
mu iespējamās sekas, arī to, vai 
tiešām būtu nepieciešams auto-
matiski piešķirt Latvijas pilsonī-
bu nepilsoņu bērniem, un pēc 
labākās sirdsapziņas, nevis savu 
polītisko ambīciju vai partiju 
polītikas dēļ, pieņemt lēmumu, 
kas veicinātu latviešu kopumu 
un saikni ar dzimteni Latviju!

     

Dr. Juris Mežinskis
ALAs valdes priekšsēdis

Jānis Kukainis
ALAs informācijas nozares 

vadītājs
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Amerikas latviešu apvienība 
atbalsta valdības un Saeimas 
plānotos grozījumus Pilsonības 
likumā, pieļaujot dubultpa-
valstniecību ārvalstīs dzīvojo-
šajiem latviešiem

Amerikas latviešu apvienības 
augstākā pārvalde - 60. jubilejas 
kongress Milvokos, Viskonsinā, 

2011. gada 15. maijā, pārstāvot 
gandrīz 100 latviešu organizāci-
jas no visas ASV, pieņēma rezo-
lūciju, izsakot ASV latviešu atbal-
stu plānotajām maiņām Latvijas 
Pilsonības likumā: 

„ALAs 60. kongress atbalsta 
Latvijas Republikas 10. Saeimas 
plānus veikt maiņas Latvijas 
Republikas Pilsonības likumā, 
pieļaujot dubultpavalstniecību 
ārvalstīs dzīvojošajiem latvie-
šiem, un aicina Saeimu tās rūpī-
gi izvērtēt, pieņemot labāko 
likuma variantu Latvijas Valsts 
un tautas nākotnei.”

Kongresa delegāti, pārrunājot 
dažādos Saeimai iesniegtos 
Pilsonības likuma grozījumu 
variantus, galarezultātā vienojās 

atstāt likuma maiņas tautas pār-
stāvju ziņā, aicinot tos rūpīgi 
izsvērt likuma ietekmi uz Latvijas 
valsti un sabiedrību un izvēlēties 
labāko variantu Latvijas Valsts 
nākotnei.

Amerikas latviešu apvienība 
jau gadiem ilgi ir mēģinājusi 
panākt to, ka Latvijas polītiķi 
izskatītu Pilsonības likumu un 
mainītu to, pieļaujot dubultpa-
valstniecību tiem ASV latvie-
šiem, kas dažādu iemeslu dēļ to 
neizdarīja līdz 1995. gada 1. jūli-
jam. Tikai aizvadītajā – Latvijas 
Republikas 10. Saeimas vēlēšanu 
gadā – sadzirdējām signālus no 
Latvijas polītiķu un diplomātu 
puses, ka šāds solis būtu iespē-
jams.

Teiciens „katrs latvietis ir zelta 
vērts” diemžēl kļuva aktuāls tikai 
vēlēšanu gadā, jo mūsu valsts 
polītiķi saprata, ka katrs Latvijas 
pilsonis (proti: katra balss) ir 
zelta vērts. Protams, šo apjausmu 
veicināja ne tikai ALAs centieni, 
bet arī tas, ka desmitiem tūksto-
šu Latvijas pilsoņu un vēlētāju 
bija spiesti doties prom no 
Latvijas labākas dzīves meklēju-
mos Eiropas Savienības valstīs 
un arī ASV plašumos, vīlušies 
savā valstī un, dažkārt, zaudējot 
saikni ar Latviju.

Amerikas latviešu apvienība 
aicina Latvijas Republikas 
Saeimas deputātus, tautas ievēlē-
tos pārstāvjus, nopietni apsvērt 
visas Pilsonības likuma grozīju-

ALAs PAZIŅOJUMS LATVIJAS VALDĪBAI, SAEIMAI UN SABIEDRĪBAI

Labvakar, Latvijas tauta! Šī ir 
jau trešā reize, kad es uzrunāju 
jūs Latvijas valsts grūtajos un 
izšķirīgajos brīžos. 

Pirmā reize bija 2009. gada 31. 
martā, kad beidzās termiņš ma -
nis izvirzītajiem uzdevumiem 
Sa  eimai un valdībai. 

Otrā reize bija pirms Saeimas 
vēlēšanām, kad aicināju jūs visus 
līdzdarboties – doties pie vēlēša-
nu urnām un nobalsot. Nobalsot 
par Latvijas nākotni. Un es esmu 
ļoti pateicīgs, ka jūs to izdarījāt 
– domājāt, izvēlējāties, vilkāt 
krustiņus, minusiņus sarakstos, 
kas jums tika piedāvāti,  un 
nobalsojāt. Vēlēšanu rezultāts 
deva gandarījumu visiem – gan 
jums par savu izvēli, gan polīti-
ķiem, kuŗi tika pārstāvēti jaunajā 
Saeimā, gan arī mūsu ārvalstu 
draugiem. Mēs pierādījām,  ka 
Latvija spēj pārvarēt krizi, ka 
Latvijas valdība spēj iegūt tautas 
uzticību un doties tālāk. 

Jaunajā Saeimā bija vairāk ne -

Valsts prezidenta VALDA ZATLERA paziņojums Latvijas tautai

kā 60% jaunu seju. Cilvēki, kas 
vēlējās būt aizrautīgi un ar degs-
mi kalpot Latvijai. Daudz kas 
labs ir paveikts kopš tā brīža. Ir 
pilnīgi cits uzvedības kods Sa -
eimas plēnārsēžu zālē, ir cits pie-
klājības kods. Saeimas ēka ir 
kļuvusi atvērtāka sabiedrībai. 
Tajā viesojas gan nevalsts orga-
nizācijas, gan arī jaunieši. Taču 
galvenais uzdevums tomēr bija 
atmest tos niķus un stiķus, kas 
bija par pamatu lielajai uzticības 
plaisai starp sabiedrību un 9. 
Saeimu. Izravēt to ļaunuma sak-
ni, kas šķiŗ varu no sabiedrības. 

Pagājušās ceturtdienas Saeimas 
balsojums diemžēl ir kā sirēna, 
kas brīdina par nopietnu kon-
fliktu starp likumdevēja varu un 
tiesu varu – divām no trim 
varām, uz kuŗām balstās mūsu 
valsts. Saeima izrādīja necieņu 
un neuzticēšanos tiesu varas 
kompetencei. Un diemžēl tā 
nebija pirmā reize. Jau 9. Saeimā 
likumdevējs neapstiprināja ama-

tā tiesnesi, kuŗa profesionālā 
atbilstība bija novērtēta tiesu 
varā. Likumdevējs neapstipri-
nāja amatā ģenerālprokuroru, 
ku   ŗu virzīja tiesu varas augstā-
kā amatpersona, Augstākās tie-
sas priekšsēdis. Arī šajā Saeimā 
jau bija pirmais signāls, ka  tiku-
mi un netikumi diemžēl ir pār-
mantoti, – amatā netika apstip-
rināts arī tiesnesis Judins. Šī jau 
ir nākamā reize. 

 Pārmantoti arī citi netikumi. 
Mēs redzējām tirgošanos par 
amatiem, kaislīgu cīņu par ama-
tiem, lai gan vajadzēja  domāt 
par valsti, par valsts ekonomisko 
attīstību. Amati tika arī savējiem, 
kā jau tas ierasts. Saeima vairāk-
kārt parādīja, ka vispirms tā aiz-
stāv kādu šauru grupu vai pat 
konkrētu cilvēku personiskās 
intereses, nevis valsts intereses. 

Ko darīt? Diemžēl rodas tāda 
sajūta, lai gan ir pagājuši septiņi 
mēneši, ka jaunievēlētā Saeima 
jūtas komfortabli polītisko schē-
mu, melu un visatļautības gaisot-
nē. Diemžēl to redz arī vēlētājs. 
Mēs redzam arī to, ka valdība, 
kuŗai vajadzētu būt spējīgai  lemt 
par Latvijas nākotni, par tiem 
uzdevumiem, kas attīstītu Lat-
viju, celtu tās labklājību, diemžēl 
visvairāk skatās uz to, ko saka 
kāds cilvēks ārpus Saeimas, lai 
gan vajadzētu būts tādai situāci-
jai, ka valdību vada Ministru 
prezidents un valdība ir atbildīga 
Saeimas priekšā. 

Tā mēs varētu skaitīt vēl un 
vēl. Bet es gribu uzdot vienu 
jautājumu: vai ir kāds panā-
kums? Mūsu valstī ir panākums. 
Mēs trīs gadu laikā, izmisīgi 
cīnoties, brīnumainā kārtā esam 
pārvarējuši ekonomisko krizi, 

esam kā pa  raugs citām valstīm 
– apņēmības paraugs, rīcības 
paraugs, rezultāta paraugs. 

Bet būsim godīgi – šo krizi 
pārvarēt palīdzēja Latvijas cilvē-
ki. Katrs no viņiem nesa kādu 
personisku upuri – algas samazi-
nājumu, nodokļu celšanos, bez-
darbu. Un tad rodas jautājums: 
kā vārdā šie upuŗi tika nesti? Vai 
tiešām, lai vairotu oligarchu 
peļņu? Vai tiešām, lai ļautu apzagt 
savu valsti? Vai tiešām, lai tiesis-
kums kļūtu par nenozīmīgu 
sauk  li? 

Un es būšu godīgs. Mēs visi, 
gan jūs, gan arī es – Valsts prezi-
dents, pārāk labticīgi vērojām 
dažu cilvēku grupu interešu 
izpausmes, noraudzījāmies un 
neko nedarījām. Situācija ar kat-
ru brīdi kļuva tikai sliktāka un 
sliktāka. Iepriekšējai Saeimai 
uzticējās 6% cilvēku, bet šobrīd  
Saeimai uzticas 10% cilvēku. 

Mēs jau tagad sākam gandrīz 
vai runāt ne tikai par valsts 
nozagšanu. Varētu pat nojaust, 
ka tuvojas arī mūsu valsts demo-
kratijas privātizācija. Un to ir 
skumīgi vērot.

Es šodien tikos ar Saeimas 
priekšsēdi, ar Ministru preziden-
tu un ģenerālprokuroru. Mēs 
rūpīgi pārrunājām situāciju val-
stī šodien. Ir jārīkojas. 

Esmu pieņēmis lēmumu rīko-
ties radikāli. Šī izšķiršanās Valsts 
prezidenta vēlēšanu priekšvaka-
rā man  personiski ir grūta un arī 
konstitūcionāli sarežģīta. Es 
skaidri apzinos – ar savu lēmu-
mu varu pārvilkt svītru savām 
izredzēm tikt ievēlētam par 
Valsts prezidentu. Bet es esmu 
devis Valsts prezidenta zvērestu 
– visas manas pūles veltīt tautas 

un Latvijas labumam. Un mans 
pienākums ir rīkoties valsts labā, 
nevis savā labā. 

Ar šo lēmumu es gribu dot 
iespēju. Iespēju visiem, visiem 
cilvēkiem. Vispirms – vienreiz 
pielikt punktu šauru personu 
grupu patvaļai. Vienreiz pielikt 
punktu tam, ka visa mūsu sūri 
grūti kopā pelnītā bagātība no -
gulst ofšoru firmu kontos. Pielikt 
punktu tam, ka daži reģioni mū -
su valstī ir ar īpašām tiesībām. 
Tik īpašām, ka runa nav vairs 
tikai par to, ka tiek diskriminēta 
Latgale. Es domāju, ja patiesos 
faktus redzētu vidzemnieki, arī 
viņiem būtu sašutuma pilna 
reakcija. 

Es gribu dot iespēju arī kļūt un 
mainīties labākā formā. Es gribu 
teikt, ka reiz ir jāpieliek  punkts 
tam, ka mēs domājam vienu, 
runājam citu, darām vēl kaut ko 
citu. Un neviens par to nekautrē-
jas. It kā tas būtu pašsaprotami, 
ka tā rīkoties ir gods. Mums ir 
jāpieliek punkts šādai attieksmei 
pret mūsu cilvēkiem un pret 
mūsu tautu, un pret mūsu valsti. 

Tāpēc es gribu jūs visus tieš-
raidē iepazīstināt ar Latvijas 
Valsts prezidenta rīkojumu 
Nr.2 par Saeimas atlaišanas 
ierosināšanu: „Pamatojoties uz 
Latvijas Republikas Satversmes 
48. pantu, ierosinu Saeimas at -
laišanu. Valsts prezidents Val  -
dis Zatlers. Rīgā 2011. gada 28. 
maijā.”

Šis rīkojums stājas spēkā ar šo 
brīdi. Ar šo brīdi es, Latvijas 
Valsts prezidents, nododu tautai 
varu lemt par mūsu turpmāko 
likteni.

Dievs, svētī Latviju!
Sestdien, 2011. gada 28. maijā

Valdis Zatlers
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Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem BEECHES 
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Viena cena (All inclusive)!

Pastāstiet mums 
par sevi un savu 
nodarbošanos! 
LAIKA lappusēs 
varat apsveikt 

savus draugus un 
kollēgas!

Laikraksts Laiks 
(pielikums JAUNO 

LAIKS) piedāvā jums 
iespēju ievietot 

KRĀSAINU sludinājumu 
2011. gada 

Jāņu numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi 

tiks ievietoti īpašā 
lappusē, 

un sludinājuma cena būs 
par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 
pilnīgi gatavo  („Camera 

Ready”) sludinājumu
līdz  10. jūnijam nosūtīt 

tieši uz Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem 
rakstīt  Madarai –  
redakcija@laiks.us

Vispār. info: 
DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:
596 Middlesex Ave.,  Metuchen, 
NJ 08840, USA. ,
Tālr.: 732-549-0445, 
e-pasts:   LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES 
SLUDINĀJUMU  

KRĀSĀS?

Vēlos zināt!
Redakcijas darbiniekiem ir sa -

vi skaidrojumi par latviešu val-
odu, piemēram: ,,interesanti un 
retāk lietoti teicieni bagātina 
va lodas garšu” (varbūt tikai valo-
du?). Kā īsti ir ar to valodas 
garšu?

Laika 17. numura pirmā lap-
pusē ir fotografija ar (it kā) lat-
viešu tautumeitiņām. Pa  raksts: 
Larisa Šlesers, Emīlija Blumbergs 
un Emma Velkme. Kāpēc divām 
meitenēm uzvārda galotne vī -
riešu, vienai sieviešu dzimtē? Vai 
tādēļ, lai atšķirtu Amerikas un 

Latvijas latvietes, vai ir kāds cits 
iemesls? Kāpēc vienā rakstā Inese 
Zaķis, otrā Inese Zaķe? 

Kādā rakstā minēts, ka mū -
zikālo pavadījumu ,,izpildīja” vi -
jol  niece un čelliste, nevis spēlēja. 
Lasītāji droši vien priecātos par 
redakcijas paskaidrojumiem. 

Ausma Tērauda 
(vai varbūt Tērauds?)

No redakcijas. Iedomāsimies, 
ka krāšņai puķei atņemta smarža 
– paliks, lai arī perfekts, taču 
auksts veidojums. Atņemsim 
valodai tās nianses, kuŗas gluži 
kā virces ēdienam piešķiŗ garšu, Par atbalstu 

Denisam
Latvijas puisēna Denisa ģimene 

pateicas visiem, kas ziedojuši 
naudu viņa acu operācijai – nu ir 
pavisam reālas cerības, ka zēns 
atgūs redzi! (Vairāk lasiet Laika 
20. numurā).

Pēc vairāku lasītāju lūguma 
darām zināmu Denisa vec mā-
miņas adresi un bankas kontu:

Sarmīte Vīksniņa, Institūta iela 
13-31, Rīgas raj., Stopiņu novads, 
Ulbroka, LV-2130.
Konta nr. LV 
44HABA000130A232304
„Swedbank” AS
Balasta dambis 1a, Rīga, 
SWIFT HABA LV22 

un paliks salts, formāls vēstījums 
bez izteiksmes, kuŗš nespēj izrai-
sīt emocijas. Arī valoda, tāpat kā 
puķe, ir dzīvs organisms. Kāpēc 
gan pret to tāpat arī neizturē-
ties?

Par sieviešu uzvārdiem vīriešu 
dzimtē – Laiks respektē katras 
personas brīvu izvēli šai ziņā.

Par mūzikālā pavadījuma „iz -
pildīšanu” jums piekrītam – tas 
ir ieviesies krievu valodas ietek-
mē. Ravēsim ārā!

Red.
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Filadelfijas latviešu draudzes 
skolā 15. maijā valdīja liela rosība, 
jo todien bija mācību gada pēdējā 
diena. Vecāki gatavojās klāt gal-
dus, ieteica vēlreiz izmēģināt tau-
tasdejas, savā starpā runāja, ka 
jāsakārto tautastērpu blūzes, 
jāpiesprauž saktiņas un jāpin 
vainagi. Mazākie bērni skraidīja 
un rotaļājās, lielākie klusi tēr-
zēja. 

Šogad skolā mācījās 11 au -
dzēkņu, bērnudārza nodarbībās 
piedalījās deviņi. Skolai bija 
vairāki īpaši sarīkojumi – Latvijas 
valsts dibināšanas atcere, Ziem-
svētku eglīte, Draudzīgā aicinā-
juma atcere, kuŗā izrādīja bērnu 
ludziņu, slēpošanas izbraukums 
Katskiļos, Meteņu un Lieldienu 
svinības, šķēršļu gājiens. 

Skolas mācību gada pēdējā 
dienā skolotāji apsveica katru 

Filadelfijas latviešu ev. lut. 
draudzes skolas saime 

aizvadījusi rosīgu mācību gadu

Filadelfijas latviešu skolas skolēni 2010./2011. mācību gada pēdējā dienā. Pirmā rindā no 
kreisās: Zinta Lazda, Annika Dillona, Matīss Klozers (Clouser), Magnuss Klozers, Gabriela 
Pantele; otrā rindā: Katrīna Sonveina (Sonwane), Sofija Dillona, Helēna Hollija (Holly), Selga 
Lazda; trešā rindā: Nilss Jansons, Emīlija Līziņa, Māra Jansone, Tija Vilciņa, Emīls Jurciks; 
ceturtā rindā: Marisa Liziņa, Pēteris Blasmans (Blassmann)

skolēnu ar panākumiem. Skolas 
pārzine no sirds pateicās visiem 
skolotājiem un vecākiem par 
viņu neatlaidīgo darbu. Kaut 
skola ir maza, ikvienam atrodas 
kāds darbiņš, un katrs arī ir ga -
tavs palīdzēt. 

Pēc kopīgas dziesmas, Gunai 
Pantelei spēlējot vijoles pava-
dījumu, bērni dejoja vairākas 
tautasdejas. Astrīdai Liziņai lai-
kam ir burvja zizlis, jo bērni dejo 
labprāt, pat vismazākie! 

Pusdienu aukstā galda izvēle 
bija tik liela, ka visu pat nevarēja 
nogaršot. Paldies galvenai saim-
niecei Silvai Blasmanei un ģi -
menēm par atnesto cienastu. 

Šovasar bērni brauks uz lat-
viešu nometnēm vai ciemos pie 
radiem Latvijā. Gaidām visus 
septembrī atkal skolā. 

Silvija Mežgaile

,,Es gribētu piedalīties visās ie -
virzēs, lai neko nepalaistu ga -
ŗām.”

,,Man patīk dzirdēt latviešu va -
lodu no rīta līdz vakaram.”

,,Es braucu, lai kārtīgi izdzie-
dātos.”

,,Patīk satikt latviešus no malu 
malām.” 

,,Man patika, ka piedalās gan 
jaunāku, gan vecāku paaudžu 
pārstāvji.”

 ,,Vēlos iemācīties ko jaunu.”
,,Lektori un ieviržu vadītāji ir 

tik zinīgi, sirsnīgi un pacietīgi!”
Tādas bija pērngada 3x3 

nometnes dalībnieku atziņas. 
Šogad 3x3 nometnē Gaŗezerā 

būs ne mazāk bagātīga program-
ma – 12 dažādas ievirzes un 
nodarbības. Bērniem līdz 12 ga -
du vecumam būs atsevišķas no -
darbības dažādās vecum grupās.

Polītikas ievirzi vadīs polītikas 
zinātnes profesors Jānis Peniķis. 
Vieslektors Pauls Raudseps, viens 
no laikraksta Diena dibinātājiem 
un redaktoriem, izvadās pa Lat-
vijas polītikas līkločiem. Darbu 
laikrakstā Diena viņš atstāja 
2009. gadā, kad laikrakstu pār-
deva vēl aizvien nezināmiem 
īpašniekiem. P. Raudseps kopā ar 
kollēgām nodibināja neatkarīgu 
nedēļas žunrālu IR, kuŗā raksta 
komentārus. Pauls ir bijušais 
bos  tonietis, izglītojies Hārvarda 
universitātē, Latvijā dzīvo no 
1990. gada un raksta presē par 
Latvijas polītiku, saimniecību un 
sabiedrību. Polītikas ievirzē 
sprie  dīs, kā Latvijā gājis šajos 
divos gadu desmitos kopš ne -
atkarības atjaunošanas, kas izde-
vies, kas ne un kas gaidāms nā -
kotnē. Polītikas ievirzes dalīb-
niekiem arī paši varēs ierosināt 
iztirzājamos tematus.

Literāturas ievirzi vadīs tulko-
tāja un literāturzinātniece Astrīda 
Stahnke un iepazīstinās ar Aspa-
zijas darbiem. Šīs ievirzes dalīb-
niekiem ieteicams pirms ieraša-
nās nometnē izlasīt kādus Aspa-
zijas dzejoļus, lugas vai stāstus. 

Folklorai 3x3 nometnēs vien-
mēr ir ļoti liela nozīme. Šoreiz 
Toronto universitātes reliģijas 

Posīsimies uz 3x3 nometni Gaŗezerā!

pētniecības centra doktorante 
Da  ce Veinberga iztirzās latvju 
dainas, dainu valodu, pretestības 
garu latviešu tautasdziesmās un 
runās arī par datēšanas mēģinā-
jumiem un spriedumiem. Vents-
pils pašvaldības mūzeja ,,Amatu 
māja” darbiniece, Latvijā pazīs-
tamā ,,zāļu sieva” Līga Reitere 
iepazīstinās ar tāmnieku izloksni. 
Viņa ir izcila stāstniece un māca, 
kā ārstniecības augi lietojami 
tautas medicīnā. 

Mūzikas ievirzi vadīs ievēro-
jamais latviešu baritons, Losan-
dželosas jauktā koŗa diriģents 
Pauls Berkolds. Viņš ieguvis dok-
tora gradu mūzikā Dinvid ka-
lifornijas universitātē un ir mā -
cībspēks Kalifornijas Mākslas 
institūta mūzikas skolā. Pauls 
Ber  kolds dziedājis operās, dzies-
muspēlēs, un viņam bijuši solo-
koncerti visur pasaulē, arī Latvijā. 
Trīs gadus viņš piedalījās mūzikla 
„Phantom of the Opera” turnejā 
pa ASV. Ievirzē viņš iepazīstinās 
ar jaunajiem latviešu komponis-
tiem un latviešu operām. 

Nometnē būs vairākas prak-
tiskās ievirzes: rotkalšanu vadīs 
Astrīde Otto, Lilita Spure un 
Andris Rūtiņš; dažādus rokdar-
bus, tostarp  adīt, aust prievītes 
un izšūt mācīs Zinta Enzeliņa. 

Varēs mācīties arī kokgriešanu 
un gatavot latviskus ēdienus 
Elgas Pones vadībā. Gundega 
Pe  niķe vadīs keramikas ievirzi, 
Rita Āpše ierādīs, kā darināt pu -
zurus un citus latviskus rotā  ju-
mus. 

Neparastāka būs ,,grāmatiņu 
ie  sie  šanas” ievirze, ko vadīs Ili-
zane Grīnberga. Viņa mācījusies 
Rīgas lietiskās mākslas vidusskolā 
ādas plastikas nodaļā, Igaunijas 
Mākslas akadēmijas ādas dizaina 
katedrā Tallinā, Latvijas Mākslas 
akadēmijas maģistrantūrā. Tagad 
strādā vairākās mākslas skolās 
Rīgā un Jelgavā. I. Grīnbergai pa -
tīk netradicionālā grāmatu iesie-
šana, ko mācīs 3x3 nometne. 
Ievirzes dalībnieki darinās pie -
zīm  ju vai autogrammu grāma-
tiņas mīkstos ādas vākos ar latvju 
rakstiem, iesietus ar Latvijas linu 
auklām pēc viduslaiku parauga. 
Viņa mācīs arī seno papīra mar-
morēšanas techniku. 

3x3 nometne Gaŗezerā būs no 
7. līdz 14. augustam. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
zvanot vai rakstot Maijai Zaeskai, 
tālr.: 763-972-2521, 
e-pasts: zaeska@frontiernet.net 
3x3 nometnes mājaslapa: 
www.3x3.lv

Ilizanes Grīnbergas iesietās 
grāmatas Ilizane Grīnberga

■ Latvijas Republikas Valsts 
prezidentam Valdim Zatleram
■ Latvijas Republikas Ministru 
prezidentam Valdim Dombrov-
skim
■ Latvijas Republikas Saeimas 
priekšsēdētājai Solvitai Ābolti-
ņai
■ Latvijas Republikas masu 
medijiem un plašsaziņas 
līdzekļiem

2011. gada 28. maija vakars, 
kad Latvijas Republikas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers uzrunā 
tautai pauda savās prezidenta 
pilnvarās paredzēto iespēju aici-
nāt atlaist Saeimu, ir Latvijas jau-
nāko laiku vēsturē nozīmīgs 
brīdis. Brīdis, kas dod iespēju ne 
tikai Saeimas deputātiem pārdo-
māt savas rīcības iemeslus, no -
stājoties apšaubāmas reputācijas 
ietekmīgu personu izveidota 
valsts pārvaldes mechānisma 
pusē un apliecinot likumdevēja 
varas necieņu pret tiesu varas 
lēmumiem, bet arī ikvienam 
Latvijas pilsonim beidzot saprast 
dubultās morāles principus, pēc 
kādiem lielā mērā neskaitāmos 
gadījumos dzīvojusi atjaunotās 
Latvijas valsts sabiedrība, jo 
Saeima, protams, esam mēs paši. 

Mēs, Latvijas radošo savienību 
vadītāji, pārstāvot vairāk kā 3000 
savu biedru – mākslinieku, rakst-
nieku, zinātnieku, aktieŗu, kom-
ponistu, arhitektu, dizaineŗu – 
uzskatām, ka Valsts prezidenta 
lēmums rosināt Saeimas atlaiša-
nu ir pārdomāts un jēgpilns solis, 
kuŗam mēs gribam izteikt pub-
lisku atbalstu. 

20 gadu laikā tikai runāt par to, 
kas nopircis Latviju, tās zemi un 
dabas resursus, kas ir tās fak-
tiskie saimnieki, laipot ap konk-
rētiem uzvārdiem, bet nespēt 
panākt viņu vainas pierādīšanu, 
liekuļot sabiedrības priekšā un 
neatbildēt par saviem vārdiem, 
brīnīties par budžeta pozīcijām 
un atklāti demonstrēt neizpratni 
par to, kas slēpjas aiz „budžeta” 
jēdziena, paziņot par atbalstu 
vienam kandidātam, bet balsot 
par citu – tie ir tikai daži no 

Saeimas darbiem, kas, pēc Valda 
Zaltera teiktā, nesakrīt nedz ar 
vārdiem, nedz domām. 

Saeimas atlaišana nav solis ar 
katastrofālām sekām, kuŗu ne -
apzināšanos Prezidentam jau 
sākuši pārmest politiķi. Tieši 
otrādi – tas ir solis, kuru Prezi-
dents bija spiests spert un kura 
sekas tagad ir atkarīgas no mums 
un mūsu polītiskās gribas. Tā ir 
mums dota iespēja beidzot 
pa griezt kuģi vārdā Latvija vir-
zienā uz tiesisku un demokra-
tisku valsti.  

Ja nebūs tiesiskas atbildības par 
padarīto, ja vārdiem nesekos darbi, 
ja izglītībai būs mazāka vērtība 
nekā prasmei tikt pie vieglas peļ-
ņas, tad mēs, mākslinieki un kul-
tūras cilvēki, Latvijas Re  publikas 
pavalstnieki, paliksim muļķa lo -
mā, runājot par ētiskām vērtībām, 
cilvēcību un godī gumu.  

Izsakām atbalstu Valsts prezi-
denta Valda Zatlera paziņoju-
mam un aicinām arī citus Latvi-
jas pilsoņus, valsts institūciju un 
nevalstisko organizāciju pār stāv-
jus uzrunāt sabiedrību, aicinot 
piedalīties ne tikai referen dumā 
par Saeimas atlaišanu, bet vēl jo 
vairāk rūpīgi pārdomāt savu 
izvēli ārkārtas vēlēšanās.

Rīgā, 2011. gada 29. maijā

Latvijas Radošo savienību 
padomes valdes priekšsēdētāja 
Ieva Struka, padomes ģene-
rālsekretārs Haralds Matulis, 
Latvijas Rakstnieku savienības 
valdes priekšsēdis  Jānis Jurkāns, 
Latvijas Mākslinieku savienības 
valdes priekšsēdis Mārtiņš 
Heim  rāts, Latvijas Teātŗa dar-
binieku savienības valdes 
priekšsēde Daiga Gaismiņa-Ši-
li  ņa, Latvijas Architektu savie-
nības valdes priekšsēdis Ed  gars 
Treimanis, Latvijas Komponistu 
savienības valdes priekšsēde 
Gun  dega Šmite, Latvijas Di -
zaineŗu savienības valdes priekš-
 sēža v.i. Arvīds Endziņš, Latvijas 
Kinematografistu savienības val-
des priekšsēde Ieva Romanova, 
Latvijas Drāmaturgu ģildes 
priekš  sēdis Dainis Grīnvalds

Latvijas Radošo savienību padomes 
paziņojums
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lijā un, protams, Lat vijā. 
Margaritas Kreines partnere, 

korejiešu cilmes pianiste Borah 
Han dzimusi Seulā, Dienvidkore-
j ā un klavieŗspēlei pievērsusies 
jau bērnībā. Pēc pārcelšanās uz 
ASV (12 gadu vecumā) studējusi 
gan akadēmiskajā, gan mūzikas 
laukā un patlaban izglītību turpi-
na maģistrantūrā ietekmīgajā 
Ņu  jorkas universitātē. Viņa 
spēlējusi vairākos kamermūzikas 
ansamb ļos, kā arī Paula Roczeka 
un Dimitrija Berlinska meistar-
kla sēs. Šo rindu rakstītājai  saviļ-
ņojoši likās, ka ne tik viegli 
Ņujorkā (Bronksā) atrodamo 
Dau  gavas Vanagu namu bija 
uzmeklējuši pianistes astoņi ko -
rejiešu cilmes draugi un studiju 
biedri, lai būtu klāt koncertā, 
kuŗā viņu kollēģe mūzicē latviešu 
publikai, turklāt, pēc koncerta 
atlicinot laiku, lai visi draudzīgi 
kopā pakavētos pie saimnieces 
Ilzes Bulas skaisti klātā, garšīgo 
latvisko ēdienu galda. Ar drūmu 
sirdi jāsecina, ka neviens latviešu 
jaunietis gan nebija pacenties 
ierasties, lai uzzinātu „kāda tad 
īsti ir”  tā jaunā latviešu vijolnie-
ce, kas atbraukusi no Latvijas, te 
mācās jau vairākus gadus. Ne -
esmu gan rīkotājus izprašņājusi, 
vai koncerts bija reklāmēts arī 
tīmeklī, jo tas jau ir vienīgais 
jauniešu izmantotais informā-
cijas avots.  

Koncertā pārliecinājusies, ka 
abu jauno mākslinieču mūzikas 
izpratne un techniskā sagata-
votība necēla šķēršļus brīvai kon-
certa programmas izvēlei. Māks-
linieces bija izvēlējušās kā latviešu 
komponistu darbus – izsmalcināti 
prasīgo Pēteŗa Vaska „Mazā 
nakts mūzika”, un latviešu klau-
sītājiem tik tuvo Jāņa Mediņa 
„Āri  ju”-, tā arī starptautiski iecie-
nītu klasiku, galvenāmkārtām 
mūziku, kuŗas atskaņojumā 
līdzīgas lomas abiem instrumen-
tiem. To apstiprināja Pēteŗa Vas-
ka „Mazās vasaras mūzi kas” 
atskaņojums – mūzikāli izvī tais 
instrumentu dialogs, kuŗa melo-
diskais lirisms, vijoles un kla-
vieŗpartijas harmonisko noska-
ņu maiņas vedināja iejusties 
krāsaini gleznotā Latvijas vasaras 
atainojumā. Pretstatā tradicionā-
li romantiska melodisma piesā-
tinātā Jāņa Mediņa „Ārija” ļāva 
vijolniecei „izdziedāties” gan 
mai  gi, gan smeldzīgā intensitātē 
un parādīt savu skanīgo, silto un 
sulīgo toni, vitālā, bet kontrastos 
atbilstīgā klavieŗpartijas atbalstā.

Vispateicīgākais divu instru-
mentu vienlīdzīguma apstip-
rinātājs jau „pēc definīcijas” ir 
sonata diviem instrumentiem. 
Programmā iekļautā Cēzara 
Fran  ka (Franck, 1822-1890)  
Sonāta vijolei un klavierēm La 
mažorā, komponēta 1886. gadā 

Daugavas Vanagu organizāci-
jas Ņujorkas nodaļa jau gadiem 
par negrozāmu pienākumu uz -
lūko latviešu tautas nesenajā 
vēs  turē izšķirīgu notikumu 
atcerēšanos īpašā sarīkojumā. Ja 
marta mēnesī Latviešu leģiona 
varonīgo cīņu atceres dienai 
veltītās pēcpusdienas vadlīnija  
bija personiski  pārdzīvotas nese-
nās  vēstures atskati un sarežģīto 
vēsturisko notikumu kopsakarību 
analīze, tad Kurze mes cietokšņa 
atceres dienā 7. maijā no sarī-
kojuma vadītāja un DV nodaļas 
priekšnieka Imanta Kalniņa par 
paša notikuma vēsturisko būtību 
nedzirdējām ne vārda, bet vienīgi 
pavēstījumu, ka notiks koncerts, 
kas veltīts Kurzemes cietokšņa 
piemiņai, kuŗā mūzicēs latviešu 
vijolniece Margarita Kreine un 
korejiešu pianiste  Borah Han. 
Šāds pavēstījums kultūr žurnālis-
tei (kapaciāte, kādā biju pare  dzē-
jusi sarīkojumu aprakstīt) uzvēla 
specifisku slodzi, kuŗai nebūt 
nejutos pienācīgi sagatavota. 
Tādēļ izlīdzēšos ar dalīšanos ie -
spaidos, kādus ikviens gūstam 
koncertos, ja mūziku izjūtam par 
nozīmīgu mūsu garīgās dzīves 
sastāvdaļu.

