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2011. gada 17. septembrī  no -
tiks 11. Saeimas vēlēšanas. Bal-
sot vēlēšanās var Latvijas pa -
valstnieki, kuŗi vēlēšanu dienā  
sasnieguši 18 gadu vecumu un 
kuŗiem ir derīga Latvijas pa -
valstnieka pasa.

ASV dzīvojošiem vēlētājiem 
ir divas iespējas, kā balsot 11. 
Saeimas vēlēšanās: 

1) vēlēšanu dienā, 17. sep-
tembrī,  balsot kādā no vēlēšanu 
iecirkņiem ārvalstīs vai Latvijā; 

2) balsot pa pastu, iepriekš 
piesakoties Latvijas vēstniecībā 
ASV, Vašingtonā. Pieteikums 
balsošanai pa pastu vēstniecībā 
jāsaņem līdz 2. septembrim. 

Tie Latvijas pavalstnieki, kuŗi  

pieteiksies  balsot  pa pastu, vē -
lē  šanu dienā vēlēšanu iecirknī 
balsot nevarēs. Vēlētājam savs 
balsojums pa pastu vēstniecībai 
jānosūta ar tādu aprēķinu, lai 
vēstniecība to saņemtu līdz vē -
lēšanu dienai, 17. septembrim. 

11. Saeimas vēlēšanu dienā 
Latvijas pavalstnieki varēs bal-
sot jebkuŗā ārvalstīs vai Latvijā 
izveidotā vēlēšanu iecirknī. 
Iecirkņi būs atvērti no 7.00 rītā 
līdz 20.00 vakarā. 

ASV būs  piecpadsmit vēlēšanu 
iecirkņu: Vašingtonā (Kolumbijas 
apgabals), Ņujorkā (Ņujorkas 
pavalsts), Detroitā (Mičigenas 
pavalsts), Mineapolē (Minesotas 
pavalsts), Klīvlandē (Ohaio 

pavalsts), Sanfrancisko (Kali-
fornijas pavalsts), Losandželosā 
(Kalifornijas pavalsts), Bostonā 
(Masačusetas pavalsts), Čikāgā 
(Ilinojas pavalsts), St. Pētersburgā 
(Floridas pavalsts), Sietlā (Va -
šingtonas pavalsts), Indianapolē 
(Indianas pavalsts), Filadelfijā 
(Pensilvānijas pavalsts), Grand-
rapidos (Mičigenas pavalsts) un 
Milvokos (Viskonsinas pa -
valsts). 

Tiem vēlētājiem, kuŗi vēlēšanu 
dienā nevarēs ierasties vēlēšanu 
iecirknī, lai balsotu, ir iespēja 
pieteikties balsošanai pa pastu 
Latvijas vēstniecībā ASV (2306 
Massachusetts Ave., N.W., 
Washington, DC 20008). Latvijas 

vēstniecības ASV darba laiki, 
kad varēs pieteikties balsošanai 
pa pastu: 
Pirmdienās: no plkst. 2.00 līdz 4.00 
Otrdienās, trešdienās, ceturt  die -
nās: no plkst. 10.00 līdz 12.00 

Pieteikties balsošanai pa pastu 
var  līdz 2011. gada 2. septem-
brim, uzrādot derīgu Latvijas 
pavalstnieka pasi (oriģinālu) un 
aizpildot iesniegumu. Iesnieguma 
veidlapu var aizpildīt vēstniecībā 
vai izdrukāt no Latvijas vēst-
niecības mājaslapas. Iesniegumu 
atļauts rakstīt brīvā formā, rok-
rakstā vai ar datoru. 

Iesniegumā jānorāda: 
1. Vārds, uzvārds;  
2. Personas kods; 

3. Dzīvesvietas adrese; 
4. Adrese ASV, uz kuŗu 

nosūtāmi vēlēšanu materiāli. 
Saņemot iesniegumu, vēst nie-

cības darbinieks reģistrēs vē -
lētāju balsotāju sarakstā, iespiedīs 
pasē spiedogu par piedalīšanos 
11. Saeimas vēlēša nās un izs-
niegs izziņu, ka vēlētājs ir re -
ģistrēts balsošanai pa pastu. 

Vēlētājs, kam nav iespējams 
ierasties vēstniecībā, lai pieteik-
tos balsošanai pa pastu, iesniegu-
mu un pasi vēstniecībā var 
nogādāt starpnieks, piemēram, 
kāda uzticamības persona vai 
pasta kurjērs (ASV pasts, UPS, 
DHL, FedEx). 

Informācija par 11. Saeimas vēlēšanām

No šīs dienas, kad redakcijā 
top mūsu laikraksta kārtējais 
numurs, līdz 17. septembrim at -
likušas 32 dienas. Pārāk īss laika 
sprīdis, lai ļautos gara laiskumam 
un gaidītu, kā galu galā „zvaig-
znes nostāsies”, vai nevarīgi no -
skatītos, kā fiksākais no polītis-
kajiem spēkiem sasēž 11. Saeimā. 
Pat nepieļaujam domu, ka mūsu 
lasītājos ir īpatņi, kas apgalvo, ka 
polītika viņus ne  interesē, un pie-
ņem infantilu lēmumu vēlēšanās 
nepiedalīties. Īstenībā – šādi 
ļaudis jau arī nelasa avīzes. Tā ir 
publika, par ko skarbi izteikusies 
viena no savulaik spožākajām 
Latvijas žur nālistēm Baiba 
Straut  mane:  pub lika, kas lasa 
gal     venokārt dzelte nās ziņas des-
mitos vienveidīgu žurnālīšu. 
(Citātu lasie15 lpp.)

Jautājums – par ko balsot, nod-
arbina ikvienu no mums, sākot 
ar redakcijas darbiniekiem un 
beidzot ar mūsu viedajiem ko -
mentētājiem. Tāpēc šai pirms-
vēlēšanu laikā cenšamies pēc 
iespējas daudz un daudzveidīgi 
publicēt materiālus, kas informē, 
skaidro un palīdz izšķirties. Un 
pilnā sparā darīsim to arī 
turpmāk līdz pirmsvēlēšanu laika 
pēdējam numuram.

Īstenībā jau mūsu, tā teikt, lat-
viskā elektorāta izvēle notiks 
starp trim polītiskajiem spēkiem 
– Vienotību, Zatlera Reformu 

R E D A K C I J A S  S L E J A

partiju un Visu Latvijai!-TB/
LNNK. Protams, ja dažs neat-
minēsies kādu ļoti nozīmīgu ZZS 
vai PLL veikumu un nenobalsos 
par attiecīgo polītisko spēku! Par 
Saskaņas centru jautājumu, šķiet, 
nav – ja jau paši atzinuši, ka 
latviešu valoda ne visiem kan-
didātiem ir dzimtā valoda vai ka 
to pilnīgi prot 43%, bet 57% runā 
tikai „labi” vai „sarunvalodā”. 
Kādā valodā, lūdzu, kungi grasās 
lemt Latvijas likumus?!

Būsim nopietni un spriedīsim 
paši, vai savas balsis atdot par 
Vienotību, kas sola turpināt ie -
priekšējo ekonomikas stratēģiju 
un arvien drošākā solī doties uz 
eirozonu, vai par Zatlera Reformu 
partiju, kas sola būt „ideju parti-
ja, nevis sponsoru partija” un likt 
akcentu uz ēnu ekonomikas no -
vēršanu un naskāku Eiropas 
fondu apguvi, bet arī piedāvā 
diez  gan īpatnēju integrācijas po -
lītiku, vai par Visu Latvijai!/TB/
LNNK, kas sola turpināt cīņu 
par latvisku Latviju un okupācijas 
fakta atzīšanu, taču nepārliecinot 
nedz par savu ekonomisko po -
lītiku, nedz par tās īstenošanas 
mechanismiem.

Izvēle ir mūsu pašu rokās un 
galvās. Domāsim kopā! Redakcija 
gaida arī Tavu viedokli, cienīja-
mais lasītāj!

Jūsu Laiks

DOMĀSIM 
KOPĀ!
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-pasts: RigaVen@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem BEECHES 
kūrortā vai bez bērniem pie SANDALS.

Viena cena (All inclusive)!

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

LAIKU varat pasūtināt arī Rīgas redakcijā 
Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Informācija par 11. Saeimas vēlēšanām
(Turpināts no 1. lpp.)

Pasi un pieteikumu vēstniecībā 
nogādājot ar pasta kurjēru, 
vēlētājam pašam jāapmaksā 
pasta kurjēra pakalpojumi pases 
un izziņas nosūtīšanai atpakaļ. 
Vēstniecība neuzņemas atbildību 
par pasta kurjēra pakalpojumu 
kvalitāti. Atgādinam, ka pietei-
kums balsošanai pa pastu (kopā 
ar pasi) jāsaņem vēstniecībā līdz 
2. septembrim. 

Līdz 2. septembrim vēlētājam 
ir tiesības mainīt adresi, uz kuŗu 

saņemt vēlēšanu materiālus. Par 
šo vēlmi jāpaziņo vēstniecībai. 

Tiem vēlētājiem, kuŗi pieteik-
sies balsot pa pastu, vēstniecības 
darbinieks vēlēšanu materiālus 
uz vēlētāja iesniegumā norādīto 
adresi izsūtīs laikā no 3. 
septembŗa līdz 7. septembrim. 

Lūdzu, ievērot – vēlētājam 
savs balsojums vēstniecībai jā -
nosūta ar tādu aprēķinu, lai 
vēstniecība to saņemtu līdz vē -
lēšanu dienai, 2011. gada 17. 
septembrim. 

Ar informāciju par 11. Saeimas 
vēlēšanām  iespējams iepazīties 
Latvijas Centrālās vēlēšanu ko -
misijas mājaslapā: www.cvk.lv

Latvijas vēstniecība laipni aic-
ina sazināties ar vēstniecības 
Konsulāro nodaļu pa tālruni: 
202-328-2840, 202-328-2881 
vai e-pastu: consulate.usa@mfa.
gov.lv 

Latvijas vēstniecība ASV 
sadarbībā ar 

Latvijas Republikas 
Centrālo vēlēšanu komisiju

 Latvijā 12. augustā ieradās 
Mičigenas Nacionālās gvardes 
komandieris ģenerālmajors Gre-
gorijs Vedneiss (Gregory Vad-
nais). Vizītes laikā ģenerālmajors 
G. Vedneiss tikās ar Latvijas aiz-
sardzības ministru Arti Pabriku, 
Nacionālo bruņoto spēku ko -
man dieri, ģenerālmajoru Rai-
mondu Graubi un citām augs-
tākām militārās vadības amat-
personām. Ģenerālmajors G. 
Ved neiss piedalījās pārrunās par 
Latvijas un Mičigenas turpāko 
sadarbību un savstarpējo militā-
rās informācijas apmaiņu, kā arī 
izvērtēja līdzšinējos 19 gadu ilgos 
Mičigenas un Latvijas sadarbības 
plānus, lai meklētu jaunas iespē-
jas, kā stiprināt un paplašināt 
nākotnes ilgtermiņa partneŗat-
tiecības. Par godu Latvijas Ze -
messardzes 20. gadadienai, ģene-
rālmajors G. Vedneiss 13. augus-
tā apmeklēja Zemessardzes tech-
nikas un bruņojuma izstādi 
Kronvalda parkā un piedalījās 
puķu nolikšanas ceremonijā Brā-
ļu kapos. Ģenerālmajors G. Ved-
neiss un viņa dzīvesbiedre Lianu 
Vedneise (Leanne Vadnais) ap -
meklēja arī Rīgas Bērnu rehabil-
tācijas centru. 

