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Pasaules brīvo latviešu apvienību turpmāk vadīs INTS RUPNERS
Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA) līdzšinējais
valdes priekšsēdis Mārtiņš
Sausiņš iestājies Pilsoniskajā
savienībā un nolēmis kandidēt
11. Saeimas vēlēšanās. Atbilstīgi
PBLA darbības noteikumiem, lai
nerastos interešu konflikts, Mārtiņš Sausiņš ir atkāpies no PBLA
valdes priekšsēža amata. Tāpēc
kopš 23. jūlija šīs organizācijas
vadītāja pienākumus uzņēmies
līdzšinējais valdes priekšsēža
vietnieks un Amerikas latviešu
apvienības (ALA) pārstāvis Ints
Rupners.
Ints Rupners dzimis 1941. gadā
Rīgā. Kopā ar māti 1944. gada
augustā aizbrauca uz Vāciju.
1949. gadā Lībekā, latviešu bēgļu
nometnē, uzsāka skautu un skolas gaitas. 1950. gada decembrī,
nepabeidzis 3. klasi, Ints Rupners
izceļoja uz ASV. Studijas uzsāka
inženieŗzinātnēs Ņujorkas pilsētas kolledžā. To beidza 1964.
gadā vēsturnieka speciālitātē.
1959. gadā sāka vadīt skautus
Ņujorkā, dejoja tautasdeju
ansamblī “Trejdeksnis”. Spēlēja
futbolu Ņujorkas DV komandā
NY Latvians.
Studiju laikā Ints Rupners
uzsāka sabiedrisko un polītisko
darbību, piedalījās Baltiešu studentu biedrības dibināšanā un
vadīšanā Ņujorkas pilsētas universitātē. Biedrība gādāja par
kultūrāliem priekšnesumiem un
nodarbojās ar polītiska rakstura
jautājumiem. Baltiešu studentu
biedrība, sadarbojoties ar dažām
citām studentu grupām, 1960.
gadā izjauca ASV komūnistu
partijas pirmā sekretāra Gusa

Ints Rupners

Hola (Hall) uzstāšanos universitātē.
Pēc studiju beigšanas septiņus
gadus dienēja ASV armijas rezervēs. 1965. gadā, atbalstot Ulža
Gravas aicinājumu, iesaistījās
baltiešu apellācijas akcijā ANO
ietvaros. Šīs akcijas rezultātā
notika viena no vislielākajām
baltiešu masu demonstrācijām,
kad vairāk nekā 15 000 baltiešu
demonstrēja pie ANO mītnes
Ņujorkā. Pēc demonstrācijas
nodibinājās baltiešu organizācija
BATUN (Baltic Appeal to the
United Nations), kuŗas valdē I.
Rupners darbojās vairāk nekā 20
gadus, tostarp divus gadus par
izpilddirektoru un piecus gadus

par BATUN prezidentu.
1989. gadā Ints Rupners tika
ievēlēts Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdē un izveidoja
nozari Sadarbība ar Latviju
(SAL), bija SAL vadītājs līdz
1992. gadam. SAL vadītāja amatā
viņa ieskatā SAL mērķis ir apzināt organizācijas, grupas un atsevišķas personas, kuŗas jau sadarbojas ar dažādām grupām Latvijā,
īpaši ar Tautas fronti, un koordinēt šo dažādo grupējumu sadarbību tā, lai tā kalpotu kopīgām
interesēm. SAL darbs izpaudās
dažādu apmaiņas programmu
izkārtošanā, tiešā palīdzībā Tautas frontei un informācijas
apmaiņā. SAL atbalstīja Latvijai

labvēlīgus saaimnieciskos pasākumus, sagādāja Tautas frontei
sakaru un saziņas technoloģiju
un izplatīja informāciju par
Amerikas latviešu apvienību,
Pasaules brīvo latviešu apvienību
u.c. SAL priekšsēdis Ints Rupners
ir pavadījis Latvijas valdības pārstāvjus saimnieciskās sarunās
ASV biržās un banku organizācijās, kā arī polītisko kontaktu
veidošanā. Viņš izveidoja un ievadīja programmu Talcinieki
Latvijai. Projekta Talcinieki Latvijai programma ir augstu novērtēta.
Intu Rupneru par ALA priekšsēdi ievēlēja 1992. gada 9. maijā
ALA 41. kongresā. Jau ALA 42.
kongresā Ints Rupners, būdams
ALA priekšsēdis, uzsvēra, ka
ALA 40 gadus ir darbojusies vienotībā ar vienotu mērķi, lai
Latvija atgūtu neatkarību, bet
ALA mērķis pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ir darboties, lai
neatkarību nodrošinātu un lai
palīdzētu Latvijai virzīties uz
priekšu.
Ints Rupners tikās ar Latvijas
Republikas valdību, Saeimas locekļiem un partiju pārstāvjiem,
galvenokārt lai kārtotu ASV latviešu palīdzību valstij un veicinātu sadarbību starp ārzemēs
dzīvojošiem tautiešiem un Latvijas valdību.
Beidzis ALA priekšsēža darbu
1996. gadā, Rupners atgriezās
ALA darbā 2000. gadā un trīs
gadus vadīja ALA revīzijas komisiju. No 1989. līdz 1996. gadam
bija arī Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA) valdes loceklis.

2003. gadā Rupners uzņēmās
Latvijas Brīvības fonda (LBF)
pārvaldes priekšsēža pienākumus. Fonda uzdevums ir gādāt
līdzekļus PBLA darbībai, ieguldot tautiešu saziedoto naudu
ASV vērtspapīru tirgū. LBF ir arī
aizdevis gandrīz vienu miljonu
ASV dolaru Latvijas pašvaldībām vietējās infrastruktūras
uzlabošanai ar ļoti izdevīgām
procentu likmēm.
Kopš 1959. gada Rupners ir
aktīvi darbojies Latviešu skautu
kustībā, vadot skautus Ņujorkā,
darbojoties par ASV jendas skautu priekšnieku un Pilnvarnieku
padomes locekli, un par vadītāju
kursu inspektoru. Inspektora
amata ietvaros ir piedalījies piecos dažādos vadītāju kursos
Latvijā par skautu pakāpes vadītāju.
Pašreiz ir Amerikas Latviešu
palīdzības fonda pilnvarnieks,
vadītāju kursu inspektors un
PBLA valdes priekssēža vietnieks.
Ints Rupners maizes darbā
strādāja apdrošinājumu laukā.
Sākumā darbs bija apdrošinājumu firmā par sūdzību izmeklētāju, vēlāk General Electric firmā
par riska pārvaldnieku ar uzdevumu pasargāt firmas aktīvus no
riska. Pensionējies 2001. gadā.
Precējies ar Ilzi Eglīti, pazīstamu guntiņu vadītāju un bijušo
Ņujorkas latviešu skolas skolotāju. Izaudzinātas un izglītotas
divas meitas - Māra un Indra,
palīdz audzināt sešus mazbērnus. 2006. gadā apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni.

Čikāgas Piecīši dzied Latvijā
Nupat kā Čikāgas Piecīši uzsākuši savu, kā teikts reklāmā,
„pirmo atvadu un jubilejas koncertturneju” Latvijā. Sāka ar
Siguldu, nākamajā dienā piedalījās Ventspils pilsētas svētkos,
svētdien, 7.augustā, grupa uzstājās Jelgavā, bet 9. augustā
stādīja kociņus Likteņdārzā
Koknesē.
Piecīši Latvijā ir gandrīz vai
leģenda. Visi esam klausījušies
viņu dziesmās tad, kad dzelzs
priekškars dalīja divas tautas
daļas, pēc tam, kad bijām
atbrīvojušies no komūnistiskā
iežogojuma un mūsu visu
dzimtene atkal kļuva brīva, viņi
vienoja mūs vienā nedalāmā
veselumā. Viņi mācīja, kā brīvi
ļaudis dzied par Latviju – te
mazliet drastiski, te skumji ilgojoties, te ar asarām acīs. Vienalga

kur – uz skatuves vai godos,
svinīgā sarīkojumā vai nebēdnīgās kāzās.
Piecīši neslēpa savus gadus,
necentās mūs pārsteigt ar grezniem un neparastiem tērpiem,
netaisīja šovu. Viņi uznāca tikpat vienkārši, kādi ir ik dienas.
Viņi nāca ar atvērtu sirdi un no
sirds arī dziedāja. Mēs to jutām.
Viņu dziesmās bija dvēsele un
patiesums. Varbūt Piecīši ne
vienmēr nodziedāja perfekti,
varbūt nebija vēl kaut kā, bet
viņi neiztaisīja no sevis zvaigznes, kurām nedrīkst pieskarties.
Viņi bija vieni no mums. Tādēļ
ar tādu entuziasmu Piecīšiem
dziedāja līdzi mazie dziedātāji
no Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras „Kultūra” - bērnu vokālais ansamblis „Rotiņa”
vadītājas Agijas Pizikas pār-

raudzībā. Tāpat dziedāja viņiem
līdzi arī skatītāji. Uzradās pat
viens pāris, kas sadomāja koncerta laikā uzdejot.
Tie tūkstoši skatītāju, kas bija
Jelgavas koncertā no jauna
apzinājās sevi par latviešiem,
kam tēvzeme joprojām ir svēta
un viena vienīgā. Daudziem
nobira pa asarai, bet ikviens
atkārtoti izbaudīja brīvības garšu, kuŗu pa šiem gadiem un
tagadējās ekonomiskās un polītiskās situācijas dēļ bija piemirsuši. Tādēļ vien Čikāgas
Piecīšiem bija jāatgādina par
sevi, lai mēs atkal apzinātos, ko
esam ieguvuši un ko zaudējuši.
Viņi māca cilvēkiem spīti un
izturību.
Māris Brancis, Jelgavas bērnu ansamblis „Rotiņa” koncerta beigās dzie
klausītājs Jelgavā kopā ar Piecīšiem
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Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
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Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 130.00;
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rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu
var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,
e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010
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VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU
KRĀSĀS?
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 34. numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 26. augustam 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.
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L A S Ī TĀ J U BA L S I S
PAPILDINĀJUMS
RAKSTAM
,,Pārmaiņas Grandrapidu
latviešu katoļu draudzē”

Rakstā Laika 37. numurā, nosaucot visus Grandrapidu latviešu katoļu draudzes darbiniekus,
neesmu pieminējis vienu no
mūsu vecākajiem un čaklākajiem
darbiniekiem – Doņu Daukstu.
Jau 30 gadu viņš nepārtraukti
kalpojis mūsu draudzē, būdams
ministrants, kalpotājs priesterim
dievkalpojumā, kā arī visādi
citādi aktīvi darbojoties.
Pirms diviem gadiem Grandrapidu katoļu diocēzes žurnālā
Faith bija ievietots raksts par
Doņu Daukstu, pieminot viņa
ilggadējo kalpotāja darbu priesterim dievkalpojumā. Rakstā
uzsvērts, ka šai diocēzē Doņs
Dauksts, kam ir 87 gadi, ir
visvecākais ministrants (Altar
Server). Doņs jau septiņu gadu
vecumā bija ministrants savas
draudzes baznīcā Latvijā. Tolaik
katra katoļu ģimene to uzskatīja
par godu, ja viņu bērns kalpoja
priesterim
dievkalpojumā.
Astoņdesmit gadu vēlāk viņš
dara to pašu, ko parasti jaunieši
skolas vecumā. Doņs Dauksts
turpina to darīt, jo neviens
nepiesakās viņu aizstāt. Viņš bijis
aktīvs baznīcas darbinieks gan
mūsu draudzē, gan agrīnā bērnībā Latvijā. Būdams tikai desmit
gadu vecs, viņš ratos iejūdza
zirgu un veda akmeņus draudzes
jaunbūvējamai baznīcai Latvijā.
Bēgļu nometnēs Vācijā viņš kalpoja bīskapiem un priesteŗiem,
kuŗi vadīja dievkalpojumus
latviešu katoļiem. No Vācijas
Doņs izceļoja uz Angliju, tad uz
Kanadu. Kanadā viņš atkal
satikās ar Latvijas paziņu Annu

Putāni, apprecējās un pārcēlās uz
dzīvi Grandrapidos. Viņu ģimene
svētīta ar četriem bērniem – Jāni,
Lūciju, Moniku un Vandu. Doņs
ir apņēmies kalpot dievkalpojumos priesteŗiem, cik ilgi
viens spēs.
Dr. Zigfrīds Zadvinskis

PAR MŪSU VALODU
Nometnieki un nometņotāji
Lasot rakstus par dažādām
nometnēm – bērnu, sporta, 3x3
u. c., gandrīz vienmēr pieminēts,
ka tajās pulcējas nometnieki.
Diemžēl šis vārds tiek nepareizi
lietots. Vislabākais avots kāda
jēdziena noskaidrošanai ir
vārdnīca. ALAs izdotajā ,,Latviešu valodas vārdnīcā” vārda ,,nometnieki „skaidrojums: tāds, kas
pastāvīgi dzīvo vienā vietā; daži
putni ir nometnieki.
,,Latviešu literārās valodas vārdnīcā” (Rīga, Zinātne, 1984. g.): 1.
Etniska vienība, piemēram, tauta,
cilts, kas dzīvo vienā pastāvīgā
vietā; šīs etniskās vienības piederīgie. Nometnieku cilts. 2. Putni,
kas dzīvo pastāvīgi kādā apvidū,
neaizklejo tālu no ligzdošanas
vietām; putni, kam ir šāds dzīvesveids. Tipiski nometnieki Latvijā ir meža irbe, vistu vanags,
mājas zvirbulis, dzilnītis, mizložņa.
(Latvijas dzīvnieki, 1966) Mežirbe
ir nometniece, nekur neceļo.
(Mednieku rokasgrāmata, 1976)
Pēc dzīves veida rubenis ir nometnieks, kas ļoti pierod pie kādas
vietas un neatstāj to, ja vien viņu
daudz netraucē.
Skaidrojumi J. Graudoņa ,,Archeoloģijas terminu vārdnīcā”
(Rīga, Zinātne, 1994): nometnieki; vietsēži (par tautu); angļu
valodā: settled people; vācu

LATVIJA –
2011
Zemākās cenas
lidojumiem
uz Rīgu

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363
Tel.:718-423-6161 1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:
Runājam angliski:
201-944-1273
1-866-944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!
Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur
Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815
E-pasts: RigaVen@aol.com

valodā: bodenständiges Volk;
ortsansässiges Volk; krievu
valodā: оседный народ.
Tātad, lai kā bērniem patīk
Katskiļu nometnē un viņi tur
vēlas vienmēr atgriezties, viņi ir
nometņotāji, nevis nometnieki,
jo nav turienes vietsēži. Pārliecināties par dažādu vārdu nozīmi
iespējams tīmekli: http://www.
termini.lza.lv
Astra Moora

NEIZKLAUSĀS LABI!

„Klāra bilde!”- tā mēs dīpīšu
nometnē bieži teicām. Vācu
valoda toreiz uzmācās kā negaisa
mākonis. Tulkojumā no vācu
klar nozīmē „skaidrs”, das Bild
tulkojuma nemaz nevajag, jo
„bilde” un „bildes” tagad parādās
visās malās. Manuprāt, neizklausās neko labi, ja vācu vārdam
pievieno latviešu galotni. Vēl
prastāks vārds ir „bildēt”, nelietotu to pat sarunu valodā Tad jau
labāk teikt „knipsēt”. Taču, ja tā
raksta redaktore, stāstot par ceļojumu uz Sibiriju, ko gan mēs,
vienkāršie ļautiņi, daudz varam
teikt. „Fotografēt” ir svešvārds,
bet vismaz nav ģermānisms.
Rakstu tikai tāpēc, ka avīzē bija
aicinājums izteikties par valodas
labskanīgumu. Šaubos, vai ģermānismi, rusicismi, anglicismi
attīsta latviešu valodu, drīzāk to
noplicina.
Viktors Līcis-Līcītis
Redakcijas piezīme
Viktors Līcis-Līcītis alojas,
nosaucot vārdu ,,bildēt” par
,,prastu”. Tiesa, ,,fotografēšanas”
nozīmē tas ir ģermānisms, jo
veidots no vācu vārda ,,das Bild”,
pievienojot latvisku galotni. V.
Līcis-Līcītis noteikti atceras, ka
tulkojumā no vācu valodas
,,bilden” nozīmē veidot, izveidot,
arī izglītot.
K. Mīlenbacha un J. Endzelīna
,,Latviešu valodas vārdnīcas” 1.
sējuma 295. lappusē izskaidrota
cita vārda ,,bildēt” nozīme: runāt,
teikt, uzrunāt (īpaši salikteņos);
citēta tautasdziesma – dod dodama māte, meitu, vai atbildi
bildēdama un trejas tautas mani
bild; ir arī citāts no J. Lautenbacha
prōzas grāmatas ,,Lomi” 29. lpp.:
,,vai viņa drīkstēs saviem vecākiem
bildēt, ka viņa šo mīl”.

VIETVĀRDI

Latvijā vecās baznīcu grāmatas
bija rakstītas vācu valodā, lietojot
vācu vietvārdus. Latviskie nosaukumi pieejami Nacionālās bibliotēkas Retumu nodaļā, jo parasti latviešu vietvārdiem nav
nekādu sakaru ar vācu vietvārdiem.
Laikā latviešu valodas ušņu
dūrēja redaktore Astra Moora
pārcentusies, mēģinot veidot
likumu, kā atvasināt ārzemju
pilsētu vārdus, lietojot tikai vienu
Latvijas pilsētas vārdu kā
piemēru. (Kāds sakars Kuldīgas
vārdam ir ar Goldingen?) Rietumu latviešiem nebija nekādu
grūtību vietvārdiem vienkārši
pielikt latvisku galotni, un to
lietojot, lasītājiem nekad nebija
nekādu šaubu, uz kuŗu tas
attiecas.
Džems Apsītis
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Palīdzēsim baleta gulbim pacelties spārnos!
Pēc piedalīšanās Starptautiskajā
Seulas jauno baleta mākslinieku
konkursā Rīgā atgriezušās Latvijas pārstāves. Konkursa žūrijā
darbojās Starptautiskā Baltijas
Baleta festivāla direktore Lita
Beire, bet jaunā baleta māksliniece
Jūlija Brauere piedalījās konkursā,
viņu tālajā ceļā uz Dienvidkoreju
pavadīja baleta paidagoģe Indra
Lapšina.
Jūlija Brauere ir tā pati meitene
no Sibirijas Lejas Bulānas ciema,
kas pirms vairākiem gadiem, kad
bija apmeklējusi 3x3 nometni
Latvijā, palika šeit, lai mācītos
Rīgas Choreografijas skolā. Viņas

duetus no baletiem „Pachita” un
„Šopeniāna” un modernās dejas
priekšnesumu „Black”, kuŗā viņas
partneris bija baleta mākslinieks
Maksims Latišonoks. Skolas laikā
sasniegtais ir ļāvis astoņpadsmit
gadus vecajai meitenei kļūt par
Latvijas Nacionālā baleta trupas
locekli.
Taču tas vēl nav viss šovasar
piedzīvotais. Pēc izlaiduma kopā
ar skolasbiedriem Jūlija Brauere
piedalījās braucienā uz Chorvatiju. Tā nebija izklaides
ekskursija, Rīgas Choreografijas
skolas audzēkņi tur piedalījās
51. bērnu festivālā, izrādot baleta
Jūlija Brauere

sagatavošanas. Skolotāja un skolniece braucienā uz Dienvidkoreju
devās ar Rīgas Hanzas Rotari
kluba, Rīgas domes un Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Kā Jūlijai veicās konkursā?
Viņas grupā, kur sacentās jaunie
dejotājivecumā no 14 līdz 18
gadiem, bija 36 dalībnieki, Jūlija
tika līdz 3. kārtai, viņas dejojums
tika ievērots, taču līdz medaļai
punktu pietrūka. Noslēguma
ceremonijā meitene saņēma
veicināšanas balvu, kas savā ziņā
vērtējama varbūt pat augstāk par
zeltu vai sudrabu. Viņa ieguva
Vašingtonas baleta skolas stipendiju, kas dod iespēju veselu

gadu papildināties baleta mākslā
ar perspektīvu saņemt slavenās
baleta trupas angažmentu. Šī
teātŗa vadītājs, choreografs Septims Vebrs (Septime Webre) veido
daudznacionālu stažieŗu grupu,
kuŗā mācīsies daudzsološi baleta
spēki no Amerikas, Āzijas un
Eiropas, Jūlija Brauere ir uzaicināta būt viņu vidū.
Kā Jūlijas skolotāja, tā pieredzējusī baletmeistare Lita Beire
domā, ka jaunās baleta mākslinieces ceļā uz profesionālām
virsotnēm nepieciešams pieņemt
šo izaicinājumu. Ar Jūlijas Braueres vārdu saistās daudz cerību,
jo savu neatlaidību un mērķ-

Trīs Latvijas pārstāves Seulā - no kreisās: Indra Lapšina, Lita Beire, Jūlija Brauere

liktenim arī mūsu laikrakstā ir
bijušas veltītas vairākas publikācijas. Šovasar Jūlija ar panākumiem pabeigusi skolu, tradicionālajā absolventu koncertā
Latvijas Nacionālajā operā spoži
nodejojot trīs numurus – kopā ar
baleta solistu Zigmāru Kirilko

iestudējumu „Sniegbaltīte un
septiņi rūķīši.” Šī izrāde nu
vairākus gadus sajūsmina visu
paaudžu skatītājus, un savā laikā
Jūlija ar milzīgu aizrautību un
degsmi tajā dejoja septīto, vismazāko rūķīti. Nu viņa izaugusi
līdz galvenajai – Sniegbaltītes lo-

mai. Taču pats galvenais piedzīvojums viņu vēl tikai gaidīja.
Jau ziemā Lita Beire bija
ierosinājusi Jūlijai pieteikties un
gatavoties Seulas konkursam.
Viņas skolotāja Indra Lapšina
atbalstīja šo domu, un sākās
darbs pie konkursa programmas Jūlija Brauere uz skatuves

Apbalvojumi latviešu māksliniekam Daumantam Šnorem
Mākslinieks Daumants Šnore
(Schnore) par gleznu Allentown
Panorama Harrisburgas mūzeja
Art of the State gadskārtējā
izstādē nesen saņēma Pensilvānijas pavalsts augstāko godalgu glezniecībā.
Šogad māksliniekam ir veicies.
National Society of Painters in
Casine & Acrylic māksliniekam
piešķīra $1500 godalgu (The Judy
and Elias Newman memorial
Award).
Abstrakto darbu izstādē Philadelphia Sketch Club Filadelfijā
Pēteris Šnore saņēma pirmo
godalgu par gleznu ,,Zilais”.

Gleznotājs Daumants Šnore pie
savas gleznas Bridge Repair,
Johnson Vermont izstādē
National Society of Casein and
Acrylic Filadelfijā, Pensilvānijā

tiecību meitene jau apliecinājusi,
dzīvojot visus skolas gadus kopmītnē, viņa pieradusi pie atbildības un patstāvības. Jau septembrī Jūliju gaida Vašingtonā, viņai
nav bail no darba, jo skolas gados
ir pierasts strādāt līdz septītajiem
sviedriem. Bet bažas rada sadzīves problēmas – nepieciešami
līdzekļi uzturam, dzīvei svešā
vietā, jaunos apstākļos.
Līdz ar Jūliju Braueri, viņas
skolotāju un labvēļiem Latvijā
griežamies pie tautiešiem Vašingtonā. Varbūt kāda ģimene
varētu uzņemties rūpes par
meiteni, dot viņai pajumti vai
varbūt vēl kā citādi palīdzēt
iejusties jaunā dzīves posmā?
Par savu gatavību jelkādā veidā
palīdzēt lūdzam paziņot redakcijai vai Jūlijas Braueres
paidagoģei Indrai Lapšinai pa
mobilo tālruni +371 29501736
vai e-pastu indralapsina@rhv.lv
Baleta gulbis no Latvijas gatavojas savam lidojumam. Palīdzēsim Jūlijai pacelties spārnos!
Gundega Saulīte
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,,Sveika, Latvija! XXV”
,,Sveika, Latvija! XXV” ceļojums sākās 10. jūnijā Čikāgas
lidostā. Ceļojumā piedalījās 20
jaunieši un trīs pavadoņi no ASV
– Roberts Inveiss, Kaija Petrovska
un Andra Zommere. Rīgā mums
pievienojās programmas koordinātore Latvijā Anita Ozola un
šoferis Valdis, kas izvadāja mūs
pa visu Latviju. Jaunieši Čikāgā
ieradās no Losandželosas, Sanfrancisko, Mineapoles, Milvokiem, Čikāgas, Kalamazū,
Grandrapidiem, Indianapoles,
Klīvlandes, Kolumbusas un
Bostonas, pārstāvot visas ASV –
no krasta līdz krastam. Izbraukājām visu Latviju no Baltijas
jūras krasta līdz Latgales tālākai
malai. Maršruts no Rīgas veda
pāri Vidzemes augstienei līdz
Latgales tālajiem ezeriem, cauri
Ķegumam līdz Lejaszemgalei,
Kurzemi šķērsojot pa diagonāli,
gar Kurzemes krastu līdz Liepājai
un atpakaļ līdz Rīgai. Piestājām
Turaidā, Siguldā, Cēsīs, Ērgļos,
Mārcienā, Lenčos, Rēzeknē, Aglonā, Lielvārdē, Ķegumā, Rundālē, Tērvetē, Tukumā, Kandavā,
Sabilē, Kuldīgā, Rojā, Kolkā,
Ventspilī, Jūrkalnē, Liepājā, Airītēs, Lestenē un Jūrmalā. Protams, iepazinām Rīgu, pastaigājoties pa Vecrīgu, bijām mūzejos, braucām ar kuģīti. Dzirdētais
un redzētais uz jauniešiem atstāja
dziļu iespaidu. Viņi paši uzrakstīja, kas paticis un visvairāk
iespiedies atmiņā.
Dāvi Ratermanu sajūsmināja
skeletonists Mārtiņš Dukurs, kas
izcīnīja sudraba medaļu olimpiskajās spēlēs Vankuverā un ir
pasaules čempions skeletonā.
Dāvis raksta: „Tagad saprotu, ka
no daudz kā jāatsakās, lai gūtu
panākumus.”
Samuelam Kubuliņam paticis

viss, bet visvairāk Rīga ar seno
un arī moderno, ko redzējām.
Divām meitenēm labā atmiņā
viesu nams „Melturi”, saimnieku
sirsnība, jauki bijis izjust kādas
Latvijas ģimenes siltumu. Vairāki
jaunieši pieminēja tikšanos ar
skolēniem Lenčos un Kandavā.
Martis Roze raksta, ka bija grūti
šķirties un cerams, draudzība
turpināsies. Dāvis Ratermans sazināsies ar jauniešiem „draugos”
vai Facebook. Annai Inveisai
patika piedzīvojumi Cinevillā, jo
viņa pati domā kādreiz mācīties
kinematografijas skolā.
Īpaši aizrāvīga visiem likusies
Kurzemes jūrmala no Kolkas līdz
Liepājai. Vieta, kur līcis saplūst
ar jūru, tika daudz fotografēta.
Un lieliskā peldēšanās!
Iespaidīga ekskursija bija Liepājas kaŗa ostas cietuma mūzejā.
Viss notika kā teātrī, kuŗā mēs
bijām dalībnieki. Piedzīvojām
sargu bargumu, sodus, ieslodzīto
kameras un briesmīgos dzīves
apstākļus. Jaunieši stāstīja, ka
izjutuši uz savas ādas, ko piedzīvoja ieslodzītie padomju varas
laikā.
Kurzemes brāļu kapos Lestenē
Sarma Millere ļoti pārdzīvoja, ka
tik daudzi jauni vīrieši gājuši
bojā, aizstāvot Latviju. Viņa rakstīja: „Esmu pateicīga, ka šie vīri
ziedoja savu dzīvību Latvijai.
Brāļu kapu apmeklēšana bija gan
bēdīgs, gan priecīgs piedzīvojums.”
Vairāki jaunieši slavēja gardo
ēdienu, bet brīnījās, ka Latvijā
tik bieži ēd kartupeļus. Zāļu tējas
iepazina visi, daži pat ar tām
aizrāvās. Lailai Reimanei vislielāko prieku sagādājusi iespēja
izbraukāt Latviju un doties ekskursijās kopā ar draugiem.
Viens no ,,Sveika, Latvija!”