Jau pāris iepriekšējos gados 
DV namā dzirdētā, apdāvinātā 
jaunās paaudzes vijolniece Mar-
garita Kreine, kas pirms dažiem 
gadiem mūzikas studiju nolūkos 
bija ieradusies no Latvijas, lai 
Emīla Dārziņa mūzikas skolā 
iesāktās un ar ārzemju stipendiju 
Italijā Fiezoles mūzikas skolā 
turpinātās vijoles spēles studijas 
noapaļotu ietekmīgajā Mannes 
mūzikas kolledžā Ņujorkā un 
Luisa Kaplana (Lewis Kaplan) 
meistarklasēs pasaulslavenajā 
Džuliarda mūzikas skolā, turpi-
na papildināties pie izcilā vijol-
nieka un paidagoga Dimitrija 
Berlinska. Studiju turpināšanai 
viņa sa  ņēmusi atbalstu no 
vairākiem starpautiskiem fon-
diem, kā arī no latviešu kultūras 
veicināšanas biedrības „TILTS”. 
Jaunā vijolniece jau paguvusi 
koncertēt kā ASV, tā Italijā, 
Izeraēlā, Zviedrijā, Vā  cijā, Ang-

Latviešu vijolniece un korejiešu 
pianiste mūzicē latviešiem

un oriģināli apzīmēta  par Sonātu  
klavierēm un vijolei, jāpieņem, 
ka tāpēc,  ka klavierēm ierādīta  
ļoti liela loma, jo komponists un 
slavenais ērģelnieks Cēzars 
Franks pēc pamatizglītības bija 
pianists. Nostāsti vēstī, ka viņa 
tēvs esot lolojis lielas cerības, ka 
dēls kļūs tāds pats izdaudzināts 
virtuozs un „lauru plūcējs” kā 
leģendārie pianisti Lists un Tāl-
bergs, bet tā nenotika, jo dēls 

kopā. Gan jāpiemetina, ka vē -
rienīgās klavieŗu pasāžas jauno 
korejiešu pianisti pamudināja 
justies kā solistei, rezultātā ne 
reizi vien „pārtrumpojot” vijol-
nieci, kas visnotaļ turējās „parei-
zajos” sonātas rāmjos.

Sonātai populāritātes vārtus 
pavēra slavenais beļģu vijolnieks 
Eižens Īsaī ( Eugene Ysaye, 1858-
1931), to iecienījusi arī mūsu iz -
cilā vijolniece Rasma Liel mane.

Vijolniece Margarita Kreine un pianiste Borah Han 7. maija 
koncertā

Pēc koncerta Daugavas Vanagu namā Ņujorkā, no kreisās: DV 
Ņujorkas nodaļas priekšnieks Imants Kalniņš, vijolniece Margarita 
Kreine, pianiste Borah Han

pievērsās kompozicijai. Sonāta 
radusies rimtā, raksturā izlīdzi-
nātā un labestīgā komponista 
mūža novakarē. Kaut dzīrodams, 
komponēdams un kalpodams 
par ērģelnieku brāzmainas sacen-
sonības pārņemtajā Parīzē, 
Franks netiecās rakstīt žilbinošu 
mūziku, tādējādi saglabājot sa -
vam raksturam atbilstīgi skaidro, 
gaišo izlīdzinātību. Sirsnīgais 
melodisms dialogā ar klavieŗ-
partijas krāsainajiem izvijumiem 
klausītāju pārņem savā maigajā 
varā, jo mūzikālais materiāls 
veidots no plastiskām temām, 
kas, it kā atkārtodamās, tomēr 
vienmēr pārtop un pilnveidojas, 
un parādās no jauna citādākās 
instrumentu kopsakarībās un 
citā harmonisko krāsu ietērpā. 
Mūzika kļūst par tuvi iepazītu 
draugu, ar kuŗu ir patīkami būt 

Margarita Kreine spēlēja arī 
J.S. Bacha Sonātu nr. 2 vijolei 
solo, pierādīdama, ka šī darba 
atskaņojumam bija gatavojusies 
ar lielu nopietnību un ie  dzi-
ļināšanos Bacha monumentālās 
mūzikas būtībā. Viņas nopietnī-
ba, toņa saliedējums un techniskā 
varēšana „daudzbalsīgajās” vietās 
izpelnījās klausītāju vislielākos 
atzinības aplausus. Tā kā kon-
certs nobeidzās ar iemīļoto Jāņa 
Mediņa „Āriju”, tad publikas 
aplausi negribēja rimties. Abas 
mākslinieces saņēma krāsainus 
ziedu pušķus. 

Kaut tik nu Ņujorkas latviešu 
klausītāju loks neturpinātu tik 
strauju sarukšanu! Varbūt vaino-
jama skaistā pavasaŗa diena un 
kopjamais, spirgti sazēlušais pie-
mājas mauriņš?
 Eleonora Šturma
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Pēteŗa Vaska fonda mērķis ir 
atbalstīt latviešu mūziku, 
ietekmējot tās spēju attīstīties un 
pastāvēt kā vietējā, tā pasaules 
mērogā.

Fonda dibināšanas ideja pieder 
komponistam Pēterim Vaskam, 
kuŗš savā 65. gadu jubilejā nāca 
klajā ar iniciātīvu veidot materiālo 
līdzekļu uzkrājumu latviešu mū -
zikas atbalstam. Vēlāk, apvieno-
joties domubiedru grupai, kuŗā 
ietilpst uzņēmēja un tēlniece 
Regīna Deičmane, mūziķe Dita 
Krenberga, kā arī komponists 
Pēteris Vasks, tika nodibināts 
Pēteŗa Vaska fonds.

Pēteris Vasks: „Tas ir burvīgs 

Nodibināts komponista Pēteŗa Vaska 
fonds latviešu profesionālās mūzikas 

atbalstam
sākums kaut kam lielam, jo 
Latvija nav iedomājama bez 
mūzikas, bez kultūras. Laikā, kad 
mūsu nācijas kultūras pastāvēšana 
ir patiesi apdraudēta, neviens 
sevi cienošs pilsonis nedrīkst 
sēdēt, rokas klēpī salicis. Tādēļ ar 
mūziku mīlošu cilvēku palīdzību 
tapis šis fonds, kuŗam gan mēs 
paši, gan arī citi, kuŗus aizraus 
mūsu idejas, varēs sniegt ma -
teriālu atbalstu jaunu skaņdarbu 
radīšanai un citu profesionālās 
mūzikas procesu atbalstam.”

Par fonda priekšsēdi ievēlēta 
Regīna Deičmane, kuŗas jau tra -
dicionāli rīkotā Mākslinieku 
plenēra nobeigumā šī gada 6. 

augustā Mežotnes Mazajā pilī 
pirmoreiz skanēs divi jaundarbi 
– jau atzinību guvušās kom-
ponistes Selgas Mences, kā arī 
jaunās un talantīgās komponistes 
Evijas Vecumnieces kamer mū-
zikas opusi.

Regīna Deičmane: „Mēs ticam, 
ka Pēteŗa Vaska fonds var kalpot 
par platformu jaunradei un 
vērtību saglabāšanai. Tas ir brī-
nišķīgs sākums mecenātisma 
idejas atdzimšanai un iespēja 
ikvienam dot savu artavu patiesi 
nozīmīgu mērķu sasniegšanai.”

Santa Bindemane,
Pēteŗa Vaska fonda sabiedrisko 

attiecību vadītāja

Latviešu mūzikas attīstībai ziedojumus var sūtīt uz :
Nodibinājums “Pētera Vaska fonds”
Reģ. Nr. 40008178138
Maskavas iela 4, Rīga, LV-1050
Banka: AS Latvijas Krājbanka
LVL konts Nr. LV77 UBAL 1161 1393 4100 1
Bankas kods: UBALLV2X
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Tad es sāku rīkoties.
Piezvanīju aģentam, kopā aiz-

braucām māju apskatīt no āra un 
iekšpuses. Viss atstāts tīrs, dzī-
vojamā istabā palikuši svītrainie 
kājceliņi un pagrabstāva saunā 
koka ķipītis, tāds, kādu biju re -
dzējusi tikai zīmējumos. Garā žā 
atstāti daži darba rīki un sniega 
lāpsta. Mazliet pārsteidza tas, ka 
bija tikai viena guļamistaba. Kad 
pabrīnījos, pati par sevi sāku 
smie  ties: vai man vajag divas. Ja 
kādi jāizgulda, noteikti telpas te 
pietiktu. Ērtajā pagrabstāvā, kas 
patiesībā tikai tāds bija no vienas 
puses, varētu rīkot pat balles! 
Tur, jau kāpjot lejup, pretim plū-
da gaisma ar tās dienas pēc-
pusdienas saules starojumu. Tas 
nebija tikai logs, kā vecais soms 
minēja,bet logam blakām platas 
stikla durvis, kas telpai ļāva it kā 
saplūst ar nokalnītes slīpumu, no 
kuŗas varēja redzēt kaimiņmājas, 
kas, no šīs vietas skatoties, likās 
daudz tuvāk. Gara acīm jau iedo-
mājos sevi šajā telpā pavadot 
ziemas vakarus, veŗoties plašumā 
vai kamīnā, kur malkas sprakš-
ķēšana un liesmas uzburtu senu 
laiku atmiņas gan par Jāņiem, 
gan Ziemsvētkiem. Kā malku 
dabūšu iekšā vai pelnus ārā, es 
nedomāju. Kad viss bija izstaigāts, 
apstaigāts un apskatīts, pavisam 
noteikti pateicu aģentam: es šo 
māju pirkšu.

Pārdot pilsētā lielo māju nemaz 
nenācās grūti. Aģents visu kār-
toja, un īsi pēc Lieldienām sāku 
likvidēt vecās mājas iedzīvi un 
iekravāties jaunajā miteklī. Meita 
ar savu vīru palīdzēja atbrīvoties 
no gadiem sakrātās mantības, jo 
šeit ne visam bija vietas, ne man 
visa vairs vajadzēja. Manējiem 
arī māja patika, tikai attālums no 
pilsētas likās par lielu. Kā es 
izturēšot vientulību? Pasmējos. 
Tagad, kad meita pati no lielās 
mājas ārā, es taču arī dzīvoju 
viena, bet nejūtos vientuļa ne -
maz. Iespējams, ka gudrāk būtu 
bijis rēķināties ar vienkāršo īste-
nību, ka ar katru gadu mani 
spēki var sarukt, man var kaut 
kas notikt. Ko tad? Varbūtības 
pastāv vienmēr un visur, bet par 
tām es vēl neraizējos.

Dēls bija diezgan skeptisks. 
Vieta jau esot skaista tagad 
pavasarī, bet kā būšot ziemā? Un 
ko es iesākšot, ja pēc gadiem 
pieciem, sešiem pati vairs ne -
varēšu braukt ar automašīnu? 
Kāpēc lai es nevarētu? Cilvēks 
sešdesmit gados vēl nav nespē-
cīgs, ne arī vecs. Bet pienāks sep-
tiņdesmitie, ko tad? Bijušais mā -
jas īpašnieks soms vēl deviņdes-
mit gadu vecumā vadīja pats 
savu auto. Mūsu laikos daudzi 
dzīvo līdz simtam, un dažs labs 
tad vēl mundrs un patstāvīgs. 
Nezinu, vai argumentējot mēģi-
nāju pār liecināt dēlu vai pati sevi. 
Kaut kur smadzenēs kāda doma 
visu laiku virpuļoja: vai tik 
neesmu pārsteigusies? Vai tiešām 
tas bija prāta darbs aizcelties no 
pilsētas un tuviniekiem? Bet – 
kas izdarīts, izdarīts. Lielā māja ir 
pārdota un kaut kur man būs 
jāmitinās.

Pavasaris pagāja, iekārtojoties 

jaunajā vietā, izpētot apkārtni 
un, galvenais, - sapazīstoties ar 
kaimiņiem, kuŗu trīs mājas atra-
dās samērā tuvu kopā. Vienas 
iemītnieki vēl bija lauksaimnieki, 
audzējot kukurūzu un zemenes. 
Manai mājai tuvākie izrādījās 
pusmūža pāris, viņi šeit uzcēluši 
māju pirms kādiem divdesmit 
gadiem, jo pilsētas dzīve sākusi 
kļūt par trauksmainu. Abi likās 
ļoti patīkami un saprotoši. Deva 
man dažādus padomus, ko darīt 
vai nedarīt. Esot arī pēdējos ga -
dos pieskatījuši veco somu, kuŗš 
gan bijis ļoti patstāvīgs, sīksts, 
noteikts un kārtīgs cilvēks. Šie 
kaimiņi tūliņ deva man savu 
telefona numuru, lai zvanot, ja 
ko vajag palīdzēt. Viņi abi arī 
tagad esot pensijā, kaut vēl ne 
tieši pensionāru gados. Vīrs bijis 
skolotājs un izdevīgi varējis dar-
bu izbeigt, tomēr dažkārt vēl 
braucot uz bijušo skolu, kad 
steidzīgi vajadzīgs kāds aizvie-
totājs. Kad ieminējos par vientu-
lību vai garlaicību, kaimiņi pa -
smējās. Viņi nejūtoties ne vientu-
ļi, ne garlaikojoties Sākotnēji te 
bijušas tikai pļavas, bet viņi esot 
iekopuši savu sakņu dārzu, vasa-
rās darbu esot atliku likām. Ve -
cajam somam jau arī agrāk bijis 
dārzs, turējis pat bites, tikai pē -
dējos gados ļāvis visam aizaugt. 
Ja es gribētu dārzu atjaunot, viņi 
atbrauktu palīgā ar savu traktoru. 
Es gan nezināju, vai dārzu gribu 
vai negribu, vēl tikai sākums 
manam jaunajam dzīves pos-
mam. Vēlīgajiem kaimiņiem at -
teicu, ka man par sakņu audzē-
šanu nekādu zināšanu ne piere-
dzes nav, jo aiz pilsētā lielās mā -
jas zālāja malā auga tikai daži 
krūmi, platās hostas un flokši. 
Nekāda dārzkopība tur nevarēja 
attīstīties. Un ko gan daudz man 
vienai vajadzētu! Viņi tad skaid-
roja, ka saknes vajagot ziemai 
iesaldēt, jo ne vienmēr uz iepirk-
šanās centru var aizbraukt. Jārē-
ķinās ar puteņiem, sniegu un 
ap  ledojušiem ceļiem.

Es pavasaŗa plaukumā nedo-
māju par ziemu un puteņiem, 
bet kādu dienu, skatoties uz ceļu 
un viņpuses lauku, sāku gudrot, 
kur toreiz, kad šeit pirmo reizi 
iemaldījos, vecais vīrs bija dabūjis 
bērza zarus, kas tik skaisti grez-
noja viņa lielo, gaišā koka galdu? 
Tuvumā bērzus netiku redzējusi, 
bet varbūt tur pie upītes ir kāds, 
un varbūt arī es varētu uz sava 
kafijas galdiņa mazākā vāzē ielikt 
dažus zariņus ar zeltainām bārba-
liņām. Devos izpētīt, kur īsti ir tā 
upīte un kāda tā ir. Tagad pavasarī 
tai vajadzētu būt vēl ūdens pilnai 
un straujai, kaut burbuļošanu 
vis  maz līdz ceļam netiku dzir-
dējusi.

Jau uz ceļa uzmanīgi klausījos, 
lūkodamās pēc kādas iemītas 
takas. Nav. Priekšā tāda dubļaina, 
liekas rudenī neaparta zemes 
strēle, tad krūmi. Brīdi vēl pār-
domāju, nez, vai vērts tur brist. 
Neviena bērza tuvumā neredz. 
Apkārtne man vēl sveša, un 
mirkli galvā iesitās doma: ja nu 
tur krūmos dzīvo kādi zvēri! Es 
taču nezinu, kādi dzīvnieki šādās 
vietās mīt, bet vienreiz jau redzēju 

lapsu. Atskatījos uz savu māju 
otrpus ceļam, it kā izvērtējot, kā 
izdevīgāk būtu mukt, ja vajadzība 
rastos. Bet ja es tajos krūmos 
iestiegu vai ieslidinos upītē, ne -
viens palīgā nenāks. Ne šeit kāds 
brauc, ne staigā. Tomēr visādām 
pārdomām ilgi neļāvos un devos 
tajā virzienā, kur krūmainā mala. 
Tuvojoties lejiņai, dzirdēju bur-
buļošanu. Cauri krūmiem neti-
kās līst. Pagājos pa pērno lauk-
malas zāli uz vienu, uz otru pusi, 
skatīdamās pēc pieejamākas vie-
tas, bet nelikās, ka te būtu kāda 
iestaigāta taka. Vienā vietā tomēr 
klajāka mala, un tur cauri sīkā-
kiem krūmeļiem redzēju plūstošo 
ūdeni starp stāviem krastiem. 
Nekāda plašā straume tā nebija, 
un par upi to pagrūti dēvēt. 
Laikam biju cerējusi uz kaut ko 
varenāku. Droši vien vasarā te 
būs tikai tāda sīka tērcīte. Nav 
brīnums, ka vecais vīrs nav 
iestaigājis taku, viņš taču nebūtu 
nācis te tikai pastāvēt vai 
paskatīties ūdens tecēšanā. Nez, 
vai tādā strautā zivis dzīvo un te 
kāds nāktu makšķerēt? Un ko 
gan es te darītu? Nav jau pat 
neviena akmens, uz kā apsēsties, 
tikai tādi brikšņi. Lielāku koku 
arī tuvumā nav.

Brīdi vēl grozījos un skatījos, 
bet jau ar vilšanās sajūtu krūtīs. 
Tajā pašā mirklī prāts lika par 
sevi pasmieties. Nezināju pati, ko 
biju sagaidījusi, bet gribējās ie -
raudzīt kaut ko gleznaināku, kā -
du lielu akmeni, uz kā es nāktu 
vasaras karstajās dienās ēnā at -
vēsināties, klausīties straumē un 
putnu dziesmās, vērot māko ņus 
un varbūt tumstošos vakaros 
zvaigznes vai mēnesi. Stāvot un 
brīnoties, man kļuva vēsi un 
devos mājup. Uzmanīgi pārgāju 
atkal pāri dubļainajai zemes 
strēlei un ceļam, domās pati sevi 
pazobodama: jā, jā – vai tu biji 
iedomājusies te atrast upi ar skai-
stu laiviņu, kuŗā tu vasarā šū -
posies! Varbūt sēdēsi uz tā iz -
domātā lielā akmens, sapņosi, 
gaidīsi, lai kāds pienāk parunāties. 
Varbūt sāksi gleznot, kā tagad 
daudzi vecumdienās pasāk. 

Kad tiku atkal savas mājas 
pagalmā, nospriedu, ka ar laiku 
es tomēr līdz upītei iestaigāšu 
taku un patīrīšu kādu pieejamāku 
vietu, varbūt kādreiz tomēr 
iegribēsies aiziet un paklausīties 
ūdens čalošanā. Par peldēšanos 
jau te nav ko domāt!

Ieejot istabā, tūlīt ievēroju sar-
kanās uguntiņas zibsnīšanos pie 
telefona. Tātad kāds atstājis zi  ņu. 
Jāpaklausās. Irmas raudulīgā 
balss! Vairs nevarot mājās izciest. 
Strīdēšanās un spītēšanās. Jābē-
got pašai no savas mājas ārā. Vai 
varot uz kādam stundām atbraukt 
pie manis, un kā te lai tiek. 

Nu ko? Mana mierīgā diena 
paputējusi. Izstāstīju Irmai, kur 
jābrauc un ka paies vismaz stun-
da ceļā. Stāstu un pārstāstu, 
kamēr Irma tikai saka: jā, jā, es 
atradīšu. Ja nomaldīšos, kartē 
taču protu paskatīties.

Nezinu pati, vai par paredzamo 
ciemošanos priecājos vai ne. 
Vienalga, diena paies ātrāk, un 
viņa, izkratīdama sirdi, varbūt 

tomēr jutīsies labāk. 
Nekāda kūku cepēja neesmu, 

tomēr stundas laikā varu uzcept 
garšīgu citronkūku, ar ko Irmu 
pacienāt. Smarža vien jau viņu 
nomierinās. To, ka citronsmarža 
nomierina, es ievēroju agrāk savā 
ģimenē. Ja kādreiz bērni niķojās 
vai strīdējās, man nevajadzēja ne 
bārties, ne iet par šķīrēju. Pietika 
ieiet virtuvē un sākt rīvēt citrona 
miziņu, kult kādu olu un cilāt 
pannas. Bērni tūlīt ieskrēja, ziņ-
kāri apprasoties, ko es cepšu. Un 
miers mājās, ne vairs jāstrīdas, 
ne jābakstās. 

Tā arī toreiz. Kad Irma ieradās 
un gurdeniem soļiem, sagumusi 
it kā pēc smaga darba, ienāca 
istabā, kur virtuves durvis ar 
nolūku biju atstājusi vaļā, viņa 
tūlīt dziļi ievilka elpu. Tad skatījās 
un vērtēja, kā esmu iekārtojusies. 
Šo to pajautāja, bet nesūdzējās ne 
par savu vīru, ne dēlu, kuŗš viņai 
diezgan bieži un diezgan daudz 
raižu bija sagādājis. Mēs nebijām 
vismaz pusgadu tikušās, un es 
klusībā pabrīnījos: vai pavasarīgās 
dienas gaisma spilgtāk atklāja, 
vai tiešām pēdējā laikā Irma tā 
būtu novecojusi? Skatījos viņas 
kalsnajā sejā, iesirmajos, glīti 
safrizētajos matos, un mani pār-
ņēma liels žēlums. Ne tieši par 
Irmu, bet par nenovēršamo gadu 
aizskriešanu un pēdām, kas no 
tiem paliek cilvēkā. Kopš Irma arī 
pensijā, varēja sagaidīt , ka, dzīvo-
jot bez darbavietas uzspies tās 
steigas, viņa atpūtīsies, at  plauks, 
bet – nē, viņa tiešām no  vī  ta. 

Šeit iekšā, viņa nav bijusi, tāpēc 
izrādīju visu māju, atgādināju 
par savu pirmās reizes nejaušo 
ieklīšanu un kā toreiz rudenī 
mēs te iebraucām abas. Irma no 
tās reizes atceras tikai veco, gaŗo 
vīru. Stāstīju arī par upīti, pie 
kuŗas pirms dažām stundam biju 
aizgājusi un ka patiesībā tā ne -
kāda upe nav, tik tāds strautiņš 
vien. Runājot pati sev par pār -
steigumu jūtu, ka tomēr par šo 
strautiņu varu tīri labi pajūsmot. 
Kad biju visu māju izrādījusi, 
iestājās tāds neveikls brīdis, kad 
liekas – vairs nav ko teikt. Es 
neko netaujāju, un Irma arī neko 
sevišķu par savām likstām vai 
strīdiem ar vīru nestāstīja. 

Cienastu es istabā nenesu. Sē -
dējām abas pie virtuves galda, jo 
tā rodas mājīgāka sajūta un ir 
ērtāk nolikt kafijas tasītes, vai arī 
knibināties ap kūku. Tāpat vien 
pļāpājām. Irma paslavēja manu 
vēl silto cepumu, pieminējām 
vienu otru paziņu un skaisto 
laiku. Pēc brīža ieminējos par 
savu nodomu - ceļot un pieme-
tināju, ka mēs varētu braukt 
kopā. Ceļabiedru es tomēr gri-
bētu, kaut arī brauktu ar gīda 
vadītu tūri. Kur tad es gribot 
skriet? Eiropu redzēt? Ieskriet ar 
kaut kādu tūri pāris nedēļās 
desmit valstīs? Nē, viņa gan to 
nevēloties, viņa gribot mieru, 
prom no vīra. Nez kāpēc es bez 
apdomāšanās tūdaļ iesaucos: 
„Nu, ja tu negribi pa pasauli 
braukāt un es kur došos, tad tu 
varēsi nākt manā mājā padzīvot 
viena. Šeit ir svaigs gaiss, klusums 
un miers.”

Tā tas palika.
Pagāja pavasaris, pagāja vasara, 

jauka vasara. Ciemos brauca gan 
bērni, gan paziņas, un rudenī 
varēju teikt, ka esmu jau ie -
dzīvojusies jaunajā vietā, kur pu -
ķu dārziņa iekopšana un apkop-
šana paņēma manu laiku. Nekur 
nebiju izdomājusi braukt un ne -
kur vēl neaizbraucu. Bet tad nāca 
ziema, ne sevišķi agra, bet uzreiz 
auksta ar sniegu un vēju, kas te 
uzkalnītē likās daudz spēcīgāks 
nekā pilsētā. Kaimiņu brīdināta 
rudenī saldētavā saliku pārtiku 
varbūtējam gadījumam, ja sniega 
dēļ ilgstošāk uz veikaliem aiz-
braukt nevarēs Un nevarēja arī.

Ziemas pelēcība, atšķirtība un 
vientulība sāka mani nospiest. 
Dienas, kaut īsas, šķita daudz par 
gaŗām. Dēls telefona sarunā ma -
ni pazoboja, varbūt pavasarī es 
pirkšot citu māju – pilsētā, ne 
kaut kādā nekurienē. Meita ietei-
ca braukt uz Floridu, saulē, 
siltumā, kur varēs peldēties un 
nedomāt par puteņiem un sniega 
šķūrēšanu. Viņa ar vīru taisoties 
pāris nedēļas tur pavadīt, bet es 
varētu tur palikt kaut vai līdz 
Lieldienām. Tur kādam latvietim 
esot motelis un mēs varētu sa -
runāt istabas. Pie viņiem rēgulāri 
apmetoties vairāki latvieši no 
dažādām vietām, tā kā es nejus-
tos vientuļa, būtu ar ko parunāt 
un vakarus kopā pavadīt. Tas 
izklausījās lieliski. Kad gāju ik 
dienu darbā, par Floridu varēju 
tikai sapņot. Tagad kopā ar meitu 
- kāpēc gan ne? Man ir laiks, 
man ir nauda un es gribu izbēgt 
no ziemas aukstuma.

Sazinājos ar Irmu un stāstīju 
viņai par paredzēto braucienu uz 
saulaino Floridu un noprasīju, 
vai viņa tiešām gribētu palikt 
manā mājā un būt uz kādām 
nedēļām projām no vīra, mierā 
un klusumā?

Irma priecīgi apstiprināja – jā, 
jā, viņa labprāt dažas nedēļas 
pavadītu manā mājā, prom no 
vīra un dēla, kuŗš nu atkal esot 
atpakaļ pie viņiem, pie tam ar 
visu draudzeni, jo esot izmesti 
no dzīvokļa par nemaksāšanu. 
Viņa pat varbūt brauktu man 
līdzi uz Floridu, ja es turp dotos 
ar automašīnu, jo lidot viņai 
nepatīkot. Nē, uz Floridu līdzi es 
viņu neaicināju, un gaŗo ceļu ar 
auto braukt arī nedomāju. Ar 
saviem negātīvajiem stāstiem un 
šķendēšanos gan par vīra spītību 
un skopumu, gan par visu pasau-
li viņa tikai sabojātu man ga -
rastāvokli. Meita ar savu vīru tur 
būs, un ja pie latviešiem, tad 
vien  tuļa es nejutīšos. Kad mani 
jaunie aizbrauks, būšu kaut cik 
ar kādiem jau sapazinusies un 
sadraudzējusies. Lai Irma nāk un 
dzīvo manā mājā! Vientulība 
viņu nebaidot. Tieši to viņa 
visvairāk vēloties – būt viena.

Dienu pirms es kopā ar meitu 
devos uz Floridu, Irma atbrauca. 
Izrādīju un izskaidroju viņai, kā 
dzīvot šeit, kā iztikt, un viņa 
priecīga un mierīga palika manā 
mājā, kuŗā es pati visu ziemu vēl 
nemaz nebiju piedzīvojusi. 

 

Tagad es ceļošu
Stāsts

Indra Gubiņa
(Turpinājums)
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Sešdesmit ir interesants skait-
lis: 60 sekundes = 1 minūte; 60 
minūtes = 1 stunda, utt. utt. Šajā 
gadsimtā sešdesmit gadi caur-
mēra cilvēka mūžā nozīmē maz-
liet pāri par pusmūžu, jo priekšā 
vēl samērā daudz spraigu, aktīvu, 
darbīgu gadu. Turpretim seš-
desmit gadu ikvienai organizāci-
jai ir visai ievērojams sasnie-
gums. It sevišķi organizācijai, kas 
savu darbu sāka svešā zemē, 
svešos apstākļos, neapskaužamā 
financiālā stāvoklī – ar 366 dola-
ru budžetu sākumam, $5000. 
gadā operātīvajiem izdevumiem, 
gadskārtēju biedru maksu vienu 
dolaru personai un biroja iekārtu 
uz dzīvokļa virtuves galda, kas 
jānotīra katru reizi, kad nama-
māte pasniedz vakariņas

Cerēju, ka Amerikas latviešu 
apvienības 60 gadu jubilejas 
kong  resā ieradīsies vismaz 60 
delegāti, un biju patīkami pār-
steigts uzzinot, ka pieteikušies 

Seši gadu desmiti
82! Viens pat ar veseliem 3 
mandātiem! Arī latvisko uzvārdu 
ziņā delegāti pārstāvēja dažus 
mums visiem pazīstamus kokus, 
krūmus utt. Piemēram, ap di -
viem Kalniņiem auga divi Bēr-
ziņi, divi Krūmiņi, divas Liepiņas 
un veselas trīs Lazdas; šos apstā-
dījumus aplidoja divi Kukaiņi un 
kaut kur tālumā kāds rībināja 
Tērauda bungas. Tātad latviešu 
sabiedrība vēl ir tīri latviska! Ta -
gadējās vidējās un jaunākās pa -
audzes delegāti gan varēja būt 
kup  lākā skaitā, bet kongresu va -
dīja vidēji jauna paaudze – ar 
stingrību un humoru, ko pama-
nīja arī viens otrs rūdīts tautas 
darbinieks. 

 Kongresa kārtības rullis tomēr 
sāk novecot, piemēram veseliem 
pieciem balsu skaitītājiem nebija 
ko skaitīt, jo visus ievēlēja vai nu 
ar aklamāciju vai ar jūtamu balsu 
vairākumu. Vienīgās īslaicīgās 
debates izraisīja rezolūciju pie-

ņemšana, kas mazliet atdzīvināja 
kongresa gaitu. Kaut uzskati šad 
tad atšķīrās, nekur nemanīju slo-
tas kātus vai gaŗākas lāpāmās 
adatas, ar ko pabakstīt preti-
niekus. Arī kongresa sekretārēm 
nebija pārāk daudz jāpūlas, jo 
visu kongresa norisi tūlīt ievadīja 
datorā. Runājot par datoriem – 
vai kāds lasītājs zina, kas, latviešu 
datoru valodā izsakoties, ir ,,blu sa”?

Pagātnē reizēm notika sīvas 
cīņas par amatiem, bet šoreiz 
gandrīz aizmigu – uz katru va -
kanci viens vientuļš kandidāts! 
Un to pašu apstiprināja – kā gan 
citādi – ar aklamāciju! Tas tikai 
norāda, ka nākotnē pat Nomi-
nācijas komisijas locekļi varētu 
kļūt par bezdarbniekiem. Ak 
vai...! 

Par vispārējo kongresa gaitu 
varētu teikt – pārāk mierīga, jo 
ļoti manāms kādreizējo izcilo 
orātoru trūkums, kuŗiem pēcte-
čus pagrūti sazīmēt. Vai arī – 
atsvaidzinoši pozitīva (varbūt 
par daudz vienprātības? paguru-
ma? intereses trūkums kādu 

ideju aizstāvēt pārāk dedzīgi?). 
Toties lektori – goda viesi – bija 
interesanti, informātīvi un rei-
zēm nenogurdināmi. Mazliet 
pietrū ka svinīguma un sajūsmas, 
pieminot aizvadītos 60 gadus – 
tā vien likās, ka kuŗu katru brīdi 
kāds uzsāks kaut vai ,,Nevis 
slinkojot un pūstot...!”, bet nekā.

Rīcības komitejas locekļi bija 
nostrādājušies, noraizējušies un 
mazliet izbrīnījušies par delegā    tu 
dīvainajām vēlmēm: maizi bro-
kastīs, kafiju ikvienā pārtrauku-
mā un saldo ēdienu pusdienās! 
No vienas puses – šajās dienās, 
kad visi mēģina dzīvot pēc ie -
spējas veselīgu dzīvi, šīs vēlmes 
varēja likties patiesi dīvainas. No 
otras – esot projām no ikdienas 
ierobežojumiem un atgādinā-
jumiem par veselīgu dzīvesveidu 
tā kā prasījās vairāk maizes, kafi-
jas un, protams, arī saldā ēdiena. 
Bet visa atzinība rīkotājiem – 
viņi rūpējās par saviem aprūpē-
jamiem pēc labākās sirdsapziņas! 
Tā saucamajā viesmīlības telpā 
kā vienmēr valdīja možs gars, 

netrūka ne atspirdzinājumu, ne 
kafijas, ne interesantu sarunu 
gan ar sen neredzētiem drau-
giem/paziņām/kollēgām, gan 
uzzinot kādu jaunu vārdu un pēc 
tam mēģinot to pievienot redzē-
tajai sejai.

Rīcības komitejas locekļi arī 
bija parūpējusies par delegātu 
izglītošanu – gada pārskata vāku 
rotāja Milvoku mākslas mūzeja 
attēls, kur tobrīd bija slavenā 
architekta Franka Loida Raita 
(Frank Lloyd Wright) izstāde. 
Vairāki delegāti un viesi izman-
toja šo izdevību un, cik zināms, 
nenokavēja nevienu kongresa 
darba gaitas sesiju! Apsveicams 
sasniegums!

Kopsavilkumā – pēc 60 aktī-
viem darbības gadiem Amerikas 
latviešu apvienības biedri ar lep-
numu un smaidu var atskatīties 
uz visu padarīto un priecāties, ka 
spēki vēl nav apsīkuši.

Apbrīnā un klusībā (kaut būtu 
gribējies to darīt skaļi) lepojo-
ties, 

māj ar galvu Smīns 

Ai, cik šis pavasaris gan bijis 
bargs! Vēji, plūdi, kas izpostījuši 
daudzu cilvēku dzīves, ietekmēja 
arī Klīvlandes Latviešu koncert-
apvienības šīs sezonas pēdējo 
koncertu. Gandrīz. Bet atceltie 
lidojumi un ierašanās Klīvlandē 
dienu vēlāk, nekā paredzēts, 
pierādīja, ka joprojām varam 
paļauties uz mākslinieku apziņu, 
ka sarīkojumam jānotiek.