ASV vēstniecība Rīgā, 
Preses un kultūras nodaļa

Latvijā viesojās 
ģenerālmajors 

Gregorijs 
Vedneiss

Čikāgas Staburaga 70. skautu 
vienības roveru pārdomu nakts

Gaŗezera ziemeļmežā 16. jūlijā agrā rītā, saulei austot, roveru 
solījumu deva (no kreisās) Viktors Lāčkājs, Ēriks Velkme un 
Aleksis Vizulis no Lielupes 175. sk. vienības, Kalamazū

Roveri; no kreisās: vad. Aigars 
Dombrovskis, vad. Guntis Dā -
boliņš, Kārlis Lenšs, vad. Artis 
Inka, Kārlis Vizulis, vad. Juris 
Velkme, Ēriks Velkme, Andis 
Bērziņš, Viktors Lāčkājs, 
Imants Dāboliņš, vad. Helmuts 
Lāčkājs, Alberts Ozols, roveru 
virsaitis vad. Reinis Sīpols

Fo
to

: v
ad

. A
nd

ri
s B

al
tm

an
is

Precīzējums
Laika 31. numurā 7. lpp.  prof. 

Gundara Ķeniņa Kinga rakstā 
„Baltiešu reputācija” minētā 
gruzīnu ģenerāļa uzvārds ir 
Šalikašvili. Atvai nojamies auto-
ram un lasītā jiem!

Red.
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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. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Šajās dienās paiet 20 gadi, kopš 
drāmatiskajām 1991. gada augus-
ta dienām, kad izšķīrās – būt vai 
nebūt neatkarīgai Latvijas valstij. 
19. augustā plkst. 19.30 Latvijas 
Televīzijas tiešajā ēterā televīzijas 
diktore Velta Puriņa paziņoja: 
“Tūlīt viņi ienāks iekšā, un lai-
kam visu atslēgs...”. No 19. līdz 21. 
augustam Maskavā notika apvēr-
suma mēģinājums, tā dēvētais 
augusta pučs, kad PSRS preziden-
tam Michailam Gorbačovam 
nelojālie spēki mēģināja pārņemt 
varu. 21. augustā Augstākā pa -
dome pieņēma konstitūcionālu 
aktu par Latvijas kā neatkarīgas 
valsts statusu, izbeidzot 1990. 
gada 4. maijā noteikto pārejas 
stāvokli. 22. augustā savā dzīvoklī 
pašnāvību izdarīja bijušais Lat-
vijas PSR CK pirmais sekterārs 
Boriss Pugo. 23. augustā tika 
pārņemta LPSR CK galvenā ēka 
un aizturēts Alfrēds Rubiks, 
kuŗam tika izvirzīta apsūdzība 
apvērsuma organizēšanā. 27. 
augustā Eiropas Kopiena un tās 
dalībvalstis atzina Baltijas valstu 
neatkarību.

Par šiem izšķirīgajiem noti-
kumiem plašus komentārus 
sniedza laikraksts Laiks. Attīsim 
mazliet „filmu” atpakaļ un pa -
skatīsimies dažus kadrus.

„Gorbačovs slims...”
Naktī no 18. uz 19. augustu bez 

asiņu izliešanas un bez lielām 
pūlēm noticis apvērsums, lai 
gāztu no PSRS amata M. 
Gorbačovu. Gorbačovs atradies 
atvaļinājumā Krimā, kur viņš 
tiekot turēts mājas arestā. 
Jautājums – kā varēja sarīkot 
plašu armijas, Čekas un ko -
mūnistu partijas vadītu apvēr-
sumu, augstākajām valsts amat-
personām neko nezinot un ne -
mēģinot pretoties?

„Jaunā valdība”, kuŗas priekš-
galā ir apvērsuma rīkotāji, savu-
laik Gorbačova izvirzītie ierēdņi 
(viceprezidents Genadijs Jana-
jevs, KGB priekšnieks Vladimirs 
Krjučkovs u.c.) izplatījuši de  k la-
rāciju. Gorbačova reformas no -
vedušas valsti bezizejas stā voklī, 
nevienā valdības līmenī vairs 
neesot uzticības Gorba čovam. 
Valsts nonākusi nepārval dāmā 
stāvoklī. Noziegumi pieaug un 
valsts grimst vardarbības zaņķī.

Janajevs paziņoja, ka Padomju 
Savienībā tiek pasludināts izņē-
muma stāvoklis uz sešiem mēne-
šiem saskaņā ar konstitūciju. 
Gorbačovs ir slims un tāpēc 
nevar vadīt valsti. Jānodrošina 
miers un tāpēc vispirms jālikvidē 
pretkonstitūcionālās un krimināli 
militārās formācijas, kas darbo-
jas kā Padomju Savienības 
grāvējas.

*
ASV prezidenta Buša reakcija 

attiecībā uz reakcionāru varas 
pārņemšanu bija reālistiska. Viņš 
konstatēja, ka Gorbačovs neai-
ziet no varas slimības dēļ, bet ir 
nogāzts. Jāpārdomā, kā tālāk 
veidot ASV polītiku pēc šiem 
nožēlojamiem notikumiem.

(21.aug.)

Latvijas faktiskās neatkarības 
atjaunošanas rītausmā

Ko rakstīja Laiks par 1991. gada augusta notikumiem

Pēc briesmu nakts nāk 
gaiša cerību diena

Latvijas Republikas Augstākā 
Padome 21. augustā plkst. 12.30 
deklarēja, ka ar to brīdi Latvija ir 
pilnīgi neatkarīga valsts un 
pieņēma šādu lēmumu.

1. Deklarēt Latviju par 
neatkarīgu, demokratisku repub-
liku, kuŗā Latvijas valsts suverēnā 
vara pieder Latvijas tautai, un 
Latvijas starptautiskais tiesiskais 
stāvoklis tiek noteikts ar Latvijas 
Republikas 1922. gada 15. feb-
ruāŗa konstitūciju.

2. Atcelt deklarācijas „Par 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu” 5. pantu, kas nosa-
ka pārejas periodu de facto valsts 
varas atjaunošanai.

3. Līdz laikam, kad Latvijas 
okupācija un aneksija tiek izbeig-
ta un tiek sasaukts Latvijas 
Republikas parlaments (Saeima), 
augstāko varu izpilda Latvijas 
Republikas Augstākā Padome. 
Latvijas Republikas territorijā ir 
spēkā tikai tie likumi un rezo-
lūcijas, ko pieņem šī augstākā 
valsts vara.

4. Konstitūcionālais likums 
stājas spēkā ar tā pieņemšanu.

PBLA priekšsēdis Gunārs Meie-
  rovics Latvijas Republikas pil-
nīgas neatkarības atjaunošanas 
dienā sniedza paziņojumu, kuŗā 
norādīja, ka pienācis lielais at -
brīvošanās brīdis. Latviešiem 
vairs nav jāgaida atbrīvošana no 
citas varas. Tauta kļūst pati savu 
likumu devēja. Lai šodien latvie-
ši pasaka visai pasaulei: ar šo 
dienu un šo brīdi latvieši ir kungi 
savā dzimtajā zemē un var paši 
sev likumus lemt. Lai mēs visi 
vienojamies ar Latvijas Tautas 
fronti. Lai Augstākās Padomes 
deputāti, kas atbalsta brīvību un 
neatkarī bu, dod citiem priekšzī-
mi nākamajās dienās. Lai Latvijas 
valdība nopietni un apsvērti un 
drosmīgi vada latviešu tautu 
neatkarīgā valstī. 

*
Stāvoklis Latvijā 21. augustā 

tomēr vēl bija bīstams. Padomju 
varas okupācija un ar to saistītās 
briesmas turpinājās. Radio Rīga 
ziņoja, ka šur tur Rīgā dzirdami 
šāvieni, sevišķi Doma baznīcas 
tuvumā Iekšrīgā. Šāvēji un asaru 
gāzes lietotāji bijuši „melnās 
beretes”, kas darbojas kā dauzoņi. 
Plkst. 6 no rīta sākās ģenerālstreiks, 

uz kuŗu aicināja Latvijas Tautas 
fronte. 

*
PSRS Augstākā Padome atcēla 

visus „izņēmuma stāvokļa ko -
mitejas” rīkojumus, aicināja M. 
Gorbačovu atpakaļ prezidenta 
amatā. PSRS ģenerālprokurors 
paziņoja, ka komitejas locekļi 
tiks tiesāti. Gorbačova gāšana 
nav bijusi konstitūcionāla.

Prezidents Bušs preses konfe-
rencē slavēja Jeļcinu par viņa 
stingrajiem demokratiskajiem 
principiem un drošsirdību. 

(24.aug..)

Pie Brīvības pieminekļa 
1991. gada 23. augustā 

plkst. 8.45 nolasīja Latvijas 
Tautas frontes uzsaukumu Lat-
vijas tautai. Liesmojošā Balti  jas 
ceļa dienā, 23. augustā, baltieši 
atkal atgādināja noziedzīgā Sta-
ļina-Hitlera pakta seku lik vidē-
šanas nepieciešamību. 

Šodien, 23. augustā, mēs – 
Baltijas tautas, stāvam uz šī ceļa, 
lai atgādinātu sev un visām pa -
saules tautām datumu, kad pirms 
52 gadiem tika noslēgts nodevīgais 
Molotova-Ribentropa pakts un pa -
rakstīti tā slepenie protokoli. Šajā 
dienā pasaules asiņainākās ti -
rānijas – nacio nāl sociālsociālistiskā 
Vācija un ko  mū nistiskā PSRS savā 
starpā iztirgoja Austrumeiropas 
un Bal tijas valstu neatkarību un 
brī vību. 

Šis pakts deva iespēju agresoram 
netraucēti uzsākt Otro pasaules 
kaŗu, kas visai cilvēcei atnesa 
nepieredzētu postu un iznīcināja 
desmitiem miljonu dzīvību. Ka -
mēr pārējā pasaule ir sadziedējusi 
kaŗa cirstās brūces, atjaunojusi 
brīvību un demokrātiju, trīs Bal-
tijas valstīs uz šī pakta pamata 
savus asiņainos darbus turpina 
PSRS kaŗaspēka atsevišķās vienī-
bas, „melno berešu” vienības, 
valsts drošības komiteja un viņu 
iedvesmotāja PSKP filiāle.

