes un citu trim-
das mākslinieku darbi. Projektu 
organizē biedrība „Pasaules lat-
viešu mākslas savienība” 
(PLMS) Leldes Kalmītes vadībā. 
Ceļojošā izstāde tika atklāta 
2010. gada jūlijā latviešu centrā 
Gaŗezers, Mičiganas pavalstī, tā 
pabijusi jau Klīvlandē, Mine-
apolē un Filadelfijā. Darbus 
izstādei aizdevušas Klinklāva 
galerija Gaŗezerā, Cesvaines 
pils mūzejs, galerija „Daugava”, 
kā arī privāti mākslas darbu 
kollekcionāri un paši māksli-
nieki. PLMS organizētā un 
financētā bēgļu mākslas izstāde 
ir daļa no līdzekļu vākšanas 
kampaņas, lai Cēsīs izveidotu 
ārzemju latviešu mākslas cen-
tru. PLMS mērķis ir savākt un 
nogādāt uz Latviju vairākus 
tūkstošus mākslas darbu, kas 
tapuši ārpus Latvijas pēc Otrā 
pasaules kaŗa, tādā veidā pa -
glābjot tos no iespējamas iznī-
cības un dodot iespēju tautie-
šiem Latvijā iepazīties ar trim-
das mākslu. Kā norāda L. Kal-
mīte: „Izveidojot piemērotu 
vietu Latvijā, Pasaules latviešu 
mākslas centrs kļūs par nozī-
mīgu mākslas informācijas avo-
tu latviešu mākslas vēstur-
niekiem un mākslas cienītājiem, 

Latvijas vēstniecībā Vašingtonā atklāta 
trimdas mākslas izstāde

kā arī vispārējai publikai. 
Izmantojot savas zināšanas un 
pieredzi PLMS rīkos izstādes 
un citas izglītības programmas, 
kā arī vadīs un atbalstīs pēt-
niecību par trimdas mākslas 
attīstību.” 

Ceļojošajā izstādē redzamie 
darbi atspoguļoti 60 lpp. biezā 
katalogā, kuŗā iekļauti 24 māk-
s linieku darbi, kas pārsvarā ta -

puši Vācijas bēgļu nometnēs. 
Izstādi „Mākslinieks trimdā – 
Latviešu bēgļu māksla, 1944-
1950” iespējams aplūkot ikvie-
nam interesentam līdz 2. aprī-
lim vēstniecības telpās (2304 
Massachusetts Ave., NW, 
Washington, DC). Darba laiks: 
sestdienās, pirmdienās, treš-
dienās no 11:00 līdz 5:00.

D.M.

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs 
izstādes atklāšanā
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2011

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 

Laikraksta Laiks 
redakcijai
Latvijas Mūzikas 
ierakstu Gada balva 
2010

Jūtos pagodināts un vēlos 
pateikties viesiem, kuŗi ir atbil-
dīgi par augšminētās balvas 
piešķiršanu man un par laipno 
Daigas Mazvērsītes rakstu, 
ievietotu laikraksta Laiks slejās.

 Kas attiecas uz manu mūzi-

kālo devumu, vēlos pieminēt, 
ka manu izdoto mūzikālo ierak-
stu skaits ir nevis 12, bet 14. Lai 
mani dziesmu draugi būtu 
pareizi informēti seko šo albu-
mu uzskaite:

1. „Vēl tu rozes plūc” 2. „Dzī-
vīte, dzīvīte” 3. „Tik dēļ jums, 
daiļās dāmas!” 4. „Ak, pavasar, 
ak, pavasar!”  5. „Svei ciens no 
Či  kāgas” 6. „Es tik lādē” 7. 
Koncerts Mežaparkā 1991. gada 
augustā ar Latvijas Radio un 

Televīzijas orķestri 8. „Smaidi, 
draugs!” 9. „Šeit ir Latvija!” 10. 
„Burvīgajā maijā” 11. „Ilmārs 
Dzenis Latvijai – izlase. 12. 
„Lūdzu, nekāp uz manām varž-
acīm!” 13. Ilmārs Dzenis un 
Emburgas zēni koncertturnejā 
Latvijā 14. „Lai dzīvo trešā jau-
nība!”

Bez augšminētajiem mūzikā-
lajiem ierakstiem – albumiem 
90. gadu beigās tika izdota arī 
manu dziesmu grāmata 
„Dziedāsim, spēlēsim, dejos-
im!” ar dziesmu tekstiem, notīm 
un foto illustrācijām. Pieņemu, 
ka tā ir sena izpārdota un var-
būt pieejama kādās Latvijas 
bibliotēkās.

Pēdīgi varu minēt, ka kāds 
pus  ducis manu koncertu ir 
iemūžināti arī filmās.

Ar saulainiem floridiskiem 
sveicieniem visiem maniem 
dzies  mu draugiem

Ilmārs Dzenis
St. Pētersburgā, Florida 

 

Neaizmirstamie 
laiki

Paldies par laikraksta 8. 
numurā ievietotajiem rakstiem 
par dažādu cilvēku dzīvi, 
piedzīvojumiem un 
pārdzīvojumiem. 

Taču Aleksandra Gāršas 
rakstā ,,Ar zābakiem uz 
Austrāliju” ieviesusies kļūda. 
Varbūt autors aizmirsis vēstu-
riskos notikumus, jo toreiz vēl 
bija bērns. Viņš piemin Kemnicu 
(Chemnitz) 1945. gada rudenī. 
Kaŗš jau tad bija beidzies, tātad 
droši vien bija 1944. gada 
rudens un 1945. gada pavasaris. 
Kemnica bija rūpniecības pil-
sēta, īpaši kaŗa rūpniecības, un 
sabiedrotie to jau agrāk mē -
ģināja sagraut. Kemnica bija 
spēcīgi aizsargāta, ne tā kā 
Drēzdene. Hitlers savā neprātā 
vēl pēdējā brīdī domāja, ka 
inženieŗi spēs atjaunot munici-
jas ražošanu pussagrautajās 
fabrikās un bezcerīgajā situācijā 
dzina viņus tiešā nāvē. Postošais 
lieluzlidojums notika tanī pašā 
laikā, kad bumboja Drēzdeni, 
1945. gada 12. un 13. februārī. 
Kemnica atrodas tikai 60 km uz 
rietumiem no Drēzdenes.

Gāršu ģimenei laimējās iz -
glābties, bet simtiem tūkstoši 
gāja bojā. Bojāgājušo tuvinieki 
šo datumu nekad neaizmirsīs.

Gaida Valkovska
Oregonā

Brīvā Latvija un Laiks
ir ciemiņi, kas gādā prieku.
Nav ziņu tur, ko saukt par nieku.
Ikkatram ziņnesim tur sava balss,
bet vienam tā kā spožāka.

Ko lasīt ar prieku

Mums jāteic paldies Silkalnam,
tur vieta rakstam kritiskam.
Pateiks viņš, ko lasīt mums,
kur vērā ņemams vērtējums.

Abonētājs Anglijā
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Klīvlandieši lepojas ar savu 
pasaulslaveno orķestri. 

Zvana draudzene – vai zinot, 
ka Klīvlandes orķestris spēlēs 
latvieša kompoziciju kā vienu no 
trim izraudzītiem slavenību dar-
biem nedēļas galvenās divās 
prog  rammās? Kā nu ne? Pēteris 
Vasks būs Klīvlandē, un orķest  ris 
spēlēs viņa koncertu angļu ra -
gam.

Klīvlandes galvenajā laikrakstā 
(Plain Dealer, 2011. g. 23. feb-
ruārī) skaidri un gaiši lasāms: 
„Concerto puts Latvian composer 
in spotlight”. Četru sleju gaŗais 
raksts ar komponista foto attēlu  
un viņa daudzo pa  nākumu ap -
raksts, kā arī paredzētā solista 
Roberta Valtera (Robert Walters) 
atsauksme par kompoziciju: „It’s 
so perfect. The concerto is just one 
great melody after another.” 
Rakstā teikts, ka šis skaņdarbs 
radies 1989. gadā pēc Ņujorkas 
filharmoniskā (New York 
Philharmonic) angļu raga solista 
pasūtinājuma. Lasām, ka mūsu 
pašu Maija Grendze ir sagādājusi 
50 grupu biļetes, un pausts arī 
viņas patiesais lepnums par ikvi-
enu latvieti, kuŗa vārds skan plašā 
mūzikas pasaulē.

Latvieši jau savlaikus pulcējās 
greznajās Severance zāles telpās. 
Programmā varēja izlasīt diri-
ģenta Andreja Boreiko solista 
Roberta Valtera un komponistu 
biografijas, kā arī aprakstu par šī 
vakara programmu.  

Pēteŗa Vaska skaņdarbs sekoja 
pēc Igora  Stravinska „Fejas skūp-
s  ta”, bet Boreiko novadīja šo 
samērā trauslo darbu kā labu 
ievadījumu Vaska kompozicijai. 

Programmas četras daļas bija 
Elegy 1; Folk Music; Elegy 2; 
Postlude. Tomēr es dzirdēju 
daudz ko vairāk. Ceru, ka ne -
aizskaršu Vaska kungu ar savu 
dzirdes iztēlojumu, kas uzbūrās 
jau ar pirmiem putnu dziesmu 
toņiem un turpinājās ar dziļi 

SLAVENĪBAS TIEKAS KLĪVLANDĒ
 izjustu aicinājumu – mosties, 

ma  na tēvu zeme. Mūsu tautas 
at  saucība uz šo vēlmi izpaudās 
raksturīgos motīvos, stiprinoties 
jūras bangojošos viļņos kā varo-
nības izpausmē, un atgriezās ze -
mes mierā ar asniņu tiekšanos kļūt 
par bagātīgiem graudu lau kiem. 

Izskanot pēdējiem toņiem, ap -
lausu sajūsma bija nepārprota-
ma, un pirmie, kas cēlās kājās, 
bija nelatviešu publika - mēs, 
latvieši, vēl bijām skaņu izjūtu 
ie  spaidā. Diriģents Boreiko mē -
ģināja klausītājos saskatīt pašu 
komponistu un aicināja viņu 
parādīties uz skatuves. Un te jau 

pirmatskaņojumiem, orķestru 
iz     pildījumā tiek atskaņots vai-
rākkārt lielo.

Tā kā Vaska kungam ar kundzi 
Dzintru Geku, filmas „Sibirijas 
bērni” režisori, bija paredzēts 
uzturēties Klīvlandē vēl vienu 
diennakti, viņi piekrita mācītāja 
Paula Barbina uzaicinājumam 
nākamajā  vakarā tikties ar še -
jienes latviešiem draudzes namā. 
Ausmas Pirktiņas vadībā saga-
tavotā pieņemšana gandrīz drau-
dēja neizdoties draudīgā snieg -
puteņa dēļ, tomēr vakars bija ļoti 
izdevies. Bija gan domāts aizvest 
slavenos ciemiņus uz Latviešu 

nāca Pēteris Vasks, un ar jau-
neklīgu sparu vienā lēcienā no 
grīdas uz skatuvi jau bija diriģenta 
un solista apkampienos. Aplausi 
nerimās, un komponistu no 
aizkulisēm izsauca vēl vairākas 
reizes. 

Galvenais vietējā laikraksta 
(PD) recenzents Zachary Lewis 
nākamajā dienā novērtēja lat-
vieša Pēteŗa Vaska English Horn 
Concerto kā dziļi izjustu un 
saistošu darbu, kas, pretēji citkārt 
novārtā atstātiem pasūtinājuma 

kultūras dārzu, bet kā nu izbradāt 
lielās kupenas - iznāca tikai 
gaŗām pabraukt. 

Omulīgais un draudzīgais va -
kars bija sevišķi pievilcīgs, jo, kā 
Vaska kungs tā arī Gekas kundze 
labprāt patērzēja ar atnācējiem. 
Pie ieejas varēja arī iegādāties 
filmas un grāmatas par Sibirijas 
bērniem. 

Dzintra Geka jau vairāk nekā 
desmit gadus ceļo uz Sibiriju, 
apmeklējot tur palikušos, bērnībā  
moku ceļā aizvestos. Brauc līdzi 

arī tautieši no Latvijas, kuŗi va -
rējuši atgriezties, viņi dodas kā 
svētceļojumā, piedaloties mirušo 
piemiņas zīmju novietošanā un 
iesvētīšanā. Katra brauciena iz -
kārtošana sagādā grūtības, jo 
krievu valdības pārstāvji nav 
sevišķi priecīgi par šiem ap -
meklējumiem. Dzintra paskaid-
ro, ka viens veids, kā atrast lat-
viešu mājokļus, - puķes un sakņu 
dārziņš pie mājām. Diemžēl dau-
   dzi no intervētiem jau aiz mirsuši 
mātes valodu, un saruna notiek 
krieviski, bet filmā teiktais bija 
pa  pildināts ar rakstisku tulkoju-
mu. Vairāki skatītāji gan sūkstī-
jās, ka krievisko nesaprot un 
rakstītais pārmainās par ātru,  
nevarot izlasīt. Varētu ieteikt tikai 
skatī ties un apzināties, ko pie-
redzēja šie nelaimīgie cilvēki. 
Cīņa, lai izdzīvotu ir bijusi draus-
mīga: „Dēlu nodūra, meita 
nomira, bet citādi jau viss 
normāli.” Brau  cienos režisori 
pavada arī viņas dzīves draugs, 
pēc tam filmās radot skaņu 
pavadījumu šiem sāpju stāstiem.

Pēteris Vasks (1946, Aizputē) 
mācījies vijoļspēli Aizputes un 
Emīla Dārziņa mūzikas skolās, 
Viļņas konservātorijā, un Latvijas 
Valsts konservātorijā pie ievēro-
jamiem paidagogiem. Daudzi 
sla  veni orķestri bieži atskaņo 
Vaska mūziku, komponists saņē-
mis arī starptautiskas atzinības 
un balvas. 2002. gadā  Vaskam 
piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 
Viņš tiek uzskatīts par latviešu 

šālaika slavenāko mūziķi,  un ir 
vienīgais latvietis, ar kuŗu pasaulē 
pazīstamā mūzikas izdevniecība 
Schott Musik International  ir 
noslēgusi līgumu par rēgulāru 
darbu izdošanu. Viņa pieredze 
un cildinājumi aizņemtu jo dau-
dzas lappuses.

Cienasta trejādās viras – fri-
kadeļu, laša un cāļa - visiem gāja 
pie sirds; par tām pateicība čak-
lajām virējām. Liels paldies Klīv-
landes apvienotās latviešu ev.lut. 
draudzei, Klīvlandes latviešu 
biedrībai, un Klīvlandes latviešu 
kredītsabiedrībai, Klīvlandes lat-
viešu koncertapvienībai un de -
vīgiem tautiešiem par dāsno at -
balstu. Saziedotās naudas veltes 
tiks pārsūtītas uz Sibirijas bērnu 
fondu turpmākām vajadzībām.

Šīs vasaras nogalē – 8. augustā 
–  Klīvlandē viesosies vēl viena 
latviešu slavenība – vijolniece 
Baiba Skride, viņa spēlēs solo 
Klīvlandes orķestŗa vasaras 
mītnē, Blossom mūzikas centrā. 
Mēģināsim atkal izkārtot grupas 
biļešu atlaides. 

Mazliet tuvākā nākotnē, lūdzu 
gatavojieties apmeklēt Klīvlan-
des latviešu koncertapvienības 
56. sezonas otro koncertu ar 
Aiju Īzaku (vijole) un Rūdolfu 
Ozoliņu ( klavieres), svētdien, 
20. martā, 12:30 pēc dievkalpo-
juma, draudzes zālē. Ieeja: abo-
nenta kartes 2. numurs; atsevišķa 
biļete $25; bērniem un jaunie-
šiem ieeja brīva, un visi mīļi gai-
dīti.

 

Maija Grendze pasniedz Pēterim Vaskam Klīvlandes latviešu 
koncertapvienības 50 gadu jubilejas grāmatu „Mūzikas Mozaīka”

Sagaidot Rīgas Latviešu bied-
rības (RLB) ikgadējo pilnsapul-
ci februārī, apgādā “Mansards” 
iznākusi pirmā Rīgas Latviešu 
biedrības 2011. Gadagrāmata 
“Rīgas latvietis”. Tas ir rakstu 
un domu krājums, kuŗu šķiŗot,  
ir iespēja ielūkoties pasaulē 
senākās latviešu organizācijas 
– Rīgas Latviešu biedrības vēs-
turē un šodienā.

„Rīgas latvietis” turpina sa -
vulaik gadu desmitu gaŗumā 
ilgušās Rīgas Latviešu biedrī-
bas gada pārskatu izdošanas 
tradicijas. Gadagrāmatas sastā-
dītāji ir RLB aktīvi biedri - 
mūzeju nozares eksperte, filo-
loģe Gaida Jablovska un literā-
tūrzinātnieks Ilgonis Bērsons. 

Gadagrāmatā publicēti RLB 
domnieku raksti: Ojāra Celles 
„Toreiz, tagad un turpmāk”, Juŗa 
Zaķa „„Latviešiem, kas itin tukši 
bija” jeb pārdomas par zinībām 
RLB”, Mirdzas Stirnas „RLB 
Goda biedra Kārļa Ulmaņa 
Golgātas ceļš”, Ainas Blinkenas 
„Latva, latvis, latvietis, Latvija” 
un Maijas Sinkas-Gobiņas „Par 
„Gada vārdu, Nevārdu un Spār-
noto teicienu””, kā arī „Par mūsu 

Iznākusi pirmā Rīgas Latviešu biedrības Gadagrāmata 
„Rīgas latvietis”

valsti un mūsu valodu. Pārdomās 
padomāt – padomāt pārdomās”. 

Īpaša sadaļa Gadagrāmatā 
atvēlēta RLB biedru jaunradei. 
Te lasāmi dzejoļi, stāsti, pasakas 
un anekdoti. Sadaļā „Raibumi” 
RLB biedri dalās ēdienu pagata-
vošanas noslēpumos un Dagnija 
Dreika atklāj horoskopus 2011. 
gadam. Gadagrāmatā ievietotas 
fotografijas no RLB reālizētajiem 
lielākajiem radošajiem un sabied-
riskajiem projektiem: Nakts 
Mistērijas Mūzeju naktī, RLB 
142. dzimšanas dienas svinībām 
„Dārgumu sala” un līgošanas 

Jaunpiebalgas novada Zosēnos 
pie Skrāģu kroga. 

Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdis Ingmārs Čaklais Gada-
grāmatas ievadā raksta: „Lasot 
vēsturiskos Rīgas Latviešu bied-
rības gada pārskatus, ir intere-
santi vērot un saprast, kā gadu pa 
gadam biedrība augusi, attīstīju-
sies, kādiem pārbaudījumiem 
pretī stājusies un kā tos pārvarē-
jusi, kas un kādi cilvēki bijuši 
biedrības biedru rindās, kāds ir 
bijis katra ieguldījums biedrības 
izaugsmē. Es un mēs visi – šīs 
Gadagrāmatas veidotāji – ceram, 
ka pēc 20, 50 vai 100 gadiem tā 
laika RLB biedri, lasot šo krāju-
mu, to pašu varēs spriest par 
mums – 2010. gada RLB bied-
riem.”

Rīgas Latviešu biedrības pirmā 
Gadagrāmata iegādājama Rīgas 
Latviešu biedrības birojā, arī J. 
Rozes un „Valters un Rapa” grā-
matnīcās. Pasteidzieties - – grā-
matas tirāža ir tikai 700 eksem-
plāri! Gadagrāmatas cena – Ls 
4,50, Rīgas Latviešu biedrības 
biedri to var saņemt par īpašu 
cenu – Ls 3,90. 

Ja dzīvojat ārpus Rīgas un 
Latvijas, lai iegādātos grāmatu, 
sazinieties ar e-pastu:
zinta.gugane@rlb.lv vai info@rlb.lv

ALA Tour of Latvia in 2011 !
This summer, take the family to Latvia!

Introduce them to the land of your ancestors!
Get to know Latvia yourself!

The American Latvian Association
will once again offer its annual tour

„Hello, Latvia!”/”Sveika, dzimtene!” 
July 29 –Augusts 12, 2011 

Bi-lingual tour geared especially to English-speakers (as • 
well as bi-lingual Latvian speakers) who want to visit 
Latvia and get to know its history, geography, culture and 
society. See and experience more of Latvia than you would 
ever be able to experience travelling on your own; inclu-
ding Riga, and the geographical, historical and cultural 
highlights of the four provinces of Latvia. This year’s itine-
rary also includes the Sigulda Opera Festival and a side 
trip to Palanga, Lithuania with its famous Amber 
Museum.

ALA tours have earned a reputation for being well-orga-• 
nized. Hotels, meals and transportation, as well as guide 
services are first-rate. Participants can concentrate on 
enjoying the trip, while everyday details are taken care of 
by the tour guide and others. Participants who speak only 
English will have the opportunity to get to see Latvia in 
depth, while at the same time knowing that their safety, 
convenience and comfort have been assured. 

The cost is $3,300 – double occupancy – and includes air-• 
fare from Chicago or Newark. (Meeting the group in Riga 
reduces the cost.)

Maximum number of participants – 20 – so hurry and • 
sign up now, no later than March 15, 2011!

To sign up, please call or write to ALA, att: Anita Juberts, 
400 Hurley Ave., Rockville, Maryland 20850 Tel: (301) 
340-1914; e-mail: projekti@alausa.org 
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Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas (LNB) Jaunumu lasītavā 
izstādē K.Barona ielā 14 notika 
piemiņas sarīkojums izcilajai 
latviešu valodas un kultūras vēr-
tību glabātājai ārzemēs un 
Latvijā Janīnai Sprūdžai 
(23.06.1924 – 22.04.2009).

Ilgus gadus Janīna Sprūdža 
bijusi skolotāja latviešu skolās 
Čikāgā, Gaŗezerā un Kursas skolā 
ASV Rietumkrastā, strādājusi 
par bibliotēkāri Joseph Regenstein 
bibliotēkā Čikāgā. Būdama atzīta 
starptautisko tiesību bibliotēkāra 
Ādolfa Sprūdža (19.09.1922 – 
12.02.2003) dzīvesbiedre, Janīna 
uzturēja arī sakarus ar Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas kollēgām. 
Ā. Sprūdžs ir autors daudzām 
monografijām un rakstiem par 
tiesību jautājumiem, bijis aktīvs 
trimdas latviešu sabiedriskās dzī-

ves dalībnieks un organizētājs, 
Latvijas un Baltijas valstu neat-
karības aizstāvis. Visu mūžu 
uzticama līdzgaitniece un domu-
biedre ir bijusi sieva Janīna. 

Rēgulārus grāmatu dāvināju-
mus no Ādolfa un Janīnas 
Sprūdžiem LNB ir saņēmusi jau 
kopš pag. gs. 80. gadu beigām. 
Viņi abi ir bijuši aktīvi jaunās 
Gaismas pils atbalstītāji un dāsni 
ziedotāji. Īpašs ir pēdējais dāvi-
nājums 2010. gadā – vairāk nekā 
40 pēdējos gados izdotas grāma-
tas par vēsturi, it īpaši  par sarež-
ģītajiem 20. gs. notikumiem, tie-
sību jautājumiem, bibliotēku 
darbu mūsdienās, ar kopīgo 
devīzi Audiatur et altera pars. Tas 
ir viens no vērtīgākajiem dāvinā-
jumiem LNB pēdējos gados.

Janīna Sprūdža mūžībā aizgāja 
2009. gada aprīlī. Dzimusi 1924. 

gadā Varakļānos, no kuŗienes 
vēlāk kaŗš un bēgļu gaitas Janīnu 
aizveda sākumā uz Vāciju un tad 
uz Beļģiju. Studijas Luvēnas uni-
versitātē (Beļģijā) ieliek dziļus 
pamatus ne tikai viņas izglītībā, 
bet arī dzīves uzskatos un vērtī-
bās. 1955. gadā Janīna Sprūdža 
ar ģimeni pārceļas uz dzīvi ASV. 

Janīnas Sprūdžas mūžu caurvij 
neizsīkstoša enerģija, apbrīnoja-
ma dzīves gudrība un nesavtīgs 
darbs. Viņa ir un paliek personī-
ba — ar savu šarmu un reizē tik 
spilgto vienkāršību, ar zinātkāri 
un sev tik raksturīgo erudīciju, 
ar savu labvēlību, gādību, mīļu-
mu un gaišo skatu uz dzīvi. 

Tuvojas pavasaris! Par to skaid-
ri liecina Jaunās Gaitas pavasaŗa 
numurs un Voldemāra Avena 
kvēli siltā vāka rotājumā redza-
mais, no ēnām atbrīvotais un 
izkušanai lemtais sīkais ledus 
gabaliņš! 

Mākslas nodaļā ievietotas glez-
notāju Imanta Tillera un Zanes 
Lūses darbu reprodukcijas krāsās. 
Linda Treija raksta, ka Tillera 
raksturīgā audeklu mozaīka 
„veido nekad nebeidzošos... 
poēmu par dzīvi, esamību un 
identitāti”. Un: „Zanes darbi ir kā 
fantazijas dzīves momentiņi, kas 
paši prasās sakārtoties stāstos un 
atdzīvoties”. Par Tillera izstādi 
Melburnā raksta arī Ilze Šēn-
berga-Nāgela. Aplūkojamas sep-
ti  ņas Modŗa Rubeņa melnbaltās 
fotografijas, turpinot ziemas nu -
mura seriju „Kuldīgas pilsoņi”, 
kā arī Jāņa Bula un Gunāra Birk-
maņa skati no serijas „Pirms 20 
gadiem”.

Dainis Mjartāns rakstā par 
māks lu dīpīšu nometnēs no1944. 
līdz 1950. gadam iepazīstina ar 
Pasaules latviešu mākslas savie-
nības (PLMS) darbību, saglabājot 
un Leldes Kalmītes vadībā rīkojot 
trimdā tapušo mākslas darbu 
izstādes.

Dzejniece Inga Gaile uzrunā 
aizbraucējus no Latvijas labākas 
dzīves meklējumos: 

Lidosta pilna asaru – tu vari 
braukt ar kuģi,

Viņš lidos ar lidmašīnu,
Viņa ar ratiem pa bruģi.
Kas paliks mums, kad jūs visi 

aizbrauksiet? /.../

Jaunā Gaita Nr. 264

Dzejnieks Uldis Grasis savukārt 
aicina latvju tautu nepakļauties 
izmisumam:

/.../ Tu esi mūsu elpa cerībā
Un ja par daudz tev sirdī 
Nogurums un mazdūšība
Tad ievelc elpu
Vēlreiz pārmet krustu
Un vēlreiz ej uz barikādēm /.../
Imants Auziņš veltī piemiņas 

vārdus un dzejoli Olafam Stumb-
ram (1931-1996), viņa mirstīgās 
atliekas Rīgas smiltainē guldot. 

Tāpat kā kopš Jaunās Gaitas 
pirmsākumiem Benita Veisberga 
prozas „Pierakstos” vedina lasī-
tāju iejusties ikdienas novēro-
jumos un pārdomās: par zīlītēm 
un kolibrīšiem aiz loga, par 
grūtībām, tulkojot no latviešu 
valodas, par blēdīgiem banķie-
ŗiem, par Virzas ,,Straumēniem”, 
par Krievijas attālināšanos no 

garīgām vērtībām, par vecuma 
kaitēm, bet beigās atkal par dzī-
ves skaistumu: „Dzīves dāvanu 
kalni visapkārt”. Literārā daļā ir 
arī Ulža Bērziņa apcere par die-
višķo mīlestību, kāda tā atklājas 
islāma vecajā derībā un turkmēņu 
dzejnieka Magtimgulī dzejoļos.

Evas Eglājas-Kristsones pētīju-
ma ,,Okupētās Latvijas un lat-
viešu trimdas saskarsme un tās 
dinamika” devītajā daļā piemi-
nēta trimdas sabiedrības šķelša-
nās attieksmē pret kultūras sa -
kariem ar okupēto Latviju. Inte-
re sants ir autores šķietami para-
doksālais apgalvojums, ka kultū-
ras sakaru nemaz nebūtu, ja 
trimdas polītiskā vadība tiem 
nebūtu pretojusies. 

Franks Gordons raksta, ka ,,ne -
esot teātŗa fans”, taču trīs 
teātrinieku – Ādolfa Šapiro, Asjas 
Lāces un Bernharda Reicha – 
sakarība laikā un telpā aizrauj 
elpu un „veido vielu jaunam 
Šekspīram”: „Latvji, jūdi, vāci. 
Viss savijas vienkop – māksla un 
vajāšanas, kaislības un vilšanās.”

Ķīnas-Tibetas „debess vilciens” 
ir dzelzceļš, ar kuŗa palīdzību 
ķīnieši kopš 2006. gada arvien 
paātrinātā tempā kolonizēja Ti -
betu. Juris Šlesers stāsta par ķī -
niešu izcelsmes amerikānietes 
Kanjonas Semas (Canyon Sam) 
grāmatā Sky Train gūto ieskatu 
„saimnieciskā attīstībā” un kultu-
rālā postā, secinādams, ka spēcīga 
un izturīga trimda ir vienīgā 
tibe  tiešu tautas glābšanās cerība, 
un varbūt to pašu varētu teikt arī 
par latviešu tautu.

Literārais žurnāls ,,Avots” 
piecus gadus, no 1987. līdz 1992. 
gadam, bija viena no drosmī-
gākajām publikācijām Trešās at -

modas laikā, tajā strādāja „jaunu 
un radošu cilvēku – domubiedru 
– grupa ar neordinārām idejām, 
gaumes izjūtu un stilu, kas sa -
prata, ka tā ir lieliska iespēja pa -
teikt vēl neteikto, atklāt vēl ne -
atklāto”. Viens no tiem bija Gun-
tars Godiņš, un viņš apraksta 
,,Avota” vēsturi. Savukārt Rolfs 
Ekmanis pastāsta par Godiņa 
rediģētā jaunā literārā žurnāla 
,,Latvju Teksti” pirmo numuru, 
apsveikdams to nevis kā Jaunās 
Gaitas konkurentu, bet gan kā 
līdzteci.

Rīgas grāmatnīcās jau ilgāku 
laiku visvairāk pirktā grāmata ir 
Otto Ozola „Latvieši ir visur”. 
Vēsturnieks Jānis Krēsliņs vecā-
kais, rakstot par vienu no šajā 
grāmatā pieminētajiem gadīju-
miem, – 1910. gadā Londonā 
latviešu tautības anarchisti aplau-
pīja dārglietu veikalu un ilgi 
pretojās policistiem – secina, ka 
„latvieši 20. gs. bija iekūlušies 
vairāk nekā vajadzīgs neskaitāmos 
globālos trokšņos un skandalos”.

Rakstā par Latvijas Sociāl-
demokratiskās strādnieku parti-
jas ideologu Frici Menderu 
(1885-1971) „Idejas un reālitāte” 
Mendera vārdus citē Jānis Lie-
piņš: „Es gribētu apgalvot, ka tas 
viss, kas vijas ap Krievijas čeku 
un polītiskajām nometnēm un 
ko es pats savām acīm esmu 
redzējis un uz savas ādas pie-
dzīvojis, ir nenomazgājams kau-
na traips sociālisma vēsturē.” 

Kiberkambarī šoreiz joku nav, 
bet bez melnā humora neiztikt. 
Temats: „Latvijā vislielākais trū-
cīgo īpatsvars visā Eiropas 
savienībā.”

Nodaļā ,,Dažos vārdos” īsziņas 
par mirušajiem, par cildināju-

miem, jaunizdevumiem, mūzi-
ku, teātri, tēlotājmākslu, notiku-
miem diasporā un jaunumiem 
dubultpavalstniecības lietā, izglī-
tībā, periodikā, tīmeklī, par ēr -
mīgām būšanām, par Latviju ar 
skatu mūsdienās un Latvijai vis-
apkārt, kā arī citur ģeopolītiskajā 
telpā un statistikā.

Atsevišķi lasāms paskaidro-
jums, kāpēc Jaunā Gaita sāk iz -
mantot citu spiestuvju (TigerPress, 
Northhampton, Massachusetts) 
pakalpojumus.

Grāmatu recenzijas: Lāsma Ģi -
biete pat Olafa Gūtmaņa Rakstu 
4. sējumu; Biruta Sūrmane par 
Veltas Sniķeres ,,Savādībiņas”; 
Voldemārs Avens par Māra 
Bran  ča ,,Lidojums” (par Gunas 
Ikonas-Krūmiņas gleznojumiem 
un zīmējumiem); Juris Silenieks 
par Jāņa Einfelda ,,Meļu dzīres” 
un Vairas Vīķes-Freibergas 
Logique de la poésie: Structure et 
poétique des dainas lettones; 
Gundars Ķeniņš Kings par 
Journal of Baltic Studies 2010. g. 
septembŗa numuru.

Jaunās Gaitas atsevišķu numu-
ru par 10 ASV dolariem var 
pasūtināt, rakstot vai zvanot JG 
saimniecei Ingrīdai Bulmanei, 
tālr.: 416-621-0898, e-pasts: ibul-
manis@scom.ca; galvenā redak-
tora Rolfa Ekmaņa e-pasta 
adrese: rekmanis@msn.com un 
rolfs.ekmanis@asu.edu

 Viena gada abonements (četri 
numuri) maksā 39 ASV dolari, 
Kanadā – 39 Kanadas dolari. 
Atsevišķus jaunā numura un 
vecāku izdevumu rakstus iespē-
jams sameklēt un izlasīt Jaunās 
Gaitas mājaslapā: www.zagarins.
net/JG 

Juris Žagariņš

Janīnas Sprūdžas piemiņas sarīkojums – grāmatu dāvinājums 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

Aktrise Ausma Kantāne sveic Uģi Sprūdžu Latvijā

Atmiņās par vecākiem dalās 
dēls Uģis Sprūdžs
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Sarīkojuma gaitā

Pie izstādes stenda
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Viņš nenocietās, nepajautājis 
Aijai, vai viņai nav neērti ar viņu 
tā staigāt un vai viņa nejūt, ko 
domā cilvēki, kas viņiem pievērš 
tik lielu uzmanību. Viņš bija 
patīkami pārsteigts, kad Aija 
atbildēja, ka tas viņu netraucē, jo 
viņa zinot, kas ir viņš un kas 
viņa. Arvien vairāk Auģis apbrī-
noja šo sievieti.