Latvieši patiesi var lepoties ar 
mūzikas zvaigznēm pasaules 
mērogā, un, pateicoties latviešu 
kultūras biedrībai TILTS, kā arī 
Klīvlandes koncertapvienības 
uzņēmībai, šejienes latviešiem ir 
apskaužama iespēja iepazīties ar 
daudzām slavenībām. Visi māks-
linieki ir ļoti gaidīti.  29. aprīlī 
koncerta viesi bija maestro Pēte-
ris Plakidis un mecosoprāns Lai-
la Saliņa, piedaloties arī Klīv-
landes vijolniekam Pēterim Brie-
dim. Atviegloti uzelpojām, kad 
sarežģītais ceļojums, kaut arī ar 
nosebošanos, viņus sekmīgi at -
veda Klīvlandē.

Laila Saliņa ir beigusi Jaun-
anglijas konservatoriju Bostonā 
un Ņujorkas valsts universitāti, 
Stonybrook. Ceļojot pa dažādām 
dziesmotām pasaulēm, ieskaitot 
kamermūziku, operu, tautas liri-
ku un kabarē, viņa ir koncertējusi 

VISS LABS, KAS BEIDZAS LABI KLĪVLANDĒ

Amerikā, Kanadā, Latvijā, Vācijā, 
Šveicē, Anglijā, Francijā, Zvied-
rijā, pat Austrālijā. New York 
Times raksta: „Viņa apbūra pub-
liku ar savu iejūtīgo dziedājumu” 
un Cīriches lielākā avīze Šveicē 
viņu raksturo kā „neatkārtojamu 
dziedāšanas spēju, stila izjūtas 
un tēlojuma intensitātē”. Ar ALAs 
Kultūras fonda atbalstu 2008. 
gadā Laila izveidoja tvartu 
„Saskandināt” ar latviešu balā-
dēm un dzīru dziesmām, un ir 
tikko ierakstījusi jaunu tvartu ar 
savām kompozicijām džeza  an -
samblim. KLK Laila jau dziedāju-
si vairākas reizes. 

Pēteris Briedis vijolnieka gaitas 
sāka Libekā, Vācijā, kad viņa 
tēvs, mācītājs Kārlis Briedis, kā 
Pēteris pats izsakās, „lika mazu 
vijoli zem zoda un notis uz pults”. 
Mūzikas maģistra gradu Pēteris 
ieguva Klīvlandes valsts uni-
versitātē, bet daudz mācījies no 
tēva, kuŗš vijoles spēlē papildinā-
jis pie prof. Lučīni Rīgā. Pēteris 
koncertējis daudzu orķestŗu un 
ansambļu sastāvā kā iecienīts 
solists, tagad, atstājot savas ikdie-
nas gaitas, viņš biežāk ieprie-
cinājis latviešu saimi. 

Pēteŗa Plakida iepriekšējā 
viesošanās Klīvlandē bija 1997. 
gadā ar viņa izveidoto ļoti spējīgo 

Transatlantic Trio. Viņš ir mā -
cījies Emīla Dārziņa mūzikas 
skolā, beidzis Latvijas Mūzikas 
akadēmijas kompozicijas klasi 
(1970), izpelnoties izcilu novēr-
tējumu par  kompozicijas eksā-
mena darbu „Mūzika klavierēm, 
stīgām un timpaniem”. Kopš 
1974. gada viņš strādā Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, un 1990. 
gadā tika ievēlēts par profesoru 
instumentācijā un kompozicijā. 
Iecienīts Eiropā, it sevišķi Latvijā. 
Plakida plašā skaņdarbu klāstā 
ietilpst kompozicijas orķestrim, 
koŗiem, balsij, teātŗa izrādēm, 
filmām, kā arī speciāli veltījumi 
bērniem un kamermūzika. 

Koncerta pirmā daļā galve-
nokārt bija maestro paša sacerēti 
darbi. Plakidis ir grieķu vārds, un 
viņa vecvecāki bijuši grieķi, bet 
viņa mūzikai piemīt nepār-
protama latviska nokrāsa. Plaki-
ža stils ir raksturots kā klasisks ar 
baroka un bieži vien ar humora 
ievirzēm, bet viņš izsakās, ka 
mēģinot sekot pats sev un dažādu 
laikmetu idejas „pārkausēt savā 
kausējamā krāsnī. Tikko manam 
stilam draud ielikšana „rāmītī”, 
aktīvi protestēju...” 

Koncerta posms pirms starp-
brīža bija iedalīts piecās daļās, un 
jau ar pirmo dziesmu ”Zilas prie-

des zigu-zagu augs” (E.Plauža 
vārdi), klavieres un balss liecināja 
par šī tandēma iespaidīgumu. 
Lailas Saliņas spēcīgā balss pie-
mērojās klavieŗu mērenai pas  -
taigai, un otras dziesmas, „Leste-
nes kokgriezēji” (J. Petera vārdi) 
tumšā noskaņa vēstīja par kaŗa 
laika postījumiem grezno kok-
griezumu rotātajai Lestenes baz-
nīcai.

Nākamais posms sekoja ar Jāņa 
Raiņa dzejai dāvātu mūzikas 
izteiksmi: E. Melngaiļa (1874-
1954) „Zeltītas lapas”, Jēkaba Po -
ruka (1895-1963) „Mēness laiva” 
un Jāņa Mediņa (1890-1966) 
„Jautātāja meitene”. Meitene vai-
cā, kur tik spožus vārdus, klusus 
vārdus ņēmi, un saņem pēdējo 
atbildi – nāves klēpī. Drāmatiskais 
klavieŗu pavadījums šai dziesmai 
izcēla, bet neapslāpēja vārdu klu-
so izmisumu. 

Alfrēda Kalniņa (1879-1951) 
„Trīs skices klavierēm”, Skice Fa 
dieza mažorā, „Pie Daugavas”un 
„Naktī” skaistā klavieŗu solo at -
gā  dināja, ka komponists nebūt 
nav nenovīdīgs, viņš atskaņo arī 
citu skaņražu sacerējumus.

Turpinot mazliet jautrākā ga  rā, 
Plakidis un Saliņa pamācīja „Na -
karīti šyupeleiša” (latgaliešu t.
dz.) un ļoti izteiksmīgi izvārsmoja 
tirgošanos, „Smotra tiergs Ro -
gov  kā” (A.Kūkojs).

Divām dziesmām ar Lijas Brī-
dakas vārdiem „Es tos mākoņus 
pavadīšu” un „Es tev puķu zirni 
iedēstīšu dobē” komponists ir 
pievienojis arī vijoli. Vijoles 
smel     dzīgie toņi piešķīra pirmajai 
dziesmai gandrīz vai ārpasaules 
nokrāsu, kā jau pa mākoņiem, 
un otra dziesma mazliet atgā-
dināja K. Veila (Kurt Weil) iz -
teiksmi – ar īpaši interesantu 
nobeigumu.

Starpbrīdī parasti var dzirdēt 
klausītāju iespaidus, tā arī šoreiz. 
Atzinīgi tika vērtēta iespēja ie -
pazīties kaut vai ar daļiņu no Pla -
kiža kompoziciju klāsta un vē -
lēšanos šo iepazīšanos turpi nāt. 

Trīs dziesmiņas ar Māra Čaklā 
vārdiem bija pēdējās šajā vakarā. 
„Pelēkā diena” izsauca ilgas, un 
„Rudeņa rītā” puķe nomira,  at -
skārtusi, ka aizmirsusi puķes 
balsi, valodiņu. „Raganas dzies-
miņa pirms sprieduma pasludi-
nāšanas” bija labāk izprotama ar 

Saliņas iepriekšēju izskaidroju-
mu par raganiņas pašaizliedzīgo 
izvēli starp savu dzīvi vai saules 
nebeidzamu uzlēkšanu. 

Ļoti izjusti izskanēja Gustava 
Mālera (Gustav Mahler 1860-
1911) „Ich bin der Welt abhanden 
gekommen”. Saliņa vēlāk paskaid-
roja, ka dziesma viņai atgādinot 
nesen mirušo tēvu-dzejnieku 
Gunaru Saliņu. Klavieres un 
sam  tainā balss, lai arī bēdīgā 
noskaņā, tomēr ļoti gāja pie sirds. 
Līdzīgi sērīga ir arī rozes uzruna 
savai plūcējai dziesmā „Le Spectre 
de la Rose”, Hektora Berlioza 
(Hector Berlioz, 1803-1869) kom-
ponēta ar Teofila Gotjē vārdiem. 
Lai arī vairums klausītāju vārdus 
nesaprata, abu mākslinieku ie -
spaidīgais priekšnesums atgādi-
nāja, ka šīs dziesmas ir perso-
nisku pārdzīvojumu atspoguļo-
jums. 

Par Čaikovski (Pyotr Tchai-
kovsky, 1840-1893) ir teikts, ka 
viņš mūzikas sacerēšanā ir lai-
pojis starp kritiķu pavēlēto kla-
sisku ietērpu un pašam tuvo 
romantismu. Izvēloties Gētes 
(J.W.Goethe, 1749-1832) dzeju 
par saturu dziesmai „Tik tas, kas 
ilgojas”, viņš bijis uzticīgs savai 
romantiskajai tieksmei.  Saliņa, 
Plakidis un Pēteris Briedis kā 
Čaikovska dziesmu, tā arī seko-
jošo Oskara Stroka (1893-1975) 
„Sirds, mana skumjā, jel dusi” 
(O.Stroka vārdi) atskaņoja teica-
mi, kaut arī māksliniekiem bija 
atvēlēts īss laiks, lai saspēlētos.   

Bija laiks klausītājus ielīksmot 
ar priecīgākām dziesmām, un to 
arī Laila Saliņa un Pēteris Plaki-
dis veica ar gaišo aicinājumu 
Daces Aperānes (1953) „Nāc, 
reibsti līdz ar mani” (Hotel 
Paradiso, A.Sentivani). Arī Kurta 
Veila (Kurt Weil, 1900-1950) 
Barbaras dziesma un Rīgas dzies-
ma, Gunāra Saliņa atdzejojumā, 
varētu teikt, „fifīgi” lūdza iet 
”skatīties, kad Rīgā saule spīd, ir 
pastaigāties prieks.”

Ziedus māksliniekiem pasnie-
dza Māra Ķīse un Mārtiņš 
Daukšs. Prieks redzēt arī jaunākas 
paaudzes klausītājus. 

Vakara apmeklētājiem bija iz -
devība aprunāties ar draudzī-
giem māksliniekiem un baudīt 
tradici onālās uzkodas.

Anda Sūna Cook

Pēc koncerta (no kreisās): Pēteris Plakidis, Laila Saliņa, Pēteris Briedis
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Staunton, May 25 – The Geor-
gian parliament’s decision last 
week to declare the Russian rep-
ression of the Circas sians 150 
years ago a genocide, a decision 
that has infuriated Moscow, 
could have a far broader impact 
than even its critics have sug-
gested. Indeed, it could lead 
other groups victimized in the 
past to seek similar declarations 
from governments in the region 
now.

That possibility is suggested by 
the proposal of the Ukrainian 
Peoples Party this week that the 
Ukrainian government declare 
the deportation of the Crimean 
Tatars by Stalin in 1944 “an act of 
genocide and a crime against 

Pols Goubls 
(Paul Goble)

Window on Eurasia: 
Kyiv Urged to Declare 1944 Deportation of 

Crimean Tatars an Act of Genocide 
humanity,” something for which 
international law specifies that 
there is no statute of limitations.

Oleg Fomushkin, the head of 
the Crimean section of that party, 
said that “at the moment [of the 
deportation of the Crimean 
Tatars in May 1944], “51 percent 
of Crimean Tatar men had ben 
mobilized and were fighting in 
the ranks of the Red Army and 
[an additional] 11 percent fought 
in partisan units.”

As a result, the Ukrainian 
Peoples Party continued, Stalin’s 
deportation of the Crimean 
Tatars in the first instance 
involved “older people, women 
and children” rather than those 
who might as Moscow then 
charged have collaborated with 
the invading German forces 
against the Soviet Union.

“In this way, the actions of the 
Communist powers, in terms of 
the UN Convention ‘On the 
Prevention of the Crime of 
Genocide and Punishment for It’ 
falls under the definition of 
genocide since for the Crimean 
Tatars were intentionally created 

conditions which were calculat-
ed to lead to the full or partial 
destruction” of that people.

According to researchers, dur-
ing “only the first years” of exile 
in Central Asia, Siberia and the 
Urals, “almost half ” of the 
Crimean nation was lost to pre-
mature deaths. Moreover, that 
exile continued for almost all 
until the end of 1989 and contin-
ues for more than 150,000 to this 
day, making genocide charges in 
this case especially explosive.

Moreover, for almost half a 
century, the Crimean Tatars were 
“deprived of the rights of ethnic 
self-identification” by the Soviet 
authorities who refused to allow 
them to call themselves Crimean 
Tatars and who prohibited the 
use of the Crimean Tatar lan-
guage in schools and kindergar-
tens as part of an effort to destroy 
any future for that nation.

Over the last week, Russian 
media outlets have been full of 
attacks on the Georgian deci-
sion. But almost all of them have 
focused only on the impact of 
Tbilisi’s decision on the North 

Caucasus rather than discussing 
the ways in which the Georgian 
Parliament’s declaration that the 
Russian Empire committed a 
genocide against the Circassians 
has broader implications for the 
Russian Federation and indeed 
for Eurasia as a whole.

An exception to this is an arti-
cle by a pro-Russian journalist in 
Ukraine who in an article posted 
online today explicitly considers 
the ways in which the Circassian 
decision may have an impact on 
the Crimean Tatars and through 
the Crimean Tatars on other 
groups inside the borders of the 
Russian Federation and other 
post-Soviet states.

In an essay posted on the 
Materik.ru portal, Vladislav 
Gulyevich, a commentator for 
Kyiv’s “Chas Pik” weekly, argues 
that “Crimea and the project of 
Greater Circassia are steps along 
the path to the conquest of the 
entire Caucasus region” by the 
Western powers with Russian 
influence there being excluded.

The success of such an enter-
prise, he argues, would hurt “not 

only Russia but also Turkey 
which would find itself in the 
position of ‘a loser who had not 
fought.’” And that, Gulyevich 
argues, makes the ideas of Ismail 
Gasprinsky “about the unity of 
Slavs and Turks“ especially 
important and a possible barrier 
to the further unraveling of 
Russia and its neighbors.

Gasprinsky’s name and works 
may not be widely known in 
many quarters, but that appears 
likely to change in the coming 
weeks, given his ideas on this 
point which Gulyevich outlines 
with approval and given a con-
ference this week in Moscow on 
the great Crimean Tatar thinker 
on his 160th birthday.

That conference as well as 
Gasprinsky’s ideas are likely to 
make the issue of the Soviet 
genocide of the Crimean Tatars 
not only the focus of political 
debates in Kyiv and Moscow but 
also lead other peoples, them-
selves victimized by Russian 
imperialism, to seek recognition 
from other governments of what 
was done to them. 

Šogad janvārī mani ievēlēja 
par Rietumkrasta latviešu 
izglītības centra (RKLIC) valdes 
priekšsēdi, un drīz vien vairāki 
paziņas man jautāja, kāpēc šo 
amatu uzņēmos. Vai tad es ne -
domāju pensionēties no darba 
Vašingtonas universitātē, kam 
ziedot laiku vēl papild pienā-
kumiem? Vai izglītības centru 
nevajadzētu vadīt jaunākiem 
cilvēkiem? Ko gan es ceru pa -
nākt, ievērojot faktu, ka 30, 40 
un 50 gadu vecie jau integrēju-
sies amerikāņu sabiedrībā? 
Latvija tagad ir neatkarīga 
valsts, un jaunieši bieži nejūt 
vajadzību saglabāt latviešu valo-
du un kultūru savā mītnes zemē. 
Ikviens var doties uz Latviju 
baudīt latviešu kultūru vai arī 
pavadīt brīvo laiku lielākā 
latviešu nometnē – Gaŗezerā.

Pasmaidīju un teicu, ka, iespē-
jams, darbu uzņēmos īslaika 
neprāta brīdī. Līdzīgā neprāta 
brīdī 1991. gada rudenī uzņē-
mos atbildību par RKLIC lat-
viešu bērnu vasaras nometni 
Mežotne. Tolaik nometnei bija 
grūtības. Ugunskuru program-
mas notika angļu valodā, trūka 
organizētu sporta nodarbību. 
Par nodarbībām valodas klasēs, 
dejošanu un citām aktīvitātēm 
izlēma tikai iepriekšējā vakarā, 
kad vadītājiem notika kopējas 
pārrunas. Maz ievēroja nomet-
nes kārtību un likumus. Pirms 
pusnakts izdarot pārbaudi, bieži 
izrādījās, ka audzinātāji un pat 
bērni nav savās istabās. 

Tātad bija pienācis laiks pār-
maiņam, darba izvērtēšanai, 
labākai organizēšanai un plāno-
šanai, sazinoties ar vecākiem un 
bērniem. Pagāja trīs gadi, kamēr 
izdevās uzlabot nometnes dar-
bu, iegūt vecāku uzticību, ka 

Kāpēc es uzņēmos vadīt Rietumkrasta latviešu izglītības centru?
bērni ir drošībā un nometnē 
var iegūt lielas vērtības. Palīdzēja 
pārmaiņas par valodas prasmes 
prasībām Sietlas latviešu skolas 
sācējiem. Apmēram 1988. gadā 
skolā sāka uzņemt bērnus, kuŗi 
latviski nerunāja, un tai gadā 
latviešu skolā sāka mācīties 
mana meita Marisa. Vēlāk kopā 
ar Māru Upenieci līdz 1998. 
gadam biju skolas admi nis-
trātors. Valodas klases tika 
organizētas, ievērojot skolēnu 
spējas, un 1992. gadā sākām 
līdzīgu izmēģinājumu arī Me -
žotnē. Vasaras nometne bija 
latviešu skolas izglītības misijas 
turpinājums, tikai citādā veidā. 
Panākumi radās līdz ar plāno-
šanu, sabiedrības atbalstu, aiz-
rau  tīgiem palīgiem no rietum-
krasta un piedaloties bērniem.

Izglītības centra vadību nebūt 
neuzņēmos īslaika neprāta brī-
dī. Domāju, to darīt mani pa -
mudināja vēlme atbalstīt un 
kal  pot latviešu sabiedrībai. Ma -
na sieva Bonnija Veja (Bonnie 
Way) palīdzēja Mežotnē, viņa 
darbojas latviešu rokdarbnieču 
grupā, palīdz gatavot maltītes 
Līgo vakarā, viņa uzņēmusies 
atbildību par kopgaldu gads-
kārtējā lielajā talkā Kritušo 
piemiņas dienas nedēļas nogalē. 
Mans māsas vīrs Vīgo Rauda ar 
dēliem un daudziem citiem 
palīdzēja izglītības centru uzbū-
vēt. Mana māsa Vija Rauda 
ko pā ar citām latviešu rokdarb-
niecēm iesāka latviešu kultūras 
projektus Sietlas Nordic Heritage 
mūzejā. Mans brālis Andris ar 
sievu Ināru aktīvi sadarbojas ar 
Vašingtonas universitātes Skan-
dinavu deparatmenta valdes 
locekļiem, atbalstot Baltiešu 
stu  diju programmu. 

Mēs abi ar Bonniju jau no 

bērnības piedalījāmies sabied-
riskā dzīvē. Bonnijas vecmāmiņa 
dzimusi Norvēģijā, vispirms 
emigrēja uz Kanadu, bet iesak-
ņojās Sietlā, kur aktīvi piedalījās 
norvēģu sabiedrībā un uzturē ja 
ciešus sakarus ar radiem Nor-
vēģijā. Mani vecāki ASV ieceļoja 
1950. gadā, vispirms dzīvoja 
Longvjū pilsētā Vašingtonas 
pavalstī, vēlāk pārcēlās uz Sietlu. 
Latviešu sabiedrībā tikām laipni 
pieņemti. Longvjū pilsētā es 
apmeklēju vietējo luterāņu baz-
nīcu, mācījos svētdienas skolā, 
biju palīgs pie altāŗa, piedalījos 
draudzes vasaras piknikos, spē-
lēju beisbolu, kā arī iesaistījos 
citās nodarbībās. Latviešu un 
amerikāņu baznīca un sabied-
rība bija svarīga manas agrīnās 
dzīves daļa. Toreiz bija svarīgi 
izjust piederību – baznīcai vai 
labdarības grupām, piemēram, 
rotariešiem, Fraternal Order of 
Eagles, Nile Shriners, American 
Legion, United Way, American 
Heart Association.

Ar savām etniskajām grupām 
nevarējām uzturēt sakarus laikā, 
kad abi ar Bonniju dzīvojām 

Indianas pavalstī, kur studējām 
Indianas universitātē, kad dzī-
vojām Vīnē, Austrijā, strādājām 
Dienvidkarolīnā. Atgriezāmies 
pēc piecpadsmit gadiem, kad 
piedzima mūsu meita Marisa. 
Kāds būs viņas kultūrālais man-
tojums? Kur viņa atradīs savu 
piederību?

Ziemeļrietumos etniskā aina-
va ir stipri mainījusies. Vislabāk 
to raksturo mana finanču sis-
tēmas software grupa Vašing-
tonas universitātē – viens dar-
binieks ir no Bazīlijas, cits no 
Meksikas, divi vietnamieši, 
viens ķīnietis un viens no In -
dijas. Pārējie pieci dzimuši ASV. 
Kāda ebrejiete runā krieviski, 
viņas senči ir no Austrumeiropas 
un Rietumkrievijas. Kāds cits 
sadarbojas ar organizāciju, kas 
palīdz adoptēt bērnus no Krie-
vijas, viņam pašam ir divas 
adoptētas meitas no Dienvid-
krievijas.

Valodai un etniskai izcelsmei 
ir liela nozīme manu kollēgu 
dzīvē. Viņi dodas ciemos pie 
radiem ārzemēs. Viņiem ir 
svarīga viņu valoda, tradicijas, 
kaut dzīvo ASV. Viņi visi ir 
pirmās paaudzes amerikāņi. 
Dažiem ir bērni, kuŗi tāpat kā 
es, savu vecāku valodu iemācījās 
mājās. Ir trešās paaudzes pār-
stāvji, piemēram, kā mana mei-
ta, kuŗi vēl runā savu senču 
valodā, bet citi to vairs nesa-
prot. Turpināt jauniešus mācīt 
valodu un iepazīstināt ar etnis-
ko kultūru ir grūts uzdevums, 
jo nākamās paaudzes pamazām 
iekūst amerikāņu sabiedrībā. 
Vai šim dabiskajam plūdumam 
jāpretojas? Būdams bijušais 
akadēmiskais vēsturnieks, kas 
tagad strādā, izveidojot system 
software, es saprotu šī argumen-

ta praktisko pusi. Tai pašā laikā 
es redzu Rietumkrasta latviešu 
izglītības centru, Sietlas latviešu 
ev. lut. baznīcu, latviešu bied-
rību, Baltiešu studiju program-
mu Vašingtonas universitātē kā 
plašākas sabiedrības daļu, kuŗu 
uzdevums ir turpināt mācīt 
mūsu valodu, iepazīstināt ar 
tradicijām, literātūru, mūziku, 
teātri, folkloru un ticējumiem. 

Misija izglītot un izglītoties 
nemainās, varbūt vienīgi mūs-
dienās nepieciešama cita pieeja 
mērķa sasniegšanai. Tāpat kā 
1991. gadā Mežotnē varbūt 
pienācis laiks labāk izplānot un 
noorganizēt, ieklausīties mūsu 
sabiedrības balsī un ieviest ko 
jaunu.

Esmu cerību pilns par šo iz -
glītības misiju. Mani iedvesmo-
ja Vašingtonas pavalsts tulalipu 
indiāņi, kuŗi nolēma atjaunot 
dzimto Lushootseed valodu. 
Me  risvilā (Marysville), ziemeļos 
no Sietlas, Tulalipas pamatskolā 
māca Lushootseed valodu visos 
līmeņos, no pirmās līdz sestai 
klasei. Šī cilts atbalsta trīs 
skolotājus Tulalip Montessori 
skolā un četrus skolotājus Tu -
lalipas pamatskolā. Valodas 
atmodu atbalsta pētnieki Va -
šing  tonas universitātē, Sietlas 
universitātē un Viktorijas uni-
versitātē Kanadā.

Šķērslis mūsu sekmēm ir tikai 
gribas trūkums. Tulalipu sabied-
rības gars un mērķis ir elastīgs, 
viņi var būt mums paraugs. 
Lepnums uz savu kultūru un 
neatlaidīgs darbs tās atjaunošanā 
nes augļus. Es ticu, ka mēs va -
ram panākt to pašu. Tas ir ie -
mesls, kāpēc uzņēmos šo darbu! 

RKLIC valdes priekšsēdis 
Jānis Rogainis

Jānis Rogainis
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„Sešdesmit dienās apceļoju 
des  mit Amerikas pilsētas, satiku 
bijušos kollēgas un draugus, bet 
galvenais – visus savus bērnus, 
mazbērnus un mazmazbērnus.

Tik daudz pa šiem gadiem 
mainījies, bet tik daudz kas arī 
palicis pa vecam. Skumji, bet 
savulaik rosīgā Omahas, Neb -
raskas latviešu ev. luterāņu drau-
dze ir ļoti sarukusi – tajā vairs 
tikai kādi 30 locekļi, bet uz 
dievkalpojumu, ko ciemu dienās 
apmeklēju arī es, bija ieradušies 
tikai 15. Baznīca, ko savulaik 
nopirkām par 4500 dolariem, nu 
ir pārdota par 35 000 dolariem, 
un nopelnītā nauda tiek izlietota 
lūgšanu vietu īrei un citiem 
mak sājumiem. Namu apkopt 

Pēc četriem gadiem Amerikā 
Jānis Ritums apciemo mīļas vietas un 

savu 30 cilvēku kuplo ģimeni
pašiem vairs nav pa spēkam.

Tik daudz atmiņu man saistās 
ar šo pilsētu, kuŗā mīt ap pusmil-
jona iedzīvotāju. Un sirdi silda 
tas, ka esmu atstājis savas pēdas. 
Ciemu dienās mani intervēja TV 
un vietējās avīzes žurnālisti, bija 
skaistas tikšanās. 

Ceļojuma beigās apmeklēju 
Tampu Floridā. Šai pilsētā vēl 
darbojas divi mani uzņēmumi – 
Ritums Realty un Tampa Bay 
Homes, ko tagad vada mana 
meita Silva Malone. Starp citu, 
esam mākleri trīs paaudzēs – arī 
mazdēls Jānītis (John) darbojas 
ar nekustamiem īpašumiem. 
Tam  pā man vajadzēja arī no -
kārtot eksāmenus darba turpi-
nāšanas atļaujai, lai firmas varētu 

darboties arī turpmāk. Nu esmu 
Realator Emeritus – visvecākais 
mākleris Floridā ar 57 gadus ilgu 
darba stāžu!

Jau sākusies 2012. gada Ame-
rikas prezidenta vēlēšanu kam-
paņa. Un tieši šogad aprit 150 
gadi, kopš 1861. gada 12. aprīlī 
tika izšautas pirmās lodes no 
Fort Sumter  Dienvidkarolīnā 
un sākās pilsoņu kaŗš. 600 000 
kaŗavīru zaudēja dzīvību un 
pār mainījās cilvēku dzīve. Vēl 
ta  gad, pēc 150 gadiem, jādomā 
– kāpēc tas bija vajadzīgs? Kāpēc 
bija jākaŗo brālim pret brāli, 
tēvam pret dēlu? Tā bija ame-
rikāņu traģēdija. Bet tā bija cīņa 
pret verdzību un par cilvēku 
brīvību.

Neatkarīgo amerikāņu patriotu 
ilgas, cerības un dvēsele diemžēl 
palēnām izzūd. Diemžēl jāatzīst, 
ka šodienas Amerika pamazām 

attālinās no tās Amerikas, kas 
bija viena no labākajām valstīm 
pasaulē. Man tas sāp, jo esmu kā 
Latvijas, tā Amerikas patriots.” 

Jānis Ritums

Publicēts „Omacha World-
Herald”2011. gada 24. martā 

Viņš uzauga Latvijā, bet Omahā 
uzcēla Latviešu ciemu ar dzīvokļu 
mājām. Kādreizējais Omahas 
pil   sētas domes loceklis Džons  
(Jānis) Ritums jau vairākus gadus 
atkal dzīvo Latvijā. Bet Omaha ir 
tā vieta, kur viņš vēlas būt ap -
glabāts. Tā viņš teica šonedēļ 
viesošanās laikā.

„Šeit es pavadīju savus labākos 
gadus,” viņš atzīstas ar savu 
ziemeļeiropieša akcentu.  „Es jū -
tos kā mājās tiklab te, kā Lat-
vijā.”

Trīs gadu desmitus nodzī-
vodams Omahā, Ritums neap-
šaubāmi ir atstājis te pēdas. Viņš 
šeit ieradās 22 gadu vecumā 
1950. gadā un strādāja par ra -
sētāju, mūrnieku un celtniecības 
meistaru, pirms uzsāka pats savu 

LATVIETIS ATSTĀJIS  PĒDAS  OMAHĀ
uzņēmumu  Ritums Realty.

Viņš uzcēla mājas un vairāk 
nekā 1000 dzīvokļu, tai skaitā 
kompleksu dienvidrietumos no 
90th Street un West Center Road, 
kuŗu viņš novēlēja savai dzimta-
jai zemei.

Toreiz šo rajonu uzskatīja par 
Omahas tāliem rietumiem, bet 
tagad 90th Street ir jau gandrīz 
pilsētas centrs. Apciemojot savu 
meitu, Ritums ievēroja, ka pilsēta 
izaugusi daudz tālāk uz rietu-
miem un ka pārveidots centrs un 
upes krastmala austrumos.

Kolorīta personība ar zemu, 
skanīgu balsi. Viņš nekad nav 
atturējies paust savus uzskatus, 
un arī tagad 82 gadus vecais vīrs 
piedāvā dažas savas domas: „Ma -
nuprāt, Omaha ir veselīga vide, 
viena no vislabākajām pil  sētām. 
Tomēr dažreiz ir darītas muļķības, 
pieļaujot spekulācijas un mal-

dināšanu, - un ne visi šie ie -
nākumi aiziet pāri upei.”

Ritums jūtas lepns, ka, būdams 
domnieks no 1969. līdz 1973. ga -
dam, viņš cīnījies, lai izglābtu Ve  -
co tirgu (The Old Market), kuŗš 
kļuva populārs ar saviem mo  des 
preču veikaliņiem, res torā  niem 
un mākslinieku „koloniju”.

Ritums bija lielākais dzīvokļu 
celtniecības attīstītājs 1960.  gadu 
beigās. Taču viņš paziņoja par 
bankrotu pēc neveiksmēm biz-
nesā 1973. gada recesijas perio-
dā.

Kādu laiku viņš vadīja lielveika-
lu, tomēr atgriezās nekustamā 
īpašuma tirgū. 1980. gadā viņš 
aizbrauca no Omahas uz Čikāgu. 
Īsu laiku dzīvoja  Kalifornijā, pēc 
tam Floridā, kur kāds esot viņam 
teicis: „Mēs negribam jūs, 
nolādētie jeņķi.” 

Viņš smējās par šo neatbilstību 

un teica, ka neviens cits nekad 
neesot viņu nosaucis par jeņķi. 
„Es esmu Latvijas patriots un 
Amerikas patriots,” viņš piebilst.

Ritumam otrdien tika izteikta 
atzinība Pilsētas domes sanāks-
mē. Trešdien viņš bija ielūgts uz 
pusdienām Omahas Preses klu-
bā, kur 1970. gadu sākumā viņu 
pa jokam godāja par „seju uz 
bāra zāles grīdas”.

Ritumu apbēdināja, ka daudzi 
sabiedriskie darbinieki, ar ku -
ŗiem kopā viņš bija kalpojis, ir 
miruši. Bet viņam sagādāja 
prieku tik šanās ar bijušo Pilsētas 
plānoša nas vadītāju Oldenu Ostu 
(Alden Aust). Abi atsauca atmiņā 
projektus, kuŗus viņi bija 
palīdzējuši uzsākt un īstenot, kā 
piemēram, upes krastmalas 
izbūve.

Svētdien Ritums runāja par 
Lat  viju Omahas latviešu baz nīcā.

„Polītika Latvijā ir tik negodīga,” 
viņš teica. „Jaunieši brauc projām. 
Latvijā nav darba, tāpēc viņi 
dodas uz Angliju, Norvēģiju un 
Vāciju, arī uz Ameriku. Tas ir 
vienkārši briesmīgi.”

   Latvija (platības ziņā apmēram 
kā Rietumvirdžīnija) nonāca 
nacistu varā 2.pasaules kara laikā, 
pēc tam – Padomju Savienības 
komūnistu ietekmē. Rituma tēvs 
tika arestēts un izvests uz Sibiriju, 
kur viņš nomira. Latvija atguva 
neatkarību 1991.gadā.

Ritums pirms četriem gadiem 
atgriezās savā dzimtajā zemē. 
Šodien viņš glezno ziedus, celt-
nes un ainavas. Dažas no viņa 
gleznām ir redzamas izstādēs.

„Man patīk spilgtas krāsas,” 
viņš nosaka. „Es nelietoju tumšas 
krāsas. Esmu optimists. Man 
patīk dienas gaisma un priecīgas 
izjūtas.”

Maikls Kellijs

Viena no darbīgākajām Grand-
rapidu latvietēm Julieta Rum-
berga 20. aprīlī pārkāpa 85. gada 
slieksni. Viņas galvenais darbs ir 
žurnāla ,,Treji Vārti” izdošana. J. 
Rumberga ir arī laikrakstu 
,,Laiks” un ,,Latvija Amerikā” 
korespondente, viņa vada Grand-
rapidu pensionāru biedrību, ir 
Grandrapidu Daugavas Vanagu 
apvienības Kultūras nozares 
vadītāja un Grandrapidu latviešu 
biedrības goda biedre. Agrāk 
bijusi Grandrapidu Vienības 
drau dzes dāmu komitejas priekš-
niece, Grandrapidu latviešu 
bied  rības kultūras nozares vadī-
tāja, jauniešu pulciņa ,,Pērse” 
vadītāja, Literārās kopas vadītāja, 
Teātŗa kopas vadītāja, Vienības 
ev. lut. draudzes latviešu skolas 
skolotāja. J. Rumberga strādājusi 
par skolotāju Gaŗezera bērnu 
nometnē un Vasaras vidusskolā, 
vienu vasaru Ilgas Gravas vadītajā 
vasaras vidusskolā Kursa. Viņa 
vadījusi literāro ievirzi Gaŗezera 
3x3 nometnē un rakstnieku 
cēlienu XII ASV latviešu Dziesmu 
svētkos Indianapolē 2009. gadā. 
ALAs kongresos vairākkārt pār-
stāvējusi Grandrapidu aka dē-
misko kopu un vienu gadu bija 
ALAs valdes sekretāre. J. Rum-
berga piedalījusies vairāku grā-

Pateicība Dievam par dāsnajiem gadiem
matu izdošanā apgādā Gauja, 
rakstījusi rakstus ALAs izdevu-
mam, žurnālos ,,Tilts” un ,,Treji 
Vārti”, izdevumā ,,Archīvs”.