Lai šīvakara ugunskuri no 
Viļņas līdz Tallinai godina sarka-
nā terrora upuŗu piemiņu un 
apliecina mūsu prasību – tieši šo 
noziegumu vaininiekus.

Lai pasaule redz Baltijas tautu 
nesalaužamo gribu mierīgā ceļā 
atjaunot savu valstu faktisko 
neatkarību un atgriezties brīvo 
tautu saimē.    

(28.aug.)

Eiropas valstis atzīst 
Baltijas valstu 
suverēnitāti

Eiropas Kopienas (European 
Community) 12 valstu ārlietu 
ministri tikās 27. augustā Briselē 
un pieņēma lēmumu atzīt Latviju, 
Igauniju un Lietuvu kā pilnīgi 
neatkarīgas valstis bez jebkādiem 
citiem priekšnoteikumiem.

Eiropas Kopiena un tai 
piederošās valstis sirsnīgi apsveic 
Baltijas valstis ar 1940. gadā 
zaudētās suverēnitātes un neat-
karības atjaunošanu. Eiropas val-
stis vienmēr uzskatījušas šo val-
stu demokrātiski ievēlētos parla-
mentus un valdības kā Baltijas 
tautu likumīgos pārstāvjus. Tās 
arī aicina, lai Baltijas valstis un 
Padomju Savienības sāk atklātas 
un lietišķas sarunas nenokārtotu 
jautājumu atrisināšanai.

Tagad ir pienācis laiks, lai 
vairāk nekā pēc 50 gadiem, 
Baltijas valstis atkal ieņem savas 
tiesīgās vietas Eiropas nāciju 
vidū. Tāpēc Eiropas Kopiena un 
tai piederošās valstis apstiprina 
savu lēmumu nodibināt diplo-
mātiskās attiecības ar Baltijas 
valstīm bez kavēšanās. Diplo-
mātisko attiecību nodibināšanas 
praktisko darbu veiks Eiropas 
Kopienas valstis atsevišķi. 

Kopiena un tās valstis sagaida, 
ka Baltijas valstis visā drīzumā 
varēs kļūt par loceklēm un 
piedalīties visās piedienīgās in -
ternacionālās organizācijās, kā, 
piemēram Apvienotās Nācijās, 
Eiropas Drošības un sadarbības 
konferencē un Eiropas Padomē. 

Eiropas Kopiena un tās valstis 
uzsveŗ, ka tās apņemas atbalstīt 
Baltijas valstu saimniecisko un 
polītisko attīstību. Komisija izpē-
tīs visus iespējamos saimniecis-
kās sadarbības ceļus starp Ko -
pienu un Baltijas valstīm un visā 
drī zumā dos priekšlikumus.

Ja Pugo būtu nācis pie 
varas...

 
PSRS iekšlietu ministra, lat-

viešu izcelsmes Komūnistiskās 
partijas funkcionāra, baltiešu 
vajātāja, Borisa Pugo karjēra 
beidzās pašnāvībā Maskavas 
dzīvoklī. Viņa nāvīgo grēku 
krājums bija tik liels, ka viņš 
zināja – pret viņu nekādas 
žēlastības nebūs. Daiņa Īvāna 
ieskatā Pugo bijis bīstams vīrs 
Gorbačova kabinetā, gatavs 

nodot savu sabiedroto. Baltijā 
Pugo bija sevišķi ienīsts, jo viņš 
stingri apkaŗoja baltiešu neat-
karības kustības. Viņš ne vien 
atļāva, bet pat organizēja OMON 
uzbrukumus baltiešiem.

Ja Pugo būtu nācis pie lielākas 
varas, kādas būtu latviešu, lie-
tuviešu un igauņu izredzes uz 
neatkarību? Nekādas. Bija uz -
taisīti 250 000 roku dzelži, ie -
spiests kaudzēm apcietināšanas 
pavēļu...       

(31.aug.)

Kāpēc ASV vilcinājās 
atzīt Baltijas valstu 
neatkarību?

ASV prezidents Bušs 2. sep-
tembrī piezvanīja Latvijas Repub-
likas Augstākās Padomes priekš-
sēdim A. Gorbunovam un pa -
ziņoja, ka plkst. 10 no rīta viņš 
paziņos, ka ASV atzīst Latvijas 
Republikas atjaunoto neatkarību. 
Līdzīga saruna viņam bija arī ar 
Igaunijas un Lietuvas Republikas 
galvu.

Buša paziņojumā preses kon-
ferencē teikts, ka ASV vienmēr 
atbalstījušas Baltijas valstu neat-
karību un tagad ir gatava neka-
vējoši nodibināt diplomātiskās 
attiecības ar šo valstu valdībām. 
ASV valdība ir arī gatava darīt 
visu, lai palīdzētu Baltijas valstu 
pašreizējam neatkarības proce-
sam kļūt par reālitāti. Lai 
veicinātu šo procesu, uz Baltiju 
tiks sūtīts ārlietu viceministrs 
Kērtiss Kammans.

Uz jautājumu, kāpēc Bušs it kā 
vilcinājies atzīt Baltijas valstu 
neatkarību, viņš atbildēja, ka 
viņa vilcināšanās trīs vai četras 
dienas atzīt Baltijas valstis no 
vēsturiskā viedokļa ir pareiza. 
Vajadzējis redzēt, kādas pārmai-
ņas notiks Padomju Savienībā. 
Viņš bijis nepārtrauktos telefona 
sakaros ar Gorbačovu.  

Atzīšanas novilcināšana no 
ASV tikusi pareizi izprasta kā no 
Baltijas līdeŗiem, tā arī Padomju 
Savienībā. Kad rakstīs vēsturi, tas 
būs nenozīmīgi, ka ASV gaidīja 
ilgāk nekā daudzas citas valstis, 
līdz atzina Baltijas valstis. Baltiešu 
līdeŗi visu laiku sapratuši, ka 
ASV grib, lai neatkarība iet uz 
priekšu. Žurnālisti gan atzina, ka 
ASV visos šajos notikumos Bal-
tijā un Padomju Savienībā bijušas 
tikai skatītāju lomā.

(4. sept.)
Publikāciju sagatavojis 

P.Karlsons  

OMON (speciālo uzdevumu milicijas vienība) bruņutransportieris 
augusta puča laikā Doma laukumā Rīgā 21. augustā
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Eleonora Šturma, „50 gadus 
mākslai pa pēdām”, apceres par 
mākslu un māksliniekiem autores 
un Māŗa  Branča sakārtojumā, 
ap  gāds „Mansards”, 2011. g., 400 
lpp.

 Cilvēki, kas līdzās prāta spējām 
apveltīti ar t. s. gaŗo elpu un kam 
pacietīga sēžamvieta (vācieši sa -
ka Sitzfleisch), mēdz rakstīt 
grāmatas. Citi rakstītāju cunftei 
piederīgie, kas pēc dabas  ir 
trauks  maināki un varbūt arī 
nedaudz laiskāki, nosēdušies pie 
rakstāmgalda ar seju uz leju, 
uzgrūž kādu dzeju vai vienā pašā 
piesēdējienā rada recenziju. Lūk, 
gluži kā šo!

1928. gadā Daugavpilī dzimusī 
mākslas zinātniece Eleonora 
Šturma kopš pag. gs. 50. gadiem 
gājusi 50 gadus mākslai pa 
pēdām, rakstīdama recenzijas 
par Amerikas kontinentā no -
tikušām latviešu mākslinieku 
kopskatēm un personālizstādēm, 
kā arī sniegdama atsevišķu māks-
linieku darbības vispārēju vērtē-
jumu jubileju reizēs vai nāves 
gadījumos. Visbiežāk viņas rak-
sti iespiesti laikrakstā Laiks un 
žurnālā Latvju Māksla. Šādi 
sākotnēji no 1961. līdz 2010. 
gadam publicēti Eleonoras Štur-
mas darbiņi tagad sakopoti cie-
nījama apjoma diždarbā, 400 
lappušu biezā sējumā. No da -
žādos laikos stādītiem kokiem 
izaudzis mežs.

Recenzentam, kam pazīsta-
māka un tuvāka par glezniecību 
ir daiļliterātūra, trūkst īstas kom-
petences vērtēt savas vizuālo 
mākslu kollēģes rakstu kvalitāti, 
taču laimīgā kārtā grāmatas iz -

Darbiņi pārtapuši darbā

skaņā E. Šturmas darbības kop-
vērtējumu sniedz Latvju Mākslas 
kādreizējais redaktors Arnolds 
Sildegs. No Sildega raksta 14 
rindkopām šeit daļēji citēsim, 
daļēji atstāstīsim kaut vienu. A. 
Sildegs par E. Šturmu raksta:

Apveltīta ar teicamu latviešu 
valodu, bez liekas vārdu kosmē-
tikas jeb streipuļošanas svešvārdu 
džungļos, viņa palīdz lasītājam 
iedziļināties un izprast mūsu 
mākslas pasauli.[ ..] [Viņai ir] 
konstruktīvs domu pavediens, 
objektīvitāte un personiskā atda-
līšana no darba patiesās vērtības. 
[Runājot par mākslas kritikas 
jēgu un nozīmi, E. Šturma] pas-
vītro, ka tās uzdevums nav 
ne saudzīgi iznīcināt, bet gan 
saudzēt katru cerību pilnu asnu. 
Tai jābūt pamatotai un palīdzīgai 
mūsu mākslas dzīves augšanā un 
veidošanā, ka arī allaž skaidri 
saprotamai un palīdzīgai mākslas 
notikuma saprašanā un baudī-
šanā. 

Ko tur vēl piebilst?! Līdzīgu 
vērtējumu par E. Šturmu izsaka 
jaunās grāmatas sakārtotājs Mā -
ris Brancis no 9. uz 10. lappusi 
pārnestajā rindkopā.

Nerunājot tālāk par darbiņiem 
jeb kokiem un drīzāk pievēršot 
uzmanību darbam jeb mežam, 
teiksim atklāti, ka diez vai 
atradīsies kāds mākslas cienītājs, 
kas vēlēsies grāmatu lasīt vārdu 
pa vārdam no vāka līdz vākam. 
Vārdu pa vārdam līdz ar  jau mi -
nētajiem rakstiem vērts izlasīt 
autores ievadu, viņas „autobiog-
rafiju atmiņu plaiksnās” un 
vispārīgo, daudzaptverīgo rakstu 
„Saules un ēnas puses latviešu 
mākslas ainā”. Protams, ikviens 
vēlēsies apskatīt foto attēlu klāstu 
iz E. Šturmas dzīves grāmatas 
sākuma daļā un itin bagātīgu 
daļā apcerēto mākslinieku darbu 
reprodukciju devumu grāmatas 
vidū. Tekstu no 41. lappuses uz 
priekšu grāmatas lietotāji vēlēsies 
izmantot par uzziņas literātūru, 
ar Māŗa Branča sastādītā per-
sonu rādītāja un satura rādītāja 
palīdzību uzmeklējot to māksli-
nieku, par kuŗu attiecīgajā brīdī 
uzaususi interese.