„Sveika, Latvija! XXV” dalībnieki gatavojas braukt līgot. Pirmā rindā no kreisās: Sarma Millere,
Adele Nagaine, Laila Reimane, Laura Vīksniņa, Martis Roze, Laila Baumane, Marks Abuls, Kristīna
Bērzkalna, Bens Keizers, audzinātāji Kaija Petrovska un Roberts Inveiss; otrā rindā: Larisa
Kreišmane, audzinātāja Andra Zommere, Daiga Cera, Emilia Antona, Anna Inveisa, Evija Pružinska,
Dāvis Ratermans, Markus Melbārdis, Dāvis Kārkliņš, Mārtiņš Petrovskis, Aksels Grants, Samuels
Kubuliņš, ceļojuma koordinātore Latvijā Anita Ozola, šoferis Valdis (aizsegts)

programmas mērķiem ir iepazīties ar līdzaudžiem Latvijā.
Mūs ļoti sirsnīgi uzņēma Kalnezera Katoļu pamatskolas audzēkņi Lenčos, kur iepazināmies
ar nodarbībām skolā. Mūs aizveda pie vietējā keramiķa un apbrīnojām viņa mākslu. Pie bitenieka aplūkojām bišu stropus un
nogaršojām medu. Kopā dejojām,
gājām rotaļās un atvadījāmies ar
domu, ka Rīgā atkal tiksimies.
Pēc pāris dienām Kandavā
iepazināmies ar Mīlenbacha skolas jauniešiem un skolotājiem.
Bija paredzētas nodarbības ārā,
taču lija lietus. Skolēni piedalījās
valodas stundās, radošās nodarbībās un apskatīja skolēnu mākslas izstādi. Pēcpusdienu un vakaru pavadījām kopā lauku sētā
„Indāni”, kur saimniece mums
rīkoja interesantas nodarbības
un dziedāja dziesmas. Piedzīvojām īstenības izrādes filmēšanu

lauku sētā. Varbūt arī mēs kādā
kadrā būsim redzami, taču tajā
dienā filmēto pārraidīs rudenī.
Atgriezušies Rīgā, priekšpēdējo
vakaru pavadījām kopā ar Kandavā un Lenčos iegūtajiem draugiem. Pateicamies abu skolu skolotājiem un skolēniem, par uzņemšanu un par to, ka viņi mēroja tālo ceļu uz Rīgu, lai satiktu
mūs atkal.
Rīgā mums bija divas svarīgas
vizītes. Rīgas pilī Latvijas valsts
prezidenta kancelejas darbiniece
un ilggadējs pils darbinieks
mums izrādīja skaistās telpas un
pat uzveda pils tornī. Tai pašā
dienā arī bijām Amerikas vēstniecības jaunajā ēkā Pārdaugavā,
kur mūs vizītē pieņēma ASV
vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere.
Pēdējā dienā gatavojāmies Jāņu vakaram. Jaunieši priecājās,
ka veikalos un tirgū var nopirkt

ne tikai svaigi ceptus pīrāgus, bet
arī jāņusieru un Jāņu vainagus.
Līgojām Juglas ezera krastā līdz
vēlai naktij. Rīgā atgriezāmies,
lai pāris stundas pagulētu un no
rīta dotos uz lidlauku atpakaļceļam.
Sirsnīgi pateicamies Amerikas
latviešu apvienībai, jauniešu vecākiem un organizācijām par
atsevišķu dalībnieku atbalstu.
Lielu pateicību pelnījusi ,,Sveika,
Latvija!” programmas vadītāja
Anita Juberte un programmas
koordinātore Rīgā Anita Ozola.
Viņas sagādāja iespēju iepazīties
ar līdz šim tikai attēlos redzēto
un grāmatās lasīto.
,,Sveika, Latvija!” ārzemju latviešu jauniešiem ir ļoti vērtīga
programma. Novēlam turpmākām ,,Sveika, Latvija!” grupām
tikpat vērtīgu un patīkamu
piedzīvojumu, kāds tas bija
mums.
Andra Zommere

Latviešu valoda un Rietumkrasta latviešu izglītības centra nākotne
Lasīju Latvians Online Viestura
Zariņa 2003. gadā rakstīto The
Politics of inclusion and exclusion. Dzīvojot Kanadā, viņš ievērojis, ka Ziemeļamerikā samazinās runātāju skaits latviešu
valodā un latviešus vairāk vieno
angļu valoda. No 120 000 latviešu izcelsmes cilvēkiem latviešu
skolās un vasaras vidusskolās
mācās tikai maza daļa, ļoti laba
latviešu valoda un skolotāja
spējas ir tikai nedaudziem. Tas
pats vērojams arī Amerikas
rietumkrastā. Kopš aizritējušā
gadsimta 80. un 90. gadiem
audzēkņu skaits latviešu skolās,
bērnu nometnēs un vasaras
vidusskolās sarucis. Jaunākās
paaudzes vecāki nenāk uz
latviešu baznīcu, nepiedalās kultūras vai piemiņas sarīkojumos,
kur tiek lietota latviešu valoda.
Tomēr Lavians Online, laikrakstā Laiks, PBLA ziņu apskatā
u. c. ievietoti raksti, cik svarīgi
mācīt latviešu valodu. Dažiem
valoda ir galvenā latviskā identitāte, citiem tā palēnina asimilācijas procesu un saglabā psīcholoģisku piederības sajūtu un saikni ar latviešu sabiedrību un
Latviju.
Cik man ir svarīga latviešu valoda? Kāds ir mans uzskats par
šīm maiņām un ko tās nozīmē
RKLIC nākotnei?

Ikdienā mana galvenā valoda
ir angļu. Mana sieva Bonnija,
mana meita Marisa un es esam
uzauguši Amerikā; var teikt, ka
esam amerikāņi. Bet tā nav mūsu
vienīgā identitāte. Mani vecāki
nāk no Latvijas, Bonnijas vecmāmiņa dzimusi Norvēģijā. Marisa dzīvoja un mācījās vidusskolā
Beļģijā un pēc gada jau varēja
labi runāt franciski. Tai laikā viņa
bija locekle sabiedrībā, kur runā
franču valodā. Gadus vēlāk, kad
viņa dzīvoja Rīgā un ar mani pa
tālruni runāja latviešu valodā,
viņa jutās vairāk piederīga Latvijai. Tagad viņai ir vairākas
identitātes – latviešu, franču,
amerikāņu.
Dzīvojot Vīnē, Austrijā, kad
nodarbojos ar pētniecības darbu
doktora disertācijai, lietoju franču valodu, lasot diplomātiskos
dokumentus – vācu un angļu valodu. Tagad runāju angliski ar
saviem angļu un kanadiešu kollēgām, vāciski ar archīva darbiniekiem, aizbraucis ciemos pie
radiem Štutgartē, runāju latviski
un vāciski. Gadiem ritot, mainīju
karjēru, atstāju vēstures lektora
darbu universitātē un pievērsos
datorzinībām. Mana spēja iemācīties dažādas valodas palīdzēja
apgūt arī datorvalodas. Man bija
jauna profesija, plašākas darba
iespējas un, izmantojot valodu

Jānis Rogainis

zināšanas, varēju brīvi ceļot pa
Eiropu.
Tagad mūsu radi dzīvo ASV,
Kanadā, Austrālijā, Latvijā, Norvēģijā un Dānijā. Tāpat kā man,
arī viņiem ir vairākas identitātes,
bet valoda ir galvenā, kas to
nosaka. Mana identitāte ir atkarīga no tā, ko es daru, kuŗā
vidē esmu, kas vēlos būt.
Valodas ir saziņas līdzekļi, tās
lieto pētniecībā, tulkojot, ceļojot,
iepazīstot citas kultūras un tās
sasniegumus. Valodas ir svarīgas

ne tikai daudzkultūru zemē ASV,
bet arī daudznāciju Eiropā.
Valodu prasme sagādā izglītības
un ekonomiskās labklājības iespējas. Valodas ir visapkārt –
mūsu mājas dzīvē, birojos, klasēs,
televīzijā, sabiedriskos sarīkojumos un tīmeklī. Valodas ir
daļa no mūsu latviskā mantojuma un tradicijām. Pirms Otrā
pasaules kaŗa Latvijā mani vecāki
un daudzi citi prata arī vācu,
krievu un franču valodu.
Mācīties un lietot latviešu valodu ir tikpat svarīgi kā kādu citu
valodu. Kur šai krastā tas būtu
iespējams, ja nebūtu ne RKLIC,
ne latviešu skolu, vienīgi Baltijas
studiju programma Vašingtonas
universitātē? Tāpēc RKLIC tika
dibināta, tās misija bija latviskā
izglītība, lai būtu vieta, kur
vasaras skolās un nometnēs bērni
un jaunieši varētu mācīties
latviešu valodu un iepazīties ar
latviešu tradicijām.
Tā kā sabiedrībā latviešu valodas lietotāju skaits ir sarucis, par
RKLIC nākotni runājot, vienmēr
piemin dalībnieku skaitu Mežotnes nometnē un vasaras skolā
Kursā. Man bieži jautā, vai mēs
varētu atļauties uzturēt izglītības
centru, ja drastiski samazinātos
dalībnieku skaits? Laikam gan
ne, bet RKLIC notiek vēl daudz
kas cits, ne tikai mācības vasaras

skolā Kursa un nometnē Mežotne. Jūnijā mūsu īpašumu lieto
Olympic Baptist Association jaunieši, augustā lietuviešiem ir
gadskārtēja nometne visām paaudzēm Lankas. RKLIC valde
turpina meklēt citus ienākumu
avotus, arī kā centru varētu
izmantot pavasarī un rudenī.
Šogad iepriecina bērnu un jauniešu skaits Kursā un Mežotnē.
Vecāki var pārliecināties, ka viņu
bērniem rodas daudz jaunu
draugu, tostarp bērni ar līdzīgām
latviešu valodas zināšanām.
Draugi ir svarīgi mums visiem,
tāpat arī vasaras nometnes un
vasaras skolas īpašā gaisotne.
RKLIC galvenais uzdevums ir
atbalstīt latviešu valodas mācību
programmu, un Mežotnei un
Kursai mūsu gadskārtējā plānā ir
svarīga nozīme. Lielu uzmanību
uzlabošanas un pārveidošanas
darbā, ko iesākām šogad, pievēršam jautājumiem: kā turpināsim izglītības darbu, kā piesaistīsim bērnus un jauniešus. Mūsu
mērķis ir skaidrs. Vēlamies vecākiem un bērniem atgādināt, kas
ziņots vasaras programmā: ,,Mēs
mācāmies latviešu valodu. Ko tu
dari šovasar?”
Tāpēc es esmu uzņēmies šo
darbu!
RKLIC valdes priekšsēdis
Jānis Rogainis
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Mana pensionāres darba diena
Feļetons

Paceļu veļas mašīnas vāku un ak
tu tētīt! – atrodu to pilnu ar
izmazgātām drēbēm. Tad tāpēc
dažas blūzes bija pazudušas!
Kamēr skatos un brīnos, zvana
tālrunis. Nosviežu galdautu zemē
un skrienu augšā, bet, kamēr
uzskrienu, vairs nezvana. Aizelsusies stāvu istabas vidū un nevaru saprast, kāpēc tik sparīgi te
skrēju. Nekas, gan jau atcerēšos.
Nejauši paskatos pulkstenī –
tieši tagad sākas mana ,,ziepju”
opera – The Young und the
Restless. Tā nu gan jānoskatās.
Tieši tagad der drusku atvilkt
elpu. Darbs nav zaķis, nekur
neaizmuks – vēl jau visa pēc-

pusdiena priekšā.
Ieslēdzu televīzijas aparātu un
ērti ierīkojos dīvāna stūrī. Drīz
vien acu vāki kļūst arvien smagāki, līdz aizkrīt pavisam. Nekā
ne redzu, ne dzirdu par sarežģītām un neatrisināmām dzīves
problēmām un mīlas dēkām – es
kā jauna meitene tautastērpā
dziedādama pastaigājos gar
Gaujas krastu.
Pamostos vēlā pēcpusdienā.
Ilgi beržu acis un nevaru saprast,
kur īsti atrodos. Kad beidzot
atjēdzos, tad man ir skaidrs, ka
nu gan dienas darbi jāmet pie
malas. Ko neizdarīja šodien, to
izdarīs rīt. Tagad tik jātiek ārā no

darba drēbēm un jāsāk domāt
par vakariņām.
Uzeju augšā, nomazgājos, uzvelk naktskreklu un, tā kā ir silts
vakars un ciemiņus negaidu,
rītasvārkus nemaz virsū nevelku.
Ejot lejā, izdomāju, ka nekādas
vakariņas netaisīšu. Uzsildīšu
vienu kārbu Cambell viras un
cauri. Vēders jau nav grāmata.
Kamēr pieliekamā meklēju
viras kārbu, zvana tālrunis. Mans
kaimiņš, pensionējies inženieris,
vecpuisis, nesen ievācās blakus
mājā. Ļoti patīkams un inteliģents
kungs. Mēs vienmēr pāri dzīvžogam apmaināmies asprātībām
un arī drusku paamizējamies.

ATGĀDINI,
KA JĀPASŪTINA
LAIKS!

Foto: Laima Dzene

No rīta, ēdot brokastis, es vienmēr cenšos izdomāt, kā savu
dienu lietderīgi pavadīt un kas
man tajā dienā būtu jādara.
Šodien mans pirmais darbs ir
aplaistīt dārzā puķes. Domāju, ka
to vakar izdarīju, bet no rīta, skatoties pa logu, redzu, ka tas aizmirsies.
Ejot gar garāžu atgriezt ūdenskrānu, pēkšņi atceros, ka jau
vairākas dienas taisos mazgāt
mašīnu. Tas šodien noteikti jāizdara. Ar tādu svētdien uz baznīcu
nevar braukt – ko tad cilvēki
teiks! Darīšu to tūlīt, pirms tas
atkal neiziet no prāta.
Atgriežu ūdenskrānu, atveŗu
garāžu un eju iekšā pēc auto
atslēgām. Paskatos dārzā un ieraugu uz āra galda atstātu vakardienas pastu. Labi, ka nebija ne
vēja, ne lietus! Tas tūlīt jāienes
iekšā, jāizšķiro un rēķini jānoliek
uz rakstāmgalda, lai neiziet tāpat
kā toreiz, kad rēķini bija pazuduši,
nebija samaksāti un iznāca liela
skaidrošanās un nevajadzīgas
nepatikšanas.
Ejot cauri virtuvei, uz galda
ieraugu atstātu piena pudeli. Tā
steidzīgi jāieliek ledusskapī. Nosviežu pastu uz vakardienas avīzēm un sniedzos pēc pudeles. Aiz
tās ieraugu savas lasāmās brilles.
Tās nu gan tūlīt jānoliek vietā, lai
nav atkal jāmeklē pa visu māju.
Atstāju piena pudeli uz galda,
paņemu brilles, atveŗu ledusskapi un ilgi tajā skatos, nevarēdama
atcerēties, vai es tur gribēju ko
ielikt vai no tā kaut ko izņemt.
Zvana tālrunis. Automatiski
iesviežu brilles ledusskapī un
skrienu pie tālruņa. Mana draudzene Kornēlija. Vecā Paula Pīpiņa esot mirusi. Bēres trešdien
vienpadsmitos. Vai es iešot?
Jāiet jau būs, ko tad citu darīs,
kaut gan es tādu Paulu Pīpiņu
nemaz nepazīstu, laikam no otras
draudzes. Taču, kad Kornēlija
sāk par viņu vairāk stāstīt, es ka
pa miglu sāku šo to atcerēties un
laikam jau kaut kad un kaut kur
tādu sievu esmu redzējusi gan.
,,Paga, paga, vai viņai draudzene
nebija tā..., nu tā..., kā viņu
sauca..., sākās ar A, nē, laikam ar
Z, nu... uz mēles gala ir, nu... nu
viņa bija tāda maza auguma,
paresna, melniem, krāsotiem
matiem, liela pļāpa, visiem krita
uz nerviem. Nu tu zini, ko es
domāju. To es gan labi pazīstu –
mēs no vienas nometnes, liela
spekulante bija. Tā gan laikam
vēl dzīva.
Jā, jā, uz bērēm jāiet, tur var
satikt un izpļāpāties ar tādiem
cilvēkiem, kuŗi nekur citur nerādās
un,atklātisakot,manasdraudzenes
mazmeitas kāzās nebija tik
bagātīga galda kā te ir katrās bērēs.
Man pēc tam ēst negribējās divas
dienas. Es gan vienmēr iesviežu
pāris dzeltenmaižu gabaliņu somā,
katram gadījumam.
Tu teici trešdien vienpadsmitos, jāieraksta kalendārā, lai
neaizmirstas. Tad piebrauc,
brauksim kopā. Vai es ko ziedošu?
Nē, ne prātā nenāk – es taču viņu
nemaz nepazīstu!”
Vēl kādu stundu pa citu dzīvēm
izrakņājušās un izšausminājušās,
sarunu beidzam.
Mēģinādama atcerēties, kur es
paliku ar saviem dienas darbiem,
ēdamistabas kaktā uz grīdas ieraugu nosviestu galdautu. Tas nu
tūlīt jābāž baļļā, citādi nebūs
ciemiņiem ko uz galda klāt. Paķeŗu galdautu un eju pagrabā.
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Viņš smiedamies prasa, vai ar
puķēm, tomātiem un gurķiem
vien nepietiekot, vai es taisoties
arī rīsus audzēt? Viss zāliens
mājas priekšā jau esot zem ūdens.
Ar Ķīnu neesot vērts konkurēt,
lai tik aizgriežot krānu.
Nometu klausuli un skrienu
ārā skatīties. Palieku stāvam kā
Lata sieva – viss iebraucamais
ceļš pārplūdis! Kā tas varēja
gadīties? Es taču šodien ārā
nemaz neesmu bijusi!
Aizgriežu ūdenskrānu un galīgā nesaprašanā eju iekšā, bet
atduros pret durvīm kā pret
Ķīnas mūri – skrienot ārā, esmu
aizsitusi durvis un līdz ar to arī
aizslēgusi.
Taču nekas, man garāžā puķu
podā ir otra atslēga. (To patiesībā
vairāk lietoju nekā parasto.) Ieeju
garāžā un grūžu roku puķupodā,
bet atslēgas nav. Izmeklēju visus
apkārtējos podus un kastes, bet
atslēgas nav. Arvien ātrāk un
drudžaināk pārmeklēju visus
kaktus, visas iespējamās un neiespējamās vietas, atrodu daudz
citas sen pazudušas mantas,
atslēgas nekur nav. Ko nu?
Atslēga ir arī jau minētajam
kaimiņam, bet es taču nevaru pie
viņa iet naktskreklā un basām
kājām. Skatos, vai nav kāds paltraks vai dvielis, ko uzmest uz
pleciem, bet neko tādu neatrodu.
Nekā darīt, jāiet vien ir, citas izejas nav.
Esmu jau gandrīz pie viņa
durvīm, kad pēkšņi no pretējās
mājas iznāk nāburdze ar savu
suni. Atveŗu muti, lai viņai
stāstītu sava nāciena iemeslu, bet
viņa tikai pasmīn un jautri man
uzsauc: ,,Have a good time!” un
ātri aiziet uz otru pusi.
Lai iet pa gaisu! Man viņai
nekādi norēķini nav jādod. Gan
jau nāks un prasīs, lai pieskatu
viņas suni, kad pati brauks ziemā
uz Floridu sauļoties, bet tad gan
es viņai pateikšu, lai brauc ar visu
suni un novēlēšu labu ceļavēju!
Kalna kaza tāda!
Kaimiņa iebraucamā ceļā
vairāki auto – laikam ciemiņi.
Piespiežu zvana pogu un domās jau redzu, kā kaimiņš smiesies, līdz zemei liekdamies, kad
izstāstīšu savu neveiksmi, bet,
kad durvis atveŗas, mani ieraugot, viņš šausmās iekliedzas.
Tas mani tā nobaida, ka es
sāku raustīt valodu un vienīgais,
ko varu izdvest ir: ,,K... k..ey,
m..my house k..key!” Viņš neticīgi uz mani paskatās, norauj
atslēgu no durvju stenderes, nevērīgi to man pasviež un aizcērt
durvis ar tādu blīkšķi, ka man
zaļš gar acīm nogriežas, un visi
kaimiņu suņi sāk riet un gaudot.
Mani pārņem svētas dusmas
par tik prastu uzvešanos. Te tev
nu bija inženieris! Rupjš tēvainis,
vairāk nekas!
Eju uz māju, visu ceļu purpinādama un kaimiņu visādos
vārdos saukdama.
Taisu vaļā viras kārbu, kad pie
durvīm zvana. Ahā, tas ir kaimiņš, nāk atvainoties. Ātri
uzmetu rītasvārku un eju pie
durvīm, bet, kad tās atveŗu, man
pretī stāv Plostiņu pāris ar puķēm
un vīna blašķi. Ilgi skatāmies cits
uz citu un muļķīgi smaidām, līdz
es atjēdzu, ka esmu viņus uzaicinājusi šovakar vakariņās!
Lai nu vēl kāds teic, ka pensionāru dzīve ir vienmuļa un
gaŗlaicīga!
Velta Ramoliņa
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3x3 nometnes Katskiļos polītikas ievirzes temats –
,,Gatavošanās Saeimas vēlēšanām”
Ārkārtas Saeimas vēlēšanas 17.
septembrī būs izšķirīgas mūsu
tautas nākotnei, tāpēc svarīgi
saprast polītisko stāvokli Latvijā,
galvenās problēmas, kuŗām nākamai valdībai jāpievērš uzmanība, alternātīvos risinājumus
šīm problēmām un kuŗas partijas izvēlēsies vislabvēlīgākos risinājumus. Latvijas ekonomika vēl
joprojām nav pietiekami attīstīta,
lai ikviens iedzīvotājs atrastu savai pieredzei un spējām piemērotu darbu. Vismaz divu spēcīgu
partiju vadītāji ir pārliecināti, ka
patlaban labākais atrisinājums
ekonomikas problēmām būtu
ciešākas attiecības ar Krieviju,
nevis ar Eiropas Savienību. Kā
tas ietekmēs Latvijas tautas nākotni, ja viņi tiks pie varas? Par
to domās un spriedīs 3x3 nometnē Katskiļos polītiskā ievirzē,

kuŗas galvenais temats – ,,Gatavošanās Saeimas vēlēšanām 17.
septembrī”. Ievirzi vadīs Ints
Dzelzgalvis.
Diemžēl balsstiesīgos latviešus
ārzemēs pārņēmusi apatija pret
Latvijas polītiku. Nesen notikušā
referenduma rezultāti par Saeimas atlaišanu liecina, ka ārpus
Latvijas dzīvojošo interese par
Latvijas polītiku ir apsīkusi, jo
referendumā piedalījās tikai apmēram puse no tiem, kuŗi balsoja 10. Saeimas vēlēšanās. Tāpēc
svarīgi kāpināt ārzemju latviešu
interesi par nākamām vēlēšanām,
lai viņi piedalītos vēlēšanās, sekmētu Latvijas ekonomisko uzplaukumu un Latvijas tautas
identitātes saglabāšanu.
Iepriekšējās vēlēšanās ārvalstu
latviešu balsis noteica iznākumu
vismaz viena deputāta ievēlēšanā

Saeimā. Tā kā nākamās vēlēšanās
viens vai divi deputāti varētu
izšķirt, kuŗš partiju grupējums
(koalicija) tiks pie varas, tad ļoti
svarīgi, ka vēlēšanās piedalās ikviens balsstiesīgais. Katram 3x3
nometnes polītikas ievirzes dalībniekam būs izdevība piedalīties pārrunās, izteikt savas domas
un uzskatus, kā arī gūt priekšstatu
par to partiju un cilvēkiem, kuŗi
vislabāk spētu atrisināt problēmas Latvijā.
Katskiļos 3x3 nometne notiks
no 14. līdz 21. augustam Ņujorkas
latviešu ev. lut. draudzes īpašumā,
skaistajos Katskiļu kalnos. Informāciju var atrast www.3x3.lv un
arī Facebook. Lūdzam pieteikties,
rakstot nometnes vadītājai Helēnai
Vīksniņai,
e-pasts:
heleeene@gmail.com
3x3 ir nometne visām paau-

3x3 nometnes dalībnieki

dzēm, lai stiprinātu latvisko garu. Bērniem ir savas nodarbības
brīvā dabā, svaigā gaisā, kamēr
pieaugušie piedalās prāta asināšanas un rokdarbu ievirzēs. Va-

kara nodarbību ir daudz un
dažādu, dalībnieki pavada laiku
kopā, notiek pārrunas, spēles,
sadziedāšanās.
Ints Dzelzgalvis

Katskiļu nometnes
otrais periods
Nometnes otrais posms ir
klusāks, šai posmā tikai 41
nometnieks, nevis 106 kā
pirmajā.
Nometne liekas klusāka, tomēr
daudz kas notiek. Šo posmu vada Ieva Alversone. Pirmajā nedēļā bija šķēršļu gājiens, kalnā
kāpšana, balle ezermalā, Varavīksnes sacensības komandām.
Tema – brīnumi. Mācītājs Juris

Saivars reliģiskās apcerēs stāsta
par mācībām un tikumiem.
Daudz laika pavadīts, runājot par
Ēģiptes pilsētas Aleksandrijas
bibliotēku. Dziedāšanu vada
Imanta Nīgale ar ļoti jautrām un
populāram latviešu dziesmām.
Latviskā apcerē tiek lasītas
latviešu tautas pasakas.
Skaista ir jaunā ēdamzāle. Maija Jansone ar palīdzēm gatavo

nometniekiem ļoti gardas pusdienas. Birojā strādā Ruta Lediņa
un Inga Stots. Inga ir arī programmas vadītāja. Sporta nodarbības vada Ainis Nollendorfs.
Šai nometnes posmā ir arī cepšanas pulciņš, ko vada Laura
Krečko. Nometnieki gatavojas
arī lielajam sestdienas vakara
ugunskuram. Visas vecuma grupas gatavo savus priekšnesumus.