*
Pēc iepazīšanās ar Aiju, laiks 

pagāja ātri. Abi centās nedaudzās 
atlikušās dienas pavadīt kopā, 
bet tās likās tik īsas! Viņi satikās 
Rīgā, kad autobuss no mazpilsētas 
pienāca autoostā, bet jau pēc-
pusdienā Auģim bija jādodas 
atceļā. Pat tādas īsas tikšanās ne 
vienmēr bija iespējamas, bet 
nebija viņu spēkos to mainīt.

Tas, kas bija izveidojies viņu 
starpā, Inetu netraucēja. Kad 
Auģis pieminēja Aiju, viņa tikai 
viszinoši pasmaidīja. Ka Auģa 
un Aijas attiecības ar katru dienu 
kļuva siltākas, nebija noslēpums 
ne Inetai, ne citiem. Viņi to arī 
nemēģināja slēpt.

Tuvojās diena, kad Auģim bija 
jādodas atpakaļ uz Kaliforniju. 
Aija piedāvāja viņu aizvest uz 
lidostu, un Auģis priecīgs pie-
dāvājumu pieņēma. Viņš gribēja 
būt ar Aiju, cik vien ilgi iespē-
jams.

Atvadīšanās diena pienāca 
silta un saulaina. Līdzi ņemamās 
mantas Auģis bija sasaiņojis jau 
iepriekšējā vakarā, tagad atlika 
salikt somas Aijas automašīnā, 
un viņi varēja doties uz lidostu. 
Arī Ineta pieteicās Auģi pavadīt 
un trijatā viņi devās ceļā.

Sarunas nevedās. Ar Aiju ne -
bija kā nākas. Jau iepriekšējā 

Rudens sapnis
vakarā Auģim bija nācies krietni 
piepūlēties, lai viņa kaut mazliet 
pasmaidītu, bet šorīt pat tas 
neizdevās. Viņa bija noslēgusies 
sevī, raudzījās tikai uz priekšu 
un nepievērsa uzmanību ne 
Auģim, ne Inetai. Vai šķiršanās 
bija nospiestības iemesls? Vai 
īsajā laikā viņš tiešām bija kļuvis 
Aijai tik tuvs? Atbildes Auģim 
nebija.

Lidostā viņš atvadījās no sa -
vām pavadītājām. Likās sim-
boliski, ka viņu pavadīja divas 
sievietes – viena no pagātnes ar 
nepiepildītām vēlmēm un vil-
šanos, un otra, kura bija palī-
dzējusi atraisīties no pagātnes 
un bija viņu uzvedusi uz gaišas 
nākotnes ceļa. Viņam bija atkal 
sapņi, cerības un nākotne.

Kad lidmašīna pacēlās un 
iegrima balto mākoņu gubās, 
Auģis domāja vairs tikai par 
Aiju.

*
Bija pagājis gads, kopš Auģis 

atvadījās no Aijas Rīgas lidostā. 
Viņi bieži sazvanījās, un viņiem 
nekad netrūka, par ko runāt. 
Sarunas dažreiz nebeidzās 
stundām ilgi, un viņi nekad 
negarlaikojās. Aija Auģi uzskatīja 
par labu draugu, kāds viņai 
nekad nebija bijis, bet Auģis juta, 
ka viņam Aija bija kļuvusi vairāk 
nekā tikai draugs. Viņš rakstīja 
daudzas gaŗas vēstules, kautrīgi 
saukdams tās par „gandrīz mī -
les  tības vēstulēm”. To „gan drīz” 
bija grūti pamanīt, bet Aija to arī 
nevēlējās. Viņai patika, kāds viņš 
saskatīja to, ko vīrs nevēlējās vai 
nespēja saskatīt. Bet Auģis spēja, 
un katra vēstule un saruna to 
apstiprināja. Aijas balss tad kļuva 

silta un maiga, tā glāstīja un 
aicināja, un Auģis nespēja tai 
pretoties. Viņš bija iemīlējies.

Bet nu bija pienācis gaidītais 
brīdis. Viņš stāvēja lidostas ļaužu 
drūzmā un satraukts gaidīja savu 
zeltmataino sapņu meiteni. Vai 
viņa būs tāda, kādu viņš to 
atcerējās un iztēlojās savos sap -
ņos? Vai īstenība pārspēs sap  ņus 
jeb tie izgaisīs, kā tas jau reiz bija 
noticis ar Inetu?

Un tad viņš Aiju ieraudzīja. 
Viņa bija tērpusies mazliet 
pieguļošā blūzītē, kas izcēla viņas 
sievišķīgā auguma kontūras. 
Viņas gaišie mati neļāva viņu 
nepamanīt ļaužu burzmā. Viņa 
bija tik apburoša, ka Auģim atkal 
sirds sāka pukstēt straujāk. Arī 
Aija bija viņu ieraudzījusi, un 
viņas sejā uzplauka smaids. Ne -
bija šaubu, ka abi bija šo brīdi 
gaidījuši. Tāpat kā Rīgā šķiroties, 
viņi apkampās, nepievērsdami 
uzmanību apkārtnei un ļaudīm.

„Kā es tevi gaidīju,” Auģis 
čukstēja Aijai ausī.

„Te es esmu,” viņa tikpat klusi 
atbildēja.

„Brauksim uz mājām,” sacīja 
Auģis, Aijai acīs skatīdamies.

Sadevušies rokās, viņi gāja uz 
Auģa auto.

*
Jau vairākas dienas Aija bija 

pavadījusi pie Auģa. Viņš bija 
rūpīgs, uzmanīgs, un viņai nekā 
netrūka. Daudzo laika joslu 
šķērsošana bija viņu maz ie -
spaidojusi. Viņa bija labi atpū-
tusies un gatava iepazīties ar 
apkārtni.

„Aizbrauksim uz okeanu,” sa -
cīja Auģis. „Gribu tev parādīt 
klinti, kur man radās doma 
braukt uz Latviju. Tev tā noteikti 
ja patiks.”

„Braucam!” Aija bez vilcinā-
šanās bija ar mieru.

Ceļš veda pāri piekrastes klanu 
grēdai. Tas bija līkumains un 

locījās augšup un lejup. Bija 
vasara, un  apkārtējie kalni kars-
tumā virmoja brūnganās krāsās.

„Mūsu zeltainie kalni,” Auģis 
smaidīdams teica.

„Man tie patīk. Mums tādu 
Latvijā nav,” piebilda Aija.

„Ziemā, kad šeit līst, tie ir 
gandrīz tikpat zaļi kā kalni Lat -
vijā.”

„Auģīt, par kādiem kalniem tu 
runā, nekādus kalnus Latvijā 
neesmu redzējusi!”

„Protams, tu taču esi pilsēt-
niece. Toties šeit kalnus redzēsi 
katru dienu.”

Diena bija saulaina un vējaina. 
Pie okeana vējš lika sevi krietni 
manīt, un mitrais gaiss likās gan-
 drīz auksts.

„Uzvelc jaciņu, uz klints būs 
vēl aukstāks, un tu man tāda 
salīga,” Auģis brīdināja.

„Nepaņēmu līdzi, tu tak mani 
nebrīdināji!” lūpu uzmetusi, Aija 
skatījās Auģī.

„Ko darīsim? Vai tomēr ne -
pamēģināsim kādu brīdi uz 
klints izturēt, lai brauciens nav 
veltīgs?” viņš jautājoši raudzījās 
viņas zilajās acīs.

„Protams, neesmu nekāda bai-
lule,” Aija smaidīdama atteica.

Laipodami pa akmeņiem un 
paisuma sanestajām ūdenszā-
lēm, viņi sasniedza Auģim pa -
zīstamo klinti.

„Te tā ir – mana klints. Te 
sapņoju par nākotni, bet tevis, 
Aijiņ, toreiz manos sapņos nebi-
ji.. Bet nu tu esi te, un tas nav 
sapnis,” Auģis klusi sacīja.

„Un te, pie tevis, būšu ilgi, ja tu 
tā vēlēsies,” Aija pusčukstus 
papildināja Auģa teikto.

Viņi uzrāpās uz klints, pret 
kuŗu ritmiski triecās viļņi. Abi 
stāvēja un, domās iegrimuši, 
vēroja viļņus. Pēkšņi, it kā ne no 
kurienes, klinti apšļāca neparas  ti 
liels vilnis, šķiezdams aukstas 
ūdens šaltis uz visām pusēm. 

Aija iekliedzās. Viņa nebija pa -
spējusi izvairīties, un nu stāvēja 
plānajā krekliņā galīgi izmirkusi. 
Vēja brāzma lika viņai nodrebi-
nāties, viņas krūšu galiņi kļuva 
cieti un spiedās cauri slapjajam 
krekliņam. Auģa acis likās tiem 
pielipušas. Kad viņu acis sastapās, 
Aijas acīs bija spīdums, kādu 
viņš sievietes acīs sen nebija 
redzējis. Aija saprata. Viņa bija 
sieviete, ne vairs meitene, un 
tādu jūtu pasaule viņai nebija 
sveša. Bet šī nebija ne īstā vieta, 
ne īstais laiks ļaut jūtām vaļu.

„Iesim,” galvu nodūrusi viņa 
sacīja.

Vējš turpināja pūst. Mitrajā 
krekliņā Aijai kļuva salti. Kad 
viņa sāka mazliet drebēt, Auģis 
viņas pleciem aplika savus 
svārkus un pievilka viņu cieši 
sev klāt. Aijai patika siltums, ko 
izstaroja Auģa augums, patika 
viņa rūpes un gādība. Viņa jutās 
pasargāta no visiem pasaules 
ļaunumiem. Viņai bija labi.

*
Klusēdami viņi gāja gar dau-

dzajiem suvenīru veikaliņiem 
un restorāniem. Kādreizējais 
zvejnieku ciems bija pārvērties 
par mazu, patīkamu tūristu 
pilsētiņu. Auģim te viss bija 
pazīstams. Daudzus Latvijas vie-
sus viņš bija vadājis pa šīm 
ieliņām, vedis uz pludmali, bet 
klinti vienmēr pataupījis tikai 
vistuvākajiem cilvēkiem. Pirms 
diviem gadiem viņš klinti bija 
rādījis Inetai, šodien viņam 
blakus bija Aija...

Viņi bija nonākuši pie auto. 
Auģis atvēra durvis, lai ielaistu 
Aiju.

„Tu nu gan esi īsts džentel-
menis,” Aija viņam uzsmaidīja.

„Kā gan citādi. Sievietes manā 
sabiedrībā ir dāmas, tad jau man 
jābūt džentelmenim,” arī Auģis 
pasmaidīja.

Augusts Melnalksnis

(Turpinājums sekos)

(3. turpinājums)

Vienlaik mūsu mājās spēcīgi 
attīstījās tautas koŗa kustība. 

Iedvesmu smēlāmies moder-
nās koŗa mūzikas dziedājumos, 
un mūsu koŗa dibinātājs bija 
kaimiņu Kristaps1, kuŗš reiz 
kopā ar savu mammu bija nosē-
dēja visu gaŗo AVE SOL  koŗa 
koncertu. Jau nākamajā dienā 
viņš, mirdzošām acīm, organi-
zēja kori mūsu mājās. 

Komponistu vārdi vien - Pē -
teris Vasks un Pēteris Plakidis -  
skanēja ļoti intriģējoši.  Kad es 
pēc gandrīz 30 gadiem pati 
klausījos klasiskās mūzikas kon-
 cer tu, kuŗā viens no kungiem 
bija pianists, nespēju savaldīt 
smaidu, jo manā priekšā bija 
cilvēks bez kādas mistikas pie-
devas. Mums, bērniem, mūzikas 
disonējošie toņi un nesaprota -
mie teksti toreiz likās kā kādas 
sek tas locekļiem vien izprotams 
rituāls. 

Mūsu koŗa mēģinājumi un 
koncerti bija īsi, bet sagādāja 
lielu jautrību gan mums, gan, 
visiem nejaušiem klausītājiem 
blakus istabā. Vārdus izdomā-
jām uz līdzenas vietas: „prū, prū 

Prū, prū, rallalā!
rallallā...”, „lumpadi, lumpadi”, 
„bāa-aaa-bā-bā-bā”, „ā-a-a-a-a-
āāāā” un dažādus citus iekliedzie-
nus un vilkšanu. Arī melodiju un 
balsi, kādā dziedāt, izvēlējās katrs 
pats pēc mirkļa noskaņas. 

Tad nu mēs visi – brāļi, māsas 
un mūsu draugi, kas lielāko die-
nas daļu pavadīja mūsu mājās, 
radījām tik ģeniālu kamerkoŗa 
skaņdarbu, ka paši aiz smiekliem 
vai plīsām, knapi spējot nodzie-
dāt dziesmu līdz iedomātajam 
galam, nemaz nerunājot par 
klausītājiem, kuŗiem bija godīgi 
jāatzīst, ka mūsu dziesmas iz -
klausījās patiešām līdzīgas tām, 
kas bija dzirdams pa radio.  

Tomēr tautas koŗa kustība 
nebūtu tik spoži palikusi atmiņā, 
ja tā reiz nebeigtos visai bēdīgi. 
Tādēļ, pirms celt lielo koncert-
zāli uz AB dambja, kultūras 
ministrijai visas lietas būtu labi 
jāapdomā. 

Tā bija skaista, ļoti auksta un 
sniegaina ziema2. Zeme bija 
sasalusi, uz tās klājās nosēdies 
sniegs ar sērsnu, kad, par prieku 
mums visiem, uz tās sabira vēl 
ap pusmetru bieza kārta. Un, kā 

jau tas mēdz būt, pēc tam bija arī 
atkusnis. 

Manam brālim Arnim bija 13 
gadu, un viņš bija sasniedzis 
savas agrīnās būvinženieŗa kar-
jeras3 virsotnes. Laukumiņā pie 
veļas striķiem, starp plūmēm un 
ceriņiem tapa sniega nams. 
Iekšējā platība bija ap četri kvad-
rātmetri, jumtam īsta labi veido-
ta velve – nu īsta Gaismas pils! 
Sienās par logiem iebūvējām 
stikla ķieģelīšus un, lai tiktu iek-
šā, vajadzēja līst cauri aptuveni 
trīs metrus gaŗam tunelim. 

Pats labākais – pēc atkušņa 
atkal sākās stiprs sals un mūsu 
nams ar savām pusmetru bieza-
jām sienām kļuva nesagraujams. 
Dažu rītu gan atradām, ka pa 
nakti bija mēģināts spārdīt un 
bakstīt vai pat lēkāt pa jumtu, 
bet namam „kas celts uz klints” 
tas neko nekaitēja. 

Bija arī iebūvētās mēbeles – 
soliņi un galdiņš. Tik jauka un 
gaiša sniega mājiņa vēl pasaulē 
nebija redzēta, tādēļ tādus sīku-
mus kā mīnus 20 gradu salu 
daudz nemanījām. Sava dižā 
darba gandarīti, apgarotām 
sejām caurām dienām mēs tajā 
dzīvojām – nesām memmītes 
ceptās bulciņas un aukstu pepsi-
kolu, ēdām, dzērām un dziedā-
jām un ik pa laikam centāmies 

vēl vairāk uzlabot jau tā ideālo 
ēku. Arņa idejas un enerģija bija 
nebeidzama - arī bēdas, ka 
atkušņa laikā nepaspējām uzbū-
vēt otro stāvu un terasi.  

Gaišā velve laikam tā vien pra-
sījās pēc koŗa dziesmām. Īstās 
vietas sajūta ļoti iedvesmoja un 
mūsu „prū, prū rallallā” skanēja 
ar īpašu spēku un izdomu, līdz 
koŗa mēģinājumus un arī tālā-
kus koncertzāles attīstības plā-
nus pārrāva nepielūdzamais lik-
tenis - force majoure. 

Vispirms uz bērnu slimnīcu 
ar šķietamu apendicīta lēkmi 
ātrā palīdzība aizrāva mani. Jau 
nākamajā dienā ar aizdomīgi 
līdzīgiem simptomiem man 
pievienojās mani labākie draugi 
– koncertmeistars Kristaps un 
dzīvsudraba dzīvais Aivariņš. 
Mājās saaukstējušies un bēdīgi 
gulēja galvenais architekts Arnis 
un arī jaunākais brālis un māše-
le. 

Aklās zarnas iekaisumu man 
neatrada, kaut ap mani nopūlē-
jās vesels medicīnas studentu 
pulks. Kad vairs stundām ilgi 
nesēdēju uz ledus soliņa, nedzē-
ru ledusaukstu limonādi un stip-
rā salā nedziedāju „prū, prū, 
rallallā”, visi viņu cerētie simpto-
mi pazuda kā pēc rokas mājiena. 
Arī Aivariņu un Kristapu drīz 

palaida mājās. 
Bēdīgi jau gan, bet, kad visi 

satikāmies sveiki un veseli, māji-
ņas lielais pievilcības spēks jau 
bija zudis. Bez aprūpes atstāta-
jam namam bija gājis pāri atkus-
nis un iebrucēju pulks. 

Un - galu galā - bija arī citas 
aizrāvīgas nodarbes! Par lielām 
šausmām visiem godīgiem pa -
domju pilsoņiem, Kristaps ar 
manu mazo brāli Kārli uzcēla 
sniega tanti ar milzīgiem, spi-
ciem pupiem un melnu trijstūri 
starp kājām. Bija arī jāspēlē ho -
kejs, jāšļūc ar plēvēm no kalni-
ņa un citas svarīgas lietas. Un – 
ak, bēda! Bija jāiet arī skolā - 
brīvlaiks bija cauri. 

Tomēr mūsu būve vēl ilgi bija 
redzama, un tikai maija sākumā 
izkusa pēdējie ledus kluči. Gan 
mājiņa, gan „prū, prū, rallallā” 
man joprojām spoži atmiņā. 
Neviens koŗa mēģinājums vēlāk 
dzīvē man nav sagādājis tādu 
jautrību. Un arī visskaistākās 
ledus skulptūras un sniega 
būves, ko esmu redzējusi, nespēj 
aizēnot mūsu mazā pulciņa dižo 
veikumu. 

1 – vēlākais režisors Kristaps Streičs 
2 - 1980./1981.gadā   
3 - Arnis pabeidza RTU Būvinženieŗu 
fakultāti 1992.gadā.

Ieva Nikoleta Dāboliņa
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Gatavojoties Ņujorkas latviešu 
skautu un gaidu vienību gads-
kārtējam  sarīkojumam Ņujorkas 
latviešu evanģēliski luteriskās 
draudzes baznīcā Jonkeros 27. 
februārī, daudziem bija bažas par 
laika apstākļiem. Šoziem Ņu -
jorkas apkārtne un Amerikas 
Savienotās Valstsis vispār piedzī-
voja sniega vētru rekordu. De -
besu Tēvs toties bija žēlīgs un 
sarīkojumu dienā piešķīra pava-
sarīgi skaistu, saulainu dienu.

Dievkalpojumu atklājot, diev-
namā Rīgas 90. skautu un Zilā 
kalna 4. gaidu vienības svinīgi 
ienesa savus karogus un pa diev-
kalpojuma laiku pie tiem stāvēja 
goda sardzē. Dievkalpojumu 
vadīja draudzes mācītājs Juris 
Saivars.

Dīvainā kārtā pēc grēksūdzes 
un draudzes dziesmām ērģel-
nieks Edgars Zālīte spēlēja pie 
reizes pazīstamu, bet neparastu 
meldiju. Mācītājs Saivars bija 
izraudzījis Bobija Makferina 
(Bobby McFerrin) “Neraizējies, 
līksmojies” (Don’t worry, be 
happy) meldiju, jo tā bija visai 
piemērota sprediķa tematam 
“Laikam jāsāk dzīvot priecīgāk,” 
kuŗa pamatā bija Mateja evanģē-
lija sestā nodaļa: “Tāpēc Es jums 
saku: nezūdaities savas dzīvības 
dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī 
savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. 
Vai dzīvība nav labāka nekā barī-
ba? Un vai miesa nav labāka 
nekā drēbes? Un kāpēc jūs zūdā-
ties apģērba dēļ? Mācaities no 
puķēm laukā, kā tās aug: ne tās 
strādā, ne tās vērpj, tomēr Es 
jums saku: ir Salamans visā savā 
godībā nav tā bijis apģērbts kā 
viena no tām.” 

Sprediķī mācītājs Saivars minē-
ja gaidāmo Holivudas “Oskara” 
balvas ceremoniju un ziņkāri par 
to, kā slavenības būs saģērbtas, 
sarkano paklāju šķērsojot, ar 
Guči,  Versačes vai varbūt ar 
Britnijas Spīrsas iecienīto True 
Religion marku. Mācītājs stāstīja, 
ka, vaicājot latviešu skolas bēr-
niem Ticības mācības stundā, ar 
ko izceļas Milānas pilsēta, gan-
drīz visi atbildējuši – ar modi. 
Mācītājs uzsvēra, ka kristiešiem 
Milānas pilsēta svarīga, jo tur 
313. gadā izsludināja ediktu, kas 
pārtrauca kristiešu vajāšanu. 

Dievkalpojuma beigās skanēja 
skautu un gaidu likumu litānija, 
kuŗā lūdza Tam Pestītājam Jēzum 
Kristum, lai “dod savu žēlastību, 
ka dzīvojam tā, ka tīras būtu 
mūsu rokas un netraipīts mūsu 
gods.” Vienotā sadraudze lūdza: 
“Dari mūs par labiem skautiem 
un gaidām, Kungs!”

Pēc dievkalpojuma klātesošos 
uzrunāja Ņujorkas vienību vecā-
ku padomes priekšniece Ilze 
Kancāne, viņa pauda atziņu, ka 
vienību 62. pastāvēšanas gadā ir 
daudz kas vecs, bet arī daudz kas 
jauns. Pie jaunumiem ir bērni, 
kas nule sākuši gaidu un skautu 
gaitas, jauni vadītāji nākuši klāt 
un vienībām jauna vadība – skau-
 tiem vadītājs Reinis Sīpols, bet 
gaidām vadītāja Diāna Rudzīte.

Latviešu skautu kustības vārdā 
vienības sveica tās priekšnieks, 
vadītājs Pēteris Aivars, uzsverot, 
ka vienībām nepieciešāma “viela, 
vide, un veids”,  lai turpinātu un 
pastāvētu. Viņš pieminēja, ka 
1960. gada 20. februārī Ņujorkā 
izskanēja vārdi: “Modrībā par 
savu godu…” Ar šiem vārdiem 
sākās vadītāja Jāņa Šķinķa ilgadī-
gā darbība skautu un gaidu kus-
tībā. Viņam piešķīra 50 gadu 

Ņujorkas skauti un gaidas svin 62. dzimšanas dienu

izturības zīmi, bet P. Aivars ar 
smaidu atzina, ka tas notiek 
vienu gadu par vēlu. Latviešu 
gaidu kustības vārdā sveicienus 
nodeva priekšniece, vadītāja 
Nora Aivare. Pie minēdama vie-
nību panākumus, viņa nožēloja, 
ka pati nav varējusi būt klāt visās 
nodarbībās, bet priecājās, ka 
varējusi turēties līdzi ar tīmekļa 
saites Facebook palīdzību.

Jaunievēlētais Ņujorkas latvie-
šu ev. lut. draudzes priekšnieks 
Andrejs Lazda diemžēl nebija 
varējis uz sarīkojumu ierasties. 
“Jums būs jāiztiek ar veco,” asprā-
tīgi izteicās bijušais priekšnieks 
Mārtiņš Zālīte, kas draudzes 
vārdā nodeva sveicienus. Ziemeļu 
novada vecākais Kārlis Zamurs 
norādīja, ka ar 62 gada vecumu 
daudzi Amerikā jau cer iet pensi-
jā, bet piebilda, ka gaidas un 
skauti “izskatās svaigi un jauni”, 
tāpēc: “Mēs mēģināsim jums 
turēties līdzi!” Rakstisku apsvei-
kumu bija sūtījis ASV latviešu 
skautu jendas priekšnieks Uldis 
Sīpols.

Uzrunājot klātesošos, vadītājs 
Reinis Sīpols vecākiem un visiem 
labvēļiem pateicās par atbalstu. 
Sevišķs notikums pērn bijusi 800 
jūdžu brauciens uz 10. lielo 
nometni “Zvaigžņu sega”, kur 
ceļa un autobusa izdevumi pār-
sniedza 10 000 ASV dolarus. 
Vienība arī iegādājusies jaunas 
teltis. R. Sīpola ieskatā atbalsts ir 
bijis ļoti sirsnīgs, ņemot vērā 
pēdējā laika bēdīgo ekonomisko 
klimatu. R. Sīpols pieminēja, ka 
darbojas skautu pulciņi gan 
Ņujorkā, gan arī Ņudžersijā, klāt 
nākuši 4 jauni mazskauti, un 
darbību uzsākuši trīs jauni vadī-
tāju vietnieki – Pauls Bergs, 
Dāvids Grendze, un Pēteris (Pē -
cis) Aivars juniors. Pie reizes 
Gvīdo Teteris ir devis skautu 
vadītāju solījumu.

Vadītāja Diāna Rudzīte sniedza 
pārskatu par gaidām. Ir pienāku-
šas klāt divas jaunas guntiņas: 
Denīze Nicolas un Elizabete Leja. 
Trīs guntiņas deva solījumu zie-
mas nometnē: Amanda Byron, 
Madara Gulbe un Karina Roze. 
Ir pienākusi klāt jauna gaida 
Laura Spaniere, un sarīkojuma 
rītā solījumu deva trīs gaidas - 
Krista Lediņa, Liāna Vansenta 
un Aleksandra Sīpola. Ziemas 
no  metnē gaidu solījumu deva 
vadītāja vietniece Dace Cepurīte. 
Pavasaŗa nometnē Andra Pūre 
deva liegaidu solījumu, bet gaidu 
solijumu deva Laila Lapiņa un 
Aija Zamure.

Sekoja atskats par nodarbībām 
un nometņošanu vadītājas Intas 
Šķinķes sakārtotā fotoattēlu izrā-
dē. Vadītājai I. Šķinķei pienācās 

tūras. Sākotnē izmantoja mālu 
un ziepju gabalus, lai izveidotu 
paraugus, un vēlāk ķērās pie lie-
liem ledus klučiem, ko apstrādā-
ja ar speciāliem darbarīkiem. 
Iznāca skaistas skulptūras, arī 
“gaismas pils,” bērnu iecienītais 
multiplikācijas filmu āksts Bobs 
(Spongebob Squarepants) un pa -
tiešam teicams “kamīns” ar “mal-
 ku” un skaistām ledus “liesmām.”

Pēc izrādes sekoja gardas pus-
dienas vecāku padomes izkārto-
jumā. Pēc tam, kad visi bija labi 
paēduši, sākās vienību uzvedums 
– Tainas Laiviņas luga “Velna 
rags.” 

Ja Ņujorkā kādai lugai rodas 
problēma, bieži atskan slavenais 
Brodveja teiciens: “Priekšne su-
mam tomēr jāturpinās!” Gadījās, 
ka iecerētais “Velna mācekļa” lo -
mas tēlotājs Kārlis Kancāns sasli-
ma un nespēja uz sarīkojumu 
ierasties. Par spīti nelaimei, skau-
ti un gaidas turpināja, aktieri 
Jēkabs Hayes un Āris Putenis 
spēlēja “Velna” un “Velna mācek-
ļa” lomas, viens otru nomainot 
starp pirmo un otro skatu.

Sākuma ainā Velns savā elles 
miteklī  raizējas par ikdienu un 
nespēj mierīgi paēst Velna sievas 
(Aija Zamura) sagādātās pusdie-
nas, nedz arī baudīt savas mātes 
Raganas (Liāna Vansanta) gata-
voto atspirdzinājumu. Lai uzzi-
nātu, kā veicas “pretējai pusei” 
Velns lasa slaveno laikrakstu 
Laiks, kuŗa slejās raksti par kris-
tībām, jauniešu iesvētībām, un 
laulībām kristīgā baznīcā Velnu 
kārtīgi sakaitina. Lai Velnu mie-
rinātu, Mīmekļi dancoja jampa-
draci un spēlēja “bezdievīgo” 
rokenrola ļembastu...

Vadītājas Dagnijas Spunteles-
Lapiņas režijā lugas gaita noritēja 
veiksmīgi, un vienību vadītāju 
darinātās dekorācijas uzvedu-
mam bija visai piemērotas. Par 
tērpiem atbildēja vadītāja Linda 
Rence un Gita Berga. Gaismas 
un skaņu efektus teicami koordi-
nēja lielgaida Dagmāra Lapiņa. 
Ļoti iepriecinoši bija velniņu 
(mazskauti un guntiņas) danči, 
kuŗus horeogrāfeja vadītājs Gvī-
do Teteris, izmantojot Andreja 
Jansona, Bruno Skultes un Ed -
varda Grīga melodijas. 

Pēc izrādes sekoja kafijas un 
saldumu pauze. Sarīkojumu atsā-
ka ar t.s. “Tricky Tray” (mazo 
lotereju), kur ar taloniņiem varē-
ja pretendēt uz atsevišķajiem lai-
mestiem, ko ziedojuši vienību 
vecāki. Starp laimestiem bija 
daudz bērnu rotaļlietu un “Lego” 
firmas figūru. Pieaugušajiem 
pie    mērotu laimestu starpā bija 
daudz ēdienu un vīnu grozi, iPod 
atskaņotājs, 4 biļetes uz hokeja 
spēli, Vinetas Zālītes ceptā sald-
skābmaize un citi laimesti. 

Pēc izlozes bērni devās uz sko-
las zāli, lai piedalītos sarīkotā 
karnevālā. Mazskautu vadītājai 
Intai Šķinķei tika vaicāts, vai 
patiešām bija grūti mazskautus 
un guntiņas sagatavot velniņu 
lomām. Viņa atbildēja: “Dienas 
sākumā viņi visi bija mazi enģe-
līši!” 

Sarīkojumu atstājot, bagātā 
dienas norise vilināja šo rindiņu 
autoru atcerēties savas skautu 
gaitas un brīdi pieminēt skautu 
rīta un vakara lūgšanas: “Kungs, 
palīdzi mums šodien būt labā-
kiem, nekā bijām vakar!” un 
“Kungs, palīdzi mums rīt būt 
labākiem nekā bijām šodien!” 

R.A. Laiviņš

pierādīt skautu likumu par mod-
rību grūtībās, jo elektriskās strā-
vas pārtraukuma dēļ technika 
streikoja. Vajadzēja turpināt kā 
skautu kustības dibinātāja 
Roberta Beidena-Pauela (Baden-
Powell) laikos.

Kad atkal atjaunoja strāvas 
padevi, publika ar prieku baudīja 
skaistās ainas. Pagājušā gada 
pavasarī skauti un gaidas devās 
jūrā, izbraucot ar laivu Gliemežlīcī 
(Oyster Bay.) Tur viņi iepazinās 
ar jūras dzīvnieciņiem un mez-
glu siešanu. Rīkoja arī pavasara 
nometni “Lielais lācis” Katskiļu 
kalnos, tas bija ģenerālmēģinā-
jums pirms lielās nometnes. 

Vasarā lielais pārdzīvojums bija 
līdzdalība lielajā nometnē 
“Zvaigž  ņu sega” Mičiganas pa -
valstī. Desmit stundu gaŗo brau-
cienu nolēma mērot pa nakti – 
tāpēc  visi bija tērpušies zvaig-
žnotās pidžamās. Nometnes vietā 
tikās dalībnieki ne tikai no Ame-
rikas un Kanadas latviešu cen-
triem, bet arī ar gaidām un skau-
tiem no Latvijas un Austrā lijas.

Nodarbībās bija iepazīšanās ar 
“kukaiņu pasauli”, kūciņas 
S’mores cepšana “saules krāsnī,” 
gājieni pa koku galotnēm un pa 
augstajiem virvju tiltiem. Citās 
nodarbībās skauti un gaidas tē -
mē  ja mērķī gan ar loku un bul-
tām, gan bisi un  paštaisītām ra -
ķe  tēm.

Dabas nodarbībās bija redzami 
jaunieši zirgu mugurās, vadot 
kanū laivas, peldoties un mak-
šķerējot. Tiktiešām raibas nodar-
bības sagādāja ķermeņu krāsoša-
na, to rezultātā jaunie cilvēki tā 
sakrāsojās, ka tie drīzāk atgādi-
nāja  iezemiešus vai ķeltu varo-

ņus. Lai palīdzētu nometnes 
dalībniekiem nomazgāties, talkā 
nāca ugunsdzēsēju vienība ar 
smagmašīnām un lielajām šļau-
kām.

Dzīvi brīvajā dabā atainoja 
attēli no apakšnometnēm, redzē-
jām, kā cēlās teltis, kā tika būvēti 
galdi, plaukti un virtuves, kā pie 
pavardiem saimniekoja  skauti 
un Ļoti vilinošas bija ugunskuŗa 
ainas, kur stāstīja stāstusun dzie-
dāja dziesmas.

Ar “Zvaigžņu segas” beigām 
nebeidzās nometņošamas prieki. 
Rudenī tika rīkota nometne 
Ņudžersijā Alpine Scout Camp 
īpašumā. Tur atjaunoja iecienīto 
raķešu šaušanas nodarbību. 

Bija ainavas no kārtējām no -
darbībām telpās. Sevišķi nozīmī-
ga bija 18. novembŗa nodarbība, 
jo tajā vienības dalībnieki neklā-
tienē piedalījās kopā ar Latvijas 
tautu Daugavas krastmalā. Skau-
tu un gaidu nodarbību ar Latvijas 
Televīzijas starpniecību pārraidī-
ja uz ekrāniem Rīgā. Šī sadarbība 
redzāma tīmeklī: http://www.
tvnet.lv/online_tv/9011 

Turoties pie tradīcijas, roveri 
un lielgaidas sagādāja lielo egli 
Jonkeru baznīcai, un skauti un 
gaidas palīdzēja to izpušķot. 
Svētku vakaram arī gādāja t.s. 
Betlēmes gaismu – uguntiņu, kas 
iedegta Tā Kunga un Pestītāja 
Jēzus Kristus dzimšanas pilsētā, 
pārvesta uz Austriju un no sve-
ces sveicei nodota gaidām un 
skautiem visā pasaulē.

Izrādes beigās bija redzami 
piedzīvojumi ziemas nometnē 
“Tabula rasa” Ņujorkas draudzes 
Katskiļu īpašumā. Tur jaunie cil-
vēki izplānoja ledus kluča skulp-

Abas vienības 62. gada svētkos

Jānis Šķinķis saņem 50 gadu izturības zīmi no Latviešu skautu 
priekšnieka vad. Pēteŗa Aivara
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Staunton, 
February 28 
– Russians 
living east 
of the Urals 
“no longer 

want to be Russians,” many 
there say, and Moscow 
commentators are beginning to 
consider the possibility that 
these Siberians may be a greater 
threat to the center’s control of 
that region with its enormous 
reserves of natural resources 
than the Chinese will ever 
represent.