Reiz avīzē vai žurnālā publicētu 
rakstu negrozīta pārpublicēšana 
daudzus gadus vēlāk grāmatā 
nodrošina vērtētājas kādreiz 
svai  gā un aktuālā skatījuma 
saglabājumu. Tomēr, laikiem un 
gaumei mainoties un rakstītāja 
pieredzei nobriestot, var uznākt 
vēlēšanās reiz vērtēto pārvērtēt, 
paceļot mākslinieka sniegumus 
augstākā sfairā vai pēcskatā 
pabīdot tos uz leju. Tiesa, bieži 
tas nenotiek, un sākotnējās 
domas neliekas pieslīpējusi vai 
variējusi arī E. Šturma. Kā 
izņēmums vispārējai praksei nāk 

prātā 1985. gadā Austrālijā izdots 
Māras Kalnietes īsās prozas 
krājums „Logā kāpj varavīksne”, 
kam bija dots skaidrojošs palīg-
virsraksts „Seni stāsti, no šīsdie-
nas atskatoties”. Senāk sarakstītos 
stāstus mazražīgā autore ievadīja 
vai beidza ar komentāriem no 
pašreizējā laika, savu vecum-
dienu redzes punkta.

„50 gadus mākslai pa pēdām” 
nebūtu uzskatāma par Amerikas 
latviešu tēlotājas mākslas vēsturi. 
Lai tādu uzrakstītu, vajadzētu 
ņemt vērā arī citu mākslas kritiķu 
vērtējumus: vairākus tādu vārdus 
min M. Brancis 9. lappusē. Pretēji 
E. Šturmas darbam vēsture at -
skatās no mūsu laika perspektīvas 
un izmisīgi tiecas pēc vispā-
rinājumiem, kuŗos ietvertajām 
patiesībām atsevišķu izstāžu vai 
mākslinieku vērtējumi var no -
derēt vienīgi par illustrācijām. Tā 
kā, izskatot Šturmas grāmatu, 
Amerikas latviešu mākslinieki 
parādās tik dažādi un tik daudz-
veidīgi, jāšaubās, vai Amerikas 
latviešu mākslas vēsture ar skaid-
riem ceļrāžiem, kopsaucējiem 
vispār ir uzrakstāma. Ja tādu reiz 
kāds rakstītu, E. Šturmas grāmata 
viņam būtu neaizstājama vielas 
piegādātāja. Šturmas grāmatas 
kopsaucējs ir pati Šturma un 
viņas mūža veikums.

Daži blakus momenti. 
E. Šturma savā ievadā uzslavē 

laikrakstu Laiks, kas „jau vairāk 
nekā sešdesmit gadus kalpojis 
par visuzticamāko informācijas 
avotu un sazināšanās līdzekli”. 
Viņa vēl piemetina, ka „līdzīgi 
saziņas avoti bija (bet ir taču vēl 
arvien! – E.S.) Kanadas, Aust-
rālijas un Eiropas latviešu laik-
raksti”. Visiem, kas laikrakstos 
esam ilgus gadus strādājuši, pret 

mūsu kollēģi par tādu vērtējumu 
nevar būt citādas kā vien pašas 
vissiltākās izjūtas. Paldies!

Reiz jau rakstīju, ka gandrīz 
ikviena latviešu grāmata spēj tās 
lasītājā uzvandīt atmiņas  pavisam 
par citām lietām un apstākļiem 
nekā tiem, kam grāmata vistiešāk 
veltīta. No E. Šturmas ievada un 
dzīves stāsta izriet, ka esam bijuši 
tikpat kā skolasbiedri: kamēr 
viņa mācījusies bēgļu laikos 
Gēstachtā pie Hamburgas „Sau-
les” ģimnazijā, es mācījos „Sau-
les” tautskolā. Abām skolām tika 
izmantota viena un tā pati ēka: 
vieni mācījās priekšpusdienā, 
otri pēcpusdienā. Kā jau „sīko”, 
mani visai interesēja, kas skolā 
īsti notiek, kad tur mācās „lielie”. 
Tagad, vairāk nekā 60 gadus 
vēlāk, tas tiek pateikts melns uz 
balta. Pēc skolas mācību pama-
tīguma un akadēmiskā līmeņa 
uzslavējuma E. Šturma raksta:

Protams, skolēnu vidū netrūka 
arī tādu, kam bija grūti pakļauties 
vispārējai disciplīnai, it sevišķi 
tiem, kas bija pārnākuši no kaŗa 
gūstekņu nometnes. Bija arī tādi, 
kuŗiem prāts nesās uz sīvāka 
malciņa iebaudīšanu, kas, nomet-
ņu „beznaudas sistēmā” dzīvojot, 
bez plaukstošās ”kaktu komerci-
jas” starpniecības nebija pavei-
cams.

Paldies skolas biedrenei par 
painformēšanu! Tā kā par „Sau-
les” tautskolu man saglabājušās 
tikai pozitīvas atmiņas, iznāk, ka 
sīkam būt dažreiz ir skaistāk 
nekā būt lielam.

Eduards Silkalns
Redakcijas piezīme. Grāmatu 

var iegādāties Latvijas grāmatu 
tirdzniecības vietās, kā arī sazi-
noties ar Rīgas redakciju.

 Uz Kursas vasaras vidusskolas 
izlaidumu 6. augustā sabrauca 
radi un draugi. Kā parasti, liela 
interese bija par tradicionālo 
audzēkņu uzvedumu, ko jau 
gadiem vada dziedāšanas skolo-
tāja Maija Riekstiņa. Izmantojot 
folkloras vielu par latviešu kāzu 
tradicijām, Maija Riekstiņa un 
Ilze Stāmere bija sarakstījušas 
scēnāriju mūzikālam priekšne-
sumam ,,Kāzas Kursā”. Uzve-
dumu, kuŗā piedalījās Kursas 
audzēkņi kopā ar audzinātājiem, 
visi tautastērpos dziedot un dek-

Vasaras vidusskolā Kursa beigusies 37. mācību vasara
lamējot tautasdziesmas un dejo-
jot tautasdejas,  iestudēja Maija 
Riekstiņa. Lieliskā izrāde skatītā-
jus sajūsmināja. Varēja just, ka 
jaunieši daudz strādājuši, lai 
viņiem būtu laba latviešu valo-
das izruna un skaidra dikcija. 
Viņu balsis tiešām skanēja pāri 
Kursas mežu galiem! Uzveduma 
beigās jaunieši skaisti nodziedāja 
pašu izvēlēto Andreja Jurjāna 
kantāti ,,Tēvijai”, Ingrīdai un Lai  lai 
Birzniecēm dziedot solo. Klausītāji 
bija manāmi aizkustināti. 

Prāvests Dāvis Kaņeps uzrunā 

Kursas saimei pavēstīja, ka šī bija 
viņa pēdējā vasara Kursas direk-
tora amatā. Viņš Kursu vadījis 
trīs gadus, tagad laiks kādam ci -
tam pārņemt šo atbildīgo darbu. 

Audzēkņiem tika izsniegtas 
liecības. Kursu šogad absolvēja 
Diāna Atvara un Ingrīda Birz-
niece. RKLIC sekretāre Marisa 
Vēja-Rogaine skolotājiem, au -
dzi    nā  tājiem un citiem Kursas 
darbiniekiem pasniedza puķes.

Pēc izlaiduma programmas 
skolas saime un viesi gāja uz 
karoga laukumu, kur  pirms pāris 

dienām bija iestādīts jauns ozols 
par godu ilggadējam RKLIC val-
des priekšsēdim, Kursas labvēlim 
un veicinātājam Miervaldim 
Janševicam. Prāvests Dāvis Ka -
ņeps ozolu iesvētīja, īsu uzrunu 
teica RKLIC vadītājs Jānis Ro -
gainis un Latviešu biedrības 
Vašingtonas štatā priekšsēde Sar-
mīte Dāvidsone. Miervalža Jan-
ševica dzīvesbiedre Janīna 
pa teicās LBVŠ, RKLIC un Kursai 
par pagodinājumu Miervaldim. 
Centrs un Kursa Miervaldim bija 
,,mazā Latvija” – vieta, kur latvie-
šu jaunatne var pulcēties, lai 
apzinātos un koptu savu piederī-
bu Latvijai. Visi kopā nodziedāja 
,,Nevis slinkojot un pūstot” un 

cits pēc cita ozola saknēm uzbēra 
pa saujai zemes. Lai tas aug liels 
un stiprs, tāpat kā Kursas audzēk-
ņi! Miervalža piemiņai draugi un 
paziņas Rietumkrasta latviešu 
izglītības centram saziedoja ap -
mēram 8000 dolaru.

Mācību vasaru beidzot, jaunie-
ši nolaida karogu, visi kopā 
nodziedāja ,,Daugav’ abas malas” 
un, rokās sadevušies, ,,Pūt’ vēji-
ņi”. Kursas audzēkņi, skolotāji un 
viesi vēl pakavējās kopējās pus-
dienās, lai parunātu iespaidus un 
atvadītos. Liels paldies visai Kur-
sas saimei par šo brīnišķo dienu! 
Mūsu jauniešos turpina dzīvot 
latviskais gars.

I.V.Kursas saime izlaiduma dienā

Karoga nolaišana Kursā, mācībām skolā beidzoties
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Amerikas latviešu apvienības 
2011. gada vīriešu un sieviešu 
volejbola vienību un vīriešu 
bas   ketbola vienības turneja 
Latvijā sākās 10. jūnijā. Bas-
ketbola vienībā bija arī sportisti 
no Kana  das, Anglijas un Aus-
trālijas. Viņi visi piedalījušies 
ALAs meis tarsacīkstēs vai kādā 
iepriekšējā turnejā Latvijā.

ALAs Sporta nozare ASV 
latviešu un  Latvijas sportistu 
sacensības   rīko ik pa trim ga -
diem. Pirmās sacensības notika  
1991. gadā, šī bija sestā ALAs 
rīkotā latviešu sportistu turneja 
Latvijā.  Šogad spēles notika 
Jelgavā, Pūrē (Tukuma novadā), 
Rencēnos un Matīšos (Burtnieku 
novadā).  Turnejā piedalījās  45 
sportisti un līdzbraucēji. Turnejas 
laikā notika ne tikai sporta 
sacensības, bet  bija arī iespēja 
apskatīt Latvijas ievērojamākās 
vietas, vairāki sportisti Latvijā 
viesojās pirmo reizi.  Liels paldies 
ALAi par programmu un 
ceļojuma atbalstu. 