Vismaz desmit reižu J. Rum-
berga viesojusies Latvijā, pirmo-
reiz 1976. gadā. Ceļot viņai ļoti 
patīk – divas reizes pabūts Tri-
nidadā un Tobago, ceļš vedis arī 
uz Italiju, Grieķiju, Šveici, Vāciju, 
Izraelu, Ēģipti, Spāniju, Gibr al-
tāru, Maroku. Pa ceļam uz Lat-
viju iepazīta arī Maskava, Hel -
sinki, Tallina.

Lūdzu Jūliju, kā daudzi viņu 
sauc, atcerēties interesantākos 
brīžus viņas dzīvē. Jūlija pastās-
tīja: ,,Tuvākie draugi un ģimenē 
mani sauc arī par Jetiņu un Je -
tuku. Esmu dzimusi Gostiņos, 
pa  visam necilā Latvijas vietā, un 
bērnībā nevarēju iedomāties, ka 
mana dzīve būs tik raiba un Die-
va svētīta. Bēgļu gaitās nonācu 
Vācijā, kur Ha  navas nometnē 
beidzu vidusskolu. Ieceļojusi ASV, 
appre cējos ar Augustu Rumber-
gu, pa vakariem Aquinas College 
Grand Rapids mācījos glezniecī-
bu un mākslas vēsturi. Ilgus 
gadus biju Grand Valley Artists 
apvienības biedre, piedalījos 
gadskārtējās izstādēs un saņēmu 
arī godalgas. Mans sapnis bija 
redzēt Ēģiptes pira  mīdas un 

Gibraltāru, un tas piepildījās. 
Grandrapidu latviešu biedrība 

mani deleģēja apsveikt jaun-
ievēlēto Latvijas prezidentu Gun-
ti Ulmani, un to uzskatu par 
savas dzīves lieliskāko notikumu. 
Man bija izdevība satikties arī ar 
Latvijas prezidenti Vairu Vīķi 
Freibergu. Dzejniece Sniedze 
Ruņ    ģe bija iestudējusi izrādi 
,,Sieviete dzintarā”. Gāju uz Rīgas 
Latviešu biedrību to skatīties, un 
tur bija arī prezidente. Mani ar 
prezidenti iepazīstināja kādrei-
zējais ,,Skola un Ģimene” redak-
tors Jānis Gulbis. 

Taču visievērojamākais noti-
kums manā dzīvē ir Triju Zvaigž-
ņu ordeņa saņemšana par ilgga-
dēju žurnāla ,,Treji Vārti” izdo-
šanu un darbu latviešu tautas 
labā. Priecājos arī par prezidenta 
Valža Zatlera apsveikuma vēstuli, 
kas bija pievienota ordenim. 
Atceroties savu bērnību, piedzī-
votais liekas kā brīnums. Man ir 
divi dēli un meita, viens mazdēls 
un divi mazmazdēli. Par visu 
esmu pateicīga Dievam un visiem 
cilvēkiem, kas bagātinājuši manu 
mūžu. Kamēr vien dzīvošu, 
turpināšu darboties, rakstīt un 
kalpot latviešu sabiedrībai, cik 
vien manos spēkos.”

Maiga Kildiša Julieta Rum berga
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Pēc Valsts prezidenta Zat-
lera rīkojuma par ierosinā-
jumu at  laist 10. Saeimu cil -
vēki  prie cā jas, bet polītiskajā 
vidē valda rei bums un bailes. 
Reibums no varas, naudas un 
pārākuma ap  zi ņas un bailes 
no soda.

Polītiķi ir nolēmuši preziden -
tu sodīt – Tautas partijas polītiķi 
ar Šķēli priekšgalā no frakcijas 
Par labu Latviju (PLL) jau ir pa -
ziņojuši, ka nebalsos par Valdi 
Zatleru, bet otra PLL frakcijas 
d a  ļa, kuŗas „īpašnieks” ir bēdīgi 
slavenais Šlesers, vēl domāšot, 
taču droši vien nebalsošot. Tam, 
ka PLL frakcija arī bija Valdi Zat-
leru oficiāli nosaukusi par savu 
prezidenta kandidātu, kopš pa -
gājušās sestdienas vairs nav no -
zīmes. Zaļo un Zemnieku savie-
nībai (ZZS) būšot brīvais balso-
jums, bet frakcijas vadītājs Brig-

REIBUMS UN BAILES
manis, kas līdz pat sestdienai 
zvērēja, ka balsos par Zatleru 
(gan jau daži frakcijas biedri arī 
to darīšot), tagad bilst, ka šau -
bās, nu ļoti šaubās, vai par Zat-
leru balsošot. Saskaņas centrs 
(SC) par to vispār vēl neesot do -
mājis,  runāšot pirms balsoju -
ma, bet laikam jau būšot brīvais 
balsojums – tā teikt, katrs pēc sa -
vas sirdsapziņas. Pat Saeimas 
Prezidija un partiju apvienības 
Vienotība pašreizējā priekšsēde 
Āboltiņa pirmajā brīdī bija diez-
gan nīgra un ierunājās, ka vaja-
dzētu vērtēt, vai šāds lēmums ir 
racionāls. Tiesa gan, vēlāk Vieno-
tība pilnīgi oficiāli paziņoja par 
savu atbalstu prezidenta lēmu-
mam, un arī nacionālās apvie-
nīas VL! /TB/LNNK deputāti ap -
galvo, ka balsos par Zatleru. 

Tātad kopā vajadzētu būt 40 
balsīm „par” un varbūt vēl kādai. 

Taču jau pavīd „miglaini maigi” 
mājieni, ka ZZS ir vēl cits savs 
kandidāts šim amatam un ka       
no ZZS frakcijas nākušo otru 
pašreizējo kandidātu Andri Bēr-
ziņu varētu arī pirmajā kārtā 
neievēlēt. Varat minēt – kuŗš tas 
varētu būt? Protams, Aivars 
Lem bergs! Jo, redz, lai nodotu 
tiesāšanai prezidentu, par to 
jānobalso 2/3 Saeimas, bet to šī 
Saeima, kas savos krēslos sēdēs 
vēl līdz brīdim, kad aptuveni 
septembŗa vidū tiks ievēlēta 11. 
Saeima (un tas ir ļoti ticami), 
noteikti nedarīs. Lembergs gan 
nenoliedz, ka varētu kandidēt   
11. Saeimas vēlēšanās, un lepni     
ir paziņojis, ka mīlošā tauta vi -
ņu noteikti ievēlēs. Lai nu kā,       
bet viens ir skaidrs -  Lembergs ir 
nobijies ne pa jokam, jo līdz šim 
viņam labāk ir paticis „diriģēt” 
no aizkulisēm, nevis sēdēt Sa -

eimā vai pat prezidenta krēslā. 
Imūnitāte ir viņa cerība glāb -     
ties no soda. Viņa un viņa bērnu 
konti ārzemju bankās ir ares tē - 
  ti, un, šķiet, no milzīgās bagā-
tības šobrīd ir pieejama ļoti ma -
za daļa. Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas birojs (KNAB) 
nu  pat ir paziņojis, ka ar savāk-
tajiem pierādījumiem lietā pret 
trīs oligarchiem esot vairāk ne -
kā pietiekami, lai to varētu nodot 
tiesai. Lembergs dižojas, publiski 
ņirgājas par visiem, kas runā par 
korupciju un meliem vai atbal- 
sta Zatlera rīcību. Gluži kā pama-
tī gas palaidnības sastrādājis pui-
šelis, kas savas bailes slēpj aiz 
ne  pieklājīgas uzvedības un rupjī-
bām. 

„Prezidenta sodītāji” no citām 
partijām savā izteiksmes veidā      
ir smalkāki, viņu demagoģija ir 
mazliet veiklāka, bet patiesībā 

viņi dara tieši to pašu – aplej Zat-
leru ar dubļiem, un  viņu augst-
prātība spraucas ārā pa visām 
vīlēm. Viņi joprojām ir tā norei-
buši no savas naudas un varas,    
ka vēlētājus uzskata par pajo -  
liņu baru, ar kuŗu arī nākama - 
jās vēlēšanās manipulēs pēc pa -
tikas. Tā aizrāvušies ar apziņu,  
ka ir visuvareni un sodīs pre -
zidentu, kas izjaucis viņu nāka-
mo gadu plānus, ka pat nespēj 
saskatīt paši savas savtīgās inte-
re ses: viņiem izdevīgāk būtu 
Zatleru ievēlēt, lai ir miers. Ta -
gad viņi riskē ar to, ka miera 
nebūs, jo šķiet, ka prezidents       
jau ir uzsācis savas partijas vei-
došanu. Bijušā prezidenta par -
tija varētu būt cerību stars jau -
nai Atmodai ļoti daudziem Lat-
vijas pavalstniekiem. 

Sallija Benfelde

Tautas nobalsošana -            
23. jūlijā

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
nolēmusi, ka tautas nobalsošana 
par Valsts prezidenta Valža Zatlera 
ierosinājumu atlaist Saeimu no -
tiks 23. jūlijā. Referenduma jautā-
jums būs: “Vai jūs esat par 10. 
Sa  eimas atlaišanu?” Balsošanas 
biļetenā būs divas iespējamās at -
bildes - “par” un “pret”.

Saskaņā ar likumu “Par tautas 
nobalsošanu un likumu ierosi nā-
šanu” tautas nobalsošana par  
Vals ts prezidenta ierosinājumu 
atlaist Saeimu sarīkojama ne ag -
rāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk 
kā divus mēnešus pēc ierosināju-
ma paziņošanas CVK. Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers savu rīko-
jumu par 10. Saeimas atlaišanu ir 
darījis zināmu divos veidos - at -
sūtot vēstuli, kas saņemta 30. mai-
jā, un publicējot rīkojumu ofi ci ā-
lajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis 
29. maijā.

***
Rīgas domes priekšsēdis 

Nils Ušakovs 
turpina intensīvās ārstēšanās 

kurs u Berlīnes klīnikā Charité.
Ušakova preses sekretāre Anna 

Kononova 30. maijā ziņoja, ka 
Nils ir pilnīgi pamodies no medi-
kamentozā miega, kuŗā mediķi 
viņu uzturēja, lai veiktu intensīvo 
terapiju. Ušakovs tviterī pateicās 
par viņam pausto atbalstu: “Esmu 
atpakaļ. Paldies visiem par atbal- 
s tu!”

Vācu speciālistu ieskatā Uša ko-
vam būs jāturpina ārstēšanās kurss 
Berlīnes klīnikā ne mazāk kā trīs 
četras nedēļas. Ārstēšanai sekos 
re  habilitācija. Ārstēšanas process 
Vācijā ir sarežģīts un dārgs. Viena 
diena intensīvās terapijas nodaļā 
izmaksā vairākus tūkstošus eiro. 
Transportēšana no Rīgas uz Ber - 
lī ni ar speciālizēto medicīnas         
lid ma šīnu varētu izmaksāt līdz        
20 000 eiro (14 000 latu). Precīzas 
kopējās izmaksas būs zināmas 
tikai pēc ārstēšanās beigām, taču 
tās varētu pārsniegt vairākus sim-
tus tūkstošu eiro.

Ušakova ģimene ir atvērusi zie-
dojumu kontu, lai vāktu līdzekļus 
ārstēšanas izmaksu segšanai. Zie-
do  jumu saņēmēja ir Ušakova   
mā  te Ludmila Ušakova.

***
Vērienīgas valsts izzagšanas 

schēmas
Izšķirīgo argumentu, kāpēc 

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
pieņēmis vēsturisko lēmumu ro -
sināt Saeimas atlaišanu, devusi 
Zatlera saruna ar ģenerālproku-
roru Ēriku Kalnmeieru. Sarunā 
pre zidents guvis jaunu informā-
ciju par vērienīgām valsts izzag-
šanas schēmām, kas patlaban ir 
aktīvas izmeklēšanas fazē un sais-
tītas ar polītisko ietekmi. To iz -
manto trīs oligarchi – Aivars Lem-
bergs, Andris Šķēle un Ainārs 
Šle  sers.

Arī prezidentam tuvu stāvoši 
cilvēki apliecinājuši - tikai pēc 
tam, kad prezidents no sarunām 
ar Ministru prezidentu Valdi Dom-
  brovski (Vienotība) un Saeimas 
priekšsēdi Solvitu Āboltiņu (Vie-
notība) nav guvis pārliecību, ka 
viņi darīs kaut ko, lai ierobežotu 
Lemberga ietekmi, gūta izšķirīga 
pārliecība nākt pie tautas ar pa -
ziņojumu par Saeimas atlaišanu. 
Prezidentam bijis svarīgi saprast, 
kādas ir Vienotības līdeŗu – Mi -
nistru prezidenta un Saeimas 
priekš sēdes – „sarkanās līnijas” 
sa  darbībā ar Lemberga zaļajiem 
zemniekiem, un faktiski tādu ne -
bija.

*** 
Vai Obama būtu ietekmējis 

Zatlera lēmumu?
Piedaloties Centrāleiropas un 

ASV prezidentu darba vakariņās, 
Valsts prezidents Valdis Zatlers 
Polijā  27. maijā tikās ar  ASV pre-
zidentu Baraku Obamu. Abas 
augs  tās amatpersonas pārrunāja 
Latvijas prezidenta nesenās ASV 
vizītes rezultātus un nepiecie ša-
mību veicināt abu valstu dina mis-
kāku ekonomisko sadarbību.

Ārvalstu plašsaziņas līdzekļi, 
piemēram, telekanālis CNN, raks-
turojot notikumus Latvijas polī-

tikā, norāda, ka lēmumu Zatlers 
pieņēmis dienu pēc tikšanās ar 
Obamu Varšavā. Intervijā Latvijas 
Radio ārlietu ministrs Ģirts Val -
dis Kristovskis apšaubīja, ka Oba-
ma būtu tik informēts par kādas 
valsts, šajā gadījumā - Latvijas 
iekšpolītiskajiem procesiem, lai 
dotu savu vērtējumu un padomu. 
„Tas ir pārspīlēts,” sacīja ministrs, 
norādot, ka, pat ja šis jautājums 
tiktu pārrunāts, vienīgais, ko va -
rēja darīt ASV prezidents, būtu 
bijis sniegt morālu atbalstu.

***
KNAB veic kratīšanu 

Korupcijas novēršanas un ap -
kaŗošanas biroja (KNAB) darbi-
nieki veikuši tiesas sankcionētu 
kratīšanu Ventspils pilsētas galvas 
Aivara Lemberga ģimenei piede-
rošajā Puzes īpašumā un darba 
kabinetā, Rīgas domē un brīvostas 
pārvaldē, Tautas partijas līdeŗa 
Andŗa Šķēles ģimenei piedero -      
šās firmas telpās, aviosabiedrībā         
airBaltic un citos uzņēmumos.

Saeima  nedeva atļauju KNAB 
veikt kratīšanu deputāta Aināra 
Šlesera (PLL) dzīvesvietās. Par at -
ļauju veikt kratīšanu balsoja 35, 
pret - septiņi, atturējās - 37.

KNAB priekšnieka vietniece 
Juta Strīķe preses konferencē stās-
tīja par uzsākto vērienīgo kri-
mināllietu. Šai lietā, kas saistīta       
ar Lembergu, Šleseru un Šķēli, 
kri minālprocess ierosināts par        
11 personu iespējamiem nozie-
dzī giem nodarījumiem, sešas no 
šīm personām ir valsts amatper-
sonas. Lietā figūrē 26 komercsa-
biedrības.

KNAB šajā lietā lūdzis palīdzī -
bu piecām ārvalstīm. Strīķe žur-
nālistiem norādīja, ka nevar at -
klāt, kuŗām valstīm lūgta tiesiskā 
palīdzība.

***
Saskaņas centru valdībā 

neaicinās
Pēc gandrīz trīs stundas ilgušām 

asām diskusijām Vienotības val -  
de nonāca pie svarīga secināju -
ma. Vienotības vadītāja un Sa -
eimas priekšsēde Solvita Āboltiņa 

un Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis paziņoja, ka ap  vie-
nības ieskatā koalicijas paplašinā-
šanai šobrīd nav pamata. Opo-
zicijas partiju - Saskaņas centru 
šobrīd nav vērts “apbalvot” par 
rīcību Saeimas balsojumā, ar      
kuŗu netika atļauta kratīšana de -
putāta Aināra Šlesera (PLL) mā -
jās. SC to neatbalstīja, gluži tāpat 
kā pašreizējais koalicijas partne -
ris - Zaļo un Zemnieku savienība. 

Āboltiņa un Dombrovskis  at -
zina, ka aicinājums iesaistīt koa-
licijā Saskaņas centru dzirdēts no 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
puses pirms viņa paziņojuma par 
ierosinājumu atlaist Saeimu. 

***
Eksprezidentei medaļa

Komūnisma upuŗu piemiņas 
fonds paziņojis, ka 2011. gada 
Trumena-Reigana brīvības me -
daļa piešķirta bijušajai Latvijas 
Valsts prezidentei Vairai Vīķei-
Freibergai. Viņa bija pirmā sie -
viete valsts vadītāja Austrum ei-
ropas valstīs pēc neatkarības at -
gūšanas. Medaļas pasniegšanas 
ce  remonija notiks šoruden Va -
šing  tonā.

Komūnisma upuŗu piemiņas 
fonds Brīvības medaļu piešķiŗ ik 
gadu personām un organizācijām, 
kas sniegušas mūža ieguldījumu 
brīvības un demokratijas stip ri-
nāšanā, pretojušās komūnismam 
un citām tirannijas formām.

***
Pasaules Bankas (PB) valde 

apstiprinājusi pēdējo aizdevu-
ma daļu Latvijai 142 miljonu       
ASV dolaru (70 miljonu latu) 
apmērā. Aizdevums paredzēts so -
ciālā drošības tīkla pasākumiem 
un sociālā sektora reformas pro-
grammas īstenošanai. Program-
mas mērķis ir atbalstīt Latvijas 
valdības centienus mazināt sociā-
lās sekas, kas ir fiskālās konsoli-
dācijas pasākumu un 2008. gada 
beigās piedzīvotās pasaules finan-
ču krizes rezultāts.

“Pēc nopietnas lejupslīdes Lat-
vija sāk atgūties no krizes un ir 
redzama pozitīva izaugsme,” pa  zi-

ņojumā presei norādījis PB Cen- 
t rāleiropas un Baltijas valstu di -
rektors Pīters Harolds.

***
LU rektora amatā pārvēlē 

Auziņu
Latvijas Universitātes (LU) Sa- 

t versmes sapulce 25. maijā  aiz -
klātā balsojumā par rektoru  
turp mākajiem četriem gadiem 
ievē lēja pašreizējo LU rektoru 
Mārci Auziņu. Par Auziņu no -
balsoja 185 Satversmes sapulces 
dalībnieki, pret ‒ 92. Savukārt    
par otru pretendenti ‒ LU So -
ciālo zinātņu fakultātes profesori 
Intu Brikši nobalsoja 79 LU Sa- 
t versmes sapulces dalībnieki, pret 
viņu ‒ 198.

Balsojumā piedalījās 277 Sa- 
t versmes sapulces dalībnieki.

LU Satversmes sapulce, kuŗā         
ir 300 dalībnieku, rektoru aiz -  
klātā balsojumā ievēlē uz četriem 
gadiem. Par ievēlētu rektora amatā 
atzīstams pretendents, kas saņē-
mis vairāk par pusi balsu no to 
Satversmes sapulces dalībnieku 
skaita, kuŗi piedalījušies vēlēša-
nās.

***
Rīgā piestājis lielākais 

tūristu kuģis ostas vēsturē
Rīgā bija pietauvojies līdz šim 

ostas vēsturē lielākais izpriecu 
kuģis Costa Pasifica. Italiešu  
kom panijai piederošais kuģis ir 
35 metrus plats, 290 metrus gaŗš, 
un tajā vienlaikus iespējams uz -
ņemt līdz pat 3700 pasažieŗu.        
Lai ku ģis varētu ienākt  Dau gavā 
un tur apgriezties, uz laiku tika 
ap  turēta Rīgas hidroelektrosta -     
cijas darbība, samazinot upes 
straumi.

Rīgas domes priekšsēža pienā-
kumu veicējs Andris Ameriks, 
viesojoties uz kuģa, kapteinim 
uzdāvināja Rīgas brīvostas pār-
valdes ģerboni, kuģa kapteinis 
Amerikam – kuģa modeli uz 
koka paliktņa. Lielais kuģis         
Rīgā šogad iegriezīsies vēl trīs 
reizes. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

Kārlis Streips

Krievijas prezi-
denta Medvedeva 
jājamzirdziņš ir 
Skolkova - zemes 
ga  bals Piemaskavā, 
kur iecerēts izvei-
dot Silicon Valley 
krievisko ekvi va-

len  tu, neskaitāmu jauninājumu 
dzemdētavu.

Labs ir. Skolkova kā zīmols, kā 
metafora, mantra, burvju formu -
la. Taču kāda ir raupjā īstenība?   
No Maskavas uz Skolkovu izbū-
vēts autoceļš četrarpus kilometru 
gaŗumā. Tas maksājis desmitkārt 
vairāk nekā tāds pats ceļš Amerikā 
un 15 reizes vairāk nekā šāds ceļš 
Ķīnā. Ak vai - izrādījās, ka šī, var 
teikt, Medvedeva maģistrāle nav 
tik gluda un līdzena, kā plānots. 

Ceļš uz Skolkovu ir grambains 
arī pārnestā nozīmē. 

Un te kāds pamācošs bēdu stāsts: 

Ceļš uz Skolkovu ir grambains
lai tiktu uz Skolkovu, kur bija pa -
redzēta prezidenta Medvedeva 
pir mā plašā preses konference, iz -
ejas punktā bija sapulcējušies žur-
nālisti, kas jāiesēdina autobusos. 
Vi  si skaitījās pienācīgi akreditēti. 
Taču drošībnieki, kas pārbaudīja 
akreditācijas kartītes, nošķīra no 
pārējiem vairākus žurnālistus,      
kuŗi pazīstami kā režīma kritiķi    
vai korupcijas apkaŗotāji. Viņus 
nelaida autobusos. Viņu protes-
tiem sekoja kāda drošībnieka uz -
bļāviens: “Žēl, ka tagad nav trīs-
desmit septītais gads! Tad mēs jūs 
gan būtu...”

Varbūt šiem neielaistajiem žur nā  - 
listiem vispār nebija vērts braukt? 
Tie, kas bija klāt, secināja, ka Med-
vedevs faktiski izgāzies, nevienu 
nav pārliecinājis un solītās liberā-
lās reformas ir tikai mirāža tuks-
nesī. Karnegija centra Maskavas 
biroja pārstāve Lilija Ševcova raks-

turoja Mededeva uzstāšanos Skol-
kovā kā polītisku harakiri. Prem-
jēram Putinam Medvedevs ir gau-
žām vājš sāncensis, neprazdams 
neko likt pretim t.s. Viskrievijas 
Tautas frontei, ko Putins patlaban 
veido, lai paplašinātu savas partijas 
Vienotā Krievija bazi masās. No -
drošināt sev bazi masās - to savu-
laik mācīja Ļeņins. Kā mēdz teikt 
krievi: kā nekā (kak ņikak) jau š.g. 
decembrī nāksies vēlēt Valsts Do -
mi un nākamgad martā preziden-
tu uz sešiem gadiem. 

Izvērtējis to, kas Medvedevam 
bija sakāms Skolkovā, Vladimirs 
Putins esot cieši nolēmis - jebkuŗā 
gadījumā kandidēt Krievijas pre-
zidenta vēlēšanās neatkarīgi no tā, 
ko lems Medvedevs, raksta Lon-
do nas Sunday Times. 

Un, ja Putins vēlēšanu rezultātā 
kļūs par Krievijas prezidentu uz 
sešiem un varbūt pat 12 gadiem 

(divus termiņus konstitūcija at -
ļauj), tad viņš premjērministra 
ama tā iecels ne jau Medvedevu, 
bet tagadējo vicepremjēru - finan-
ču ministru Alekseju Kudrinu. 
Vismaz šādas runas dzirdamas 
Krievijas Federācijas valdības mi -
tekļa gaiteņos.

Tikmēr Maskavas sabiedrisko 
aprindu uzmanību savai personai 
pievērsis 46 g. v. oligarchs Michails 
Prochorovs, kuŗa īpašumu kop-
vērtību lēš uz 18 miljardiem dola-
ru. Viņš ir korporācijas Onexim 
šefs un vēlas padarīt liberālo parti-
ju Pravoje Delo (vārdu spēle - “pra-
voje” nozīmē gan “labējā”, gan 
“taisnā”) par enerģisku pretspēku 
Putina partijai Domes vēlēšanās. 

Prochorovam ir labas attiecības 
ar visai ietekmīgo Vladislavu Sur-
kovu - prezidenta administrācijas 
vadītāja vietnieku. Un tagad ir pa -
mats jautāt - vai Prochorovs ar sa -
vu liberālo partiju necenšas pie-
saistīt Krievijas vidusšķiru Medve-
deva nometnei? 

Redzamākais liberālo aprindu 
pārstāvis Boriss Ņemcovs, kuŗa 

karjēras kalngals bija Jeļcina prezi-
dentūras beigu cēlienā, viesojies 
Ig  aunijā un devis interviju turienes 
raidītājam KUKU. Viņaprāt Krie-
vija tagad novirzījusies no demo-
kratijas krietni tālāk nekā pag. gs. 
90. gados. Ņemcovs norādīja, ka 
Putins baidās gan no godīgām vē -
lēšanām, gan no taisnas tiesas; viņš 
cieši pieķēries varai, jo negrib sēdēt 
cietumā un zaudēt naudu. Ja Krie-
vija nekļūs demokratiska, tā būs 
drauds Eiropai, jo tā ir neaprē ķi-
nāma, neprognozējama valsts, 
sku mīgi rezumēja Ņemcovs. 

Ņemcova ideoloģiskais pretpols - 
lielkrievu šovinists Sergejs Babu-
rins izsmej Putina ierosmi - ie  dar-
bināt Viskrievijas Tautas fronti,       
jo tā esot burbuļu pūšana, nekas 
cits. Lai glābtu Krieviju, uzsveŗ 
Baburins, vajadzētu sasaukt Sa- 
t versmes sapulci, lai pilnīgi gro - 
zītu valsts polītisko struktūru, 
likvidēt Valsts Domi un Federālo 
padomi.

Un kas būs tad? Kuŗš pieteiksies 
kā jauns Staļins, ar zizli vai bez tā? 

Franks Gordons

Maija pēdējā sest-
dienā Latvijas Valsts 
prezidents Valdis 
Zat lers paziņoja, ka  
ir uzsācis procesu 
par Saeimas atlai ša-
nu. Notiks referen-
dums, un, ja parla-

menta atlaišanu apstiprinās vēlē tā-
ju vairākums (šoreiz nekāda cen za 
nebūs – ja piedalīsies trīs pilsoņi 
un divi balsos „par”, Saeima būs 
atlaista), tad rudenī, visticamāk, 
sep tembŗa beigās, atkal notiks Sa -
eimas vēlēšanas. Pašreizējais sa -
stāvs noturējās mazāk par vienu 
gadu.

Šī ir otrā reize mūsu valsts 
vēsturē, kad valsts pirmā persona 
ir atteikusies no likumdevēja. 
Protams, pirmajā reizē tas bija pil-
nīgi ārpus Satversmes rāmjiem, 
Kārlis Ulmanis sagrāba varu un 
kļuva par diktātoru. Šoreiz jautā-
jums ir ļoti nopietns, jo process 
notiek demokratijas ietvaros. Par 
to, ka tauta nobalsos par Saeimas 
padzīšanu, varam nešaubīties. Jau-
nākajās sabiedriskā viedokļa ap -
taujās redzams, ka Saeimu atbalsta 
tik tikko 10 procenti valsts iedzī-
votāju. Tas ir mazliet labāk par 
tiem sešiem procentiem, kuŗi at -
balstīja iepriekšējo Saeimu tās sa -
saukuma pēdējos mēnešos, un to -
mēr...

Sekos vēlēšanas, un te nu ir viela 
krietnām, lai neteiktu, ļoti kriet-
nām pārdomām. Kam Valsts pre-
zidenta izvēle ir izdevīga? Pirmām 
kārtām ne jau viņam pašam. Vals ts 
prezidenta vēlēšanas paredzē -       
tas 2. jūnijā, un maz ticams, ka 
de  putāti, kuŗiem Valdis Zatlers ir 
pateicis, ka viņi nekam neder, ar 
lielu prieku nobalsos par to, lai 
viņš Rīgas pilī saimniekotu vēl 
četrus gadus. Varbūt es maldos, 
bet nedomāju, ka viņam tas spīd.

Par partijām un to apvienībām 
jāteic - jaunā situācija visizdevī-
gāka ir abiem nacionālistu spār-
niem. Tā dēvētais Saskaņas centrs 
(SC) nekad nav bijis pie varas, tas, 
bez šaubām, vēlēšanās varēs star -
tēt ar domu, ka nu pienākusi viņu 

Jauns laikmets Latvijas vēsturē
kārta. Pirms pāris nedēļām SC 
pārstāvji viesojās Pekinā (Beidzi-
na), kur noslēdza sadarbības līgu-
mu ar Ķīnas diktātoriem, lai pa -
pildinātu komplektu ar pasen pa -
rakstīto līgumu ar Krievijas dik   tā-
toriem. Tāpat partija Visu Latvijai!, 
kas 9. Saeimas vēlēšanās startēja 
apvienībā ar TB/LNNK, varēs 
teikt, ka tai nav ļauts tikt pie varas, 
tāpēc, lūdzu, latvieši, dodiet mums 
iespēju!

Abos gadījumos atbalsts nacio-
nālistiem nāks no diviem virzie-
niem. Pirmkārt, gan SC, gan VL!/
TB/LNNK kopš 10. Saeimas vē -
lēšanām (un SC gadījumā – allaž) 
visu laiku ir bijis opozicijā. Otrkārt, 
patlaban turpinās parakstu vāk-
šana, lai forsētu divus referendu-
mus – vienu par krievu valodas 
iz  skaušanu no Latvijas izglītības 
sistēmas un otru par valsts valo-
das statusa piešķiršanu krievu va -
lodai. Pirmajā gadījumā liels at -
balsts nāk no VL!/TB/LNNK,      
ot rā – no tā paša SC, kuŗa pārstāvji 
dievojas, ka viņi nudien atbalsta 
Satversmē rakstīto, - valstī ir tikai 
viena valsts valoda – latviešu valo-
da, bet „savējiem” stāsta pavisam 
ko citu. SC līderis Jānis Urbano -
vičs kādā „krievvalodīgo” portālā 
stāstīja, ka divi radikāļi, kuŗi ir 
krievu valodas statusa referendu-
ma priekšgalā (tostarp Vladimirs 
Lindermans, kas ir tik radikāls,     
ka viņu pieciest nespēja pat Krie-
vija, un 2008. gada sākumā viņš  
no turienes tika izraidīts), esot viņa 
„sirdsapziņas bruņinieki”. Pilnīgi 
skaidrs, ka abos galos referendumi 
tiks izmantoti par priekšvēlēšanu 
cīņas ieroci, un mēs kārtējo reizi 
varēsim pārliecināties, ka Latvi -      
jas polītikāņiem būtiska ir nevis 
valsts augšupeja un attīstība, bet 
gan pārliecība, ka „krievi ir slikti” 
vai „latvieši ir slikti”.  Nožēlojami, 
bet fakts.

Kas sakāms par tām partijām, 
kuŗas Valsts prezidentam noteikti 
bija padomā, kad viņš teica vār -
dus: „Ar šo lēmumu es gribu dot 
iespēju. Iespēju visiem, visiem cil-
vēkiem. Vispirms – vienreiz pie -

likt punktu šauru personu grupu 
patvaļai. Vienreiz pielikt punktu 
tam, ka visa mūsu sūri grūti kopā 
pelnītā bagātība nogulst ofšoru   
fir mu kontos”? Protams, runa bija 
par zaļajiem zemniekiem  un viņu 
bosu, absurdi kompromitēto 
Vents pils galvu Aivaru Lembergu, 
kā arī par apvienību Par labu Lat-
viju mums un mūsu sponsoriem   
(tā to, saprotams, nesauc, bet tāds   
ir šīs apvienības dzīves lozungs), 
kuŗas redzamākie veidotāji ir abi 
pārējie mūsu valsts „oligarchi” - 
Andris Šķēle un Ainārs Šlesers. 
Sa  protams, ka neviens no viņiem 
nedosies pelnītā atpūtā, atskāršot, 
ka viņu dienas Latvijas polītikā ir 
beigušās. Pilnīgi nesaprotamā kār-
tā Lembergs joprojām ir viens no 
Latvijas populārākajiem polīti-
ķiem, kaut gan viņa darījumus iz -
meklē ne tikai Latvijā, bet arī Liel-
britanijā, Luksemburgā, Šveicē un 
citur. Savukārt PLL ļaudis var ti -
cēt, ka valstī ir pietiekami daudz 
plašsaziņas līdzekļu, kuŗi būs pa -
visam gatavi pūst viņu stabulē. 
Pirmām kārtām tas sakāms par 
Lat  vijas Neatkarīgo televīziju (LNT). 
Nemaz nerunāsim par Neatkarīgo 
Rīta Avīzi, kuŗas dzīves mērķis ir 
darīt visu, lai glābtu Lembergu. 
Taču būsim uzmanīgi arī ar laik-
rakstu Diena, jo tas tagad pieder 
vienam no Šlesera tuvākajiem sa -
biedrotajiem - Viesturam Kozio-
lam, kuŗš teicis, ka redakcionālā 
polītikā viņš neiejauksies, bet vai 
kārdinājums, tuvojoties nāka ma-
jām vēlēšanām, nebūs pārāk liels? 
Un nemānīsim sevi – no šī spārna 
mēs varam gaidīt neparedzētu po -
pulisma vilni. Ieskaitot PLL ideju, 
ka vēlēt vajadzētu ļaut arī bēr-
niem!