Foto: Pēteris Jansons

Denveram Dimantam dzimšanas diena

Svētbrīdis nometnē

Noslēguma ugunskurs

Ugunskuru vadīja Lija Kūrēna.
Lija pateicas visam personalam
Visas grupas bija izvēlējušās
Brīnumu stāstu un saucienu. Bija
jāizlozē vieta, labs tēls un slikts
tēls. Skatītājiem pēc katra uzveduma bija jāatšifrē brīnums.
Spēles ritēja arī ezermalā. Vadītāji Kārlis Budkēvičs, Līna Bataraga, Lija Kūrēna un Inga Stots
vadīja ezermalas nodarbības.
Māsiņa Daina Leimane vienmēr
bija nomodā par bērniem.
Ināra Jansone

Jauna izstāde tīmeklī
„Latviešu pēdas pasaulē”
No 31. jūlija tīmeklī apskatāma
izstāde „Latviešu pēdas pasaulē”,
ko atklāja ELJAs 50. kongresā
Siguldā. Izstādi veidojusi biedrība
„Latvieši pasaulē – mūzejs un
pētniecības centrs”. Izstādes
tīmekļa adrese: http://pedas.
lapamuzejs.lv
Izstādē atspoguļota latviešu
izceļošana dažādos laikposmos
un uz dažādām zemēm – ir
stāsti gan par latviešu dzīvi zemnieku kolonijā Baškīrijā, gan par
veclatviešu koloniju Linkolnā,
Viskonsinā.
Četri stāsti ir par latviešu gai-

tām pēc Otrā pasaules kaŗa
Vācijā, Dānijā, Zviedrijā, Brazīlijā, Amerikā un Austrālijā.
Mājaslapā ievietoti unikālu
priekšmetu attēli, fotografijas un
dzīvesstāsti par izceļošanu.
Izstādes veidotāji iekļāvuši arī
konteksta informāciju par latviešu izceļošanas apstākļiem.
Viens no izstādē aplūkojamiem
priekšmetiem ir Linkolnas
latviešu kolonijas Viskonsinā
Mārtiņa Lutera draudzes
baznīcas stūŗakmens. Baznīca
Linkolnā bija pirmā latviešu pašu
celtā baznīca Amerikā. Tā celta

1906. gadā, un šis gadskaitlis
redzams uz stūŗakmens. Izstādē
ir ziņas gan par Linkolnas latviešu
koloniju, gan par draudzi un
baznīcu.
Ar šo izstādi „Latvieši pasaulē
– mūzejs un pētniecības centrs”
tās veidotāji turpina sabiedrības
iepazīstināšanu ar jūtīgu un
aktuālu temu – izceļošanu, apskatot to no vēsturiskas perspektīvas.
Izstādi „Latviešu pēdas pasaulē”
financiāli atbalsta Latviešu fonds
un Pasaules brīvo latviešu
Linkolnas apriņķī, Viskonsinas pavalstī, latvieši 1906. gadā paši
apvienības Kultūras fonds.
uzcēla savu pirmo baznīcu Amerikā
Marianna Auliciema
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Aigars Freimanis,
sociologs un pētījumu firmas
"Latvijas fakti"vadītājs

Par spīti dažādiem prātojumiem, gatavošanās Saeimas
ārkārtas vēlēšanām notiek
pārsteidzoši viegli. Vismaz tāds
iespaids rodas, sekojot līdzi
draiskajām ziņām par dažādu
partiju kongresiem, kopsapulcēm, valdes sēdēm un preses
konferencēm. Priekšvēlēšanu
kampaņas lielākā intriga gan
izdzisa ātri – A. Lembergs kārtējo
reizi paziņoja, ka nekandidēs
ZZS sarakstā, jo viņu interesējot
tikai darbs valdībā, bet garantiju
tikt pie ministru prezidenta
amata neesot. Vairākums partiju
savas vēlēšanu listes ir aizpildījušas un vēlētājus vilinošās
programmas uzrakstījušas, nu
savs vārds sakāms polītisko
reklāmu radītājiem. Brīdi pirms
priekšvēlēšanu kampaņas vētrainās brēkšanas jāpārlūko partiju apcirkņi.
Šlesera reformu partija,
LPP/LC.
Nu nekad nebūtu spriedelējis
par šo sarakstu, kas saskaņā ar
jūlijā veikto „Latvijas Faktu”
aptauju var cerēt tikai uz 1,7%
vēlētāju atbalstu, ja vien nebūtu
Šlesera! Nobarots runcis ar
apgrieztiem nagiem uzkāpt
augšup pa vertikālu stikla sienu
nevar, bet Šlesers reizēm var.
Vismaz viņa polītiskā biografija
par to liecina. Šoreiz Šlesers
ironiski ņirdzīgā veidā nolēmis
stāties pretim Zatleram un uz
vēlēšanu laiku no viņa piesavinājies reformu partijas nosaukumu, pieliekot tam klāt savu
uzvārdu. Vēl vairāk, Šlesers,
daudz nedomājot par reitingiem,
ir nosaucis arī savu ministru
kabinetu. Mērķis ir skaidrs, viņš
grib apsteigt visus un cer, ka
polītiskie oponenti pakļausies
viņa noteiktajai dienas kārtībai
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Nervozi. Pirms starta
un sāks minstināties, meklējot
labākos ministru kandidātus.
Savās prognozēs A. Šlesers gan ir
pieticīgs, cer uz desmit vietām
Saeimā un uz koaliciju, ko varētu
veidot SC, ZZS un viņa vadītā
partija.
Visu Latvijai/TB/LNNK. Nacionālā apvienība vēlēšanām
gatavojas klusi, bet apņēmīgi.
Nesenajā parakstu vākšanā par
pāreju uz izglītību latviešu valodā - Visu Latvijai/TB/LNNK rosināto iniciātīvu atbalstīja 113
704 LR pavalstnieki, savukārt
pērnā gada vēlēšanās par šo
sarakstu nobalsoja 74 029 balsstiesīgo. Potenciālais vēlētāju skaita pieaugums ir acīm redzams.
Nacionālās apvienības vēlēšanu
listi ir kuplinājuši sabiedrībā
pazīstami cilvēki – žurnālists
Ilmārs Latkovskis, sociolingviste
V. Poriņa, tenors N. Puntulis.
Apvienības līdeŗi visiem spēkiem
cenšas atbrīvot organizāciju no
radikālu partiju apvienības tēla.
Pēc viena dažādi tulkojama ieraksta Twitter tīklā par Norvēģijas
traģēdiju no saraksta tika izslēgts
jaunais censonis J. Iesalnieks.
Latvijā joprojām grūti pamanāms
ir apvienības līderis, eiroparlamentārietis R. Zīle, tomēr viņa
netiešā klātiene ir jūtama. Viņš
skaļi paziņojis, ka neiekļūšana
koalicijā pēc Saeimas ārkārtas
vēlēšanām būtu zaudējums. Visu
Latvijai/TB/LNNK cer iegūt
15-16 deputātu mandātus. Nez
vai sekojot Šlesera aicinājuma vai
citādi, bet arī Nacionālā apvienība
sola nosaukt savu ministru prezidenta kandidātu. Par saviem
koalicijas partneŗiem Nacionālā
apvienība vēlas redzēt Vienotību
un Zatlera reformu partiju.
Zaļo zemnieku savienība.
Ja Latvijā tiešām ir kaut viena
patiesi konservātīva partija, tad
tā ir ZZS! Polītikas vērotājiem
allaž ir bijis grūti izskaidrot, kā
tik izplūdis un ideoloģiski
neskaidrs polītiskais veidojums
ir spējis gūt tik iespaidīgus
panākumus visās Saeimas vēlēšanās, sākot ar 2002. gadu.
Atbilde ir viena: ZZS ir pratusi
būt elastīga koalicijas partnere
jebkuŗai ideoloģiskai kombinācijai. Tā ir bijusi koalicijā ar

Jauno laiku, Tautas partiju un arī
ar Vienotību. Ir mainījušies
„lielie” partneŗi, bet ZZS vienmēr
ir palikusi valdošajā koalicijā
Demokratija reizēm paātrina polītiskos procesus, reizēm padara
tos lēnākus. ZZS pēdējo desmit
gadu laikā biežāk ir iebildusi un
bremzējusi lēmumu pieņemšanu
valdošajā koalicijā. Lai cik savādi
tas arī neizklausītos, tieši ZZS ir
piespiedusi savus partneŗus tērēt
laiku un enerģiju, lai pārliecinātu
sabiedrību par pieņemamo lēmumu nepieciešamību. Reizēm
tas ir bijis primitīvi, reizēm draudīgi, bet visas koalicijas, kuŗās
piedalījusies ZZS, bijušas dzīvotspējīgas. Zaļo zemnieku lielais
drauds un arī cerība ir A. Lembergs. Nevienam sen vairs nav
šaubu, ka Lemberga klātiene
nodrošina partijas financiālo
labklājību, bet arī uzliek tai
saistības, kad jābalso par dažādiem lēmumiem Saeimā un
valdībā. Lembergs jau ceturto
reizi pēc kārtas atsakās kandidēt,
bet joprojām tiek nominēts par
ZZS Valdības vadītāja kandidātu.
Lembergs kļuvis par tādu kā
goda sardzes kareivi pie ZZS
biroja durvīm. Lieliski izskatās,
bet, tiklīdz vētra, karstums vai
sals, tā goda sargs dodas uz
komfortablākām vietām. Vai
ZZS saprot, ka Lemberga harismātiskā līdeŗa tēls nav mūžīgs?
Liekas, saprot, bet trūkst spēka
un apņēmības iet citu ceļu. Lai
nu kā, bet ZZS cer iegūt vismaz
to pašu vietu skaitu, tas iŗ 22
deputātu mandātus. Par iespējamiem koalicijas partneŗiem
ZZS līderis nerunā. Tātad atkal
gatavi runāt ar visiem, bet necer
būt vēlēšanu uzvarētāji.
Vienotība.
Pēc kārtējiem publiski iztirzātajiem strīdiem par iespējamiem koalicijas partneŗiem
Vienotība beidzot pārtapusi par
partiju. Ārkārtas vēlēšanu priekšvakarā ambīcijas tika noliktas
malā, un Vienotības dibināšanas
dokumentus parakstīja visu triju
partiju līderi – S. Āboltiņa, Ģ. V.
Kristovskis un A. Štokenbergs.
Jaundibinātais veidojums savu
līdzšinējo sadarbību novērtēja
par ļoti veiksmīgu, tāpēc atkārtoti
par
ministru
prezidenta

kandidātu izvirzīja Valdi Dombrovski. Domājot par nākotni,
Vienotības cilvēki ir gana
uzmanīgi, daži cer uz uzvaru
nākamajā Saeimā, daži, piemēram, E. Jaunups, cer iegūt tajā
20-25 mandātus. Viens gan ir
skaidrs, un visi to labi saprot, –
Vienotības galvenais konkurents
ir Zatlera reformu partija, kas ir
arī galvenais sabiedrotais pēc
vēlēšanām. Cerēt, ka abām partijām vēlētāju acīs izdosies nospēlēt divus mīlētājus, būtu pavisam naīvi, bet, kā tikt galā ar
negaidīto konkurentu ZRP, Vienotībā nezina neviens. Aptaujas
rāda, ka 70% Zatlera partijas
vēlētāju varētu nobalsot arī par
Vienotību, un otrādi. Tas skaidri
liek saprast, ka partijām jāsaiet
kopā vienā sarakstā. Bet šajās
vēlēšanās jau ir par vēlu. Par savu
galveno partneri pēc vēlēšanām
Vienotība sauc Zatlera partiju
un… Nu nevienu tā pa īstam
nesauc! Nacionālā apvienība
neesot pieņemama Štokenbergam, Saskaņas centrs – Kristovskim. Šķiet, ka šis jautājums ir
atlikts līdz vēlēšanām.
Saskaņas centrs.
Dažādi var spriedelēt, bet SC
gaidāmās Saeimas vēlēšanas
uztveŗ par revanša iespēju. Pēc
2010. gada oktobŗa vēlēšanām
SC kārtējo reizi palika opozicijā,
bet šoreiz tiek darīts viss, lai tā
sauktajām latviešu partijām
nebūtu izredžu izveidot valdošo
koaliciju bez saskaņas. Varam
tikai minēt, kā, bet SC ir panācis,
ka parakstu vākšana par krievu
valodu kā otro valsts valodu ir
atlikta uz vēlāku laiku. Nav
šaubu, ka šis latviešiem būtiskais
jautājums tiks izmantots par
argumentu jaunās koalicijas
veidošanā. Ar to spekulēs SC: ja
ņemsit koalicijā, jautājumu par
krievu valodu kā valsts valodu
neizvirzīsim, ja ne, aicināsim to
ieviest. Saskaņas centrs dara visu,
lai iepatiktos latviešu vēlētājam.
Aicina vismaz trīs gadus nerunāt
par okupāciju un par ministru
prezidentu izvirza Rīgas pilsētas
galvu Nilu Ušakovu. SC cer iegūt
vismaz 30 vietas nākamajā
Saeimā, Urbanovičs runā pat par
40 mandātiem. Par partneŗiem
gan SC klusē, viņi cer būt

uzvarētāji, un tad jau koalicijas
partneŗus varēs izvēlēties pēc
saviem ieskatiem.
Zatlera Reformu partija.
Te nu ir pavisam maz ko teikt.
Zatlera kungs pēdējās dienās
runā gaužām maz. Viņa partijas
ekonomisko programmu prezentē cilvēki, kas aizgūtnēm
stāsta, ka negrasās startēt vēlēšanās, bet ir gatavi Zatlera paspārnē uzbūvēt Latvijas nākotni.
Līdz ar to nav saprotams, kuŗš
par ko tur atbild. Nule dibinātās
partijas rindas tiek tīrītas no
„aizdomīgiem elementiem”, kas
piedāvājot Ventspils naudu un
esot diskreditējuši sevi, darbojoties citās partijās. Sākums ir
grūts visām partijām, jo īpaši ja
tās top tik ātri un drudžaini.
Cerams, ka viss taps skaidrāks
13. augustā, kad notiks ZRP kongress. Pagaidām nav dzirdēts, uz
cik vietām cer Zatlera vadītā
partija, zināms vienīgi, ka tā
neveidošot koaliciju nedz ar ZZS,
nedz ar Šlesera partiju. Paliek
Vienotība, Visu Latvijai/TB/
LNNK un Saskaņas centrs.
Nedrīkst jau neko sasteigt, un
tomēr Latvijas pavalstnieku aptaujas ļauj prognozēt dažus pēcvēlēšanu koaliciju modeļus:
ZRP+Vienotība. Izskatās ļoti
ticami, bet vai būs vairāk nekā 50
mandātu?
ZRP+Vienotība+SC. Balsu noteikti pietiks. Jautājums, kas
notiks ar Vienotību, vai tā spēs
saglabāt vienotu poziciju. Iespējams, ka daļai bijušo Pilsoniskās
savienības biedru šis modelis
varētu būt nepieņemams, bet diez
vai tas apdraudēs vairākumu.
ZRP+Vienotība+Visu Latvijai/
TB/LNNK. Ja vairākums būs
pārliecinošs (55+), tad koalicija
iespējama, galvenie iebildumi
varētu būt Štokenberga un viņa
partijas atbalstītājiem. Jautājumu
izšķirs tas, cik būs deputātu no
bijušā SCP un JL.
Vienotība+ZZS+SC. Vēlamākais koalicijas modelis ZZS un
SC. Viss atkarīgs no priekšvēlēšanu „kautiņa” starp Vienotību un
ZRP.
SC+ZZS+Šlesera reformu partija. Tas ir Šlesera sapnis, bet visu
izšķirs vēlētājs, un dažiem ir
jātiek pāri 5% barjērai.

AT S AU C OT I E S U Z P U B L I C Ē TO

BALTIEŠU REPUTĀCIJA
Pārlasot B. Šeparda grāmatu,
V.Liepiņa recenziju un M.
Mantenieka komentārus, man
radās neskaidrība un apjukums
UNRRAs vadībā par baltiešu
bēgļiem. Baltiešiem bija gan
labi informēti aizstāvji un draugi, gan labvēļi un nelabvēļi, gan
vēl pārliecināti ienaidnieki. Šepards izmanto visus šis avotus,
kas kopā raksturo pēckaŗa
chaosu. UNRRA nebija labi
noorganizēta un savu faktisko
darbību iesāka ar novēlošanos,
pārņemot sabiedroto armiju
noorganizētās nometnes. Viena

no tās galvenām funkcijām ir
nevācu strādnieku apgāde, otra
ir to repatriācija. Nekas nav
paredzēts ilgstošai baltiešu,
poļu un ukraiņu aprūpei. Nebija
pat runas par tiem bēgļiem, kas
uz rietumiem pārbēga Vācijas
bruņoto spēku sastāvā. Tos un
viņu piederīgos pieskaita kolaborantiem, kuŗiem sabiedroto
gādība nepienākas. Tie nebija
patīkami UNRRAi un sabiedroto vairumam, un tas nav nekads
apslēpts zemteksts. Cik no šiem
bēgļiem izdeva Padomju Savienībai, paliek nenoskaidrots.

Atceramies tikai, ka brīžiem
repatriācija draudēja visiem
baltiešiem.
Sabiedroto lielvalstu (izņemot
Padomju Savienību) bēgļu polītika mainījās laika gaitā, un
UNRRAs pēctece IRO repatriācijas vietā organizēja izceļošanu. Cietākais rieksts paliek
igauņu un latviešu leģionāru
jautājums, ko 1950. gadā labvēlīgi izšķīra nevis IRO, bet
ieceļotāju komisija ASV. Iespējami noziedzīgo kolaborantu
jautājums vēl šodien ir aktuāls
ASV. Neapšaubāmi leģionu

pakārtojums SS organizācijai
vēl arvien norāda uz kādu
sadarbības formu, kas laikam
nekad neizzudīs, lai kā arī
baltieši skaidrotu šos jautājumus.
Man kaimiņos nesen nomira
gruzīnu izcelsmes ieceļotājs,
agrākais ASV bruņoto spēku
stāba priekšnieks, iemīļotais un
respektētais ģenerālis Džons
Šakašvili. Viņa izvadīšanā uz
Arlingtonu piedalījās agrākie
karŗa ministri un gaŗa rinda
augstāko virsnieku. Runās un
laikrakstos par viņu varēja uz-

zināt daudz. Nekur gan netika
piemnēts maz zināmais fakts,
ka Šakašvili tēvs 2. pasaules
kaŗa laikā bijis kādas SS pakārtotas vienības virsnieks majora pakāpē. Liekas, ka Šakašvili
ģimene, zinot vispārējo negātīvo noskaņojumu par šo jautājumu izlēmusi ģenerāļa tēvu
vairs nepieminēt vai viņa lomu
neskaidrot. Par šo lēmumu der
padomāt ar latviešiem. Viņu
paskaidrojumus šodien lasa,
ievēro un izmanto baltiešu
nelabvēļi un ienaidnieki.
Gundars Ķeniņš, Takomā
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G A Ŗ E Z E R A VA S A R A
Šā gada 6. jūlijā Gaŗezerā vienkopus bija sanākusi trešā, jeb tā
sauktā Kultūras posma bērnu
grupa ar saviem vecākiem, audzinātājiem un nometnes vadītāju
Ivetu Eilandi. Šovasar šai grupā
darbojās vienpadsmit dalībnieki.
Šoreiz latviski mazrunājošo
bērnu pulciņam bija dota iespēja
pabūt nometnē tikai vienu nedēļu. Laiks, protams, aizsteidzās
kā ar septiņjūdžu zābakiem. Ik
dienu nodarbības un atpūta ritēja
saturīgi un interesanti.
Saulainās dienas nometnē tika
pavadītas, izbaudot ūdenspriekus
ezera piekrastes peldvietā un
apgūstot rotaļas smilšainajā liedagā. Pēcpusdienu nodarbībās
katram tika dota iespēja parādīt

savas spējas vienkāršos rokdarbos: veidojot, līmējot un darinot
praktiskas lietas skolotāju vadībā.
Latviskā kultūras mantojuma
nodarbībās bērniem sniedza jo
plašu ieskatu daudzu paaudžu
uzkrātajā latviešu tautas zīmju
un elementu bagātībā. Nometnes
beigu dienā bērnu darbi – māla
veidojumi un rokdarbi mazas
izstādes veidā tika parādīti viņu
vecākiem un viesiem.
Beidzamajā dienā ar īpašu uzrunu mazos nometņotājus sveica
Gaŗezera kapelāns mācītājs Roberts Franklins. Viņš atgādināja
par to, lai, atstājot nometni,
nezustu interese un tiktu dota
iespēja bērniem papildināties
latviešu valodā. Pēc gada, no

jauna atgriežoties Gaŗezerā
dzimtajai valodai jābūt raitākai.
Ar sevišķu pateicību tika izcelts
Gaŗezera bērnu nometnes audzinātāju darbs. Izcili savus
pienākumus bija veikusi audzinātāja un latviešu valodas skolotāja Ieva Zemīte. Ar speciālu
apbalvojumu – saldējumu no
Gaŗezera kantīnes tika „apbalvoti divi labākie šī nometnes
Kultūras posma dalībniekiem.
Ir aizvadīts kārtējais cēliens.
Saule un vēji pār ezera dzirkstošajiem ūdeņiem, tīrais gaiss
aicina ikvienu atgriezties atpakaļ
ierastajās Gaŗezera takās. Joprojām varam būt gandarīti par
iespēju gadu no gada šos apGaŗezera Bērnu nometnes Kultūras posma bērni ar audzinātājiem
stākļus sagādāt mūsu bērniem.
un vadītāju Ivetu Eilandi (otrajā r. pirmā no labas puses).
Vilnis Trops Gaŗezerā

Foto: Dzidra Tropa

Noslēgusies mācību un atpūtas vasara Gaŗezera jaunākajiem dalībniekiem

Foto: Dzidra Tropa

GODAM LIKU VAINADZIŅU, GODAM SEDZU VILLAINĪTI

Liena Kaugara. Mūsu tautastērps. Ieteikumi valkāšanai
Ilustrācijas darinājusi Linda
Treija, Uģa Nīgala grafiskais
iekārtojums. Dr. Astrīdas Sējas
tulkojums angļu valodā.
Grāmatu autore veltījusi saviem
mazbērniem, bet, jau uzlūkojot
mākslinieces darināto vāku, redzam, ka tā ir vērtīga velte ikvienam, kuŗš vēlas ar godu pareizi
valkāt mūsu tautastērpu. Latvisko
tekstu papildina teksts angļu
valodā. Grāmatai pievienots
2002. gadā Čikagas Dziesmusvētkos izgatavotais videodisks,
kuŗā autore stāsta un skaidro
tautastērpu vēsturi un pareizi
valkāšanu. Diskā skatāmi 67
dažādu novadu tautastērpi.
Grāmata iesieta parocīgos spirālvākos, tā ērti atšķiŗama un pārskatāma.
Ar gandarījumu jāatzīst, ka
interese par tautastērpiem krāšņi uzplaukusi, pateicoties Dziesmusvētkiem un ārpus Latvijas
jauniešu vasaras skolām Gaŗezerā

Autore Liena Kaugara (no labās) paraksta Aijai Brugmanei savu
jaunizdoto Grāmatu „Mūsu tautas tērps. Ieteikumi tā valkāšanai”

un Kursā. Bet tad arī bieži gadās
redzēt valkātāju nezināšanas dēļ
radušās nepareizības: sievas ar
vainadziņiem vai arī bez jebkādas galvassegas, meitenes ar
gaŗiem, vaļējiem matiem, vainadziņi uz pakauša, ausīs auskari,
jaunekļi vai vīri ap kaklu apsējuši

prievīti, kas ir sieviešu zeķu saturētāja, tāpat ap vidu nesā sieviešu tērpa jostu. Te tad vietā un
lietā ir Lienas Kaugaras sagatavotā grāmata, ko autore smalkjūtīgi dēvējusi par „ieteikumiem”,
tajā katra tautastērpa daļa parādīta etnografiski precīzi.