10.  jūnijs. Turnejas dalībnieki 
satikās Hotel Māra netālu no 
Rīgas lidostas.  Pa ceļam uz Jel-
gavu autobusā notika sav starpēja 
iepazīšanās. ALAs Spor ta noza-
res un turnejas vadītājs Visvaris 
Ģiga pastāstīja, kur notiks sa -
censības un par citām aktīvitātēm 
Jelgavā. Līdzi brauca vadītāja 
palīgs  Vidvuds Celtnieks, sporta 
darbinieks no Pensilvānijas un  
Sporta nozares kasieris Edgars 
Bedrītis. Iebraucot pilsētā, uz -
manību piesaistīja skaistā Jelgavas 
pils Lielupes krastā. Pēc iekār-
tošanās viesnīcā daži sportisti 
devās iepazīties ar Jelgavas 
naktsdzīvi, bet pie miera devās 
laikus, lai ievērotu dienas re -
žīms. 

11.  jūnijs. Treniņu diena. 
Vienību dalībnieki sapulcējās un 
trenējās jaunajā  Zemgales olim-
piskajā centrā (ZOC). Centru 
uzcēla 2009. gadā, lai sagatavotu 
Latvijas olimpiskos sportistus. 
Sporta zālē ir 1500 vietu skatī-
tājiem, te iespēja  spēlēt basket-
bolu un volejbolu. Ārpusē atro-
das futbola laukums, kur notiek 
treniņi Zemgales futbola klu-
bam, ir skriešanas aplis un jau-
nums – BMX trase. Pēc treniņa 
sportisti vakariņoja  bārā ,,Jelga-
vas krekli” . 

12.  jūnijs. Pirmā sacensību 
diena. Pirms spēlēm  Zemgales 
olimpiskajā centrā notika Latvijas 
Sporta mūzeja izstādes „Latvijas 
sports laiku laikos” svinīga 
atklāšana.  Izstādi, kuŗā uz 13 
lieliem plakātiem attēloti  latviešu 
sportistu panākumi starp tau-
tiskās sacensībās, iekārtoja mū -
zeja izpilddirektore Rita Apine.  
ALAs Sporta nozare financiāli 
atbalsta  Latvijas Sporta mūzeja 
darbu.

Jelgavas pilsētas domes priekš-
sēdis Andris Rāviņš un ZOC 
pārstāvis Juris Kaminskis apsvei-
ca atbraucējus. Visvaris Ģiga  pa -
stāstīja  par ALAs Sporta nozares 
darbību un iepazīstināja ar vī -
riešu volejbola vienības treneri 
Aldi Bērziņu un volejbolistiem  
Miķeli Bērziņu un Mariku 

Racibarsku, kuŗi Amerikā guvuši 
ievērojamus panākumus.  Aldis 
bija labākais ASV volejbola vie-
nībā,  kas 1984. gada olimpiskajās 
spēlēs Losandželosā ieguva zelta 
medaļu. Viņa dēls Miķelis Bēr-
ziņš un Marika Racibarska šogad 
spēlē  Amerikas 1. līgas univer-
sitāšu volejbola  vienībās. Pēc 
uz  runām sākās sacensības.  

 Sieviešu volejbola spēles 

sacensību  rezultāts:  Jelgava – 
101, ALA –  80 (Guntaram Dī -
ķim 16 punkti, Rūdim Dancim 
– 15). Pirmā spēle ALAs vīriem, 
spēlējot ar vietējo profesionālo 
vienību, bija grūta. Jelgavnieki 
strauji izvirzījās jau drīz pēc 
spēles sākuma. Taču šajā spēlē 
ALAs vienības dalībniekiem bija 
iespēja saspēlēties. Vienībā spē-
lēja: Edijs Alkulumbreijs (no Ka -

braucām uz Tērvetes dabas par-
ku un pusdienojām kafejnīcā 
,,Mam     madaba”. 

14. jūnijs.  Aizvesto piemiņas 
diena. Daudzviet karogi pus-
mastā.  Sportisti, kuŗiem nebija 
jāspēlē, piedalījās 1941. gada 14. 
jūnijā aizvesto atceres brīdī 
Svētbirzī, noliekot puķes. Todien 
notika sieviešu volejbolistu 
sacensības. Pretinieces bija tās 
pašas jelgavnieces, kas 12. jūnijā.  
ALAs volejbolistes apņēmīgi 
iesāka spēli,  bet radās problēmas 
aizsardzībā, un  viņas diemžēl 
nevarēja turēties pretim  jelgav-
nieču  pārspēkam. Uzvarēja 
Jelgavas vienība (25:16, 25:18, 
17:25, 25:15). 

Vīriešu volejbola vienība bija 
ļoti labā formā un spēlē ar 
Jelgavas izlasi atkal palīdzēja uz -
varēt spēcīgie sitieni  ar bum bu 
(25-20, 25-23, 25-20).  Latvijas 
turnejai ALAs  Sporta nozare  
sagatavojusi ļoti spēcīgu vīriešu 
volejbola vienību.

Vīriešu basketbola vienībai  
bija tie paši  pretinieki, kas 12. 
jūnijā, un viņi  strauji metās 
uzbrukumā,  Zemgales kapteinis 
Edgars Krūmiņš piecas reizes 
pēc kārtas iemeta trijniekus. 
ALAs vienībai  ir jāuzlabo aiz-
sardzība. Spēles rezultāts: Jelgava 
– 98, ALA – 83 (Guntaram 
Dīķim 28 punkti, Ādamam 
Galuppo – 14).  

Pēc spēlēm bijām aicināti uz 
kafejnīcu ,,Pūteļkrogs” Zaļenieku 
pagastā, lai pie uzkodām un 
vakariņās satiktos ar pretinie-
kiem draudzīgā gaisotnē.   Pava-
dī jām jauku vakaru, dziedājām 
tautasdziesmas un dzērām vietē-
jo alu. Dziedājām arī, braucot uz 
viesnīcu. Nākamā rītā uz Tuku-
mu! 

15. jūnijs. Uz divām dienām 
apmetāmies Tukuma novada  
viesnīcā Apšuciemā. Viesnīca 
atrodas netālu no plūdmales.  Šī 
diena visiem dalībniekiem bija  
brīva un tie, kuŗi vēlējās, varēja 
braukt uz Rīgu un pavadīt dienu 
tur.  Daži sportisti  Rīgā bija 
pirmo reizi un redzēja Brīvības 
pieminekli, Sv. Pēteŗa baznīcu, 
Mazo ģildi, Līvu laukumu un 
citas vietas. 

16. jūnijs. Pirms pēcpusdienas 
sacensībām mūs aicināja iepa-
zīties ar Tukumu. Tukuma nova-
da domes ēkā  klausījāmies  
pilsētas domes priekšnieka Juŗa 
Šulca  referātu. Pirmo reizi Tuku-
ma miests rakstos minēts 1445. 
gadā, pilsētas tiesības Tukumam 
ir kopš 1795. gada. Tukums ir 
pilsēta ar senatnes elpu un skaļu 
mūsdienīgas dzīves ritmu. Vec-
pilsētā līkumotas ieliņas ar ve -
ciem namiem, bet citur tiek bū -
vēti jauni dzīvojamie nami, spor-
ta un atpūtas centri, tirdzniecības 
centri, veidotas jaunas ielas un 
zaļumu zonas. Redzams, ka Tu -
kuma pilsētas galva un domes 
darbinieki Tukumam plāno 
veiks  mīgu nākotni.  Ar gīdu Ag -
ritu Ozolu aizbraucām uz Durbes 
pili, kur viņa  mums pastāstīja 
par pils vēsturi un  remontdar-
biem. Pils uzcelta 18. gadsimtā, 
1923. gadā tur dzīvoja dzejnieks 

Rainis. Durbes pils piešķirta 
Tukuma mūzejam 1991. gadā. 
Kopš tā laika notiek pakāpeniska 
muižas ansambļa pielāgošana 
mūzeja vajadzībām. Durbes pils 
ir topošais kultūrvides mūzejs, 
kas pievērš uzmanību Tukuma 
rajona kultūrvides vērtību sagla-
bāšanai un izmantošanai. Tuku-
ma mūzejā varēja apskatīt senus 
pilsētas attēlus, uz interaktīva 
ekrāna lasījām senas vēstules un 
vairāk uzzinājām par padomju 
laiku vēsturi. 

 Sacensības notika Pūres vidus-
skolas zālē ar Tukuma novada 
vienībām.  Sieviešu volejbolā Alī-
ses Tupurītes spēcīgās gremdes 
un Katrīnas Racibarskas cītīgā 
aizsardzība palīdzēja ALAs vienī-
bai gūt uzvaru trīs setos (25:11, 
25:18, 25:17). Meitenes bija 
priecīgas, jo ieguva turnejā pirmo 
uzvaru.  ALAs vienības vīrieši 
bija veiksmīgi četros setos, 
(25:17, 22:25, 25:16, 25:18), 
turnejā iegūstot  trešo uzvaru. 
Sacensību laikā zālē ieradās 
jaunieši, kuŗi piedalījās ALAs 
ceļojumā „Sveika, Latvija!”, un 
palīdzēja atbalstīt sportistus.  
Tukuma basketbola vienībā lie-
lākoties spēlēja puiši, kuŗu ve -
cums nepārsniedza 20 gadu.  
Abas vienības ļoti centās, bet 
ALAs vienība  bija  stiprāka un 
uzvarēja (99-89;  Ādamam Ga -
lup  po 31 punkts, Guntaram 
Dīķim – 25). Mūsu basketbola 
vienība arī varēja priecāties par 
pirmo uzvaru. Sacensību starp-
laikā spēlētājus un skatītājus 
uzjautrināja jauniešu modernās 
dejas grupa „Demo”. Pēc sacen-
sībām ALAs vienībām uzdāvināja 
kastes ar zemenēm, salasītas tur-
pat zemeņu laukos. Tās gan bija 
gardas!  

Vēlāk sportisti un dalībnieki 
tika aicināti uz sacensību beigu 
saviesīgo vakaru skolas zālē. 
Tukuma pārstāvji apsveica sacen-
sību dalībniekus par spraigo 
sporta dienu un novēlēja mums 
laimīgu ceļu un sekmes Valmierā. 
Visvaris Ģiga  pateicās Tukuma 
novada priekšniekam un vietē-
jiem par viesmīlīgo uzņemšanu 
Tukumā un Pūrē un nodeva sve-
icienus no ALAs.  