Although the results of the last 
census have not yet been officially 
published, officials in Rosstat’s 
regional administraitons have 
acknowledged that a significant 
number of residents of  “Tyumen, 
Omsk, Novosibirsk, Kemerovo, 
Krasnoyarsk, Irkutsk, Barnaul, 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: Russians Beyond the Urals ‘No Longer Want to 
Be Russians,’ Census Finds 

and Yakutsk have declared 
themselves to be “Siberians” 
rather than Russians”.

Such declarations, especially 
given only eight years earlier, 
few if any of the ethnic Russians 
there declared that nationality, 
reflect a reality which can be 
seen with the unaided eye, a 
Russky reporter journalist says, 
and “form a threat which five to 
ten years from now may declare 
itself more loudly than the 
Caucasus.”

During the 2002 census, a 
Rosstat official said, “the majority 
of these people considered 
themselves to be Russians” by 
nationality. But “after only eight 
years, they have become 
Siberians,” adding that there 
“really are a lot of them!” 
Moreover, the Rosstat official 
noted, there would have been 
more if the census had been 
conducted honestly.

In many cases, he said, the 
census takers did not do their 
jobs properly. They did not go 

anywhere and simply “filled the 
forms using data from housing 
books [and] there were in 
general no Siberians in those 
books,” only ethnic Russians or 
some other nationality. Moreover, 
officials actively discouraged 
people from calling themselves 
something other than Russians.

“It is indicative,” the journalist 
said, “that initially the idea of 
writing down ‘Siberian’ was 
born in the Internet, and this 
was viewed by many as the 
latest flashmob action of young 
people, but unexpectedly for 
the initiators it quickly passed 
beyond the limits of virtual 
space and began to win over the 
masses.”

Aleksandr Konovalov, a 
Krasnoyarsk blogger, who 
helped organize the effort, said 
that he “feels himself to be a 
Siberian … we are different 
[than Russians]. This is difficult 
to explain but it’s so. In general, 
I consider that we do not know 
what Russians are. During the 

Soviet period, we lost Russian 
culture and became ‘the Soviet 
people.’”

As a result, the blogger 
continued, “a Russian is some 
kind of an abstraction. Even 
our country is Russia not Rus. 
Siberian is more concrete.” 
Moreover, Konovalov said, “the 
image of Russians both in the 
country and abroad is very 
poor. But this negative attitude 
does not extend to Siberians.”

Konovalov explained why the 
Siberians had chosen to use the 
census to announce themselves 
to the world. “Meetings today 
are in fact prohibited, and the 
census became the only all-
national possibility to express 
protest.” Moreover, people in 
Siberia are more mistreated 
than those in the Caucasus who 
at least are showered with 
budget funds.

According to the report in 
“Russky reporter,” when 
Siberians talk about Muscovites, 
they are referring “not to the 

residents of Moscow but to a 
certain evil community, the 
representatives of which conduct 
themselves the way the British 
administration did in colonial 
America” – taking away as much 
of value as possible and leaving 
as little to the residents.

Many in Moscow see the 
Siberian movement as “laughable”,  
because they are certain that “no 
one will ever leave Russia.” But 
some Siberians say that even if 
they don’t seek independence – 
and many of them deny that as 
a goal – their self-identification 
as Siberians is important because 
it helps them overcome self-
destructive Russian behaviors.

And Russians in the region 
say that if the Siberians change 
their minds and do pursue 
separatist goals, arguing that 
they are victims of “colonialism 
and imperialism,” then beyond 
any doubt, Moscow will use 
armed force to restrain them. 
“Any state would resolve such a 
problem with force,” they say. 

Un atkal marts. Un atkal seš-
padsmitais! Vai man atkal būs 
jākaunas par valsti, kas nu jau 
pēc divdesmit gadiem kopš 
neatkarības atjaunošanas vēl 
būs spiesta apsargāt vecos 
Latvijas aizstāvjus, leģionārus, 
no mūsu tautas vēsturi nezinā-
tāja un kāda ienaidnieka uzkū-
dīta sveštautiešu bara? 

Ir muļķīgi tagad prātot par to, 
ka latviešiem, tāpat kā leišiem, 
vajadzējis iet mežā, nevis stāties 
vācu armijā. Bet kāpēc nesalī-
dzināt ar igauņiem? Ko spriest 
par tiem laikiem? Tā atkal ir sen 
pagājušo laiku un notikumu 
vērtēšana no šodienas skatīju-
ma. Un ne jau nu šodienas cil-
vēkam spriest par to laiku 
domāšanu un darīšanu! Tā bija 
un citādi nevarēja būt toreizējo 
notikumu un tautu īpatnību 
dēļ. 

Tie, kas tagad gudri spriedelē, 

Un atkal marts
toreiz būtu darījuši gluži tāpat. 
Vai bija cita izeja? Es, kas labi 
atceras tos laikus, apgalvoju, ka 
citas izejas nebija. Man vēl un 
vēl jāatkārto, ka maz kāds no 
Latvijas pilsoņiem toreiz, pirms 
kaŗa, kaut ko zināja par notiku-
miem Vācijā. Par fašismu, 
nacismu.  Kaut ko, bet ļoti mig-
laini. Nemaz nerunājot par 
mums, zēniem, kas nezināja 
neko. Par komūnismu un 
komūnistiem mēs arī nezinā-
jām neko, līdz 1940. gadā viņu 
armija iesoļoja Latvijā un ievie-
sa savu kārtību. Sākumā šķita, 
ka smieklīgu kārtību, kā karika-
tūru. Bet pēc neilga laiciņa... 

Latvieši nekad nav mīlējuši 
vāciešus, bet pirms kaŗa ne mēs 
paši domājām, ne mūs skolā 
kāds mācīja, ka tad, ja nebūtu to 
daudzināto 700 vācu baronu 
gadu, šeit būtu Polockas kņazs 
vai kāds cits ar saviem „opričņi-

kiem”, un tad nu gan neviena 
latvieša jau sen šeit nebūtu. 
Minējumi? Minējumi tiem, kas 
nepazīst ne Krieviju, nedz krie-
vus. 

Kas gadu simtos notika 
Krievijā ar permjakiem, vjati-
čiem, mordviniem, komi, karē-
ļiem un citām mazajām tauti-
ņām? Ja nekas līdzīgs nenotika 
ar mūsu tautu, par to jāpateicas 
arī tai mūsu tautas daļai, kas 
vairāk bija līdzīga šodienas pui-
šiem no partijas Visu Latvijai! 
nekā neizlēmīgajai Vienotības 
partijas daļai. 

Jau labi sen, varbūt pirms 
gadiem divpadsmit, Okupācijas 
mūzejs pieminēja Latviešu 
leģiona gadadienu. Runāja viens 
no tiem, kam mums jāpateicas 
par Mūzeja tapšanu. Savā kaŗa 
laiku bērnības nezināšanā (var-
būt zināt negribēšanā) viņš 

runāja par leģionāru apmātību 
un piemānīšanu. Bija jau arī tas. 
Bet vai tikai? 

Mēs, puiši, zinājām, ka kaŗa 
sākums ir vairs tikai mēnešu 
jautājums, un ko tad darīsim 
mēs? Sitīsim krievus! Citu 
domu un runāšanu mums nebi-
ja pēc visa redzētā un dzirdētā. 
Mēs bijām nacionālisti  šī vārda 
labākajā nozīmē. Tā mēs bijām 
audzināti gan skolā, gan ģime-
nē. 

Bez sevišķa entuziasma es 
būtu ģērbis mugurā friču mun-
dieri (ja nebūtu 14. jūnijā izsū-
tīts), bet vai man būtu cita izvē-
le? Vai cita izvēle bija maniem 
draugiem, klases biedriem? No 
to nedaudzo vēl dzīvu palikušo 
manu līdzaudžu atmiņām - citas 
izvēles nebija. Palikt, slapstīties 
un vēlāk iet pie krieviem? Pēc 
Baigā gada? Kāds vecs leģionārs 

sacīja: „Ienaidnieks mums bija 
pareizais, tikai sabiedrotais bija 
nepareizais.” Tā toreiz domāja 
jau vecāka gadagājuma vīri. Bet 
mēs, padsmitnieki? Un nevajag 
kaunīgi nolaist acis.  Gan toreiz 
vecie strēlnieki, gan leģionāri 
pēdējā kaŗā sita tos, kuŗus vaja-
dzēja sist. Krievija to simtkārt 
bija pelnījusi jau kopš Jāņa 
Briesmīgā, Pēteŗa (ne mazāk 
briesmīgā) un arī Nikolaja lai-
kiem. Un bija arī katram jau-
neklim raksturīgais „nemirstī-
bas sindroms” . 

Mums jākaunas būtu nevis 
par to, ka latviešu kaŗavīri cīnī-
jās pret krievu armiju, jākaunas 
būtu, ja viņi to nebūtu darījuši. 

Par 15. un 19. latviešu leģio-
nāru divīziju pazīstams ameri-
kāņu polītiķis ir teicis, ka viņš 
dziļi noliec galvu šo abu divīziju 
priekšā. 

I. Knaģis 

Jau 58 gadus Detroitas un tās 
apkārtnes latviešu saime atzīmē 
un godina latviešu tautas 
varonīgā dēla - Latvijas armijas 
pirmā virspavēlnieka pulkveža 
Oskara Kalpaka piemiņu.  Šogad 
6. janvārī apritēja Oskara 
Kalpaka 129. dzimšanas diena. 

Gadu no gada par piemiņas 
sarīkojuma norisi rūpējas 
Detroitas studentu Korporāciju 
kopas. Arī šogad, 26. februārī, 
atceres svinības sākās ar ik -
gadējo studentu Korporāciju 
rīkoto balli, kura notika italiešu-
amerikāņu konferenču namā 
Detroitas priekšpilsētā Livo-
nijā. 

Detroitā piemin 
pulkvedi 

OSKARU KALPAKU
Nākamajā rītā Detroitas Sv. 

Pāvila luterāņu latviešu drau-
dzes baznīcā Farmingtonhilā  
notika pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņai veltīts dievkalpojums. 
Karogu sardzē piedalījās Det-
roitas Korporāciju kopu un 
Daugavas Vanagu apvienības 
pārstāvji. Pēc dievkalpojuma 
sekoja pulkvedim Oskaram 
Kal   pakam veltīts piemiņas brī-
dis ar glāzi vīna un kafiju 
latviešu draudzes sabiedrisko 
pasākumu ēkas zālē. 

Teksts un foto: 
Dzidra Tropa 

Detroitā

Pulveža Oskara Kalpaka piemiņas balles rīkotāji un viesi - pirmajā rindā no kreisās: Marģers 
Caune, Dzintra Caune, Jānis Lielais, Ligita Lielā, Astrīda Trautmane, Toms Trautmanis, Jana 
Āboliņa, Pēters Āboliņš, Astra Kalniņa, Verēna Dambrāne, Aija Kukaine, Jānis Kukainis, Dagnija 
Lāce un Andris Lācis. Otrajā rindā no kreisās: Mārcis Jansons, Guntis Kalniņš, Velta Kalniņa, Jānis 
Apinis, Ināra Apine, Valdis Daiga, Līga Daiga, Viesturs Upīte, Laila Upīte, Uldis Kalējs, Lūcija 
Kalēja, un Daina Blitte. Trešajā rinda no kreisās:  Bob Koenigsnegcht, Pat Koenigsnecht, Valdis 
Vītols, Rene Vītols, Jim Jensen, Baiba Jensen, Valdis Liepa, Austra Liepa, Līga Jēkabsone un Ilgvars 
Jēkabsons. Ceturtajā rindā no keisās:  Oskars Linares, Annemarija Linares, Brandon Workman, 
Asja Kalniņa, Jason Hamm, Ilze Hamm, Andris Āboliņš, Holly Āboliņš, Ēriks Putnis, Kristīna 
Putnis, Ērika DeAoust un Allan DeAoust. Attēlā iztrūkst: Ēriks Pakalniņš, Theresa Pakalniņš, 
Dzidra Tropa un Vilnis Trops
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BRAUCU CIEMOS PIE PAULA
Smaidiņš sūta LAIKAM vēstuli no Losas

Nesen iedomājos, ka jā pie-
skrien pie Paula. Jau vairākas 
nedēļas viņš nebija man pie-
zvanījis un, kā allaž mēdz darīt, 
pavēstījis, kā sviežas. Nebiju viņu 
arī redzējis latviešu namā, kur 
nesen notika vairāki sa  rīkojumi. 
Vecajam zēnam plecos jau krietns 
gadu lērums. Reiz, kad kāds tau-
tietis viņam jautāja: „Kā ar 
veselību?“, Pauls piesita sev pie 
krūtīm un dižā balsī noskandēja: 
„Vesels kā rutks!“ Jautātājs tad 
uzsita Pau lam uz pleca un teica: 
,,Tu esi vienreizējs – zēns uz 
goda!“

 Pauls tikai pasmīnēja. 
Es senāk kā īsts āmurgalva 

centos uz tādiem jautājumiem 
sīki atbildēt. Vienmēr, kad man 
kāds vaicāja: ,,Kā jūties?“, mē -
ģināju veikli izstāstīt, ka man šad 
tad duŗ sānos, citreiz dedzina 
pakrūtē, dažreiz vakaros lauž 
kaulus, reizēm galvu plēš pušu 
un palaikam smeldz daži zobi. 
Nez vai jautātājs vispār kaut ko 
sadzirdēja. Šķita, ka manas žē -
labas viņam pa vienu ausi iekšā, 
pa otru tūlīt ārā. Ne vairāk ko 
prasīja, ne tincināja. Mēģinot 
viņam vēl stāstīt, ka televīzijas 
zvaigznei Rīdžim (Regis) ir 
līdzīgas kaites, viņš neizrādīja ne 
mazāko interesi mani vairāk 
uzklausīt, vairs netincināja un 
bija jau gabalā. Esmu pār lie-
cināts, ka neesmu nekāds nejēga 
vai tukšprātiņš, tāpēc jau pēc 
pāris nesekmīgiem jautātāju ap -
gaismošanas seansiem vairs nev-
ienam neko par savām kai tēm 
un vainām nestāstīju. Uz jautā-
jumu: ,,Kā jūties?“ atbildēju tāpat 
kā parasts Latvijā: „Nor māli!“ 

Vēl līdz šai dienai īsti nezinu, 
ko nozīmē, ka jūtas „normāli“. 
Patāls rada gabals teica, tas 
nozīmējot „šā tā“, mans draugs 
Ralfs, ka „sūdīgi“. Mazais Kār-
lēns, kas dzīvo Limbažos un sā cis 
mācīties angļu valodu, apgalvoja, 
ka „normāli esot tas pats, kas 
„okei“. Saproti nu.

Pauls dzīvo patālu no mūs-
mājām. Paiet vesela stunda, 
braukalējot pa klusākām ielām, 
lai tur nokļūtu. Laižot pa ātro 
ceļu, nepilnas trīsdesmit piecas 
minūtes, taču ātrā braukšana 
nereti kļūst nejēdzīga. Reizēm 
stundām jāmīcās uz vietas, kad 
kādam vai nu aptrūcies benzīna 
vai kāds sadomājis iedrāzties 
citam pakaļpusē un sašvīkāt 
sānus. Tad tālāk netiek, pirms 
nav ieradušās vareno likumsargu 
gaismu zibsnījošās automašīnas. 
Viss tiek pie rakstīts, satrauktie 
nomierināti. Pa to laiku iestrē-
gušie braucēji nereti „lec vai no 
biksēm ārā“, jo nav, kur sprukt. 
Tiek nokavētas svarīgas 
sa nāksmes vai pat mīļās sievas ar 
lielu mīlestību gata votās 
vakariņas. Citreiz, pa ātro ceļu 
braucot, uznāk gaudenums un 
vai jākrīt pat izmisumā, mēģinot 
izvairīties no neprātī gajiem, 
zibenīgajiem zeļļiem, kuŗi, joslas 
šķērsojot, drāžas kā bez prāta. 

Tā nu, izvērtējot pozitīvās un 
negātīvās iespējas, nolēmu pie 
Paula braukt pa klusajām ieli-
ņām. Vispirms gan viņam pie-
zvanīju. Bija ilgi jāgaida, līdz 
beidzot atskanēja viņa sadrū-
musī balss. 

„Jā, esmu vēl dzīvs, biju ierāpies 
siltā vannā, lai atbrīvotos no 
nervu spriedzes, kas man ar varu 
uzvelta.“  

,,Kas tad tev tā uzvēlies?“ 
pajautāju.

 „Atbrauc, tad pats redzēsi!“ 
Pauls norūca.

Tādu atbildi dzirdot, arī mani 
pārņēma nervu spriedze un no 
ziņkāres sāka kutēt kāju pirksti. 
Kaut kā ievēlos ratos un drāzos 
uz Paula pusi. Satraukumā ne -
domādams, biju uzbraucis uz 
ātrā ceļa, taču, redzot milzīgo 
auto putru, atjēdzos un pie 
nākamās nobrauktuves ieslīdēju 
mierīgākos ūdeņos. Pa klusajām 
ieliņām steidzās tikai retais. 
Rādījās, ka lielākā braucēju daļa 
bija gluži tādi kā es, kam katra 
diena svētdiena. Dari, ko vēlies! 
Brauc kurp un kā gribi. 

Diemžēl tajā satraukumu pār-
pilnā dienā manas rožainās ie -
ceres nepiepildījās. Kā ierasts un 
kā norādīts, pie Grisiņa ielas 
STOP zīmes apstājos, paskatījos 
pa labi un pa kreisi un tad kreisēju 
tālāk. Nekā nebij! Drīz vien 
aizmugurē pieripoja spēk rati, 
gaudojot un sarkanās gaismas 
zibsnījot. Būdams kārtīgs pilso-
nis, nobraucu auto ielas malā, 
apstājos un atvēru logu. Pie tā 
nostājās milzīgs melns tēvainis 
ar policista zīmotnēm pie uni-
formas. 

„Kas noticis?“ pārbijies vaicā-
ju. 

Milzis pakratīja ar pirkstu un 
teica: ,,Jūs neapstājāties pie stop -
zīmes!“ 

„Nevar būt! Es apstājos!“ stī-
vējos pretim. 

„Neapstājāties!“ šis atcirta. ,,Vai 
gribat redzēt filmu?“ 

„Jā, protams,“ norūcu. 
Noskatījos! Mans auto, 

gliemeža gaitā aizslīdot gaŗām 
stopzīmei, tik tikko vilkās.

 „Tā taču visi dara,“ es ie  vai-
dējos. 

,,Dara, dara, bet pēc likuma 
jāapstājas pilnīgi. Basta!“

 Likumsargs man pasniedza 
sašvīkātu zīmīti, uz kuŗas bija 
rakstīts, ka nedaudzu dienu lai kā 
man pilsētas valdei jāsamaksā 
200 dolaru soda naudu. Piektā 
daļa no mana pensijas čeka vējā! 

Re, kur esam nonākuši! Visi 
vadoņi sataisījuši savām pilsē-
tām, miestiem un pat valstīm tik 
milzīgus parādus, ka jāpie sienas 
un jāslauc pat nabaga pensionāri, 
lai tos cik necik sa maksātu.

Īsti neatceros, vai pēc šīs 
nepatīkamā atgadījuma biju vai-
rāk sapiktojies vai sašļucis, taču 
jutu, ka griežu zobus un īsu brīdi 
braucamratu spogulītī skatījos 
pats uz sevi baltām acīm. Cik 
necik noremdinājis strauji puk-
s tošo sirdi un septi ņas reizes dziļi 
ieelpojis, iedar bināju motoru un 
lēnām klun  kurēju tālāk.

Pie nākamās un turpmākajām 
stopzīmēm apstājos tik pilnīgi, 
ka aizmugurē sastājās vairāki 
auto un to vadītāji sāka nervozi 
taurēt. Nereaģēju, bet vienā 
mierā slīdēju tālāk. Daži šāvās 
gaŗām, kaut ko nejauku nobļāva, 
rādīja līku pirkstu un pat vici nāja 
dūres. Mutes varoņi! Ļaun vēļi! 
Uzmākļi! Gan jau paši reiz tiks 
piespiesti pie sienas, tāpat kā 

milzis kārtības sargs izdarījās ar 
mani. Tad viņi vairs netaurēs un 
līku pirkstu nerādīs.

Kā pa miglu aizkūlos līdz Paula 
mājai Līčloču ielā 17. Ceļā un 
sarunā ar varas vīru bija aiz-
tecējušas divas stundas un 
sešpadsmit minūtes. Piespiedu 
zvana pogu. Pēc pailgas gai-
dīšanas durvis atvēra ar bārdu 
noaudzis, sadudzis, gaudens, 
sagumzītās drēbēs tērpies ve -
čuks. Vai tas esi tu, Paul? Nu  dien, 
gandrīz nepazinu! Pēc vietējo 
latviešu jaunās modes apkam-
pāmies un pat tā kā viens otram 
uz vaiga uzspiedām bu  ču. 

,,Vai slikti jūties?“ 
„Nejēdzīgi!“ Pauls kunkstēja. 
„Bet tu taču biji vesels kā 

rutks!“ ieminējos. 
„Slims jau neesmu,“ izdvesa 

Pauls, tikai pārmocījies. 
Pauls piesvieda man krēslu un 

pats atšļaukus iekrita šūpuļ krēslā. 
Viņam priekšā uz neliela galda 
bija novietota paliela kaste. Uz 
ekrāna rēgojās uzraksts lieliem 
burtiem: „Ierosinās dienesta 
pārbaudi par CSP atbildību tau-
tas skaitīšanas «cau  rumu» lietā 
Latvijā.“ 

„Ak tad nu beidzot esi ticis pie 
datora, pret ko visu laiku cīnījies?“ 
ievaicājos.

 „Tā jau ir tā nelaime. Mani dēli 
un meita Ziemsvētkos man 
uzgrūda šo elles mašīnu!“ žēlā 
balsī izdvesa Pauls.

,,Nu man visa dzīve sabojāta. 
Lai gan dēli man gaŗi un plaši 
izskaidroja, kā ar to darboties, 
pēc pāris minūtēm jau biju visu 
aizmirsis. Man gluži vienkārši 
vairs nepatīk krāmēties ar jaunām 
mašīnām un visādiem technikas 
izgudrojumiem. Tie sarodas tādā 
tempā kā sēnes pēc silta lietus. 
Nespēju tiem ne izsekot, ne tos 
saprast. Bērni mani mierināja un 
teica, ka šo kasti dāvinot ar lielu 
mīlestību un gan es drīz redzēšot, 
cik daudz prieka tā man sagādās. 
Protams, kad biju jaunāks, 
technoloģijas progresam turējos 
līdzi, toreiz tas bija dabiski. Biju 
viens no pirmajiem mūsu pagas-
ta trimdiniekiem, kas ar lielu 
filmaparātu drāzās uz Eiropu. 
Drīz vien jau nopirku mazāku, 8 
mm, tad Super 8. Rādīju tau-
tiešiem bildes, stāstīju par Eiropu, 
manu priekšnesumu kuplināja 
Raimonda Paula mūzika skaņu-
platēs. Bet drīz šiem technoloģijas 

brīnumu izvirdumiem vairs 
nespēju se  kot. Turpat vai katru 
mēnesi rodas kas jauns un aiz-
vien mazāk saprotams, vismaz 
man, vecam puikam. Tagad foto-
grafē un filmē ar mazmazītiņu 
tāl runi, to izmanto arī kaut kādai 
pekstēšanai vai tekstēšanai, ej nu 
sazini, kam. To mazo kastīti varot 
lietot arī kā datoru. Skaņu plates 
jau sen vairs neražo, arī 
skaņulentes izzudušas. To vietā 
piedāvā kompaktdiskus, kā tos 
sauc Latvijā. Kāda valodniece tos 
nosauca par vardēm, piedod, 
tvartiem. Tā nu latvie šiem pa 
vidu lielais okeans un atšķirības 
valodā. Ir ko cīnīties, kā tas jau 
gadiem notiek ar mīkstināto r un 
ch. Katrā ziņā šie diski vai ripas 
kļūst arvien mazākas. Pēdīgi no 
tām skan ne tikai mūzika, bet 
redzamas pat kustīgās bildes. 
Tādas ripas sauc par DVD – ko 
šie burti nozīmē, nezinu. Ne šajā 
pusē, ne Latvijā tiem nosaukuma 
latviešu valodā vēl nav. Līdz ar 
visu šo aparātūru mudžekļa 
pārpilnību īstas, kār tīgas vēstules, 
izņemot Ziem svētkos, vairs ne -
pienāk, tikai arvien lielāki, rie-
bīgāki rēķini un blēdīgi piedā-
vājumi no visām malām. Vai tad 
visi draugi būtu apmiruši? Nē! 
Paldies Dievam, nē! Viņi tikai 
esot gudrāki par mani. Paguvuši 
iema  nīties un sazinās ar visvisā-
du mašīnu palīdzību. Kas gan 
patlaban nav: e-pasti, feisbuki, 
kvikteri vai tviteri, skaifi un vēl 
kādi, kam nevaru atcerēties 
nosaukumus. Bērni man mēģi-
nāja iestāstīt, ka e-pasts esot 
patiešām kas ļoti labs. Tā runā 
arī mani kaimiņi Harijs un 
Rozīne. Harijs pat mēģina ie -
stāstīt, draugi man nerakstot 
tāpēc, ka negribot izsviest nau du 
par pastmarkām, jo ar e-pastu 
varot sūtīt ziņas uz visām pasaules 
malām par brīvu. To pa tālruni 
teica arī mana māsīca Millija no 
Jangstaunas. Sabāra mani! Lai es 
beidzot nāku pie prāta un netu-
roties pretī progresam. Es ātri 
vien šo nepa tīkamo sarunu 
pārtraucu. Labi, ka bija agrs sest-
dienas rīts, jo sestdienās apmēram 
pulksten 11.25 no rīta sākas mani 
svētki. Tad pa pastu pienāk laik-
raksts Laiks. To gaidot, stāvu pie 
pasta kastītes un saņemu šo 
jauko avīzi tieši no mūsu past-
nieka Alfonso Martinesa rokām. 
Daži teic, ka es esot „kukū“. Man 

vienalga! Tāds nu ir mans sest-
dienas rīta rituāls. Turot rokās 
Laiku, uz brīdi aizmirstas visi 
kreņķi. Atsēžos ērtā krēslā zem 
sava citronkoka un sāku lasīt. Jā! 
Lasīt! Lasīt Laiku. Nav ne tele-
vīzijas, ne citu moderno aparātu 
tarkšķu. Apkārt klusi lidinās 
mani draugi – divi kolibri putniņi 
un sūc nektāru no ziedoša krūma 
oranžiem ziediem. Uz brīdi 
atgriežos pasaulē, kas man 
mīļa...“ 

Pārtraucu viņa stāstījumu, jo 
pamanīju, ka viņa jaunais dators 
vēl aizvien darbojas.

 ,,Jā, bet tu taču esi pievienojies 
Latvijas ziņu portālam Delfi. Kā 
tad tā?“ 

Pauls turpināja: „Nu redzi, 
draugs, tu jau zini, ka esmu prin-
cipu cilvēks un tik viegli nepado-
dos. Ja nu man šī kaste ir, tad 
nolēmu, ka jāiemācās vismaz 
nosūtīt vēstuli. Esmu mocījies 
jau divus mēnešus. Spiedu vienu 
pogu, spiedu citu. Nekādi ne -
panācu, lai šī mašīna man 
klausītu. Mēģināju uzraks tīt mū -
su klases biedram Fricim Pum-
piņam vēstuli uz Latviju. Nocī-
nījos vairākas stundas. Uz  raks-
tīju trīs lappuses. Piespiedu pogu, 
lai to nosūtītu. Vēstule pazuda. 
Iekrita kā akā. Saucu palīgā dēlus, 
meitu, pat kaimiņu Rozīni. Lai-
kam esot izdzēsis. Kļūme sekoja 
kļūmei. Mani ner  vi lēnām sabru-
ka. Līdz bei dzot pagājušajā svēt-
dienā svinē ju pirmo uzvaru. Uz -
rakstīju vēstuli pats sev. To arī 
sev no  sūtī  ju:

Vēstule man pašam!
Sveiks, es pats!
Ceru, ka man izdosies šo vēstuli 

saņemt. Nevaru noliegt, ka 
techno loģija pasaulei atnesusi 
daudz brīnumu. Tā arī atvieg-
lojusi daudz izdarību un funkciju, 
bet vai tā padarījusi pasauli 
laimīgāku? Nedomāju. Pro tams, 
esmu jau vīrs gados, taču, atcero-
ties savus jaunības un vīra gadus, 
zinu, ka toreiz dzīve bija lēnāka, 
intimāka, nekom pli cētāka, ma -
nu  prāt, daudz mazāk prasīga. 
Daudz vairāk tika lasītas grā-
matas, kas bagātināja dvēseli. 
Bija daudz kas jāmeklē pašam, 
visu nevarēja atrast, tikai 
piespiežot pogu. Katrā ziņā dzīve 
bija daudz vienkāršāka, un man 
tā patika labāk. Jaunā paaudze, 
kas to nav piedzīvojusi, dzīvo citā 
pasaulē un, protams, var mēģināt 
meklēt un atrast daudz skaista. Ir 
tikai jāmeklē, jācer un jātic… 
Tomēr es šajā technoloģijas brī-
numu pasaulē labi nejūtos. Bez 
daudz kā gluži labi var iztikt. 
Patlaban šo technoloģijas brīnu-
mu vecā Paula skatījumā ir par 
daudz…, tomēr e-pasts liekas 
gluži no  derīgs, un atzīstos, ka 
esmu sā  cis palaikam palūkoties 
datorā. Delfi stāsta, ka Latvijā 
patlaban notiek tautas skaitīšana, 
salavecis vēl turas sparīgi, un 
manas Mežaparka priedes klāj 
lielas, baltā sniega cepures. 

Ar sveicienu pats sev
es – Pauls
Piespiedu pareizo pogu! Mana 

pirmā vēstule man pašam pie-
nāca pēc vienas sekundes! Va, 
vella! Bravo! Kā tas varēja no  tikt? 
Tomēr labi, ka pasaulē ne  trūkst 
gudrinieku!“ 

Mežaparka priedes klāj mirdzo  šas sniega cepures
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents Rumānijā

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
bija ieradies oficiālā vizītē Rumā-
nijā. Tiekoties ar Rumānijas pre-
zidentu Trajanu Basesku, Zatlers 
norādīja, ka  Latvija atbalsta Ru  mā-
nijas centienus pievienoties Šen ge-
nas zonai un cer, ka visdrīzākajā 
laikā Latvijas iedzīvotāji varēs pil-
nīgi baudīt brīvās pārvietošanās 
priekšrocības visā Eiropā. Zatlers 
apliecināja, ka ir pagodināts vieso-
ties Rumānijā. Šogad aprit 90 ga - 
di, kopš Rumānija atzina Latvijas 
valsts neatkarību, un 20 gadi kopš 
diplomātisko attiecību atjaunoša-
nas starp Latviju un Rumāniju. 

***
Igaunijas ārlietu ministra 

vizīte
Latvijā vienas dienas vizītē uztu-

rējās Igaunijas ārlietu ministrs Ur -
mass Paets. Kaimiņzemes viesa vi -
zītes programmā bija Latvijas un 
Igaunijas divpusējo attiecību jautā-
jumi, tostarp  ekonomiskās sadar-
bības stiprināšana, Eiropas Savie-
nības aktuālitātes, sadarbība ar 
Krie viju un situācija Baltkrievijā. 
Paets tikās ar Latvijas ārlietu mi -
nistru Ģirtu Valdi Kristovski, kā  
arī pasniedza Latvijas un Igaunijas 
ārlietu ministriju ikgadējo tulko-
juma balvu par labāko latviešu      
un igauņu literātūras tulkojumu 
dzejniekam un tulkotājam Gun-
taram Godiņam. Saskaņā ar kon-
kursa nolikumu šīs balvas pasnieg-
šanu ik gadu pārmaiņus rīko Lat-
vija vai Igaunija. Šogad konkurss 
notika jau otro reizi. Pirmo balvu 
2010.gada martā saņēma tulko -    
tāja Maima Grīnberga.

***
Tiesībsarga izvēle

Saeima 3. martā aizklātā balso-
jumā ar vēlēšanu zīmēm par tie -
sīb sargu ievēlēja opozicijas partijas 
Saskaņas centrs (SC) virzīto Juri 
Jansonu. Saeimas atbalstu neguva 
Vienotības virzītā kandidāte - Ad -
ministrātīvās rajona tiesas tiesnese 
Anita Kovaļevska. Par Jansonu no -
balsoja 53 deputāti, pret - 40. Par 
Kovaļevsku nobalsoja 39 deputāti, 
pret - 54.

Balsošanā piedalījās 97 deputāti, 
par derīgām tika atzītas 93 bal-
sošanas zīmes, par nederīgām - 
čet ras. Pret abiem kandidātiem 
no balsoja viens deputāts.

Saskaņas centra virzītajam Jan-
sonam atbalstu iepriekš pauda 
koalicijas partija - Zaļo un Zem-
nieku savienība (ZZS).

***
Ģenerālprokurora 

ierosinājums
Ministru prezidents Valdis 

Dombrovskis (Vienotība) saņēmis 
ģenerālprokurora Ērika Kaln-
meiera vēstuli. Tajā prokurātūra 
secinājusi, ka ir pietiekams pamats 
vērtēt Korupcijas novēršanas un 
ap  kaŗošanas biroja (KNAB) 
priekšnieka Normunda Vilnīša 
atbilstību amatam. Šāds atzinums 
sniegts, izvērtējot Ministru prezi-
dentam un Ģenerālprokurātūrai 
KNAB darbinieku  iesniegto sū  dzī-
bu par Vilnīša iespējamām pret -
tie siskām darbībām. Vēstulē Mi -
nistru prezidentam ģenerāl pro ku-
rors atbilstīgi likumam “Par Ko -
rupcijas novēršanas un apkaŗoša-
nas biroju” un attiecīgiem Minis- 
tru kabineta noteikumiem ierosina 

Ministru kabinetam izveidot ko -
misiju, lai vērtētu KNAB priekš-
nieka atbilstību amatam.