Rakstniece Anda Līce raksta:”...
tautastērps ir mūsu identitātes
daļa, bez kuŗas, pat valkājot visdārgākajā salonā pirktās drēbes
un braucot ar vislepnāko auto,
mēs kaut kādā ziņā jutīsimies
pliki un nabagi. Būtu lieliski, ja
valkāt tautastērpu skaitītos moderni. Kad vienreiz esi to uzvilcis,
tad dvēsele ar to saaug.” (Anda
Līce „Esmu” 2009)
Latviešu tautas tērps veidojies
lauku sētā un atkarībā no valkātāja turības bijis vienkāršs darba
tērps. Tikai sociāliem apstākļiem
mainoties, sāka gatavot un valkāt
goda tērpus, kas tad valkāti godos
– kāzās, Jāņos līgojot, Lieldienas
iešūpojot.Tērpi gaavoti no vilnas
vai linu auduma. Pirmās Latvijas
brīvalsts laika pēdējos gados
„Rīgas Audums” (R. Hiršs) auda
tērpu drānas zīdā, pret ko nikni
iebilda etnografi, kaut arī dziesmā teikts: „Čaukstēj’ mani zīda
svārki, pār istabu pārejot” vai arī
„Dod, māmiņa, to meitiņu, kuŗa
zīdu šķetināj’”. Gadu ritējumā

etnografiskais tautastērps ir piedzīvojis smagākus deģenerācijas
periodus. Dzimtbūšanai izbeidzoties un daļai lauciniecēm
nonākot vāciskajā pilsētas vidē,
pie tautiskiem brunčiem sāka
valkāt ar puķītēm izšūtus priekšautiņus, arī blūžu raksti tika pārveidoti pēc pilsētas modes. Taču
jau 1924. gadā Pieminekļu valde
uzņēmās plašu etnografisko
materiālu pētīšanu apzināšanu,
un latviešu tautastērps atdzima
savā etonografiskā godā. Komūnistu okupācijas 50 gadu laikā
otrreiz cieta mūsu etnografiskās
vērtības, tostarp arī tautastērps,
ko izveidoja par skatuves tērpu.
Grāmatas atvēršana notika 23.
jūlijā Gaŗezerā, Kultūras dienu
programmā. Nelielu ievadu sniedza Vija Vurstnere (Wurstner),
apsveica Kanadas Daugavas Vanadžu priekšniece Anna Briede.
Kaut arī bija augsta gaisa temperātūra un draudēja pērkona
negaiss, interesantu pulks bija
prāvs.
Ilze Šīmane

Garezera Kulturas dienu norise
Dzidras Tropass fotoreportāža

Foto: Dzidra Tropa

Pēc Lailas Saliņas koncerta Tango -Balādes. No kreisās: koncertmeistare Helēna Laukmane, vokāliste Laila Saliņa un mūziķis
Džims Matus

Gaŗezera Klinklāva v/n mākslas galerijas vadītāja Līga Ejupe
Gaŗezera Kultūras dienu teātra izrādes Brīnumu medībās noslēgums uz Performing Arts Center atklāj Mākslas tirgu. Vairāk nekā 240 mākslas darbi bija izlikti
skatuves Treju Upju (Three Rivers) pilsētā.
pārdošanai

2011. gada 13. augusts – 19. augusts

LAIKS

9

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Nodibināta partija
Vienotība

Valkā 6. augustā nodibināta partija Vienotība. Pirms partijas reorganizācijas līguma parakstīšanas
partiju apvienības Vienotība
priekšsēde Solvita Āboltiņa uzrunāja sabraukušos kongresa dalībniekus. Vienotība ir godam izpildījusi savu misiju neļaut valstij
iekrist bezdibenī, un pašlaik valstij
no stabilizācijas procesa ir jāpāriet uz attīstības procesu, sacīja
Āboltiņa.
Reorganizācijas līgumu parakstīja partiju apvienības Vienotība
priekšsēde Solvita Āboltiņa un līdzpriekšsēži – Ģirts Valdis Kristovskis un Aigars Štokenbergs.
Reorganizācijas līgumā noteikts
Vienotības valdes sastāvs, kas
turpinās darbu līdz partijas pirmajam kongresam. Saskaņā ar
reorganizācijas līgumu Vienotības
valdē ir tās priekšsēde Solvita
Āboltiņa, Aigars Štokenbergs,
Ģirts Valdis Kristovskis, Valdis
Dombrovskis, Kārlis Šadurskis,
Artis Pabriks, Dzintars Zaķis,
Arvils Ašeradens, Aleksejs Loskutovs, Silva Bendrāte, Sanita
Stelpe, Karīna Korna, Edgars
Jaunups, Jānis Avotiņš un Krišjānis Bušs.
Pēc Latvijas himnas nodziedāšanas Āboltiņas paziņojumu, ka
“šis ir tas brīdis, kad partija uzskatāma par nodibinātu”, klātesošie uzņēma, stāvot kājās, ar
skaļām ovācijām un aplausiem.
Vienotības dibināšanas sapulce
par savu ministru prezidenta
amata kandidātu apstiprināja
pašreizējo Ministru prezidentu
Valdi Dombrovski (Vienotība).
Dombrovskis bija partijas vienīgais kandidāts valdības vadītāja
amatam. Par viņa kandidātūru
nobalsoja visi klātesošie. Tika
apstiprināts arī Dombrovska piedāvātais ekonomikas izaugsmes
plāns.

iespējama koalicija ar apvienību
Saskaņas centrs, tikusi sasaukta
Vienotības frakcijas ārkārtas sēde.
Diskusijas bijušas ļoti asas, un S.
Āboltiņai prasīts publiski atsaukt
savus izteikumus. PS valdes loceklis Kārlis Šadurskis norādīja,
ka iepriekš Vienotības valde nav
lēmusi un apvienības biedri nav
aptaujāti par iespējamo koalicijas
sastāvu pēc vēlēšanām, tāpēc nav
vienotas pozicijas šajā jautājumā.
Publiskajā telpā var tikt pausti
vienīgi personiski viedokļi, un to
arī darījusi S. Āboltiņa.

Lembergs nekandidēs

Ventspils pilsētas galva Aivars
Lembergs (Latvijai un Ventspilij)
8. augustā paziņoja, ka nekandidēs 11. Saeimas vēlēšanās, tomēr
būs Zaļo un Zemnieku savienības
(ZZS) ministru prezidenta amata
kandidāts.
Lembergs 1994. gadā izveidoja
polītisko organizāciju Latvijai un
Ventspilij un tika ievēlēts par tās
valdes priekšsēdi. Šī partija jau
labu laiku sadarbojas ar Zaļo un
Zemnieku savienību, tās biedri ir
ievēlēti Saeimā un ir iesaistījušies
vairāku valdību koalicijās.
Jau ilgstoši Lemberga darbībai
uzmanību pievērsusi prokurātūra, kuŗas ieskatā viņš slepus ir
bijis patiesā labuma guvējs vairākos Ventspils transita uzņēmumos
un nodarbojies ar kukuļņemšanu,
taču līdz notiesājošiem tiesas
spriedumiem neviena lieta līdz šim
nav nonākusi. Lembergs šādas apsūdzības katēgoriski noliedz un
uzskata par polītiski motīvētām.
Ja Lembergs kandidētu vēlēšanās un tiktu ievēlēts Saeimā,
parlamentam būtu jālemj par
viņa mandāta apstiprināšanu un
pret viņu sākto kriminālprocesu
nākotni. Saeimas Juridiskā biroja
vadītājs Gunārs Kusiņš aģentūrai
LETA skaidroja, ka saskaņā ar
Satversmi deputātam ir imūnitāte
pret kriminālvajāšanu, tāpēc, lai
Pilsoniskās savienības varētu turpināt kriminālprocesu,
valdes paziņojums
kas ir sākts pret Ventspils pilsētas
Partijas Pilsoniskā savienība galvu, Saeimai būtu jālemj par
(PS) valde 4. augustā izplatījusi atļaujas došanu kriminālvajāpaziņojumu. Tajā teikts, ka PS šanas turpināšanai.
biedru absolūtais vairākums
neatbalsta Solvitas Āboltiņas un Lembergs cieš neveiksmi
Anglijas tiesā
Edgara Jaunupa publiski paustos
Pēc portāla Pietiek.com sniegprivātos viedokļus par Saskaņas
centra iesaistīšanu valdībā pēc tās informācijas, Ventspils pilsētas
vēlēšanām. Tie neatspoguļo Vie- galva Aivars Lembergs cietis panotības valdes un Ministru prezi- zemojošu sakāvi Anglijas tiesā.
denta nostāju. PS Saeimā sadar- Sākotnēji viņš bijis bravūrīgs, bet
bosies ar Ministru prezidentu vēlāk sašļucis.
Valdi Dombrovski un ar tiem
Tiesnesis nolasītajā lēmumā
polītiskajiem spēkiem, kuŗi at- noraidījis visus būtiskākos Lembalsta tiesiskuma nostiprināšanu berga advokātu lūgumus, faktiski
un skaidri atzīst Latvijas valsts paziņojot, ka atbildētājs ir melojis
pamatus, tostarp Latvijas valstis- tiesai, un vēl uzlicis nomaksāt
kuma nepārtrauktību, okupāciju visus tiesas izdevumus – aptuveprettiesiskumu un latviešu valo- ni 100 tūkstošus britu mārciņu.
Lembergs britu Augstās tiesas
du par vienīgo valsts un oficiālo
valodu. Tiks atbalstīta tikai tāda Karalienes tiesas departamenta
Vienotības priekšvēlēšanu pro- Komerctiesas priekšā neklātienē
gramma, kuŗā ir iekļauti šie prin- bija stājies kā viens no atbildētācipi. Saskaņā ar tiem pēc vēlē- jiem lietā par Latvijas kuģniecības
šanām tiks lemts par sadarbību kuģu fraktēšanas likmju noteikar Saeimā ievēlētajiem spēkiem šanu, kuŗas ietvaros viņš tiek
neatkarīgi no tā, kādu balsu vainots līdz pat 135 miljonu
dolaru „aizpludināšanā”.
skaitu tie saņēmuši vēlēšanās.
Lembergam drīzumā jāsniedz
Āboltiņai jātaisnojas
pilna un patiesa informācija par
Vairākiem Pilsoniskās savie- visiem viņa īpašumiem. Ja tas
nības (PS) polītiķiem iebilstot netiks izdarīts, Lembergs, kuŗa
pret Vienotības līderes Solvitas angļu valodas zināšanas ir ļoti
Āboltiņas izteikumiem intervijā ierobežotas, tiks izsaukts nopraDienai, ka pēc vēlēšanām ir tināšanai uz Londonu.

Zatlera reformu partija
piedāvā reformas

Eksprezidents Valdis Zatlers
kopā ar diviem savas komandas
cilvēkiem – sociālantropologu
Robertu Ķīli un ekonomistu
Vjačeslavu Dombrovski atklāja
savu redzējumu par ekonomikas
attīstību līdz 2018. gadam.
„Mēs nepiedāvāsim paviršības un
vienkārši foršas idejas,” sacīja R. Ķīlis, pamatojot partijas izvēli nākamajiem septiņiem gadiem izvirzīt
nozīmīgāko reformu virzienus.
Pirmā no četriem uzdevumiem
minēta turpmāka valdības parāda
pieauguma novēršana, fiskālās atbildības nostiprināšana likumos
un neatkarīgas fiskālās padomes
izveide, kas apgrūtināšot polītiķiem
bezatbildīgu lēmumu pieņemšanu.
Nākamo triju gadu laikā ZRP
apņemas veikt pārmaiņas nodokļu
polītikā (nodokļu samazināšana
darbaspēkam, NĪN palielināšana
un šā nodokļa iekasēšanas deleģēšana VID, samazināto PVN
likmju atcelšana, kompensējot
likmes maiņu maznodrošinātajiem
un pensionāriem, VID reorganizācija, stingrāki nosacījumi publiskajos iepirkumos).
Iecerēta modernas industriālās
un investīciju polītikas īstenošana
(vienotas Latvijas innovācijas platformas izveide, rēgulāras ministru
tikšanās ar uzņēmējiem, aizsardzības nozares financējuma izmantošana tādām nozarēm, kas veicina tautsaimniecību u. c.).
Neatliekamo darbu sarakstu
nobeidz financēšanas modeļa
maiņa augstākajā izglītībā.

Zatlera reformu partijas
(ZRP) logotipā
attēlotajam krustam tiks mainīta krāsa, un tas no sarkana kļūs
violets. Iepriekš par ZRP logo
bija izvēlēts medicīnisko palīdzību starptautiski simbolizētājs
sarkanais krusts uz zila fona un
tajā iezīmēta no kreisās uz labo
pusi vērsta bulta. Tā kā pret tādu
ZRP logo noformējumu iebilda
Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji
un savu viedokli pauda arī
ārzemju eksperti, tad tika nolemts
mainīt logo izskatu.

Zatlera partija atsaka
Požarnovam un Sūnam,
izslēdz Zvejsalnieku
Zatlera reformu partijas (ZRP)
valde pēc kandidātu iepriekšējās
darbības izvērtēšanas nolēmusi
neuzņemt savās rindās bijušo
tēvzemieti Andreju Požarnovu
un Latvijas Apvienotās policistu
arodbiedrības (LAPA) vadītāju
Agri Sūnu. Tika nolemts noraidīt
viņu kandidātūras uzņemšanai
partijā, jo viņu līdzšinējā darbība
radot bažas par atbilstību ZRP
darbības principiem.
Zatlera reformu partijas valde
vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu
izslēgt no savu biedru rindām
Artūru Zvejsalnieku, jo saskaņā
ar valdes rīcībā esošo informāciju
viņš mēģinājis piesaistīt partijai neskaidras izcelsmes financējumu.
Zvejsalnieks savukārt portālam
Delfi uzsvēris, ka par izslēgšanu
neesot informēts, bet iespējamos
iemeslus nodēvēja par “pilnīgām
muļķībām”. Zvejsalnieks plašāk
pazīstams tāpēc, ka savulaik kandidēja uz Korupcijas novēršanas
un apkaŗošanas biroja (KNAB)

priekšnieka amatu, bet zaudēja ma maiņu startam 11. Saeimas
vēlēšanās. Šis polītiskais spēks
Normundam Vilnītim.
turpmāk startēs kā Šlesera reforReģistrē partijas
mu partija. Partijas līdeŗa Aināra
Uzņēmumu reģistrā (UR) reģis- Šlesera ierosinājumu mainīt
trēta nesen dibinātā Zatlera refor- nosaukumu kongresa delegāti
mu partija un Vidzemes partija. apsveica ar aplausiem. NosauZatlera reformu partija tika kuma maiņu, grozot partijas
nodibināta 23. jūlijā, par valdes statūtus, atbalstīja vairākums
priekšsēdi ievēlēja eksprezidentu delegātu jeb 110 biedri, pret bija
Valdi Zatleru. Partijas valdē dar- 44, savukārt pieci biedri atturējās. Uz ārkārtas kongresu bija
bojas desmit locekļi.
Arī Vidzemes partija nodibināta pulcējušies 168 partijas biedri.
Partijas līderis Ainārs Šlesers
23. jūlijā. Tās dibināšanu apliecinājuši 243 Latvijas pavalstnieki. uzrunā izaicināja eksprezidentu
Par partijas priekšsēdi ievēlēts Valdi Zatleru, kas nodibinājis
Rūjienas pilsētas galva Guntis Zatlera reformu partiju, kā arī
Gladkins, bijušais tautpartijietis citas partijas atklāt savas kārtis
Vents Armands Krauklis būs viņa un nosaukt savus ministru amatu
vietnieks. Par Vidzemes partijas kandidātus. LPP/LC līderis nopriekšsēža vietnieku ievēlēts arī rādīja, ka Zatlers ir likvidējis
lokomotīvju principu, taču līdz
Alūksnes uzņēmējs Egīls Josts.
ar savas partijas dibināšanu ir
Apstiprina amatos
kļuvis par vienīgo lokomotīvi
Ministru kabineta sēdē līdzši- Latvijā.
Arī partijas ģenerālsekretārs
nējais Valsts policijas (VP) Rīgas
reģiona pārvaldes priekšnieks Andris Bērziņš un Rīgas pilsētas
ģenerālis Ints Ķuzis apstiprināts galvas vietnieks Andris Ameriks,
Valsts policijas priekšnieka amatā. uzstājoties debatēs, atbalstīja
Par Latvijas Universitātes (LU) partijas nosaukuma maiņu uz
rektoru apstiprināts šajā amatā vēlēšanām, bet aicināja pēc tam
uz otru termiņu pārvēlētais atgriezties pie līdzšinējā nosaukuma. Tas sabiezinātu krāsas un
Mārcis Auziņš.
I. Ķuža kandidātūru augstajam liktu padomāt par Zatlera divpolicijas amatam nolēma virzīt kosību, sacīja Bērziņš.
Savukārt bijušais Ministru
iekšlietu ministra pienākumu
veicējs Aigars Štokenbergs. Ie- prezidents un Eiropas Parlapriekš viņš amatā bija pazeminājis menta deputāts Ivars Godmalīdzšinējo VP priekšnieku Arti nis, uzsitot dūri galdā, stingri
Velšu. Jautāts par aktuālākajām vērsās pret partijas nosaukuma
problēmām, kas policijā būtu maiņu, nodēvējot to par bērnu
jārisina, I. Ķuzis atbildēja, ka spēlītēm. Viņš aicināja svītrot
“būs jādara viss iespējamais, lai šo jautājumu no darba kārtības.
maksimāli ātri tiktu ārā no šīs Nevienai demokratiskai partijai
ķezas, kas ir izveidojusies VP,” – un Eiropā nosaukumā nav atpiebilda, ka ar “ķezu” domā to, spoguļots līdeŗa vārds, sacīja
ka VP masveidā pamet darbinie- Godmanis.
ki, šajā darbā trūkst stabilitātes
Cik maksās vēlēšanas?
izjūtas, policistiem ir pārāk mazs
atalgojums un zems prestižs.
Centrālās vēlēšanu komisijas
Mārcis Auziņš par LU rektoru veiktie aprēķini liecina, ka 11.
šogad ievēlēts atkārtoti uz nāka- Saeimas vēlēšanas izmaksās
majiem četriem gadiem. Viņš ir 2 362 776 latus. No šīs summas
studējis LU Fizikas un matēma- atalgojums vēlēšanu komisiju
tikas fakultātē, savukārt pēcdok- un vēlēšanu iecirkņu komisiju
tora studijas pabeidzis Pekinas locekļiem un līgumdarbinieuniversitātē un Rietumu Ontario kiem ir 1 304 677 lati, darba
universitātē.
devēja sociālās apdrošināšanas
iemaksas 24,09% – 314 301 lats.
ASV laikraksts aicina
Vēlēšanu komisiju saimniesekot Latvijas paraugam ciskajiem izdevumiem atvēlēti
ASV laikraksta Colorado 493 798 lati. Vienotās vēlēšanu
Springs Independent komentētājs rezultātu uzskaites sistēmas
aicina sekot Latvijas paraugam programmatūras izstrāde un
un atlaist Kongresu, kuŗā, līdzīgi ieviešana izmaksātu 250 000
kā Latvijā, ir liela ietekme kor- latu.
porātīvajām interesēm.
Kas gleznos Valža
“Iztēlojieties, ka daži nacionālie
Zatlera portretu?
līdeŗi uzdrīkstētos stāties pretī
korporātīvajai varai, kas pārņēmusi
Pēc Latvijas Avīzes sniegtās
kontroli pār varu. Iztēlojieties, ka informācijas, Valsts prezidenta
viens no viņiem pieceļas un kanceleja sākusi sarunas ar
paziņo: “Man ir apriebies dzīvot māksliniekiem par eksprezidenvalstī, kurŗā valda meli, cinisms un ta Valža Zatlera portreta glezalkatība,”” citējot bijušā Latvijas nošanu. Mākslinieka izvēlē ZatValsts prezidenta Valža Zatlera lers neesot izvirzījis nekādas
uzrunu. “Un iztēlojieties, ka šie prasības. Abus iepriekšējos prelīdeŗi dod iespēju valsts iedzī- zidentus Gunti Ulmani un
votājiem patriekt visas polītiskās Vairu Vīķi-Freibergu gleznoja
partijas, kas “pārstāv oligarchu Mier valdis Polis. Problēmas
intereses vai balso par oligarchu radušās tāpēc, ka Ģerboņu zālē,
interesēm”,” norādīts avīzē. “Jūs kur izvietoti visu Latvijas presakāt – neiespējami? Nebūt ne – zidentu portreti, īsti vairs nav
patiesībā tas tikko notika. Ne šeit vietas Zatlera portretam. Bija
diemžēl, bet Latvijā.”
iecerēts, ka pēc Rīgas pils
remonta atjaunotās Latvijas
Pārdēvē Latvijas Pirmo prezidentu portreti būs appartiju/Latvijas ceļu
skatāmi Vāgnera vai Svētku
Partijas LPP/LC biedri kongresā zālē.
nobalsoja par partijas nosaukuZiņas sakopojis P. Karlsons
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Izdabājot, apvainojot
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kultūras ministre Sarmīte
Ēlerte nu jau kuŗo reizi spiesta
ieviest skaidrību, atbildot
Saskaņas centra (SC) tandemam
– Nilam Ušakovam un Jānim
Urbanovičam, kuŗi ietiepīgi
iebilst pret vārdu okupācija. Viss
taču tik skaidrs: 1940. gada 17.
jūnijā, padomju kaŗaspēkam
izvietojoties Rīgā un visā Latvijā,
šī valsts tika okupēta, un tas
padarīja iespējamu gan režīma
maiņu, gan inkorporāciju. 1994.
gadā izvācās pēdējās Krievijas
kaŗaspēka vienības, līdz ar to
okupācija izbeidzās. Civīlpersonas, kas pusgadsimta laikā ieceļojušas un apmetušās Latvijā,
nav okupanti, bet saskaņā ar
Eiropas Savienības kritērijiem ir
imigranti, kuŗiem neviens neaizliedz naturālizēties un kļūt par
LR pavalstniekiem, ja viņi apliecina savu lojālitāti un kaut cik
apgūst LR valsts valodu.
Bet nē, nekas nelīdz. SC tandems ierosina moratoriju: trīs gadus nerunāt par vēsturi, nepiemi-

Latvijā gaidāmo
ārkārtas Saeimas
vēlēšanu priekšvēlēšanu process uzņem apgriezienus.
Partijas un partiju
apvienības pakāpeniski sāk informēt par paredzamajiem kandidātiem un programmām. Pati pirmā to izdarīja
Kremļa interešu pārstāve Latvijā
– apvienība Saskaņas centrs (SC).
Apvienība cer uz ļoti lieliem
panākumiem, un jādomā, ka
Laika un Brīvās Latvijas lasītāji
negrasās par to balsot, jo tas
nozīmētu valsts sejas pagriešanu
austrumu virzienā. Tas nu mums
nepavisam nav vajadzīgs.
Vārds „cirks” virsrakstā minēts
tāpēc, ka mūžam hiperaktīvais
polītikānis Ainārs Šlesers jau atkal ir izveidojis jaunu polītisku
apvienību. 10. Saeimas vēlēšanās
viņš startēja ar apvienību Par
labu Latviju (PLL), kas, par spīti
visai masīvai reklāmas kampaņai, ieguva tikai dažus mandātus
Saeimā. Šoreiz Šlesers cer, ka
izdosies iegūt vairāk mandātu.
Kandidātu sarakstā būs tādas
odiozas personas kā Jānis Šmits
un Dzintars Jaundžeikars. Taču
kronis visam ir jaunās apvienības nosaukums: Šlesera Reformu
partija/Latvijas Pirmā partija/
Latvijas ceļš. Šo nosaukumu Šlesers izvēlējās par atbildi bijušā
Valsts prezidenta Valža Zatlera
veidotajai Zatlera Reformu partijai (ZRP), un te nu ir par ko
runāt.
Pirmkārt, jau par ZRP nosaukumu nav ko priecāties. Kādā
intervijā to pareizi pateikusi polītoloģe un kādreizējā Saeimas
priekšsēde Ilga Kreituse – pat

nēt to, kas bijis. Tad varēšot harmoniski, “bez etniskā dalījuma”, risināt
budžeta un pensiju problēmas.
Moratorija priekšlikums atšifrējams tā: nekaitināt krievus,
izdabāt Krievijai.
Diemžēl maestro Raimonds
Pauls nokļuvis šādas iztapības
valgos un žurnālā Ir pauž vēlmi,
“kaut latvieši vienreiz spētu novilkt sarkano līniju un vairs
nepieminēt vēsturē notikušās
mazās tautas traģēdijas”.
Vai tas nav tas pats kā prasīt no
manas tautas vairs nepieminēt
holokaustu?
Raimonds Pauls zemojas krievestības un krieviskuma priekšā:
“Krievi ir visur pasaulē. Viņus
visi grib dabūt iekšā,” – un tā
tālāk. Par to “iekšā dabūšanu” –
atļaujiet to apšaubīt...
Pauls arī iesaka paskatīties uz
sevi: Krievijas izveidotā čekas
sistēma bija pilna ar latviešiem.
“Vai mēs par to kādam esam
atvainojušies?” vaicā maestro.
Nu, pirmām kārtām Staļins šos
latviešu čekistus 1937.–1938. gadā lika apšaut – kopā ar latviešu
rakstniekiem, dzejniekiem, režisoriem, aktieŗiem, tostarp sievietēm, Butovas poligonā un citur.