17. jūnijs. Skaistā saulainā rītā 
ar autobusu braucām uz Val-
mieru. Pa ceļam apstājāmies 
Majoros, Jūrmalas novadā, lai 
izpeldētos. Apmēram divu stun-
du laikā bijām Valmierā un 
apmetāmies „Dienesta viesnīcā”, 
kur palikām septiņas dienas, līdz 
pat turnejas beigām.  Pēc iekār-
tošanās istabās un vakariņām 
pilsētā sportisti agri gāja gulēt. 
Nākamā dienā sacensības Ma -
tīšos un Rencēnos sākās pulksten 
deviņos  no rīta.  ALAs vienības 
bija aicinātas piedalīties Burt-
nieku novada Trīszvaigžņu spē-
lēs „Līgo – 2011”, ko rīkoja 
Kārlis Greiškalns. Viņš un palīgi 
pelnījuši lielu pateicību par spēļu 
rīkošanu. Vakarā bijām aicināti 
viesībās  Kārļa mājās, kur satikām 
olimpiskā zelta ieguvējus Jāni 
Lūsi un Ivanu Bugajenkovu. 

ALAs Sporta nozares rīkotās volejbola un basketbola vienību 
sacensības Latvijā

sākumā skatītāji ievēroja, ka 
Jelgavas latvietes ir gaŗas un 
spēcīgas. Spēle pierādīja Jelgavas 
vienības pārākumu,  ALAs vienī-
ba zaudēja četros setos (25:17, 
25:20, 17:25, 25:22). ALAs  
sieviešu volejbola vienībā spēlēja 
Marga Galēna, Ārija Inveisa, 
māsas Andra un Kristīne Kraut-
manes, māsas Katrīna un Marika 
Racibarskas un māsas Alīse un 
Justīne Tupurītes; vienības trene-
ris –Andris Inveiss.   

ALAs vīriešu volejbola vienība 
uzvarēja sacensībā ar Jelgavas 

novada izlasi četros setos (25:17, 
25:22, 17:25, 25:17). Uzvaru 
nodrošināja ALAs vienības  vole-
jbolistu, galvenokārt Krišjāņa 
Bērziņa spēcīgi sistā bumba, ko 
jelgavnieki nespēja atvairīt.  Vie-
nībā spēlēja brāļi Dainis, Krišjā-
nis un Miķelis  Bērziņi, Pauls 
Ejups, Džons Haustons, Matīss 
Kaugars, Ēriks Krievs, Kristaps 
Stāks un brāļi Čarlijs un Juris 
Veldres;  treneris – Aldis Bērziņš, 
palīgs – Modris Krautmanis. 

Vīriešu basketbola vienību 

nadas), Uldis Brūns (no Aust-
rālijas, dzīvo Latvijā), Rūdis 
Dancis (no Austrālijas, pašlaik 
dzīvo ASV), Guntars Dīķis (no 
Anglijas), Ādams Galuppo,  Kal-
dis Grants, Jānis Krūms, Pauls 
Ješinskis (no Anglijas), Andris 
Trautmanis, Pauls Ejups, Džons 
Haustons un Ēriks Krievs; tre-
neris – Toms Trautmanis,   palīgs 
– Arnis Tupurītis.  

 13.  jūnijs. Ideāla ekskursijas 
diena, spīdēja saule un dziedāja 
putni.  Pēc brokastīm  iekāpām 
autobusā  un ceļojām pāri tiltam 

uz Jelgavas pili.  Kādreiz  tā bija 
Kurzemes un Zemgales hercogu 
rezidence, vēlāk guberņas admi-
nistrātīvais centrs, Viestura pie-
miņas pils, tagad Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes māj-
vieta. Pili sāka celt 18. gadsimtā.  
Pagrabā ir Kurzemes hercogu 
kapenes, ko mēs arī redzējām. 
Pēc tam ceļojām uz Sv. Trīs-
vienības baznīcas torni, pilsētas 
centrā. Tornis izremontēts, tur 
iekārtots restorāns, informācijas 
centrs un mūzejs. Pēcpusdienā  

ALAs vīriešu volejbola vienība: no kr. treneris Modris 
Krautmanis, Krišjānis Bērziņš, Ēriks Krievs, Miķelis Bērziņš, 
Čarlijs Veldre, Pauls Ejups, Džons Haustons, Juris Veldre, 
Kristaps Stāks, Matīss Kaugars, Dainis Bērziņš, treneris Aldis 
Bērziņš 

ALAs sieviešu volejbola vienība: priekšā no kreisās: Marga 
Galēna, Kristīna Krautmane, Kristīna Racibarska, Marika 
Racibarska, Ārija Inveisa; aizmugurē: Justīne Tupurīte, Alise 
Tupurīte, treneris Andris Inveiss,  Andra Krautmane

(Turpināts 24. lpp.)
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Jūlija sākumā Madonas no -
vada Cesvainē notika četrdesmit 
trešais 3x3 saiets Latvijā, kuŗu 
vadīja Egija un Ingus Krūmiņi, 
piepalīdzot dēlēnam Gustavam 
Uko. Tas bija pirmais 3x3 saiets, 
ko Latvijā apņēmās rīkot kāds 
no jaunās paaudzes, – Ingus ar 
3x3 uzaudzis, Egija 3x3 iemī-
lējusi caur Ingu. Nolēmuši, ka 
pienācis laiks ne tikai palīdzēt 
3x3 tapšanā, bet reiz arī pašiem 
būt lielajiem darītājiem. 

Par ļoti atbilstīgu saieta motīvu 
bija izvēlētās rindas no tautas-
dziesmas Tēvu tēvi laipas meta, 
bērnu bērni laipotāji. Sākot jau ar 
pašiem saieta vadītājiem, kuŗi 
apzinājās savas varēšanas pama-
tus Krūmiņu dzimtas pieredzē, 
un beidzot ar ikvienu dalībnieku, 
nedēļas motīvs apstiprinājās un 
ieguva dažādas variācijas. Ne -
dēļas laikā lielākā daļa saieta 
dalībnieku (kā arī cesvainieši, 
kas piedalījās saietā gan kā 
skatītāji, gan darītāji) uzzināja, 
ka tēvu tēvu mestās laipas ir ne 
tikai ģimenes atbalsts, bet arī lat-
viešu garīgais mantojums, valo-
da, tautasdziesmu spēks, iekop tā 
zeme, cīņa par polītisko neat-
karību, latvieša saikne ar dabu 
un saknes, ko mēs citreiz ap -
zināmies, citreiz tikai jūtam. 
Cesvaines 3x3 dalībnieki varēja 
pārdomāt, dziesmās, rakstos un 
prkatiskos darbiņos ielikt savu 
versiju par to, kādas laipas man-
totas un kādas mēs gribam atstāt 
saviem bērniem. Lielisks saieta 
garīgais nobeigums bija daudzi-
nājums par mītisko koku – katrs 
no mums reiz bijis sudrabiņa 
lapiņas, nu ir zelta zari, un būs 
vaŗa saknes. Pēctecība nesama ar 
atbildību, bet ir vieglāka, ja jūtam 
senču laipas sev zem kājām. 

Apdzīvo visu pilsētu
Cesvaines 3x3 nodarbības no -

tika Cesvaines vidusskolas jau-
najās, modernajās telpās, kas  
nodrošināja dalībniekus ar labu 

Tēvtēvu mantojumu tālāk nesot
ēdināšanu, izcilu zāli kultūras 
vakariem, saieta avīzes Laipotājs 
redakciju ar labiem datoriem un 
tīmekli, kā arī visus dalībniekus 
ar patvērumu nedēļas karstākajās 
dienās. Guļvietas bija sadalītas 
pa trim vietām – divos internātos 
un internātpamatskolas klasēs. 
Domājams, ka nometniekiem 
sūdzību nebija, dežūrpersonāls 
bija ļoti izpalīdzīgs, savukārt 
katlu māja strādāja visu nedēļu, 
lai sagādātu karsto ūdeni dušām. 
Cesvaines pilī, kas ir iecienīts 
tūrisma objekts, pašlaik atrodas 
Mūzikas un mākslas skola. Tās 
skolnieces māsas Bandenieces 
priecēja nometniekus ar vijoles 
un čella spēli koncertā, iesildot 
klausītājus pirms vijolnieces 

Rasmas Lielmanes un pianista 
Venta Zilberta uzstāšanās. Pils 
aicināja paviesoties ne tikai 
akadēmiskās mūzikas koncertā, 
bet arī folkloras kopas Vilkači 
piedziedātajā vakarā. Savukārt 
Cesvaines kultūras nams pār-
steidza ar mazo, bet omulīgo zāli 
-  piemērotu vietu vakarēša  nai 
un nīkšanai. Katru vakaru 
atradās krietns dziedātāju un 
dancotāju pulciņš, kuŗus kup-
lināja nakts viesi ar stāstiem, 
jaunām dzies mām. 

Cesvainiešiem pietrūks 
saieta kņadas  

Cesvainieši labprāt dalījās 3x3 
nedēļā piedzīvotajā. „Ir liels 
prieks, ka savu jauno seju kultūras 

nams var parādīt nometnes 
dalībniekiem,” saka kultūras 
nama direktore Kristīne Aumele. 
„Arī pati esmu ļoti iejutusies 
atmosfairā, kas šeit valda. Visur 
tiek dziedātas tautasdziesmas, 
latviskuma izjūta ir milzīga. 
Mums katram tie dziesmu vārdi 
jau ir zemapziņā, tikai ikdienā 
tos par maz atkārtojam. Esmu 
iepazinusi fantastiskus cilvēkus 
un nodibinājusi kontaktus, kas 
var noderēt turpmākajā darbā. 
Cesvainei saiets ir liels ieguvums. 
Tas mudina uz sevi un savu 
novadu paskatīties citām acīm.” 

Internāta dežūrante Baiba 
Rumpīte paspēja piedalīties arī 
ievirzēs Pirts mācība un Zāļu 
sievas padomi. „Esmu uzzinājusi 
daudz ko jaunu, un jau tagad ir 
doma, ka nākamajā gadā noteik-
ti piedalīšos saietā, ja radīsies 
tāda iespēja. Cesvainei, manuprāt, 
3x3 ir ļoti liels ieguvums. Ceru, 
ka tā enerģija, kas līdz ar saietu 
uz šejieni ir atnākusi, paliks un 
ienesīs kādas pozitīvas pārmaiņas 
ikdienas dzīvē.” Gan virtuves 
personāls (3 pavāres, 2 palīg-
strād  nieces un 6 meinetes, kas 
apkalpo pie galdiem), gan apko-
pējas, sargi un šofeŗi atzīst, ka tik 
lielu cilvēku skaitu nākas apkal-
pot pirmo reizi, tomēr pirmo 
reizi gadās arī sastapt tik daud-
zus interesantus, gaišus cilvēkus 
vienuviet. 