***
Savukārt ierosina Vilnītis...
Korupcijas novēršanas un ap -

kaŗošanas biroja (KNAB) priekš-
nieks Normunds Vilnītis LTV 
raidījumā “Labrīt, Latvija!” norā-
dīja, ka kādas disciplīnārlietas iz -
meklēšanā konstatēti nopietni pār-
kāpumi KNAB priekšnieka viet-
nieka Alvja Vilka darbībā. Pēc Vil-
nīša teiktā, Vilks tiks disciplīnāri 
sodīts par personas bezdarbību 
saistībā “ar viena projekta neie vie-
šanu” (Eiropas Savienības  PHARE 
programmas projektu, kas valstij 
draud ar 1,18 miljonu eiro (800 000 
latu) atmaksu.). Vilnītis uzsvēra,    
ka pieeja visiem KNAB darbinie-
kiem ir vienāda, disciplīnārlietu 
pār baudēs tiek vērtēta konkrēta 
darbinieka rīcība, ja ir pārkāpti 
KNAB iekšējās kārtības noteiku -
mi vai ja ir pārkāpts likums.

Uz disciplīnārlietas izmeklēša -
nas laiku Alvis Vilks no amata 
atstādināts.

KNAB priekšnieks Normunds 
Vilnītis uz disciplīnārlietas izmek-
lēšanas laiku atstādinātā vietnieka 
Alvja Vilka vietā iecēlis KNAB 
Korupcijas novēršanas nodaļas 
vadītāju Diānu Kurpnieci.

***
Rīgas dome aizliedz 

16. marta sarīkojumus
Rīgas dome 7. martā aiz drošības 

apsvērumiem, arī lai izvairītos no 
provokācijām, aizliedza visus 16.
martā pieteiktos sarīkojumus. Sa -
nākšanu  pie Brīvības pieminekļa 
un tā tuvumā bija pieteikusi bied-
rība “Daugavas Vanagi Latvijā,” 
bied rība “Daugavas Vanagi Latvijā 
Limbažu nodaļa,” biedrība “Pilso-
ņu un nepilsoņu savienība”, bied-
rība “Latvijas Antifašistiskā komi-
teja”, biedrība “Simtgadnieku kus-
tība” un privātpersona Pjotrs Gru ca.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis intervijā Latvijas 
Avīzei norādīja, ka latviešu leģio-
nāru piemiņas dienai - 16. mar -
tam nevajadzētu būt svinamai  
dienai ar īpašu nozīmi.  Latvijā      
jau ir 11. novembris, kad pieminēt 
kritušos kaŗavīrus, “16. marts jau 
sen no piemiņas dienas ir pārvēr-
ties par datumu, kad dažādu veidu 
ekstrēmisti cenšas izpausties un 
savstarpēji konfrontēties. Skaidrs, 
ka šādas ekstrēmisma izpausmes 
jānovērš,” sacīja Ministru prezi-
dents.

***
Lācis izstājas no Visu 
Latvijai!/TB/LNNK

Pēc abpusējas vienošanās ar 
partijas Visu Latvijai! valdi 10. Sa -
eimas deputāts Visvaldis Lācis iz -
stājies no partijas un atstājis arī 
nacionālās apvienības VL/TB/
LNNK Saeimas frakciju. 

“Kopīgais lēmums pieņemts at -
šķirīgo uzskatu dēļ dažos būtiskos 
jautājumos. Visvaldis Lācis ir bijis 
viens no organizācijas Visu Latvi-
jai! nozīmīgākajiem iedvesmotā-
jiem un ar savu devumu nacionā -
lai lietai ir mūsu īpašas cieņas      
vērts. Šī iemesla pēc Visu Latvijai! 
atturēsies no apstākļu iztirzāšanas 
publiskajā telpā,” norādīts partijas 
paziņojumā. Visvaldiss Lācis žur-
nālistiem paziņoja, ka arī viņš 

neatklās, par kādiem jautājumiem 
viņam ar partiju radušās dom - 
 star p ības.

***
Tautas skaitīšanā

Pēc  Centrālās statistikas pārval-
des (CSP) ziņām, 6. martā līdz 
pulksten 8.00  bija saskaitīts ceturt-
daļmiljons iedzīvotāju. Skaitīšanā 
tīmeklī pilnīgi aizpildītas anketas 
par 263 092 iedzīvotājiem. No 
plkst.11 līdz .23 ik stundu tika 
aizpildīts vairāk nekā 2500 tautas 
skaitīšanas anketu. 

***
Ko darīt ar protokolu?

 Eksperti komentē gadījumu ar 
Satversmes tiesas (ST) tiesnesi 
Vinetu Muižnieci. Ja Saeimas ko -
misijas sēdes protokols tiešām ticis 
viltots, tas ir nepārprotams nozie-
gums un tā nozīmi nedrīkst nonie-
cināt.  

„Kaut ko ierakstot vai neierakstot 
protokolā, likumu var novirzīt 
nevis uz plēnārsēdi, bet uz mis-
kasti, tāpēc tas ir ļoti nopietni,” 
norāda Providus krimināltiesību 
eksperts Andrejs Judins. Viņaprāt, 
ja protokols ir viltots, te jau saska-
tāmas nopietna nozieguma pazī-
mes.

“Protams, cik juristu, tik viedokļu, 
bet manā ieskatā tas ir nopietni un 
ir pamats paskatīties uz pantiem, 
kas paredz atbildību par dienesta 
viltojumu un dienesta nolaidību,” 
norāda eksperts.

***
WikiLeaks ziņojums...

WikiLeaks publiskojis ASV dip-
lomātisko saraksti ar Baltijas valstu 
amatpersonām. “Baltijas valstu da -
žādās atbildes uz Krievijas uzaici-
nājumu apmeklēt Otrā pasaules 
kaŗa piemiņas ceremonijas Ma  ska-
vā izraisījušas destruktīvu spriedzi 
to attiecībās ar Maskavu un savā 
starpā. Lietuvas prezidents Valds 
Adamkus privātās sarunās ar ame-
rikāņu ASV diplomātiem  sūdzējās, 
ka Latvijas prezidente Vīķe-Frei-
berga, 2005. gadā Maskavā ap -
meklējot Otrā pasaules kaŗa no -
bei guma 60. gadadienu, sarāvusi 
Baltijas valstu vienību un cenšas 
nostatīt Latviju par Baltijas valstu 
līderi,” teikts ziņojumā.

Diplomātiskajā telegrammā arī 
norādīts, ka Baltijas valstīm ir sil -
tas attiecības un cieša alianse ar 
ASV. Amerikāņu diplomāti norā-
da, ka Latvija, Lietuva un Igaunija 
ir nesatricināmas ASV sabiedrotās, 
atbalstot Vašingtonas vissvarīgā -
kās globālās intereses, tostarp mi -
litā rās misijas Afgānistānā un Irakā, 
kā arī demokratisku pārmaiņu 
veicināšanu Baltkrievijā, Ukrainā 
un Gruzijā.

***
Ko dara  

Vaira Vīķe-Freiberga?
Latvijas eksprezidente Vaira 

Vīķe-Freiberga piedalījās ekspertu 
grupas Global Commission on Elec-
tions, Democracy and Security jeb 
“Globālās komisijas par vēlēša -
nām, demokratiju un drošību” 
darba sesijā Pretorijā, Dienvidafri-
kā. Darba sesija bija iecerēta kā 
struktūra, kas sniedz ieteikumus 
valdībām, reģionālajām un starp-
tautiskajām organizācijām, lai, ie -
vērojot nepieciešamos principus 
un īstenojot vajadzīgo praksi, pa -

nāktu godīgu vēlēšanu norisi.      
Vaira  Vīķe-Freiberga kļuva par ko -
misijas locekli pēc bijušā Apvie-
noto Nāciju Organizācijas (ANO) 
ģenerālsekretāra Kofi Annana lū -
guma. Šī komisija ir izveidota pēc 
Annana fonda un Starptautiskā 
demokratijas un vēlēšanu procesa 
atbalsta institūta iniciātīvas.

***
Kravcovam sodu neatceļ
Administrātīvā rajona tiesa no -

raidījusi bijušā Liepājas domes, 
pašlaik 10. Saeimas deputāta Va  le-
rija Kravcova (SC) pieteikumu. 
Viņš  apstrīdēja Valsts valodas cen-
t ra lēmumu piemērot viņam 35 
latu naudas sodu par valsts valodas 
ne  lietošanu profesionālo un amata 
pienākumu veikšanai nepiecie ša-
majā apjomā.

***
Arī Ēlerte...

Kultūras ministres Sarmītes Ēler-
tes (Vienotība) savulaik vadītais  
laikraksts Diena  toreiz asi kriti zēja 
Valsts prezidentu Valdi Zatleru      
par pateicību ņemšanu no pacien-
tiem. Tagad viņa atzinusi, ka pati 
šādā veidā pateikusies mediķiem.

Intervijā žurnālam PlayBoy 
Ēlerte gan liek noprast, ka tas nav 
tik smags nodarījums kā Zatle -
ram, kas pateicības pieņēmis. Die-
nas galvenās redaktores amatā viņa 
neesot ņēmusi kukuļus. Dot patei-
cības jeb, runājot pašas ministres 
vārdiem, kukuļus Ēlerti spiedušas 
bažas par sava bērna veselību.     
Viņa neatceras, tieši kā pateikusies 
ārstiem - vai pateicību likusi ap -
loksnē.

“Man nebija citas iespējas, jo es 
nevaru eksperimentēt ar bēr -        
niem. Tā ir pazemojoša sistēma 
gan man, gan ārstam. Es ļoti lab-
prāt maksātu pēc noteikta cenrāža 
noteiktā legālā lodziņā, bet šī 
sistēma mani bija piespiedusi tā 
darīt. Es varu to mainīt kā pilsone, 
bet konkrētajā gadījumā nevarēju 
to mainīt kā māte.”

***
Uzmanību krievu 

aktīvitātēm!
“13. janvāŗa kustības” priekšsē -

dis Vladimirs Lindermans un Osi-
pova partijas vadītājs Jevgeņijs Osi-
povs, slēpjoties zem nule  dibi nātas 
biedrības Dzimtā valoda vārda, 
gatavojoties vākt iedzīvotāju pa -
rakstus, lai rosinātu krievu valodu 
atzīt par otru valsts valodu Latvijā, 
liecina aģentūras LETA rīcībā eso-
šā informācija. Biedrība dibināta   
šā gada 22. februārī, un par tās 
oficiālo mērķi minēta kultūras 
man  tojuma saglabāšana un aiz -
sar dzība, taču patiesībā biedrība 
esot nodibināta kā pretreakcija 
partijas Visu Latvijai! (VL) aktīvi-
tātēm, kuŗu laikā tika savākti pa -
raksti, lai rosinātu, ka vispārējā iz -
glītība valsts financētās skolās tiktu 
īstenota tikai valsts valodā.

VL līdzpriekšsēdis Imants Pa -
rādnieks aģentūrai LETA uzsvēra, 
ka Latvija ir latviešu valsts un šie 
cilvēki varot “pukstēt”, cik grib, bet 
no tā nekas nemainīšoties. “Viņi ir 
nulles, un nav vērts tam pievērst 
uzmanību,” sacīja polītiķis. Parād-
nieks arī norādīja, ka jebkuŗš aici-
nājums izcelt krievu valodu uz citu 
minoritāšu valodu fona ir diskri-
minējošs, jo šai valodai neesot 
nekādu lielāku tiesību kā citām. 

“Šis ierosinājums pēc būtības ir 
fa šistisks,” viņš piebilda.

***
Ziemeļblāzma Latvijā

Naktī uz 2. martu vietām Latvijā 
bija vērojama krāšņa ziemeļblāz-
ma, pastāstīja Latvijas Astronomi-
jas biedrības projektu vadītājs Mār-
tiņš Gills. Vislabāk krāsainā dabas 
parādība bija vērojama Burtnie -
kos, taču citiem to izdevies novērot 
arī pie jūras debesu ziemeļu pusē. 
Iepriekšējo reizi ziemeļblāzma Lat-
vijā bija vērojama pērnā gada au -
gustā. Krāšņuma ziņā iespaidīgā-
kās ziemeļblāzmas Latvijā bija vē -
rojamas pirms vairākiem gadiem – 
no 2001. līdz 2004. gadam. Ziemeļ-
blāzma ir atmosfairas augšējo slāņu 
spīdēšana, gaisa molekulām mijie-
darbojoties ar Saules vēja daļiņām.

***
Pret Pabriku vēršas tiesā 
Jūrmalas tiesā iesniegta prasība 

pret aizsardzības ministru Arti 
Pa briku (Vienotība) saistībā ar   
viņa iz  teikumiem, nosaucot par 
muļ ķiem cilvēkus, kuŗi strādā par 
100 latiem.

Prasību par goda un cieņas aiz-
skaršanu iesniegusi Latvijas Radio 
darbiniece Elīna Kolāte. Pēc viņas 
domām, Pabriks izteicis nepatiesus 
spriedumus par viņas un daudzu 
citu cilvēku prāta spējām. Īpaši 
sāpīgi tas esot tāpēc, ka šādu vie-
dokli paudis ministrs. Kolāte prasa 
ministra personisku mutvārdu 
atvainošanos, tiesas izdevumu seg-
šanu, kā arī morālo kompensāciju 
100 latu apmērā.  LNT ziņām viņa 
paudusi pārliecību, ka šai priekš-
zīmei sekos arī citi cilvēki.

Savukārt Pabriks raidījumā at -
kārtoti atvainojās par saviem iztei-
kumiem un norādīja, ka viņam 
nav izdevies precīzi formulēt savu 
domu graudu. Ministrs tikai vēlē-
jies pateikt, ka ir grūti atrast cilvē-
kus noteiktiem amatiem par ļoti 
zemu samaksu.

Laikrakstā Diena Pabriks atzina, 
ka dusmojas uz sevi par savaldības 
zaudēšanu sarunā ar žurnālistiem. 
“Tas nav attaisnojams nevienam, 
sevišķi polītiķim,” komentēja mi -
nistrs un piebilda: “Tie, kas strādā 
par 100 vai 300 latiem, muļķi ne -
kādā ziņā nav.” Viņš aicināja neap-
vainoties par viņa izteikumu, kas 
turklāt bijis izrauts no konteksta. 
“Kļūdu atzīstu, bet, ko ar to gri -
bēju pateikt, tas bija kaut kas pil -
nīgi cits,” piebilda Pabriks.

***
Ne vairāk par divām 

pistolēm
Valsts policija (VP) izstrādājusi 

priekšlikumus ieroču aprites sistē-
mas kontroles pastiprināšanai, kā 
arī tās darbību rēgulētāju norma-
tīvo aktu pilnveidošanai. VP rosina 
ieroču glabāšanas, nēsāšanas un 
kollekcionēšanas atļaujas izsniegt 
tikai uz noteiktu laiku, kā arī no -
teikt konkrētu personu loku, kas 
varētu saņemt  atļauju nēsāt paš -
aiz sardzības šaujamieročus. Tāpat 
tiek piedāvāts noteikt stingrākas 
prasības ieroču iegādāšanās, gla-
bāšanas vai nēsāšanas atļaujas sa -
ņemšanai agrāk sodītām perso-
nām, kā arī noteikt fiziskām per-
sonām aizliegumu iegūt savā īpa-
šumā vairāk nekā divas pistoles 
pašaizsardzībai.

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

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Žurnālā Ir redzī-

gais vērotājs Alehins 
savā blogā ar virs-
rakstu Ziemeļvalsts. 
Identitāte atgādina, 
ka “diezgan liela            
Ig  au  nijas sabiedrības 
daļa atbalsta savas 

valsts inteliģences ierosināto nor-
disko orientāciju - daudzu ieskatā 
Igauniju vairāk vieno ar Somiju, 
Zviedriju, Dāniju, Norvēģiju un 
Īslandi, nevis ar Baltijas valstīm”.        
Ja tā labi padomā, šādai piederī -       
bas izjūtai ir pamats, ņemot vērā šīs 
valsts sasniegumus daudzās jomās, 
īpaši iedzīvotāju tīmekļošanas pa -
kāpi, kas to paradoksālā kārtā tu -
vina tālajai Dienvidkorejai (!), bet 
prāgmatiskā pieeja, kas to ļāvusi 
sasniegt, patiešām liecina par zie-
meļvalstu priekšzīmes lomu. Pro-
testantiskā darba ētika, relātīvi ne -
liela korumpētība, lietišķīgums -        
tas viss attaisno Igaunijas tieksmi 
iekļauties ziemeļvalstu kopībā. Ne -
aizmirsīsim, ka t.s. dzīves kvalitā -  
tes rādītāju tabulās Norvēģija, So -
mija, Dānija, Zviedrija, Īslande ik 
gadu turas globālajā augšgalā. 

Alehins raksta, ka “pareizākais 
virziens Latvijas attīstībai būtu iz -
vēle kļūt par Nordeiropas valsti”. 

Viņaprāt te kavēklis ir pēcpa-

PIEDERĪBA - KAM? 
domju telpai raksturīgā “feodāļu” 
tieksme aizrauties ar “laupīšanu         
no savu valstu kasēm”. Cik zināms, 
Alehins ir krievs. Jo zīmīgāks ir       
viņa ieteikums: “Mums jāpieprasa 
no Latvijas televīzijām izslēgt lēto 
Krievijas teleprodukciju no Lat -
vijas ētera un sadarboties ar zie-
meļvalstu televīzijām, mācīties no 
tām, nevis nemitīgi propagan dēt 
Zelta Ordas glamūru.” 

Ar Zelta Ordu Alehins saprot 
mūsdienu Krievijas pliekano, būtī-
bā barbarisko viltus spožumu.

Neba jau slikta ir tā izvēle, ko iz -
raudzījusies Sarmīte Ēlerte, kuŗa 
jūtas pirmām kārtām kā latviete,  
bet vienlaikus kā eiropiete. Man  
reiz jau gadījās pārfrazēt Latvijas 
PSR himnas piedziedājumu: “Spo -
ža lai Eiropas vainagā mirdz!.” Do -
ma jau laba, bet ES dalībvalstu 
starpā ir Bulgārija un Rumānija, kas 
eiropisma ziņā atpaliek arī no Lat-
vijas, un tām jāmēro ļoti tāls ceļš 
līdz ziemeļvalstu virsotnēm. 

Identitātes krustcelēs patlaban at -
rodas Turcija, spēcīga NATO dalīb-
valsts ar 77 miljoniem iedzīvotāju. 
Vēl nesen Turcijas sekulārā elite, 
būdama uzticīga “republikas tēva” 
Kemala Ataturka testamentam, vis-
caur orientējās uz Eiropu, taču ES 
spice lika arvien jaunus šķēršļus šai 

tieksmei un virzībai, liekot saprast, 
ka Eiropas Savienība “tomēr” ir tāds 
kā kristiešu klubs. 

Kamēr Ankarā un Briselē notiek 
šī stīvēšanās, Turcija mērķtiecīgi 
stiprināja savu ietekmi Azerbai-
džānā, Kazachstānā, Uzbekistānā 
un Kirgīzstānā, apelējot pie turcis-
kās lingvistiskās un, var teikt, aiz-
vēsturiskās radniecības jūtām. Šis 
gājiens lielā mērā izdevās, lai gan        
ir Krievijas, Irānas un Ķīnas kon-
kurence. 

Taču pēdējā laikā Turcijas prem-
jērministrs Redžeps Tajips Erdo-
gans ne tikai vairāk uzsveŗ islāma 
vērtības, bet arī liek uzsvaru uz pa -
visam jaunu un patiesībā arīdzan 
vecu identitāti: Osmanu imperijas 
mantojumu. Tiek uzlabotas attie cī-
bas ar Sīriju, aug ieguldījumi Bos-
nijā un Albānijā, Osmanu impe -
rijas mētropolē Istanbulā (Kon- 
stan tinopolē) tiek rūpīgi restaurētas 
sultānu ziemas un vasaras reziden-
ces, un turku polītologi vairs ne -
kaunas atgādinat, ka bija laiks, kad 
gan Lībija, gan Moldova maksāja 
meslus turku sultānam. 

Grūti klājas divgalvainajam 
Krem ļa ērglim, lasi - Mededevam 
un Putinam, mēģinot iepotēt sa -
viem pavalstniekiem jaunu piede-
rības izjūtu: “Mēs esam rossijaņe,” 

t.i., krievzemieši, Russlaender. Vai 
esi krievs vai tatārs, ebrējs vai ja  -
kuts, osetins vai čerkess, nav sva -
rīgi - visi esam rossijaņe.

Var saprast, ka ne viens vien 
krievs, kuŗu īpatsvars ir 80 procen -
ti no Krievijas Federācijas iedzīvo-
tāju kopskaita, sāk kurnēt, vaicā -     
jot - vai tas nav tas pats, kas “jau -       
na vēsturiska kopība - padomju 
tauta” - jēdziens, ko kultivēja Brež-
ņeva valdīšanas gados? 

Medvedevu un Putinu sevišķi 
satrauc separātisms, kas izpaužas 
krieviski runājošo Krievijas pa -
valstnieku vidū: Donas, Kubaņas 
un Terekas krastos arvien vairāk 
cilvēku uzsveŗ, ka  ir nevis kādi liel-
krievi - moskaļi, bet gan kazaki un 
viņu dzimtene ir Kazakija (nejaukt 
ar turkvalodīgajiem kazachiem un 
Kazachiju, kaut gan abu etnonimu 
“sakne” ir identiska). 

Aiz Urālu grēdas dzimst jauna 
identitāte. Daudzi krievi un arī ne -
krievi uzsveŗ: esam sibirjaki, un Si -
birija ir mūsu vienīgā tēvzeme. 
Maskava ir tālu, Maskava izsūknē 
mūsu novadu dabas bagātības, at -
metot mums grašus. Gribam atda -
lī ties, tuvoties Ķīnai, Japānai, Dien-
vidkorejai, lai varētu plaukt...

Īpatnēja ir Izraēlas identitātes 
dilemma: pilsoniskās sabiedrības, 
valsts iekārtas, rietumnieciskās ie -
virzes ziņā šī valsts jūtas piederīga 
Eiropai. Runa nav tikai par Eiro vī-
zijas dziesmiņām: Izraēlai ir īpa -   
šas, prioritāras attiecības ar Eiro - 

pas Savienību, un tikai neatrisinā-
tais konflikts ar palestīniešiem, 
starptautiski atzītas robežas trū-
kums neļauj tai kļūt par pilntiesīgu 
ES dalībvalsti. Taču, no otras pu -
ses, gan jūdu reliģija, gan valsts       
valoda - ivrits, gan senlaiku man-
tojums cieši piesaista Izraēlu Tu -
vajiem Austrumiem (var arī teikt - 
Levante, Orient).

Nobeigumā - interesants gadī-
jums: Sajeds Kašua nominēts Sa -
pira prēmijai - apbalvojumam, ko 
piešķiŗ Izrāēlas labākajiem literā- 
tiem, kas raksta ivritā. Un Kašua        
ir arabs, viņa dzimtā valoda ir ara -
bu valoda, bet viņš raksta lieliskā, 
daiļskanīgā ivritā brīnišķīgus feļe-
tonus, kas lasāmi avīzes Ha’aretz 
piektdienas pielikumā, un viņa ro -
māns Guf šeni yahid (Otrā persona 
vienskaitlī) kļuvis par bestselleru. 

Žīdu lasītāji viņu iecienījuši. Sa -
jeds Kašua iejuties Izraēlas pamat-
tautas psīcholoģijā, smalki pārzina 
žīdu tautas, Izraēlas un cionisma 
vēsturi un tomēr, būdams arabs, 
allaž pauž - labā ivritā - savu rūg-
tumu par pārestībām un aizsprie-
dumiem. Viņš ir gaidīts viesis    
strap tautiskos rakstnieku kongre -
sos un semināros ASV un Va  ka r-
eiropā. 

Vai Latvijā “uzradīsies” krievs, 
kuŗš lieliskā latviešu valodā klās -       
tīs savus priekus un bēdas, iz -       
pratni un šaubas? 

Franks Gordons

Pagājušajā nedēļā 
Latvijas Saeima ap -
stip rināja jaunu tie-
sībsargu vai, kā at -
tie cīgo amatu sauc 
starp tautiski, om  bu-
du. Nekādu pār stei-
gumu nebija. Opo zi-

cijas partiju apvienības Saskaņas 
centrs (SC) izvirzītais Juris Jansons 
ieguva 53 balsis un līdz ar to ne -
pieciešamo uzvaru. Patlaban J. Jan-
sons vēl nodarbojas ar Rīgas Sli-
mokases likvidācijas jautājumiem 
(tā, starp citu, ir visnotaļ skanda -
loza situācija, jo Latvijā privāt per-
sonām vispār nav iespējams ap   -
dro šināt veselību). Kad J. Jansons 
būs attiecīgās lietas nodevis pa  lī-
giem, Saeimā notiks zvēresta do  ša-
nas ceremonija un viņš kļūs par 
otro tiesībsargu Latvijas vēsturē.

Šajā lietā ir vairāki apspriežami 
jautājumi. Pirmkārt, jautājums, 
kāds J. Jansons būs tiesībsargs. Tie-
sībsarga birojs izveidots pirms ga -
diem pieciem, tā iniciātore bija 
toreizējā Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga. Tika likvidēts Valsts 
cilvēktiesību birojs, kas vairāk vai 
mazāk sekmīgi bija darbojies jau 
kopš 1995. gada. Par pirmo tiesīb-
sargu Saeima izvēlējās Romānu Ap -
sīti - juristu, kas darbojies Latvijas 
PSR Augstākajā padomē un pir-
majos divos Saeimas sasaukumos. 
Pagājušā gadsimta 90. gadu vidū 
viņš pusotru gadu bija Latvijas       
tieslietu ministrs, pēc tam tika ie -
vēlēts Satversmes tiesā, kur turpi-
nāja darbu līdz 2006. gadam.         
2007. gada 1. martā R. Apsīti ievē -
lēja par tiesībsargu. Toreiz, tāpat        
kā tagad, bija alternātīva kandidā-
tūra, ko vairākums valdošās „eli tes” 
pārstāvju noraidīja. Noraidītā bija Kārlis Streips

Par tiesību sargāšanu Latvijā
polītoloģe un pašreizējā Saeimas 
deputāte Rasma Šilde Kārkliņa, un 
iemesls, kāpēc viņas kandidātūra 
nebija pieņemama toreizējam Mi -
nistru prezidentam un „stabili tā    -  
tes garantam” Aigaram Kalvītim, - 
viņš R. Šildi Kārkliņu nepazina    
per soniski. It kā tas būtu profesio-
nālitātes rādītājs. Arī šoreiz bija 
alternātīva kandidāte - Admi nis-
trātīvās tiesas tiesnese Anita Ko  va-
ļevska. Šoreiz iemesls noraidīšanai 
bija tāds, ka J. Jansonu Saskaņas 
centrs bija izvirzījis jau pasen, bet      
A. Kovaļevskas kandidātūru val-
došā partiju apvienība Vienotība 
nosauca krietni vēlāk. Jāatkārto –      
it kā tas būtu rādītājs.

Romāns Apsītis tiesībsarga amatā 
bija visnotaļ pasīvs. Intervijās viņš 
mēdza teikt, ka amatu patiesībā ne -
maz neesot gribējis un tajā jūto -       
ties noguris. 2009. gada jūlijā sa -
biedrisko pētījumu portāla Politika.lv 
vadītāja Dita Arāja par Apsīti raks-
tīja: „Un nu ir pagājuši divi gadi,      
un Latvija atkal ir turpat, kur bi -   
jusi, — turpinās nesaskaņas nacio-
nā  lajā cilvēka pamattiesību kan - 
torī. Daļa biroja darbinieku nav 
mierā ar Apsīša pasīvitāti un cil-
vēktiesību izpratni. Apsītis atkāp -
ties nedomā, Saeima par viņa at -
bilstību ieņemamajam amatam 
lemt negrasās, bet nesaskaņas tur-
pinās. Un atkal, gluži kā pirms des-
mit gadiem, cieš tiesībsarga uzrau-
gāmā joma un, visticamāk, ilgter-
miņā — arī Latvijas iedzīvotāji.”

Juris Jansons sola, ka viņš tik 
pasīvs jautājumā par cilvēka tie sī-
bām nebūšot. Dienā, kad viņš guva 
Saeimas apstiprinājumu, es viņu 
intervēju Latvijas Radio raidījumā 
„Aktuālais temats” (tā ieskaņojumu 
var atrast Latvijas Radio mājasla -

pas arhīvā, tas bija 3. martā). Uz -
svars darbā būšot uz diskriminā-
cijas novēršanu un neiecietības ma -
zināšanu Latvijā. Darbs nebūšot 
viegls, bet ambīcijas viņam esot. 
„Līdz šim tiesībsargs nav ne ļoti 
intensīvi, ne aktīvi piedalījies val dī-
bas darbā, uzsveŗot aktuālas pro-
blēmas, kas būtu jāņem vērā.”       
Kon krēti J. Jansons pievērsīšoties        
bērnu tiesībām, diskriminācijas 
jautājumiem, kā arī ieslodzīto tie-
sībām. Pēdējā ir joma, kuŗā Lat -  
vijai ir klājies gaužām drūmi. Ei -
ropas Cilvēka tiesību tiesa valsti ir 
atkārtoti sodījusi par nepienācī -
giem apstākļiem valsts cietumos,      
kā arī par tiesu procesa gausumu.

Centrālais tomēr būs jautājums - 
kā jaunais tiesībsargs uztvers vis-
pārīgo jēdzienu - kas ir cilvēka tie-
sības. Kad es lūdzu pāris teikumos 
to raksturot, iestājās ļoti gaŗa pauze, 
kuŗas beigās jaunais tiesībsargs      
jau tāja: „Un kā jūs domājat?” At  bil-
dēju, ka es jau neesmu tiesībsargs, 
un tad J. Jansons sacīja: „Cilvēka tie-
sības vienā vai divos teikumos būtu 
grūti definēt, jo to uzskaitījums, ja 
skatāmies no doktrīnas viedokļa, 
būs stipri plašāks, un, ja mēs ska-
tāmies, kā tas ir noteikts pamatli-
kumā, tad būs ne mazums šī uz -
skaitījuma, un faktiski manā uz  -
tverē cilvēka tiesības ir pāri visam 
un tas ir tas, kas valsts varai būtu 
jānodrošina, lai cilvēks justos kom-
fortabli un ērti šajā valstī, kuŗā          
viņš dzīvo.”

Nu, ja jaunais tiesībsargs tik tie-
šām cilvēka tiesības uzskatīs par 
primārām visās dzīves jomās, tad 
tas būs labi. Jādomā arī par tiesīb-
sarga amata polītizāciju. Nepiecie-
šamo vairākumu Juŗa Jansona kan-
didātūrai nodrošināja ne tikai SC, 

kas ir opozicijā, bet arī Latvijas       
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), 
kuŗa it kā skaitās valdošajā koali -
cijā. Koalicijas līgumā ir rakstīts, ka 
strīda jautājumos deputātiem jāvei-
do darba grupa, lai šos jautājumus 
apspriestu, bet šoreiz nekas tamlī-
dzīgs nenotika. Zaļie zemnieki jau 
no paša sākuma ir sacījuši, ka ne -
kādas alternātīvas kandidātūras  
viņi neapspriedīs. Vienotības pār-
stāvji pat lāgā nepaguva nosaukt 
kādreizējā Augstākās tiesas priekš-
sēža Andŗa Guļāna vārdu, kad      
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Au -
gusts Brigmanis noskaldīja: „Gu -
ļānu jūs varat aizmirst.” Tātad at -    
kal – cilvēka kvalifikācijai nav abso-
lūti nekādas nozīmes, galvenās ir 
polītikāņu intereses. Un tad rodas 
visai būtisks jautājums. Zaļo zem-
nieku ideoloģiskais krusttēvs ir 
Ventspils pilsētas galva Aivars Lem-
bergs. Patlaban viņš tiek tiesāts        
par dažādiem noziegumiem, iz -
mek lēšanā iesaistīta ne vien Lat -
vija, bet arī vairākas ārvalstis, jo 
Lem berga imperija saistās ar ne -
skai  tāmiem tā dēvētajiem ofšo riem – 
ārzonas kompanijām, kuŗu patie -
sie īpašnieki un labuma guvēji 
nereti bijuši miglā tīti. Apgalvoju-
mu, ka tiesāšanas procesā rēgulāri 
tiekot pārkāptas viņa cilvēka tiesī-
bas, Lembergs ir sūtījis pa labi un    
pa kreisi. Būtu nožēlojami, ja šim 
korim pievienotos arī Latvijas tie-
sīb sargs. Minētajā radio intervijā        
J. Jansons noraidīja domu, ka viņš 
būtu saistāms ar konkrētu polītisku 
partiju. Laika gaitā viņš valsts pār-
valdē esot darbojies dažādu mi  nistru 
pakļautībā, tie bijuši minist ri no 
dažādām partijām un ap  vie nībām.

Par to laikam jāsaka: „Dzīvosim, 
redzēsim.” Taču ZZS rīcība Saeimā 
un valdībā liek raizēties par to,      
kādā valstī mēs dzīvosim, kamēr   
pie teikšanas būs pašreizējā valdī -

ba. Zaļie zemnieki arī citreiz ir iz -
turējušies tā, it kā viņi būtu pilnīgi 
brīvi no jebkādas atbildības par      
jeb ko. Jautājumā par valsts budžeta 
kon solidāciju viņi ir stingri notei-
kuši, ka viņu pārraudzītajās jomās 
financējuma samazināšana neno-
tiks, un cauri. It īpaši tas attiecas uz 
pensijām, kas aprij visnotaļ ievē ro-
jamu budžeta daļu. Saprotams, pen-
sionāriem dzīve Latvijā nav rožu 
dārzs, saprotams ir arī tas, ka zaļie 
zemnieki viņu acīs vēlas būt labi - 
ņie, bet fakts paliek fakts, ka ar šī 
gada budžeta „konsolidāciju” ne -
pietiks budžeta deficita pietiekamai 
samazināšanai, lai 2014. gadā Lat-
vijā varētu ieviest eiro, un tāpat      
būs jārīkojas arī nākamajā gadā. 
Grūti iedomāties, kā tas notiks, ja 
polītiķi tomēr nevērsīsies arī pie 
sociālā budžeta. Amerikā dzīvojošie 
lasītāji droši vien to saprot. ASV 
Kongresā diskusijas par to, kā sa -
mazināt valsts milzīgi uzblīdušo 
budžeta deficitu, notiek par visu      
ko, tikai ne par aizsardzības un 
„iekšlietu drošības” budžetu. Arī    
tas ir zilonis, ko polītikāņi izliekas 
neredzam.