Paliek Vienotība, par kuŗu vairā-
kums aizjūras latviešu balsoja pa -
gājušā gada oktobrī, noticot apvie-
nības apgalvojumam, ka tā būs 
visa godīgā un tiesiskā aizstāve. 
Lika drusku pagaidīt! Jau īsi pēc 
Saeimas vēlēšanām Vienotība me -
tās neglītā cīņā par amatiem. It 
īpaši tas sakāms par pašreizējo 
ārlietu ministru Ģirtu  Valdi Kris-

tovski. Brīžam nudien šķita, ka 
Vienotībai arī valsts ekonomikas 
krizes apstākļos nav nekā svarīgā-
ka kā atrast Kristovskim vietu 
valdībā. Sekoja vairāki piemēri, ka 
arī Vienotība ir siles partija, nevis 
kaut kas kvalitātīvi jauns. Te mi -
nams stāsts par Saeimas deputāti 
Silvu Bendrāti un viņas slepeno 
līgumu ar Aivaru Lembergu laikā, 
kad viņa vadīja radiostaciju Kur ze-
mē. Stāsts par Latvijas ekonomikas 
ministru Arti Kamparu, kuŗam ir 
slepens līgums ar slepenu investo-
ru jomā, kas tomēr ir ekonomikas 
ministra lauciņā. Stāsts par Mi -
nist ru prezidentu Valdi Dom-
brovs ki, kuŗa sievai ir nopietnas 
parādsaistības ar valstij piederošo 
Valsts Hipotēku un zemes banku, 
un tāpēc radušies it nopietni jau-
tājumi par viņa interešu konfliktu. 
Visos minētajos gadījumos Vieno-
tība izvēlējās klusēt un neteikt 
neko. Un kur tad vēl valdības va -
dītāja nespēja atrisināt sasāpējušos 
problēmu Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas birojā (KNAB), 
kur jau kopš sākta gala ļaudis vai-
rāk nodarbojas ar saviem iekšē-
jiem strīdiem nekā  ar korupcijas 
novēršanu un apkaŗošanu.

Kas atliek tiem no mums, kuŗi 
tomēr nevēlamies, lai Latvija ir 
banānu republika (vienīgi bez ba -
nāniem, kas mūsu platuma gra -
dos neaug)? Vai cerēt uz jaunas 
partijas izveidošanos? Valstī bū -
tībā ir trīs redzami cilvēki, kuŗi 
vismaz pagaidām nav aptraipī-
jušies ar polītikāņu nedarbiem. 
Viena ir Valsts kontroliere Inguna 
Sudraba. Otra ir kādreizējā Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 
un trešais ir Valdis Zatlers, jo tad, 
ja Saeima tomēr nolems viņu ne -
pārvēlēt vēl uz vienu termiņu Rī -
gas pilī, būtu pat ļoti smagi, ja viņš 
nolemtu atkāpties pavisam un  
sava lēmuma sekas novērot no 
malas. Taču laika līdz nākamajām 
vēlēšanām nav daudz, partijas iz -
veidošana prasa gan laiku, gan arī 
naudu.

Ja jauna partija netiks veidota, 
tad septembrī Laika un Brīvās  
Lat vijas lasītājiem neatliks nekas 
cits kā balsot par Vienotību vēl -
reiz. Pro tams, svītrojot no vēlēšanu 

zīmes tos Vienotības pārstāvjus, 
kuŗi ir nodemonstrējuši savu ne -
spēju izpildīt solījumus. Dažs labs 
lasītājs varbūt ar cerībām raudzī-
sies VL!/TB/LNNK virzienā, taču 
uzmanīgi pār tiltu! It īpaši VL! 
spārnā joprojām ļoti nozīmīga ir 
cīņa pret visu „krievisko”. Apvie nī-
bas atbalstītājiem ir jāsaprot, ka      
20 gadus pēc valsts neatkarības 
atjaunošanas ir laiks mest mieru 
šajā jomā. Nē, krievu valoda ne -
drīkst Latvijā būt valsts valoda, bet 
krievu (un baltkrievu, ukraiņu, ar -
mēņu, azerbaidžāņu, moldāvu u.c.) 
tautas pārstāvji valstī dzīvo un dzī-
vos. Jautājums ir -  vai sabiedrība ir 
pietiekami pieaugusi, lai integrētu 
tos, kuŗi nav imperiālistiski no -
skaņoti, kuŗi bauda dzīvi ES da -
lībvalstī, kuŗi prot latviešu valodu 
un ir šīs valsts patrioti. Tādu cilvē-
ku Latvijā nudien nav maz, lai arī 
cik ļoti kādam gribētos viņus visus 
uzskatīt par „okupantiem”. 

Nākamajās vēlēšanās vienā pusē 
būs tie polītikāņi, par kuŗiem Valsts 
prezidents ir pateicis - viņi vairāk-
kārt parādījuši, ka vispirms aizstāv 
kādu šauru grupu vai pat konkrē -
tu cilvēku personiskās, nevis valsts 
intereses. Otrā pusē būs tie, kuŗi 
viņiem šo iespēju vēlas liegt. Runā-
sim atklāti: pirmajā gadījumā runa 
ir par Latvijas Zaļo un Zemnieku 
savienību un arī par apvienību Par 
labu Latviju. Otrā - runa ir par Vie-
notību, zināmā mērā par VL!/TB/
LNNK (atšķirībā no zaļajiem zem-
niekiem vislatvieši  lielākoties arī 
no opozicijas ir atbalstījuši Vie no-
tību dažādos jautājumos, arī par 
atļauju knābim veikt kratīšanu Šle-
sera mājās, – tas ir jautājums, kuŗa 
dēļ Valsts prezidents izlēma atlaist 
Saeimu. Un, iespējams, par jaunu 
partiju.

Viens ir skaidrs. Ķīniešu lāsts par 
„dzīvi interesantos laikos” šovasar 
mūs piemeklēs ar uzviju. Paliek 
tikai jautājums: vai septembrī iz -
dosies ievēlēt labāku Saeimu? Ja 
ievēlēs šo pašu ar pārbīdi un vai-
rākums parlamentāriešu joprojām 
būs visa tiesiskā grāvēji, tad būs 
laiks likt lietā veco aforismu: „Vai 
tas, kuŗš valsti pametīs pēdējais, 
lūdzu, vispirms izslēgs gaismu?”
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Sallija Benfelde

Dzejnieces Liānas Langas ce -
turtais dzejoļu krājums „Vil k- 
o gas” 20. maijā saņēma gadskār-
tējo Latvijas Literātūras balvu 
ori ģinālliterātūras katēgorijā. 
Katra no viņas četrām dzejas 
grā matām ir saņēmusi kādu 
balvu literātūrā, bet, ja pieskai - 
ta viņas pirmo ceļojumu un ese-
ju prozas grāmatiņu „Es varēju 
nesteigties”, tad Liāna jau ir pie-
cu grāmatu autore.

Saruna ar Liānu Langu tomēr 
ir ne tikai par dzeju vien, vairāk 
par dzīvi un polītiku.

Tavi dzejas teksti nav viegli, 
vienkārši un sajūtas tajos nāk 
caur mūsu dzejā neierastu do -
māšanas veidu. Vai balva tevi 
pārsteidza?

Balvas vienmēr pārsteidz. Būtu 
augstprātīgi sacīt, ka esmu to 
pel nījusi, tāpēc to gaidīju. Sap ro-
tu, ka jebkuŗš no nominētajiem 
autoriem varēja būt manā vietā. 
Tomēr neslēpšu, ka daudzi eks-
perti manu dzeju vērtē augstu, 
un žūrija tiešām bija profesio-
nāla, konkurence - spēcīga. „Vilk- 
ogas” ir saņēmušas gan Latvi -jas 
Literātūras gadskārtējo bal -vu, 
gan Dienas balvu kultūrā. 

Šobrīd populārāki ir tādi ziņ-
ģu teksti, vai ne?

Es sevi nepozicionēju pret 
viegliem un vienkāršiem dzies-
mu tekstiem, drīzāk esmu at  tie-
cībās ar pasaules līmeņa dzeju, 
kuŗu pati lasu.

Vai dzeja vispār var būt mai-
zes darbs?

Man dzeja nekad nav bijusi, 
nav un nebūs maizes darbs. Vie-
nīgā iespēja, kā dzejas rakstītājai 
sajust nelielas naudas smaržu, 
man bija, kad es sacerēju dzies-
mu tekstus Raimonda Paula mū -
ziklam par gleznotāju Leo Kok -
li „Leo. Pēdējā bohēma”. Toreiz 
ats kārtu, ka dziesmu tekstus var 
arī pārdot, bet profesionāli es 
darbojos sabiedrisko attiecību 
jomā. Pēdējos piecpadsmit  ga -
dus naudu esmu pelnījusi ar sa -
biedrisko attiecību projektiem, 
bet kopā ar kollēģi izdodam 
klau sāmgrāmatas. Tas ir darbs, 
kuŗš nenes lielu un acumirklīgu 
peļņu, tas ir tāds „ilgi spēlējošs” 
kultūras produkts, kas vienmēr 
būs nepieciešams un man sagā-
dā lielu gandarījumu. Ieskaņo - 
ju mos tiek saglabātas autoru 
bal sis un izteiksme vai arī ak -
tieŗu lasījums, un tā ir augst vēr-
tīga literātūra. Domāju, ka, lai-
kam ejot, klausāmgrāmatu vēr-
tība tikai augs. 

Savulaik tu mācījies kolledžā 
Amerikā, bet atgriezies Lat vi-
jā.

Trīs vai četrus gadus esmu 
studējusi Latvijas Universitātē 
un tad 1991. gadā, pirms valsts 
neatkarības atjaunošanas, aiz-
braucu uz ASV un tur beidzot 
varēju īstenot savus sapņus un 
kolledžā izvēlējos tādus kursus, 
par kuŗiem Padomju Savienībā 
drīkstēju tikai sapņot. Izstudēju 
amerikāņu 20. gs. literātūru, un 
kurss vairāk koncentrējās uz 
Kammingsa dzeju, studēju arī 
budisma filozofiju.

Vai toreiz tev neradās vēlme 
palikt Amerikā un vai tagad 
reizēm negribas aizbraukt 
prom no visām tām nejaucī-
bām, kas mūs nomāc?

Laiku es pavadīju Ņujorkā,   

PRET STRAUMI
kas tāpat kā visa lielā Ziemeļ-
amerikas zeme, kuŗu izceļoju 
krustām šķērsām, bija pret mani 
ļoti laba. Lai nopelnītu ceļo ju-
miem, strādāju. Ja PSRS impe-
rija būtu saglabājusies, es nebū -
tu braukusi atpakaļ, bet, kopš 
Latvija kļuva brīva, es ne mirkli 
pat neesmu apsvērusi tādu ide -
ju, ka varētu iesakņoties ASV, 
pārsvarā runāt un domāt, un   
kur nu vēl rakstīt angļu valodā. 
Man Latvija ir pārāk mīļa. Es 
vēlos šeit gan dzīvot, gan no -
mirt.

Savulaik jutos ļoti pārsteigta, 
kad uzzināju – dzejniece Langa 
strādā Saeimā par deputātes 
Rībenas palīgu. Domāju – ko 
dzejniece dara polītikā? Kā - 
das ir tavas attiecības ar polī-
tiku?

Mani interesē polītiskie pro-
cesi gan Latvijā, gan ārpus tās, 
cik nu man ir laiks un iespēja 
tajos iedziļināties, jo man rūp 
Latvijas valsts liktenis. Kāda būs 
Latvija? Mēs visi gribam dzīvot 
tādā valstī, ar kuŗu varam lepo-
ties. Mūsu plašsaziņas līdzek -  
ļos un sabiedriskajā telpā div-
des mit gadu gaŗumā ir pavai -
rots uzskats, ka rakstnieki un 
intelektuāļi ir kaut kādi naīvi 
tīrradņi, kuŗiem polītikā nav          
ko darīt, un ka viņi nespēj to 
vēr tēt. Domāju, tas ir ticis mēr ķ-
tiecīgi darīts, lai intelektuāļus 
diskreditētu. Kas ir polītika? Pir-
mām kārtām tā ir valoda, kuŗā 

tiek pieņemti lēmumi un iz -
šķirti valstu likteņi. Domāju, ka 
intelektuāļi ar savu domāšanas 
valodu rada konkurenci polī -
tiķu valodai, kuŗa šobrīd ne      
tikai Latvijā, bet daudzviet ir ne -
dzīva, neko neizsakoša, tāda,   
kas nespēj nedz uztvert, nedz 
piepildīt cilvēku vēlmes. Tāpēc 
Latvijā intelektuāļus vienmēr ir 
mēģināts nobīdīt no skatuves, 
mērķtiecīgi ir pazemināts rakst-
niecības prestižs. Piemēram, 
Kul tūrkapitāla fondā, kas atbal-
sta dažādas nozares, literātūrai 
vienmēr ir bijis vismazākais fi -
nancējums. Arī balvas literātūrā 
ir, bet tās ir nesalīdzināmi ma -
zākas nekā mūzikā, glezniecībā, 
par sportu, kas ir milzīgs biz-

ness, pat nerunājot. Šķiet, ka 
rakstniekus ir mēģināts nobīdīt 
no skatuves, lai viņi mazāk pa -
rādās ar saviem viedokļiem,      
vai arī gadiem ilgi ir parādī -
jušies vieni un tie paši, tādi, kas 
ir bijuši prognozējami. Pama-
zām gan tas sāk mainīties, jo 
cil vēki ir sapratuši, ka nevēlas 
runāt polītiķu dubultmorāles 
valodā. Polītiķi domā, ka domāt 
vienu, runāt otru, bet darīt tre -
šo – tā ir polītika. Nē, tā nav po -
lītika, un tāpēc Latvijā polītika 
mainīsies. Par manu sadarbību 
ar Ingunu Rībenu, līdzīgi kā ma -
nos sabiedrisko attiecību pro-
jektos, jāteic, ka es nekad neesmu 
ar mieru stāstīt, ka ļoti slikta de -
sa ir ļoti laba desa. Man ir pie -
dāvāta liela nauda, bet ir bijuši 
gadījumi, kad esmu atteikusies, 
ja piedāvātais nesaskan ar ma -
nu pārliecību. Gluži pie kuŗa 
katra polītiķa pat par lielu nau - 
du ar viņu sadarboties es ne ie - 
tu. Pazīstot Ingunu Rībenu kā 
kultūras cilvēku, reālpatrioti un 
absolūti godīgu cilvēku, piekritu, 
un sadarbība bija ļoti interesan-
ta, man tā bija pieredze. Nevienu 
mirkli man nebija jāiet uz kom-
promisu ar savu sirdsap ziņu.

Vai mēģināji spert polītikā 
kādu soli tālāk?

Jā, esmu rīdziniece, bet nolē-
mu pārcelties uz dzīvi tuvāk 
dabai – uz Ikšķili. Pirms kādiem 
gadiem četriem Ikšķilē sākās 
aktīva sabiedriska kustība, jo 
bijām nemierā ar daudz ko, 
mums bija jāaizstāv septiņ des-
mitajos gados celtā Ikšķiles es- 
t rāde, ko pašvaldība gribēja no -
jaukt, vēlējās nošķūrēt Dauga -
vas senlejas stāvkrastu, kas ir 
viena no skaistākajām vietām 
Ikšķilē, lai būvētu tur nevaja -
dzī gu un nereāli dārgu ēku. Cen-
tāmies pasargāt no izciršanas 
skaistu bērzu birzi, taču diemžēl 
to nupat tomēr izdarīja. Iesais-
tījos šajās sabiedriskajās aktīvi-
tātēs, un tad pienāca pašvaldību 
vēlēšanas. Iestājos vienā no par-
tijām, piedalījos pašvaldību vē -
lēšanās. Labi, ka no mūsu saraks-
ta viens cilvēks iekļuva, viņš ta -
gad cītīgi strādā. Man jāatzīst,  
ka esmu sapratusi – esmu cil-
vēks, kas nevar domāt, runāt un 
rīkoties kādas partijas uzstā dī-
jumu rāmjos. Tāpēc tad, kad 
par tijā notika biedru pārreģis-
trācija, es to neizdarīju.

Tātad polītikai esi pateikusi 
ardievas?

Šobrīd ir ļoti interesants laika 
posms, un, ja dibinātos jauna 
partija, kas ņemtu grožus savās 

rokās, un tur būtu cilvēki, ku -
ŗiem es varētu uzticēties, es lab-
prāt iesaistītos par partijas at -
bals tītāju. Partijā es nestātos, to 
vis ne, bet palīdzētu gan.

Kā tu vērtē prezidenta iero-
sinājumu atlaist Saeimu?

Es to vērtēju pozitīvi. Manu-
prāt, Latvijas polītiķiem un pil-
soņiem ir nepieciešama tāda pie-
redze. Domāju, ka tas ir skaidrs 
signāls Saeimas depu tātiem, ka 
viņus var turēt arī daudz īsākā 
pavadā nekā līdz šim. Tas bija 
vajadzīgs, lai polītiķi saprastu – 
tas, ka viņus ievēlē, nenozīmē, 
ka viņi ir ērti iekārtojušies uz 
četriem gadiem un tikpat ērti 
strādās kā balsošanas mašīnas. 
Galvenais, manuprāt, - Valdis 
Zatlers ir parādījis Latvijas pat-
riota cienīgu, spēcīgu mugur-
kaulu, viņš ir atmaskojis polī-
tikas divkosību Latvijā un devis 
tautai iespēju ievirzīt Latvijas 
polītiku citā gultnē.

No 100 deputātiem 60 šajā 
Saeimā ir jaunienācēji, bet   
savu darba stilu Saeima nav 
mainījusi. Kāpēc tavuprāt tā       
ar viņiem notiek?

Es arī esmu par to domājusi, 
kas ar viņiem notiek, kas ir tas 
spēks, kas cilvēkus pārmaina, 
viņiem iekļūstot Saeimas namā. 
Tas jājautā viņiem. Kas notiek?

Kāpēc vēlētāji par Lembergu 
saka - zaglis viņš ir, bet labs,      
jo mazliet taču dalās ar ci  tiem?

Lembergs ir tāds dabas dots 
tīrradnis reklāmas un sabied-
riski attiecību jautājumos, lai 
gan viņam droši vien ir arī pa -
domnieki. Viņš prot runāt tādā 
veidā, kas cilvēkiem patīk, par 
Ventspili cilvēki priecājas un 
brīnās, atbraukuši uz šo pilsētu 
un to ieraudzījuši. Un cilvēku 
pēcpadomju domāšanas un uz -
tveres veids liek uz viņu raudzī-
ties ar atzinību. Latvijā ir viena 
liela nelaime – nodokļu sistēma, 
kas mazajiem un vidējiem uz -
ņēmējiem neļauj normāli strā-
dāt. Samaksājuši visus nodok -
ļus, viņi nonāktu bankrotā pa -
visam īsā laikā. To beidzot skaļi 
ir teikuši arī uzņēmēji. Tāpēc 
daudziem ir „skeleti skapī” un 
cilvēki baidās no valsts uz  rau-
dzītāju institūciju represijām, 
tāpēc nereti viņi izvēlas klusēt. 
Valsts ir nevis palīgs, bet rep re-
sīva institūcija, kuŗas interesēs   
ir sodīt, nevis nākt talkā uzņē-
mējiem. 

Vai tavā dzīvē ir kāds moto, 
kuŗam tu seko?

Ir sarežģīti atbildēt, jo man 
nav viena moto, to ir vesela 
virkne. Vienkārši sakot, mana 
dzīves filozofija ir ļoti liela ti -
cība individuālajai atbildībai, es 
nereti esmu gājusi pret straumi, 
to ne mirkli nenožēloju un ticu, 
ka informācija par mums, par 
mūsu darīto neizzūd. Mēs esam 
atbildīgi par savu dzīvi, un mū -
su lēmumiem ir milzīga nozī -
me. Nevar domāt tādās narko-
dīlera katēgorijās – ja es netir-
gotu, to noteikti darītu kāds cits.  
Tā, protams, ir tikai tāda illus-
trācija. Bet ir pēdējais laiks no 
šāda veida domāšanas atteik - 
ties un uzņemties atbildību par 
savu rīcību, jo lielos pozitīvos 
notikumus rada daudzu atse viš-
ķu cilvēku rīcību kopums. Un 
nekas nepaliek apslēpts uz laiku 
laikiem.

Liāna Langa: "Laiku es pavadīju Ņujorkā, kas tāpat kā visa lielā 
Ziemeļamerikas zeme, kuŗu izceļoju krustām šķērsām, bija pret 
mani ļoti laba. Lai nopelnītu ceļojumiem, strādāju. Ja PSRS impe-
rija būtu saglabājusies, es nebūtu braukusi atpakaļ, bet, kopš 
Latvija kļuva brīva, es ne mirkli pat neesmu apsvērusi tādu ideju, 
ka varētu iesakņoties ASV, pārsvarā runāt un domāt, un kur nu vēl 
rakstīt angļu valodā. Man Latvija ir pārāk mīļa. Es vēlos šeit gan 
dzīvot, gan nomirt"
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LKC izdevniecība tapa trauks-
mainā laikā, kļūstot par skanīgu 
Trešās atmodas zvanu. Jau kopš 
pirmās dibināšanas dienas – 1990. 
gada 1. jūnija J. Elksnis un viņa 
ne  daudzie palīgi ķērās pie darba. 
Sākotnēji vairākas pirmās grāma-
tas rediģēja pats izdev nie cības va -
dītājs, jo štati vēl nebija īsti no -
kom plektēti. Vēlāk šajā dar bā nāca 
talkā L. Leikuma, S. Svikša, S. Kei-
ša, S. Ūdre, bet nu jau vairākus 
ga  dus patstāvīgā re  daktore ir Va -
lentīna Unda.

Nodomu bija daudz, tie drūz-
mējās cits pāri citam. Taču galve-
nais – ko izdot pirmām kārtām? 
Do  ma – nešaubīga un vienota. 
Tos (un par tiem), kas visizteiktāk 
sekmējuši Latgales nacionālo at -
mo du, sekmējuši tās progresu, 
kul  tūru, pazīstamību paši sevī      
un pasaulē. Tie bija – Francis Tra-
 suns, Nikodems Rancāns, Boļ e-
slavs Brežgo, Jānis Klīdzējs, An -
tons Rupainis, Meikuls Apeļs. Ar -
ch  aiologu atklājumi par seno      
Lat gali, Latgales darbinieku gaitas      
un darbi trimdas zemēs...

Paplašinātas brošūras (bukleti), 
A. Rupaiņa plašais nacionālās at -
modas romāns „Tauta grib dzei-
vōt”, gaŗstāsts „Jaunō skūlōtōja”,          
J. Klīdzēja stāstu izlase „Seši kal ni”, 
krājums par B. Brežgo kā iz  cilāko 
Latgales vēstures avotu pētnieku, 
Antona Kūkoja pirmais dzejoļu 
krājums dzimtajā lat ga liešu valo-
dā „Sovā saimē”. Un vēl citi autori 
un darbi, kuŗus pa  domju okupā-
cijas pusgadsimta ilgamībā ne -

Sīkstums un misijas apziņa
Latgales Kultūras centra izdevniecība gadu ritā

drīkstēja pat piemi nēt. Ar prie -
cīgu satraukumu tiek gatavots 
gaitas turpināšanai dzim  tajā zemē 
„Tāvu Zemes ka  lendars 1991. ga -
dam”. Bet 8. „Olū tam” sakrājusies 
vesela kaudze emo cionāli uzlā-
dētu literāru dar bu. Tas dienas-
gais mu ierauga ar mākslinieka        
J. Sveča simbolisku Latgales aina-
vu uz vāka. Dzimis atkal mājās, 
vēs turisko vēju un jaunās brīvības 
gaisotnes apdvestajā vasarīgajā 
Rē  zeknē. Laikā, kad te notiek pir-
mais Vispasaules latgaliešu saiets – 
konference, atjaunotā Latgales at -
brīvošanas pieminekļa atklāšana 
1992. gada 13. augustā, „Olūts” 
izskan kā Tautas frontes gaviļu 
sauciens. Tā 3000 eksemplāri kā 
pavasaŗra saulē kūstoša sniega 
tērces pāris dienās kļūst no malu 
malām atbraukušo tautiešu un 
pašmāju lasītāju piederums. Tiek 
tverts kā vēsturisks un arī pašu 
svētku liecinājums. Notikums.

„Olūta” lappusēs satiekas trim-
das dzejnieki Francis Murāns, Al -
berts Spoģis, Ontons Zviedris, liel-
prozas meistars Antons Rupainis, 
mākslinieks Juris Soikans ar Lat-
vijas latgaliešiem – dažādu paau-
džu liriķiem – Augustu Eglāju, 
Andri Vējānu, Broņislavu Martu-
ževu, Martu Bārbali, Antonu Kū -
koju, Osvaldu Kravali, Annu Ran-
cāni, Antonu Slišānu, Vili Dzērvi-
nieku un citiem – sparīgi sevi 
pie  teikušiem. Ilgi aizturētā visu 
cilvēcisko izjūtu gammas bagātī -
ba laužas no publicētajiem dažā -
du žanru darbiem - skarbām at -

miņām un vēstulēm, lielās un īsās 
prozas, drāmaturģijas. 

Līdzās uzlecošās zvaigznes jau-
nākajā literātūrā – A. Rancānes 
dze  joļiem kā burvju maģija saista 
viņas drāmatiskā mistērija Fran-
cis Trasuns. Represijas izcietušā 
Franča Kempa dēla Konstantīna 
atmiņas par tēvu, viņa vēstules no 
izsūtījuma Sibirijā. Diānas Varsla-
vānes skaudrais dokumentālais 
romāns par pēckaŗa jauniešiem 
okupētās dzimtenes skolā „Tim-
seņa ausa”. Atskats uz literātūru 
Latgalē 1934. – 1944. gadā, profe-
sora Vitolda Valeiņa jauni, archī-
vos rasti materiāli par skumju un 
sāpju (kā pats sevi dēvējis) Seimani 
Putānu. Otra profesora Antona 
Brei daka viedās pārdomas par 
latgaliešu valodas likteņiem. Lī -
dzās sāpēm par moku ceļos mū  -
žībā aizgājušo talantīgo Viktoru 
Munduru un citiem gara darbi-
niekiem uzvaroši himniski skan 
Andŗa Vējona dzejojums „Olūts”. 
„Izdevumam atsagrīžūt dzim ti-
nē”. Ar cerīgi mudinošajām rin-
dām: Pi dzimtines mums vajag tu -
rētīs,/Cik iļgi myusu dīnu gōjums īs.

Daudzu citu autoru dzejas un 
prozas rindās – zaudējumu sāpes 
savijas ar dzīvo atkalredzēšanās 
prieku – pēc atšķirtības gaŗajiem 
gadiem. Recenzijās – prieks par 
atmodas laikā jauntapušajām grā-
matām.

Radniecīgas, brīvas rakstītspē-
jas, atmodas pavērtās iespējas, ti -
kai zinātnisku rakstu formā pauž 
pēc nepilna gada tapušais „Acta 

Latgalica” 8. sējums. Tam emo cio-
nāli māksliniecisks ievadījums – 
ar atjaunotā Latgales atbrīvošanas 
pieminekļa „Vienoti Latvijai” at -
tēlu un Annas Rancānes vēsturis-
ki tendētu desmit dzejoļu ciklu, 
kuŗā iezīmēti būtiskākie pavērsie-
ni Latgales skarbajās likteņgaitās.

Pag. gs. 90. gadi – krasu pār mai-
ņu laiks. Tirgus ekonomika, mežo-
nīgā kapitālisma tempu aizvien 
izteiktāks kāpinājums. Privāti zā ci-
ja, kas daudzos gadījumos pārtop 
anarchistiskā prichvātizācijā, ie -
vadot sociālās diferenciācijas sā -
ku mu sabiedrībā, kuŗa vēlāk pār-
tapa aptuveni 1000 miljonāros, no 
vienas puses, un tuvu pie 80% 
trūcīgi vai pieticīgi dzīvojošos, no 
otras puses. Interešu grupu pārtap-
šana partijās ar nereti mainīgiem 
konjunktūriskiem nosaukumiem. 
Latvijas Tautas frontes, Atmodas 
ideālu aizvien jūtamāks zudums – 
merkantilu dziņu vārdā. Dzim- 
s tības kritums, bezdarba ēras sā -
kums, kas pašreiz sasniedzis mas-
veida raksturu.

LKC izdevniecība šajos apstāk-
ļos sociālo un demokratijas jautā-
jumu atspoguļošanai atvēl galve-
nokārt „Acta Latgalica” un TZK 
slejas. Pēdējais aug augumā, pār-
sniedz parasta kalendāra ietvarus 
un pārtop Kultūrvēsturiskā un li -
terārā gadagrāmatā. Apgāds nesa-
mulstot racionāli plāno un secīgi 
īsteno savas darbības pamatvir-
zienus grāmatu izdošanā. Tie ie -
dalāmi vairākos samērā noturīgos 
blokos.

Pirmkārt, kā jau iepriekš mi -
nēts, īpaša vērība tiek veltīta lat-
galiešu literārā mantojuma apgu-
vei un atdzīvināšanai Latvijas Re -
publikā, kaŗa gados Latgalē, kā arī 
trimdā tapušo nozīmīgāko darbu 
jaunizdošanai, kuŗi okupācijas lai-
kā nevarēja parādīties. Līdz ar pie-
minētajiem, vairākumā gadī ju mu 
ar jaukiem priekšvārdiem un ko- 
mentāriem apgādātas, iznāca tā- 
das grāmatas kā Franča Trasuna 
„Fabulas”, Augusta Eglāja dzejoļu 
krājums „Varaveiksna”, Norberta 
Neikšānīža romāns „Myura kolns”, 
Madsolas Jōņa dzeja „Lynu zīdi”, 
P. Zalānes „Cilvēka ceļš”, Marijas 
Andžānes „Dimensiju kvadrāt-
sak nes”, A. Spoģa „Boltōs dūmas”, 
vairāki stāstu krājumi – J. Klīdzēja 
„Gōjputnu dzīsme”, „Enģelīši nav 
miruši”, A. Rupaiņa „Pasaules vē -
jos”, Franča Murāna „Pēdējā 
nakts”, A. Rubuļa „Trīs zvaigznes” 
un vairāki citi.

Otrs nozīmīgs izdevumu bloks – 
grāmatas bērniem, jauno lite rātu 
atbalstīšana un viņu darbu izdo-
šana. Lai bēr ni latgaliski runājo-
šās ģimenēs neaizmirstu dzimto 
valodu, lai aug  tu jaunā audze,    
kas raksta par Latgali un arī –      
latgaliski. P. Gleiz dāna un L. Gadz-
nas pievilcīgi illus  trētas grāmatas 
bērniem raks ta A. Slišāns („Raibī 
panti”, „Lyu gums sapneišam”, „Rū- 
taļu gods” u.c.), Leontīne Apšinie- 
ce („Bērnī bas pļava”, „Sestdienas 
vakarā” u.c.), Koleta Andžāne,     
A. Širina u.c.

Aleksandrs Gārša

Pirmo reizi vēsturē latviešu 
skaits šī lielā, mechaniskā pieplū-
duma apstākļos draudēja noslīdēt 
zem 50% un latvieši ļoti drīz    
paši kļūtu par minoritāti savā 
zemē – viņu skaits krievu oku pā-
cijas beigās  bija vairs tikai 52%. 
Kā redzējām, neviena no abām 
lie  lajām  vēsturiskajām priekškaŗa 
minoritātēm Latvijā vairs  nebija 
palikušas – nedz vācieši, nedz eb -
rēji. Tādējādi pārējie 48% bija gal-
venokārt krievi un krieviski ru  nā-
joši jauniepludinātie iedzīvotāji.

Tā krievu valoda automatiski 
kļuva par otro valodu, un ar pa -
domju valdības likumiem par gal-
veno un vienīgo oficiālo un pie-
ļauto valodu administrācijā, tirdz-
niecībā un galvenajos izglītības 
laukos. 1961. gadā „Vissavienī-
bas” komūnistu partijas slepus 
pieņemtais polītiskais mērķis 
bija visā Padomju Savienībā ap -
spiest un ar laiku izskaust vietē-
jās valodas, kultūras un identi-
tāti un radīt vienu vienīgu „vis-
savienības” - krievu valodu un 
kultūru. Šī polītiskā teze palī-
dzē ja Latvijas pārkrievošanā (iz -
cēlums mūsu – red.). Rīga tika no 
latviešu pilsētas pārvērsta krie vis-
kā, ar krievu iedzīvotāju vairā ku-
mu. Tas notika pirmo reizi pilsē -
tas gadu simteņiem ilgajā mūžā. 
Vairākumu, ko gadu simteņu gai - 
tā nebija izdevies paturēt vācie-
šiem, gadu desmitos izdevās pa -
nākt krie viem ar padomju iekārtas 
palī dzību. Rīgā 1989. gadā bija 
vairs  36,5% latviešu, bet 42,6%  - 
lielkrievu iedzīvotāju un liels  
skaits vēl krieviski noskaņotu un 
krieviski runājošu citu padomju 

republiku iedzīvotāju. Beidzot, 
vai rākus gadus pēc brīvības atgū-
šanas, 2005. gadā latvieši Rīgā va -
rēja atkal cerēt vismaz kļūt par 
lie  lāko iedzīvotāju grupu – krievi 
bija 309 200 un latvieši 307 600. 
Abas grupas būtībā bija vienāda 
lieluma, bet latviešu relātīvais 
skaits auga, un krievu skaits saru-
ka kādas deviņas reizes ātrāk,       
viņu vispārējai dzimstībai strauji 
krītoties. Daudzi krievi arī aizce-
ļoja atpakaļ uz Krieviju.

„Par mata tiesu” latviešu tautu 
no pilnīgas iznīcināšanas – geno-
cīda paglāba pag. gs. 80. gadu 
beigu un 1991. gada notikumi: vi -
sā Latvijā kopš latviešu tautas de -
mografiski tumšākā brīža 20. gs. 
80. gadu beigās – īsi pirms neat -
ka rības atgūšanas – latviešu pro-
cents līdz ar atgūto brīvību ir 
lēnām atkopies no 52% līdz 59% 
nesen. Tomēr krievu skaits Lat -
vijā vēl pirms dažiem gadiem bija 
652 204 (28,5%), no tiem „nepil-
soņu” skaits - 278213. Šim skaitlim 
vēl jāpieskaita apmēram 100 000 
baltkrievu un ukraiņu, lai aptver -
tu krieviski runājošo kopskaitu 
šo  dienas Latvijā.

Kas tagad notiks, saimnieciskajai 
krizei jo sevišķi smagi pie mek lējot 
Latviju, ir grūti prognozēt. Nedo-
māju, ka būtu pamats optimis-
mam: meklējot darbu ārpus Lat-
vijas, pēc pieejamās informā cijas, 
Latviju atstāj daudz vairāk lat viešu 
nekā krievu. Daudzi diem žēl uz 
ne  atgriešanos. Šoreiz tā ir nevis po -
lītiskā, bet gan eko no miskā emig-
rā cija. Pat ja pašrei zējā ekonomis -
kā situācija drīz uzlabotos, darba 
apstākļi un algas Eiropas Savienī-

bas rietumu daļā un aizjūrā vēl 
daudzus gadus droši vien būs la -
bāki nekā Latvijā. Jābaidās tāpēc, 
ka latviešu aiz plū dums var turpi-
nāties. Lai aizce ļojošo radīto dar ba-
spēka trūku mu tagad un arī vēlāk, 
apstākļiem uzlabojoties, apmie ri-
nātu, domā ju, ka tendence būs 
skatienus vērst nevis uz Eiropas 
Savienības naba dzī   gākajiem no -
stū  ŗiem, bet gan uz krieviski runā-
jošiem austrumiem. Līdz ar to ro -
das jauns drauds, ka latvieši, seviš -
ķi dzimstī bai krītoties, var atkal   
reiz kļūt par minoritāti paši savā 
zemē – šoreiz brīvību at  guvušā!