Mēs un mūsu palīgi
Saieta nobeigumā, kad Egija un 
Ingus pasniedza mazas piemiņas 
dāvaniņas visiem, kas 3x3 ne 
tikai piedalījušies, bet arī bijuši 
darba darītāji, izrādījās, ka to ir 
teju puse. Tiešām – tikai retais 
nometnieks nedēļu pava dījis bez 
kāda īpaša pienākuma, mazāka 
vai lielāka darbiņa, lai kopā viss 
izdotos. 
Nometnē bija 262 dalībnieki no 
Latvijas, 7 no Krievijas, 16 no 
ASV, 3 no Libānas, 3 no Gruzijas, 
5 no Vācijas, 4 no Zviedrijas, 3 
no Norvēģijas, 6 no Tadžikistānas 
un pa vienam no Luksemburgas, 
Kanadas un Austrālijas. 
Cesvaines 3x3 piedāvāja ap 40 
dažādu ieviržu, saietā darbojās 
filmu studija, 3x3 TV ziņas, 3x3 
avīze Laipotājs, skaņu studija, 
auklītes, saieta ārste, fotografe, 
vakara pasaciņas teicēja maza-
jiem, danču meistari un daudzi 
citi, kas palīdzēja vadītājiem ar 
padomu, darbiem. 
Saietu financiāli atbalstīja 
Cesvaines novada dome, Ces-
vaines vidusskola, Cesvaines 
internātskola, Pasaules brīvo 
latviešu apvienība, Latvijas 3x3 
padome, SIA „L&T”, KUBUŠ, 
TYMBARK, SIA „Kanclers”, SIA 
„DK Promo”, Maksims Strunskis, 
Veinbergu-Grāvju ģimene. 

Laura Bitiniece

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

Laiks šā gada 22. numurā pub-
licēja ziņu par jaundibināto 
Pēteŗa Vaska fondu. Šoreiz varam 
ar prieku pavēstīt, ka tas sācis 
darboties.

Jau notikuši divi koncerti 
Mazajā Mežotnes pilī. Pirmais – 
fonda atklāšanas koncerts notika 
ar Vestarda Šimkus piedalīšanos. 
6. augusta koncertā izskanēja 
pirmie divi jaundarbi, ko 
pasūtinājis P. Vaska fonds: Selgas 
Mences „Vasaras smaržas” un 
Evijas Vecumnieces „Tālu kalnos 
mazu putnu ceļā saules gaisma”. 

Par savu jaundarbu Selga 
Mence saka:

 Skaņdarbu koncertam vasaras 
un Zemgales brieduma vidū 
sacerēju nedaudz melodisku, 
nedaudz tautisku, nedaudz smel-
dzīgu, nedaudz illustrātīvu. Te ir 
gan ilgas, satraukums un Jāņu 
dziesmas melodija, gan monot-
onie lietusgāžu ritmi, gan sēri 
smaržojošais nocirstais mežs, kas 
bija varens un skaists un reiz 
atkal tāds būs.

Evija Vecumniece par savu 
kompoziciju: 

Skaņdarba pamatā ir 20. gad-

simta japāņu dzejnieka Aro 
Usutas haika. Šī trīsrinde redza-
ma kvarteta nosaukumā, un tā 
atspoguļo manas kompozicijas 
mūzikālo un tēlaino saturu. 
Tuvinot šo haiku savai izpratnei, 
tieši saules gaismu pielīdzināju 
tam spēkam, kas spēj apgaismot 
katras dzīvās radības ceļu, kam 
savā dzīves lidojumā jātiecas 

arvien augstāk un augstāk.
Jaunā komponiste Evija Ve -

cumniece (1987) studē Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas maģistrantūrā pie Juŗa 
Karlsona, kuŗa klasē jau ieguvusi 
bakalaura gradu. Pirms tam 
Evijas kompozicijas mācīb spēks 
Dārziņskolā bija Pēteris Vasks. 
Evijas Vecumnieces mūzika 

skanējusi gan Mūzikas akadē-
mijas sarīkojumos, gan Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā, Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē, 
Lielās ģildes Minsteres zālē un 
Liepājas simfoniskā orķestŗa 
iero sinātajā bērnu pasaku akcijā 

„Liepājas pasaka”. Evija kom-
ponējusi dažādiem kamer sa stā-
viem, pūtēju orķestrim un sim-
foniskajam orķestrim.

Nākamais P. Vaska fonda kon-
certs notiks 26. augustā, un tajā 
dzie  dās kontrtenors Sergejs Jēgers.

Pēteŗa Vaska fonds sācis darbību

Viena no P. Vaska fonda dibinātājām flautiste Dita Krenberga 
(pa kreisi) kopā ar komponisti Selgu Menci

Cesvainieši aicina 3x3 saieta dalībniekus kopīgā atrakcijā

Ar vijoli, klavierēm un čellu priecēja Rasma Lielmane, Ventis 
Zilberts un māsas Bandenieces

Kirmušku ģimene un Dina Kuple par piemiņu skolai atstāja 
kociņus
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Aigars Freimanis,
sociologs un pētījumu firmas 
"Latvijas fakti" vadītājs

Visas zīmes liecina, ka 17. 
sep  tembŗa Saeimas ārkārtas 
vēlēšanās piedalīsies neierasti 
mazs partiju skaits. Pērnā gada 
oktobrī uz deputātu vietām 
Saeimā cerēja 13 sarakstu, bet 
šoreiz varētu būt vienpadsmit. 
Vai Latvijā būs mazāk demo-
kratijas? Diez vai, drīzāk būs 
mazāk avantūristu, kas polītiku 
uzskata par loteriju, kuŗā var 
veikties ikvienam.

 Gatavojoties kampaņai, parti-
jas steidz nosaukt savus ministru 
prezidenta amata kandidātus. Un 
te nu pārsteigumi seko cits citam. 
Nacionālā apvienība par valdī-
bas kandidātu izvirzījusi bijušo 
tieslietu ministru Gaidi Bērziņu. 
Visi gaidīja Robertu Zīli, bet 
nekā. Kas noticis partijas iekšie-
nē, nav skaidrs, tāpēc vēl jo dīvai-
nāks liekas G.Bērziņa teiktais, ka 
viņam būšot grūti sacensties ar 
Vienotības virzīto Valdi Dom-
brovski. Citiem vārdiem sakot, 
G.Bērziņš piekritis kandidēt, labi 
apzinoties, ka nav spējīgs konku-

Starp patiesībām un baumām
rēt ar pašreizējo Ministru prezi-
dentu!? Šķiet, R.Zīles nevēlēša-
nos kandidēt uz ministru prezi-
denta amatu var izskaidrot diez-
gan vienkārši. Var gadīties, ka 
Visu Latvijai/ TB/LNNK ārkār-
tas vēlēšanās iegūst iespaidīgu 
mandātu skaitu jaunajā Saeimā 
un, ievērojot konkurenci starp 
Vienotību un Zatlera Reformu 
partiju, Nacionālās apvienības 
valdības vadītāja kandidāts varē-
tu kļūt par kompromisa figūru 
vienā no iespējamiem koalicijas 
modeļiem – Vienotība + ZRP + 
VL/TB/LNNK. Pieredzējušais 
polītiķis R.Zīle, paredzot šādu 
iespēju, labprātāk izvairās no 
iespējas kandidēt uz ministru 
prezidenta amatu, jo darbs Ei -
roparlamentā ir daudz mierīgāks 
un naudīgāks. Tā ir tikai mana 
hipoteze, bet citu argumentu, kas 
izskaidrotu Na  cionālās apvienī-
bas lēmumu atteikties no sava 
ilggadējā un sabiedrībā ieredzētā 
līdeŗa man nav.

 Vēl pārsteidzošāk rīkojas 
Zatlera Reformu partija. Kon -
g resā par ministru prezidenta 
amata kandidātu tiek izvirzīts 
sabiedrībā gandrīz nezināmais 
uzņēmējs Edmunds Sprūdžs, ne -
vis partijas līderis V. Zatlers! 
Polītikas vērotāji drudžaini rokas 
tīmeklī, aptaujā paziņas un no -
skaidro, ka Zatlera jaunais favo-
rīts līdz šim ir strādājis uzņēmu-
mā, kas pārstāv tā sauktā atvērtā 
koda programmatūras intereses 
Latvijā un ir sparīgi aicinājis 
valsts un pašvaldību iestādes 

atteikties no Microsoft produk  tu 
izmantošanas. ZRP kandidāts ir 
31 gadu vecs un polītikā iesā-
cējs. Dažas publiskās uzstāšanās 
televīzijā liecina, ka Edmunds 
Sprūdžs ir veikls runātājs, tomēr 
polītiskās pieredzes trūkums liek 
sevi manīt. Visu zinīgie žurnālis-
ti stāsta, ka Zatlers līdz pēdējam 
brīdim ir centies pierunāt kādu 
citu, polītikā daudz vairāk piere-
dzējušu cilvēku, taču saņēmis 
atteikumu. Latvijas Televīzijas 
ziņu raidījumā izskanēja versija, 
ka Zatlera uzrunātā kandidāte 
esot Eiropas Komisijas pārstāvī-
bas Latvijā vadītāja Iveta Šulca, 
tomēr īstas skaidrības nav. At -
sakoties no kandidēšanas uz mi -
nistru prezidenta amatu, Zatlers 
atkal ir uzkurinājis intrigu par 
savu polītisko nākotni. Pieti-
cīgākie vērotāji spriež, ka V.Zat-
lers cerot uz Saeimas priekšsēža 
amatu, drosmīgākie apgalvo, ka 
Zatlera īstais mērķis esot vienā 
triecienā atgriezties Valsts prezi-
denta krēslā un nosēdēt tajā 
divus termiņus, jo Satversme to 
neliedzot.

 Ar to Zatlera dibinātās partijas 
nedienas nebeidzas. Presē ir pa -
rādījušās ziņas par dīvainiem 
nau   das ziedojumiem, kas papil-
dinājuši Zatlera Reformu partijas 
kasi. Izrādās, ka vismaz septiņi 
gados pavisam jauni cilvēki bez 
vērā ņemamiem ienākumiem ir  
ziedojuši partijai iespaidīgas nau-
das summas. Tūdaļ rodas aizdo-
mas, ka te darbojas Latvijā labi 
zināmā partiju financēšanas 

schē ma. Kāds naudīgs uzņēmējs, 
kas viņam vien zināmu iemeslu 
pēc nevēlas publicitāti, ziedo 
partijai ievērojamu summu 
skaid    rā naudā, un partijai jāat-
rod veids, kā šo naudu legālizēt. 
Drošākais paņēmiens ir sarunāt 
uzticamus partijas biedrus, sada-
līt naudu „uz galviņām” un sagai-
dīt to atpakaļ partijas kasē kā 
legālus ziedojumus. Galvenais, 
lai neviens nerunā neko lieku. 
Šoreiz viss neiet tik gludi, kā 
cerēts, jo notikums ir nācis gais-
mā. Zatlera partijas pārstāvji 
runā par nelabvēļu sarīkoto pro-
vokāciju, sola pārbaudīt ziedotā-
jus un neskaidrību gadījumā no 
aizdomīgās naudas atteikties. 
Atliek vienīgi cerēt, ka skaidrību 
šai lietā ieviesīs KNAB, kas ir 
sācis ziedotās naudas izcelsmes 
pārbaudi. 