Zaļo zemnieku rīcība it īpaši sva-
rīga ir tāpēc, ka pavasarī gaidāmas 
Valsts prezidenta vēlēšanas. Torei-
zējā „valdošā elite” Valdi Zatleru 
ama tā iebīdīja, nepārprotami ce - 
rot – šis cilvēks netraucēs tās pār-
liecību, ka, turot savās rokās valdī-
bas stūri, tā drīkst darīt pilnīgi jeb-
ko. Valsts prezidents lika vilties, un 
ir pat ļoti iespējams, ka augstajā 
amatā ZZS vēlēsies redzēt cilvēku, 
kas netraucēs polītikāņu šeptes. Tie-
sībsargs ir pavisam kas cits, viņam 
nekādu lielo kontroles tiesību nav. 
Toties Valsts prezidenta amata pār-
liekai polītizācijai tomēr var būt pat 
ļoti graujošs efekts. Šī ir joma, par 
kuŗu jāsaka – turēsim visi īkšķus.
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Nav labāka paņēmiena reālās 
dzīves izprašanai kā vien atvērt 
ausis un acis un doties tajā iekšā. 
Pēdējo mēnešu laikā, kad tēv - 
 ze mē atkal „saviļņojušies” jautā-
jumi par latviešu valodas - valsts 
valodas situāciju, ceļš mani ve da 
uz sarunu pie valodu uzrau dzī-
tājas institūcijas amatpersonas – 
Valsts Valodas centra (VVC) 
valodas kontroles daļas vadītāja 
Antona Kursīša. Pēc tam gan 
kopā ar šo amatpersonu, gan   
pati uz savu roku devos arī gluži 
reālās inspekcijās.

Vispirms – saruna Valdemāra 
ielas 37 kabinetā. Šai namā dar-
bojas VVC. Vēl Latvijā darbojas 
arī LVA – Latviešu valodas aģen-
tūra, kuŗu vada profesors Jānis 
Valdmanis un kuŗas pienāku -
mos ir  „sociāllingvistisko pētī-
jumu veikšana par latviešu valo-
das situāciju, latviešu valodas 
apguves organizēšana, atbalsts 
latviešu diasporai ārzemēs lat-
viešu valodas apguvē un va -
lodas saglabāšanā (izcēlums 
mans! – L. K.); vārdnīcu, rokas-
grāmatu izveide u. c.”. Šīs iestā -
des budžets ir valsts financē - 
jums Ls 411 000 - plūs ienāku -   
mi no pašu izdotajām grāma -
tām. Pēc prof. Valdmaņa presē 
paustā atzinuma, latviešu valo-
das pratēju skaits lēnām, bet ne -
atlaidīgi pieaug; apmēram 64% 
jauniešu vecumā no 17 līdz 25 
gadiem valsts valodu prot labā 
vai ļoti labā līmenī, 31% - vidu-
vēji. Taču valsts un pašvaldību 
iestādēs 5% gadījumu krievu va -
loda ir pārsvarā. Apkalpotājā 
jomā un privātuzņēmumos – 
daudz, daudz vairāk...

Tas tad arī ir darbalauks VVC 
jeb uzraudzītājai iestādei. Tās  
bu   džets  ir  Ls 456 000,  soda nau-
   das, apmēram Ls 20 000, tiek ie -
maksātas Valsts kasē (nevis pa -
pildina šīs institūcijas budžetu), 
citu ienākumu nav. Valsts ko -
pējais budžets valsts valodas po -
lītikas programmai – 4,9 mil -  
joni latu 2010. gadā (salīdzināju-
mā ar 8 miljoniem latu 2008. 
gadā). Kur tiek tērēti pārējie 
mil joni?

Aizvadītajā gadā VVC par li -
kumpārkāpumiem valsts valo-
das lietošanā uzlikusi 812 so -
dus. Par ko?

Antons Kursītis: Visvairāk - 
52% sodu uzlikti par valsts va -
lodas nelietošanu profesionālo 
un amata pienākumu veikšanai 
nepieciešamajā līmenī, 30% -   
par to, ka nav preču lietošanas 
instrukciju un garantijas doku-
mentu  latviešu valodā, trešajā 
vietā – pārkāpumi, kas saistīti ar 
vizuālās informācijas izvietoša -
nu tikai svešvalodā vai ar lielā-
kiem burtiem svešvalodā, cetur-
tajā – sodīti darba devēji, kas   
nav noteikuši latviešu valodas 
lietošanas apjomu saviem darbi-
niekiem.

Cik lieli ir šie sodi?
No 25 līdz 50 latiem, Ls 50, ja 

pārkāpums konstatēts atkārtoti. 
Bet sodu uzlikšana tiešām neko 
nemainīs,  jādarbina citas sviras. 
Ir sodīti arī pašvaldību depu -     
tāti – 15 šādi gadījumi. Nesen 
Sa  eimā tika izvirzīts priekšli-
kums maksimālo sodu paaug- 
s tināt līdz 250 latiem, bet arī tas 
neko nemainīs. Vēl ļaunāk – no 

LATVIEŠU VALODA BRIESMĀS!
Nu, tad glābsim! Paši vien

krieviski runātāju elektorāta ie -
vēlētais deputāts samaksās kaut 
1000 latus un jutīsies kā „varo -
nis”. Nesalīdzināmi efektīvāka 
būs likuma norma, kas stāsies 
spēkā ar 2013. gada jūniju. Tā 
paredz, ka pašvaldību vēlēšanās 
ievēlētajiem deputātiem pusga -
da laikā pilnīgi, tātad augstākajā 
līmenī, jāapgūst latviešu valoda. 
Pretējā gadījumā ar Apgabaltie-
sas lēmumu varēs tikt anullēts 
deputāta mandāts.

Vai tad šis deputāts – valsts 
valodas nepratējs - nevarēs no -
līgt tulku?

Nē, nevarēs vis, jo tulks nav 
vē lēts, viņam nav juridiskas at -
bildības, – ja nu viņš izpauž kā -
du slepenu informāciju utt. 
Kāpēc gan lai vēlētājs viņam uz -
ticētos?

Cik valodas inspektoru strā-
dā VVC?

Septiņpadsmit. (! - red.) Divi 
Kur  zemē, viens Zemgalē, divi 
Vidzemē un pieci Latgalē. Četras 

stundas nedēļā viņiem ir pie-
ņem šanas laiks VVC, pārējo 
laiku inspektori pavada inspek-
cijās. Sabiedriskā transporta iz -
devumiem atvēlēti Ls 40, auto-
mašīnu, protams, nav. Inspek - 
tori arī sagatavo lietas iesnieg-
šanai administrātīvajā tiesā. 

Kāds ir jūsu inspektoru res-
pekts sabiedrībā? Kad inspek-
cijā ierodas VID (Valsts ieņē-
mumu dienests), sodi daudz-
kārt pārsniedz jūsu noteiktos 
maksimālos 50 latus un bries-
mas var būt ļoti lielas... Vien-
kāršāk sakot, vai valodas in- 
spektorus ņem par pilnu?

Tieši šī iemesla pēc cīnāmies, 
lai mēs paliktu Tieslietu mi -
nistrijas pārraudzībā. Ja nonāk-
sim, piemēram, Izglītības minis-
t rijas paspārnē, mums pateiks – 
ejiet uz bērnudārziem un sko -
lām un pārbaudiet tur! Mūsu 
inspektoriem patiesi jābūt lie-
liem diplomātiem. Jo iestādes va -
dītājs var sarunas vidū  piecel -

ties un aiziet... Cik ilgi tad in -
spektors sēdēs? Turklāt viņš ir 
viens pats, bez liecinieka. Ceļu 
po  licisti parasti strādā divatā, 
trijatā. Mums nav tādu resursu. 
Un diemžēl ir gadījies, ka in -
spektors ir viens pret simt cil-
vēkiem uzņēmumā, kur arī vie-
nīgais latvietis nostājas pret      
viņu. Toties, atlaists no darba, 
tāds kļūst par varenu cīnītāju 
mūsu pusē. Diemžēl. Diemžēl 
latvieši prot būt izcili kalpi, bet 
neprot būt īsti saimnieki. 

Un tad vēl nodevīgais balso-
jums Saeimā, ar kuŗu atstāja 
spēkā darba devēja tiesības, 
pieņemot darbiniekus, piepra-
sīt krievu valodas zināšanas... 

Tā ir visīstākā diskriminācija 
uz valodas pamata jeb lingvis-
tiskā diskriminācija! Nekas ne -
būtu iebilstams, ja prasītu obli-
gātu divu svešvalodu, piemē -
ram, angļu un krievu, krievu       
un vācu, valodas prasmi...

Trīsdesmit pieci procenti Lat-
vijas skolu absolventu nav mā -
cījušies krievu valodu, jo tā ne -
bija obligāta. Viena no manām 
meitām prot angļu, vācu, dāņu 
un norvēģu valodu, bet krievu 
ne. Tātad viņa nevar  iekļauties 
Latvijas darba tirgū tikai tāpēc 
vien, ka neprot krievu valodu! 
Nežēlīgi, stulbi, mazdūšīgi! Tas 
arī ir viens no galvenajiem ie -
mesliem, kāpēc Latvijas darba-
spēks dodas uz Īriju, Angliju, 
tū  līt maijā būs durvis vaļā arī 
Vācijai. Tur ne tikai neviens ne -
prasa mācēt krievu valodu, - tur 
cilvēks var likt lietā vācu un an -
gļu valodas zināšanas, kas iegū-
tas skolā.

Ja netiks pieņemti attiecīgi lē -
mumi, Latvija ir drošā ceļā ne 
tikai uz divkopienu sabiedrību, 
bet arī uz divkopienu valsti.       
Un līdz ar to tiek parakstīts ne -
žēlīgs spriedums Latvijas attīstī-
bai par normālu valsti.

Lietā tiek likts demagoģiskais 
arguments, ka šādu valodas po -
lītiku diktē ekonomiskās saites  
ar Krieviju. Mulķības! Piemē-
ram, Somijai ir bijušas un jo -
projām ir ļoti ciešas ekonomis -

Antons Kursītis: "Ja netiks pieņemti attiecīgi lēmumi, Latvija ir 
drošā ceļā ne tikai uz divkopienu sabiedrību, bet arī uz divkopienu 
valsti. Un līdz ar to tiek parakstīts nežēlīgs spriedums Latvijas 
attīstībai par normālu valsti"

kās saites ar Krieviju, bet cik 
somu prot krievu valodu?

Vai piekritīsit, ka vēl 90. ga -
du vidū valodas situācija rai -
sīja lielāku optimismu, – mēs 
taču atceramies situācijas, kad 
divi Latvijas krievi savā starpā 
sarunājās latviski. Kur tas pa -
lika? 

 Manuprāt, problēma  nav ne 
krievi, ne krievu valoda. Pro blē-
ma ir „pārkrievotie nekrievi”,      
tie, kas netur godā latviešu va -
lodu un pieļauj, ka pat apkalpo-
tājā sfairā ar viņiem nerunā      
valsts valodā. Un kā var būt,        
ka 20 gadu laikā cilvēks neie -   
mā cās tās valsts valodu, kuŗā 
viņš dzīvo. Bet atbrauks no Bri-
seles Vollebeks un interesēsies, 
kā klājas krievu „mazākum-
tautībai”, nevis mazākum tautī-
bām – igauņiem, lietuviešiem, 
poļiem. Krievi Latvijā ir ma  jo-
ritāte, to liecina statistika, un 
krievu valoda nekur nebūs ap -
draudēta – tās pašpietiekamī -  
bas pēc.

Vēl par vienu „karsto kartu-
peli”- par ierosinājumu valsts 
un pašvaldības samaksātajās 
skolās mācību procesu īstenot 
tikai valsts valodā, tātad lat-
viešu valodā?

Zinot, ka likumdevējs liku - 
mus pieņem ļoti gausi, un rē -
ķinoties arī ar to, ka šo likuma 
normu nevar piemērot uzreiz 
visā valstī (ievērosim etniskā 
sastāva atšķirības, piemēram, 
Daugavpilī un Valmierā), tas tie-
šām nav tuvākajā nākotnē īste-
nojams. Taču – ir viens risi nā-
jums, ko var izdarīt ļoti ātri,      
bez lielām spriešanām un dis-
kusijām. Proti, ar izglītības mi -
nistra parakstītu dokumentu 
no teikt, ka vidusskolu centrā li-
zētie eksāmeni notiks valsts 
valodā. Tas nozīmē, ka visus  
skolas gadus pamata mācību 
priekšmetu apguve skolās ir jā -
nodrošina latviešu valodā. Līdz 
šim ir absurda situācija – valsts 
iegulda lielus līdzekļus biling-
vālajā izglītībā, bet neprasa re -
zultātu.

*** 
„Ekonomiskā vara prasa po  lī-

tisko varu,” saka Antons Kursītis. 
Un statistika apliecina: latviešu 
īpatsvars Latvijas lielpilsētās,      
kur koncentrējas valsts ekono-
mika, ir 40%. Privātuzņēmu -  
mos absolūtā vairākumā – vai -
rāk nekā 80% ir krieviski runā-
jošā vide. Un vēl – tā pati statis-
tika – latviešu valodu sarunās      
ar cittautiešiem lieto tikai ap -
tuveni trešdaļa iedzīvotāju...  
Prof. J. Valdmanis: „Ļoti būtisks 
faktors iedzīvotāju motīvācijai        
ir arī valodas prestižs, un to lie -  
lā mērā ietekmē polītiķu un 
amatpersonu rīcība publiskajā 
telpā. Ja viņi ar vietējo plašsazi-
ņas līdzekļu pārstāvjiem runā 
svešvalodā, tad grūti prasīt ko 
citu no iedzīvotājiem.”

Jānis Dombrava (Visu Latvi-
jai!) intervijā Latvijas Avīzei: 
„Sa  protu, ka dažkārt jābūt dip-
lomātiskiem, bet diplomātija nav 
līšana uz vēdera. Jebkuŗai diplo-
mātijai un elastībai jābeidzas pie 
sarkanajām līnijām, kas ir nā -
cijas izdzīvošana, valodas jautā-
jums, vēsture un citi nācijai sva-
rīgi pamatjautājumi.”       

  
Antons Kursītis pārbauda norādījumus par preču lietošanu veikalā Galerija Rīga
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Aleksandrs Gārša
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No Bonegillas īpatnējā ēdiena, 
pie kuŗa laikam nebiju pieradis, 
sanāca bieži pa dienu un nakti 
skriet uz labierīcībām. Tās atra -
dās kādu gabaliņu tālāk, piekal -
nē. Ļoti primitīvās caurumainās 
skārda būdiņās ar koka kastēm, 
kam liels, apaļš caurums vidū. 
Da  žām bija arī durvis, ko varēja 
kaut kā puslīdz pievērt. Tā kā       
bija ziema, tad sēžamvieta bieži 
piesala pie apsarmojušiem uzrik-
tes dēļiem. Visnepatīkamākie bija 
biežie nakts gājieni labu gabalu    
pa salnas klāto zemi un tad vēl 
bieži stāvēšana rindā, ledainajā 
zālē gaidot uz savu kārtu. Viens 
otrs tā arī īsti nesagaidīja...

Nebija nezin kāpēc vīriešu du -
šas telpas šajā skārda baraku pu -
durī. Nezinu, kā zaldāti te bija 
maz  gājušies. Sadabūjām lielu 
skār da cepumu kārbu, ar naglu 
izsitām tai apakšā caurumus, uz -
stutējām uz koka zariem. Viens 
tajā ar otru kārbu no augšas ie -
lēja aukstu ūdeni un ātri maz -
gājās ledaini saltajā „dušā”.

Daba un darbs
Daba, kaut neparasta, gan bija 

bezgala skaista, visur ziedēja zel-
tainās mimozas (wattles) un lidi-
nā jās daudzkrāsaini raibi putni, 
kuŗi dziedāja visās iespējamās 
toņ  kārtās. Vismelodiskākās bija 
melnbalto megpaju dziesmas –   
kā no apburtas pasaules stabulī-
tēm. Uzjautrināja arī kokaburru 
nervozie smiekli. Izstaigājām Bo -
negillas interesanto apkārtni un 
vareno Hume dambi, aiz kuŗa tā -
lumā pacēlās lieli kalni ar snie-
gotām cepurēm. Bonegillā pava-

AR ZĀBAKIEM UZ AUSTRĀLIJU
dījām gandrīz mēnesi. Tad mani 
ar māti gandrīz dienu gaŗā auto-
busa braucienā pārsūtīja uz Kov-
ras (Cowra) ģimeņu nometni,      
vēl krietni tālāk uz ziemeļiem, 
N.S.W. pavalsts iekšzemē. Atkal 
vecās skārda kaŗa laiku armijas 
barakas. Šoreiz gan ierādīja ista-
biņu, kas no citām  bija atdalīta   
ar šķirbainām papes plāksnēm. 
Šķirbas aizbāzām ar papīriem.

Māte no darba līguma slēgša -
nas bija atbrīvota, jo man bija 
tikai 14 gadu. Ja man būtu 16 ga -
di, tad kā bērniem, tā vecākiem 
būtu jāsaistās divu gadu darba 
līgumā – parasti smagos, nekvali-
ficētos darbos. Daudziem 16 ga -
dus veciem latviešu jauniešiem       
tā zuda iespēja tālāk izglītoties.

Tēvs vēl kādas dienas palika 
Bonegillā, līdz viņam norādīja 
darbu Melburnā, simtiem kilo-
metru attālumā uz dienvidiem   
no mums. Viņu tad mēnešiem 
ilgi neredzēju – līdz mani un       
māti pārvietoja uz Melburnai 
tuvējo Somersas nometni.

Skolas gaitas un kursi
Ierados Kovras skolā lepns, ar 

jaunajiem, gan krietni pārāk lie-
lajiem, vareniem zābakiem un 
zilo platmali. Jaunie austrāliešu 
skolasbiedri apstājās un skatījās 
uz mani kā uz ērmotu putnu bie-
dēkli un barā smējās. Gādāju, lai 
zilā platmale pazūd nākamajā 
dienā, un drīz pēc tam arī zā ba   -     
ki varēja izpalikt. Ar trušu medī-
šanu un tirgošanu un citiem lī -
dzekļiem strauji tiku pie piemē-
rotām skolas kurpēm un varēju 
no šo zābaku valkāšanas tikt       

vaļā. Par trušu medīšanu un 
tirdzniecību ar tiem ir savs in -
teresants stāsts, bet tas lai paliek 
citai reizei.

Dzīvi interesantāku Kovrā       
da  rīja kino izrādes. Tās ar drau-
gu neticami centīgi pilsētiņā       
ap mek lējām ik sestdienu: bija 
divas galvenās filmas un turpi-
nājumi serijās no trim citām    
fil mām – parasti kovboju. Ja          
vie nu sest dienu nācās izlaist,   
tad turpi nā jumam bija grūti 
izse kot.

No Kovras vēlā Austrālijas pa -
vasarī mūs beidzot pārcēla tuvāk 
tēvam uz Somersas ģimeņu no -
metni Melburnas pievārtē, Mor-
ningtonas pussalā, pie jūras. Ar 
autobusu mani veda uz patālo 
Frankstonas ģimnaziju, kur,       
otrās klases beigu posmā ieda -   
līts, ģeografijā un vēsturē da -      
būju 100%, angļu valodā 28%,     
bet algebrā un ģeometrijā 3%! 
Biju beidzis Latviešu trimdas 
pamatskolu Vācijā, bet nekādu 
algebru, nedz ģeometriju tur 
nemācīja. Nedomāju, ka biju 
pelnījis pat tos 3% - laikam par 
vārda uzrakstīšanu uz eksāme -  
nu burtnīcas vāka! Te viņu otr-
klasnieki tās bija mācījušies jau 
divus gadus. Citi priekšmeti gan 
šķita samērā primitīvi.

Jaunajā mācību gadā, trešajā 
klasē, nonācu Trinity Grammar 
privātskolā Melburnā. Par to 
vecāki maksāja katru nopel  -       
nīto toreizējo Austrālijas mār -
ciņu, bet par to visu vēlāk.

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums sekos)

Līdztekus vēsturiskam ieska-
tam notika Portretu konkurss, 
kuŗa mērķis bija izrādīt Aus-   
trā lijas latviešu daudzveidīgo sai-
  mi, un tekstilmākslas izstā -        
de no Latvijas. Konkursā varēja 
piedalīties ar fotografijām un 
gleznām. Imants Tillers atzina, 
ka šāda veida konkursi šobrīd       

Trimdas sabiedrības daudzinājumsValda Liepiņa

ir ļoti populāri Austrālijā, un  
aicināja tādus ar līdzīgu mērķi 
rīkot arī nākotnē. Konkursā    
pie dalījās arī Pēteris Ciemītis, 
kas 2010.gadā ieguva godalgu 
Per tas Melnā gulbja portretu 
kon kursā (City of Perth Black 
Swan Prize). Konkursa darbi, arī 
aiz kustinošie jauniešu/bērnu 

dar bi, bija gana interesanti un  
tie šām izcēla mūsu sabiedrības 
daudzveidību. Žūrijas komisijā 
piedalījās mākslinieks Imants 
Til lers, mākslas fotografs Bils 
Hensons un kurātors un māks-
linieks Harijs Piekalns. 

Par teātŗa izrādi jau ir rakstīts. 
Jāmin gan patiesais prieks, uz 
skatuves redzot tik daudzus jau-
niešus, kuŗi izauguši manā pro-
mienes laikā, kuŗiem ir in  terese 
par Latviju un latvie šiem un kuŗi 
vēl joprojām runā skaidrā lat-
viešu valodā! Tāpat bija prieks 
atkal tikties ar au toru Jāni Ba -
lodi, ar kuŗu 1996. gadā  sadarbo-
jos, Melburnas te  ātŗa ansamblim 
(Melburne The at re Company) 
mā   cot latviešu va  lodas izrunu. 
Lai arī kāda ir bijusi sabiedrības 
reakcija, izrā de raisīja pārdomas 
un pole miku, kādu sen neesam 
pie re dzējuši. Skaidra dzīvas sa -
bied rības izpausme!

Varens pārsteigums bija Kul-
tūras naktsklubi. Rīkotāja Jāna 
Andersone šajās KD bija izdo-
mājusi meklēt jaunu, atšķirīgu 
ceļu mūsu jauniešu talantu pa  - 
rā   dīšanai. Parastajai Jauniešu 
kon   certa talantu parādei notika 
jauki vakari svecīšu gaismā lat-
viešu nama mazajā zālē, Alek- 
s andram Šmitam brīvi un raiti 
pie    sakot visus dalībniekus. Nakts-
   klubs notika divus vakarus, un 
katru vakaru bija divi vienādi 
koncerti – plkst. 19.00 un 21.00. 
Ja patīk džezs, pirmais vakars 
bija bauda! Otrā vakarā jaunieši 
pievērsās tautasdziesmu apda-
rēm. Ingus Purēns radīja pirmā 

naktskuba noskaņojumu vaka -
ra turpmākajai gaitai, vispirms 
atskaņojot Skota Džoplina (Scott 
Joplin) „Kļavu lapu regu (Maple 
leaf rag). Koķetēšanas un humo-
ra bija pārpilnām, kad Ella Ma -
čēna pievienojās pie klavierēm 
un abi spēlēja Deiva Brubeka 
(Dave Brubeck) skaņdarbu Take 
five. Pēc dažām kopdziesmām, 
ku   ŗas ir ļoti populāras Latvijā 
(plai  sa ar Latviju samazinās), mū    - 
     ziķi turpināja savu džeza pro- 
g rammu. Pirmajā kapellā pie da -
lījās Daris Leitma nis (bas ģitara), 
Markus Saltups (klavie res), In -
gus Purens (bungas) un Matīss 
Kaziņš, kas visus uzjaut rināja, 
spēlējot putnu svilpi. Īpatnējā 
skanējumā dzirdējām 50. gados 
sacerētus vārdus ar 2010. gada 
pašu komponētām meldijām. 
Izrādās, ka vārdus pierakstījusi 
Daŗa vecmāmiņa, kādās viesī -

bās Latvijā ieklausoties viesu iz -
gudrotā dzejā un padomos. 

Pēc tam piedzīvojām kārtīgu 
brīvā džeza prieku (jam session). 
Grupai pievienojās profesionā-
lais džeza mūziķis Dans Bend-
rups (trombons). Lai gan uzvārds 
mums Melburnā ir labi pazīs-
tams, tikai nākamajās dienās 
uzzināju, cik liela ir Dana intere-
se par latviešu mūziku un tās lo -
mu trimdas sabiedrības uzturē-
šanā. Strādājot Jaunzēlandē, viņš 
ir iepazinies ar Kraistčērčas lat -
vie  šiem, kas ieskaņojuši tvartu, 
ko viņš izmantošot turpmākam 
pētniecības darbam. Pēc uzstā ša-
nās ar jaunajiem mūziķiem Dans  
skatītājiem atzina, cik  pagodi-
nāts viņš jūtas, uzstājoties kopā 
ar tik talantīgiem jauniešiem,        
un atgādināja mūsu sabiedrības 
bagātību. 

(Turpināts no nr. 10)

Austrālijas latviešu 53. Kultūras cienu rīcības komitejas vadītāja 
Anita Andersone Atklāšanas koncertā

Tautasdeju uzvedums - Dancot gribu!

Es pie mūsu barakas. Dienā uznāca saulīte, un uz stundu vai 
divām pēc rīta bargās salnas temperātūra uzkāpa līdz gradiem 
10oC, un tad, kā redzams, ārā varēja iziet pat kreklā. Tuvējos 
kalnos turējās dziļš sniegs, un tuvējā milzu dambja ezerā ūdens 
bija ledaini auksts. Naktī nometnes krānos (dažkārt arī dušās) 
ūdens sasala
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Zvaigznes Rīgā
Saka gan, ka 

zvaigznes vislabāk 
vērot un skatīt ru -
denī. Nezinu. Ta -
gad priecājos par 
to, ka mēnestiņš, 

uzbarojies tāds pa  visam apaļš, pa 
nakti apskrien apkārt manai 
mājai, – vakarā pa logiem to skatu 
vienā pusē, no rīta tas aizcilpojis  
uz debess otru pusi. Laikam jau 
saule viņam piedraudējusi ilgi 
vienā vietā nedirnēt, jo viņas 
pašas ierastā vieta pēc uzlēkšanas 
ir rīta puse.

 Teātŗa pasaulē ar zvaigznēm ir 
citādi, tās iemirdzas bez jebkāda 
iepriekšēja aprēķina, un tā tas 
notika arī šopavasar. Nu, sakiet, 
vai tā nav laime ceturtdienas va -
karā Nacionālajā operā klausī  -  
ties Kristīni Opalais Tatjanas lo -
mā P. Čaikovska operā „Jevge - 
ņijs Oņegins”, bet pirmdienas 
vakarā Lielajā ģildē būt klāt               
Elī nas Garančas spāņu mūzikas 
kon certā, ko diriģē Karels Marks 
Šišons. Citādi par Elīnu Garanču 
no Amerikas draugiem klausos, 
kā viņa dziedājusi Metā jeb Mēt-
ro polītenā, taču nu savā noslo-
gotajā darba kalendārā atradusi 
spraudziņu, lai atbrauktu uz Rīgu 
un kā spoža zvaigzne atmirdzētu 
koncertā. 

Vispirms klausījos Kristīni Opa-
 lais. Iespaids par „Jevgeņija Oņe-
gina” izrādi man ir pretrunu pilns. 
Patiešām nopriecājos, ka mūsu 
operteātrī ar visām lomām galā 
tiek mūsu pašu latviešu dziedā-
tāji. Tā ir mūsu Operas sena tra-
dicija, un, paldies Dievam, tā jo -
projām ir dzīva. Citu, ne īpaši lie lu 
valstu operteātŗi spiesti izlīdzē -
ties ar viesmāksliniekiem, bet 
Rīgā operas izrādēs varam klau-
sīties mūsu pašu spēkus, un, kā 
mēdz teikt, to paliek vēl pāri,           
jo – Elīna Garanča, Kristīne Opa-
lais, Maija Kovaļevska, Egīls Si -
liņš, Inga Kalna, Inese Galante, 
Aleksandrs Antoņenko dzied 
oper teātŗos Ņujorkā, Vīnē, Cīri-
chē, Berlīnē, Milānā, Stokholmā... 
Ar viņiem mēs varam lepoties. 

„Jevgeņija Oņegina” izrādē 
prie cājos par Kristīni Opalais, 
viņas balss skan dzidri un tīri, 
dziedātāja uzbuŗ skaidru priekš-
statu par Puškina un Čaikovska 
radīto muižnieces Larinas ro -
mantiski noskaņoto meitu Tat-
janu. Sākumā viņu ieraugām kā 
kautru, sapņainu meiteni, kas 
aizrautīgi iemīlējusies elegantajā 
dāmu siržu lauzējā Oņeginā, bet 
operas tālākajā risinājumā kļu-
vusi par staltu, elegantu kņaza 
Gremina kundzi, taču Tatjanas 
sirdī joprojām gruzd mīlestība 
pret Oņeginu. Tiktāl viss būtu la -
bi, tikai, manuprāt, mākslinieku 
darbību uz skatuves apgrūtina re -
žisora Andreja Žagara veidotais 
operas inscenējums.

 Režisors diemžēl nu jau kriet-
nus gadus visas operas mēdz 
iestudēt pēc vieniem kanoniem, 
pēc viena ģīmja un līdzības, un 
viņa izrādes kļūst vienveidīgas. 
Operas „Jevgeņijs Oņegins” dar-
bība pārcelta mūsdienās, tā pie-
sātināta ar pārāk daudzām sadzī-
viskām detaļām, Kristīnes Opa-
lais Tatjanai režisors pirmajā cē -
lienā, kad Tatjana raksta vēstuli 
Oņeginam, liek valstīties, bradāt, 
mīdīties pa milzīgu, skatuves 

PAVASAŖA PUSĒ – PAR ZVAIGZNĒM
cent rā izplestu gultu. Ainas ro -
mantiskā piesātinātība zūd, un 
skats sāk gaŗlaikot. Diemžēl  A. Ža -
 gars dziedātājiem rada  pārāk ne -
izdevīgas situācijas, nodara vi -
ņiem pāri. 

Un tad pienāca vakars, kad es 
pilniem malkiem izbaudīju, kā -
du prieka un laimes izjūtu var 
sniegt saskarsme ar augstas rau -
dzes mākslu: Elīna Garanča Lie-
lajā ģildē kopā ar savu vīru di -
riģentu Marku Šišonu brīnišķīgā 
koncertā ”Garanča un Šišons spā-
ņu mūzikā”. Raugoties Elīnas un 
viņas vīra sadarbībā, nevarēju 
vien nopriecāties, cik brīnišķu 
mākslas baudījumu var sniegt 
divi cilvēki, kas viens otru mīl un 
mūzikā viens otru maksimāli 
atbalsta. Eiropā populārais diri-
ģents Karels Marks Šišons uzņē-
mās Latvijas Nacionālā simfo-
niskā orķestŗa diriģenta pienā-
kumus, un tagad itin bieži, di  ri-
ģējot koncertus, uzturas Elīnas 
dzimtenē, bet arī Elīna atceras 
dzimteni, kaut gan te patlaban ir 
auksts un nākas saudzēt balsi. 
Rīgā bija prieks vērot, ar kādu 
laimes izjūtu Elīnas 
koncertā klausījās viņas 
māte – ie  vērojamā 
vokālās māks las 
paidagoģe Anita Ga -
ranča. Nezinu, vai sting-
rajai, reizēm bargajai 
sko  lotājai meitas priekš-
nesumā izdevās atrast 
kādu toni vai noti, par 
kuŗas skanējumu varētu 
ko aizrādīt. Domāju gan, 
ka ne!

Elīnas Garančas kon-
certs bija brīnišķīgs, viņa 
dziedāja gan spāņu, gan 
italiešu un franču kom-
ponistu skaņdarbus, ta -
ču visos iezaigojās spāņu 
motīvi. Varēja priecāties 
par dziedones izkopto, 
tembrāli daudzveidīgo 
balss skanējumu, taču 
viņas priekšnesums bija 
kas vairāk: Elīna snie -
dza prieka un pat laimes 
izjūtu, kāda rodas, tie-
koties ar brīnumu, mir-
dzošu dārgakmeni. To -
mēr dziedātāja savā stājā 
ir vienkārša, nesamāks-
lota, atturīga, viņa tikai 
retu reizi izmanto kādu 
žestu, taču tad tas bū -
tiski papildina dziedā-
jumu. Elīnas Garančas 
priekšnesums vēlreiz 
pār liecināja, ka mākslā 
pats galvenais ir vien -kār šība, 
sirds siltums un dziedātājam, 
protams, filigrāns balss skanējums. 
Viņa staroja! Koncerta nobeigumā 
Elīna klau sītājiem uzdāvināja vēl 
pāris brī nišķu piedevu. Ar 
diriģentu Mar ku Šišonu pēc kāda 
mēneša tiksimies atkal, bet – kad 
atkal ierau dzīsim Elīnu Garanču? 
Aktrises mirdzuma lielā stunda

Nav tā, ka zvaigznes Latvijā 
mir dzētu tikai uz operas vai 
koncertzāļu skatuves, tās spoži 
kvēlo arī mūsu drāmatiskajos te -
ātŗos, un viena no tādām zvaigz-
nēm ir Nacionālā teātŗa aktrise 
Astrīda Kairiša. Viņa nule viesa 
patiesu sajūsmu franču rakst-
nieces Margaritas Dirasas lugas 
„Augu dienu koku paēnā” izrā - 
dē Nacionālā teātŗa aktieŗu zālē. 
Tā ir neparasta luga, un izrāde 

skatītājus neizklaidē, tā nerisina 
seksa problēmas, kas tagad atkal 
un atkal nodarbina drāmatiķu 
prātus. Dirasa lugā stāsta par tuvu 
cilvēku sarežģītajām attiecībām, 
kas var ilgt daudzu gadu gaŗumā.

Lugas pirmizrāde notikusi  
1954. gadā, taču, izrādi skatoties, 
jūtam, ka cilvēku attiecību būtība 
nemainās ne pēc gadiem, ne ga -
du desmitiem. - No kādreizējās 
Franču Indoķīnas Francijā iero-
das Māte (autore vārdu viņai nav 
devusi), lai pēc daudziem, dau-
dziem gadiem apciemotu savu 
Dēlu un pārliecinātos, vai, ga -
diem ritot, Dēla raksturs nav  
mai nījies uz labo pusi, taču viņas 
illū  zijas nepiepildās. Šīs  neparas-
tās Mātes dzīvi uz aktieŗzāles pa -
vi sam mazās skatuvītes izdzīvo 
Ast rīda Kairiša. Mātē brīžam pa -
vīd gadu nastas uzspiestais zī -
mogs, pavecā sieviete viņai nepa-
rastajā vidē šķiet pat drusku ēr -
mīga, taču Astrīda Kairiša ar lielu 
patie sības izjūtu, pat azartu šķetina 
šīs sievietes rakstura šķautnes.