Spriedīsim loģiski: tad jau mūsdienu Izraēlas valstij būtu jāatvainojas (kam?) par to, ka pirmskaŗa
gados čeka bija pilna ar žīdiem.
Var saprast, ka Raimonds Pauls
ir jo cieši saistīts ar Jauno vilni,
kas ik vasaru uzviļņo Jūrmalā.
Bet nav, nu nav mēra izjūtas!
Protams, “viļņotāju” un attiecīgās
publikas naudiņa nāk par labu
Jūrmalas restorāniem un izpriecu
vietām, arī šīs kūrortpilsētas budžetam. Bet jezga ap t.s. Zvaigžņu
aleju ar krieviskajiem uzrakstiem
un citas parādības pārvērš Jūrmalu par Soču filiāli, kur maskavieši jūtas kā savās mājās –
gluži ka pirms 1991. gada.
Ārkārtīgi pagodināta jūtas dziedātāja Laima Vaikule, kuŗai sakarā ar Jauno vilni piešķirts Krievijas Draudzības ordenis. Arī tas
iekļaujas iztapības gaisotnē.
Zooloģijā ir tāda katēgorija:
Vertebrata (Mugurkaulnieki).
Acīmredzot te vienam otram
mugurkaula trūkst.
Runa ir ne tikai par iztapību,
bet par nopietnākām lietām:
Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas birojs (KNAB) aicinājis
uz pārrunām Jaunā viļņa radītāju
komponistu Igoru Krutoju sakarā

ar nekustamā īpašuma darījumiem
Jūrmalā, kas saistīti ar partijas
LPP/LC līderi Aināru Šleseru.
Tūlīt pēc LR prezidenta vēlēšanām es Latvijas Avīzē izteicos,
ka nebūtu slikti, ja uzņēmējs
Valerijs Belokoņs uzņemtos izveidot grupējumu, kas mazliet
“atšķaidītu” Saskaņas centru. Tikmēr ir patīkami dzirdēt, ka Zatlera reformu partijas (ZRP) ekonomiskās programmas autors ir
krievs Vjačeslavs Dombrovskis,
kas domā, ka Latvijā pec valsts valodas svarīgākā ir angļu valoda...
Kā varēja paredzēt, par to
briesmīgi sašutis ir Nikolajs
Kabanovs – 10. Saeimā SC deputāts un Vesti Segodņa slejinieks.
Viņš droši vien kļuvis zils no
dusmām, uzzinot, ka Nacionālās
apbienības (VL–TB/LNNK) kandidātu sarakstā 11. Saeimas vēlēšanām iekļauta krievvalodīgā
paidagoģe Ludmila Sočņeva.
Ar absurdiem apvainojumiem
neskopojas, kā zināms, Aivars
Lembergs: atsaukdamies uz NRA,
viņš apgalvo, ka Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, redzot, ka latvieši izceļo uz Vāciju
un Italiju (?), ierosinot uzņemt
Latvijā tūkstošiem bēgļu no

Cirks ir sācies

Ļeņins savai partijai nedeva savu
vārdu. Ir pamats domāt, ka
nosaukuma mērķis ir apiet likumu, kuŗā teikts, ka tā dēvētās partiju lokomotīves vairs nedrīkst
startēt visos piecos vēlēšanu
apgabalos. Citiem vārdiem sakot,
vārds „Zatlers” parādīsies visos
piecos apgabalos, lai gan viņam
pašam būs brīv kandidēt tikai
vienā no tiem. Savukārt Šlesera
lēmumu var uzskatīt teju vai par
autortiesību vai preču zīmes pārkāpumu. Cits jautājums, ka
Zatlera Reformu partijai vēlēšanās ir daudz lielākas izredzes
nekā ŠRP, taču tie lasītāji, kuŗi
dzīvo Latvijā, puslīdz droši var
zināt, ka no Šlesera puses atkal
nāks visnotaļ masīva reklāmas
kampaņa, un tāpēc iespēju, ka
ŠRP varētu tikt pāri 5% balsu
barjērai, nevar izslēgt. Par to ir
bail domāt, jo Šlesers, starp citu,
ir teicis, ka valdošo koaliciju viņa
apvienība varētu veidot kopā ar
SC un arī ar Latvijas Zaļo un
Zemnieku apvienību (ZZS). Tad
tandemā ar Latvijas vēršanos
Krievijas virzienā mums būtu
valdība, kuŗā ir divas apvienības,
kam ar tiesiskumu un godīgumu
ir visnotaļ attālas attiecības. Tieši
šādas problēmas Latvijas tautsaimniecību 2008. gadā iegrūda
grāvī, un tieši to pašu problēmu
pēc šopavasar, vēl būdams prezidents, Zatlers pieteica Saeimas
atlaišanu. Dievs, pasargi no tādas
iespējas!
Taču, otrkārt, visai lieli jautājumi uzdodami par Zatlera
Reformu partiju. Problēma nav
tikai ar tās nosaukumu. Sarežģījumus rada, piemēram, apvienības izvēlētais logo. Tas tik ļoti
atgādina Sarkanā Krusta organi-

zācijas logotipu, ka minētā organizācija pret to stingri protestē.
Apvienība piekrita logo krāsu
mainīt no sarkanas uz lillā, taču
tas būtību nemaina. Protams,
Zatlers pirms ienākšanas polītikā bija ārsts, un tāpēc attiecīgā
simbola izmantošana var likties likumsakarīga, taču kāda
nākotnē var būt apvienība, ja tā
sastrīdas ar globālu un tik
atzīstamu organizāciju kā Sarkanais Krusts?
Ir arī jautājumi par Zatleru
pašu. Pieteikdams savu apvienību, viņš stingri pavēstīja, ka ar
Latvijas tā sauktajiem oligarchiem nesarunāsies un nesadarbosies. Kopš tā brīža kļuvis
zināms, ka pāris nedēļu pirms
lēmuma par Saeimas atlaišanu
Zatlers draudzīgi malkojis vīnu
kopā ar visskandalozāko no
minētajiem oligarchiem – Ventspils pilsētas galvu Aivaru Lembergu. Savukārt Jaunā viļņa
mūzikas festivāla laikā presē parādījās fotografija, kuŗā Zatlers
redzams pie viena galda kopā ar
Šleseru. Zatlers mēģināja skaidrot, ka neko draudzīgu viņi
neesot pārrunājuši, bet Šlesers
apgalvo tieši pretējo – saruna
esot bijusi ļoti čomiska. Šī nu ir
tāda vai nu, vai nu situācija. Ja
nolemts nerunāt ar oligarchiem,
tad nerunāt. Taču rodas jautājums – kā Zatlers paredz piedalīties priekšvēlēšanu debatēs.
Patlaban gatavību startēt vēlēšanās ir paudis tikai viens no
Latvijas trim galvenajiem oligarchiem – tas pats Šlesers.
Lembergs vienu dienu saka, ka
kandidēs, otru – ka ne (tā kā ap
oligarcha galvu arvien vairāk un
vairāk sabiezē krimināllietu

mākoņi, nu jau vairs ne tikai
Latvijā, bet arī Anglijā, Saeimas
deputāta imūnitāte Lembergam
varētu būt pat ļoti kārdinoša),
savukārt nu jau vēsturē izgaisušās Tautas partijas dibinātājs
Andris Šķēle droši vien nekandidēs, jo TP nesen nolēma pašlikvidēties. Starp citu, tāpēc, ka
tuvojas diena, kad partijai liks
samaksāt soda naudu aptuveni
miljona latu apmērā par krāpšanos pirms 2006. gada Saeimas
vēlēšanām. Ja nav partijas, grūti
spriest, no kā šādu sodu iekasēt;
juridiskā nozīmē vēl nav skaidri
pateikts: ja partijas vairs nav, vai
sods vispār tiks atcelts. Taču
Šlesers noteikti piedalīsies dažādās kandidātu debatēs, un tur nu
Zatlers būs sprukās, jo atteikšanās no piedalīšanās debatēs nekādā ziņā nebūtu akceptējama,
lai neteiktu vairāk.
Zatlera partijas sākotnējā veiksme saistāma ar tautas sajūsmu
par to, ka viņš uzdrīkstējās atlaist
Saeimu. Tautas nobalsošanā par
šo jautājumu piedalījās 44 procenti iespējamo vēlētāju, un no
tiem 95 procenti piekrita, ka
Saeima būtu padzenama ar
mietu. Taču būt Valsts prezidenta augstumos ir viens, bet būt
kādam no ļoti daudziem [polītiskiem kandidātiem] ir kaut kas
pavisam cits. Tā ir pamatīga
nolaišanās uz zemes, un iepriekš
minētās problēmas bijušajam
prezidentam tomēr ir ievērojamas.
Līdz vēlēšanām nu palicis aptuveni mēnesis. Nav visai daudz
laika, kad partijām un apvienībām sagatavot kandidātu sarakstus (atšķirībā no citām reizēm
šoreiz neviena partija, ne apvie-

Ziemeļafrikas, “un visi būs apmierināti”. Lembergs apgalvo:
“Mērķis – aizstāt baltos cilvēkus
Latvijā ar melnajiem no Afrikas,”
– un Eiropas Savienība to
samaksāšot.
“Lemberga lapā” NRA nerimstas arī Bens Latkovskis. Rakstā
Izlūgties Sorosa svētību viņš atgādina, ka Valdis Dombrovskis
sekojis Valža Zatlera priekšzīmei,
tiekoties ar Džordžu Sorosu. Šāds
Dombrovska solis, raksta Bens
Latkovskis, “ir pilnīgi pašsaprotams. Arī ASV prezidenta amata
kandidāti pirms vēlēšanām sacenšas, kuŗš izpelnīšoties lielāku
ebrēju organizāciju atbalstu.”
Runa ir par to, “ka ebrēju organizācijas ASV kontrolē lielu daļu
masu mediju un Holivudu, kas
lielā mērā nosaka polītisko modi ne
tikai pašā ASV, bet arī pasaulē”.
Tātad Bens Latkovskis saista
Valdi Dombrovski ar starptautisko žīdismu (World Jewry,
Weltjudentum).
Tas lasāms nevis t.s. Gardas
meiteņu lapelē DDD, bet šķietami
solīdajā Neatkarīgajā (?) Rīta
Avīzē.
Kauna lieta!
Franks Gordons

nība nav īpaši steigusies ar
saraksta iesniegšanu Centrālajā
vēlēšanu komisijā; kādreiz partiju pārstāvji rindu ieņēma pat
dienu priekš pirmās iesniegšanas
dienas, bet šoreiz pirmā apvienība, kas iesniedza sarakstu (SC),
izdarīja to tikai trīs dienas pēc
atļautā sākuma). Būs rūpīgi jāvēro, kādus trikus partijas un apvienības centīsies izspēlēt, lai piesaistītu sev vēlētāju uzmanību.
Sevišķi rūpīgi jāpieskata plašsaziņas līdzekļi, lai nodrošinātos,
ka tajos nav slēptās reklāmas vai
tamlīdzīgu nedarbu. Šo pienākumu uzņemas dažas nevalsts organizācijas, bet piesardzīgiem jābūt
arī vēlētājiem pašiem. Latvijas
Televīzijā un Latvijas Radio ir
aizliegts žurnālistiem aģitēt par
vai pret konkrētām partijām,
taču privātajos raidītājos cilvēki
var rīkoties, kā paši vēlas. Piemēram, pērn pirms 10. Saeimas
vēlēšanām LNT kanālī tika rīkotas ārkārtīgi „neitrālas” debates,
kuŗu „neitrālumu” skaidri pierādīja studijā uz grīdas izliktais
apvienības Par labu Latviju logotips. Kur teikts, ka līdzīgi triki
nenotiks arī šoreiz!
Vēlamais iegūto balsu vairākums pēc septembŗa vēlēšanām
būtu Vienotībai (arī tā nav bez
problēmām: piemēram, apvienībā ir biedri, kuŗi saredz iespēju
sadarboties ar Saskaņas centru,
kā arī biedri, kas šādu iespēju
katēgoriski noliedz), Zatlera
Reformu partijai un, iespējams,
arī tā dēvētajai Nacionālai apvienībai. Taču par visu vairāk ir
jācer, ka nepiepildīsies Šlesera
pareģojums par koaliciju, kuŗā
būtu ŠRP, SC un ZZS.
Kārlis Streips
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10. Saeima nu ir
aizdzīta ganos. To
pēc savas izvēles
kopā sasauc Valsts
prezidents Andris
Bērziņš. Prezidents
noteic, ko Saeima
spriedīs. Līdztekus
ir sākusies 11. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņa. Tā notiek lielā
steigā, jo laika maz. Arī naudas
partijām maz, tāpēc iztrūks kārtējās reklāmu taisīšanas un vēlētāju apvārdošanas. Saeimas ārkārtas vēlēšanas notiks jau 17.
septembrī. Deputātu kandidātu
sarakstu iesniegšana sākās 29.
jūlijā un ilgs līdz 18. augustam.
Sociālie un plašsaziņas līdzekļu pētījumi norāda, ka ārkārtas
vēlēšanās plāno piedalīties daudz
vēlētāju, varbūt pat tikšot uzstādīts jauns piedalīšanās rekords.
Interese tātad ir liela, un tas ir
svarīgi. 10. Saeimas vēlēšanās
līdzdalība nebija tik dzīva, tāpēc
tādus lielus laurus plūca Saskaņas
centrs (SC), kam izdevās mobilizēt cittautību krievvalodīgos un
arī tos no latviešiem, kam Krievija šķiet tuvāka un mīļāka nekā
Eiropa un no Krievijas uzbāzības
brīva Latvija.
Saskaņas centrs pirmais no lielajām partijām iesniedza savu
kandidātu sarakstu. Tajā starp
krieviskiem uzvārdiem parādās
arī latviešu bāleliņi, it sevišķi
uzņēmēji, kam lielas cerības uz
saimniecisko darījumu paplašināšanu ar Krieviju.
Tomēr lielākā daļa latviešu balsotāju par Saskaņas centru nekad
nebalsos. Jo lielāks būs balsotāju
pieplūdums vēlēšanu dienā, jo
mazāk Saskaņas centra deputātu
nonāks Saeimā.
Lielā robežšķirtne, sarkanā līnija starp latviešu un migrantu
balsotājiem, ir Latvijas okupāci-

Cita kulīte, bet kā ar vēžiem
jas jautājums. Maskavai uzticīgie
krievi un citi, kas runā viņu valodā, nepiekrīt vēsturiskajai patiesībai, ka 1940. gada jūnijā Latviju,
tāpat kā Lietuvu un Igauniju,
okupēja padomju kaŗaspēks un
sākās okupācija.
Ne visi Latvijas polītiķi vēl ir
paturējuši principiālu nostāju par
to. Tikai tad, kad Saskaņas centra
vadoņi un atbalstītāji atzīs okupācijas faktu, viņus varētu uzņemt valdošajā koalicijā. Vēlēšanu apvienība Vienotība, kas
10. Saeimā bija valdošajā koalicijā ar Zaļo un Zemnieku savienību (ZZS), sāk dalīties principiālos šī jautājuma piekritējos un
laipotājos, kas runā par kaut
kādām tomēr iespējām sadarbībai ar okupācijas fakta noliedzējiem. Viņu vidū nonākusi pat
Jaunā laika Solvita Āboltiņa.
Saskaņas centra vadoņi ir kļuvuši ļoti pašapzinīgi un apgalvo,
ka šajās vēlēšanās viņi parādīs, ka
ir lielākā partija Latvijā un tāpēc
viņiem pienāksies būt gan valdošajā Saeimas koalicijā, gan valdībā. Varbūt pat ministru prezidenta krēslā varētu iesēsties, piemēram, Rīgas pilsētas galva Nils
Ušakovs, jo viņš, lūk, tik labi
vadot Rīgas pašvaldību. Patiešām,
Ušakovs ir tautā diezgan populārs. Kopš Rīgas domi ir atstājis
Ainārs Šlesers, nav vairs mainītas
runas par grandioziem plāniem
ostā un lidostā „Rīga”. Vairāk
nekā pārējā Latvija Rīga ir atkopusies no krizes, pašvaldības
budžets ne tikai piepildās, bet pat
pildās ar uzviju, bezdarbs ir
mazinājies, ielas atkal pārpildītas
ar automobiļiem, un to vidū
lepni slīd gluži jauni mersedesi,
BMW, leksusi, porši utt. Rīgā

lielā vairumā redzami Krievijas
tūristi, Jūrmalas nupat notikušajā Jaunā viļņa festivālā saradās
vēl nepiedzīvots „biezo” krievu
bars. Aināra Šlesera Saeimā ierosinātajam un pieņemtajam likumam, ka ārzemnieki, kuŗi nāk ar
prāvu žūksni naudas, ko iegulda
īpašumos un dažādos uzņēmumos,
automatiski iegūst pagaidu iebraukšanas atļauju Latvijā, kā arī brīvu
ceļu tālāk uz visām Šengenas
valstīm, – netrūkst sekotāju.
Latvijā ieplūst krievu nauda un
gandrīz vai draud izraisīt jaunu
īpašumu cenu kāpuma burbuli.
Bailes no SC kļūšanas par
Latvijas lielāko polītisko spēku
izraisījusi jūlija beigās izdarītā
aptauja, kas rāda, ka nupat nodibinātā Zatlera reformu partija
(ZRP) kopā ar SC dala pirmo
vietu populāritātē. No tām atkritusi Vienotība un arī ZZS. Zatlers
gan par sadarbību ar SC nav
daudz izteicies, bet ir aicinājis savā partijā visus, kas atbalsta viņa
platformu, neatkarīgi no tautības.
Zatlera fainomens Latvijas polītikā, protams, ir svaigs un spēcīgs. Viss ir atkarīgs no tā, cik
veikli un sekmīgi viņš spēs savu
populāritāti augstā līmenī noturēt
līdz vēlēšanām. Pagaidām Zatlera
knābāšana un mēģinājumi viņu
dažādi kompromitēt nekādu bojājumu viņa tēlā nav radījuši.
No pārējām 10. Saeimas partijām Šlesera-Šķēles-Latvijas ceļa
palieku kompots Par labu Latviju
ir pašķīdis, likvidējoties Tautas
partijai. Lai atkaŗotu populāritāti
un ievērību, Šlesers panācis, ka
Par labu Latviju/LC nosaukuma
vietā būs Šlesera reformu partija
PLL/LC. Diezin vai no paliekām
Šleseram izdosies sastiķēt kaut

AT S AU C O T I E S U Z P U B L I C Ē T O
Vai necilvēcībai ir ideoloģija?
Pēc šausmīgajiem notikumiem
Norvēģijā (līdzīgi kā pēc citām
prātam neaptveŗamām traģēdijām) cilvēki allaž meklē vainīgos. No vienas puses, lai nepieļautu šādu notikumu atkārtošanos, no otras – lai varētu uz kādu
izgāzt dusmas un sašutumu. Jebkuŗa nozīmīga notikuma cēloņu
izpratne, protams, ir ļoti derīga,
taču jāapzinās arī šādu diskusiju
riski. Emociju varā daudzi pasaka
ko tādu, ko varbūt nemaz nedomā
vai ko var tulkot dažādos veidos.
Daudzviet Eiropā par notikušo
morālu līdzatbildību netieši liek
uzņemties nacionāli orientētiem
polītiskiem spēkiem. Manuprāt,
tā ir absurda pieeja. Atšķirībā no
normāla cilvēka maniaks pirmām
kārtām ir maniaks un tikai tad
norvēģis, kristietis, liberālis vai
sociālists. Necilvēcība skaidrojama nevis ar piederību pie kādas
vispārpieņemtas uzskatu sistēmas,
bet gan ar daudziem, neskaitāmiem
apstākļiem, kuŗu saraksta augšgalā, visticamāk, būtu iedzimtība,
audzināšana, cilvēka garīgās traumas un cita veida negātīva privātā
pieredze. Nekas nevar šādu necilvēcību attaisnot, tieši tāpat kā nav
attaisnojama arī vienkāršota šo
notikumu skaidrošana, tādējādi
aizvainojot neskaitāmus cilvēkus
visā pasaulē, kuŗiem ar vardarbību nav ne mazākā sakara.

11

Tajā brīdī, kad dažādi polītiķi
gluži kā reklāmas kampaņas ietvaros atkārto, ka „Visu Latvijai!”
esot minēta Norvēģijas maniaka
manifestā, rodas nožēla, ka šādas
traģēdijas tiek izmantotas polītiskos nolūkos. Mērķis ir gremdēt „Visu Latvijai!”, jo nacionālo
spēku izredzes nākamajās vēlēšanās arvien pieaug.
Slepkava esot norādījis, ka ir
kristietis, un vēl – ka iepriekšējā
dienā pirms nozieguma bijis
solārijā. Varbūt kādam tāpēc
ienāks prātā noziegumos vainot
arī visus kristiešus vai tos, kas
jebkad apmeklējuši solārijus?
Mans kollēga Jānis Iesalnieks
jau vairākkārt publiski atzinis, ka
tīmeklī izteicies par šiem notikumiem ļoti neveikli, ļaujot iespēju to
dažādi interpretēt. Lai aizstāvētu
savas organizācijas labo vārdu,
viņš arī atkāpies no valdes un
nolēmis nekandidēt vēlēšanās.
Uzbrukumi Jānim Iesalniekam
par šo neveiklību, lai arī pamatoti, tomēr ir gaužām nesamērīgi.
Pētnieki visā pasaulē (tāpat kā to
neveiksmīgi mēģināja pateikt Jānis) allaž ir apgalvojuši, ka viens
no terrorisma cēloņiem ir dažādas
sociālas netaisnības. Vai multikultūrālisms uzskatāms par sociālu
netaisnību, atkarīgs no šī jēdziena
skaidrojuma. Manuprāt, nē, ja mēs
runājam par multikultūrālu pa-

sauli, kuŗā tiek saglabātas un
attīstītas dažādu tautu valodas,
tradicijas un dzīvesveids. Taču
nereti ar multikultūrālismu saprot
arī radikālu kosmopolītismu –
uzskatu, ka tēvzeme ir tur, kur ir
labi, un ka valstu un tautu robežām ir jāpazūd. Šādu multikultūrālismu mums 50 gadu gaŗumā
uzspieda padomju ideologi, mudinot tautas sakust vienotajā
padomju asimilācijas katlā. Tas
nav pieņemami, un to tiešām var
raksturot kā lielu sociālu netaisnību pret tautu (īpaši mazo) vēlmi
saglabāt savu savdabību un patstāvību vēl daudzas paaudzes uz
priekšu.
Labākais, ko latviešu ļaudis Latvijā un visā pasaulē varētu no
šiem notikumiem gūt, ir mācība,
ka atšķirīgus uzskatus jāmēģina
pieņemt ar cieņu un sapratni, kā
arī apjēga par to, cik svarīgi ir
veidot iespējami ciešāk saliedētu,
uz līdzīgām vērtībām dibinātu
sabiedrību. Varbūt īstais laiks
būtu domāt par to, lai Latvijas
skolās ne tikai apgūtu konkrētas
sausas zinības, bet arī visu tautību
bērni tiktu audzināti valstiskā un
nacionālā garā, veidojot cieņu un
iejutību pret citiem cilvēkiem.
Raivis Dzintars,
10. Saeimas deputāts, Nacionālās
apvienības Visu Latvijai! – TB/
LNNK līdzpriekšsēdis

ko tādu, kas spētu pievilkt 5%
vēlētāju, lai pārvarētu barjēru.
VL/TB/LNNK ir apvienojušies
kopīgā Nacionālo spēku partijā,
kas nākamajā Saeimā varbūt pat
uzkāps augstāk nekā astoņu deputātu grupa iepriekšējā sasaukumā. Bailēs no SC putiniskās
polītikas, ko tā tagad gan cenšas
neuzsvērt, latvieši varētu lielākā
skaitā balsot par nacionālajiem
polītiķiem, kas īpašā godā tur
latviešu valodu, latvisko apziņu
un patriotismu. Ja nacionālie
spēki tiešām sasparosies, viņus
nevarēs ignorēt tie, kas veidos valdošo koaliciju nākamajā Saeimā.
Jautājums, vai tie paši vēži būs
arī nākamajā kulītē, ir jau pa
pusei atbildēts, – atšķirība būs.
Neredzēsim tur vairs Šķēles kompaniju. Viņa partija ir likvidēta.
Šlesera iekļūšana ir zem lielas
jautājuma zīmes. Lemberga ietekme arī noteikti kļūs mazāka.
Viņu tagad sākusi nopietni vajāt
Lielbritanijas tiesa. Jaunpienācējs
Zatlers trosē velk līdzi grupu
uzņēmēju un svarīgus padomdevējus. Kam gan nepatīk nostāties
zem saukļiem „nost ar korupciju!”, „nost ar oligarchiem!”, „nost
ar privātizēto demokratiju!”.
Vienotība, kuŗas daži līdeŗi
nesen aicināja Zatleru savā pulciņā, tagad runā, ka ar Zatleru
noteikti sadarbosies. Tumšais zirdziņš ir SC, kuŗa jaunajā deputātu kandidātu sarakstā it kā neesot
vairs tādu, kas latviski nerunā.
Kaut arī apkārt klīst prasība krievu valodai piešķirt otras valsts
valodas statusu, SC vadība izvairās šādu prasību izbazūnēt savā
kampaņā. Ir pat palaists burbulis,

ka Urbanovičs sarunās ar Dombrovski un Zatleru, kad tas vēl
bija Valsts prezidents, gandrīz,
gandrīz esot ielaidies atzīt, ka Latvija bijusi okupēta zeme. Protams,
viņa elektorāts ir orientēts nevis
uz Rīgas, bet gan uz Maskavas
pusi. SC piekāpšanās nacionālajos jautājumos noteikti izraisītu
promaskavisko spēku atgriešanos PCTVL rindās, kas pašas SC
deputātu skaitu krietni vien samazinātu. Taču balsstiesīgo krievvalodīgo Latvijā ir tik, cik nu viņu
ir, proti, nepilna ceturtdaļa no
potenciālo vēlētāju kopskaita.
Kas valstiski noskaņotiem latviešiem atliek? Balsot par tām
partijām, kas nevēlas varā dalīties ar maskaviski orientētiem
polītiķiem, resp., ar SC. Rūpēties,
lai latviska Latvija būtu ne tikai
sauklis, bet arī īstenība. Lielā
krievu minoritāte un pārkrievotie
cittautieši lēnām zaudē ietekmi
valstī. SC „uzrāviens” 10. Saeimā
diezin vai nākotnē kādreiz atkārtosies. Vēl tomēr jānāk vismaz vienai paaudzei, lai aizpildītu robu,
ko baismais okupācijas laiks
iecirtis tautas organismā. Jāatbalsta tie polītiķi, kam rūp mūsu
tautas nākotne, kas ir par latviešu
dzimstības veicināšanu un kas
rūpēsies, lai nākotnē plauktu
lauksaimniecība, rūpniecība un
visi citi resori, kas rada jaunas
darba vietas un novērš turpmākus izceļošanas viļņus.
Ja latvieši apņēmīgi piedalīsies
11. Saeimas ārkārtas vēlēšanās
un balsos par pozitīvām, latviskām partijām, mūsu valsts arī
turpmāk atkopsies un kļūs arī
viengabalaināka. Lai to panāktu,
svarīga ir arī katra ārzemju latvieša balss.
Ojārs Celle

TAUTAS BALSS – DIEVA BALSS
Saeimas vēlēšanām jānotiek pavasarī
Pirms 90 gadiem 17. un 18. aprīlī Latvijas abu dzimumu personas vispārējās, tiešās, aizklātās un
proporcionālās vēlēšanās ievēlēja
pirmo valsts likumdevēja iestādi
Satversmes sapulci (S.s.) ar speciālu uzdevumu izstrādāt valsts
pamatlikumu jeb Satversmi. Tajā
laikā vēlētāji maz interesējās par
turpmāko valsts iekārtu, vairāk par
to, kādā veidā Satversmes sapulce
pieņems agrārās reformas likumu.
Partijas galveno uzmanību vēlēšanu cīņās vērsa agrārā jautājuma
virzienā. Satversmes sapulces darbība noritēja 21 komisijā, no tām
lielākās bija agrārā komisija – 40
locekļu un satversmes komisija –
26 locekļi un pārējās komisijas ar
dažādu mazāku locekļu skaitu.
To darbs ne vienmēr bija raits un
veiksmīgs. Kādā S.s. sēdē sapulces sekretārs sociāldemokrats
Roberts Ivanovs ieminējās par
vienas komisijas lēno darbību,
Kārlis Ulmanis no vietas iesaucās:
‘’Likvidēsim šo komisiju!’’
Līdzīgi būtu vajadzējis rīkoties
arī ar tiem mūslaiku Saeimas deputātiem, kuŗi noteica, ka Saeimas vēlēšanas izdarāmas oktobŗa
pirmajā sestdienā. Viņi nebija tik
čakli, lai ieskatītos 1921. gada 26.
oktobŗa S.s. 22. sēdes protokolā,
kur redzams toreiz pieņemtais
likums par valsts budžetu. Likuma pirmajā pantā teikts, ka
budžeta periods sākas 1. aprīlī un
beidzas nākamā gada 31. martā.
Mūsu deputāti neievēroja, ka dzīvojam ar padomju laika tradici-

jām arī budžeta apsaimniekošanas
jomā, un tas radīja kārtējās nesaprašanās arī pirms 10. Saeimas
vēlēšanām, un piepildās tas, par
ko brīdināja agrāko laiku polītiķis
Hugo Celmiņš: ‘’Vēlētāji zaudē
savu dārgāko mantu – savas
vēlētāju balsis.’’
Vērojam tautas aktīvitātes brīžus: ‘’lietussargu revolūciju’’, Saeimas nama logu sišanu 2009. gada
13. janvārī un citus Saeimas
neizdarības un valdības neskaidrās rīcības izraisītos notikumus
un zinām, ka septembrī daudzi
nupat atgriezušies no atvaļinājumiem, citiem turpinās svarīgā un
atbildīgā ražas novākšana, bet
tajā pašā laikā bērni jāsagatavo
skolai, tomēr jaunais Ministru
kabineta sastāvs divu mēnešu
laikā pēc vēlēšanām sāk izstrādāt
sasteigtu un neapdomātu budžetu,
kas jāpieņem jaunievēlētajai Saeimai, bet jaunā valdība paredz
tādas pašas sasteigtas budžetu
lāpošas reformas. Ja nemaina
budžeta pieņemšanas laiku,
ierosinu Saeimas vēlēšanas pārcelt uz marta pirmo sestdienu,
bet jaunievēlētajiem deputātiem uz pirmo sēdi pulcēties
aprīļa pirmajā otrdienā. Ieguvumi būtu vairāki, turklāt vērā
ņemami: sabiedrība aktīvāk iesaistītos vēlēšanās, un nākamā gada
budžetu gatavotu jau pieredzi
apguvuši ministri, bet pieņemtu
zinīgi Saeimas deputāti.
Domas un darbus Latvijai!
Uldis Priede
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Latvieši Sibirijā. 2011. gads

Ligita Kovtuna
(Turpinājums no Nr. 30)

Kopā ar kinogrupu un „Sibirijas bērniem”
maršrutā Rīga-Maskava-Omska-Drobiševa-Jekaterinburga-SoļikamskaUsoļlags-Kirova-Slobodska-Vjatlags-Maskava-Rīga

Arī Soļikamska diemžēl ir vēsturiski apzīmogota kā viena no
baisākajām pilsētām – Usoļlaga
centrs. Visapkārt milzīgas kalija
atradnes, ko 1927. gadā uzgāja,
meklējot naftu. Te arī izdzisis
daudz tūkstošu dvēseļu.. Ne tikai
latviešu.