Latviešiem ir grūts, ļoti grūts 
uzdevums, kā ar šo tagadējo 
problēmu tikt galā. Daudz krievu 
un krieviski runājošo apdzīvo ve -
selus kompaktus Rīgas un citu lie lo 
pilsētu apgabalus. Daugavpilī tie 
pat ir milzīgā vairākumā, un tur 
latviešu valodu vairs dzird reti, pat 
lielā agrākā poļu minoritāte tur 
šķiet gandrīz zudusi. Padomju vara 
krieviski runājošo piesaistī ša nai 
Lat vijas lielākajās pilsētās uz  cēla 
milzīgus, jaunus, neglītus un traus-
li būvētus lielrajonus. Citi krieviski 
runājošie ir sagrābuši savās rokās 
neproporcionālu rūp niecības un 
tirdzniecības uzņē mu mu skaitu; 
arī lielāko daļu vēr tīgāko nekusta-
mo īpašumu. Ar krievu naudas un 
Krievijas palī dzību šī ietekme, šī 
tendence, šķiet, pastiprinās. Viņu 
nodoms ir pa  nākt saimniecisku 
kontroli un dominējošu irtekmi 
valsts eko nomikā. Pēc tam polītis-
ku līdz dalību un teikšanu. Vēlāk 
divva lodību un pēc tam vienva lo-
dību un krievisku Latviju – labā -     
kā ga  dījumā kā Krievijas vasali.

Šī nav minoritāte tās tradici o-
nālā nozīmē, jo tās ienākšana 
Latvijā, kā redzējām, ir pavisam 
nesena un tiešas sekas padomju 
krievu okupācijas varas genocī-
da polītikai pret latviešu tautu. 
Daļa šīs minoritātes ir aktīvi nai-
dī ga Latvijas valstij, valodai un 
kul  tūrai un ciniska pret latviešu 
tautas vēsturi, ciešanām, centie-
niem un polītiskiem mērķiem un 
pret rietumniecisku – eiropisku 
orientāciju. Visļaunākais ir tas,      
ka šī minoritātes daļa ir ļoti labi 
organizēta, ar ciešu apņēmību sa -
sniegt savus mērķus. Viņi saņem 
financiālu un polītisku atbalstu no 
pašreizējās Krievijas valdības ap -
rindām un ir bruņota labi izstrā-
dātām metodēm. Piemēram, at -
sakoties apgūt latviešu valodu vai 
arī,  to apguvuši, atsakoties to sa-
prast un lietot. Tagad notiek aktīva 
diskriminācija pret latviešiem, kas 
neprot krievu valodu, kaut gan 
prot Eiropas Savienības lielo zemju 
valodas. Lielum lielā vairākumā 
dar ba piedāvājumu prasība pēc 
krievu valodas prasmes ir obligā-
ta. Tur nu latvieši daļēji paši ir 
vai nīgi, jo ļoti daudzi, spiesti ie -
mācīties krievu valodu, parasti 
runā krieviski, ja viņu sabiedrībā 
ir pat tikai viens krievs, kas vai nu 
labi neprot latviski, vai atsakās lat-
viski runāt! Krievu valoda tāpēc 
pēdējos gados kaujā pret latviešu 
valodu, škiet, uzvar (mums derētu 
gan mācīties no igauņiem!).

Krievi atbalstu saņem no krie -
vu polītiskajām partijām. Viena 
no tām ieguvusi varu pat Rīgas 
pilsētā. Par to esot balsojuši arī 
daudzi latvieši. Arvien vairāk krie-

vu, sevišķi Latvijā dzimušie, ie -
gūst Latvijas pavalstniecību un 
līdz ar to balsstiesības. Krievu iz -
celsmes pavalstnieki pretēji latvie-
šiem ir polītiski vienoti divās par-
tijās, viena no tām tagad ir spēcīga 
un liela –  Saskaņas centrs. Laikam 
vairākums krievu, kas labi integ-
rējušies latviešu sabiedrībā un pat 
liekas Latvijai  lojāli, balso par lie-
lāko no tām, jo, šķiet, labprāt re -
dzētu divvalodību un savas tau-
tības ietekmes palielināšanos.

Diemžēl liela daļa šo krievu Lat-
vijā ievēlēto polītiķu grauj Lat -
vijas tēlu un ceļ Latvijai un latviešu 
tautai neslavu internacionālos fo -
ru mos. Daži pauž atklātu naidu 
un nicināšanu pret Latvijas valsti 
un latviešu pamattautu, kas ir tie-
sīga sagaidīt no viņiem lojālitāti 
un dod viņiem darbu un turību.

No otras puses, liela daļa šīs 
krie vu minoritātes pamazām, ar 
ikkatru neatkarības gadu arvien 
vairāk integrējas latviešu sabied-
rībā un valstī un jau sāk akceptēt 
latviešu valodu par valsts valodu 
un respektēt latviešu kultūru. Ar -
vien vairāk Latvijas krievu sūta 
savus bērnus latviešu skolās, lai 
viņu bērniem būtu labākas dzīves 
un karjēras izredzes Latvijas valstī. 
Neviens jau negaida, lai viņi pri-
vātā dzīvē atteiktos no savas krie-
vu valodas vai publiskā dzīvē no 
savas kultūras. Gaida vienīgi, lai 
viņi būtu lojāli pilsoņi latviskā 
valstī un oficiālos, kā arī publiskos 
darījumos lietotu valsts valodu un 
to cienītu. Mērķis ir integrācija, 
nevis asimilācija latviešos, kaut arī 
tā bieži notika starpkaŗu Latvijā.
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Vai ir kādas pārmaiņas attiecībā 
uz nodokļu maksājumiem tiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi strādā 
ārzemēs? Kāda ir Latvijas valsts 
nodokļu „filozofija”, kāpēc cilvēki 
tik negribīgi maksā nodokļus? 
Varbūt vaina meklējama motīvu 
trūkumā?

Lasītāja Anglijā 
(dzīvoju un strādāju Londonā 

astoņus gadus) 

***
Paldies par Jūsu interesi un 

uzdotajiem jautājumiem!
VID no savas puses šobrīd var 

skaidrot, ko šobrīd nosaka spēkā 

esošie nodokļu likumi, kā savas 
nodokļu saistības pret Latviju ir 
jāpilda tiem Latvijas rezidentiem, 
kuŗi strādā un gūst ienākumus 
ārvalstīs, taču nav mainījuši savu 
statusu un joprojām ir uzskatā -
mi par Latvijas rezidentiem (re -
zidents un pilsonis nav viens un 
tas pats).

Ieskatam aicinām iepazīties ar 
šo informāciju VID mājaslapā 
www.vid.gov.lv sadaļā „Nodokļi” 
(Iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis). Informācija ārvalstīs strādā-
jo šiem Latvijas rezidentie (http://
w w w. v i d . g o v. l v / d e f a u l t .
spx?tabid=8&id=2391&hl=1).

Savukārt par to, kādēļ ir šādas 
likuma prasības, kāds bijis to ie -
viešanas mērķis, u.tml. jau tā ju-
mus (kā Jūs sakāt, par nodokļu 
„filozofiju”) lietderīgāk būtu uz -
dot LR Finanču ministrijas spe-
ciālistiem, kuŗi ir nodokļu polī-
tikas veidotāji mūsu valstī (VID 
ir izpildinstitūcija – nodokļu ad -
mi nistrētājs, kas rīkojas saskaņā 
ar nodokļu likumos noteikto).

Lai gan likumā noteiktā prasība 
Latvijas rezidentiem deklarēt sa -
vus ārvalstīs gūtos ienākumus 
obligāti līdz nākamā gada 1. ap -
rī lim (piemēram, 2010. gadā gū -
tie ienākumi bija jādeklarē līdz 

2011. gada 1. aprīlim) un nomak-
sāt nodokļu starpību, ja tāda ra -
dusies, ir spēkā jau sen, šogad šis 
jautājums ir kļuvis aktuālāks ne -
kā citus gadus. Gan VID, gan 
Fi  nanču ministrijas speciālisti ir 
skaidrojuši šo jautājumu sabied-
rībai ar plašsaziņas līdzekļu 
starp  niecību gan rakstveidā, gan 
intervijās, piedaloties raidījumos 
u. tml.

Un vēl pirms Lieldienām pub-
liskajā telpā izskanēja Finanču 
ministrijas informācija par to,   
ka steidzamības kārtā tiks gata-
voti grozījumi attiecīgajos nor-
ma  tīvajos aktos, lai samazinātu 

maksājamo nodokļu apjomu vai 
kā citādi „mīkstinātu” likuma 
pra sību attiecībā uz ārvalstīs strā-
dājošiem Latvijas rezidentiem.

Tāpēc ir jautājums, kā šobrīd 
labāk rīkoties, – vai VID ir liet-
derīgi skaidrot to, kādas prasī -
bas ir šobrīd, ja, iespējams, jau 
pavisam drīz tās varētu mainī-
ties. Savukārt to, vai, kad un kā 
tieši tās mainīsies, Jums varētu 
vislabāk izstāstīt Finanču minis-
t rijas amatpersonas.

Ar cieņu
Valsts ieņēmumu dienesta 
sabiedrisko attiecību daļa

Mēs taču nevaram un nevaram 
savā valstī neko kārtot tā, kā tas 
šķiet loģiski domājošam cilvē-
kam. Vismaz es līdz šim esmu 
se   vi uzskatījusi par samērā loģiski 
domājošu, bet nupat  sāku šau bī-
ties. Ja valstī pie teikšanas līdz 
šim bijuši labi izglītoti, inteliģen -
ti, godīgi, valstiski un loģiski do -
mājoši cilvēki, tad man jānāk pie 
slēdziena, ka mana loģika vairs 
nav nekāda loģika. Liekas,  jau 20 
gadu gaŗumā latviešiem ar vien-
kāršu loģiku neveicas visai labi.

Loģiski domājoši cilvēki ne -
drīks  tēja ieviest likumus, kas     
jau pašos atjaunotās neatkarības 
sākumos ļāva iznīcināt, izvazāt 
un „privātizēt” fabrikas, kolcho-
zus, slimnīcas, sanatorijas, vies nī-
cas un visu citu, kas piederēja 
valstij un bija vēl kaut kam de -
rīgs. Nedrīkstēja ieviest privātizā-
cijas sertifikātus un palaist  brīvā 
tirgū, lai tos par smiekla naudu 
iegādātos spekulanti, kuŗi tad par 
to pašu smiekla naudu iegādājās 
valsts uzņēmumus un tos izsaim-
niekoja vai pārdeva ar lielu peļņu. 
Vēl mazāk loģiski man liekas tas, 
ka tie paši cilvēki atkal un atkal 
tika ievēlēti Saeimā un tie paši vai 
viņu sponsori tagad nosaka Lat-

Kur palikusi latviešu loģika? 
vijas polītikas virzienu. Tas, ka 
viens no viņiem tagad arī tautas 
acīs ir viens no visvairāk piemē-
ro tajiem kandidātiem preziden -
ta amatam, man jau liekas pil -
nīgs ārprāts, ne jau vairs tikai lo -
ģikas trūkums. Vēl nesaprota-
māks kļūst tas, ka mēs šo lēmu -
mu pieņēmējus ievēlējam aug- 
stos amatos atkal un atkal.

Man  liktos loģiski, ja tie cilvēki, 
kas Latvijā strādājot nopelna 
daudz vairāk nekā citi, arī no -
dokļos maksātu daudz vairāk. 
Tas ir, maksātu tā saukto pro- 
 g resīvo nodokli. Ja Latvijas valstī 
viņiem ir iespējas labāk pelnīt, 
tad viņiem būtu valstij arī vairāk 
jāatmaksā. It sevišķi tas būtu sa -
kāms par tiem, kas strādā valsts 
uzņēmumos vai valsts iestādēs.

Nepavisam loģiski man neiz-
klausās tas, ka bērna pabalstu 45 
tūkstošu latu apmērā vienā gadā 
saņem tētiņš, kas valsts iestādē     
ir jau gadā nopelnījis vairāk nekā 
100 tūkstošus. Loģiski domājot, 
bērna pabalstu nevajadzētu sa -
ņemt cilvēkam, kuŗa alga gadā 
pār  sniedz 100 tūkstošus latu. 
Kāpēc Latvijā bērnu pabalstus 
saņem cilvēki, kam tas nav ne -
pieciešams, manai loģikai nav un 

nebūs saprotams. Manā loģikā 
pabalsts ir kaut kas tāds, kas ne -
pieciešams trūcīgiem, sliktos fi -
nanciālos apstākļos nonākušiem 
cilvēkiem, nevis cilvēkiem, kuŗi 
ar saviem ienākumiem bez rū -
pēm varētu uzturēt daudz vairāk 
nekā tikai savus bērnus.

Neloģiski man liekas arī tas, ka 
vairāku mūsu deputātu ieskatā 
darbs parlamentā nav pilna laika 
darbs, un viņi nodarbojas  vēl ar 
kādu darbu un saņem vēl vienu 
algu. Loģiski domājot, ja darbs 
parlamentā ir tikai puslaika   
darbs, tad mēs varētu valstij ie -
taupīt pusi  Saeimas gada izde-
vumu un iztikt tikai ar  50 depu-
tātiem.

Vairāk  stulbības nekā loģiskas 
rīcības radīti šķiet likumi vai no -
teikumi, kas tagad tiesu izpildī-
tājiem dod iespēju mēnesī no -
pelnīt 60 tūkstošus latu vai vai -
rāk uz to cilvēku rēķina, kuŗi 
krizes apstākļos  nonākuši finan-
ciālās grūtībās. Turklāt šo iespē -
ju tiesu izpildītājiem  nodrošinājis 
Ministru kabinets ar noteikumu, 
ka viņi no atgūtās mantas var 
paturēt 3 -15 procentus, un tas 
viņus padara ne tikai par centī-
giem, bet pat par diezgan nežē-

līgiem sava darba darītājiem.
Vēl neloģiskāks liekas fakts, ka 

par iekšlietu ministru kļūst cil-
vēks, ko tauta vēlēšanu zīmē iz -
svītro, bet valdības vadītājs stūr-
galvīgi atstāj amatā un, kad mi -
nistre  pati demisionē,  piespiež 
viņu palikt amatā vēl gandrīz 
pus gadu. Un nu  viņai vēl pietiek 
pašapziņas, lai ieteiktu savu pēc-
nācēju ministra amatā.

Viena no lielākajām stulbībām 
tikko parādījās tīmekļa ziņās, ka 
Latvijā   kāds pensionārs saņem 
pensiju 4500 latu mēnesī. Intere-
santi būtu zināt, kā to varēja pa -
nākt, jo gadā tas sanāk 54 tūks-
toši latu, bet desmit gados vairāk 
nekā pusmiljons. Vēl interesan-
tāk būtu zināt, kuŗam vai kuŗiem  
mūsu polītiķiem šis pensionārs 
par to var pateikties, cik viņš so -
ciālajā budžetā ir iemaksājis un 
cik no tā  šajā fantastiskajā pensijā 
jau saņēmis. 

Pavisam neloģiski ir tas, ka paš - 
valdību amatpersonas var uz -
ņem ties piecus, sešus  pienāku-
mus un amatus un vēl vairāk, 
turklāt tie visi nāk ar lielāku vai 
mazāku algu. Ja vienas pilsētas 
galvam ar pilsētas vadības darbu 
nepietiek, tad varbūt vajadzētu  

divām pilsētām vienu galvu, bet 
pārējos viņa darbus varētu uz -
ņemties kāds bezdarbnieks.  Tad 
tik daudziem Latvijas iedzīvo tā-
jiem darbs nebūtu jāmeklē ār -
zemēs.

Nekāds loģiskais darbs nav arī 
tas, ka valsts ļauj izcirst Latvijas 
mežus un eksportēt kokus nepār-
strādātus.  Nu jau  runā, ka lik vi-
dēs mežniecības, un tas var nozī-
mēt tikai vienu, ka izciršana no -
tiks neierobežoti un bez kon-
troles. Tikpat neloģiski liekas tas, 
ka daudz  lauksaimniecības ze -
mes tiek aizlaista atmatā un tur 
jau tagad parādījušās nekoptas 
priežu un krūmāju jaunaudzes.

Neloģiski bija arī tas, ka tūlīt  
pēc neatkarības atjaunošanas ne -
tika  atjaunota ar valsts naudu sa -
maksātā pamatizglītība tikai valsts 
valodā. Tagad nebūtu jāuz traucas 
par divvalodības ievie šanu.

Diemžēl tā varētu uzrakstīt 
veselu grāmatu par neloģiskiem 
lēmumiem un notikumiem, ko 
Latvijā  pieļauj valdošās aprindas, 
taču jautājums, kur palikusi lat-
viešu loģiskā domāšana, paliek 
neatbildēts.

Astrīda

Apspriežot ar Saskaņas cent-
ru (SC) tā iespējamo piedalī ša-
nos valdībā, Valdis Dombrov- 
s kis par priekšnoteikumu izvir-
zīja Latvijas okupācijas atzīša-
nu. Šo jautājumu zināmā mērā 
var uzskatīt par robežšķirtni 
starp Latvijas valsts un Kremļa 
saimnieku interešu aizstāv jiem.

Padomju Savienības polītika 
vienmēr ir bijusi melīga un lie-
kulīga. Diemžēl tagadējie Krem ļa 
saimnieki ir pārņēmuši iziru šās 
imperijas polītikas pamatno stād-
nes. Pēc Molotova-Riben tro pa 
pakta slepenā protokola atzī šanas 
būtu loģiski atzīt arī šī pro  tokola 
izpildīšanas sekas. Tas nozīmētu 
arī Baltijas valstu oku pācijas at -
zīšanu. Taču gaidīt no Kremļa 
saim niekiem loģisku do  māšanu 

ROBEŽŠĶIRTNE
būtu pārāk daudz prasīts

Šodien nav iespējams noro-
bežot informācijas telpu, kā to 
mēģināja darīt Padomju Savie-
nība, tāpēc kaimiņvalsts propa-
ganda var iedarboties arī uz Lat-
vijas iedzīvotājiem. Saskaņas 
cent ra vēlētāji pārsvarā ir kriev-
valodīgie, tāpēc visvairāk pa - 
k ļau ti Kremļa propagandai. Viņi, 
tāpat kā Krievijas valdība, acīm-
redzot negrib atzīt vēstures faktu 
par kaimiņzemju okupāciju, tā -
pēc arī SC to nedrīkst atzīt, jo tas 
nozīmētu lielas vēlētāju daļas 
zaudēšanu, kļūšanu par mazno-
zīmīgu polītisko spēku un Krem-
ļa atbalsta zaudēšanu. Tas no -
zīmētu arī, ka 8. maijs būtu svi-
nams kā padomju okupācijas 
atjaunošanas diena. Problē ma-

tiska būtu arī t.s. uzvaras pie mi-
nekļa pastāvēšana, jo tajā attē -
lota padomju armijas ienākšana 
Latvijā. 

 Tuvojoties Valsts prezidenta 
vēlēšanām, SC vēlētos balsot par 
tādu kandidātu, kas būtu zināma 
garantija viņu nākšanai pie varas. 
Taču viņiem jārēķinās, ka Dom-
brovska izvirzītais noteikums 
būs aktuāls arī turpmāk, Ja pre-
zidents riskētu bez pozitīvas at -
bildes uz šo jautājumu uzdot SC 
sastādīt valdību, ilgs mūžs tai 
nebūtu paredzams, jo SC viens 
pats valdību sastādīt nevar, bet 
neviens no iespējamiem koalici-
jas partneŗiem nespētu samie ri-
nāties ar Kremļa interešu aiz stā-
vēšanu. Vismaz uz ilgu laiku ne.

E. B.
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Rīgā, pie Čiekurkalna (tolaik 
saukta Schreyenbusch), 1911. ga -
  dā darbu sāka 18. pamatskola 
(tautskola), kas bija celta pēc  ilg-
gadējā Rīgas galvenā architekta 
Reinholda Šmēlinga (1840-1917) 
projekta. Pāris ga  du vēlāk blakus 
kā varenu ver tikālu simbolu uz -
būvēja arī pil sētas ūdenstorni. 

Skola starpkaŗu Latvijas laikā 
ieguva latviešu sirdsskaidrības 
dzejnieka Jāņa Poruka vārdu, ar 
ko tā lepojas arī tagad. Paša dzej-
nieka mirstīgās atliekas tika       
pār bedītas turpat netālu ierī ko-
tajos Rīgas II Meža kapos, kur 
viņam īpašā kapu kalniņā uz -
stādīts tēl nieka T. Zaļkalna vei-
dotais iz  teiksmīgais piemineklis. 
Savos simt pastāvēšanas gados 
skola ko  pā ar Čiekurkalnu un 
Rī  gu pie  dzīvojusi un pārdzīvo jusi 
dažādus vēsturiskus laikmetus 
un divus Pasaules kaŗus – vien  -
lai  kus ar milzīgām pārvēr tībām 
sabiedrības dzīvē. Padomju oku-
pācijas laikā, kad oficiāli godā 
bija nevis vairs sirdsskaidrība, 
bet boļševiku sludinātā un viņu 
pašu vadītā asiņainā „šķiru cīņa”, 
skolai tika atņemts J. Poruka 
vārds. 1951. gadā skolu pārvei-
doja un tajā atklāja vidusskolas 
kursa pirmās klases. Skola kļuva 
par Rīgas 8. vidusskolu. 1955. ga -
dā notika pirmais vidusskolas 
mā    cību kursa nobeiguma izlai-
dums. Nu jau vairākus gadus 
sk o  las nosaukums ir Rīgas Jāņa 
Poruka vidusskola.

Jāņa Poruka skolas simtgade 

 Pastāvēšanas simt gados skolu 
beigušas vairākas audzēkņu pa -
audzes - vecvecmātes, vecvectēvi 
un viņu pēcteči. Savā laikā skolā 
mācījusies jaunā paaudze gan   
no Čiekurkalna, gan no Meža-
parka, gan arī no tuvējā Miera 
ielas rajona un citām vietām. Da -
ļu  skolas audzēkņu un absol-
ventu Otrā pasaules kaŗa vētras 
un Latvijas pārciestie likteņa trie-
cieni aiznesa plašajā pasaulē. 

Daudz skolas audzēkņu un ab -
solventu vairs nav šajā rūpju dzī-
 vē. Debesu skolās savus audzēk-
ņus tagad māca ļoti daudzi mūsu 
mīļotie skolotāji.

  Pats sevi es varu saukt par      
šīs mācību iestādes dubultau-
dzēkni, jo man šo sirds atmiņā 
dziļi iegravēto skolu iznāca beigt 
divreiz. Mācīties skolā  sāku tā -
lajā 1943. gadā, kad svarīgs mā -
cību priekšmets vēl bija kristīgās 
ticības mācība, un pirmoreiz biju 
18. pamatskolas (tolaik pamat-
skolas sauca par septiņgadīgām 
skolām) absolvents 1950. gadā, 
vēl Staļina represiju laikā, kad 
par kristīgo ticību, tāpat kā par 
daudziem citiem garīgiem jautā-
jumiem atklāti runāt nedrīks -
tēja. Otrreiz skolu beidzu, bū -
dams vidusskolas pirmā izlaidu-
ma absolvents, 1955. gadā. Sta-
ļins bija miris, bet, kā mēdza uz  -
svērt boļševiku  ideologi, Staļina 
„idejas un darbi” dzīvoja. Ņ.
Chruščova „atmiņu laiks” sākās 
1956. gadā, un tas nebija ilgs.

 Gaišā atmiņā palikuši smago 
pēckaŗa gadu gudro, sirsnīgo 
pamatskolas skolotāju tēli. Vie -
na no tiem bija tolaik jaunā, bet 
Latvijas brīvvalstī skolā mācīties 
sākusī mūsu klases audzinātāja 
un latviešu literātūras skolotāja 
Rita Kaņepe. Ar savu gudro, 
drau dzīgi pamudinošo skatienu 
un plašajām zināšanām neiz-
dzēšamu iespaidu atstājusi Ei -
ropu agrāk iepazinusī ģeogra fi  -

jas skolotāja Helēna Treine. Uz -
mundrinošs ar savu humorpilno 
optimismu jebkuŗā grūtā brīdī  
bija matēmatikas skolotājs Jānis 
Dziedātājs, skolēnu vidē saukts 
„Džonis”. Spilgtās atmiņās pali-
kuši arī citi. Viņu vārdus pēc vai-
rākiem gadu desmitiem gan   
grūti atcerēties precīzi.. Diemžēl 
šo skolotāju nav vairs starp 
mums. Bet viņi bija lieliski 
skolotāji, kuŗi boļševiku spaidu 
un terrora apstākļos pat bez īpa-
šiem vārdiem prata mūsu apziņā 
saglabāt un veidot priekšstatu 
par brīvās Latvijas garīgo man-
tojumu.

„Kam raudi tu, ak, daiļā Sta-
buradze!” - un citas senās skaistās 
latviešu dziesmas, kuŗās it  kā ne -
bija nekā no polītikas un kuŗas 
dziedājām kopā ar saviem sko lo-
tājiem skolas un klases nobeigu-
ma izbraukumā uz Koknesi, - 
bija kā novēlējums un pamudi-
nājums turpmāk dzīvē uz visu 
raudzīties citādi, nekā to pie-
prasīja okupācijas režīma oficiā-
lie, uz nacionālās pašapziņas un 
patstāvīgas domāšanas izskau-
šanu vērstie „padomju jaunat-
nes” audzināšanas principi.

Arī vairākums mūsu skolas 
audzēkņu ģimeņu tajā laikā      
bija vai nu paši cietuši no re- 
p resijām, vai arī ģimeņu radi, 
draugi un kaimiņi. Baigā gada – 
1941. gada 14. jūnija šausmas - 
vardarbīgās masu deportācijas 
uz Sibiriju piedzīvojusī mana 

pa audze tomēr vēl ar bērnu uz -
tveri īsti nespēja apzināties.      
Kaut gan es pats, kopā ar māti 
bēgot un slēpjoties no šīm 
briesmām, rīta agrumā izlecot    
pa logu, guvu smagu traumu – 
vispārēju ķermeņa kontūziju. 
Otrās Staļina režīma okupācijas 
sākumā, kad kopā ar vecākiem 
biju bez savām mantām un grā-
matām padzīts no dzīvokļa, kad 
nesankcionētā „kratīšanā” mums 
bija atņemts viss vērtīgākais,      
arī  visi dzimtas dokumenti no 
1780. gada līdz pat 1944. gadam 
un kad tēvs bija apcietināts, 
atstājot ģimeni ar bērniem bez 
apgādnieka, es, vecākais bērns 
ģi  menē, kopā ar saviem Čie kur-
kalna skolasbiedriem vēlos va -
karos, spītējot visiem riskiem,      
ar krītu zīmēju uz sētām pret 
Staļinu un režīmu vērstus saukļ-
us, kā arī: „Lai dzīvo brīvā Lat-
vija!”

Tāds bija kādreiz mūsu neaiz-
mirstamais skolas laiks Čie kur-
kalnā, Rīgā. – Tieši no šī laika 
skolu audzēkņiem vēlāk nāca        
arī simti un tūkstoši Latvijas 
trešās Atmodas pašaizliedzīgo 
aktīvistu un barikāžu cīnītāju    
par deklarētās neatkarības aiz-
stāvēšanu.

Juris Ivars Neimanis,
Jāņa Poruka skolas Rīgā bij. 

divkārtējais absolvents, vēlāk 
LTF aktīvists un barikāžu 

dalībnieks

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas, 
bij. Rīgas 8. vidusskolas,  8. 
klases (vidusskolas kursa 
pirmās klases) audzēknis Juris 
Ivars Neimanis (dzim. 1936. g. 
14. jūl. Rīgā)  1951. gadā

Pauls Dzintars (Laiks Nr. 17) 
rakstā par leģionāriem un 
svinīgā solījuma došanu, starp 
citu, raksta: „... droši vien pēc 
dažiem gadiem, kad vēl pali-
kušie leģionāri būs aizgājuši 
mū  žībā (16. marta pieminē ša-
na), izbeigsies pavisam.”

Tās ir veltas cerības! „Lielga-
balu gaļas” iedegtās brīvības lies-
mas arvien vēl kvēlos latviešu 
jaunatnē, kas piedalās arī 16. 
mar ta gājienā un to darīs, līdz 
Latvija būs brīva no okupan -
tiem un viņu ietekmes, kaut „Vai 
vēlreiz zem krievu zābaka?”, kā 
tas likts Saeimas deputāta Vis-
valža Lāča grāmatas virsrakstā. 
Gājiena jēga jaunajiem ir Lat -
vijas dekolonizācijas pieprasī ša-
na. Lai valsts vara beidzot liku-
mīgi no Latvijas izmet okupan-
tus, kas Latvijā neiederas, jo pil-
nīgi ačgārni izprot vēsturi. Ne 
Rietumiem, ne Austrumiem ne -
rūp, lai Latvija paliktu latviska. 
Pasaulei Latvija paliek tikai „bu -
ferzona”- ka tik iedzīvotāji dzī - 
vo mierīgi un ir lētticīgi paklau-
sīgi.

***
 Svinīgā solījuma došana pašās 

kaŗa beigās man palika veltas ce -
rības, jo solījuma došanas cere-
monija Volinas salā „sagāja dēlī”. 

Toreiz  Volinas salā stāvējām 
mēs,  t.s. kaujas bataljons, kas 
bija domāts sūtīšanai uz Kurze-
mi,  un vēl Divenovas lidlaukā 
no  turējām kaujas apmācības,     
bet kādā svētdienas rītā smagās 
automašīnas bija klāt, un mums 
bija jābrauc aizstāvēt Volinas pil-
sētu. Kurzemes braukšana palika 

Veltas cerības
Vēl par leģionāriem

veltas cerības. Ar automašīnām 
mūs aizveda līdz Volinas pilsē -   
tai - 37 km,  un tad cauri pilsētai, 
pāri kanālim vēl bija jānoiet 
astoņi kilometri. Tur mums 
parādīja līniju, kur jārok Volinas 
priekštilta pozicijas. Vakarā tās 
ie  ņemšot vācieši, un mums va -
jadzēšot palīdzēt tiem kaŗot,     
taču mums izsniegtajām italiešu 
karabīnēm trūka patronu. Pa 
ceļu plūda bēgļu straumes, bet 
kaŗavīri nerādījās. Nakti pava dī-
jām kāda ezera krastā Zāgeres 
ciemā. Visos stūŗos  modri stā-
vēja posteņi. Volina bija trauks-
mes stāvoklī, bet ienaidnieks    
tanī naktī vēl neparādījās.

Otrā dienā turpinājām strēl-
nie ku grāvju rakšanu. Joprojām 
plūda bēgļu straumes un sakau-
tās vācu armijas daļas, bet mūsu 
grāvjus neviena vienība netai sī-
jās ieņemt. Zāgeres ciems evaku-
ējās ar liellaivām pāri ezeram. 
Mēs viņiem palīdzējām, un viņi 
par to mūs apveltīja ar ēdamo: 
zivīm, gaļu un citām ēdamlie-
tām. Kad pēc tumsas iestāšanās 
iedzīvotāji bija izvākušies, mēs 
pārbaudījām atstātās ēdamlietas. 
Veikalā vēl dabūjām cukuru, 
cigārus, sērkociņus u.c. Kādā 
mājā bija bišu medus un ievārī-
juma podi, bet pulkv. Meija uz 
savu galvu deva pavēli atkāpties 
pāri kanālim. Par to viņš vēlāk 
no vāciešiem saņēma pārmetu-
mus. Mums tā  bija laimes pa   vēs-
te. Savācām savas pekelītes, šau-
tenes pār plecu, lāpstas sametām 
krūmos. Pa ceļu varējām iet tikai 
kolonnā pa vienam, jo ceļš bija 
pār pildīts ar bēgļiem un kaŗa vī-

riem. Tumšajā naktī pacēlās sārti 
uguns stabi, bez mitas šāva arti-
lerija un citi ieroči. Izskatījās 
bais mīgi. Izspraucāmies cauri 
Vo  linai un apmetāmies kāda 
ciema šķūņos. Tilts pār kanāli ti -
ka uzsperts gaisā, un Volina de  ga 
ar melniem dūmiem. Stāvēju 
pos  tenī, bet sētā novietotā tālšā-
vēja artilerija šāva vienā šaušanā.

 Fronte izveidojās gar kanāli – 
vienā pusē krievi, otrā vācieši - 
sauszemes jūrnieki melnās uni-
formās. Kanālī patrulēja arī kāds 
kaŗakuģis, bet mēs taisījām plos-
tu un veidojām pozicijas. Tā kā 
mums trūka municijas, mūs pār-
cēla uz otrām pozicijām aizmu-
gurē, kas pašiem jāiekārto, cik  
nu to ļāva krievu artilerija. Arī 
ēdiens bija jāgatavo pa vadiem, 
bet, tā kā manā ložmetēju vadā 
bija tikai divas grupas ar grupu 
komandieŗiem - seržantu Ķuzi 
un seržantu Zakuli, tad savu uz -
turu vēl papildinājām ar citu ie  -
gūto. Piefrontē atradās arī daudz 
govju, kuŗas pa kādai atveda arī 
rota, bet nelaime bija tāda, ka 
salā trūka sāls un gaļa bija jā -
kūpina.

Salā bija arī kādas brīvpulka 
vienības.

 1945. gada 20. aprīlī, Ādolfa 
dzimšanas dienā, tika  paziņots, 
ka tiem, kas nebija devuši svi-
nīgo solījumu, visiem jāiet to 
nodot uz Varmenavu. Tur tika 
sa  pulcinātas visas vienības, kas 
ne  bija devušas solījumu. Solīju-
ma norisei bija izmeklēta skaista 
vieta – trīs ceļu krustojumā zem 
trīs ozoliem, pie skaista ezera.   
Uz kāda paaugstinājuma bija 
izklāti Latvijas un Vācijas karo -
gi. Tiem pāri stāvēja sakrustota 
šautene ar patšauteni, bruņu ce -
pures un durkļi.  Miera stājā stā-

vēja bruņoto latviešu sardze. 
Kolonnas jau bija izkārtojušās 
svinību laukumā, kad pēkšņi    
tika paziņots, ka svinīgā solīju -
ma došana atlikta, jo bataljonu 
komandieŗi  apspriedušies un at -
zinuši, ka tādu solījumu nevar  
pa  rakstīt, jo bija atsūtīts solījums 
partijai. Pulka orķestris nospē-
lēja maršu, un mēs gājām mājās. 
Par svinīgā solījuma došanu 
palika veltas cerības. 