Uz skatuves Kairiša bijusi da -
žāda un daudzveidīga, un jau 

1968. gadā, pārnākusi no Liepā -
jas uz Nacionālo (toreiz Drāmas) 
teātri, ar pirmo lomu – Zani  Rai-
ņa „Pūt, vējiņi!” izrādē viņa sais-
tīja skatītāju uzmanību, jo bija 
skaista, kvēla, patiesi mīlētspē -
jīga sieviete, kas jūtu piepildīju -
mu saskarsmē ar Uldi negūst. 
Kai ri šas tēlotā Zane tik ļoti pār-
liecināja, ka Gunārs Piesis, 1973. 
gadā inscenējot filmu „Pūt, vē -
jiņi!”, Zanes lomu bez ilgas gud-
rošanas iedalīja Kairišai. Latvijā 
70. gadu sākumā ļoti iemīļota 
izrāde bija F. Molnāra „Lilioms”, 
skatītāji, mājup ejot, nereti dun-
goja Lilioma dziesmiņu, un viņu 
apziņā spilgti dzīvoja gan Ģirta 
Jakovļeva tēlotais Lilioms, gan 
klusā, iekšēju gaismu starojošā 
Astr īdas Kairišas Jūlija.

Gadu gaitā Astrīda Kairiša iz -

dzīvojusi daudzu lomu dzīves, 
taču katru reizi ir bijusi citāda, 
atšķirīga, jo nekad nav atkārto -
jusi uz skatuves jau redzētā tēla 
īpašības. Viņa bija Blaumaņa 
Kris  tīne „Ugunī” un Antonija 
„Skro  deŗdienās”, bet pēc kādiem 
gadiem tajās pašās „Skrodeŗ die-
nās” iedzīvojās Tomuļmātes tēlā. 
Kā spoža lāpa Kairiša atmirdzēja 
Spīdolas lomā Raiņa „Uguns un 
nakts” iestudējumā 1985. gadā. 
Aktrise Spīdolu necentās tēlot        
kā vispārinātu simbolu – tā bija 
skaista sieviete, kas centās apjaust 
pasauli, palīdzēt Lāčplēsim un, 
mainoties uz augšu, tapt garīgi  
vēl pilnīgāka. Un šodien Astrīda 
Kairiša tēlo Māti Margaritas Di -
rasas lugā: pēc gadiem tiekoties   
ar Dēlu, viņa alkst to saprast, alkst 
nodibināt kontaktu, taču tas ne -
izdodas – Dēls, ko tēlo Juris Lis-
ners, pakļāvies citādam dzīves 
vilnim, kuŗā svarīgākā vērtība ir 
tikai nauda, ne vairs veca, dīvai-
nību apsēsta Māte. Katru nāka -
mo mirkli Kairišas tēlotā Māte ir 
citāda, neparasta, viņas rīcība ie -
priekš nav paredzama. 

Vēl kāds brītiņš, tikai mēnesis, 
un Astrīdai Kairišai apritēs sep-
tiņdesmitā dzimšanas diena. Sa -

vāds ir tāds cilvēka mūžs. 
Kad pirms daudziem 
gadiem rakstīju grāmatu 
par Li  liju Ēriku, viņai 
bija sep tiņdesmit, un 
man toreiz tas likās 
negants gadu skaits! Jā, 
arī Lilija Ērika 1911. 
gadā bija spē lējusi 
Spīdolu, un viņas 
Lāčplēsis bija Ādolfs 
Kak tiņš. Bet nu citai Spī-
dolai – Astrīdai Kairi - 
šai – arī septiņdesmit. 
Viņa spoži uzliesmoja 
Mātes lomā, bet ceļš 
nebūt vēl nav galā!

Pēc izrādes noskatī ša-
nās mani neatstāja do -
ma, ka Mātes loma īsti 
būtu piemērota Brigitai 
Siliņai, ja vien Laimonis 
uzņemtos to iestudēt, 
un viņam pašam arī       
tur būtu piemērota lo -
miņa – Bārmenis. Izrā-
dē darbojas tikai četras 
personas, un nekādas 
sarežģītas dekorācijas 
nav vajadzīgas. Labu pa -
raugu, kā ar pieticī -      
giem līdzekļiem var 
izveidot izrādei pie mē-
rotu skatuves telpu, pie-
rādījis dekorātors Ai -
gars Ozoliņš. Viņš sa -
jutis, ka šajā reizē gal-
venais uzdevums ir ne -

vis skatītājus pārsteigt ar nepa-
rastām dekorā cijām, bet gan ie- 
kārtot aktieŗiem izdevīgu spēles 
laukumu.

Režijas zvaigzne
Vīrieti par zvaigzni dēvēt lai-

kam gan nav pieņemts, un to - 
mēr par tādu gribas saukt reži-
soru Oļģertu Kroderu, kas teātŗa 
mākslai kalpojis vairāk nekā piec-
desmit gadus. Šovasar O. Kro -
ders varēs svinēt deviņdesmito (!) 
dzimšanas dienu, bet joprojām ir 
ierindā, joprojām strādā, un Val-
mieras teātrī cita pēc citas top 
viņa iestudētās izrādes. Šajās 
dienās tur notiks Evitas Sniedzes 
jaunas lugas pirmizrāde, kam    
ceļu uz skatuvi pavēris Oļģerts 
Kroders. Bet Rīgā pārpildītajā 
Krievu Drāmas teātŗa zālē no -
skatījos angļu rakstnieces Agates 

Kristi lugu „Peļu slazds”, ko 
rīdziniekiem ciemakukulī bija 
atvedis Valmieras teātris, un       
lugu iestudējis Oļģerts Kroders. 
Viņš par režisoru strādājis Val-
mieras, Liepājas, Nacionālajā un 
nu atkal Valmieras teātrī. Cik    
lugu Kroders iestudējis – nepa-
teikšu, katrā ziņā – ļoti daudz, un 
pēdējos gados viņa veiksmju gro-
zā ir tādi izcili iestudējumi kā  
Šekspīra „Hamlets” un „Karalis 
Līrs”, Šillera „Marija Stjuarte”. 

Oļģertam Kroderam dzīvē gājis 
dažādi, jo jaunības prieku uz il-
giem gadiem aizēnoja izsūtījums  
Tālajos ziemeļos: turp ceļu nācās 
mērot viņa tēvam, izcilajam te- 
ātŗa vēsturniekam Robertam Kro-
deram, un tikai piecdesmito ga- 
du vidū viņi drīkstēja atgriezties 
Latvijā. Taču Oļģerts vienmēr ir 
gaišas auras apvīts, viņš darījis 
labus darbus un par drūmo va -
kardienu nemēdz runāt. Man 
šķiet, ka Oļģerta Krodera gaišais 
skatījums uz šo pasauli un cil-
vēkiem devis viņam spēku tik      
ilgi turēties darba ierindā un vei-
dot tik dažādas, daudzveidīgas 
izrādes. Pēdējos gados Krodera 
interese galvenokārt saistīta ar 
pasaules klasikas darbiem, un no 
jaunajām latviešu oriģināllugām 
viņš skatuves gaismā ir izvedis 
Evitas Sniedzes lugas un pierādījis 
to māksliniecisko vērtību.

Pie Agates Kristi lugas „Peļu 
slazds” O. Kroders ķēries jau otru 
reizi – vispirms viņš to bija ie -
studējis Valmieras teātrī 1971. ga -
dā. Atgriezies pie šī darba, Kro-
ders neko nav atkārtojis, taču ne -
mēģina arī neko mākslīgi pār-
kārtot vai pārveidot. Jā, darbība 
notiek turpat Mollijas un Džeil - 
za viesu namā, gluži citu – mā -
jīgu izskatu tam ir devis dekorā-
tors Mārtiņš Vilkārsis. Uz skatu-
ves redzamajās telpās patiešām 
varētu jauki pavadīt laiku, tomēr 
šim namam pāri slīgst baiga pa -
reģojuma drauds, ka te kāds no 
viesiem tiks noslepkavots, un 
katra nākamā viesa parādīšanos 
pavada satraucošas mūzikas ska ņas. 

Iepriecina, ka izrādē aktieŗi ne -
ko necenšas īpaši saasināt vai 
pārspīlēt un rada iezīmīgus raks-
turus. Īpaši to var teikt par Ri- 
ch arda Rudāka Paravičīni tēlu, 
in  teresantus tēlus izveidojis Kārlis 
Neimanis Kristofera Rena lomā 
un Krišjānis Salmiņš - Džeilzs. 
Diemžēl izrādi tās nobeigumā 
saputro Mārtiņš Liepa seržanta 
Trotera lomā. Jau izrādes gaitā 
viņa tēls nepārliecina, taču bei -
gās, kad atšķetinās intrigas ka -
mols, pēc viņa spēles nekas nav 
saprotams, un, ja luga nav lasīta, 
ne pēdīgi nekļūst skaidrs, kas         
un kā  ar tām slepkavībām bijis. 
Žēl, ka aktieris jūtami nodara     
pāri režisoram Oļģertam Krode-
ram, sabojājot citādi tik pievil-
cīgās izrādes finālu.

Pēc izrādes skan itin dāsni 
aplausi, jo skatītāji Valmieras te -
ātri ir iecienījuši. Un tas ir dibi-
nāti, jo valmierieši izceļas ar 
rūpīgu un pārdomātu repertu -
āru, kuŗā tikai paretam iemaldās 
kāds detektīvgabals vai izklaides 
luga, un režisora darbu balsta 
spēcīgs aktieŗu ansamblis.

Vienu gan varu piebilst, ka 
jaunu izrāžu tepat Rīgas teātŗos    
ir tik daudz, ka visam nevar lāgā 
izsekot. Taču labi arī, ka tā! Se -
zona rit pilnā sparā. 

Viktors Hausmanis

Astrīda Kairiša un Ģirts Jakovļevs Nacionālā 
teātŗa izrādē "Izabella, Spānijas karaliene"
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Latvijā pēc okupācijas paliku-
šajai vienai tautas daļai nav tie -
sību lemt par force majeure ap -
stākļos  ārpus Latvijas nonākušo 
tautas daļu, tās pēcnācēju likteni 
un viņu turpmāko piederību. Pēc 
pastrādāta  starptautiska noziegu-
ma  radušos objektīvos apstākļos  
Lat vijas pilsoņiem, kas devās pie-
spiedu trimdā, izveidojās objek-
tīva dubultā pilsonība.  

1990. gada 4. maija Deklarācijā 
par Latvijas Republikas neatka-
rības atjaunošanu ir noteikts, ka 
1940. gada 14. un 15. jūlijā oku pē-
tajā Latvijā polītiska terrora ap -
stākļos komūnistiskās PSRS valdī-
bas prasība mainīt valdību un 
1940. gada 17.jūnija PSRS militārā 
agresija ir vērtējamas kā starp-
tautisks noziegums. Tā rezultāts 
bija Latvijas okupācija un suve rē-
nās va  ras likvidēšana. Saskaņā ar 
starp  tautiskajām tiesībām šādam 
noziegumam nav noilguma.
Latvijas ērkšķainais atziņas ceļš 

atrast savus pavalstniekus
Analizējot Pilsonības likuma 

tiesisko un valsts burtakalpu inter-
pretāciju, sākot ar Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes rīcību, 
ar Administrātīvās rajona tiesas 
un Administrātīvās apgabaltiesas 
spriedumiem, apellācijas un kasā-
cijas sūdzībām, Augstākās tiesas 
lēmumu un spriedumu un bei-
dzot ar Satversmes tiesas spriedu-
mu,  var vienīgi konstatēt ar ci -
tām Eiropas Savienības valstu tie-
sām salīdzināto Latvijas tiesu  ērto 
iekārtošanos pasīvas tiesvedības 
judicial passivity nostājā, vēlmi        
šo jautājumu izvērtēt sašaurināti, 
uzsveŗot, ka pilsonības jautājums 
jārēgulē likumdevējam. 

Lai gan  Satversmes tiesa varēja 
izmantot izdevību valstij un li -
kumdevējam parādīt ejamu ceļu, 
kā tas ir pieņemts attīstītās tie -
siskuma demokratijās, tā ar savu 

Jūsu brīvība bija mūsu uzdevums
Baiba Lapiņa-Strunska Jebkuŗa demokratiska sabiedrība, kuŗa savus konfliktus 

nerisina, bet ar aizliegumiem konservē, beidz būt demo-
kratiska, pirms tā sāk apjēgt demokratiju. 

(Ginters Grass)

2010. gada maija spriedumu kom-
fortabli paslēpās aiz pāri par 50 
lapu gaŗiem prātojumiem, ka tās 
spriedums gan nav pret Latvijas 
nepārtrauktības principu, taču 
bū     tībā  nav arī par 1918. gada Lat-
vijas valstiskuma turpinājumu.   
Šīs tiesas sēdes priekšsēdis attei  -
cās saskaitīt 1+1 un paziņot objek-
tīvu rezultātu, bet izvēlējās ērtu 
esošā stāvokļa apstiprinājumu. 
Sat  versmes tiesas lielākais sasnie-
gums ir okupācijas fakta konsta-
tējums. Turklāt tā noraidīja 9. Sa -
eimas priekšsēža 2009. gada okto-
bŗa atbildes rakstā ietverto ap  gal-
vojumu, ka saskaņā ar 1919. ga   da 
Pavalstniecības likuma 8. pantu, 
kas formāli nepieļauj dubultpil-
sonību, Latvijas pilsoņi, kuŗi pēc 
Latvijas valsts okupācijas devās 
trimdā, ir zaudējuši Latvijas pilso-
nību. Ir absolūti neskaidrs, kāpēc 
šāds nekvalitātīvs atbildes raksts   
ir guvis pārējo 99 deputātu neda-
lītu atbalstu.

Šādu tīri gramatisku, tipiski 
padomisku likuma interpretāciju 
Satversmes tiesa noraidīja, jo Pa -
valstniecības likums, tāpat kā visa 
valsts likumdošana, bija jāpie -
mēro apstākļiem, kas Latvijas li -
kumdošanā nebija paredzēti, pro-
ti, okupācijai. 

Tā kā valsti veido trīs elementi – 
valsts, valsts tauta un valsts vara –, 
savu pilsoņu zaudēšana pret viņu 
gribu, tikai pamatojoties uz liku-
ma gramatisku interpretāciju, kas 
nebija domāta šādai ārkārtas si -
tuācijai, okupētajai Latvijas valstij 
būtu bijusi pašnāvnieciska. Tā -  
pēc Pavalstniecības likums bija 
jā  interpretē tā, ka Latvijas pilso-
nība visā okupācijas periodā nav 
tikusi zaudēta – nedz Latvijā, kur 
Latvijas pilsoņiem tika uzspiesta 
PSRS pilsonība, nedz trimdā, kur 
tie parasti ieguva otru pilsonību. 
Tas ir viens no Neatkarības at -

jaunošanas deklarācijā nostip ri-
nātās valsts nepārtrauktības dok-
trīnas centrālajiem elementiem.

Šādi, atbilstīgi valsts izdzīvoša-
nas interesēm, valsts okupācijas 
periodā rīkojās arī Latvijas leģi ti-
mās pārstāvniecības ārzemēs, iz -
sniedzot Latvijas pavalstniekiem 
Latvijas pases, kas vienlaikus no -
drēja arī par viņu pavalstniecības 
apstiprinājumu. Neviena valsts ie -
stāde un tiesa līdz šim nav vēlē-
jusies apjēgt, ka Latvijas okupā-
cijas laikā dzīvot brīvajos Rietu-
mos ar Latvijas Republikas ār -
zem ju pasi bija polītiska demons-
trācija pati par sevi un Latvijas 
Valsts kontinuitātes fakta atgādi-
nājums pasaulei! Okupācijas ga -
dos Latvijas Republikas sūtnie-
cības ārzemēs ir reģistrējušas pa -
valstniekus kā Latvijas pilsoņus, 
gan pirms, gan pēc Latvijas rīcīb-
spējas un neatkarības atjauno-
šanas. Ko Latvijas Republikas pa -
valstnieks trimdā aktīvi vēl val- 
s tiskāku varēja darīt!

Satversmes tiesa arī noraida 
apgalvojumu Saeimas atbildes 
rakstā, ka Augstākā padome rī  ko-
jusies ārpus savas kompetences 
robežām, savā 1991. gada novem-
bŗa lēmumā atzīstot Latvijas pil-
sonību arī tiem Latvijas pilso -
ņiem, kuŗi trimdā okupācijas 
periodā bija kļuvuši par du  bult-
pilsoņiem! Šis Saeimas apgalvo-
jums ir klajā pretrunā ar valsts 
nepārtrauktības doktrīnu. Acīm-
redzot Saeima taču pieļauj, ka 
Augstākā padome ir drīkstējusi 
pasludināt Latvijas Valsts neat ka-
rību, bet nav drīkstējusi atzīt pil-
soņa tiesības saviem pilsoņiem. 
Sekojot Saeimas loģikai, tā tad 
būtu valsts bez pilsoņiem.

Situācija, kas Latvijas Republi-
kas Augstākās tiesas tiesnešiem 
sākotnēji likās juridiski nepār-
protama, ar Satversmes tiesas 

lēmumu kļuva neapgāžama.        
Šķiet, ka Latvija ir jauna valsts,         
tai ir jāapzina un jāreģistrē savi 
pilsoņi. Pavalstniecības institūts 
okupācijas rezultātā netiek atzīts 
un ir zudis. Kaut Latvijas valsts jo -
projām nepārtraukti pastāvēja, 
līdz ar to arī okupācijas laikā 
Latvijas pilsonība joprojām pa -
stāvēja un izplatījās uz nākama-
jām paaudzēm. Kaut okupācijas 
laikā Latvijas valsts sūtniecības 
ārzemes rīkojās Latvijas valsts    
vār dā un to izdotie lēmumi un 
veiktās darbības, pavalstnieku re -
ģistrēšana un pasu izsniegšana        
ir spēkā, šodienas Latvijas iestā - 
des atsakās atzīt savu diplomā -
tisko pārstāvību dokumentus un 
pases, līdz ar to pavalstniecības   
un to derīgumu pagarināt. Pat        
vēl pēdējā brīdī Augstākās tiesas 
sēdē PMLP jurists apgalvo, ka 
ārzemju pase ir tikai iespēja pie-
prasīt pavalstniecību, nevis pa -
valst     niecība pati! Rodas jautā -
jums, kāpēc šādi padomijas in -
doktrinēti juristi netiek atlaisti. 

Tā, piemēram, „jaunās valsts” 
teorētiķi neatzīst, ka Latvijas pa -
valstnieki Latvijas okupācijas lai -
kā Rietumu ārzemēs bijis viens  no 
būtiskākajiem Latvijas valsts ele-
mentiem – valsts tauta. Visu oku-
pācijas laiku polītiskā trimda Rie-
tumos formējās un skaļi un ne -
mitīgi atgādināja pasaulei Lat vi - 
jas valsts turpinājumu tad, kad 
Padomju Savienība bija pasludi-
nājusi jauno cilvēku jaunā valstī. 
Ar šādu pieeju likumdevējs ir 
aizskāris savu pilsoņu tiesisko pa -
ļāvību, jo dubultā pilsonība iz  vei-
dojās Latvijas okupācijas seku ie -
tekmē. Spriedums trimdas latvie-
šiem, kuŗi ir citu valstu pilsoņi, 
liegt Latvijas pilsonību, ir de facto 
tās atņemšana. Tas ir starptau -
tisko tiesību pārkāpums pašiem 
pret saviem pilsoņiem un pret 

savu nāciju. Trimda ir integrāla 
Latvijas pilsoņu kopuma un 
latviešu nācijas sastāvdaļa.

Sekojot valsts loģikai, tie, kas        
ir cietuši no padomju un fašisma 
represijām, atrodas vienīgi Lat -
vijā. Bēgļiem, kuŗi bēga no dzim-
tenes un piespiedu kārtā dzīvoja 
ārpus savas tēvzemes, nav pie-
šķiŗams padomju un fašisma re- 
p resijās cietušo statuss, jo tie jau 
tikai atradušies  saulainas svētdie-
nas izbraukumā. 

Bēgļi vai emigranti
Dubultā pilsonība neradās emi g- 

rējot, kā bēgšanas faktu šodien 
Latvijā mēdz nepareizi apzīmēt. 
Otrā pasaules kaŗa bēgļi negāja 
bombardēšanas laikā Rīgā uz 
ceļojumu biroju, lai tur nopirktu 
braucienu uz Rietumiem, tie       
glāba savu pliko dzīvību! Emi g -
rā cija parasti nenotiek tad, kad        
tanks stāv cilvēkam deguna 
priekšā! No Otrā pasaules kaŗa 
krievu tankiem cilvēki bēga,        
nevis emigrēja!

Atjaunojot neatkarīgās Latvijas 
tiesību sistēmu, likumdevējam, 
ievērojot tiesiskas valsts princi -
pus, bija pienākums izlīdzināt pa -
domju okupācijas necilvēcīgā re -
žīma nodarītos zaudējumus un 
atjaunot taisnīgumu. Likumde -
vējs ir atstājis bez ievērības vēs tu-
risko situāciju. Tas, kuŗš lieto nevis 
argumentus, faktus un vēstures 
patiesību, bet tiesu spriedumu 
varu, demokratijās nav uzvarētājs.

Ar 2010. gada Satversmes tiesas 
spriedumu visi Latvijas polītis kie 
bēgļi un to pēcteči ir padzīti.         
Fakts ir tāds, ka šodienas Latvija        
ir aiztriekusi simtiem tūkstošu 
savu leģitimo pilsoņu un izkā -    
pusi no savas valsts vēstures.         
Tikai izprotot pagātni, tiek sa-
prasta tagadne.

(Turpinājums sekos)

Rīgas Latviešu biedrībā (RLB)   
5. martā notika biedru pilnsapul -
ce - turpinājums 19. februāŗa sa -
pu lcei, kas nebija lemttiesīga, jo 
ne  atnāca pietiekami daudz bied-
ru. Pirmais apspriežamais jautā-
jums sapulcē bija RLB priekšsēža 
Ingmāra Čaklā pārskata ziņo -
jums, tika iecelti arī jauni Goda 
biedri un ievēlēta jauna Dome. 

Pagājušais gads biedrībai atnesis 
daudz pārmaiņu, kas vērtējamas 
kā pavērsiens senākās, nopelniem 
bagātākās un 1989.gadā atjauno-
tās latviešu sabiedriskās organi zā-
cijas jaunāko laiku vēsturē. 

Jurists un režisors, četru bērnu 
tēvs Ingmārs Čaklais uzņēmās 
bied rības vadību brīdī, kad fi - 
nan ču situācija bija tik smaga,      
kad citu vadīt gribētāju gandrīz 
nebija, taču patiesais parādu bed-
res dziļums atklājās vēl krietnu 
brī di vēlāk. Vasarā Biedrības ār -
kār  tas pilnsapulce lēma par kre-
dita ņemšanu, lai atdotu gandrīz 
pusotru simtu tūkstošu lielos pa -
rādus valstij un privātpersonām. 

Tiktāl Rīgas Latviešu biedrību 
skāris līdzīgs liktenis kā valsti ko -
pumā, taču turpmākais liecina  
par daudz augstāku atbildības lī -
meni, jo Biedrībā reāli notikušas 
struktūrālas reformas, par kuŗām 

Rīgas Latviešu biedrība krustcelēs. Ne soli atpakaļ!
valstī tikai gaŗi un plaši tiek ru -
nāts – nu jau trešo gadu. 

Biedrībā gada laikā būtiski sa -
mazinātas darbinieku algas. Visu 
šo gadu priekšsēdis strādā bez at -
al gojuma, sekodams latviešu trim-
das organizāciju priekšzīmei un 
veidojot jaunas sabiedriskā labu-
ma darbības tradicijas Latvijā. 

Veikts RLB nama telpu audits, 
no  teiktas visiem saprotamas no -
mas cenas, un gandrīz visas ilgter-
miņa nomai pakļautās telpas ir 
iz   īrētas. Izveidoti standarta līgu -
mi, sakārtota lietvedība un grā-
mat vedība, divkārt samazināti iz -
devumi par sakariem un visā 
Bied rības namā strādā jaudīgs 
bez vadu tīmekļa pieslēgums. 

Šī gada laikā ir mainījies arī Do -
mes un Valdes darba stils. Visas 
sēdes tiek ieskaņotas skaņu ie  raks-
tā un protokolētas, un katram, kas 
vēlas, ir iespēja saņemt protokolus 
un biedrības finanču pārskatus. 

Gada laikā biedrībā iestājušies 
vairāk nekā 200 jauni biedri, to -
starp sabiedrībā pazīstami un cie-
nīti cilvēki – mācītājs Guntis Kal-
me, „helsinkietis” Konstantīns 
Pu   purs, lībiešu sabiedriskais dar-
binieks Dāvis Stalts, filozofe Maija 
Kūle, EP deputātes Inese Vaidere, 
Sandra Kalniete un daudzi citi. 

Sabiedrisko attiecību speciā-
listiem visā pasaulē ir teiciens: 
„Reputācija nāk no iekšienes.” 

Biedrība sāk atgūt savu labo 
slavu, un to nosaka tieši ideolo-
ģiskās un stratēģiskās pārmaiņas, 
kas caurstrāvo Ingmāra Čaklā zi -
ņojumu: 

„Es ar katru dienu vairāk jūtu, 
ka Rīgas Latviešu biedrība var       
būt spēks, kas maina valsti. Mēs 
vienmēr esam apzinājušies, ka ne -
esam polītiska organizācija tādā 
nozīmē, kā to saprot šodien. Es 

tikai varu to vēlreiz apliecināt,         
jo pamatjēdzieni – latviešu valoda, 
tauta, Latvijas zeme un mūsu 
valsts - vispār nav apspriežami        
un pakļaujami jebkādai polīti -     
kai. Ne soli atpakaļ! Mums jāsāk 
atgūt zaudētās pozicijas, kā tas   
bija gandrīz pirms 150 gadiem, 
kad doma par savu valsti bija tikai 
neprātīgo sapnis.

Šodien Biedrība atkal ir krust-
celēs. Aicinot kādu kļūt par dom-
nieku, padomājiet, vai viņš to         
var un vai grib. Un katrs kandi -

dāts lai atbild sev uz jautājumu – 
vai esmu cienīgs un spējīgs būt 
priekšsēdis - šodien, pēc gada           
vai diviem. Tikai tādiem ir jā -       
būt Domē! Mums ir jāievēlē spē-
jīgi cilvēki, jo tieši tādi spēs pacelt 
biedrību par organizāciju, kuŗa          
ir kā karogs, kas iet procesiem       
pa priekšu un saka, kam valstī        
būs notikt.

Biedrībai ir jāatrod spēks teikt, 
ko mēs gribam un kā mēs gri -
bam, lai tad, kad atbrauc kāds 
pamācītājs no malas, mēs varam 
viņu ieaicināt savā namā un teikt – 
tu vari uzklausīt visas Latvijas         
īstās un pašpasludinātās mino ri-
tātes, bet arī latviešu viedoklis          
tev ir jāzina!

Par katru nācijai aktuālo lietu 
Biedrības domnieki var spriest       
un savu lēmumu paziņot sa -
biedrībai. Ja šie lēmumi atbildīs 
mūsu tautas interesēm, tiem būs 
milzu svars. Mēs būsim daļa no 
tautas, un tautai būs svarīgi,             
ka mēs savu darbu paveicam 
godam.

Es aicinu kļūt par organizā -        
ciju, par ko ikviens latvietis var 
teikt – tie ir manējie.”

Ieva Nikoleta Dāboliņa,
RLB biedre

Biedrības nams

(Turpināts no nr. 10)
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D A Ž O S  V Ā R D O S

Mans vectēvs piedzima aizpa-
gājušā gadsimta beigās un bēr-
nībā uz savas ādas izbaudīja ca -
riskās Krievijas pārkrievošanas 
polītiku. Ja skolā runāja inorodcu 
valodā, tad kaklā uzkāra dēlīti    
un telpas stūrī bija jāsēž uz ce -
ļiem kaltētos zirņos. Ārpus mā -
cību iestādes pletās latviska zem-
nieku vide, tāpēc tautas dvēseli 
skolā nesalauza un vēlāk no šīs 
paaudzes izauga strēlnieki. Ik -
dienas valodas lietošanā pār krie-
vošanas mēģinājumi tomēr sa -
vas pēdas atstāja – visu mūžu 
vectēvs taisnleņķa lineālu sauca 
par triugoļņiku un tēju par čaju. 

Vēsturnieks Inesis Feldmanis 
stāsta par šodienas Krievijas hu -
mānitārās ietekmes polītiku, ku -
ŗas mērķis ir reintegrēt bijušās 
PSRS telpu Krievijas informā tī-
vajā, polītiskajā un kultūras telpā. 

A. Liepiņš: Runāsim pa latviski. Cieti!
Var runāt latviešu vārdiem un tomēr izteikt krievu valodas intonāciju

Agris Liepiņš, mākslinieks

Es apņemos pilnīgi Pērkonu aizliegt un par savas tautas nodevēju 
palikt. Palīdzēt tautas varoņus samaitāt, še svešas ticības mācītājus 
ievest, tautiešus pierunāt svešiniekiem klausīt, kaut un dedzināt tos, 
kas turas pretim, vispārēju verdzību beidzot še ievest. 

(Kangara solījums Līkcepurem)

Latvijā tās galvenais uzdevums  
ir nodrošināt Latvijas iedzīvo -
tāju identitātes maiņu par labu 
Krievijai. Latvijai jātop daudz 
krieviskākai, nekā tā ir pašreiz. 
Kā redzams, vilks spalvu met, 
bet tikumu ne.

Pārkrievoties var dažādi. Vis-
labāk, ja paši, neviena nepie-
spiesti. It kā lēnām, mazpa ma - 
 zī tiņām, solīti pa solītim. Cau-
rām dienām skatoties Krievijas 
seriālus, klausoties Krievijas hi -
tus, baudot Krievijas humora 
rai dījumus. Citiem vārdiem sa -
kot – dzīvojot krievu valodas in -
formātīvajā telpā.

Katrai valodai ir savs neat kār-
tojams šarms, savs skanējums. 
Pat neprotot neviena vārda, ne -
viens nesajauks ķīniešu valodas 
pīkstīgo, uz augšu pasviesto te -
cējumu ar franču valodas aiz -

degunes “r” skaņas mīksto vel ša-
nos. Katrā mēlē vārdi teikumā 
kārtojas citādi. Vadot dzīvi citas 
valsts informātīvajā telpā, sve -
šais nemanot pielīp. Pieķep un 
iesakņojas, līdz kļūst par nor -
mu. “Jānis ir pie sevis. Mirklīti 
uzgaidiet, viņš tikai izdarīs vie -
nu zvanu. Uzvilks kurtku un, 
ko   roče, pēc tam mēs dosimies 
tipa pusdienās.” Daļa vārdu ir 
gluži vienkārši pārņemti no 
krievu valodas, tos viegli pazīs-
tam. Bet var arī runāt latviešu 
vārdiem un tomēr izteikt krie - 
vu valodas intonāciju. Šlesers – 
cieti! Ministri iznes jautājumu uz 
sēdi. Valoda lēnām zaudē savu 
identitāti un pieņem citu. Nezi-
not ne vārda latviski, no malas 
izklausās, ka skan krievu valoda!

Ilgstoši mīcoties citas valsts 
informātīvajā telpā, mainās arī 
uzvedības normas. Reiz ar inte-
resi vēroju kādu kollēgu – re- 
k lāmas nodaļas darbinieku. 
Saru nājoties ar klientiem, viņa 
žesti un mīmika bija kā ameri-
kāņu seriālos noskatīta. Vēlāk 

uzzi nāju, ka vīrietis desmit gadus 
strādājis Amerikā un tagad at -
griezies Latvijā. Ar laiku jocīgie 
žesti pazuda, un viņš atkal plā-
tījās ar rokām kā normāls lat-
vietis. Vakarā noskatos televīzijā 
par velti translētos Krievijas se -
riālus. Sasisto lukturu ielas, men-
tu kaŗus, našu rašu, ekstrasensus 
utt. Eju pa Brīvības ielu un vē -
roju plakātu stabus. Ar viesiz - 
rā dēm mūs apsēdis Galkins, 
Ok sana Bilera, grupa Kontra un 
Belamorkanal, kā arī citi Krie-
vijas estrādes spīdekļi.

Citu dienu vēroju jauniešus 
ielās. Latviešu puišu grupiņa,   
kur stāv, tur spļauj vai nomet iz -
smēķi. Rokas ādas jaku kabatās 
sabāzuši, nez par ko skaļi zviedz. 
Tā nav latviešiem raksturīgā la -
bestīgā apcelšanās vai uz zoba 
pavilkšana, gaisā jūtama vul gā-
ritāte, agresīvitāte, bļaustīgs ska-
ļums. Krievu anekdoti, lamu-
vārdi tāpat. Iezvanās mobilais 
telefons, melodija pazīstama – 
par zaķiem, kuŗi šķin zāli. Krie-
viska vide, tik pazīstama un mīļa 

no padomju laikiem. Savējā, pēc 
divdesmit gadiem vēl aizvien 
savējā. Savējā paaudzei, kuŗa ir 
izaugusi neatkarīgā Latvijā

Sargāsim un kopsim savu va -
lodu, nepiesārņosim to un ne -
ļausim noniecināt. Beigsim mo -
cīties mazvērtības komplek -       
sos par mūsu it kā necilo valo - 
du. No augstām tribīnēm tiek 
borēts par krievu valodas aiz-
laicīgumu, pret kuŗu jāizturas       
ar atbilstīgu cieņu un bijību.        
Pret jebkuŗru valodu jāiztu -      
ras pieklājīgi, tomēr apzinā-
simies, ka latviešu valoda ir 
pulka senāka, pēc daudzu va -
lodnieku domām, baltu valo-
das ir vecākas par sanskrita va -
lodu. Savukārt krievu mēle ir 
viena no jaunākajām. (Izcēlums 
mūsu – red.)

Paturēsim prātā – vienīgā vieta 
pasaulē, kur ilgtermiņā latvieši 
var kopt savu valodu un veidot 
latvisku vidi, ir Latvija. Citas 
vienkārši nav.