Ciemojamies pie vācu biedrības
priekšsēža, latviešu likteņbiedra
vācieša Edvīna Griba. Viņš te atvests 1941. gada septembrī 16 gadu vecumā līdz ar daudziem
tūkstošiem citu Volgas vāciešu –
celt pulveŗa rūpnīcas, vergot sāls
raktuvēs un mežos. Baigā statistika liecina, ka 1942. gadā gājuši
bojā ap 900 vāciešu mēnesī. Kopumā Soļikamskā un Usoļlagā
bijuši 44 000 izvesto vāciešu.
Edvīna māte mirusi 1932. gadā,
tēvs 1937. gadā nošauts. Un Edvīns devis sev zvērestu: ja izdzīvošu, palikšu te un palīdzēšu
izdzīvot saviem tautasbrāļiem.
Edvīns ir vācu valodas skolotājs,
joprojām darbojas jauniešu attīstības centrā, kur notiek mūsu
tikšanās. Un arī te uzdodam
jautājumu – nu kā tas nākas, ka

Emma Drozdova ir Saratovas
vāciete, visu mūžu Drobiševā
strādājusi par sklotāju. Raksta
novada vēsturi, arī dzeju, ko
mums mīļuprāt nolasīja. Dzejoļi
ir par mīlestību

Dokumentālo filmu „Piemini
Sibiriju” varat iegādāties, sazinoties ar Laika biroju ASV:
e-pasts: laiksDSR@aol.com
fakss: 732-549-0466
Cena–USD 18,–plūs pasta izdevumi.
Eiropas zemēs filmu un grāmatas varat iegādāties, sazinoties ar laikraksta Rīgas
redakciju.

Edvīns Gribs, Soļikamskas vācu
biedrības priekšsēdis

joprojām pilsētās ir Ļeņina pieminekļi un varmāku vārdos
nosauktas ielas?! „Ir vajadzīgs
kāds drosmīgs cilvēks, kas iet
priekšgalā un pret to cīnās. Bet te
dzīvo iebaidīti cilvēki, kuŗi nezina, kas ar viņiem notiks rīt.”

Edvīns nav īpaši optimistisks arī
par dokumentiem, proti, tie atrodas Permā, apgabala centrā, lielai
daļai to ir beidzies glabāšanas
termiņš. Dokumentu glabātavās
strādā armijas cilvēki, kas bez
liekas domāšanas „papīriem” pielaidīs uguni, ja viņiem to liks.
Edvīns pats mūsu sarunā arī
netiek pāri vārdiem „Latvijas
okupācija”. „Kad Latviju pievienoja Padomju Savienībai – tā pie
mums pieņemts teikt.” Kādos
vilkos dzīvo, tā jāgaudo.
Neko teikt – Soļikamskā, ne
jau nu pilsētas centrā, ir arī piemiņas akmens represijās cietušajiem. Itin bezpersonisks veidojums, ar dzeloņstiepli apjozts,
nekāda uzraksta, tikai dzejas rindas (bez autora, bet zinātāji teic –
Annas Ahmatovas). Saturs šāds:
„Gribētos visus vārdā saukt, bet
saraksts ir atņemts, un zināt nav
ļauts...”
***
Klāt Līgo vakars. Soļikamskas
pilsētas galvas vietnieks Aleksejs
Jeļcovs ir parūpējies par sakoptu
pļaviņu Kamas upes krastā ar
ugunskura vietu un soliņiem.
Saplūcam jāņuzāles. Te tās ir
tādas pašas kā Latvijā: sarkanais
āboliņš, pelašķi, smilgas, vanagzirņi un smaržo arī tāpat! Ar
mums kopā visu pēcpusdienu un
vakaru ir žurnālists, Soļikamskas
neatkarīgā radio vadītājs Jevgeņijs. Arī viņi par mūsu ierašanos
uzzinājuši tās pašas dienas rīta
pusē un atvainojas, ka nav paspējuši sarīkot neko labāku. Bet
ir jau gana labi. Ir jāņusiers un
pīrādziņi, Sibirijas garšīgais alus.
Amanda savā skaistajā, dziļajā
balsī sāk Līgodziesmu... Man
piezvana draudzene Dzidra no
Ikšķiles... Nevaru atminēties, kad
būtu līgojusi prom no Latvijas.
Drusciņ skumji. Rītausmu, saprotams, nevaram atļauties sagaidīt,
jo rīt atkal ceļš zem kājām.
Kopumā pa Sibirijas ceļiem
un stepes neceļiem esam

Dzintra un Baibiņa Līgo vakarā

Sibirijas bērns Renāta Sakse
Kamas krasta puķu pļavā

nobraukuši 3500 kilometrus.
Autobuss, teiksim tā, cienījama
vecuma, šaurs, kofeŗi salikti

turpat salona aizmugurē, ventilācija tik, cik pa atvērtiem
logiem. Taču neērtības kompensē brīnišķīgie šofeŗi Zachars
un Pāvels. Zachars ir tatārs, bet
Pāvelā rit igauņu asinis – viņa
uzvārds ir Uibo. Brauc lieliski,
ir rūpīgi un iejutīgi. Viņi ir no
Krasnojarskas un „Sibirijas bērnus” no Latvijas vadā jau kopš
2006. gada. Un te ir vietā pateikt,
cik draudzīgs, saliedēts un
pacietīgs ir mūsu ceļabiedru
pulks. Visā gaŗajā, grūtajā ceļā
neatskanēja neviena žēlaba,
toties smiekli, asprātības un
stāsti gan. Dzintra stāsta, ka
šajos ceļojumos ir izveidojusies
viena liela, stipra un draudzīga
ģimene, kas gadu no gada kļūst
arvien kuplāka. Un tikšanās un
sazvanīšanās turpinās jo
intensīvi.
Jau pēc nedēļas tiekamies pie
Hēlijas viņas Jūrmalas mājā. Nu
jau mums ir tik daudz kopīga.
(Turpmāk vēl)

Nevarēju atturēties, nepozējusi "pilsētas plūdmalē..."

Ar Latviešu fonda atbalstu izdota grāmata – “Sibirijas bērni”
1.sējums angļu valodā (340
intervijas ar 1941. gadā uz
Sibiriju aizvestajiem bērniem).
“The Children of Siberia”
var pasūtināt, sūtot čeku pēc
adreses: A.Jerumanis 1600 El. Rito
Ave, Glendale, CA 91208, USA.
Grāmata kopā ar sūtīšanu
maksā 70 USD.

Piemineklis represētajiem Soļikamskā

Ir arī skaisti sakoptas, etnografiskā stilā būvētas mājas
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Augusta mozaīka

Piektais Hamlets
Ir ieskrējies augusts – vasaras
pēdējais mēnesis. Un pavisam
tuvu jau nākamā gadu loka nojausmas, kaut par kultūras sarīkojumu, dažādu mūzikas veidu
festivālu un visādu citādu svētku
trūkumu arī līdz šim neesam
varējuši sūdzēties. Par teātŗa sezonas sākumu galvaspilsētas ielās
vēstī afišas ar Valmieras teātŗa
repertuāru, jau pašā augusta
sākumā Rīgā sākās šī skatuves
ansambļa viesizrādes.
Šoruden tām īpašu nozīmību
piešķiŗ režisora Oļģerta Krodera
deviņdesmit gadu jubileja. Šāda
gadskārta jau pati par sevi ir
cienījama, taču, ja ņem vērā, ka
jubilārs vēl arvien ir aktīvs sava
Valmieras teātŗa un visas Latvijas
teātŗa dzīves veidotājs, to var uzskatīt par unikālu. Vismaz Latvijas
teātŗa vēsturē līdzīgu piemēru nevaram atrast. Savu jubileju režisors
sagaida, strādājot ar jaunu iestudējumu – amerikāņu autora T. Viljamsa lugu „Orfejs nokāpj pazemē”.
Teāŗa kritiķa Roberta Krodera
un aktrises Hertas Vulfas dēlam
Oļģertam dzīves gaitās pārbaudījumu nav trūcis. Kopā ar ģimeni
1941. gadā izsūtījums uz Sibiriju,
no kurienes varēja atgriezties
tikai pēc 15 gadiem. Izrauties no
dzīves persona non grata statusā
palīdz Dailes teātŗa vadītājs Eduards Smiļģis, aicinot Oļģertu piedalīties savos izrāžu mēģinājumos.
Par pirmo Krodera profesionālo
teātri kļūst Liepājas skatuve, tur
arī pirmais iestudējums – Jāņa
Kalniņa opera „Ugunī” 1959. gadā.
Jubilejas intervijās režisors atzīst –
virzība uz teātri bijusi viņam
šūpulī ielikta, uz to mudinājusi
atmosfaira ģimenē, citas izvēles
nevarēja būt. Cauri gadu desmitiem Oļģerts Kroders, strādājot
dažādos teātŗos, bet visauglīgāk
Liepājā un Valmierā, savā darbā
iedzīvina starpkaŗu Latvijas brīv-

lugas, piemēram, Evitas Sniedzes
darbus, kuŗos redz iespēju paust
savu viedokli par mūsdienu Latviju un tās cilvēkiem. Pats labprāt
iejuties arī aktieŗa ādā, spēlējis
filmās un Jaunā Rīgas teātŗa izrādēs. Arī tagad teātris Kroderam
ir visas dzīves saturs un piepildījums, viņš ne vien strādā,
bet arī dzīvo Valmieras teātrī.
Labi saprotas ar cilvēkiem, kas
jaunāki par viņu, aktieŗi viņu mīl
un tiecas pie viņa, jo būt Krodera
tuvumā viņiem nozīmē ļoti daudz.

vijas Televīzija 9. augustā parādīja
Krodera režisora darbam veltītu
dokumentālo filmu „Piektais
Hamlets”. Kuŗš ir piektais, ja
bijuši tikai četri iestudējumi?
Viņš pats – Kroders.

Mūzikas veltes
labdarībai
Rīgas Domā 6. augustā notika
divu pasaulē plaši pazīstamu
mākslinieču labdarības koncerts,
kas bija veltīts Rehabilitācijas centram „Mēs esam līdzās”. Cēlam

norisinājās Daces Micānes Zālītes dzejas grāmatas „Vāveŗu gane”
atvēršana. Šajā savas dzīves svarīgajā brīdī autore bija vēlējusies
būt kopā ar sev tuviem cilvēkiem.
Kad vakara gaitā katrs no klātesošajiem raksturoja savu saikni
ar sarīkojuma galveno „vaininieci”,
izveidojās savdabīgs, daudzšķautnains dzejnieces portrets. Meitene, kas savā dzimtajā Jelgavā
mācījusies mūzikas skolā flautas
spēli, vēlāk J. Vītola Latvijas
Valsts konservātorijā – masu

Iestudējusi dažādus Dziesmu svētku sarīkojumus, rakstījusi lugas,
pirmā no tām „Mistērija par
Rīgu” Daces režijā piedzīvojusi
izrādi Hanzas dienu atklāšanas
ceremonijā Daugavmalā 2001. gadā, viņa ir arī autore un režisore
Dailes teātŗa iestudējumam „Īkstīte”. Tagad sadarbībā ar folkloristu Dāvi Staltu strādā ar ieceri
„Zalkša līgava”.
Savu dzīves ceļu Dace saistījusi
ar bērnu ārstu Egīlu Zālīti, un
šobrīd viņi kopā ar dēlu Krišjāni
dzīvo Amerikā, Gilfordā, pilsētiņā
pie Atlantijas okeana. Viņa mācās
pati, māca latviešu bērnus Konektikutas skolā, raksta laikrakstam Laiks un puķainā piezīmju
kladē raksta savu lirisko dienasgrāmatu – dzejoļus. Gadu gaitā
to sakrājies tik daudz, ka izveidota
grāmata, kas ar ALAs Kultūras
fonda atbalstu šovasar ieraudzījusi dienasgaismu.
Piecās krājuma nodaļās sakārtoti dzejoļi, kuŗos atklājas ne tikai
autores interešu loks un plašais
darības lauks, bet arī Dacei vien
raksturīgā dabas izjūta un tautas
sakņu klātiene. Latvijas dabas tēli,
mītoloģijas motīvi, latvju rakstu
zīmju tulkojumi, veltījumi tuviem
cilvēkiem – tā visa ir Daces pasaule – krāsaina, smaržīga, bagāta, iekšējas gaismas apstarota.
Un dzejoļi virknējas kā autores
pārdzīvojumu nospiedumi.
Vāveŗu gane, kas „iemācījusies
sarunāties ar klusumu, sadzirdēt

Iveta Apkalna un Maija Kovaļevska

Viņi iegūst ne tikai labu profesionālu rūdījumu, rosinājumu
pēc patstāvīgiem meklējumiem,
bet arī saskari ar mūsdienās vairs
tik reti sastopamo „veco labo inteliģenci”. Tā galvenokārt ir gara
brīvības un patstāvīgas domāšanas
skola, garīgās bagāžas nemitīgās
vairošanas mudinājums bez jelkādām pamācībām, tāpat vien
līdzās esot, kopā strādājot.

Sveicam jubilejā režisoru Oļģertu Kroderu!

valsts inteliģences neatkarīgo garu
un kultūras mantojumu apvienojumā ar mūsdienu cilvēka racionālo loģiku un meklētāja azartu.
Visi viņa iestudējumi risina galvenokārt cilvēka iekšējās un ārējās brīvības problēmu, bet izteiksmes līdzekļu meklējumi virzīti
tā, lai tiešāk un iedarbīgāk uzrunātu skatītājus.
Četras reizes mūžā Oļģerts Kroders iestudējis Šekspīra „Hamletu”, ik reizi klasiskajā lugā
atklājot atšķirīgas šķautnes un ik
reizi to padarot par laikmetīgu
problēmu izrādi. Iecienījis klasisko drāmaturģiju, taču labprāt
iestudē arī mūsdienās tapušas
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mērķim bija vienojušās ērģelniece
Iveta Apkalna un operdziedātāja
Maija Kovaļevska. Viņu iecere
mūzicēt kopā un koncerta ienākumus veltīt bērniem ar īpašām
vajadzībām guva atbalsi rīdziniekos un pilsētas viesos, un koncets
bija jo kupli apmeklēts. Turklāt
pavērās reta iespēja dzirdēt abas
mūziķes, jo par savām mājām
viņas nu sauc pavisam citas valstis. Iveta Apkalna dzīvo Vācijā,
Maija Kovaļevska – Italijā. Intriģēja arī koncerta programma, jo
Maija Kovaļevska, nule dzirdēta
Siguldas Opermūzikas festivālā,
kur spoži atveidoja Tatjanas lomu
P. Čaikovska operā „Jevgeņijs
Oņegins”, tagad sniedza garīgo
repertuāru.
Trauslā Iveta Apkalna Doma
ērģelēm lika skanēt tūkstoš balsīs,
ļaujot apjaust šī instrumenta varenību un plašās izpausmes iespējas.
Bet pēc J. S. Bacha un F. Lista
skaņdarbu solo atskaņojuma mūziķe pārvērtās iejutīgā pavadītājā,
ļaujot pilnīgi izpausties Maijas
Kovaļevskas balss daiļajam skanējumam. Mūzikas spēks un maigums apgaroja J. S. Bacha/Š. Guno
„Ave Maria” un S. Franka „Panis
Angelicus” dziedājumu, bet, par
prieku sajūsminātiem klausītājiem, piedevās skanēja latviski
dzidrā dziesma „Ir viens vakars
maijā” – mīlestības apliecinājums
abu mākslinieču dzimtenei.
Katrā ziņā labdarības idejas
kopšana un attīstīšana šim koncertam piešķīra vēl papildu „pievienoto vērtību”, liekot ikvienam
aizdomāties, ko labu citiem cilvēkiem varam darīt mēs katrs. Abas
mūziķes, dāvājot prieku klausītājiem, sniedza neaizmirstamu cilvēcības paraugstundu.

Visos laikos Olis, kā viņu sauc
kollēgas, nicinājis liekulīgi „smalku uzvešanos”, viņam ir izcila
humora izjūta, kaut pats atzīst,
komēdijas nepadodoties, bet arī
deviņdesmit gados viņam tik ļoti
piestāv pašpuiciski izteicieni un
izaicinoša izturēšanās. Tas pieder
pie mākslinieka būtības šķautnēm.
Oļģerta Krodera 90 gadu jubilejas dienā Valmieras teātris Rīgā
uz Nacionālā teātŗa skatuves izrādīja vienu no režisora pēdējo gadu spožākajiem iestudējumiem –
Jauns dzejas krājums
Šekspīra „Karali Līru”, bet 10. sep„Vāveŗu gane”
tembrī Valmierā ar speciālu uzveSirsnīgā, siltā gaisotnē Pārdaudumu „Ir tikai teātris” notiks jubilāra sumināšana. Savukārt Lat- gavā, Ojāra Vācieša mūzeja zālē,

Dzejas grāmata atvērta! No labās: autore D. Micāne Zālīte

svētku režiju, rakstījusi libretus
savām izrādēm, kuŗas galvenokārt
veltītas bērniem, profesionālajā
darbībā sadarbojusies ar komponistiem, mūziķiem, folkloristiem.

no tāluma un nomesties ceļos
visas dzīvās radības priekšā”,
protams, ir viņa pati, tāpēc arī uz
grāmatas vāka – Daces foto.
Gundega Saulīte
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REDAKCIJAS VIESIS
Aleksandru Gāršu mūsu lasītāji jau labi iepazinuši pēc
viņa atmiņu stāstiem „Ar zābakiem uz Austrāliju”, „Truši”, kā
arī pēc viņa vēsturiskās apceres
par mazākumtautībām Latvijā.
Šovasar Aleksandrs atrada laiku iegriezties arī Rīgas redakcijā.
Uz Latviju viņš brauc ik gadu,
parasti uz trim nedēļām vasarā,
jo „mani tā iepriecina Latvijas
daba, lauku ainavas, Dziesmu
svētki. Šais tautas svētkos biju arī
okupācijas gados – divas reizes.
Patīk peldēties ezeros...”
Aleksandrs atminas tēva teikto –
kājām aizietu atpakaļ! Arī pašam
bijusi doma atgriezties Latvijā,
bet sievas nāve šo nodomu likusi
mainīt. Rīgu Aleksandrs bija spiests
atstāt deviņpadsmit gadu vecumā,
un turpmākais liktenis jau pavērsies līdzīgs kā tūkstošiem latviešu. „Bet pēc skolas laikā lasītās
Zālīša „Latvijas vēstures” dzimtenes mīlestība ieauga asinīs. Un
mani sarūgtina tas, ka šodien
latviešiem Latvijā trūkst šīs dzimtenes mīlestības. Vienīgās „zāles” ir
šo jūtu ieaudzināšana ģimenē un
nostiprināšana skolā. Manā ieska-

Kājām aizietu atpakaļ!

Aleksandrs Gārša pie redakcijas grāmatu plaukta

tā liela vaina ir izglītība sistēmā.”
Arī Aleksandra ģimeni skārušas Staļina represijas – Sibirijā
palikuši brālēni Pauls Gailītis un
Markus Gailītis. Arī Austrālijā
radu nav, tuvākais cilvēks ir
dzīvesbiedre Izabella, ar kuŗu
kopā ir četrpadsmit gadus.

Aleksandrs Gārša ir Latvijas
Goda konsuls Austrālijas pilsētā
Kērnsā (Cairns). „Tā nu Ārlietu
ministrijas uzdevumā kultivēju
draudzības saites un ekonomiskās
attiecības starp Latviju un savu
mītnes zemi. Kērnsa gan nav
nekāda lielā pilsēta – 160 tūkstoši

iedzīvotāju salīdzinājumā ar 4
miljoniem Melburnā!”
Aleksandrs Gārša ir jurists,
savulaik bijis līdzīpašnieks advokātu firmā. Aktīvo advokāta praksi
atstājis 69 gadu vecumā, bet joprojām darbojas par starptautiskas klases notāru. „Manos darba
pienākumos ietilpst juridisku dokumentu apstiprināšana starpvalstu darījumos. Latvijai un latviešiem palīdzu praktiskos jautājumos, piemēram, mantošanas
gadījumos, pārstāvu tiesās.”
Savas juridiskās zināšanas Aleksandrs licis lietā, arī palīdzot, piemēram, latviešu organizācijām
uzrakstīt statūtus un citus dokumentus, lasījis referātus par polītiskiem tematiem. Jo blakus pamatizglītībai Aleksandrs jau
1958. gadā izgājis arī polītikas,
filozofijas un vēstures zinību
kursu, papildus iegūstot gradu
humānitārajās zinībās. Kvalifi-

cējies arī vācu valodā.
1990. gadā Aleksandrs Gārša
piedalījās Pirmajā latviešu advokātu kongresā, kur nolasīja referātu „Par brīvību un demokratiju”.
Savus amatbrāļus Latvijā Aleksandrs vērtē par labiem profesionāļiem. Arī Austrālijā ir daudz
latviešu izcelsmes advokātu, taču
vairākumā iedzīvojušies Austrālijas vidē. Savulaik pat bijusi doma tālajā zemē dibināt latviešu
advokātu biedrību vai asociāciju.
Aleksandrs tieslietas studējis
Melburnā un visu laiku aktīvi
darbojies arī latviešos – bijis
Latviešu studentu apvienības
priekšsēdis, piedalījies Kultūras
dienu rīkošanā.
Un vēl, runājot par dzīvi Latvijā, piebilst – cik atšķirīga tomēr
ir polītiskā kultūra tēvzemē –
Rietumos iet polītikā, izdodot
savu naudu, Latvijā – lai iegūtu
naudu... Viela pārdomām priekšvēlēšanu laikā.
Ar Aleksandru Gāršu
sarunājās Ligita Kovtuna

Rīgas Latviešu biedrību
vadīs Guntis Gailītis
2011. gada 3. augusta vakarā
Rīgas Latviešu biedrības
(RLB) Dome ievēlēja jaunu
Rīgas Latviešu biedrības vadību – RLB priekšsēdi, priekšsēža vietnieku un piecus
Valdes locekļus.
Par Rīgas Latviešu biedrības
priekšsēdi vienbalsīgā balsojumā ievēlēja režisoru un
sabiedrisko darbinieku Gunti
Gailīti. Guntis Gailītis kopš
2002. gada ir RLB biedrs, aktīvi
iesaistījies biedrības dzīvē, darbojies arī RLB Domē un Valdē.
Rīgas Latviešu biedrības
priekšsēdis Guntis Gailītis: „RLB
ir valsts spogulis. Mēs esam kā
barometrs, viss, kas notiek šeit,
notiek arī mūsu valstī. RLB ir
ļoti sarežģīts mechanisms.
Šobrīd mums precīzi jājūt, kur
ir mūsu vājie punkti. Jānoskaidro, kur bijusi kļūda, darbojoties iepriekš, kuŗa novedusi pie sarežģītās šī brīža situācijas. Biedrības šodienas
situāciju var salīdzināt ar
bermontiādi pēc valstiskuma
un brīvības iegūšanas. Mūsu
„bermonts” ir iekrājušies parādi, un galvenā cīņa būs šajā
virzienā. Daudz nerunāsim par
augstām materijām un idejām,
bet būsim praktiski, lietišķi un
racionāli.

RLB kā sabiedrisku organizāciju, kuŗai līdzekļi jānopelna
vienīgi pašai, nevar salīdzināt
ne ar privātuzņēmumu, ne
valsts uzņēmumu, ne pašvaldības uzņēmumu. Mums ir
jāatrod īpašs modelis, kā
pastāvēt. Tādu modeli var
izveidot vienīgi tad, ja mums ir
pilnīgi skaidrs, kas mēs esam

bijuši, kas esam un uz kurieni
dodamies. Svarīgi ir nezaudēt
to biedrības garu un pieredzi,
kas šeit ir valdījusi agrāk. Svarīgi ir cilvēki, kas šeit strādā. Ir
jāuzticas profesionāļiem, bied-

rībā jāveido spēcīga saimnieciski ekonomiskā konsultātīvā
padome, kuŗā aicināsim strādāt
gan biedrības biedrus, gan
atbalstītājus.
Biedrība ir kā jūra, kuŗā
saplūst daudz straumju, arī
polītiskās. Svarīgi ir saglabāt
neitrālitāti, biedrībai un tās
namam ir jābūt atvērtam visiem. Ļoti svarīga ir savstarpējā
komūnikācija, biedrībai jābūt
kā magnētam, jāuztur cilvēku
iekšējā vajadzība pēc biedrošanās. Biedrības dzīvē galvenais
un skaistākais ir kopā būšana,
biedrošanās, iedvesmojoša un
pozitīva savstarpējā gaisotne.
Pie darba!”
RLB priekšsēža vietnieks
turpmāk būs inženieris, uzņēmējs Aivars Smagars.
Rīgas Latviešu biedrības Valde, tāpat kā līdz šim, darbosies
septiņu cilvēku sastāvā. Tie būs:
juriste Marija Heislere-Celma,
žurnāliste, grāmatizdevēja, uzņēmēja Skaidrīte Naumova,
sociologs, vadībzinātņu speciālists, uzņēmējs Jānis Briedis,
projektu vadītāja, uzņēmēja
Lauma Celma, filozofs, literātūrzinātnieks Edgars Mucenieks, kā arī RLB priekšsēdis
Guntis Gailītis un priekšsēžas
vietnieks Aivars Smagars.