Gudrojām, ja salu neaplenc, 
mums būs viegli sasniegt ame-
rikāņus, bet tās bija veltas cerī-
bas. Otrā dienā pēc neizdošanās 
ar svinīgā solījuma došanu batal-
jons tika nostādīts ierindā un 
mums prasīja, kuŗš grib kaŗot, 
bet tādu muļķu vairs nebija.     
Tad virsniekiem radās viegls atri-
sinājums: visiem jaunākos ga -
dos jādodas prettanku rotā, citas 
rotas tiek saformētas no brīv-
pulka, un mēs,  vesels bataljons, 
ar velosipēdiem trīs dienas de -
vāmies aizstāvēt Štetīnu. Naktis 
pārgulējām dažādās vietās, bet 
dienā, braucot pa ļoti kalnainu 
apvidu, kur gan skati bija skaisti, 
bet augstajos kalnos bieži bija jā -
bremzē. Braucām cauri sabum-
botai Svinamindei, kas izska t ī - 
jās, it kā tur būtu plosījies milzīgs 
orkāns. Veselu namu neredzēja 
gandrīz nevienu. Drausmīgi ska-
ti. No frontes puses plūda bēgļu 
straumes, kas māja mums, jo 
mēs braucām uz fronti.

Štetīnas aizstāvēšana palika 
tikai veltas cerības, jo tā jau bija 
kritusi. Arī pēdējās nakts pārgu-
lēšanas vieta Pasavā kādā front-
štellē  ar šķidru zupiņu otrā die -
nā jau bija krievu rokās. Apme-
tāmies Gleišrites ciemā, kur 3. 
brīvpulka rota bija izrakusi tan-
ku grāvjus. Bataljonu pārņēma 

kāds vācu majors ar uzrunu:    
„Aiz folksšturmju nodevības 
Berlīnē esot ielauzies krievs, 
vadonis esot briesmās, bet par to 
neesot jāskumst. Mēs vēl ka -
ŗosim.” Katram izsniedza divas 
tanku dūres un vairākas pat-
šautenes, bet šauteņu nebija ne -
vienas.

Vienu dienu un nakti nostā-
vējām pie tanku grāvjiem, bet 
tanki jau pa mežu neiet. Tie iet 
pa ceļiem... Brīvpulks aizlaidās. 
Arī mēs otrā naktī caur mežu 
devāmies atpakaļ, bet mežā es 
sadūru velosipēdam riepas un 
paliku kājām. Tanku dūres un 
velosipēdu iemetu krūmos un 
devos tālāk. Uz pēdējo kaŗošanu 
palika veltas cerības. 

 Paejot gabaliņu tālāk, satiku 
vēl vienu tādu pašu „nelaimes 
putnu” ar sadurtām riepām. Tas 
bija maza auguma zēns Bachs, 
kas Krievijā bija dejojis uz bun-
kura jumta ar rētu vaigā, bet uz 
velosipēda vēl stūma akordeo -
nu, no kuŗa nekad nešķīrās.

 Bachs nospēra pie kādas mā -
jas pieslietu velosipēdu, un vie -
nā ciemā mēs vēl spainī vārījām 
vistu. Bet tanku granātas sāka 
ciemu spridzināt, un mums bija 
jālaižas tālāk. Vista palika pus vā-
rīta, un Bachs aizlaidās ar otru 
velosipēdu. Es paliku viens. Triju 
dienu brauciens ar velosipēdiem 
man bija jānoiet kājām, vaja -
dzēja izvairīties no ienaidnieka 
gan no aizmugures, gan sā -     
niem, taču vienam to izdarīt      
bija vieglāk nekā vienībai. 3. 
maijā sasniedzu angļus pie Da -
savas pilsētas. Kādā lopu aplokā 
nogulēju zālē dienu un nakti,        
jo biju šausmīgi noguris. 

J. Rolavs
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 

Līmeniski. 1. Sīkas vaboles, kas 
dzīvo vecā koksnē. 5. Svinami 
notikumi. 10. Pārbaudījums (mā -
  cību iestādē). 11. Jautājot censties 
uzzināt. 12. Aukstais ēdiens. 13. 
Iepriekšējs apsvērums. 14. Garš-
viela. 16. Dziļa apmierinātības   
un prieka izjūta. 18. Nelieli, zvir-

buļiem līdzīgi dziedātājputni.          
20. Dobums kokā bišu saimei.     
21. Izsauksmes vārds. 24. Cilvēks, 
kas mīl. 25. Iegūt izlozē, loterijā. 
26. Latvijas kods. 

Stateniski. 2. Latīņu alfabēta 
burts. 3. Tuva radiniece. 4. Ar no -
rādījumiem sagatavot darbībai, 

rīcībai. 5. Cilvēks, kas pārzina va -
lodas mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļus. 6. Hipotētiska vide, kas 
aizņem pasaules telpu. 7. Tāds, 
kam ir spēcīga tieksme (pēc kā). 
8. Tautā plaši lietoti tēlaini iztei-
cieni. 9. Sastiprināt ar līmi. 15. 
Muskulis, kas uztur asinsriti ķer-
menī. 17. Persona kinofilmā 
„Zvej nieka dēls”. 18. Asins viela, 
kas atdalās, asinīm sarecot. 19. 
Kūstot saplūst, savienoties. 22. 
Stipras ilgas. 23. Just sāpes.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 21) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Cikādes. 4. Pie-
guļa. 8. Patrona. 10. Iedomas. 11. 
Sen. 12. Stilets. 14. Garaiņi. 15. 
Salakas. 18. Larisa. 19. Pērles. 23. 
Vizulis. 27. Zilenes. 28. Sabulis. 
29. Aso. 30. Kasetes. 31. Pirksti. 
32. Tītenis. 33. Parasts. 

Stateniski. 1. Ciprese. 2. Ku -
teris. 3. Ernests. 5. Ideālas. 6. Ul -
manis. 7. Austris. 9. Meijas. 13. 
Sausnis. 14. Gavēnis. 16. Pas. 17. 
Iet. 20. Tunisa. 21. Izjokot. 22. 
Klausīt. 23. Venteŗi. 24. Saitiņa. 
25. Plaisas. 26. Astains.  
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Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs (LLKC) 
kopā ar Valsts Lauku tīklu Lat-
vijas novados rīko seminārus 
„Slieku audzēšana kā ienāku-
mu avots”, kur iespējams pārlie-
cināties, ka laukos ir daudz ap -
sviedīgu zemnieku, kas iz  man-
to katru iespēju pilnveidot zi -
nāšanas par videi draudzīgu  
un arī ekonomiski izdevīgāku 
saimniekošanu. Tā ir arī inte-
rese līdztekus tradicionālajām 
lauksaimniecības nozarēm – 
graudkopībai vai lopkopībai 
ieviest blakusnozari, kas līdz-
svarotu saimniecības ekono-
misko situāciju. 

 Pirms 10 gadiem šķita neti-
cami, ka Latvijas sakņu dārzos 
tik ierastās sliekas var kļūt par 
lauksaimniecības nozari. Katrs 
zemkopis zina: lai iegūtu labu 
ražu, nepieciešama augsnes ba -
gātināšana ar minerālvielām,  
fermentiem un vitamīniem. Ba -
gāts un videi draudzīgs mēslo-
jums mazdārziņiem vai siltum-
nīcām ir pašu veidotais kom -
posts no nezālēm, kūdras, kūts-
mēsliem, taču tas „nogatavojas” 
lēni - vairāku gadu laikā. Ievēro-
jami ātrāk par mikroorganis-
miem to veic sliekas. Diemžēl ne 
dobēs, ne komposta kaudzē slie-
ku nav tik daudz, lai atkritumu 
sadalīšanu veiktu tik strauji, kā 
būtu nepieciešams. 

 ASV Kalifornijas universitā-
tes zinātniekiem dažādu slieku 
sugu hibridizācijas ceļā 1959. 
gadā izdevās radīt jaunu sliekas 
(Eisenia foetida) hibridu - Kali-
for nijas sarkano slieku, kas   
daudz ātrāk „pārstrādā” organis-
kos atkritumus, radot augst vēr-
tīgu augsnes bagātinātāju – bio-
humusu. ES valstīs un Amerikā 
sliekas strādā ne tikai biohu -

Amerikas zinātnieku izgudrojums 
jau 10 gadus Latvijā

musa ražošanā, tās ir arī lieli 
palīgi atkritumu iznīcināšanā. 
Rūpnieciskos apjomos audzētas 
sliekas izmanto pārtikas rūpnie-
cības un lauksaimniecības atkri-
tumu (arī visu veidu kūtsmēslu) 
un attīrīšanas iekārtu nogulšņu 
pārstrādei un pat kanālizācijas 
un ūdensvada cauruļu attīrīša-
nai. Piemēram, Zviedrijā orga-
niskie atkritumi tiek nogādāti 
pri vātuzņēmējiem, kas uz savas 
ze  mes ierīkojuši dzīvās atkritu-
mu pārstrādes fabrikas, kuŗās 
gal venie darbarūķi ir Kaliforni-
jas sliekas. Tas ir labs un, galve-
nais, stabils bizness, jo cilvēku 
radītie atkritumi būs vienmēr. 

 Vajadzēja paiet gandrīz 50 
gadiem, lai Kalifornijas slieku 
derīgumu novērtētu arī Latvijā. 
Pirms 10 gadiem tās ieviesa Lat-
vijas Sliekkopības biedrības un 
SIA „DAGA” valdes priekšsēde 
Malvīne Ivane no Vārves pagasta 
Ventspils novadā. Tas ir vienīgais 
uzņēmums valstī, kas nodar  bo-
jas ar rūpnieciski kultivējamo 
slieku audzēšanu un no tām ie -
gūtā ekoloģiski tīrā augsnes ba -

gātinātāja - biohumusa ražošanu 
lielos apjomos. Biohumuss no -
pēr kams Latvijas daudzprofilu 
lielveikalu tīklā DEPO. Pie Mal-
vīnes Ivanes pieredzi gūt devu-
šies visi šodien lielākie slieku 
audzētāji Latvijā, arī Talsu nova-
da SIA „KvArki” valdes locekle 
Ģertrūde Zvane, kuŗas saim nie-
cība jau septiņus  gadus nodar-
bojas ar Kalifornijas slieku au -
dzēšanu. Viņa ir arī iecienīta lek-
tore lauksaimniekiem rīkotos 
mācību semināros. 

„Kalifornijas slieku radītajā 
biohumusā ir ļoti daudz orga-
nisko vielu, pat vairāk nekā tīros 
kūtsmēslos, daudz slāpekļa un 
citu minerālvielu, vērtīgi aug- 
snes auglību uzlabotāji mikro-
organismi un dabiskās antibio-
tikas. Mūsu saimniecībā iegūto 
biohumusu izmanto ne tikai 
dārzu mēslošanai vai siltumnī-
cās, bet arī Talsu pilsētas apstā dī-
jumos puķu audzēšanai. Puķes 
kļūst  daudz izturīgākas un zied 
līdz vēlam rudenim. Sliekas par 
labu barību atzinušas vistas un 
zivis dīķos, kā arī makšķernieki,” 
stāsta Ģertrūde Zvane.

Latvijā 10 gadu laikā izveido-
jušās vairākas Kalifornijas slieku 
audzētāju biedrības un aso ciā-
cijas, kas aptveŗ visus valsts re -
ģionus. Izveidojusies cieša sadar-
bība ar Lauksaimnieku organi-
zāciju sadarbības padomi, Lat vi-
jas Universitātes Bioloģijas ins ti-
tūtu, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, kā arī ar Lietuvas 
slieku audzētāju asociāciju. No 
Latvijas biohumusu eksportē         
uz Vāciju, Beļģiju, Nīderlandi, 
Zvied riju, Norvēģiju, ir ievadītas 
sarunas ar Apvienotajiem Arabu 
Emirātiem.

Teksts un foto Valija Berkina

Cēsīs notika diskusija “Vai nācijas pastāvēšana Latvijā ir ap -
draudēta: jautājumi, viedokļi, risinājumi”. Diskusijā piedalījās eksperti, 
pašvaldību pārstāvji un arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas 
demografijas polītikas apakškomisijas priekšsēdis Andris Šķēle.

Koknesē, klātesot augstākajām valsts amatpersonām, ministriem 
un Saeimas deputātiem, notika Latvijas Pašvaldību savienības 22. kon-
gress. Tā moto “Attīstību vadīt pašiem!". 

Ventspilī viesojās Taizemes Ārlietu ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks Prāvits Čaimonkols ar delegāciju. Pārrunātas iespējas sa -
darbībai ar Ventspils brīvostas pārvaldi, kā arī ar Augsto technoloģiju 
parku. Par iespējamām sadarbības nozarēm Latvijas un Taizemes attie-
cībās tiek uzskatīts transits un loģistika, farmācija, tūrisms, kā arī in  no-
vātīvās technoloģijas.

Cēsu novada Vaives pagasta Līvu pamatskolā viesojās japānis, 
origami meistars Kadzuo Kobajaši. Skolu apmeklēja arī Japānas 
vēstnieks Latvijā Takaši Osanai ar kundzi, kā arī vēstniecības darbinieki. 
Viņi pagodināja jaunāko klašu skolēnus, kas brīvajā laikā aizraujas         
ar origami mākslu, no papīra izlokot puķu, zvēru, dažādu dzīvu būtņu 
un priekšmetu siluetus.

Pārgaujas novada Straupes pašdarbības kopas devušās uz Lietu-
vas pilsētu Kauņu, lai piedalītos 31. Starptautiskajās Hanzas dienās.

Tērvetes novada Bukaišos, pie Latvijas Universitātes dižmecenāta 
Kristapa Morberga (1844 - 1928) dzimto māju “Lielstrikaiši” piemiņas 
vietas tika iestādīti ozoli. Akciju organizēja Latvijas Universitātes Ģeo-
grafijas un zemes zinātņu fakultātes studenti.

Burtnieku novadā lietošanā nodota Rencēnu sociālā māja. Mājā 
tagad ērti var justies arī invalidi. Sociālajā mājā labiekārtotas 12 ista-
biņas, kas paredzētas 24 iemītniekiem.

Nītaurē atjaunos publisko pirti. Pirts tika slēgta jau pirms novadu 
reformas, jo pašvaldība nespēja to uzturēt, taču cilvēku interese par 
iespēju pērties vienmēr bijusi liela.

Gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem, Ķestermeža 
estrādē Dobelē 4. jūnijā notiks koncerts “Ieskandini vasaru”. Piedalīsies 
Auces, Dobeles un Tērvetes novada bērnu deju kopas.

Aktīvisti un atbalstītāji nolēmuši Valkā dibināt labdarības bied rī -      
bu – dzīvnieku SOS “Sāra”. Tās mērķis būs atrast jaunas mājas nelai mē 
nonākušiem, bez saimnieka palikušiem dzīvniekiem un par tiem rūpēties.

Codes pagasta iedzīvotāji protestē pret dzīvnieku kremātorijas 
būvniecību viņu apdzīvotajā territorijā. Protesta vēstulē norādīts, ka 
kremātorijas būve iecerēta blīvi apdzīvotā vietā, kur divu kilometru 
rādijā ir daudzdzīvokļu mājas, veikals, skola un privātmājas. Iedzīvo tāji 
netic, ka objekts nepiesārņos vidi un neizplatīs nepatīkamu smaku.

Jēkabpilī darba vizītē ieradās Kultūras ministre Sarmītes Ēlerte. 
Viešņa tikās ar pilsētas domes vadību, deputātiem un ar kultūras dar-
biniekiem, atbildēja uz jautājumiem par profesionālās mākslas pieeja-
mību, amatieŗmākslas kopu darbību reģionos un iespējamām valsts 
mērķdotācijām amatieŗmākslas kopu vadītājiem, kā arī par Kultūras 
ministrijas turpmāko saikni ar reģioniem un novadiem.

Līvānu novada Steķu mežā, kas cieta pagājušā gada augusta vēj-
gāzēs un ziemas snieglauzēs, Meža dienās notika bojāto koku izvākša-
nas un tā atjaunošanas talka. Iestādīja 4500 priežu kociņus 1,5 ha 
platībā. Talkā piedalījās arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

Cēsu Pils ģilde piešķīrusi vienreizēju stipendiju (250 Ls) trim skolu 
jauniešiem viņu talantu attīstīšanai. Naudu ziedoja vietējie uzņēmēji. 
Jaunieši kopā ar Cēsu novada pašvaldības vadību un Cēsu pils ģildes 
pārstāvjiem piedalījās rožu stādīšanas akcijā Cēsu Pils parkā.

Valkā un Igaunijas Valgā 9. - 12. jūnijā notiks tradicionālie abu 
robežpilsētu kopīgie svētki. Būs Latvijas čempionāts, spēkavīru un 
meža cirtēju sacensības, Ziedu svētki „Puķu brīnumā”, iepazīšanās ar 
skaistākajiem Valkas un Valgas daiļdārziem, Livonijas gadatirgus, izstā-
des, Valkas un Valgas kultūras kopu koncerts un balle. 

Balvu pagasta iedzīvotāja Anatolija Kopāne maijā nosvinēja 100 
gadu jubileju. Gavilnieci sirsnīgi sveica trīs meitas un prāvs mazbērnu 
un mazmazbērnu pulciņš, kā arī Balvu novada un pagasta vadība. 

Limbažu novadā notika Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novada 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku „Aizlidot līdzi” nedēļa. Bija 
foto un lietišķās mākslas izstādes, skolēnu teātŗu izrādes, bet kulminā- 
ciju svētki sasniedza ar svētku dalībnieku gājienu pa Limbažu pilsētas 
ielām un lielkoncertu brīvdabas estrādē.

AS “Valmieras stikla šķiedra” dividendēs akcionāriem izmaksās 
Ls 184 942 ( Ls 0,0077 par akciju). Pārējā peļņa tiks izlietota uzņēmuma 
modernizācijai, liecina akcionāru sapulces lēmums. Neto apgrozījums 
2010. gadā bijis par 29,5% lielāks nekā 2009. gadā. Stikla šķiedras iz- 
strādājumi tiek pārdoti Eiropā, ASV, Japānā, Kanadā, Austrālijā, Krie-
vijā, Ukrainā un Baltijas valstīs. 

Robežkontroles punkts Salacgrīvas novada Ainažu lauku territo-    
rijā, kuŗš pēc Latvijas pievienošanās Šengenas līguma zonai nodots VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi”, pēc vairākkārtējām izsolēm 26. maijā pār-  
dots par Ls 55 700. Īpašums aptveŗ 3,25 ha zemes un 14 dažādas būves.

Baltinavas novadā un Balvu novada Tilžas, Vectilžas, Krišjāņu, 
Bērzpils, Briežuciema pagastā savākti 1344 iedzīvotāju paraksti pret 
Tilžas neatliekamās palīdzības punkta slēgšanu nakts stundās. Protests 
nosūtīts Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdei A. Barčai, veselības 
ministram J. Bārzdiņam un Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta vadītājam A. Ploriņam.

Ainažu pagastā Valsts robežsardzes darbinieki, veicot transita 
noteikumu kontroli pierobežā, starptautiskā maršruta autobusā 
aizturēja Alžīrijas pilsoni - 1957. gadā dzimušu vīrieti, kas no Tallinas 
nelikumīgi mēģināja ieceļot Latvijā. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde un V. Berkina
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7. maijā gadskārtējā Gaŗezera 
akcionāru sanāksmē pulcējās 
ļaudis vai no visiem latviešu cen-
triem ASV vidienes pavalstīs, lai 
spriestu par to, kā turpināt 
latviešu centra Gaŗezers darbību  
un kā uzlabot vasaras vidusskolu 
un bērnu nometnes nākotnē. 

 Pirms sanāksmes sākuma klāt-
esošie tika aicināti Karogu kalna 
pakājē, kur pēc mācītaja Roberta 
Franklina teiktajiem svētvārdiem 
un klātesošo skanīgi nodziedātās 
Latvijas himnas uzvijās mītnes 
zemes ASV zvaigžņotais un Lat-
vijas sarkanbaltsarkanais karogs, 
apstiprinot Gaŗezera mācību un 
atpūtas sezonas atklāšanu.Kop-
sapulce notika Treimaņa zālē, un 
to vadīja Andrejs Rozentāls. 

 Vārds tika dots Gaŗezera pa -
domes sekretāram Francim 
Bau  eram, kuŗš vienlaikus ir arī 
Klīvlandes Latviešu biedrības ak -
cionāru pārstāvis. Viņš nāca klajā 
ar paziņojumu par Klīv landes 
Latviešu biedrības nodomu vēl 
iepirkt Gaŗezera akcijas 20 000 
dolaru vērtībā, lai no  drošinātu 
latviešu centra Gaŗ ezers nākotni. 
(Sirsnīgi aplausi !) Uz jautājumu 
par Gaŗezera Brīv dabas baznīcas 
atjaunošanas projekta īstenošanu 
izsmeļošu atbildi deva Gaŗezera 
prezidents Kārlis Vizulis, iz -
skaid  rojot šīs Gaŗezera vietas 
atjaunošanas un riteņkrēslu pie-
kļūšanas projekta risinājuma vir-
zienus, saglabājot pasaulslavenā 
latviešu architekta Gunāra Bir-
kerta veidoto baznīcas altāri. 

 Balsu skaitītājiem atgriežoties, 
tika paziņots par kvoruma no -
drošinājumu sapulces turpinā ju-
mam ar pārstāvētām 11 283 Gaŗ-
ezera akcijām no kopējā 13 035 
akciju skaita. 

 Gaŗezera administrātors ziņoja 
par trim jauniem biedriem – 
Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu 
skolu, Čikāgas Latviešu mednieku 
un makšķernieku klubu un Gaŗ-
ezera Draugu biedrību.

 Turpinot akcionāru kopsapul-
ces gaitu, vārds tika dots Gaŗezera 
prezidentam Kārlim Vizulim. 

Gadskārtējā akcionāru sanāksme Gaŗezerā
„Mēs visi esam pilnībā atbildīgi par mūsu bērnu latviskumu, par mūsu kultūras mantojuma 

nodošanu nākamajām paaudzēm”
Viņš uzsvēra: „Vēlos pateikties 
Gaŗezera darba saimei, brīvprā-
tīgajiem palīgiem un padomei 
par lieliski paveikto darbu 2010. 
gadā un arī par visiem padarī-
tajiem darbiem, kuri tika veikti, 
lai Gaŗezeru sagatavotu šā gada 
vasaras sezonai. Īpaši pateicos 
Andrejam Dumpim, Viktoram 
Krievam, Sandrai Pawlovski, Bai-
bai Dumpei, Mārai Korei, GVV, 
GSS, GBN, GBD direktoriem, 
vasaras atpūtas mītņu būvnie-
kiem un visiem pārējiem aiz-
vadītās vasaras darbiniekiem. 
Pagājušā gadā, līdz ar sezonas 
beigām, GVV direktors Ēriks 
Kore pa  zi ņoja, ka viņš vairs 
neturpinās savu darbu direktora 
amatā. Mēs visi Ērikam pateica-
mies par lielisko darbu pēdējo 
četru gadu laikā. Šodien četriem 
Gaŗezera pa  domes locekļiem 
izbeidzas viņu darbības termiņi. 
Viņi visi - Imants Ejups, padomes 
priekš sēdis, Arnolds Ozols, fi -
nan  ču nozares vadītājs, Anda 
Vizule, izglītības nozares vadītāja 
un Vilnis Gertners, līdzekļu 
vākšanas pārstāvis – ir ar mieru 
vēlreiz kandidēt padomes sastā-
vam. Katrīna Pipaste ir nodo-
mājusi savu amatu padomē ne -
tur  pināt personisku iemeslu dēļ.

 Ēriks Kore: „Liels paldies ir 
sakāms Arnoldam Ozolam, 
kuŗš jau mēnešiem ilgi ir strādājis, 
lai sagatavotu 2011. gada Gaŗ-
ezera darbības budžetu. Sirsnīgi 
pateicamies Imantam Ejupam 
par viņa profesionālo darbu, 
vadot Gaŗezera padomi aizva-
dītajā gadā, par DV organizācijas 
apjomīgo ieguldījumu latviešu 
sabiedrības nākotnei šeit, Gaŗ-
ezerā. Kopš 2000. gada DV akci-
onāri ir piešķīruši latviešu jaunie-
šiem vairāk kā 300 tūkstošu do -
la  ru stipendijās. 

Šogad ALJA ir izveidojusi jau -
nu stipendiju fondu saviem bied-
riem, jauniešiem no 18 līdz 30 
gadu vecumam. Šīs stipendijas 
piešķirs tiem jauniešiem, kuŗi 
izvēlēsies atgriezties Gaŗezerā 
strā  dāt un kuŗi tiks izraudzīti no 

Gaŗezera labāko darbinieku vi -
dus. Stipendijas palīdzēs jau-
niešiem viņu studiju apmaksā-
šanai, vienlīdz dodot iespēju 
spējīgākajiem strādāt Gaŗezerā. 
Esmu ļoti lepns par Gaŗezera vi -
dusskolu beigušajiem jaunie-
šiem! Vēlos uzslavēt arī Gaŗezera 
vadību un tās darbības mērķus. 
Mūsu padome un administrāci  ja 
cītīgi gādā, lai Gaŗezers darbotos 
kā teicama profesionāla organi-
zācija. Cenšamies lietderīgi iz -
mantot katru dolaru, izmantojot 
praktiskus biznesa principus, to -
mēr mums ir jāatceras, ka Gaŗ-
ezers ir bezpeļņas organizācija, 
kuŗas galvenais uzdevums ir kal-

pot sabiedrības interesēm.” 
Vārds tika dots Gaŗezera izglī-

tības nozares vadītājai Andai 
Vizulei.Viņa pastāstīja, ka Gaŗ-
ezera Vasaras vidusskolas (GVV) 
direktora maiņas procesā ir ti -
kušas izvērtētas padarītā un 
turp  māk darāmā darba iespējas. 
Vienprātībā ir tikusi izraudzīta 
GVV direktora amatam visat-
bilstošākā kandidātūra –  bijusī 
Gaŗezera Sagatavošanas skolas 
(GSS) direktore Sandra Kronīte-
Sīpola.Viņa sadarbosies ar Guntu 
Bērdu (Beard), kuŗa būs GSS 
administrātore un audzinātāju 
pārzine.

 Gaŗezera bērnu nometnes 
(GBN) vadība šogad būs pie -
redzējušās Ivetas Eilandes pār-
ziņā. Joprojām cenšamies pēc 
iespējas vairāk bērnu piesaistīt 
nometnē uz vairākām nedēļām. 
Popularitāti guvušais pirmais 
GBN posms ir jau maksimāli 
pie    pildīts ar nometņotājiem. Jo -
projām vēl ir vietas 2. un 3. GBN 
posmā. GBN nodarbību tema 
šogad būs par Latvijas pilsētām. 

 Vidusskolas mācību mērķi ir 
sekmēt visu izstrādāto mācību 
programmu savstarpējo vieno-
tību. Ir nopietni domāts, kā 
paplašināt GVV audzēkņu ār -
pusklases nodarbību izvēli ar 
jauna pasākuma Grāmatu klubs 
izveidi. Turpmāk paredzēts pār-
domāt jaunas kultūras program-

Gaŗezera padomes locekļi un administrācija: pirmajā rindā (no kr.) Baiba Dumpe, Arnolds Ozols, 
Franz Bauer, Anda Vizule, Imants Ejups, Mārtiņš Stāks un Toms Trautmanis. Otrā rindā (no kr.) 
Vilnis Gertners, Andrejs Dumpis, Sandra Pawlowski, Viktors Krievs, Māra Kore, Martiņš Pūtelis, 
Marģers Caune un Kārlis Vizulis. 
Attēlā iztrūkst: Karina Hāznere, Gunārs Kancs, Andris Līzenbergs , Jānis Strautnieks, Lauris Rožkalns 
un Modris Vilemsons

kasi. Viena no lielākām Gaŗezera 
līdzekļu vākšanas kampaņām ir 
GNN, jeb Gaŗezera Nākotnes 
Nodrošinātāji, kas savulaik ir 
iesākta Viļņa Gertnera ierosmē. 
Gaŗezera mājaslapā ir iespēja 
pieteikties automātiskam ziedo-
jumam, sākot ar $ 5 katru mēnesi. 
Šī kampaņa guvusi plašu a  t-
saucību Gaŗezera atbalstītāju 
lokā. Jāatzīmē ALA’s piešķīrums 
5 tūkstošu dolaru apmērā, kuŗš 
iz  man tots jaunas mācību prog-
ramas izveidošanai. Aizvadītajā 
gadā apgūts arī 9 tūkstošu dolaru 
piešķīrums no Amerikas Latvie-
š u fonda, iegādājot technoloģiju 
un izveidojot ar to aprūpētas 
GVV klašu telpas. Esam pie-
teikušies jaunam Latviešu fonda 
piešķī rumam, kuŗš ir nepie cie-
šams bēr  nu nometnes uzlabo-
šanai. No ASV Lauksaimniecības 
departamenta esam saņēmuši 
lielāku naudas piešķīrumu, kas 
nāka majos gados tiks izmantots 
Gaŗ ezera teritorijas meža atjau-
nošanai. "Gaŗezera" vārdā lielu 
paldies izsaku Klīvlandes Latvie-
šu biedrībai, Kalamazū latviešu 
draudzei un draudzes Dāmu 
komitejai, kas šogad ir palieli-
nājušas savas Gaŗezera akcijas 
kopā par 52 tūkstošiem dolaru,” 
teica Māra Kore. 

 Nākamajam vārds tika dots 
Gaŗezera finanču nozares vadītā-
jam Arnoldam Ozolam, kuŗš 
izteica gandarījumu par to, ka 
aizvadītais Gaŗezera finanču 
gads ir izdevies ļoti labi. 

 Par revīzijas komisijas darbu 
aizvadītajā gadā ziņoja komisijas 
priekšsēdis Marģers Caune. At -
gā  dinot par ASV neatkarīgās re -
vī  zijas firmas iepriekš veikto dar-
bu, tika izteikts Gaŗezera revīzijas 
komisijas patstāvīgs viedoklis. 
Pārskatot padomes sēžu pro-
tokolus un izvērtējot lietvedības 
dokumentus, Gaŗezera finanšu 
darbība aizvadītajā gadā tiek 
vērtēta par sekmīgu. Pēc Gaŗeze-
ra 2011. gada budžeta pārbaudes 
revīzijas komisija iesaka akci-
onāru kopsapulcei to apstip ri-
nāt. 

Ieteikums apstiprināt 2011. 
gada budžetu akcionāru kopsa-
pulcē tika pieņemts ar akla mā-
ciju. 

Revīzijas komisijas locekļa 
Mod  ŗa Vilemsona pilnvarām 
izbeidzoties un ņemot vērā viņa 
vēlēšanos komisijā darbu tur-
pināt, ar aklamāciju tika nobal-
sots par viņa atkārtotu ievēlēšanu. 
Gaŗezera padomē tika ievēlēts 
arī Gunārs Kancs no Indiana-
poles. 

Domstarpības akcionāru star-
pā izraisīja vienīgi akcionāriem 
iepriekš izsūtīto Gaŗezera Statūtu 
maiņas 13. punkts sakarā ar 
revīzijas firmas aizrādījumu par 
fiskālā gada sākuma darbības 
nesakritību ar Gaŗezera jaunā 
budžeta pieņemšanas laiku 
maijā. Pēc maiņas izvērtējuma 
un akcionāru nobalsojuma kop-
sapulces lēmums bija par šī 
punkta maiņas pārstrādāšanu 
līdz tā pareizam formulējumam. 
Par pārējām trim Gaŗezera 
Statūtu punktu maiņām tika 
nobalsots, un tās tika pieņemtas. 

Vilnis Trops 
Gaŗezerā 

mas ieviešanu Gaŗezerā, kuŗas 
nosaukums varētu būt Latviskā 
Izglītība Visiem (LIV). Pārlie-
cinoties, ka latviešu valodas lī -
menis katru gadu krītas, mums 
visiem joprojām liels darbs 
priekšā. 

 Par pēdējā laika notikumiem, 
kuŗi ir saistīti ar Gaŗezera at -
tīstību, akcionāriem pastāstīja 
In  formācijas un attīstības 
jautājumu koordinātore Māra 
Kore. Viņas pārziņā ir Gaŗezera 
attīstības ilgtermiņa jautājumi, 
par kuŗiem visiem akcionāriem 
un Gaŗezera labvēļiem tiek 
nosūtīta informācija, kā arī 
sniegti skaidrojumi par Gaŗezera 
darbību.

 Gaŗezera attīstībā ļoti nozīmīgs 
ir līdzekļu vākšanas darbs. Ļoti 
svarīgi ir uzturēt kontaktu ar 
ziedotājiem, jo viņu interesēs ir 
uzzināt, kā tiek izmantoti  līdzekļi. 
Patlaban lielākais sasniegums ir 
Gaŗezera 45 gadu jubilejas 
sarīkojuma atbalsts ar reklāmām 
un cita veida sludinājumiem. Ar 
reklāmām ir tikuši segti visi 
jubilejas tiešie izdevumi, ļaujot 
ienākumiem papildināt Gaŗezera 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 
direktore Sandra Kronīte-
Sīpola

Gaŗezera mācību un atpūtas sezonas atklāšanas svētbrīdis mācī tā-
ja Roberta Franklina vadībā
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(Turpināts 18. lpp.)

SARĪKOJUMI 
CIEMS LATVIJA (MI)
 • 14. jūnijā plkst. 1.00 pie 

pieminekļa ,,Nomocītiem un 
izsūtītiem” Gaŗezerā 1941. gada 
14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto 
godināšana; pēc piemiņas akta 
sadraudzības stunda pie kafijas 
galda.

 DENVERA (CO)
• 25. jūnijā plkst. 6.00 Jāņu 

sarīkojums Kolorado latviešu 
Kultūras centrā (10705 West 
Virginia Ave., Lakewood, CO, 
tālr. 303-986-5337 vai A. 
Humeijumteva: 303-733-9495). 
Būs alus, vēlami groziņi. Pīsim 
vainagus no ozolzariem un pļavu 
puķēm, svinēsim vasaras saul-
griežus.

• 15. un 16. jūlijā lietoto mantu 
tirgus latviešu centrā. Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
zvanot Titai Jergensenai, tālr.: 
303-424-4442. 

• Līdz 18. jūnijam David B. 
Smith Gallery (1543 A Wazee 
Street Denver CO 80202), tālr.: 
303-893-4234 latviešu izcelsmes 

mākslinieka Krisa Lūisa (Kris 
Lewis) izstāde. 

DETROITA (MI) 
• 5. jūnijā plkst. 11.30 (pēc 

dievkalpojuma) Sv. Pāvila 
draudzes baznīcas dārzā (lietus 
laikā sabiedrisko notikumu ēkā) 
dāmu komitejas un Daugavas 
Vanagu apvienības rīkoti dārza 
svētki. 

FILADELFIJA (PA)
• 7. jūnijā plkst. 11.00 Fila-

delfijas pensionāru kopas saiets 
Brīvo latvju biedrības tel pās. 
Programmā valdes ziņojumi, nā -
kotnes darbība un pārrunas par 
notikumiem, beigās dzimšanas 
atceres dienu svinē šana un kafi-
jas galds. Viesi laipni gaidīti. 