(Pēc Latvijas Avīzes)

Latvijā 1. martā sākās tautas 
skaitīšana, pirmā kopš iestāša -
nās Eiropas Savienībā. Taču tā 
neiesākās gludi, jau dažas die -
nas pēc sākuma portāls Delfi 
atklāja, ka, tīmeklī brīvi iegūstot 
citu cilvēku personas kodus un 
pases numurus, iespējams iekļūt 
viņu aizpildītajās tautas skaitī-
šanas elektroniskās versijas an -
ketās, kā arī mainīt tajās ieraks-
tītos datus. Tātad atkal atklājas, 
ka ar datu aizsardzību Latvijā jo -
projām ir lielas problēmas, un  
arī apliecina, kā strādā valsts ie -
stādes, kas joprojām nespēj sa -
gatavoties projektam vairāku ga -
du gaŗumā. Parādījušās pat tī -
mekļa vietnes, kuŗu dizains un 
saturs irr līdzīgs Centrālās sta -
tistikas pārvaldes (CSP) oficiāla-
jai tautas skaitīšanas tīmekļa 

VAI VISI TIKS SASKAITĪTI?
viet nei, un CSP ir spiesta brīdi-
nāt cilvēkus uzmanīties no iespē-
jamas krāpniecības.

Arī es nolēmu izmantot tī -
mekļa priekšrocības, lai mājasla-
pā www.tautasskaitisana.lv „sa -
skaitītos”, taču izrādījās, ka tad,       
ja nav e-paraksta un persona    
nav klients norādītajās bankās, 
caur kuŗu i-netbankām var au -
torizēties tautas skaitīšanas an -
ketas aizpildīšanai, personai šā - 
da iespēja ir liegta. Nu labi, at -
liek gaidīt, kad kāds no Centrā -
lās statistikas pārvaldes pārstāv-
jiem klauvēs pie manām durvīm. 
Taču kā viņi mani atradīs? Pie-
rakstījies esmu lauku mājās, bet 
dzīvoju Rīgā. Saprotamā kārtā 
vispirms pie manis dosies un pie 
slēgtām durvīm klauvēs Latgalē. 
Šāda problēma ir tūkstošiem 

Latvijas iedzīvotāju, kam pie -
raksta vieta un faktiskā dzīves-
vieta ir atšķirīgas.

Kopumā tautas skaitīšanā jā -
atbild uz 36 jautājumiem. Divu 
veidu anketās. Mājokļa anketā 
ietverti jautājumi par mājsaim-
niecības locekļu skaitu, kā arī 
tādi mājokli raksturotāji jautā-
jumi kā dzīvojamās ēkas veids, 
mājokļa platība, ūdens apgādes 
sistēma, apkures veids u.c. Per-
sonas anketā tiek sakopota in -
formācija par iedzīvotāju darbu, 
izglītību, ģimenes stāvokli, tau-
tību, valodu, kuŗu pārsvarā lieto 
mājās, kā arī par to, vai iedzīvo-
tājs ir pēdējā laikā uzturējies 
ārzemēs. Iedzīvotāji tiks lūgti 
papildus sniegt informāciju par 
emigrējušām personām, un tas 
palīdzēs precīzēt Latvijas pa  stā-

vīgo iedzīvotāju skaitu.
 Likums „Par tautas skaitīšanu” 

nosaka, ka šis ir obligāts pasā-
kums. Atbilstīgi Administrātīvo 
pārkāpumu kodeksam cilvēkus, 
kuŗi apzināti nepiedalās tautas 
skaitīšanā, var sodīt, pat piemē-
rot naudas sodu līdz 250 latiem. 
Taču CSP norādījusi, ka pār -
valde nav represīva iestāde un 
nevienu cilvēku nesodīs. Tos, 
kuŗi nebūs paši „saskaitījušies” 
tīmeklī un nevērs durvis arī       
tautas skaitītājiem, kad tie at -
nāks uz mājām, pieskaitīs auto -
matiski, neiegūstot par viņiem 
papildu informāciju. 

Latgaliešu sabiedriskās orga-
nizācijas ir panākušas, ka tautas 
skaitīšanas anketā ir  iekļauts 
jautājums: „Vai jūs ikdienā lieto-
jat latviešu valodas paveidu – 

latgaliešu valodu?” Informācija 
par latgaliešu valodas lietotāju 
skaitu ļaus apzināt latgaliski ru -
nājošo cilvēku skaitu. Sabied-
riskās organizācijas cer, ka tas 
palīdzēs nominēt un iekļaut lat-
galiešu tradicionālo kultūru 
UNESCO Pasaules nemateriālās 
kultūras mantojuma sarakstā,       
kā arī vienkāršos iespēju pie-
ņemt polītisku lēmumu par re -
ģionālās valodas statusa pie-
šķiršanu vai nepiešķiršanu lat-
galiešu valodai atkarībā no va -
lodas lietotāju skaita. Diemžēl 
jau tājuma formulējums neatklās 
patieso latgaliešu valodas pra -
tēju skaitu, jo ievērojama daļa 
latgaliešu dzīvo ārpus dzimtā no -
vada un ikdienā latgaliski neru-
nā.

Dainis Mjartāns

Pēc diskusijām ar vairākiem 
domubiedriem sociālantro po-
loģe Dagmāra Beitnere pazi ņo-
jusi, ka inteliģence par piemē-
rotākajiem Valsts prezidenta 
amata kandidātiem minējusi 
rakstnieci Annu Žīguri, Latvijas 
Universitātes rektoru Mārci Au -
ziņu un Eiropas Savienības tie -
sas tiesnesi Egilu Levitu. Atzīts, 
ka patlaban Latvijas sabiedrību 
pārņēmusi neticība valstij un 
de mokratijai. Zudusi ticība, ka 
sabiedrība var kaut ko darīt. 
Pašreizējam Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram ir iespēja pa -
nākt, lai šī ticība atgrieztos. 

***
Valsts prezidents Valdis Zat-

lers tikās ar Valsts valodas        
ko  misijas priekšsēdi Andreju 
Veis bergu. Viens no viņu sa -
runas tematiem bija pāreja uz 
mācī bām valsts skolās tikai 
latviešu valodā. Prezidents arī 
uzklau sīja komisijas viedokli 
par sveš valo du, īpaši angļu       

valodas, lietoju mu augstākajā 
izglītībā.

***
Latvijā pagājušajā gadā at -

klātas 21 397 viltotas lata nau -
das zīmes, no tām 154 bankno-
tes, informē Latvijas Banka, at -
saucoties uz Valsts policijas da -
tiem. Atklāto banknošu viltoju-
mu skaits ir samazinājies,  mo -
nētu – pieaudzis. Tas lielā mērā 
izskaidrojams ar Valsts policijas 
veiksmīgi atklātajām viltotas 
naudas ražotnēm un tajās kon-
fiscēto viltojumu apjomu, pirms 
tie nonākuši apritē.

Tendence tam, ka gadā Latvijā 
atklāj dažus simtus viltotu ban k-
nošu un vairākus tūkstošus  mo -
nētu, ir nemainīga. Banka uz  -
sveŗ, ka naudas viltošana nerada 
nekādus draudus Latvijas taut-
saimniecībai, jo, piemēram, visa 
2010. gadā atklāto viltojumu 
summa – 35 831 lati – ir procen-
ta tūkstošdaļas (0,004%) no ap -
grozībā esošajiem latiem.

Biedrības Sargi valodu un 
Latviju un nacionālās apvie-
nības VL/TB/LNNK parakstu 
vākšanas kampaņā, lai rosinātu 
pārmaiņas Satversmes 112. pan-
tā, 26. februārī izdevās savākt 
trūkstošos parakstus. Šie gro-
zījumi nosaka, ka visās valsts      
un pašvaldību skolās ar 2012. 
gada 1. septembri pamatizglītības 
apguve notiks valsts valodā. “Pal-
dies visiem, kas ar savu pa  -           
rakstu apliecinājuši atbalstu Sa- 
t versmes grozījumiem! Izsakām 
pateicību visiem novadu koordi-
nātoriem, kuŗi ir palīdzējuši sa -
vākt nepieciešamos 10 000 pa -
rakstu,” sacīja viens no nacionā-
lās apvienības līdeŗiem Imants 
Parādnieks.  

***
Saeima neatbalstīja VL/TB/

LNNK deputātu ierosinājumu 
likumā „Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām” iekļaut 
16. martu par Latviešu nacionā -
lo kaŗavīru dienu. Debatēs tika 

atzīts, ka par Latvijas brīvības 
cīnītāju piemiņas dienu jau ir 
noteikts 11. augusts.   

***
Ārlietu ministrs Ģirts Valdis 

Kristovskis (Vienotība) pēc tik-
šanās ar Čechijas kollēgu, at -
bildot uz kādu jautājumu, 
Krievijas prezidentu Dmitriju 
Medvedevu nosaucis par mi -
nistru. Šī nav pirmā reize, kad 
publiskos pasākumos Kristov- 
s kis pārteicies. Pēc vizītes ASV 
valsts sekretāri Hilariju Klintoni 
viņš nodēvējis par ASV pre-
zidenti. Uzstājoties ārpolītikas 
debatēs, Kristovskis no tribīnes 
aizsardzības ministru Arti Pab-
riku nosauca par ārlietu ministru.

***
Rīgas Austrumu klīniskajā 

uni versitātes slimnīcā veikta 
uni kāla operācija – 49 gadus 
vecam pacientam likvidēts nie -
ŗu audzējs, kas bija skāris mugur-
kaula smadzenes. Mugurkaula 
fragments aizstāts ar implantu. 

Pacientam atjaunotas spējas pat-
stāvīgi pārvietoties.

***
Britu plašsaziņas līdzekļos 

publicēta informācija, ka ava-
rijā Lielbritanijā bojā gājusi 
Latvijas pavalstniece, 27 gadus 
vecā Dita Pavārniece. Viņa bija 
pasažiere vieglajā automašīnā, 
kas avarēja naktī uz mitra auto-
ceļa Džērsijas salā. Ar nopietnām 
traumām cietusī nogādāta slim-
nīcā, taču tur mirusi. Pēc poli-
cijas novērtējuma automašīnas 
vadītājs uz mitrā autoceļa zau-
dējis kontroli pār savu sporta 
automašīnu.

***
Latvijā šā gada sākumā bija 

reģistrēti 36 420 šaujamieroču 
īpašnieki, no kuŗiem 26 487 ir 
mednieki. Pērn salīdzinājumā ar 
2009. gadu ir samazinājies me  d-
nieku skaits, bet pieaudzis paš-
aizsardzības šaujamieroču un 
sporta šaujamieroču īpašnieku 
skaits.
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Drīzumā plānots pabeigt projektu „Ilgtspējīga dabas resursu 
saglabāšana Zemgalē”. Projektā iesaistīta Aizkraukles, Bauskas, 
Jelgavas, Krustpils, Rundāles un Viesītes pašvaldība. Projekta part neŗi 
piecos dabas parkos ir izvietojuši informātīvās un servisu norādītājas 
zīmes, virzienu norādes, kā arī labiekārtojuši atpūtas vietas. Reģionā     
ir apmācīti 20 vides gidi. 

Aizkraukles novada vecāko klašu skolēni šogad sagatavojuši 11 
zinātniskās pētniecības darbus par daždažādiem tematiem. Četri 
labākie darbi izvirzīti uz Zemgales reģiona skati.

Latvijas trūcīgajiem ļaudīm arī šajā gadā pārtikas pakas piegā dās 
uzņēmums „Dobeles dzirnavnieks”. Līgums ar Lauku atbalsta dienestu 
parakstīts par 1 665 144 pārtikas produktu komplektiem un to pie -        
gādi labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām. 
Pakas labdarības organizācijām sāks piegādāt aprīļa sākumā.

Cesvaines novada brīvdienu māja „Pie sievasmātes” atvērta tikai 
divus gadus un krīzes apstākļos nesūrojas par grūtībām, bet meklē 
ceļus, kā piesaistīt viesus. Ar sievasmātes un medību dievietes Diānas 
palīdzību „Grūbu” saimnieki Anita un Arvīds Greidiņi atraduši savu 
nišu ceļotāju piesaistē un svinību rīkošanā.

Seces pagasta biedrība „Greblis” īsteno Latvijas – Šveices sadarbī-
bas projektu, kuŗa ietvaros Latvijā atzīti tango dejotāji Aigars Stirna        
un Santa Birze-Stirna Jaunjelgavas novada kultūras namā māca dejot 
tango. Kopš 2008. gada viņi piedalās arī Starptautiskajā tango festivālā 
Vupertālē Vācijā.

Jēkabpilī, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils 
iecirknī, 3.martā notika svinīga sanāksme. Iekšlietu ministre Linda 
Mūrniece pasniedza apbalvojumu – krūšu nozīmi „Par cītību policijā” 
13 policistiem, kuŗi 25.janvārī piedalījās bruņotas piecu laupītāju        
grupas aizturēšanā.

Latgaliešu kultūras gada balvu “Boņuks 2010” nominācijā „Gada 
cilvēks Latgales kultūrā” saņēma paidagoģe un režisore Anita Loč -      
mele (Danskovīte) par lugu “Latgola.lv”, kas tiek izrādīta uz Nacionālā 
teātŗa skatuves Rīgā. Par „Gada projektu latgaliešu kultūrā” atzīts 
Daugavpils teātŗa uzvedums “Klepernīku pagosta zvaigzne”, par          
„Gada kultūras darbinieku” kļuvis deju kopas “Dziga” māksliniecis -     
kais vadītājs Ilmārs Dreļs, un par „Gada skolotāju” nominēta latviešu 
valodas un literātūras paidagoģe Līga Rundāne no Kārsavas vidusskolas. 

Enerģētikas koncerna AS Latvenergo tiešās izmaksas no 2010. 
gada 26. decembŗa līdz 2011. gada 25. janvārim dabas stichijas seku 
likvidācijā sasniegušas 1,2 miljonus latu, liecina energosabiedrības 
sniegtā informācija. Elektrolīniju sakārtošanā un elektrības atjauno -
šanā bija iesaistītas 359 brigādes vairāk nekā ar 1000 darbiniekiem.

Salaspilī 49 iedzīvotāji par līdzdalību Latvijas neatkarības aiz-
stāvēšanā 1991. gada janvārī saņēma Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 
Līdz šim Latvijā jau ir apbalvoti gandrīz 29 000 barikāžu dalīb nieku.

Latvijas mežos nekoksnes produktu kopējā vērtība ir 71 miljons, 
no tās 50% - 35,9 miljonus dod ik gadu savāktās sēnes. Par to nesen 
notikušajā konferencē “Meža nozare 20 Latvijas neatkarības gados” 
informēja Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors     
Arvīds Ozols. 

Daugavpils novada Naujenē 21. februārī 100 gadu jubileju svinēja 
pensionāri Jevdokija Cepļuka un Jāzeps Lociks. Viņus aprūpē bērni un 
mazbērni.

Krāslavas ēdināšanas nams „Daugava” konkursā „Videi draudzīgs 
tirgotājs 2010” ieguvis 1. vietu nominācijā „Labākais ēdināšanas uzņē-
mums”.

Latgales sociālās aprūpes centri saņēma Vācijas Bundesvēra dāvi-
nājumu – 20 jaunas slimnīcas gultas. Iepriekšējos divos gados dāvinā-
jums vairākām Latvijas sociālās palīdzības iestādēm bijis vairāk nekā 
60 000 eiro vērtībā.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina

Kopš pagājušā gada nogales    
līdz 15. martam Latvijas skolās      
rit Latvijas Zaļās jostas, papīrfab-
rikas „Līgatne” un AS „Latvijas 
Valsts meži” rīkotais makulātūras 
vākšanas konkurss „Tu vari iz -
glābt...” un bateriju vākšanas kon-
kurss „Būsim atbildīgi!”. 

Konkursu mērķis ir padziļināt 
skolēnu izpratni par to, ka parei -  
zi sašķiroti un nodoti atkritumi 
kļūst par otrreizējām izejvielām 
jaunu produktu ražošanā, tāde -
jādi samazinot aizvien pieaugošos 
atkritumu apjomus, padarot tīrā-
ku un zaļāku apkārtējo vidi. Pa -
pīrs, kartons un makulātūra ko -
pē jo ikdienas atkritumu plūsmā 
ieņem vienu no galvenajām vie-
tām. Dažādās valstīs tā daudzums 
procentuāli ir atšķirīgs, tomēr sa -
sniedz pat 40% no kopējā sadzī -
ves atkritumu apjoma. Skolēnu 
savāktā makulātūra tiek nogā -  
dāta un pārstrādāta Latvijas pa -

Latvijas skolēni palīdz glābt kokus
pīrfabrikā “Līgatne”. Papīra galvenā 
izejviela ir koksne. Katra tonna 
makulātūras ietaupa caurmērā 
čet rus kubikmetrus koksnes un 
izglābj no izciršanas 12 - 14 ko -
kus, kas auguši gadu desmitiem. 

Attīstītajās valstīs caurmērā  
50% papīra izlieto par otrreizēji 
izmantojamu izejvielu. Pasaulē 
katrs cilvēks gadā caurmērā pa  -
tērē 58 kilogramus papīra. Jo 
augstāks valsts ekonomikas līme-
nis, jo lielāks ir papīra patēriņš. 
Arī Latvijā papīra patēriņš ar kat-
ru gadu strauji pieaug. Šobrīd tas 
ir vairāk nekā 40 kg uz vienu 
cilvēku. Makulātūra ir 1,5 - 2,5   
rei zes lētāka par citiem pusfab-
rikā tiem (cellulozi, kokmasu). 
Turklāt, izmantojot makulātūru, 
uz katriem 100 kg saražotā pa -
pīra tiek ietaupīti aptuveni 800 l 
ūdens un līdz 5000 kilovatu 
elektroenerģijas. No pārstrādā-
jamā papīra otrreizējā ražošanā iegūst dažādus ikdienā lietoja - 

mus papīra izstrādājumus – avī-
zes, salvetes, biroja un tipogra - 
fijas papīru, aploksnes, kartona 
kastes, ietinamo papīru utt.. 

Makulātūras vākšanas sacen -
sībā piedalās 332 izglītības iestā-
des no visiem Latvijas reģioniem. 
Aktīvākie skolēni ir Kurzemē, 
Vidzemē un Latgalē. Konkursa 
norises laikā drīkst vākt dažāda 
veida makulātūru – avīzes, žur-
nālus, grāmatas, biroja papīru, 
bro šūras, kartonu u.c.. Makulā-
tūra tiek rūpīgi sasieta pakās vai 
salikta atkritumu maisos, lai to 
ērtāk varētu nogādāt līdz Līgatnes 
papīrfabrikai. Tetrapakas, kuŗās 
tiek iepildīts piens, sula vai kefīrs, 
otrreizējai pārstrādei nav derīgas.

Šogad bateriju vākšanas kon-

kursam pieteikušās vairāk nekā 
200 izglītības iestādes – bērnu-
dārzi, pamatskolas, vidusskolas, 
arodskolas, kolledžas, pārsnie -
dzot iepriekšējo gadu dalībnieku 
skaitu. 

Visi konkursa dalībnieki būs 
ieguvēji, jo skolas par katru sa -
vāktās makulātūras tonnu sa -
ņems 5 kg otrreizēji pārstrādāta 
zīmēšanas papīra. 

Kopumā no skolām jau ir sa -
vāktas aptuveni 234 tonnas ma -
kulātūras un 5 tonnas izlietoto 
bateriju. Izlietoto bateriju kon-
kursā uzvarētāji būs zināmi pēc 
bateriju izvešanas no skolām, kas 
turpināsies līdz 1. aprīlim. Ap -   
rīļa beigās būs zināmas čaklākās 
skolas, kas saņems balvas. 

Uzvarētāja klase balvā saņems 
Meža ekskursiju ar autobusu, 
nodrošinot ne tikai piedzīvo ju-
miem bagātu dienu, bet arī ēdi-

nāšanu. Pirmajā trijniekā iekļu-
vušās klases dosies arī Putnu 
vērošanas ekskursijā un ekskur -
sijā pa Tērvetes dabas parku.

Tiks izvērtēta arī skolēnu in -
dividuālā aktīvitāte. Desmit čak-
lākie skolēni balvā saņems foto-
kameru, ceļojumu mugursomu 
un citas derīgas lietas. 

„Vēlos pateikties vairākiem 
tūkstošiem konkursa dalībnieku, 
skolotājiem un bērnu vecākiem, 
kas ir iesaistījušies dabas resursu 
taupīšanas akcijā – makulātūras 
un bateriju vākšanā. Ar savu rī cī-
bu viņi parādījuši, ka spēj sajust 
un cienīt tās vērtības, ko mums 
sniedz apkārtējā vide, ka viņiem 
nav vienaldzīgi, kāda būs pasaule 
nākotnē. Apvīsim Latvijai tīru, 
zaļu jostu un sargāsim to ik die-
nu,” teic Latvijas Zaļās jostas val-
des priekšsēde Velga Vilciņa. 

Teksts un foto Valija BerkinaLatvijas Zaļās jostas priekšsēde 
Velga Vilciņa ir viena no dabas 
resursu taupīšanas konkursu 
rīkotājām

Pie Līgatnes papīrfabrikas krājas skolēnu savāktā makulātūra

Līmeniski. 7. Novada centrs 
Latvijā. 8. Raganas. 10. Darbarīks 
tīklu darināšanai un labošanai.  
11. Kaklasaite. 12. Labības kulša-
nas paliekas. 15. Deformācijas 
veids. 17. Neliels klavesīns. 18.            
B. Prusa romāns. 19. Darbarīks 
zāles griešanai. 20. Smaka. 24. 
Mācību telpa skolā. 25. Priekš -
auts (novec.). 26. Kādas darbības 

rezultāts. 29. Dokuments, kas dod 
tiesības nodarboties ar tirdznie-
cību vai amatniecību. 30. Labā -
kais sasniegums kādā sporta vei-
dā.  31.Noslēgta sabiedrības grupa 
Indijā. 33. Virzuļmašīnas sastāv-
daļa. 34. Pie ūdensvada pieslē-
dzamas ūdens ņemšanas ierīces. 

Stateniski. 1. Neliels duncis ar 
trīsšķautnainu asmeni. 2. Zvejas 

rīks. 3. Sala Vidusjūrā. 4. Lakstaugs 
ar lieliem sarkaniem ziediem un 
augli – pogaļu. 5. Viegli vasaras 
apavi. 6. Karēļu un somu eposs.        
9. Čemurziežu dzimtas augs. 13. 
Veselības aizsardzības iestāde.        
14. Pamudinājums uz darbību.   
16. Izmeklēta sabiedrība. 18. 
Ūdens agregātstāvoklis. 21. Glez-
niecī bas technika. 22. Spīdīgs zī -
da au  dums. 23. Cinga. 27. Tiesis-
kais stā  voklis. 28. Signālizācijas 
sprāgst lādiņš. 31. Grupa cilvēku, 
kas apvieno jušies savtīgos nolū-
kos. 32. Neliels krustziežu dzimtas 
augs. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 10) 
atrisinājums

Līmeniski. 4. Sarma. 10. Atva-
das. 11. Ledains. 12. Vesta. 13. 
Aiz likt. 14. Ķekatas. 15. Liene. 16. 
Lēvenis. 18. Niagara. 19. Satik -
ties. 26. Klasika. 27. Kurzeme. 28. 
Arnolds. 29. Iekļaut. 32. Līdzsvars. 
38. Attēlot. 39. Seģenes. 40. Tenis. 
41. Piekūns. 42. Liektas. 43. Kāpas. 
44. Pienest. 45. Skumjas. 46. Ri -
bas.

Stateniski. 1. Atminēt. 2. Maz-
liet. 3. Sauklis. 5. Acetili. 6. Meti-
nāt. 7. Debesis. 8. Paraugs. 9. 
On datra. 17. Sasaistīt. 18. Ne -
skaidrs. 20. Aklas. 21. Jauns. 22. 
Viela. 23. Triks. 24. Nemaz. 25. 
Veste. 30. Striķis. 31. Pērkons. 32. 
Lohness. 33. Ziemāji. 34. Vaidava. 
35. Senisks. 36. Teikums. 37. 
Iekavas.  
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SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 27. martā plkst. 1.00 (pēc 

dievkalpojuma) Valentīnas Lam-
bergas piemiņas pēcpusdiena. 
Programmā fragmenti no lat viešu 
radioraidījumiem (WCRB), to -
starp Jāņa Zābera operārijas, bos-
tonieši dalīsies atmiņās par Va -
lentīnas Lambergas darbu lat viešu 
sabiedrībā. Piedalīšanās bez mak-
sas. Rīko Latviskā mantojuma 
fonds. Visi laipni aici nāti.

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

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

DENVERA (CO) 
• 12. martā plkst. 10. 00 Kolorado 

latviešu kultūras centra (KLKC) 
gada sapulce centra telpās (10705 
West Virgina Ave., Lakewood, CO, 
tālr. 303-986-5337). 

• 19. martā plkst. 6.30 centra 
telpās Denveras ,,Jūrmalnieki“ 
rīko dziesmu un deju vakaru. 
Dalības maksa $3.00

DETROITA (MI) 
• 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 draudzes 
dāmu komitejas rīko Lieldienu 
brokastis. 

FILADELFIJA (PA) 
• 26. martā, plkst. 19 Kabarē 

vakars TANGO BALĀDES, Fila-
delfijas Sv. Jāņa baznīcas sarīko-
jumu zālē, (3081 N. Newtown 
Street Rd, Newtown Square, PA). 
Laila Saliņa dziedās balādes, 
iemīļotas dziesmas, kā arī latviešu 
tango dziesmas, Jim Matus lautas 
(lute) pavadījumā. Ieeja $ 45.00 - 
koncerts, uzkodas, saldais galds. 

Informācija: Māra Buks, 610-383-
5972.

GRANDRAPIDI (MI) 
• 20. martā plkst. 3.00 biedrības 

namā (504 Grand NE) Māras 
teātŗa viesizrāde – Leldes Stumbres 
luga ,,Kronis II”.

KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 11. martā plkst. 6.30 Jautrs 

dziesmu vakars, piedalīsies sakso-
fonists Raivo Stašāns un solists 
Jānis Kalniņš. 

• 16. martā pensionāru sanāks me.
• 20. martā plkst. 12.30 

Apvienotās draudzes namā vijol-
nieces Aijas Īzakas un pianista 
Rūdolfa Ozoliņa koncerts. Rīko 
Koncertapvienība. 

27. martā Klīvlandes latviešu 
biedrības pilnsapulce. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 13. martā plkst. 1.00 Māras 

teātŗa viesizrādes – Leldes 
Stumbres luga ,,Kronis II”.

• Līdz 13. martam Laila Robiņa 
Pasadena Playhouse teātrī 
Dienvidkalifornijā (39 S El Mo  lino 
Ave Pasadena, CA) pie dalīsies 
dziesmuspēlē Dangerous Beauty, 
kam pamatā italietes, dzejnieces 
un kurtizānes Vero nikas Franko 
(Franco) dzīves stāsts. Laila Robiņa 
tēlo Veronikas māti Paolu. 
Informācija: www.pasadenaplay-
house.org 

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

MINEAPOLE (MN) 
• 12. martā plkst. 7.00 Labdarības 

koncerts, atbalstot Latvijas 50 gadu 

okupācijas mūzeju Rīgā, draudzes 
nama lielajā zālē (3152 - 17th Ave. 
S., tālr. 612-722-4622 ); piedalīsies 
draudzes koris, mūziķi Dzintars 
un Tīna Josti, tautasdziesmu an -
samblis ,,Teiksma”. Būs kafijas 
galds un atspirdzinājumi. Ieeja par 
vismaz $10.00 ziedojumu. Visus 
ienākumus nosūtīs Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzejam. Ietei-
cams aicināt arī cittautiešus, jo 
mūzikai tulki nav vajadzīgi. 

ŅUJORKA (NY) 
• 12. martā plkst. 1.30 Latviešu 

kultūras biedrības TILTS gada 
sapulce DV namā Bronksā. Pirms 
ssapulces plkst. 11.00 TILTS valdes 
sēde. 

• 13. martā Jonkeru baznīcā 
(Valentine Lane & Leighton Ave., 
Yonkers NY) pēc dievkalpojuma, 
kas sāksies plkst. 10.00, pankūku 
brokastis. Būs izloze, viens no lai-
mestiem – Konstantīna Čer noka 
glezna. Dalības maksa $25. Atli-
kums – Ņujorkas draudzes nomet-
nes ēdamzāles celšanai. Rīko Ņu -
jorkas draudzes Ziemeļu novada 
dāmu komiteja. Visi laipni ielūgti. 

• 16. martā plkst. 7.00 Latvijas 
vēstnieks ANO Normans Penke 
aicināts teikt runu ASV ANO 
asociācijas Bruklinas nodaļā 
Brooklyn Campus of Long Island 
University galvenā ēkā, Metcalfe 
Hall/Schwartz Atlantic center, 
Room LLC 116. N. Penke runās 
par Baltijas valstu polītiku, at -
tiecībām ar ASV, atbildēs uz 
jautājumiem; būs kafija un saldie 
ēdieni. UNA-USA Bruklinas no -
daļas tīmekļa lapa: www.una-
brooklyn.wordpress.com/ turpat 
var arī pieteikties, vai nostūtot 
pieteikumu pa e-pastu: unabrook-
lyn@gmail.com

• 17. martā plkst. 8.00 36 jauniešu 
koŗa ,,Kamēr...” koncerts 
Manhatanā Baryshnikov mākslas 

centrā Jerome Robbins teātrī (450 
W. 37th Street); diriģents Māris 
Sirmais. Ieeja $15.00, biļetes var 
rezervēt, zvanot: 212-868-4444, 
arī: www.bacnyc.org un www.
smarttix.com Programmā ,,Mīlas 
madrigāli” – Ērika Ešenvalda, 
Richarda Dubras, Artura Mas kata, 
Renāra Kaupera un citu latviešu, 
angļu, vācu un franču komponistu 
darbi. 

• 19. martā plkst. 2.00 DV nama 
Bronksa (115 W. 183.St.) Leģiona 
dienai veltīts sarīkojums. D. 
Vallenas pārskats par Latviešu 
leģionu un DV organizācijas 
dibināšanu; Ņujorkas vanadžu 
priekšniece Marija Mahere in -
tervēs vairākus bijušos leģionārus, 
jo pēc kaŗa dzimušiem par šo laiku 
maz kas zināms. Dalības maksa 
$15.00 ar cienastu. 

• 19. martā plkst. 8.00 koŗa 
,,Kamēr” koncerts Park Avenue 
Christian baznīcā, (1010 Park 
Avenue). Ieeja $15.00; biļetes var 
rezervēt: www.SmartTix.com vai 
pa tālruni: 212-288-3246. 
Programmā ,,Pasaules saules 
dziesmas” un veltījumi korim – 
Pētera Vaska, Ērika Ešenvalda un 
citu latviešu, igauņu, lietu viešu, 
amerikāņu komponistu darbi. 
Biļetes ieteicams rezervēt laiks, 
informācija par kori: www.kamer.
lv 

• 20. martā pēc dievkalpojuma, 
kas sāksies plkst. 10.30, Salas 
baznīcā (4 Riga Lane, Melville, 
NY), Pavasaŗa sarīkojums, veltīts 
dzejnieces Elzas Ķezberes 100 
gadu jubilejas ieskaņai. Prog-
rammā piedalīsies dzejniece Rita 
Gāle, Salas skolas skolēni, izrādīs 
daļu no filmas par dzejnieci no 
serijas ,,Latviešu kultūras per-
sonības trimdā”. Būs pusdienas, 
kafija un izloze. 

PORTLANDE (OR) 

• 19. un 20. martā Rietumkrasta 
latviešu Mākslas dienas latviešu 
centrā. 

PRIEDAINE (NJ) 
• 19. martā plkst. 3.00 Ņudžersijas 

latviešu biedrības pilnsapulce. 
Plkst. 1.00 Ņudžer sijas latviešu 
kreditbiedrības piln sapulce.

SANFRANCISKO (CA)
• 12. martā plkst. 2.00 draudzes 

namā (425 Hoffman Ave) Māras 
teātŗa viesizrāde – Leldes Stum-
bres luga ,,Kronis II”. Rīko Zie-
meļkalifornijas latviešu bied rība.

• 26. martā no plkst. 7. 00 līdz 
11.00 Draudzes namā (425 
Hoffman Ave) Ziemeļkalifornijas 
latviešu skola rīko Labdarības 
kazino vakaru (spēles, mūzika, 
balvas, uzkodas, dzērieni), dalī bas 
maksa $25.00 (ar uzkodām). Dar-
bosies bārs. 

Papildin for mācija, zvanot pa 
tālr.: 408- 759-1575

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

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

SV. PĒTERSBURGA (FL)
•13. martā plkst. 2.00 biedrības 

namā Latvijas Nacionālā teātŗa 
aktrises Indras Burkovskas 
monoizrāde ,,Benjamiņa. Kā 
dzīvot modernam cilvēkam.” Pēc 
izrādes kafija un atspirdzinājumi, 
vieglas uzkodas. Ieejas ziedojums 
– vismaz $25.00.

• 19. martā plkst. 2.00 biedrības 
namā DV Floridas apvienības 
gada svētki un kaŗavīru piemiņas 
sarīkojums.

• 26. martā plkst. 4.00 latviešu 
biedrības namā Māras teātŗa 
viesizrāde – Leldes Stumbres luga 
,,Kronis II”. 

2010. gadā mūžībā aizgājuši mūsu apvienības biedri

GASTONS AVOTNIEKS
dz. 1926. g. 23. septembrī, miris 2010. g. 25. maijā

RAIMUNDS KRASTIŅŠ 
dz. 1920. g. 3. novembrī, miris 2010. g. 5. augustā

ANNA OZOLIŅA 
dz. 1933. g. 27. martā, mirusi 2010. g. 13. jūlijā

ALEKSANDRS ZASTERS 
dz. 1918. g. 2. jūlijā, miris 2010. g. 31. jūlijā

ZELTIŅŠ PAULIS – mūža biedrs 
dz. 1921. g. 16. jūlijā, miris 2010. g. 4. aprīlī

Ar mīlestību atcerēsies
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA MINESOTĀ

Dieva mierā aizgājis mūsu svainis

BRONIS STARIS
dzimis 1919. gada 25. novembrī

miris 2011. gada 24. februārī Middleboro, MA

Mīļā piemiņā viņu paturēs
ANITA, JULI

IRĒNE UN ARVIDS

Nakts pārmet tiltu
Uz aizsaules krastu.
Ej klusi pāri
Un nomet dienas nastu.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā radiniece

AINA MEDENE, RN, dz. EGLĪTE
dzimusi 1920. gada 28. oktobrī Valmieras pag. Lielķīšos

mirusi 2011. gada 27. februārī Gerringongā, NSW, Austrālijā
Sērās

VIDVUDS UN AIJA MEDEŅI
AR PIEDERĪGIEMTik tālu pasaule un viņas naids un slava, 

Ka liekas – sapnis viss, ko kādreiz jutis tu, 
Un ātra mirāža, kur skrēja dzīve tava.