Visdārgākie kartupeļi pasaulē
Aizmirstiet trifeles, safrānu
un stores ikrus – kaviāru –, tagad
jaunākais luksa ēdiens, kam uz
šķīvja jāatstāj vieta, esot –
KARTUPEĻI. Nupat Lielbritanijas veikalos ir parādījušies
pasaules dārgākie, vissmalkākie
tupeņi. La Bonnotte šķirni pārdod par £400 kilogramā. Tos
iespējams audzēt vienīgi Rietumfrancijā. To laikam teikuši franči!
Briti izpētījuši, ka šos kartupeļus
var kultivēt arī citur, piemēram,

Džersijas salā. Ja kartupeļus no turienes ievestu Anglijā, pircēji tos varētu iegādāties par £2,65 kilogramā.
La Bonnotte tik dārgi esot
tāpēc, ka tos kultivēt var tikai
mazā daudzumā un raža jānovāc
ar rokām, jo bumbuļi ir pārāk
trausli, lai izmantotu mašīnas.
Veikalnieki apgalvo, ka La Bonnotte esot kaviārs kartupeļu
pasaulē un visdārgākais ēdiens.
To vienreizīgā salītā piegarša
nākot no mēslošanas līdzekļiem

jūraszālēm. Tā nupat 2. augustā
pauž Metro avīze.
Nu kāpēc gan latvieši nevarētu
pelnīties, audzējot šos vienreizīgi
dārgos kartupeļus Rīgas jūrmalā?
Jūraszāļu mēslojums būtu turpat
uz vietas, cilvēkiem nebūtu jābrauc uz ārzemēm darbu meklēt,
varētu strādāt Latvijā, valstij būtu
ienākumi, un visi būtu apmierināti. Un to visu sasniegtu, izmantojot dārgus kartupeļus.
maritagrunts@hotmail.com

VA L Ū T A S K U R S S
SEB bankas standartkurss
Valūta

Banka pērk

13. AUGUSTS

Banka pārdod

LB kurss
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Visi ceļi ved uz Aglonu
14. un 15. augustā Aglonas
bazilikā norisinās gada lielākie
katoļu svētki – Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšana.
Augusta vidū visi Latvijas ceļi
ved uz Latgales pērli Aglonu
ezeriem bagātā Latgales augstienē. Tradicija 15. augustā
doties svētceļojumā uz Aglonu
ir zināma jau kopš 19. gs. 20.
gadiem, par to ir saglabājušās
rakstveida liecības. Par gājiena
mērķi svētceļnieki min Marijas
godināšanu, pateicību Dievmātei, aizlūgumus par sirdzējiem, garīgo atdzimšanu.
Agrāk Aglonā bijuši biezi egļu
meži, kas kopā ar bagātīgo ezeru
un upju sistēmu bija labvēlī ga dabas vide novada agrai
apdzīvotībai. Arī savu vārdu
Aglona ieguvusi no egles nosaukuma (egle vietējā izrunā –
agļa). Pirmā baznīca Aglonā
būvēta no koka pirms 260 gadiem par godu Vissvētākās
Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanai, to iesvētīja Livonijas bīskaps 1751. gada 10. septembrī. Baznīcā novietoja
Aglonas Dievmātes brīnumdares svētbildi. Koka baznīcas
mūžs bija īss, 1768. gadā tika
nolemts būvēt mūŗa dievnamu
ar klosteri, tā celtniecība ilga 12
gadus. Aglonas baznīcai bija
jāaizstāj Rīgas Doms, ko reformācijas laikā atņēma katoļiem,
tāpēc Aglonai vajadzēja kļūt par
Latvijas katoļu dzīves centru.
Aglonas mūŗa baznīca būvēta
baroka stilā, tās gaŗums ir 45
m, platums 20 m, augstums
kopā ar torņiem 63 m. Vislielākie
zaudējumi Aglonai tika nodarīti
padomju režīma gados, kad
klosterī iekārtoja dzīvokļus un
izpostīja gan parku, gan skaisto
apkārtni Arī svētceļniekiem

Krustvārdu mīkla
1

Aglonas bazilika – Latvijas katolicisma centrs un Starptautiskas
nozīmes svētvieta

Šogad pirmie svētceļnieki uz
Aglonu devās ceļā jau 27. jūlijā
no Ventspils un Liepājas. 6. augustā aprit 100 gadi kopš
Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles
iesvētīšanas. Kopā ar Ventspils
grupu svētceļojumā devies arī
Liepājas diecēzes un Kurzemes
bīskaps Vilhelms Lapelis. Pirmo
reizi 6. augustā no Kolkas
svētceļojumā devās arī velosporta cienītāji, kas ar divriteņiem nolēmuši sasniegt Aglonu
13. augustā. Ceļā devās Rīgas
Svētā Jēkaba katedrāles un Rī-
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„Iesakņodamies Kristū, pamatodamies Viņā, nostiprināti
ticībā”. Arī 13. augustā, satiekoties Svētceļnieku vakarā
Aglonā, visi tā dalībnieki lūgšanās bija vienoti ar jauniešiem
no daudzām pasaules valstīm,
tostarp 300 jauniešiem no Latvijas, kas Spānijas galvaspilsētā
Madridē no 16. līdz 21. augustam piedalās Pasaules Jauniešu
dienās.
Pirms katoļu svētkiem Aglonā
Latvijas prezidents Andris Bērziņš Rīgas pilī tikās ar Rīgas

Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

9

12

gas Vissvētākās Trīsvienības
draudzes grupas. Šogad pirmo
reizi tīmeklī ikviens varēja
vērot, kā no Ventspils, Liepājas,
Valmieras, Rīgas un citām
Latvijas vietām Aglonai tuvojas
12 svētceļnieku grupas, kas
mugursomās līdzi paņēmuši
GPS uztvērēju.
Vairākas grupas par savu
moto ir izvēlējušās šī gada
Pasaules jauniešu dienu devīzi
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Līmeniski. 1. Zemeslodes virsmas daļa. 4. Latviešu tautas
priekšteči. 9. Braucot nokļūt
augšā. 10. Rupjš, slikti audzināts.
12. Nepilnīgi norobežota plaša
okeana daļa. 13. Erotiska rakstura mākslas darbs. 14. Kāju kustības ejot. 17. Lāpīšanai piemērots
diegs. 18. Dāvanas. 21. Tāds, bez
kuŗa var iztikt. 22. Stumbru

archidiecēzes archibīskapu –
mētropolītu Zbigņevu Stankeviču. Prezidents izlēmis “aizsākt jaunu tradiciju dievkalpojuma norises gaitā”, par ko
panākta vienošanās arī ar katoļu
Baznīcas vadību. Prezidents piedalīsies lielajos svētkos 15. augustā, taču neteiks Valsts prezidenta runu galvenā svētku
dievkalpojuma nobeiguma
daļā, kā to darījuši iepriekšējie
prezidenti. „Esmu pārliecināts,
ka dievkalpojums ir sakrāls

process, kuŗā laicīgajai varai
nav jāiejaucas. Tās ir manas
domas un vienlaikus mans
visaugstākās cieņas apliecinājums ticīgajai tautai.”
Aglonas bazilikā Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku sarīkojumi
sākās jau 11. augustā ar „Slimniekiem veltīto dienu”, bet 15.
augustā Aglonas svētki beidzas
ar vakara Sv. misi.
Teksts un foto:
Valija Berkina

Z I ŅA S Ī S U M Ā
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tika likti neiedomājami šķēršļi,
lai viņi nevarētu pulcēties
Aglonā.
Romas pāvests 1980. gadā
piešķīra Aglonas baznīcai basilica minoris – “mazās bazilikas”
statusu. 1993. gada 9. septembrī
Ag lonas baziliku apmeklēja
Romas pāvests Jānis Pāvils II.
1995. gadā Latvijas Saeima
pieņēma likumu “Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā”.
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ārējais apvalks. 26. Līstot aiztecēt
(kam gaŗām). 27. Dziedātājputns.
29. Izteikties negātīvi (par ko).
30. Budēļi. 31. Koksne, kokmateriāls. 34. Zemādas taukaudu
slānis cūkai. 35. Debespuse. 36.
Vielas, ko pievieno kādai masai,
lai to saturētu. 37. Dzirdes un
līdzsvara organu ārējā daļa.
Stateniski. 1. Pilsēta Zemgalē.

2. Zemes klimatiskas joslas ziemeļu un dienvidu puslodē. 3. Kā
viena, tā otra. 4. Sakaru dienesta
darbinieks. 5. Rokot apbērt (ar
ko). 6. Auga stumbrs ar lapām. 7.
Preču izvedums uz ārvalstīm. 8.
Senie Italijas iedzīvotāji. 11. Auga
vasa ar gaŗiem, tieviem posmiem. 15. Ar smaidu paust laipnību. 16. Sadalīt sīkākās vienībās.
19. Sadusmoties. 20. Balss zudums, iekaistot balsenei. 23.
Secīgi izskaidrojumi, apraksti.
24. Infekcijas slimība. 25.
Papildinājums, ar ko novērš
kļūdas. 28. Krāšņumkrūmi. 29.
Spēļu kārts. 32. Strauji tvert. 33.
Viena no divām.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 30)
atrisinājums.
Līmeniski. 1. Svītas. 3. Paksis.
8. Vecs. 10. Prot. 12. Arāti. 14.
Ekscess. 16. Sasaukt. 18. Stampa.
20. Skices. 22. Aso. 24. Raisīt. 25.
Kupena. 26. Ika. 28. Skanis. 30.
Riests. 34. Fajanss. 37. Istabas.
39. Pasen. 40. Kirē. 41. Tula. 42.
Asaris. 43. Pamati.
Stateniski. 1. Spīles. 2. Avene.
4. Atoss. 5. Salūts. 6. Ūsas. 7.
Ūpis. 9. Maskas. 11. Asēt. 13.
Suķe. 15. Saposties. 17. Atkāpties.
19. Alata. 21. Cinis. 22. Ati. 23.
Oka. 27. Klimst. 29. Kija. 31.
Tabu. 32. Afrika. 33. Asorti. 35.
Naigi. 36. Spēt. 37. Ints. 38.
Talka.

Vidzemes augstskolā Valmierā 1. augustā atklāj 13. Baltijas
Starptautisko vasaras skolu (Baltic International Summer School),
kuŗā divas nedēļas mācās 70 studenti no 20 valstīm. Līdztekus
lekcijām notiek mācību ekskursijas uz Ziemeļvidzemes biosfairas
rezervātu, Gaujas Nacionālo parku un Gaiziņkalna dabas parku.
Sadarbībā ar Tartu universitātes Pērnavas kolledžu tiks īstenota
programma „Izzini un piedzīvo Baltijas valstis: dabas, kultūras un
spa tūrisms”.
Valmieras novada fonds jau sesto gadu rīko labdarības akciju
„Skolas soma”, lai palīdzētu Valmieras un apkārtējo novadu
mazturīgo, daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem sagatavoties
skolai, piešķiŗot katram Ls 25 grāmatu un kancelejas preču
iegādei.
Jaunpils pils 13. augustā svin 710. gadadienu. Pilī un parkā
norisinās Viduslaiku svētki un Latvijas Amatnieku festivāls.
Notiek kaŗakalpu sacensības, dažādi konkursi, seno amatu tirdziņi,
zīda apgleznošana, rotu darināšana, kā arī lielā balle.
Daugavpilī 20. augustā Centrālajā parkā notiks festivāls
„Laimīgā ģimene”, kur būs plaša programma – daudzbērnu
ģimeņu apbalvošana, mākslinieku radošās darbnīcas, „Spēļu
pilsētiņa” bērniem ar īpašām vajadzībām un dažādas citas
aktivītātes.
Rēzeknes pilsētas deju kopas „Vadži”, „Dziga” un sportisti
piedalījās 19. Eiropas tautu festivālā Ungārijā, Szentendres pilsētā.
Notika koncerti, sacensības sportistiem un māksliniekiem,
darbojās festivāla dalībvalstu izstāde un tirdziņš. Konkursu un
sacensību kopvērtējumā 14 valstu konkurencē Rēzekne ieguva
4. vietu.
Valmierā 12. un 13. augustā notiek Starptautiskais deju
mūzikas festivāls BALTIC CLUB MUSIC FESTIVAL 2011, kuŗā
piedalās klubi un dīdžeji no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kā arī
no Amerikas, Somijas un Krievijas. Uzvarētājus noteiks
apmeklētāju balsojums. Kopējais balvu fonds – 2000 EUR.
Jēkabpilī 30. jūlijā tika dots starts tūrisma rallijam
„Piedzīvojums Latgalē”, kuŗā bija pieteikušās gandrīz 130
ekipāžas. Rallijs noritēja pēc maršruta Jēkabpils – Līvāni –
Daugavpils – Krāslava – Aglona – Dagda – Ludza – Rēzekne, ar
25 kontrolpunktiem, kur bija jāveic dažādi uzdevumi. Nobeigumā
vēlu vakarā pie Pušas ezera notika uzvarētāju apbalvošana un
saviesīgā daļa.
Rekonstruējot Rīgas ielu, strādnieki pie Krustpils pils atraka
bagātīgu kultūrslāni, tāpēc tagad tur strādā archaiolgi.
Visvērtīgākais atradums ir viena no skaistākajām Latvijas seno
laiku monētām – Rīgā aptuveni 1526. gadā kaltais Valtera fon
Pletenberga vērdiņš. Unikāla ir arī 18. gs. viļņsakta – no abām
pusēm uzraksti senslavu valodā. Tātad pils apkārtnē dzīvojuši ne
vien baltvācu kungi, bet arī latgaļu un sēļu priekšteči.
Rēzeknē, Latgales kultūrvēstures mūzejā, notika Jāņa Streiča
spēlfilmas „Cilvēka bērns” 20 gadu jubilejai veltītie „Boņuka
godi”. Filmas galvenie epizodi uzņemti Rēzeknes apkārtnē. Godos
piedalījās filmas režisors un aktieŗi, arī galvenās – Boņuka lomas
atveidotājs Andris Rudzinskis.
No Krāslavas līdz Naujenei devās Latvijas Avotu biedrības
ekspedīcija „Pa ūdens ceļu” ar plostiem pa Daugavu Augšdaugavas
aizsargājamo ainavu apvidū, kur atrodas vairāki ievērojami avoti.
Ekspedīcija beigsies 17. septembrī ar fotoizstādi Rīgā –
Andrejsalā.
Ogrē 4. augustā svinīgos apstākļos atklāja jaunizveidoto
veloceliņu Ogre – Ikšķile, kuŗu financēja abu novadu pašvaldības,
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un dotācija no valsts budžeta.
Tā novadu deputāti izpildījuši vienu no saviem vēlētājiem dotiem
solījumiem.
Beverīnas novada A/S “Trikātas siers” pirmajā pusgadā
strādājis ar 1,1 miljonu latu apgrozījumu un 22 477 latu peļņu.
2010. gadā firma cieta zaudējumus Ls 143 000 apmērā. Saražotais
siers lielākoties (50 %) tiek eksportēts uz Krieviju.
Valkas pilsētas kultūras namā 6. Starptautiskās pierobežu
kultūras nedēļas laikā līdz 31. augustam aplūkojami Lilitas
Postažas gobelēni un gleznas piemiņas izstādē „Es esmu ar jums”,
Andŗa Vēža porcelāna izstāde „Baltais trauslums” un Aleksandra
Čerņenko (Baltkrievija) fotoizstāde „Mode. Fotofinišs”.
Ziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Rīgas piezīmes
Vienā laikā nevar būt divās
vietās. Par to pārliecinājos šovasar divas reizes. Savlaikus iegādājos dažas biļetes uz operteātri,
uz baletu „Sapnis vasaras naktī”,
operu „Seviļas bārddzinis” un
baletu „Kamēliju dāma”. Ar
„Sapni vasaras naktī” man nekas
nesanāca – atdāvināju savu biļeti,
jo man bija iespēja tieši tajā dienā
braukt uz Operas svētkiem
Siguldā, kur Maija Kovaļevska
dziedāja Tatjanas lomu operā
„Jevgeņijs Oņegins”. Pats brauciens, kā arī izrāde Siguldā man
šķita pievilcīgāki nekā balets,
kaut gan man teica, ka „Sapnis
vasaras naktī” esot ļoti jauka
izrāde. Bet neko darīt – divās
vietās vienā laikā nevar būt.
„Seviļas bārddzini” gan man
izdevās redzēt. Skaisti kostīmi,
interesants skatuves ietērps un,
protams, skaistas balsis. Pēc

izrādes, kā jau tas Rīgā pieņemts,
dziedoņiem pasniedza ziedus.
Citam tika pa ziediņam, citam
veseli puķu klēpji, izņemot
galvenās lomas tēlotāju, kuŗa
tiešām bija atzinības vērta. Laikam tovakar skatītājos nebija
neviena viņas radinieka, nedz
kāda drauga...
Netālu no manis sēdoša dāma
cītīgi vēdinājās savu vēdekli, lai
gan man liekas, ka operā ir gaisa
vēsinātājs. Daži kungi bija
ieradušies uz izrādi bez žaketēm,
un viens otrs no tiem, kuŗi tomēr
bija uzvalkos, novilka žaketes –
operā ir diezgan karsts. Un
dāmas! Bija gan sarkanās zīža
kleitās, gan itin vienkārši
ģērbušās. Šā vai tā, visi bija
„uzcirtušies”, jo Rīgā izrādes
apmeklējums tomēr ir un paliek
īpašs notikums.
Priecājos, cik labi, ka starpbrīdī

2011. gada 13. augusts – 19. augusts

var iziet ar šampanieša glāzi (vai
arī bez tās) – ārā operas priekšā
un priecāties par košajiem apstādījumiem, nevis skatīties uz
laukumā sarindotm mašīnām,
kā tas bija agrāk.
Baletu „Kamēliju dāma” gribētju redzēt jau pagājušo vasaru,
bet nesanāca. Un šogad atkal
nesanāk. Jābrauc uz Ventspili,
kur esmu bijusi pirms laba laika
un tagad gribētu atkal turp aizbraukt. Bet... Divās vietās vienā
laikā nevar būt.
Rīga šovasar man liekas krieviskāka nekā jebkad agrāk.
Visapkārt skan šī svešvaloda.
Aizeju pie kurpnieka – mani
uzrunā krieviski. Saku, ka nesaprotu un grasos doties prom. Nu
ar mani runā latviski! Taisnojas,
ka uzrunājusi mani krieviski, jo
nezinājusi, kas es esmu. To, ka
mēs atrodamies Latvijā un ka
valsts valoda ir latviešu gan
vajadzētu zināt! Aizeju uz šūšanas
darbnīcu, lai paīsina gaŗās bikses.

Šai vietā arī esmu bijusi iepriekš,
bet šoreiz mani sagaida cita persona, blonda dāmiņa. Pasaku
savu vajadzību, bet viņai nav ne
mazākās jausmas, par ko es
runāju! Nesaprot neviena vārda
latviski! Viņa man saka krieviski
(tik daudz es sapratu), lai es
parādu, ko lai dara ar tām biksēm.
Ja es būtu Krievijā, tad censtos ar
zīmēm parādīt, kas darāms, bet
te, dzimtenē, es noskaitos, paņēmu savas bikses un darīju
zināmu, ka nesadarbošos ar šo
iestādi, kuŗā neievēro valsts valodas likumu...
Laiks ir karsts, ļoti karsts.
„Mainīgs mākoņu daudzums,
iespējams īslaicīgs lietus vai
pērkona negaiss,” tāds ir ikdienas
laika pareģojums, kas vienmēr
arī izrādās pareizs. Ja kaut kur
jāiet, tad jāmēģina iet tikai pa
ielas ēnas pusi. Un tā dara daudzi
– var redzēt, ka ēnas pusē ir
vairāk gājēju nekā saules pusē.
Tā kā karstumā vispār netīk

staigāt, tad it bieži braucu ar
publisko transportu, kas, manuprāt, Rīgā ir ļoti labs. Tomēr
esmu ievērojusi arī īpatnības.
Piemēram, reiz ievēroju, ka trolejbusa vadītāja smiedamās veikli groza stūri ar vienu roku, otra
tur mobilo tālruni, viņa aizrautīgi
tērzē... krievu valodā.
Rīgā „pazudušas” daudzas frizētavas, bet konditorejas gan
saradušās kā sēnes pēc lietus. Tā
laikam ir neatņemama rīdzinieku
dzīves daļa – pasēdēt kafejnīcā
un iebaudīt gardu kūku vai siltas,
svaigas smalkmaizītes.
Un kur tad vēl lielie iepirkšanās centri! Tagad pilsēta var lepoties ar vēl vienu jaunu lielveikalu – Rīgas galeriju, kurā bez
lielā pārtikas veikala Rimi ir arī
neskaitāmi mazi apģērbu un
modes lietu veikaliņi. Veikaliņu
netrūkst, bet pircējus tajos gan
lāgā nevar manīt.
Tādu es redzēju Rīgu šovasar.
Ligija Roze

Pastaiga pa Rīgu
Ligitas Kovtunas fotoreportāža

Dace Micāne Zālīte

Rīgas
raksti
Raksti uz sienām,
Mūrnieku iela ir bruģēta, ietves izliktas ar sarkaniem ķieģeļiem.
Atjaunotas arī vecās sētas

Uzraksts pie ielas nosaukuma vēstī: „Rīgā
ielu uzraksti līdz 1877. gadam bija vācu valodā, no 1877. Līdz 1902. gadam – vācu un
krievu valodā, bet pēc 1902. gada – vācu,
krievu un latviešu. Ielas vārds tika brīvi tulkots. Pēc neatkarības atgūšanas 1918. gadā
ielu uzraksti bija latviešu valodā. Padomju
varas gados līdz neatkarības atjaunošanai –
latviski un krieviski.”

Raksti uz pierēm,
Raksti uz jostām,
Raksti no ostām,
Raksti ar aviolīnijām,
Baltiem vilcieniem
Gaisā un gaismā,
Raksti līvu svētnīcās,
Virszemes, iekšzemes,
Pazemes kapenes,
Laivas un ērģeles,
Granīta nobraukts šķībs bruģis,
Pārdaugava, kastaņu sveces un suņi,
Meitenes, arī staltas večiņas ar spieķīti,
Kioski, afišas, no rīta siltas bulciņas,
Rīgas radio, tramvajā pazīstamas sejas,
Diena, raksti uz sienas un tavas rokas,
Mulsums un dzīves elpa,
Sirds puksti, sirds puksti – Rīgas raksti.

Arī šāds jo lepns nams atrodas Mūrnieku ielā. Plāksnītes uzraksti
liecina: privātīpašums

Veltījums Rīgas amatniekiem” – tēlnieki Kārlis Īle un Ģirts Burvis. Piemineklis atro- Skats no Mūrnieku un Matīsa ielas krustojuma uz Sv. Pāvila baznīcu A. Deglava
ielā
das atjaunotajā Mūrnieku ielā, Rīgā, netālu no Grīziņkalna

2011. gada 13. augusts – 19. augusts
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Mūža miegā aizmidzis

OJĀRS ŠTĀKS

Dzimis 1925. g. 11. februārī, Rīgā,
miris 2011. g. 3. augustā, Three Rivers, MI
Sirds, kas sāpēs nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi...
Gaišais, labais nezudīs,
Atmiņās un sirdī dzīvos.

OJĀRS ŠTĀKS

(1925.11.02. - 2011.03.08.)