 KALAMAZŪ (MI)
• 12. jūnijā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 10.00, 1942. 
gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
atcere.

• Katru otrdienu plkst. 10.00 
vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere. 

 KLĪVLANDE (OH) 
• 12. jūnijā plkst. 2.00 1941. 

gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 

dievkalpojums lietuviešu baznīcā 
(18022 Neff Rd.).

 • 18. jūnijā plkst. 5.00 Jāņu 
svinības Brecksvilles Metropark 
laukumā. Būs jāņusiers un mies-
tiņš, citi atspirdzinājumi un 
groziņi jāņem līdzi pašiem. Dalī-
bas maksa pieaugušiem par vis-
maz piecu dolaru ziedojumu. 
Atlikums aprūpes darbam. Ielūdz 
Klīvlandes DV apvienība. 

• 23. jūnijā Zāļu vakara kon-
certs Apvienotās draudzes namā, 
piedalīsies mūziķi un aktieŗi no 
Latvijas. Pirms koncerta pusdie-
nas no plkst. 6.50 līdz 7.30. 

 LOSANDŽELOSA (CA) 
• 11. jūnijā plkst. 7.00 vīru koŗa 

„Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts 
latviešu namā. 

• 12. jūnijā plkst. 2.00 igauņu 
namā (1306 W. 24th Street, Los 
Angeles, CA 90007) 1941. gada 
14. jūnijā aizvesto piemiņas 
pēcpusdiena. 

• 25. jūnijā no plkst. 3.00 Jāņu 
svinības pie Baltakmeņu ezera – 
White Rock Lake (10545 Soledad 
Canyon Road, CA 91390, Saugus, 
CA 91390). 

• 25. jūnijā plkst. 12.00 Jāņu 
svinības Sandiego, Crown Point 
Place Beach. 

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

MINEAPOLE (MN) 
• 14. jūnijā plkst. 7.00 1941. 

gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
atcere latviešu draudzes nama 
lielajā zālē ( 3152 – 17th Ave. S., 
Minneapolis, 55407, tālr.: 612-
722-4622 ). Runu teiks profesors 
Pauls Lazda. Pianista Dzintara 
Josta un vijolnieces Tīnas Jostas 
koncerts. Kafijas galds. Dalības 
maksa – ziedojums.

ŅUJORKA (NY) 
• 18. jūnijā Katskiļu nometnes 

jaunās māc. Richarda Zariņa 
vārdā nosauktās ēdamzāles 
iesvētīšana: plkst. 9.00 reģistrācija, 
plkst. 11.00 ēdamzāles iesvētīšana; 
plkst. 1.30 sporta nodarbības 
visām paaudzēm; plkst. 7.30 balle 
ēdamzālē, deju mūziku spēlēs 

ansamblis The Lugers. 
• 19. jūnijā plkst. 11.00 dievka-

lpojums brīvdabas dievnamā; 
plkst. 12.00 atvadas. Dalības 
mak  sa: $85 personai; $250 ģi -
menei; $40 nometņotājiem; ,,Īkš-
ķīši” piedalīšanās bez maksas. 
Visas istabas nometnē jau aiz-
ņem  tas. Mājaslapā www.
NYDraudze.org iespējams sa -
meklēt citas iespējas pārnakš-
ņošanai. Jaunā ēdamzāle ir uzcel-
ta, bet vēl vajadzīgi ziedojumi, lai 
atmaksātu aizņēmumus. 

PRIEDAINE (NJ)
• 4. jūnijā plkst. 10.00 Ņudžer-

sijas latviešu skolas mācību gada 
beigu sarīkojums. Informācija 
par Ņudžersijas latviešu skolu: 
www.njskola.org 

• 25. jūnijā Jāņu svinības, lī -
gotāji gaidīti no plkst. 4.00. Pēc 
plkst. 5.00 sāksies programma – 
skanēs līgodziesmas, tautasdejas 
dejos ,,Jumis” no Ņujorkas. Latvi-
jas estrādes dziedoņa Žorža Sik -
s nas koncerts. Vakarā deju mū -
ziku spēlēs ansamblis ,,Pēdējais 
vilciens”, vadītājs Richards Skulte. 

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

„Es zinu svētu uguntiņu, ko 
gudrais uztur pavardā; ...šis gais-
mas stars, šī liesma svētā ir uguns, 
kas deg skolas sētā.” (Roberts 
Bēr  ziņš). Ar šo dziesmu sākās 
izlaiduma sarīkojums. Dziesmai 
sekoja prāvesta Gunāra Lazdiņa 
uzruna. Tai sekoja „Dievs, svētī 
Latviju!” 

Skolas pārzinis Roberts Inveiss 
vispirms pieversās grūtībām, ar 
kādām jāsastopas šodienas lat-
viešu jaunietim: runāt latviski, ja 
angliski ir vieglāk un ērtāk izteik-
ties; latviešu skolas mājas darbi, 
pārbaudījumi, pati skolas apmek-
lēšana, kamēr amerikāņu draugi 
nedēļas nogalēs atpūšas. Vai ir 
vērta šāda uzupurēšanās kā no 
bērna, tā vecāku puses? Ir! Lat-
viešu skola sagatavo ne tikai val-
odas pratējus, bet ieaudzina dis-
ciplīnu, attīsta pienākuma sajūtu 
un pats galvenais – iemāca lat-
viešu bērnam cienīt latviešu val-
odu un mīlēt savu tēvu zemi. Un 
kur tad draudzības, kas vispirms 
attīstās pamatskolā un pastipri-
nās Gaŗezera vasaras vidussko   lā! 
Dē  vēt sevi par latvieti ir katra lat-
viešu jaunieša gods un lepnums. 

Skolas beigšanas apliecības, 
ko  pā ar grāmatu veltēm, izsnie-
dza pārziņi Rasma Kārkliņa un 
Roberts Inveiss –  Annai Inveisai, 
Alijai Ozerei, Dāvim Raterma-
nam un Martim Rozem. Aija 
Brug mane sveica absolventus no 
In  dianapoles ev. lut. draudzes, 
Terry Inveisa no LSC dāmu ko -
mitejas, Rasma Kārkliņa no Dau-
gavas Vanagiem un Pensio nāru 
biedrības. Visas apsveicējas orga-
nizācijas dāvāja absolventiem 
grā  matas. 

Apsveikumiem sekoja absol-
ventu runas ar smaidu un asaru 
iestarpinājumiem. Visi pateicās 
saviem vecākiem, skolotājiem un 
latviešu sabiedrībai. Anna: „Pal-
dies manām draudzenēm par 
jokošanos, kad biju ļoti uztrau-
kusies gala pārbaudījumos!” Ali-
ja: „ Kad sāku apmeklēt latviešu 
skolu, pratu tikai dažus vārdus 

IZLAIDUMS INDIANAPOLES LATVIEŠU SKOLĀ
latviski. Esmu šai skolā uzaugusi, 
un mana latviešu valoda ir tik 
tālu uzlabojusies, ka spēju sekot 
mācībām GVV.” Dāvis: „ Es jūtos 
„speciāls”, ka man bija iespēja 
apmeklēt latviešu skolu, mācīties 
parbaudījuma biļetēm un tos 
godam izturēt visos priekšmetos.” 
Martis: „ Pateicos saviem klases 
biedriem par draudzību un inte-
resantiem momentiem skolas 
dzīvē.” 

Pateicībām sekoja ziedu pa -
snieg  šana skolotājiem. Liecības 
saņēma arī pārējie ILS skolēni, 
un visi ir pārcelti uz nākamo kla-
si. 

Vecāku padomes priekšsēdis 
Dainis Ozers pateicās skolas va -
dībai un skolotājiem par darbu 
un pūlēm, dodot skolēniem ie -
spēju mācīties latviskā vidē. Pa -
teicās vecākiem un vecvecākiem 
par palīdzību, veicot mājas dar-
bus, un par bērnu vešanu uz 
skolu. Vislielākā pateicība tika 
izteikta Indianapoles Latviešu 
sabiedriskajam centram par telpu 
lietošanu bez maksas visus šos 
gaŗos gadus. Īpašu, pelnītu pa -
teicību un atzinību saņēma sko-
las pārziņi –  Rasma Kārkliņa un 
Roberts Inveiss, kuŗi ar šo izlaid-
umu aiziet „pensijā”. R. Kārkliņa 
skolā ir strādājusi kopš 1967. 
gada. Katram bija savs uzde-
vums, ko pildīja ar lielu mīlestību, 
sapratni, uzupurēšanos un iecie-
tību. Atvadu dāvana abiem 
pārziņiem bija tikko iznākusī 
Arnolda Bērza grāmata „Sarka-
nie burbuļi”. 

D. Ozera uzrunai un pateicībām 
sekoja skolēnu priekšnesumi –  
dziesmas un tautas dejas. Jāpie-
zīmē, ka R. Inveiss ir tikpat veikls 
dejotājs kā skolotājs – viņš aiz-
stāja iztrūkstošo astoto grupas 
dalībnieku, dejojot ar savu mei-
tu. Skaisti! 

Visi absolventi apmeklēs GVV. 
Ar prieku sirdī un smaidu sejā 
novēlam jaunajiem censoņiem 
labas sekmes!

(gaa)
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Ziedi pateicībā par skolotāju pūlēm

Indianopoles latviešu skolas skolotāji, absolventi  un audzēkņi
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Dalības maksa $30, bērniem 
līdz 16 gadu vecumam ieeja 
brīva, 16-21 gada veciem studen-
tiem $15. Informācija: www.
priedaine.com ; tālr.: 732-610-
8227

SANFRANCISKO (CA) 
• Līdz 1. jūlijam Raimonda 

Staprāna personālizstāde ,,Glez-
nas” Hackett Mill (201 Post Street, 
Suite 1000 San Francisco, CA, 
94108) Sanfrancisko, tālr.: 415-
362-3377; www.hacketmill.com 

SIETLA (WA)
• 19. jūnijā Jāņu svinības 

Rietumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā sāksies plkst. 10.00 
no rīta. Vakariņas plkst. 5.00, 
programma plkst. 8.00. Spēlēs 
Denveras ,,Jūrmalnieki”, dejos 
,,Trejdeksnītis”. Dalības maksa 
$20, ģimenēm ar bērniem $40. 
Vakariņas $10, bērniem $5. 
Pārnakšņošana $10 par teltsvie-
tu, $40 par istabu. Lūdzu rezervēt 
naktsmājas, zvanot Ivaram 
Graudiņam, tālr.: 360-459-3405.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 9. jūnijā plkst. 1.00 biedrības 

namā videoizrāde Jāņu ieskaņai 
– „Sanākam, sadziedam, sasa-
dancojam!” Būs kafija un cepu-
mi. Ieejas ziedojums $3.00. 

• 16. jūnijā plkst 2.00 biedrības 
literārā pulciņa sanāksme 
bibliotēkas telpās. Informāciju 
iespējams uzzināt, zvanot Mārai 
Ritumai, tālr. 727-797-193. 

• 23. jūnijā plkst. 4.00 biedrības 
namā Jāņu ielīgošana. Līdzi 
jāņem groziņi ar jāņusieru un 
līgodziesmu krājums. Jāņabērnus 
sagaidīs un Jāņa tēvs un Jāņa 
māte, būs alus un jāņusiers. Varēs 
noskatīties videoierakstu, kas 
jādara Jāņu vakarā. Ieejas ziedo-
jums par vismaz $5.00.

 VAŠINGTONA (DC) 
• 5. jūnijā draudzes 60 gadu 

jubileja un latviešu skolas mācību 
gada beigas. 

• Līdz 5. jūnijam Vašingtonas 
latviešu draudze rīko mākslas 
darbu 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 komite-
jas darbam. 

DIEVKALPOJUMI 

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: 5. jūn. plkst. 11.00 
dievk. 12. jūn. plkst. 11.00 1941. 
g. 14. jūnijā aizvesto pie piemiņas 
dievk. ar dievg; pēc dievk. 
pārrunas par C. S. Lewis grāmatu 
Screwtape Letters. 19. jūn. pkst. 
11.00 Trīsvienības svētku dievk. 
Piesaulē; pilsētā dievk. nebūs 26. 
jūn. plkst. 11.00 dievk. vadīs 
māc. Andris Grots. 3. jūl. dievk. 
nebūs. Māc. Jogita Mazura.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 12. jūn. plkst. 1.00 
Vasarsvētku un 1941. g. 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. kafija. 19. jūn. 
plkst. 3.00 Lankasterā 1941. g. 
14. jūnijā aizvesto piemiņas die-
nas dievk. ar dievg. 26. jūn. plkst. 
1.00 dievk.; pēc dievk. kafija. 
māc. Dr. R. Ziedone un māc. Dr. 
A. Ziedonis.

• Čikāgas latviešu katoļu 
kopa: Immaculate Conception 
baznīcā (7711 W Talcot).

 • Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI) : 5. 
jūn. dievk. 12. jūn. Vasarsvētku 
dievk. (ar dievg). 19. jūn. 
Trīsvienības svētku un 1941. g. 
14. jūnijā aizvesto piemiņas 
dievk. 26. jūn. dievk. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Draudzes mācītājs diakons Fricis 
M. Sīpols, tālr.: 248- 433-3435; 
māc. A. Greiemas tāl.: 517- 614-
4853. Ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. Upīte 
un A. Greiema. 

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

 • Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 5. 
jūn. dievk. angļu val. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 11.00. Māc. I. 
Dzelzgalve. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 12. jūn. 
Vasarsvētku dievk. un iesvētības. 
19. jūn. Tautas sēru dienas dievk. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. I. 
Larsena, tālr.: 269-637-0460; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
revilze@gmail.com 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr.: 5. jūn. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg. 12. jūn. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 1942. 
gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas 
atcere. 19. jūn. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg. 26. jūn. plkst. 
10.00 dievk. Māc. B. Puiķe. 

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

Lakewood, OH 44107): 5. jūn. 
iesvētību dievk., 12. jūn. 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. Māc. 
Dr. S. Eglīte.

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 5. 
jūn. Vasarsvētku dievk. plkst. 
2.00 University Lutheran Chruch 
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI), māc. A. Greiema; 
pēc dievk. kafija. 

 • Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 5. jūn. plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 12. jūn. plkst. 11.00 
Vasarsvētku dievk. kopā ar 
igauņu draudzi (māc. Juri Pallo), 
1941. gada 14. jūn. aizvesto 
atcere. 19. jūn. plkst. 11.00 
Trīsvienības svētku dievk. 26. 
jūn. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 

3. jūl. dievk. nebūs. Māc. prāv. D. 
Kaņeps.

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 5. jūn. 
dievk., pēc dievk. pikniks. 7. jūn. 
plkst. 7.00 vakarā draudzes 
valdes sēde. 9. jūn. plkst. 10.00 
Bībeles stunda. 12. jūn. 
Vasarsvētku dievk. ar dievg. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Māc. L. 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšniece S. 
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwaukee-
draudze.org 

(Turpināts no 17. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

PATEICĪBA
Lūdzu pieņemt manu un ģimenes pateicību par mana vīra

mācītāja

DR. IMANTA EDUARDA KALNIŅA
dzimis 1925. gada 27.decembrī Cēsīs, Latvijā

miris 2011.gada 9. martā Sarasotā, Floridā

izvadīšanu pēdējā gaitā no
Bostonas Trimdas draudzes baznīcas

2011. gada 9. martā.

Garīdzniekiem. Draudzēm. Draudžu darbiniekiem.
Studentiem. Draugiem un paziņām. Bēriniekiem.
Visiem, kas Imantu atcerējās tuvumā un tālumā.

Īpaša pateicība Imanta tuvākajiem draugiem.

Cieņā, MILDREDE

Mūsu mīļā

ERNA RAISKUMA
mūžībā.

Dzimusi 1931. gada 15. oktobrī Lēdurgas pagastā
mirusi 2011. gada 14. aprīlī Amerikā

Skumst
MEITAS LAILA UN VITA

MAZBĒRNI KASPARS, OSKARS, ULDIS
DAINA UN JĀNĪTIS LATVIJĀ

Dziļās sērās
ULDIS RAISKUMS AMERIKĀ

Pēkšņi mūžībā aizsaukta mūsu jaunākā māsa

ILGA ZIGRĪDA VĪTIŅŠ
dzim. BALTIŅŠ

dzimusi 1942. gada 9. martā Jelgavā, Latvijā
mirusi 2011. gada 14. maijā Wrentham, Massachusetts

Mīlestībā piemin
VELTA, OLITA UN BUNCIS

AR ĢIMENĒM

Saņem, baltā zemes māte,
Savā klēpī mūs` māsiņu.
Sasedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

/T.dz./

Mūsu mīļais filistrs

B.A.
MĀRIS ANDERSONS
dzimis 1937. gada 31. janvārī Strenčos

miris 2011. gada 22. maijā Santabarbarā, Kalifornijā

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūsu mīļais filistrs

B.A., B.S.
MIERVALDIS JANŠEVICS

dzimis 1933. gada 5. aprīlī Jaunauces pagasta „Mizaišos”
miris 2011. gada 30. maijā Edmondsā, Vašingtonā

KORPORĀCIJA TALAVIJA
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Piedāvāju mīklu grāmatiņu
LATVIEŠU KRUSTVĀRDU MĪKLAS

cena $6 - ar piesūtīšanu 
ASV un Kanadā

Jānis Reveliņš
6509 Trumbull, Lincolnwood, IL 60712

e-pasts: astra.janis@gmail.com

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

Sākot ar 1. jūliju ziedojumi OMFA
(Okupācijas Mūzeja fonda atbalsta 

grupa ASV) sūtāmi:
Ilze Resnis

10930 Nollwood Drive
Chardon, OH 44024

Pārdod pilnīgu Latvijas 
pastmarku kolekciju, 

ir arī Vācijas un citu valstu. 
215-673-0868

E-pasts: georgeperkons@gmail.com

Lūdzu atsaukties personas, bijušos akcionārus, 
kuŗu īpašumā ir „Rīgas kredītsabiedrības, dib. 1942. g.” 

vai „Tautas banka Rīgā” akcijas vai citi piederības 
dokumenti, fotografijas, atmiņas, kādas liecības.

1942. gada 14. martā ar Austrumzemju reichskomisāra rīkojumu 
visi šādu biedrību aktīvi un pasīvi tika nodoti Vācijas virspa-
vēlniecībai.

1) „Rīgas krājaizdevu sabiedrības, dib. 1888.g.”;
2) „Rīgas amatnieku krājaizdevu sabiedrības”;
3) „Krājaizdevu sabiedrības „Jonatāns”;
4) „Krājaizdevu sabiedrības „Amats”.

Dokumenti nepieciešami vēsturisko faktu konstatēšanai.
Rīkotājs: A. Lazdiņš.

TEL/FAX +371 67263994 e-pasts lazdinvest@inbox.lv 
mob. talr. +371 29165999 vai 
vēsturnieks V. Eihembaums e-pasts vladimirs.eihembaums@riga.lv

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622: 5. jūn. 
Debesbraukšanas dienas dievk. 
ar dievg. 12. jūn. Vasarsvētku 
dievk. ar dievg. un īpašu mūziku. 
19. jūn. kopējs baltiešu dievk. 
angļu valodā ar dievg., pieminot 
1941. g. 14. jūnijā deportētos 
baltiešus; īpaša mūzika, 
piedalīsies igauņu dr. mācītāja 
Nelli Vahtera. 26. jūn. dievk. ar 
Bībeles stāstu lasījumiem. 3. jūl . 
dievk. nebūs. 19. jūl. dievk. ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Bībeles stunda 2. jūn. un 16. jūn. 
plkst. 10.30. Māc. Maija Cepure-
Zemmele, tālr.: 763-546-8178, 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Informācija: www.mndraudze.
org

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 5. 
jūn. dievk. Jonkeru bazn. plkst. 
10.00, māc. J. Saivars; Salas bazn. 
dievk. plkst. 10.30., māc. L. 
Saliņš. 12. jūn. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. Tautas sēru die-
nas dievk., māc. J. Saivars. 14. 
jūn. Salas bazn. plkst. 7.00 Tautas 

sēru dienas dievk., māc. L. Saliņš. 
18. jūn. Katskiļu nometnē plkst 
11.00 jaunās māc. R. Zariņa 
vārdā nosauktās ēdamzāles 
iesvētīšana. 19. jūn. plkst 11.00 
Katskiļu nometnē dievk., prāv. 
A. Pāža, māc. L. Saliņš un J. 
Saivars. 26. jūn. dievk. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk., māc. L. Saliņš. 3. jūl. 
dievk. nebūs.

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 17. 
jūn. plkst. 12.00 1941. gada 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas 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 

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Str.): 12. jūn. plkst. 
1.00 dievk.; pēc dievk. kafija. 17. 
jūl. plkst. 11.00 kapusvētki Forest 
Lawn kapsētā. Māc. R. 
Franklins. 

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 5. un 19. 
jūn. plkst. 11.00. Pēc dievk. kafi-
jas galds. Māc. Kārlis Žols, 
e-pasts: kazols@msn.com; infor-

mācija: www.lvnc.org 
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 5. jūn. plkst. 10.30 dievk. 
ar dievg. 12. jūn. plkst.11.00 
Vasarsvētku un 1941. gada 14. 
jūnijā aizvesto piemiņas dievk., 
kopā ar igauņiem un lietuvie-
šiem; pēc dievk. piemiņas sarī-
kojums. 19. jūn. plkst. 11.00 
Trīsvienības svētku un Jāņu diev-
kalpojums brīvdabas dievnamā 
Izglītības centrā Šeltonā. 26. jūn. 
plkst. 10.30 dievk. ar dievg. Māc. 
D. Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seatt-
lelatvianchurch.org 

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 19. jūn. plkst. 2.00 Tautas 
sēru dienas dievk. ar dievg.
Trīssvienības bazn. (35 Furman 

Str.). Prāv. O. Sniedze, ērģ. D.
Vitušinska-Baltazara. Dz. grām. 
Pēc dievk. groziņu azaids.

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: dievk. notiek „Mūsu 
Pestītāja” (Our Savior) baznīcā 
(301 – 58th Str. S., St. Petersburg, 
FL 33707). 5. jūn. dievk. plkst. 
2.00, piedalīsies I. Vilmanis. 12. 
jūn. plkst. 2.00 1941. g. 14. jūnijā 
aizvesto piemiņas dievk., piedalī-
sies A. Ritums. Bībeles stunda 
19. jūn. un 26. jūn. plkst. 11.00 
biedrības namā. Ziedojumus 
pieņem biedrzine R. Blumentāle, 
var sūtīt arī pa pastu: 1365 Snell 
Isle Blvd. NE, #7-D, St. Petersburg, 

FL 33704-2447. Pieteikumus 
altāŗa puķēm pieņem Z. Dambe, 
tālr.: 727-527- 5053. ; Māc. A. 
Pelds, draudzes priekšniece A. 
Norberga. 

 • Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-312, tālr. 
bazn.: 301-251-4151): 5. jūn. 
Vašingtonas ev. lut. dr. un drau-
dzes latviešu skolas 60 gadu jubi-
lejas svinības – plkst. 11.00 
dievk., pēc tā dārza svētki. Māc. 
A. Vārsberga Pāža, tālr.: 301-
293-2052; e-pasts: macavp@
yahoo.com Informācija: http://
www.dcdraudze.org 

Lieldienu rītā mūžībā aizgāja mūsu

PĒTERIS KRIEVS
dzimis 1925. gada 12. oktobrī Rīgā

miris 2011. gada 24. aprīlī Rīgā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA ILZE

MĀSAS LIDIJAS BĒRNI GUNTA UN KRISTAPS
BRĀLĒNI MĀRTIŅŠ UN ANDREJS

SVAINIS JURIS
RADI LATVIJĀ, ZVIEDRIJĀ, KANADĀ UN ASV

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

VILIS MUIŽNIEKS
dzimis 1931. gada 2. februārī Raunas pagasta “Kalna Stalūnās”

miris 2011. gada 25. maijā Denver, PA

Sēro un mīļā piemiņā viņu paturēs
SIEVA JEAN, DĒLI SCOTT UN TODD AR ĢIMENĒM,

BRĀLIS ANSIS UN SIEVA INGRIDA MUIŽNIEKS AR BĒRNIEM UN MAZBĒRNIEM,
MĀSĪCAS DZIDRA IZAKS, MARIJA UN VĪRS GUNARS ČAČE, 

UN CITI RADI ASV UN LATVIJĀ

Mūžībā aizsaukta

DR. ANNI-ERNA ROZĪTIS
dzimusi 1920. gada 6. decembrī Rīgā
mirusi 2011. gada 20. maijā Eslingenā

izvadīta 2011. gada 27. maijā Eslingenā

Kungs, paliec klāt! Mīlestībā un pateicībā viņu piemin
ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS UN ĢIMENE
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S P O R T S
Iesaka atbalstīt hokeju, 

bobsleju un
basketbolu 

Latvijas Mobilā telefona (LMT) 
un Tirgus un sabiedriskās domas 
pētījumu centrs SKDS veica ap -
tauju par sporta veidiem, kuŗi 
būtu atbalstāmi. Latvijas iedzī-
votāji sportā iesaka atbalstīt jau 
pašlaik populārākos sporta vei-
dus, kuŗos senā vai nesenā 
pagātnē sasniegti vērā ņemami 
rezultāti. Atbalstāmo sporta 
veidu pirmo trijnieku veido 
hokejs (67% no visiem respon-
dentiem); bobslejs, skeletons, 
kamaniņu sports (50%) un bas-
ketbols (39%). Tālākajās vietās ir 
riteņbraukšana, BMX (21%), 
vieglatlētika un motosports 
(abiem attiecīgi – 21%).

“Tā kā pats nodarbojos ar 
hokeju, iedzīvotāju paustais 
atbalsts šim sporta veidam sakrīt 
ar manu pārliecību,” saka Latvijas 
izlases un Rīgas Dinamo aizsargs 
Jēkabs Rēdlichs. “Hokejs ir labs 
piemērs tam, ka vienība ar 
pietiekamu financējumu salīdzi-
noši īsā laikā var gūt labus 
re zultātus un konkurēt augstā 
līmenī. Tāpēc ir vērts turpināt 
ieguldīt visa veida resursus tieši 
šī sporta veida izaugsmē, jo tas ir 
kļuvis ļoti populārs tieši jauniešu 
un bērnu vidū. Vienlaikus tas ir 
dārgs sporta veids, tāpēc mums 
kopīgi jādara viss, lai šis aspekts 
nebūtu šķērslis jauniešiem no -
darboties ar hokeju. Bet pats gal-
venais ir bērniem un jauniešiem 
radīt vidi, kas ļautu viņam dar-
boties un attīstīt savas spējas 

ikvienā sporta veidā, kas viņam 
šķiet tuvs.”

Savukārt sporta žurnālists un 
komentētājs Armands Puče at -
zīst: “Manuprāt, sporta veidi, 
kuŗus būtu īpaši jāatbalsta - 
hokejs, vieglatlētika un golfs, jo 
šajos sporta veidos mums ilg-
laicīgas tradicijas un tie vis vairāk 
atbilst mūsu mentālitātei. Manu-
prāt, mums individuālajos sporta 
veidos ir labi sasniegumi, tāpēc 
golfam Latvijā redzu lielas per-
spektīvas. Tas ir inteliģents spor-
ta veids, kas reizē palīdz veidot 
cilvēciskas attiecības un domāt 
par nemateriālām divi dendēm.”

Parakstīts līgums ar 
Rautakallio

Rīgas Dinamo hokeja klubs pa -
rakstījis līgumu ar somu spe-
ciālistu Peku Rautakallio. Līgums 
ar somu speciālistu noslēgts uz 
diviem gadiem ar iespēju to 
pagarināt.

Peka Rautakallio atzina, ka Rī -
gas kluba piedāvājumu uzskata 
par pagodinājumu un ir gatavs 
nopietni un smagi strādāt šai 
vienībā. “Kad Rīgas Dinamo man 
izteica piedāvājumu, piekritu, ne 
mirkli nedomājot,” teica treneris. 
“Tas man ir liels pagodinājums.”

Peka Rautakallio dzimis 1953. 
gada 25. jūlijā Somijas pilsētā 
Pori, un savas karjēras laikā bijis 
gan spēlētājs Somijas meistar-
sacīkstēs un Nacionālajā hokeja 
līgā, gan treneris, strādājot ar 
Somijas un Šveices vienību. 
Rautakallio vienreiz tika atzīts 

par Somijas labāko hokejistu 
(1979. gadā), trīs reizes tika 
nosaukts par Somijas meistar-
sacīkšu labāko aizsargu (1978., 
1979., 1986.), vienreiz piedalījies 
NHL All-star spēlē (1982.), 
divreiz izcīnījis Somijas čempiona 
titulu (1978. un 1983.).

Iepriekšējais Rīgas Dinamo 
treneris Jūliuss Šuplers, kuŗš 
aizvadīja Rīgā trīs sezonas, savu 
trenera karjēru turpinās Maska-
vas CSKA vienībā.

Atlaiž visu Latvijas 
hokeja valstsvienības 

vadību 
Latvijas Hokeja federācijas 

(LHF) valde atlaida visu Latvijas 
hokeja valstsvienības līdzšinējo 
vadību, tostarp galveno treneri 
Oļegu Znaroku. Valdes sēdē 
Znaroks atzina, ka Latvijas izlase 
bija pelnījusi augstāku rezultātu 
par 13.vietu, kas tika iegūta 
pasaules čempionātā. 

“Mūsu apakšgrupa bija stiprā-
kā, labi spēlējām pret visām 
vienībām. Ar Dāniju bija grūti, 
trešajā periodā “nomētājām” vi -
ņus, beigās nepaveicās,” LHF 
preses dienests citē Znaroka teik-
to. “Spēle ar Slovēniju bija slikta, 
jo spēlējām nākamajā dienā pēc 
spēles ar Dāniju. Mums nebija 
tiesību pamest augstāko  līgu.. 
Kopumā uzskatu, ka valsts izlase 
parādīja labu sniegumu. “ 

Pamatojoties uz to, ka uzde-
vums netika izpildīts, LHF valde 
pieņēma lēmumu atbrīvot izlases 
oficiālās personas (izlases per-
sonālu), kuŗas tika pieteiktas 
pasaules meistarsacīkstēm.Tajā 
pašā laikā, LHF valdei līdz šī 
gada 1. novembrim būs jāatrisina 
situācija, formējot jaunu Latvijas 
nacionālas hokeja izlases vadību. 

LHF prezidents Kirovs Lip-
mans un LHF valdes locekļi 

pateicās Oļegam Znarokam par 
darbu piecu gadu garumā, uz -
sverot, ka nav teikts, ka neviens 
no izlases personāla nevarētu 
atgriezties izlasē. 

Latvijas golfa 
izlase 

kļuvusi  par pirmo Baltijas kau-
 sa izcīņas uzvarētāju. Summā 
Latvija izcīnīja 23,5, Igaunija – 
21, Lietuva - 9,5 punktus.

Finišs Latvijas golfa spēlētājiem 
izdevās ļoti pārliecinošs. Piecās 
pēdējās cīņās uzvaras guva Vilis 
Krištopans, Kristaps Krištopans, 
Andris Cinis, Māra un Krista 
Puisītes. Īpaši sekmīgi spēlēja šī 
brīža labākās Latvijas amatieru 
sportistes Puisītes, uzvarot visās 
cīņās.

labākais sasniegums pa  saulē.
Pasaules junioru rekordists 

Zigismunds Sirmais izcīnīja trešo 
vietu (80,59), Ainārs Kovals – 
ceturto (77,56), Rolands Štro-
binders – septīto (72,27).

Otro vietu izcīnīja Normunds  
Pūpols augstlēkšanā – 2,20 un 
Mareks Ārents kārtslēkšanā – 
4,92, trešo vietu – Lauma Grīva 
tāllēkšanā – 6,43 un Laura 
Ikauniece 200 m distancē – 
25,60.  

*
Latvijas rekordiste tāllēkšanā 

(6,92) Ineta Radēviča izcīnīja 
astoto vietu Dimanta līgas trešajā 
posmā, labākajā mēģinājumā 
aizlecot 6,41 m. Par uzvarētāju 
kļuva ASV tāllēcēja Britanija Rī -
za, ceturtajā mēģinājumā sas-
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paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
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Latvijas basketbolistu 
pārbaudes spēles

Latvijas sieviešu basketbola 
izlase piedalījās vairākās pār-
baudes spēlēs Lielbritanijā. Pir-
majā sacensībā Latvijas vienība 
ar 60:73 (35:45) zaudēja Kubas 
izlasei, pēc tam ar 56:78 Vācijai 
un ar 64:67 – Lielbritanijai. 

Nākamais turnīrs notika Prāgā. 
Latvijas vienība uzvarēja polietes 
– 60:59, zaudēja Krievijai – 69:71 
un  Čechijas izlasei – 64:77.

Latvijas izlases galvenais tren-
neris Georgs Dikeulaks notiku-
mus  komentēja īsi: “Valsts izlase 
vēl ne tuvu nav gatava nopiet-
nām spēlēm, tāpēc neesmu ne 
satriekts, ne dusmīgs. Joprojām 
trenē jamies, spēlētājas vēl ir 
atšķirīgā kondicijā. Pārbaudes 
spēles ir domātas tieši tam, lai 
noskaidrotu trūkumus un visu, 
kas jāuzlabo.”

Vieglatlētika
Viens no labākajiem Latvijas 

šķēpraižiem Vadims Vasiļevskis 
Tartu Igaunijas zelta līgas 1. posma 
sacensībās pēdējā metienā šķēpu 
aizmeta 88,22 m. Tas ir šīs sezonas 

niedzot 6,94 m. Viņa tikai par 
vienu centimetru atpalika no šo -
sezon labākā rezultāta pa  saulē.

Kamaniņu braucējs 
Šics atveseļojas 

Iepriekšējā Laika numurā zi -
ņojām, ka kamaniņu braucējs, 
olimpiskais sudraba medaļnieks 
Juris Šics nopietni cietis auto-
avārijā. Viņam tika veikta sek-
mīga iegurņa operācija. Tagad 
Šics veseļojas un ir gatavs rehabi-
litācijas procesam.

Patlaban nevar prognozēt, kad 
Juris Šics varētu atsākt treniņus 
un atkal pievērsties kamaniņu 
braukšanai. Viss atkarīgs no tā, 
cik ātri atjaunosies muskuļu 
spēks un tie atkal būs gatavi 
slodzēm. Taču svarīgākais, ka 
pats kamaniņu braucējs ir opti-
mistiski noskaņots un apņēmības 
pilns atgriezties ierindā.

Pērn februārī Juris Šics kopā ar 
jaunāko brāli Andri Šicu izcīnīja 
sudraba medaļas Vankuveras 
Ziemas olimpiskajās spēlēs. Šo -
gad janvārī pasaules meistar-
sacīkstēs Italijā Šicu ekipāža kļuva 
par bronzas medaļ nie kiem.  

P. Karlsons

Bumbiņa maza, sportiskās kaislības - lielas