/J.M./

Mūsu filistrs

ARVĪDS OLIŅŠ
dzimis 1927. gada 22. jūlijā Saldū

miris 2011. gada 3. februārī Louisville, KY

Sērās piemin
GERSICANIA’S KONVENTS

Mirusi
RUTA PLOSTIŅA, 

dzimusi KRŪMIŅA
dzimusi 1929. gada 23. jūlijā Rīgā

mirusi 2011. gada 13. janvārī Ņujorkā

Viņu mīļā piemiņā paturēs,
VENTONIAS KONVENTS ZIEMEĻAMERIKĀ

Sit tibi terra levis

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

(Turpināts 18. lpp.)
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• Koŗa mēģinājums: 7., 14. un 
21. martā plkst. 7.00 biedrības 
namā 

VAŠINGTONA (DC) 
• 13. martā plkst. 2.00 Latviešu 

organizācijas Vašingtonā (LOV) 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
ASV aicina apmeklēt jauniešu 
koŗa ,,Kamēr...” koncertu Vašing-
tonas latviešu ev. lut. draudzes na -
mā (400 Hurley Avenue, Rockville, 
MD). Biļešu cena $25.00, bērniem 
līdz 16 gadiem $10.00; latviešu 
skolas skolēniem iepriekš piesa-
koties ieeja brīva. Sēdvietas rezer-
vēs tikai patroniem ($100) un 
sponsoriem ($50); patronu un 
sponsoru ziedojumi palīdzēs segt 
izdevumus par koŗa viesošanos 
Vašingtonā (korī ir apmēram 40 
dziedātāju). Vietu skaits ir iero-
bežots, lūdzam biļetes iegādāties 
laikus. Neizpārdotās biļetes varēs 
iegādāties pirms koncerta. Biļetes 
pasūtināt, zvanot vai rakstot Kas-
param Krēsliņam, tālr.: 301 926-
1063, e-pasts: kkreslins@aol.com 
Kontaktpersona: Knuts Ozols, 
tālr.: 703 425-9575, e-pasts: kao-
zols@yahoo.com 

• Līdz 5. jūnijam Vašingtonas 
latviešu draudze rīko mākslas dar-
bu kluso izsoli. Darbus var apskatīt 
draudzes nama lielajā zālē. Sīkāku 
informāciju var iegūt, zvanot vai 
rakstot draudzes priekšniecei 
Inārai Apinei, tālr. 703-790-0833, 
e-pasts: inarazaiga@yahoo.com 
Visi izsoles ienākumi – dāmu 
komitejas darbam.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr.: dievk. 13. martā (ar dievg.), 
20. martā, 27. martā (ar dievg.). 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. J. 
Mingina

• Bukskauntijas un apk. ev. lut. 
dr.: 20. martā plkst. 11.00 dievk. 
Kvēkertaunā, pēc dievk. kafija. 
27. martā plkst. 3.00 dievk. 
Lankasterā. 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) 
dievk.: 13. martā, 20. martā ar 
dievg. (pēc dievk. sadraudzības 
stunda), 27. martā, 3. apr. (ar 
dievg.). 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): 13. martā 
plkst. 11.00 dievk. angļu val. ar 
dievk. 20. martā plkst. 11.00 
dievk., pēc dievk. draudzes 
jauniešu rīkotas pusdienas, Ints 
Dzelzgalvis izrādīs filmu 
„Bermontiāde”. 27. martā plkst. 
11.00 dievk. ar dievk.; Vilmingtonā 
plkst. 3.00 dievk.ar dievg. 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 13. martā 
viras pusdienas, lai palīdzetu 
Pampāļu draudzes bērnunamam. 

Dievk. sākas plkst. 10.00, visi ar 
dievgaldu. Māc. I. Larsena, tālr.: 
269-637-0460; kabatas: 269-214-
1010; e-pasts: revilze@gmail.com

• Klīvlandes Apvienotā latv. ev. 
lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 13. martā 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. dr. pilnsapulce, būs pusdie-
nas. 16. martā plkst. 10.00 Bībeles 
stunda. 20. martā plkst 11.00 
dievk. ar dievg. 27. martā plkst 
11.00 dievk. ar dievg. Māc. Dr. S. 
Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 13. 
martā plkst. 2.00 dievk. ar dievg. 
University Lutheran Church (1020 
S. Harrison Rd., East Lansing, MI), 
māc. A. Greiema.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 13. martā dievk. ar dievg. 16. 
martā plkst . 11.00 filma par 
ticības cīņu kancelejas telpā. 20. 
martā dievk., viesosies Klīvlandes 
baptistu draudzes māc. P. Barbins. 
23. martā dievk. nebūs. 27. martā 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas plkst. 
11.00. 30. martā plkst . 11.00 
Bībeles stunda.

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, tālr.: 
414- 258-8070): 13. martā dievk. 
ar dievg. un uzrunu bērniem; pēc 
dievk. dāmu komitejas gada 
sapulce. 20. martā dievk. angļu 
val. laju vadībā ar uzrunu bērniem; 
pēc dievk. draudzes saiets. No 23. 

līdz 26. martam LELBAs 
paplašinātā pārvaldes sēde, viesos 
ieradīsies viesi no visas Amerikas 
un arch. Elmārs Ernsts Rozītis no 
Vācijas. 24. martā plkst. 7.00 
dievk. sprediķi teiks Kanadas 
apgabala prāv. Ilze Kuplēna-Evarte; 
pēc dievk. sadraudzības un 
iepazīšanās stunda kamīntelpā. 
24. martā plkst. 7.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. iepazīšanās ar 
viesiem. 27. martā dievk. ar dievg. 
un uzrunu bērniem. Māc. L 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com; 
draudzes priekšniece S. Kalve, 
tālr.: 414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: Bībeles stundas notiek 
katru otro nedēļu baznīcas lejas 
stāvā; informāciju var iegūt, zva-
not 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.: 13. martā plkst. 
11.00 dievk. ar dievg. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick). 20. martā 
plkst. 8.30 dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 27. 
martā plkst. 1.30 dievk. draudzes 
dievnamā Īstbransvikā (12 Gates 
Ave East Brunswick) Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 13. 
martā plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk. ar dievg., māc. J. Saivars, 
pēc dievk. pankūku brokastis; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš; Moristown, 

Harter Rd. plkst. 2.30 dievk. ar 
dievg., diak. I. Kaņeps. 20. martā 
plkst 10.00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. Pavasaŗa sarīkojums. 27. 
martā plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 
3. apr. plkst 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 dievk., māc. L. Saliņš; 
Džamaikā plkst. 3.00 dievk., māc. 
L. Saliņš.

• Saginavas latv. ev. lut dr. (128. 
N. Elm Str.): 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.): 20. un 27. 
martā dievk. plkst.11.00; pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Kārlis 
Žols, e-pasts: kazols@msn.com; 
informācija: www.lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar grozi-
ņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 

314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 
• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 

- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 98125): 
13. martā plkst. 10.30 dievk. ar 
dievk. pēc dievk. Bībeles stunda. 

20. martā plkst. 10.30 dievk. angļu 
val. ar dievk., pēc dievk. Bībeles 
stunda. 27. martā plkst. 10.30 
dievk. ar dievg. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa:
 www.seattlelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
20. martā plkst. 2.00 dievk. 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.), prāv. O. Sniedze, ērģ. D. 
Vitušinska- Baltazara. Dz. grām. 
Pēc dievk. groziņu azaids.

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. 
Petersburg, FL 33707 Māc. A. 
Pelds, draudzes priekšniece A. 
Norberga. Ziedojumus pieņem 
biedrzine Rita Blumentāle, 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): 13. martā dievk. 16. 
martā plkst. 10.30 svētbrīdis un 
pārrunas: ,,Ceļā”. 20. martā plkst. 
9.00 draudzes pilnsapulce; dievk. 
ar dievg. 23. martā plkst. 10.30 
svētbrīdis un pārrunas: ,,Ceļa 
karte”. 27. martā dievk. sprediķi 
teiks viešņa mag. theol. Una 
Stroda; pēc dievk. kafija, jubilāru 
apsveikšana. 30. martā plkst. 10.30 
svētbrīdis un pārrunas: ,,Ceļa 
soma”; plkst. 7.30 padomes sēde. 
Māc. A. Vārsberga Pāža, tālr.: 301-
293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com 
Informācija: 
http://www.dcdraudze.org 

No mums šķīrusies

VIJA REKEVICS,
dzim. ZARIŅA

dzimusi 1934. gada 25. jūnijā Daugavpilī
mirusi 2011. gada 2. februārī Seattle, WA

Par viņu sēro
KORP. DZINTRA SAIME OREGONĀ UN VAŠINGTONĀ

Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī
Vējā kā žubīte liepzariņā.

Mūžībā aizsaukti 
mūsu apvienības biedri

INĀRA KIRŠTEINS
dzimusi 1937. gada 12. aprīlī Latvijā

mirusi 2010. gada 11. februārī St. Pētersburgā, Floridā

DR. HARALDS KUPLIS
dzimis 1909. gada 24. novembrī Latvijā

miris 2010. gada 20. novembrī St. Pētersburgā, Floridā

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FLORIDĀ

Dieva miera aizgājis
mūsu mīļais vīrs, papiņš un opi

BRONIS STARIS
dzimis 1919. gada 25. novembrī Līvānos

miris 2011 gada 24. februārī Middleboro, Massachusetts

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA ALISE

MEITA INA AR ĢIMENI

Kad vakaram Tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens jau iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

/B. Senkevica/

Mūžībā aizgājusi
VIJA ILGA BOLE,

dzimusi VEINBERGS
dzimusi 1935. gada 3. augustā Jēkabpilī, Latvijā

mirusi 2011. gada 5. janvārī Roseland, New Jersey

Siltā atmiņā paturēs bērnības draudzene
EDITE AR VĪRU JURI

DĒLU ANDRES, MEITU TINA-MARIE

Arvien Tu mīlēji puķes,
Arvien Tu mīlēji dziesmu,
Arvien Tu mīlēji būt draugu pulciņā.

Ak, retākas rindas...



LAIKS 192011. ga da 12.  marts – 18. marts

Voldemārs Dārznieks dzimis 
1926. g. 1. septembrī Koknesē, 
vēlāk dzīvoja Rīgā. Priekšpēdējā 
kaŗa gadā, kad vācieši iesauca 
1926. gadā dzimušos, V. Dārz-
nieks nokļuva uz vācu kuģa, kur 
darbs bija ļoti smags, bet 18 
gadus vecais jauneklis izturēja. 
Bēgļu laikos Vācijā viņš mācījās 
Eslingenas latviešu nometnes 
mākslas skolā, kur tolaik mācīb-
spēki bija daudzi pazīstami 
Latvijas gleznotāji – Ludolfs 
Liberts, Jūlijs Matisons, Fricis 
Bange u. c. Jau tad V. Dārznieks 
saprata, ka gleznošana būs viņa 
dzīve. Tai laikā tur mācījās arī 
Dainis Miezājs, Raimonds Stap-
rāns, Talivaldis Stubis un Kazi-
mirs Laurs. 

Iebraucis Amerikā 1950. gadā, 
V. Dārznieks iestājās Čikāgas 
Mākslas institūtā, bet drīz tika 
iesaukts obligātajā kaŗadienestā 
un no 1951. līdz 1953. gadam 
dienēja ASV flotē. Pēc dienesta 
viņš ar īpašo bruņoto spēku 
izglītības pabalstu (t. s. G. I. Bill) 
mācījās Mākslas skolā Ņujorkā, 
ko beidza 1956. gadā. Viņam 
radās iespēja paceļot pa Eiropu 
– Vāciju, Franciju, Italiju, Šveici. 
Nelielā buŗu laivā Noname viņš 
kopā ar diviem draugiem apbrau-
ca gandrīz visu Ziemeļamerikas 
kontinentu, no Sietlas uz dienvi-
diem, gar Meksiku, Vidus ame-
riku, cauri Panamas kanālim un 
tālāk uz ziemeļiem līdz Floridai. 
Noname piestāja arī Dienvid-
kalifornijā. 

V. Dārznieka pirmā personāl-
izstāde notika 1961. gadā Ņujor-
kas Aspects galerijā. Vodemārs 
Dārznieks 1960. gadā apprecējās 
ar Ņujorkas mākslinieci latvieti 
Ausmu Matcati. Viņiem piedzi-
ma meita Kaiva. Tais laikos 
Ņujorkā bija daudz latviešu 
māks  linieku, mākslas dzīve kūsāt 
kūsāja. Izstādes notika dažādās 
galerijās (Ligoa Duncan) un 
izstāžu telpās, nereti kopā ar 
Čikāgas jaunajiem latviešu 
māksliniekiem. 

Apmēram 1964. gadā V. Dārz-
nieks lēti nopirka mazu daudzlie-
totu citroenu, no Ņujorkas pār-
brauca visai Amerikai un ieradās 
Dienvidkalifornijā pie sava senā 
drauga Kazimira Laura. Drīz 
vien viņam bija sava darbnīca. 
Venises pilsētiņā pie jūras viņš 
noīrēja paprāvu veikala telpu, ko 
pārveidoja līdz nepazīšanai – 
ievilka elektrību, lai gleznojot 
būtu piemērota gaisma. Dārznie-
kam patika strādāt ar kokma-

teriāliem. Vēl dzīvojot Ņujorkā, 
viņš pagatavoja mazajai Kaivai 
gultiņu, īstu mākslas darbu. 
Venisē viņš ar kokmateriāliem 
strādāja vēl biežāk. Reizēm viņš 
pacēla krastā pēc vētras šo un to, 
ko jūra bija izskalojusi. No kādas 
firmas Amerikas dienvidaustru-
mos viņš pasūtināja dažādus ne -
parastākus dēļus – vītolkoka, 
dzelzs  koka (tumšus, smagus, cie-
ta koka no kādas Afrikas zemes) 
un citus. Viņa darbnīcā atradās 
zemi, smagnēji bluķīšveida soliņi, 
un soliņu virsma bija tā izvedota, 
ka ciemiņa sēžamvieta tajos ērti 
ietilpa. Savā studijā viņš iebūvēja 
dušas telpu ar mozaīkas delfīniem 
uz sienām un grīdas. Delfīni vi -
ņam ļoti patika. 

Ēka, kuŗā Dārznieka studija 
(dzīvoklis) atradās, bija pie ielu 
krustojuma ietves malā, un tur 
nebija pat kabatas lieluma zemes 
gabaliņa, kur varētu ko iestādīt. 
Pie sienas malas viņš novietoja 
prāvu koka sili acu augstumā ar 
latvisko ornamentu rotājumiem, 
kuŗā auga dažādi košumstādi. 
Ieeja telpā bija no stūŗa, un dur-
vis bija izveidotas no dažādiem 
nesimetriska lieluma koka gaba-
liem un stikliem, šķiet, pēc Kurta 
Švitera paarauga. No koka viņš 
gatavoja arī kaklarotas un matu-
spraudes.

V. Dārznieks strādāja gadīju -
ma darbus, lai nopelnītu iztiku 
– restaurēja antīkas mēbeles, vai-
rākiem vietējiem izbūvēja darb-
nīcu. Viņš strādāja, kad radās 
iedvesma. Modeļu trūkuma lai-
kos viņš izmantoja nūdistu žur-
nālus, kuŗos bija daudz kailu 
augumu dabiskās pozēs. Tos tad 
viņš piemēroja savām vajadzībām. 
Skiču bloks viņam vienmēr bija 
pa ķērienam, un tā radās daudzie 

spalvas zīmējumi. Brīžos, kad 
negleznoja, viņš lasīja haikas, 
Krišnamurti vai vācu rakstnieka 
Gintera Grasa darbus.

Aizritējušā gadsimta 60. gados 
bija populāras kafejnīcas, kuŗās 
dzejnieki lasīja savus darbus, jau-
nie mūziķi spēlēja instrumentus, 
un pie sienām karājās gleznas. 
Arī Dārznieks mēdza tādās 
izstādīt savus darbus, tāpat ga -
lerijās, dažādās grupas izstādēs 
un mākslas festivālos. Viņa glez-
nu „Saules brilles” kādā lielā 
mākslinieku grupas izstādē Ho  -
li vudā atzina par labāko darbu 
un godalgoja. Arī citās izstādēs 
viņš saņēma godalgas un naudas 
balvas. Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkos 1970. gada 
Losandželosā viņš kopā ar Artūru 
Damrozi un Anšlavu Eglīti bija 
mākslas izstādes žūrijas komisijā. 
Vņš piedalījās izstādēs vai palī-
dzēja tās iekārtot arī citos Rie-
tum  krasta Dziesmu svētkos. 

Irēne Avena 1981. gadā „Ame-
rikas Balss” radioraidījumā par 
Dārznieku teica: „Dārznieks ir 
bezkompromisa persona, kuŗš 
atsakās dzīvot pēc noteikumiem, 
lai kādi tie būtu. Viņš mīl un 
prasa sev absolūtu brīvību, un ir 
ar mieru maksāt par savu brīvību 
ar vientulību un, ja vajadzīgs, arī 
trūkumu.” Par viņa gleznošanu: 
„It kā bez apdoma šķiestās krāsas 
ir gaišas, spilgtas, eksplozivas, 
pilnas nemiera un trauksmes… 
Tā vien liekas, ka Dārznieks 
glezno mūžīgā ekstāzē… Par sev 
tuviem māksliniekiem Dārznieks 
uzskatīja norvēģi Edvardu Mun-
ku, austrieti Oskaru Kokošku un 
amerikāni Villemu Kūningu, ar 
kuŗiem viņam ir nepārprotama 
radniecība.”

Liels trieciens V. Dārzniekam 
bija viņa brāļa meitas Anitas Mil-
leres pāragrā aiziešana mūžībā 
2007. gadā. Milleri dzīvoja pie 
jūras Sanpedro pilsētā, un, kad 
Anita ar vīru devās kādā ceļo-
jumā, viņi aicināja Voldi dzīvot 
viņu mājā. Tur Voldis pieskatīja 
dzīvniekus, strādāja dārzā un 
gāja uz ostu skicēt.

 Daudzus V. Dārznieka darbus 
draugs Marks Vanklīve (Mark 
Van Cleve) nofotografēja un 
izveidoja mājaslapu. Daļu šo 
darbu var apskatīt: http://www.
flickr.com/photos/markvan-
cleve/

V. Dārznieks nomira 2010. 
gada 4. decembrī Veterānu slim-
nīcā Losandželosā. Sēro meita 
Kaiva, brāļa dēls Jānis Grote un 
viņa dzīvesbriede Brenda, Harijs 
Grote un dzīvesbiedre Austra, 
brāļa meita Vija Adamsa ar 
ģimeni, draugi un viņa darbu 
cienītāji. Voldemāra pelnus 
pavasarī iekaisīs Klusajā okeanā. 
Ūdeņus V. Dārznieks ļoti mīlēja.

Helēna Hofmane

Jūlija Irene Baumane, dzimusi 
1908. gada 18. februārī Lub-
ezeres pagasta Rojas ciema 
,,Jūr   niekos”, bija jaunākā no 
Mucenieku ģimenes trim mei-
tām. Pēc Latvijas Universitātes 
Lauksaimniecības fakultātes 
absolvēšanas, 1933. gadā iegūs-
tot agronomes speciālitāti, viņa 
līdz 1940. gadam kopa savu 
pārvietojamo bišu dravu un no 
1936. līdz 1940. gadam bija 
Latvijas Lauksaimniecības ka -
meras biškopības inspektore. 

Jūlija Muceniece 1942. salau-
lājās ar rakstnieku Artūru Bau-
mani, romāna ,,Hernhūtieši”, 
monografiju ,,Krišjānis Barons” 
un ,,Doku Atis” autoru. Pie-
dzima meita Velta. Ģimene 
1944. gada novembrī aizbēga uz 
Zviedriju. J. Baumanei laimējās 
dabūt darbu Ultunas Botāniskā 
dārzā. Baumaņi 1951. emigrēja 
uz Kanadu, pirmos piecus gadus 
Jūlija vasarā audzēja dārzeņus 
pārdošanai veikalos, ziemās 
apkopa kanadiešu dzīvokļus un 
apstrādāja ādiņas kādai ūdeļu 
audzētavai. Mičigenas universi-
tātē Anar borā Jūlija Baumane 
1967. ga  dā ieguva maģistra 
gradu bibliotēku zinībās un līdz 
1975. gadam strādāja Vindzoras 
universitātes bibliotēkā. 

Jūlija Baumane kopš agras 
jaunības dziedājusi pamatsko-
las, viduskolas un citos koŗos. 
No 1927. līdz 1945. gadam bija 
slavenā koŗa ,,Dziesmuvara” 
koriste. Šajā korī viņa sāka dzie-
dāt laikā, kad par diriģentu 
kļuva Ādolfs Ābele. 

Dzīvojot Vindzorā, J. Bau-
mane dziedāja Detroitas latvie-
šu korī, kuŗa diriģents bija 
Roberts Zuika; koris piedalī  jās 
ASV un Kanadas latviešu Dzies-
 mu svētkos, Gaŗezera Dziesmu 
dienās. J. Baumane aktīvi dar-
bojās Vindsoras latviešu biedrī-
bā, kuŗā savulaik bija apmēram 

100 biedru. Pārcēlusies 1988. 
gadā pie meitas, 30 km no Lon-
donas, Ontario, J. Baumane 
kļuva par dalībnieci latviešu 
tautasdziesmu, deju un rotaļu 
grupā ,,Mēs paši”, kas darbojās 
līdz 2009. gada rudenim. 

J. Baumane 1999. gada Ziem-
svētku vakarā guva smagu trau-
mu, kad viņas automašīnu ie -
dra gāja neuzmanīgs braucējs. 
Ilgā atkopšanās nesalauza viņas 
stipro garu, 2007. gadā viņa 
sāka indeksēt datorā dzīves-
biedra pētījumus par A. Kron-
valda darbību Tērbatā. Vēl 2010. 
gadā viņa palīdzēja kaimiņam 
Alfam Ūdrim rediģēt viņa atmi-
ņu grāmatu. Septiņas reizes vi -
ņa ceļoja uz Latviju, atguva savu 
īpašumu, remontēja mājas, at -
balstīja vairākas ģimenes Lat-
vijā. Viņa allaž bija modra, inte-
resējās par notikumiem Latvijā, 
piedalījās Saeimas vēlēšanās, arī 
10. Saeimas vēlēšanās pērn. 

Latviešu apvienības Detroitā 
biedre Jūlija Irene Baumane 
aizvēra acis uz mūžu 102 gadu 
vecumā 2010. gada 8. decem-
brī.
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Gleznotājs 
Voldemārs Dārznieks 

mūžībā

Jūlija Irene Baumane 
mūžībā

Mūžībā aizgājusi bij. Reitera koŗa koriste

LIDIJA DRAVENIEKS,
dzim. BĒRZIŅA

dzimusi 1909. gada 10. novembrī Liepājā
mirusi 2011. gada 13. februārī Seattle, WA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA ILMA UN DĒLS JĀNIS AR ĢIMENĒM

UN RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.

Pagājušā gadā Dieva mierā aizgāja
 mūsu draudzes locekļi

VERA LAGZDIŅŠ, 
dzim. KOCIŅŠ

dzimusi 1917. gada 24. augustā Ukrainā
mirusi 2010. gada 2. februārī FT. Lauderdale, Florida

PAULIS IMANTS ZELTIŅŠ
dzimis 1920. gada 10. jūlijā Jaunraunā, Latvijā

miris 2010. gada 4. aprīlī Minetonka, Minn.

BIRUTA ANTONIJA RAVOVSKIS
dzimusi 1916. gada 26. martā Krievijā

mirusi 2010. gada 12. decembrī Deerfield Beach, Florida

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DIENVIDFLORIDAS LATVIEŠU EV. LUT. 

DRAUDZE
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S P O R T S

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

Hokejs
Kontinentālās hokeja līgas 

(KHL) Gagarina kausa izcīņas 
ceturtdaļfinālā drāmatiskā cīņā 
iekļuva Rīgas Dinamo. Rīdzi-
nieki Arēnā Rīga papildlaikā ar 
2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) pieveica 
Oļega Znaroka un Harija Vīto-
liņa trenēto Maskavas Dinamo. 
Visā serijā Rīgas Dinamo 
uzvarēja ar 4:2.

Edgars Piksons – teicami!
Par pasaules čempioniem 

biat  lonā Krievijas pilsētā Han-
timansijskā jauktajā stafetē kļu-
va Norvēģijas sportisti, kuŗiem 
zelta godalgas atnesa pēdējā 
posmā teicami startējušais Tar-
jejs Bē.

Latvijas vienībā startēja Ma -
da  ra Līduma, Žanna Juškāne, 
Il  mārs Bricis un Edgars Piksons, 
kuŗi kopā izmantoja 12 papil-
dus patronas un veica vienu 
soda apli.

Līduma labi iesāka sacensības, 
pirmajā šaušanā iztika bez papil-
dus patronām un no šautuves 
izslēpoja 13. vietā. Taču otrā 
šautuvē viņa izmantoja trīs pa -
pildu patronas un veica arī soda 
apli, noslīdot uz 23. vietu, līdz 
stafetes maiņai Līduma vienu 
vietu atguva. Juškāne pirmajā 

šaušanā izmantoja divas pa -
pildu patronas, otrajā – vienu, 
Bricim stafeti nodeva 24. vietā. 

Bricis pirmajā šaušanā iztika 
arī bez papildus patronām, kas 
ļāva Latvijai pakāpties uz 23.
vietu. Lai gan otrā šaušanā Bri-
cis izmantoja visas trīs papildus 
patronas, Latvija spēja pakāpties 
vēl par vienu poziciju un Bricis 
stafeti nodeva 22. vietā. Līdzīgi 
šaušanā veicās Piksonam, kuŗš 
šaušanā guļus bija nekļūdīgs,  
otrajā izmantoja trīs papildus 
patronas. Līdz pēdējai šaušanai 
Latvija bija pakāpusies jau uz 
18.vietu, taču pēc pēdējās šau-
šanas visas komandas, kuŗas 
tika apdzītas par apli, tika no -
ņemtas no distances. Starp šīm 
vienībām bija arī Latvija, kuŗa 
tādējādi netika klasificēta.

Sprintā (10 km) Edgars Pik-
sons, sagādāja pārsteigumu, 
izcīnot astoto vietu. Ilmārs 
Bricis finišēja 20. pozicijā, - tas 

bija viņa labākais rezultāts 
šosezon. Abi Latvijas biatlonisti 
šaušanā pieļāva pa vienai kļūdai. 
Par čempionu kļuva vācietis 
Ārnds Peifers, kam Piksons 
zaudēja 43 sekundes, Bricis – 
vairāk par minūti.

Andrejs Rastorgujevs šaušanā 
pieļāva četras kļūdas un finišēja 
66. vietā, neiegūstot iespēju 
startēt 12,5 km iedzīšanas sa -
censībās.Toms Praulītis palika 
95. vietā.

Bijušais Latvijas biatlonistu 
ilggadējais  treneris Vitālijs Ur -
ba  novičs tagad trenē Ukrainas 
vienību. Labākais no ukraiņiem 
– Andrijs Derizemļa sprintā 
izcīnīja 10. vietu.

Iedzīšanas braucienā (12,5 
km) Edgars Piksons izcīnīja 20,  
Ilmārs Bricis - 36. vietu.

Teniss
Deivisa kausa izcīņas Eiropas/

Afrikas zonas otrās grupas spēlē 
Latvijas tenisisti Salonikos ar 
4:1 pārspēja Grieķijas vienību. 
Latvijas izlasē spēlēja Andis 
Juška, Deniss Pavlovs,  un Miķe-
lis Lībietis, sastāvā  nebija ie -
kļauts Ernests Gulbis, jo viņš 
gatavojas ārzemju turnīriem.

Nākamā spēle Latvijas tenisis-
tiem būs jūlijā ar Dāniju. 

P. Karlsons
PRIEDAINĒ

Sestdien, 19. martā
■ Plkst. 1:00 pēcpusdienā

Ņudžersijas latviešu federālās 

kreditsabiedrības pilnsapulce.

■ Plkst. 3:00 pēcpusdienā

Ņudžersijas latviešu biedrības 
pilnsapulce.

KOLEKCIONĀRS PĒRK
Bogdanova-Beļska, Purvīša, Svempa, 
Rozentāla, Tones, Tidemaņa, Liberta, 

Skulmes, Kalnrozes, Miesnieka, Ubāna, 
Pauļuka, Endzelīnas, Zeberiņa                        

u.c. gleznas.

Tel. 727 8221993 (Jānis)

e-pasts: janisflorida@gmail.com

Lūdzu atsaukties personu, kas vēlētos dzīvot Losandželosā, 
Kalifornijā, netālu no jūras un palīdzēt 

84 gadu vecam pensionāram, kam grūtības staigāt.
(Maksa $ 1,500.00 mēnesī, uzturs un mājvieta par brīvu.) 

Nepieciešama autovadītāja apliecība un 
angļu valodas zināšanas.

Zvanīt I. Dižgalvam: tālr.: (310) 838-1789

Labākais panākums - 10. vieta
Parīzē Eiropas 31. meistar-

sacīkstēs telpās startēja vairāk 
nekā 600 vieglatlētu no 45 valstī 
26 disciplīnās. Latviju pārstāvēja 
septiņi, Lietuvu – astoņi, Igau-
niju – 11 atlēti. Mūsējie līdz šim 
bija izcīnījuši 19 medaļas: 12 
zelta, trīs sudraba un četras 
bronzas. Par pirmo kontinenta 
čempionu kļuva Juris Grustiņš 
3000 m skrējienā tālajā 1972. 
gadā. Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas veiksmīgākais viegl-
atlēts ir bijis Staņislavs Olijars 
60 m skrējienā (zelts 2000., 
bronza – 2002. gadā).

Šoreiz medaļas neizcīnījām. 
Augstākā iegūtā vieta bija des-
mitā. 

10. vietā Elvijs Misāns 
tāllēkšanā – 7,86 m. Tas ir otrs  
tālākais lēciens Elvija sportiskajā 

karjērā. Līdz finālam pietrūka 
trīs centimetru. Nesen Rīgā viņš 
spēja aizlēkt tieši 8 metrus. Tā 
kā Misāns bija Eiropas 
meistarsacīkšu debitants, tad 
viņa starts vērtējams atzinīgi. 

10. vietā Aiga Grabuste 
pieccīņā – 4342 p. Ja būtu labāk 
veicies augstlēkšanā un 800 m 
skrējienā, punktu bagāža būtu 
lielāka un vieta augstāka. Šo -
ziem Aiga bija spējusi savākt 
4369 punktus. Pēc tāllēkšanas 
viņa bija septītajā vietā, tikai 
deviņus punktus atpaliekot no 
sestās vietas. Pēdējā disciplīnā 
- 800 m skrējienā  Grabustei bi -
ja 12. vieta, kopvērtējumā viņa 
pavirzījās divas vietas augstāk. 

11. vietā Lauma Grīva tāl-
lēkšanā – 6,53 m. Viņa sasnie-
dza jaunu personīgo rekordu 

telpās. Līdz pat pēdējam lēcie-
nam Lauma turējās sestajā vietā.  
Līdz iekļūšanai finālsacensībās 
pietrūka piecu centimetru. 

12. vietā Ineta Radēviča 
trīssoļlēkšanā – 13,89 m. Ei -
ropas čempione Parīzē lēca trīs-
soli un pirmajā mēģinājumā 
Radēvičas rezultāts bija 13,89 - 
atkārtots viņas personiskais 
rekords. Viņa cerējusi sasniegt 
14 metrus. Nākamajos divos 
mēģinājumos viņai neizdevās 
uzlabot savu rezultātu. Līdz ar 
to Ineta kvalifikācijā ieņēma 12. 
vietu un neiekļuva starp asto-
ņām labākajām, kuŗas startēja 
finālā. No astotās vietas Radē-
viču šķīra 12 centimetri.

12. vietā Māris Urtāns lodes 
grūšanā – 19,32 m. No Eiropas 
meistarsacīkšu ceturtās vietas 
ieguvēja sporta draugi gaidīja 
vairāk. Pirms sacensībām Māris 

slimoja un nebija labākajā 
fiziskajā formā. Viņa personis-
kais rekords ir 20,43 m, sezonas 
labākais rezultāts – 20,09 m. 
Iekļūšanai finālsacensībās 
Parīzē pietiktu ar rezultātu 
19,75 m.

18. vietā Elvijs Misāns trīs-
soļlēkšanā – 16,10 m. Elvijs 
startēja divās disciplīnās, daudz 
spēka patērēja rīta sacensībās 
tāllēkšanā, kur viņam līdz finā-
lam pietrūka trīs centimetru. 
Kvalifikācijā Misānam pirmais 
mēģinājums netika ieskaitīts, 
otrā mēģinājumā viņš sasniedza 
rezultātu 16,07 m, trešajā mēģi-
nājumā rezultātu uzlaboja līdz 
16,10 m. Tuvākajā laikā Elvijam 
jāizšķiras, kuŗa no disciplīnām 
būs galvenā.

22. v. Normunds Pūpols 
augstlēkšanā – 2,17 m. Parīzē 
Normunds sasniedza savu šo -

ziem trešo labāko rezultātu, ta -
ču palika priekšpēdējais 23 
sportistu konkurencē. 

24. v. Ronalds Arājs 60 m 
sprintā – 6,78 sek. Ronalds 
priekšsacīkstēs uzvarēja savā 
skrē  jienā, uzrādot desmito re -
zultātu visu dalībnieku konku-
rencē – 6,70. Pusfinālā viņa 
rezultāts 6,78. Lai iekļūtu finālā, 
Arājam distanci vajadzēja veikt 
6,68 sekundēs, taču traucēja 
kājas muskuļa sastiepums.

Parīzē medaļas izcīnīja 31 
valsts vieglatlēti. Lietuviešiem 
sudrabu ieguva pieccīņniece 
Austra Skujīte (4706), līdz zel-
tam pietrūka tikai 17 punktu. 
Povīls Mikolaitis izcīnīja piekto 
vietu tāllēkšanā (7,97), Egle 
Balčūnaite – sesto 800 m skrē-
jienā. Igaunijas atlētiem tika 
vie  na astotā un viena devītā 
vie  ta. 