Mīļā piemiņā paturēs
GUNDARS UN ASTRĪDA STRAUTNIEKS
ĒRIKS UN KONRĀDS VOITS

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa

HERMĪNE MĒRIJA KĀRKLIŅA,
dz. JEPERS

Dzimusi 1907. gada 23. aprīlī Mazsalacā,
mirusi 2011. gada 23. jūlijā Centrālijā, WA

Dziļās sērās meitas
INGRĪDA, EDĪTE UN RUTA AR ĢIMENĒM

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad saule šī riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu...Lai kamene ķimenēs dzied.
(Ā.Elksne)
Šī gada 3. augustātālajā Mičiganā Mūžības ceļā devies Ojārs
Štāks, ilggadējs Vītolu fonda draugs un atbalstītājs.
Paskatoties zvaigžņotajās augusta debesīs, ir pavisam viegli
noticēt, ka nu starp mirdzošajiem miljoniem ir par vienu zvaigzni vairāk. Ojārs Štāks turpmāk šo pasauli un mūsu darbus
vēros no tāda augstuma un tāluma, kas šīszemes ļaudīm mūžam
būs neaizsniedzams. Bet viens no viņa sapņiem ir piepildījies no šīs starojošās bezgalības beidzot tik skaidri saskatāma sirdij
visu mūžu mīļā Latvija, gan dzimtā Rīga un Torņkalna klusās
ieliņas, kur pavadīta bērnība, gan jaunības pilsēta Liepāja, gan
patlaban tik zeltainās rudzu druvas un pirmās asteŗu saulītes
dārzos.
Ojārs Štāks savu Tēvzemi atstāja Otrā pasaules kaŗa laikā,
nokļuva Vācijā, bet kopš 1949. gada par viņa mītnes zemi kļuva
ASV. Amerika ir laipna zeme, tā dāvāja mājas bez dzimtenes
palikušajam, savukārt Ojārs Štāks šai zemei atdeva savu
pašaizliedzīgo un godīgo darbu. Bet viņa sirds tomēr palika
Latvijā.
1988. gadā, beidzis aktīvā darba gaitas, Ojārs iegādājās
privātmāju ciemā ‘’Latvija’’ pie Gaŗezera, Mičigānas pavalstī.
Viņš izpelnījās ciemata ļaužu cieņu, jo bija draudzīgs, atsaucīgs
un darbīgs. Vairākkārt viņam bija iespēja apciemot Latviju,
pabūt gan sev tuvajās pilsētās, gan atkal izbaudīt lauku
neatkārtojamo skaistumu. Īpašu prieku viņam sagādāja savulaik apmeklētie Vispārējie latviešu Dziesmu svētki, kas reizē ar
debesīs aizskanējušo dziesmu kārtējo reizi apliecināja, ka viņa
tautieši viņu kopīgajā dzimtenē ir pārliecināti, ka ,,..augšā celsies Gaismas pils!” Arī Ojārs Štāks vēlējās sniegt savu ieguldījumu
latviešu jaunās paaudzes gara gaismas veidošanā, tāpēc 2005.
gadā, uzklausot labākā drauga Gundara Strautnieka
aicinājumam, nodibināja savu stipendiju un uzticēja to
administrēt Vītolu fondam. Viņš lepojās, ka spēj atbalstīt
jauniešus izglītības iegūšanā.
Latvija Ojāram Štākam tālajā Mūžības ceļā nespēj dot daudz,
tikai šīs trīs saujas viņa dzimtenes vasaras, daudz, daudz
mīlestības un bezgalīgu pateicību par uzticēšanos.
Vītolu fonda vārdā
Vita Diķe

Pēkšni mūžībā aizgājusi

MĀRA LILIJA TOMSONE
(dzimusi Romāne)

Dzimusi 1942. gada 27. aprīlī Rīgā, Latvijā
mirusi 2011. gada 10. jūnijā Čikāgā, IL, ASV
Ņem visu mūsu mīlestību
sev tālā ceļā līdz...
Sirdī un mīļā piemiņā paturēs
VĪRS DAUMANTS UN MEITA DAINA MĀRA

Dieva miera aizgājusi

MIRDZA PREIMATS
Dzimusi 1918. g. 18. decembrī, Rīgā, Latvijā,
mirusi 2011. g. 28. jūnijā, Asheboro, N.C.
Viņu mūžīgi mīļā piemiņā paturēs
RUDĪTE UN DAVID ROBINSON
PETER UN HARRIET PREIMATS
MARIJA, CLAY, OWEN UN CAMDEN ALFORD
JEANA, BRIAN UN KIERAN BRUCHS
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SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
FILADELFIJA (PA)
• 6. septembrī pensionāru
sanāksme Brīvo latvju biedrības
telpās.
GAŖEZERS (MI)

• 3x3 nometnē Gaŗezerā
līdz 14. augustam.
12. augustā plkst. 7.00 tradicionālais 3x3 ugunskurs ar
dziesmām un priekšnesumiem
Zēnu kabīņu pagalmā. 13.
augustā no plkst. 4.30 līdz 6.00
3x3 nometnes amatnieku
ieviržu izstāde Kronvalda zāles
pagalmā. Karogu nolaidīs plkst.
6.30 Vēja kalnā, pēc tam lielās
vakariņas plkst. 6.45 Kronvalda
zālē. 3x3 nometnes beigu programma sāksies plkst. 7.30
Kronvalda zālē, piedalīsies visi
nometnes dalībnieki. Viesiem
dalības maksa $10 (ar vakariņām).
KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00
vingrošanas nodarbības vada
dr. E. Balka-Valtere.
KATSKIĻI (NJ)
• No 14. augusta līdz 21.
augustam 3x3 nometne, nometnes vadītāja Helēna Vīksniņa,
tālr.: 202- 829-6868; informācija:
www.3x3katskilos.info
KLĪVLANDE (OH)
• 20. augustā plkst. 10.00
bērnu svētki Royal View piknika laukumā.
Rīko Klīvlandes vanadzes
sadarbībā ar draudzes skolu.
Aicināti latviskas izcelsmes
bērni, arī tie, kuŗi latviski nerunā. Būs interesantas nodarbības, atjautības pārbaudes stendi, sporta spēles. Nodarbības,
pusdienas un atspirdzinājumi
bērniem par brīvu. Ieeja pieaugušiem par vismaz piecu dolaru
ziedojumu. Sīkākas ziņas var
iegūt, zvanot vanadžu priekšniecei Vitai Reinekai, tālr.: 216676-0073.
• 20. un 21. augustā Klīvlandes
latviešu golfa klubs rīko Vidējo
valstu meistarsacīkstes Ironwood
Golf Course, (Hinckley Hills,
Ohio). Pieteikties, rakstot vai
zvanot Jānim Eglītim, tālr.:
440- 391- 9577, e-pasts janiscle@aol.com vai Pēterim Gravam,
tālr.: 440- 552- 4349, e-pasts
petegrava@earthlink.net
• 9. septembrī plkst. 7.00
Apvienotās draudzes lielajā zālē
komēdija ,,Tā precas vecpuiši”
(pēc A. Čehova lugu ,,Bildinājums” un ,,Lācis” motīviem).
Uzvedumā piedalīsies Latvijas
aktieŗi Zane Daudziņa, Ivars
Puga, Indulis Smiltēns un Juris
Rijnieks. Ieeja $20.00. Bērniem
un skolēniem līdz 18 gadu
vecumam ieeja brīva. Rīko DV
apvienība. Masoņu laukumā
automašīnas novietot nevarēs.
• 17. septembrī no plkst. 7. 00
līdz plkst. 8.00 baznīcas pagraba telpās darbosies Latvijas
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republikas 11. Saeimas vēlēšanu
iecirknis.
• 17. septembrī plkst. 6.00
Apvienotās draudzes zālē vanadžu bazārs. Būs tradicionālais
rudens velšu galds, bufete, izlozes, priekšnesumi. Ieeja sarīkojumā $15.00 (ar vakariņām).
Automašīnas varēs novietot
Masoņu laukumā. Atlikums
vanadžu aprūpes darbam.
LANSINGA (MI)
• 11. septembrī plkst. 4.00
Lansingas latviešu draudzes 60
gadu jubilejas sarīkojums ar
mielastu Coral Gables Restaurant
(2838 E. Grand River Ave., East
Lansing, MI). Jubilejas sarīkojumam jāpiesakās līdz 1. septembrim, dalības maksa $25
personai. Informāciju var iegūt,
zvanot vai rakstot
Ligitai
Ķepītei, tālr.: 517-930-9131,
e-pasts: ligita@voyager.net
• 17. septembrī Lansingas
Latvian Happy Hour rīcības
komiteja rīko golfa spēles
(scramble format – shotgun
start) Timber Ridge Golf Club,
16339 Park Lake Rd., East
Lansing, MI, tālr.: 517- 3398000, mājaslapa: www.golftimberridge.com Reģistrācija plkst.
10.00 no rīta; spēles sāksies
plkst. 11.00. Dalības maksa $60
personai, cenā ieskaitīti golfa
ratiņis un vakariņas Tiber Ridge
Golf kluba telpās. Vakariņas
pārējiem $20. Jāpiesakās un
samaksa jānosūta līdz 10. septembrim Ligitai Ķepītei; adrese:
6416 McCue Road. Holt, MI
48842. Sīkāku informāciju var
iegūt, sazinoties ar LHH rīcības
komitejas locekļiem Ligitu
Ķepīti, tālr.: 517- 930-9131,
e-pasts ligita@voyager.net Juri
Morusu, tālr.: 517- 322-2050,
e- pasts gmoruss@douglassteel.
com Valdi Vītolu, tālr.: 517366-6550, e-pasts valdis44@
gmail.com vai Ģirtu Austriņu,
tālr.: 517- 349-5624, e-pasts:
gigaus@comcast.net
LOSANDŽELOSA (CA)
• 13. augustā Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) bankets lietuviešu namā (2718 St.
George St., Los Angeles CA
9027).
Losandželosas latviešu nama
adrese: 1955 Riverside Dr. Los
Angeles CA 90039-3704; tālr.:
323-669-9027;
DKLB
informācijas tālrunis: 323-6636267. DK LB Informācijas
biļetens tīmeklī: www.biletens.
com
ŅUJORKA (NY)
• 13. augustā Katskiļos futbolspēles.
• No septembŗa reizi mēnesī
plkst. 9.30 (pirms dievkalpojuma baznīcā) Irēna UpenieceJasuta aicinās pirmsskolas līdz
12 gadu vecuma bērnus piedalīties Latvian Heritage Hour (4
Riga Lane, Melville). I.
Upeniece-Jasuta ir mūzikas
skolotāja un vada nodarbības
latviešu nometnēs. Viņa sagatavojusi jaunu programmu, kuŗā
bērnus mācīs dejot, dziedāt,
zīmēt u. tml., lai iepazīstinātu
ar latviešu kultūru. Sīkāku
informāciju iespējams uzzināt,
rakstot nodarbību vadītājai,
e-pasts: ijasuta@yahoo.com
PRIEDAINE (NJ)

• 12. un 13. augustā draudzes
dāmu komiteja rīko lietoto
mantu tirdziņu. Priedaines
mājaslapa: www.priedaine.org
SIETLA (WA)
• 13. augustā no plkst. 2.30
līdz 3.45 Mežotnes bērnu vasaras nometnē Izglītības centrā
Šeltonā no plkst. 4.00 līdz 5.15
bērniem peldēšana; plkst. 5.30
vakariņas ar ģimenēm un viesiem; plkst. 6.45 karoga nolaišana un nometnes slēgšana.
Nometnes biroja tālr.: 360-427.8036; virtuves biroja tālr.: 360426-6036
SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 11. augustā plkst. 1.00 biedrības namā Jāņa Jurkāna Latvijas
Nacionālajā teātrī iestudētās
lugas „Dūdieviņš” videoizrāde.
Būs kafija un cepumi. Ieejas
ziedojums vismaz $3.00.
• 6. septembrī plkst. 10.00
biedrības namā biedrības valdes sēde.
VAŠINGTONA (DC)
• 11. septembrī sāksies mācības Vašingtonas latviešu ev. lut.
draudzes latviešu pamatskolā.
Gaidītas visas ģimenes, kuŗas
vēlas audzināt bērnus kristīgā
garā, latviskā vidē un sadraudzībā. Mācības (bērniem no
četru gadu vecuma) notiek
katru svētdienu no plkst. 9.15
rītā līdz 1.00 pēcpusdienā.
,,Zaķīšu” nodarbības bērniem
līdz četru gadu vecumam.
Lūgums reģistrēties līdz 1.
augustam. Sīkākas ziņas var
iegūt, sazinoties ar skolas pārsini Kristīni Allenu, e-pasts:
Kristine.d.allen@gmail.com
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• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr.: dievk. 14. un 21.
aug. plkst. 11.00. 28. aug. plkst.
11.00 draudzes un ģimenes
svētki Piesaulē; pilsētā dievk.
nebūs. Māc. J. Mazura. 4. sept.
dievk. nebūs.
Bukskauntijas un apk. ev.
lut. dr: 14. aug. plkst. 3.00
Lankasterā brīvdabas svētbrīdis; pikniku rīko Liepas un
Pakalniņu ģimene. 21. aug,
plkst. 1.00 dievk. Kvēkertaunā,
pēc dievk. kafija. 11. sept. plkst.
2.00 dievk. Kvēkertaunā, pēc
dievk. kafija. 18. sept. plkst.
3.00 Lankasterā Pļaujas svētku
dievk. 25. sept. plkst. 2.00
Kvēkertaunā dievk., pēc dievk.
kafija. Māc. Dr. R. Ziedone un
māc. Dr. A. Ziedonis, emer.
• Detroitas Sv. Pāvila latv.
ev. lut. dr. (30623 W. Twelve
Mile Road, Farmington Hills,
MI) : 21. aug. dievk. ar dievg.
14. un 28. aug. dievk. nebūs.
Dievk. sākas plkst. 10.00.
Draudzes mācītājs diakons
Fricis M. Sīpols, tālr.: 248- 4333435; māc. A. Greiema, tālr.:
517- 614-4853. Ērģ. Dr. S.
Lizlova un L Upīte.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr. (Shepard of the Coast

Lutheran Church
1909 E.
Commercial Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone A. Venta,
tālr.: 954-427-3558.
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr. dievk.: 14. aug. ar
dievg., 28. aug. un 4. sept.
Dievk. sākas plkst. 10.00 Māc.
prāv. D. Kaņeps.
•Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr. (100
Rockview St., Jamaica Plain,
MA 02130, bazn. tālr.: 617524-4622).
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr. (301 N. Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073, tālr.: 610-353-2227):
14. aug. plkst. 10.00 dievk. 21.
aug. plkst. 11.00 kapusvētki
Glenwood kapos, plkst. 12.00
Montrose kapos. 28. aug. plkst.
10.00 dievk. ar dievg.; pēc dievk.
sapulce un pikniks. 4. sept.
dievk. nebūs. Māc. I. Dzelzgalve.
Informācija: www.latvianluthchurchphila.org
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr. (1780 Knapp Street NE,
Grand Rapids, MI 49505): 21.
aug. plkst. 10.00 dievk. Māc. I.
Larsena, tālr.: 269-637-0460;
kabatas: 269-214-1010; e-pasts:
revilze@gmail.com
• Kalamazū latv. apv. ev. lut
dr.: 14. aug. plkst. 10.00 dievk.
ar dievg. 21. aug. un 28. aug.
dievk. plkst. 10.00. Māc. B.
Puiķe.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107): 14.
aug. kapusvētki
Riverside
kapos. 28. aug. kapusvētki
Sunset kapos. Māc. Dr. S.
Eglīte.
• Lansingas latv. ev. lut. dr.
(University Lutheran Church
(1020 S. Harrison Rd., East
Lansing, MI): 14. aug. plkst.
2.00 kapusvētki Mt. Hope kapsētā (pie Mt. Hope un Aureleus
ceļu krustojuma), māc. A.
Greiema. Pēc svētbrīža pikniks
Gunāra un Dzidras Spielbergu
īpašumā (412 W. Grand River
Ave., Okemos, MI, tālr.: 517349-1415);
līdzi jāņem
groziņi. 11. sept. plkst. 2.00
Lansingas latv. draudzes 60.
gadu svētku pateicības dievk.,
prāv. G. Lazdiņa un māc. A.
Greiemas vadībā.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th
Street, Milwaukee, WI 53213,
tālr.: 414- 258-8070): 14. aug.
dievk. 21. aug. dievk. angļu val.
ar dievg. 21. aug. kapusvētki
plkst. 2.00 Fondulakas kapsētā.
25. aug. Bībeles stunda. 28.
aug. plkst. 11.00 kapusvētki
Viskonsinas piemiņas kapsētā.
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.milwaukeedraudze.org
• Mineapoles un St. Paulas
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave
S, Minneapolis, MN 55407,
tālr.: 612-722-4622) : Māc.
Maija Cepure-Zemmele, tālr.:
763-546-8178, e-pasts: maija.
cz@gmail.com
Informācija:
www.mndraudze.org
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:

14. aug. plkst. 10.00 Jonkeru
bazn. dievk. ar dievg., māc. J.
Saivars. 21. aug. plkst 10.30
Salas bazn. dievk., māc. L.
Saliņš. 28. aug. plkst. 10. 00
Jonkeru bazn. dievk., māc. J.
Saivars. 4. sept.plkst. 3.00
Katskiļu nometnē dievk. ar
iesvētībam, māc. L. Saliņš.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.
(128 N. Elm Str.): 21. aug.
plkst. 1.00 dievk., māc. R.
Franklins; pēc dievk. kafija. 18.
sept. plkst. 1.00 dievk., māc. R.
Franklins, pēc dievk. kafija. 16.
okt. plkst. 2.00 draudzes 60
gadu darbības atceres dievk. ar
dievg., māc. R. Franklins,
piedalīsies arī arch. E. Rozītis
un māc. L. Vīksne. Pēc dievk.
saviesīgs brīdis baznīcas
apakšējās telpās.
• Sandiego latv. ev. lut. dr.
(Grace Lutheran Church 3993
Park Boulevard, San Diego, CA
92116). dievk. 10. sept.; pēc
dievk. kafijas galds. Izziņas:
www.sandiegodraudze.com vai
www.sandiegodraudze.us
• Sanfrancisko latv. ev. lut.
dr. (425 Hoffman Ave.).
Informācija: www.lvnc.org
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
katra mēneša trešā svētdienā
plkst. 2.00 dievk.
Christ
Lutheran bazn. (#1 Selma
Avenue, Webster Groves, MO
63119), māc. A. Kalniņa. Pēc
dievk. saiets ar groziņiem.
Draudzes priekšnieces Irēnes
Kalniņas tālr.: 314-457-1830,
e-pasts: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle,
WA 98125): 14. aug. plkst. 10.30
dievk. ar dievg., pēc dievk.
Bībeles stunda. 28. aug. plkst.
10.30 kapusvētki Evergreen
Washelli kapsētā; pēc dievk.
dāmu komiteja aicina un pusdienām latviešu namā ($10);
jāpiesakās līdz 18. augustam,
zvanot Intai Vīstai (Wiest),
tālr.:425-678-8774) vai Veltai
Bensonei, tālr.: 206-232-3977.
Māc. D. Cilne, tālr.: 206 -6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org
• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: dievk. 21. aug. plkst. 2.00
Trīsvienības bazn. (35 Furman
Str.) Skenektedijā; prāv. O.
Sniedze, ērģ. D. VitušinskaBaltazara; dz. grām. Pēc
dievk. groziņu azaids.
• Sv. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: 21. aug. plkst. 2.00
dievk. „Mūsu Pestītāja” (Our
Savior) baznīcā (301 – 58th Str.
S., St. Petersburg, FL 33707).
Māc. A. Pelds, draudzes priekšniece A. Norberga. Bībeles
stunda: 28. aug. plkst. 11.00
biedrības namā. Dievk. un
Bībeles stundas vasaras mēnešos vada A. Ritums.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr. (400 Hurley Avenue,
Rockville MD 20850-312, tālr.
bazn.: 301-251-4151): 14. aug.
kapusvētki Rock Creek kapsētā,
Rokvilā dievk. nebūs. 28. aug.
dievk. ar dievg., pēc dievk.
jubilāru sveikšana. Māc. A.
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-2932052; e-pasts: macavp@yahoo.
com Informācija: http://www.
dcdraudze.org
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Aicinājums ieteikt kandidātus
ALAs Atzinības rakstiem
Godātie organizāciju vadītāji un individuālie biedri! Atkal
pienācis laiks ieteikt kandidātus Amerikas latviešu apvienības
Atzinības rakstu saņemšanai.
Atzinības raksti ir ALAs pateicība un pagodinājums par izcilu,
ilggadēju sabiedrisko un kultūras darbu Amerikas latviešu
sabiedrībā. ALAs Atzinības rakstu var saņemt tikai reizi mūžā.
ALAs Atzinības rakstus tradicionāli pasniedz Latvijas valsts
dibināšanas atceres sarīkojumā novembrī, saņēmēja vārdu
iepriekš neizpaužot.
Noteikumi Atzinības rakstu piešķiršanai atrodami ALAs
mājaslapā: www.alausa.org. Kandidātus var ieteikt ne tikai
organizācijas, bet arī katrs ALAs biedrs. ALAs mājaslapā

Kultūras nozares latviešu valodas daļā ievietots ALAs Atzinības
rakstu saņēmēju vārdu saraksts, alfabetiskā secībā. Kandidātu aprakstus lūdzu sūtīt pa parasto pastu vai e-pastu ALAs birojam vai
Kultūras nozares vadītājai Ivetai Vesmanei Felzenbergai līdz 2011.
gada 31. augustam.
Ivetas Vesmanes Felzenbergas adrese: 31318, 36th Ave SW, Federal
Way, WA 98023; e-pasts: ivetavf@yahoo.com, tālr.: 253- 517-3864.
Lūgums pievienot arī Latvijas valsts dibināšanas atceres akta
atbildīgā rīkotāja vārdu un adresi.
ALAs Kultūras nozares vadītāja
Iveta Vesmane Felzenberga

Top jauna pavārgrāmata
Novērtējot ASV rietumkrasta latviešu izcilo ēdienu
gatavotāju nopelnus, Rietumkrasta latviešu izglītības centrs un Latviešu biedrība Vašingtonas štatā atbalstīs jaunas latviešu pavārgrāmatas izdošanu. Grāmatas sastādītāja
ir Bonija Veija (Bonnie Way). Receptes lūdz iesniegt,
minot tās autora vārdu. Labprāt pieņems arī māmiņu un
vecmāmiņu mīļākās receptes, lai parādītu viņu talantu
un mazbērni uzzinātu par viņu gatavotajiem gardumiem.
Receptes jāiesūta elektroniski kā WORD document:
wclecrecipes@gmail.com
Pavārgrāmatu varēs iegādāties Ziemsvētku tirdziņos.

ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu
pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.
ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu vēl ilgus gadus
nākotnē.
Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

LAIKS

20

2011. gada 13. augusts – 19. augusts

SPORTS

Basketbola turnīrs Gaŗezerā

Futbols bērnu nometnē
Gaŗezera sporta nodarbībās
svarīgu vietu ieņem arī Eiropas
futbols. Tāpat kā iepriekšējos
gadus uz futbola spēli Ērika
Pētersona sporta laukumā ieradās
visa bērnu nometne - apmēram
46 dalībnieku. Sadalīti divās

vienībās, visi enerģiski spēlēja 2 x
20 minūtes. Spēli vadīja futbola
entuziasts Alberts Legzdiņš un
Gaŗezera sporta vadītājs Jānis
Kukainis. Spēle beidzas ar pelnītu
neizšķirtu rezultātu 3:3.
Alberts Legzdiņš

Lai gan bija karstas dienas,
Mičiganā, 16. un 17. jūlijā Gaŗezera Dziesmu lejas basketbola
laukumā risinājās ikgadējās jauniešu basketbola sacensības.
Temperātūra nelabvēlīgi ietekmēja gan basketbolistu izveicību,
gan arī spēles ātrumu, brīžiem
liekot atcerēties iepriekšējos gados vērotās spraigās sacensības.
Pirmās dienas 3x3 sacensībās
uzvarēja Gaŗezera vasaras vidusskolas darbinieku grupas vienība
Cietuma sargi, kuŗā spēlēja Jānis
Kukainis, Armands Cīrulis un
Ritvars Helmšteins. Otrā vietā
ierindojas vienība Bez nosaukuma, kuŗā spēlēja Niks Keizers,

Bens Keizers, Janka Keizers un
Kārlis Melbārdis, trešajā vietā
atstājot komandu ar nosaukumu
Gan jau kādreiz. Tajā spēlēja
Valdis Mejrēns, Jānis Labucis un
Klāvs Šuriņš.
Bumbas trīs metienos labākais
punktu guvējs bija Janka Keizers.
Bumbas metienos no laukuma
vidus uzvarēja Arnolds Ruperts.
Pirmās dienas basketbola spēļu
MVP persona bija Niks Keizers.
Otrās dienas basketbola spēļu
turpinājumā vienību atsaucība
bija gaužām maza. Pieteikušās
bija tikai divas basketbola komandas. Savstarpējā spēlē uzvarēja komanda , kuŗas sastāvā bija

Dāvis Ratermans, Markus Abuls
un Mārtiņš Petrovskis, atstājot
aiz sevis komandu ar spēlētajiem
Ojāru Bērziņu, Lūkasu Veinbergu
un Markusu Melbārdi.
Trīs metienu disciplīnā visvairāk punktus guva Ojārs Bērziņš. Metienos no laukuma vidus
uzvarēja Mārtiņš Petrovskis. Par
spēles MVP personu turnīra otrā
dienā kļuva Markus Abuls.
Ceram nākamgad būt par lieciniekiem lielākai spēlētāju atsaucībai ikgadējā Gaŗezera basketbola turnīrā, kuŗu sponsorē
Daugavas Vanagu ASV organizācija.
V.T.

Foto: Dzidra Tropa

Sacensību moments

Sports sniedz prieku sacensību dalībniekiem

Futbols Gaŗezera vasaras vidusskolā
GVV ar rezultātu 3:1. Uzvarētāji
izcēlās ar labu aizsardzību, kur
dominēja vārtsargs Kalvis Melbārdis, atvairot vairākus spēcīgus
sitienus. Vārtus uzvarētājiem
guva: Aksels Grants, Astrīda
Kreile, un Andrejs Mantenieks,
zaudētājiem - Ritvars Helmšteins.
Alberts Legzdiņš

Foto: Ilze Kalniņa

Šķiet, vasaras karstākajā dienā
E. Pētersona sporta laukumā
pulcējās Gaŗezera vasaras vidusskolas (GVV) futbola vienība,
pastiprināta ar spēlētājiem no
sagatavošanas skolas, lai sacenstos tradicionālā futbola spēlē pret
Garezera darbinieku vienību. Par
spīti lielajai svelmei, spēli uzvarēja

GVV uzvarētāji. 1. rindā no kreisās: A. Albertiņš, A. Puriņš, V.
Bērzkalne, A. Zemjānis, A. Kreile, Andrejs Ruperts, K. Melbārdis,
A. Berkholds, V. Baumanis. 2 . rindā no kreisās: K. Abuls, V.
Veinbergs, A. Daukša, Arnolds Ruperts, K. Kalniņa, A. Ramoliņš,
N. Veidis, M. Roze, A. Grants, A. Mantenieks, D. Kārkliņš.

Šaušanas sacensības Gaŗezerā
Kā jau tas ir noticis iepriekšējos
19 gadus, arī šogad Grandrapidu
Daugavas Vanagu mērķī šaušanas
kopas izkārtojumā, notika
Gaŗezera vasaras vidusskolas
(GVV) audzēkņu mērķī šaušanas
sacensības. Divās dienās, pēc
rūpīgas drošības noteikumu
apmācības, ko vadīja viens no šo
sacensību organizātoriem Jānis
Jansons no Grandrapidu
Mičiganā DV kopas, kopā ar
ASV atvaļināto pulkvedi Lu
Vankoveringu, kā arī latviešu un
amerikāņu mērķī šaušanas
ekspertiem, GVV audzēkņi tika
sadalīti divās grupās. Sasniedzot Atvaļinātais ASV pulkvedis Lu Vankoverings apmāca GVV
teicamus rezultātus, vairāk nekā audzēkņus pistoles pareizas tēmēšanas paņēmienos.
30 GVV audzēkņi sacensības
beidza divās dienās. Bagātīgu
Inga Spalviņa ar 74 punktiem, otra
Sacensību rezultāti
balvu klāstu bija sagādājusi DV
Ar mazkalibra šauteni 13 līdz 15 vietā - Kristiāna Grīnberga – 64,
Grandrapidu apvienības vadība. gadu vecuma grupā: pirmajā vietā trešajā vietā - Ādams Villems - arī 64

punkti.
Ar mazkalibra pistoli 13 līdz 15
gadu vecuma grupā:
pirmajā vietā Ādams Villems – 75,
otrā vietā - Kristaps Eilands – 71,
trešajā vietā - Krišs Brunovskis - 66
punkti.
Ar mazkalibra šauteni 16 līdz 18
gadu vecuma grupā: pirmajā vietā
Kristīna Vītoliņa – 85, otrā vietā Ēriks Zālīte – 82, trešajā vietā Andrejs Mantenieks - 80 punkti.
Ar mazkalibra pistoli 16 līdz 18
gadu vecuma grupā: pirmajā vietā
Arnolds Ruperts – 84, otrā vietā Nikolajs Keizers – 82, trešajā vietā Kristīna Vītoliņa - 79 punkti.
Ar mazkalibra šauteni un pistoli
Daugavas Vanagu ASV Gaŗezerā rīkotās mērķu šaušanas sacensībās kopā - pirmajā vietā Kristīna Vītoliņa
apbalvotie GVV audzēkņi. Pirmajā rindā no labās puses: viens no – 164, otrā vietā - Andrejs Mantenieks
ilggadējiem GVV šaušanas sacensību organizātoriem - Alberts – 157, trešajā vietā - Ēriks Zālīte - 156
Legzdiņš, Kristaps Eilands, Krišs Brunovskis, Ingrīda Spalviņa, punkti.
Foto: Dzidra Tropa

Foto: Ilze Kalniņa

Spēlētājs Arnolds Ruperts (pir- Sacensību dalībnieki Gaŗezera basketbola spēļu laukumā. Sestais
mais no labās) veiksmīgi no labās puses - Gaŗezera vasaras vidusskolas sporta vadītājs
aizsargā savas vienības grozu
Jānis Kukainis

Niks Keizers, Ādams Villems un Kristiāna Grīnberga. Aizmugurējā
rindā no labās puses: Andrejs Mantenieks, Kristina Vītoliņa,
Arnolds Ruperts un Eriks Zālīte

Alberts Legzdiņš,
GVV speciālo uzdevumu
pārstāvis Gaŗezerā.