Līdzīgā ķezā ir nonācis arī Sa -
skaņas centrs. Šai partijai pamatī-
gas naudas summas ir  ziedojuši 
pavisam trūcīgi pensionāri. Lai 
nu kā, bet šausmināties nav jēgas, 
jo līdzīgas izdarības notiek pirms 
katrām vēlēšanām. Arī to cēloņi 
ir skaidri kā diena, priekšvēlēša-
nu kampaņa joprojām maksā 
dārgi.  Saskaņā ar likumu gaidā-
majās ārkārtas vēlēšanās katra 
partija aģitācijai drīkst iztērēt 
282 559 latu. Kārtējās Saeimas 
vēlēšanās summa ir divreiz lielā-
ka – 565 119 latu. Cerēt, ka 
naudu savāks no partijas biedru 
maksas, būtu pavisam naīvi, 
tāpēc atliek tikai ziedotāji. Taču 
cerēt, ka visi ziedotāji ir nesavtīgi 

cīnītāji par gaišo nākotni, ir vēl 
naīvāk. Vairākums partiju spon-
soru ir prāgmatiski un ciniski 
ļaudis, viņi lieliski zina, ka valsts 
ir lielākais pasūtinātājs un lēmu-
mus pieņem pie varas esošie 
polītiķi. Tā rodas  apburtais loks, 
kuŗā gandrīz neizbēgami nonāk 
jebkuŗa jaundibināta partija, kas 
solās būt morāli tīra un brīva no 
naudas devēju ietekmes. Agri vai 
vēlu katrā partijā parādās tā 
sauktie „pelēkie kardināli” jeb 
cilvēki, kuŗi uztur attiecības ar 
lielākajiem ziedotājiem un 
nokārto darījumus saskaņā ar 
formulu – ziedojums partijai 
apmaiņā pret polītisko lēmumu, 
maiņām likumā vai tamlīdzīgi. 
Te kāds skeptiķis varētu iebilst, 
ka tas tāds lobijs vien ir, gluži 
tāds pats kā ASV vai vēl šur tur 
pasaulē. Taisnība jau ir, tikai tur  
tādas darīšanas notiek atklātāk 
un tās rēgulē likumi. 

Par spīti visam, negrasos grimt 
pesimismā. Sākot ar nākamo 
gadu, partijas tiks financētas no 
valsts budžeta, un tas rada cerī-
bu, ka, pieņemot lēmumus, polī-
tiķi spēs būt brīvāki un drosmī-
gāki. Jāiet uz priekšu.

P.S. Baumas vienmēr ir intere-
santākas par pārbaudītām zi  ņām. 
Latvijas Avīzē ziņots, ka Zatlera 
partijas  pārstāvji esot aicinājuši 
uzņēmēju un hokeja atbalstītāju 
Kirovu Lipmanu kandidēt uz 
finanču ministra amatu. Kas tad 
notiks ar iepriekš nosaukto 
Vjačeslavu Dombrovski?

Lai iepazīstinātu tautiešus ar 
situāciju Latvijā pirms  ārkārtas 
Saeimas vēlēšanām, līdz kuŗām 
palicis nepilns mēnesis,  savam 
pirmajam braucienam uz ASV 
un Kanadu pošas viens no 
jaunākajiem Latvijas polītiķiem,  
Nacionālās apvienības „Visu 
Latvijai! – Tēvzemei un  Brīvībai/
LNNK” līdzpriekšsēdētājs  Raivis 
Dzintars.  Jau 16 gadu vecumā, 
vēl būdams skolnieks Rīgas 77. 
vidusskolā, viņš sāka pulcēt na -
cionāli domājošus jauniešus, lai 
kopīgiem spēkiem cīnītos par 
mērķi – latvisku Latviju. 2000. 
gadā tika izveidota neformāla 
jauniešu grupa ar nosaukumu 
„Visu Latvijai!” (VL). 2002.gadā 
tā pārtapa par oficiālu sabiedrisku 
organizāciju, kuŗa apvieno visu 
paaudžu patriotiski noskaņotus 
latviešus. Ar katru gadu VL kļūst 
spēcīgāka, tai izveidojas savas 
tradicijas, piemēram, 16. marta 
Latvijas karogu aleja pie Brīvības 
pieminekļa, 23. augusta svecīšu 
ceļš pie Brīvības pieminekļa, 18.
novembra lāpu gājiens no Kārļa 
Ulmaņa pieminekļa līdz Brīvības 
piemineklim u.c. 

 2006. gadā VL pārtop par 
partiju un aicina pārējās nacio-
nālās partijas 9. Saeimas vēlēšanās 
startēt ar vienotu sarakstu, taču 
atbalstu nesaņem.

2007.gadā plašu atbalsi izsauc 
akcija pie Saeimas, kad 15 VL 
puiši, izģērbušies puskaili, 18 
gradu salā 40 minūtes protestē 
pret Abrenes atdošanu Krievijai. 
Gadu vēlāk atsaucību iegūst 
akcija „Sargi savu valodu!”, kuŗas 
laikā vairāk nekā 18 tūkstoši 
cilvēku parakstās par to, lai valsts 

Raivis Dzintars uzrunās tautiešus ASV un Kanadā

apmaksātajās skolās mācības no -
tiktu tikai latviešu valodā.

Gatavojoties 2009. gada Eiro-
pas Parlamenta un pašvaldību 
vēlēšanām, VL no jauna vēršas 
pie TB/LNNK un Pilsoniskās 
savienības ar aicinājumu veidot 
vienotu sarakstu, diemžēl atkal 
seko noraidījums. Tikai pēc 
minētajām vēlēšanām, kad Rīgas 
Domē vairākumu gūst Latvijai 
nedraudzīgi spēki, sarunas tiek 
atjaunotas, tomēr Pilsoniskā 
savienība iekļaujas Vienotībā, ap -
vienojoties ar Jauno laiku un 
Sabiedrību citai polītikai, atsa-
koties no sadarbības ar   VL un 
TB/LNNK.  

2010. gadā partiju TB/LNNK 
un VL valdes pieņem lēmumus 
par kopīgas Nacionālas apvie-
nības veidošanu, ko apstiprina 
Nacionālās apvienības kongress,  
un tas dod pozitīvus rezultātus 
10. Saeimas vēlēšanās, kad Na -
cionālā apvienība iegūst 8 Saei-
mas deputātu vietas.

Tuvojoties Saeimas ārkārtas 
vēlēšanām, šī gada 28. jūlijā Na -
cionālā apvienība „Visu Latvijai!/
TB/LNNK” savā kongresā Rīgas 

RAIVJA DZINTARA UZRUNAS VIETAS

Trešdien, 24.augustā plkst. 19:00 –  Indianapolē
Latviešu sabiedriskā centrā 1008 W. 64 th St., Indianapolis, IN 46260
Indianapoles latviešu organizācijas padomes izkārtojumā - Gunārs Kancs - priekšsēdis,
 tel. (317) 844 – 8750 , e-pasts: GKRUNCH@aol.com 

Ceturtdien, 25.augustā plkst. 19:00 – Milvokos
Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes telpās 1853 N.75 th St., Wauwatosa, WI  53213
Referāta rīkotājs: Ivars Zušēvics, tel. (414) 421 – 3934, e-pasts: ivarsvz@yahoo.com 

Piektdien, 26.augustā plkst. 14:00 – Gaŗezerā 
Latviešu centrā „Gaŗezers” , Saulgriežu zālē 57489 Lone Tree Rd., Three Rivers, MI 49093
Referāta rīkotājs: Andrejs Rozentāls, tel. (269) 244- 5181, e-pasts: arvien@aol.com 

Piektdien, 26.augustā plkst. 19:00 – Kalamazū
Kalamazū latviešu sabiedriskā centrā 100 Cherry Hill St. Kalamazoo, MI 49006
Referāta rīkotājs: Janis Grants, tel. (269) 349-7597, e-pasts: grants.yanis@gmail.com

Sestdien, 27.augustā plkst. 14:00 – Sidrabenē
Sv. Andreja ev. lut. draudzes īpašumā “Sidrabene” 5100 Appleby Line, Milton West, ON L9T 2Y1
DV Kanadas Vanadžu sarīkojuma “Vasarai aizejot” ietvaros sarīkojums sākas 13:00.
Referāta rīkotāja: DV Kanadas Vanadžu vadītāja - Gunta Reynolds, tel. (416) 602 – 7176, e-pasts: 
vanadze@hotmail.com 

Svētdien, 28.augustā plkst. 16:00 – Detroitā
Sv. Pāvila latviešu ev. lut. draudzes telpās 30623 West Twelve Mile Road, Farmington Hills, MI 48334. 
Referāta rīkotājs: Vilis Kalniņš, tel. (734)426-8756. telefons (734)276-4493, e-pasts: vilisvl@aol.com.

Pirmdien, 29.augustā plkst. 19:00  – Klīvlandē
Klīvlandes apvienotās latviešu ev. lut. draudzes telpās 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107
Klīvlandes latviešu biedrības izkārtojumā – Referāta rīkotāja: Maija Grendze , tel.(440) 895-0647, 
e-pasts: varsgre@aol.com 

Trešdien, 31.augustā plkst. 20:00 - Vašingtonā 
Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes namā  400 Hurley Ave, Rockville MD
Referāta rīkotājs: Aivars Osvalds  tel.(703) 631-2928, e-pasts: aeosvalds@gmail.com

Latviešu biedrības namā pieņēma 
vēsturisku lēmumu – veidot ko -
pīgu partiju.

Nacionālā partija ir vienīgā 
par  tija ar skaidru latvisku pār-

liecību, vienīgā  Latvijā, kuŗa at -
šķirībā no citām latviskām parti-
jām skaidri un nepārprotami pa -
    ziņojusi, ka nav iespējama sadar-
bība ar Saskaņas centru, kuŗš līdz 

šim nav atzinis Latvijas okupāciju. 
Kā savus iespējamos partnerus 
pēc vēlēšanām tā saskata ZRP, 
Vienotību, ZZS.

Jānis Žugovs

Raivis Dzintars
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Fakts, ka ASV ir pazaudējusi 
augstāko kredītreitingu, kā no -
vērtējusi viena no trim gal-
venajām kredītreitinga aģentū-
rām, un arī turpmākā prognoze 
ir negātīva, ir kārtējais apstip-
rinājums nestabilajam globāla-
jam līdzsvaram un Rietumu aug-
stajam parāda līmenim, kas prasa 
daudz laika, lai to atrisinātu un 
ietekmē ekonomisko izaugsmi 
un polītiku.

 Lēmums ir acīmredzami ne -
gātīvs no šī brīža globālā eko-
nomiskā, finanču un polītiskā 
skatupunkta. Amerikāņiem tas 
nozīmē pieaugošu apdraudēju-
mu ASV kā dominējošās eko -
nomiskās lielvalsts tēlam, kā arī 
viņu ģeopolītis kajā ietekmes sa -
mazināšanos.

Tomēr kredītreitinga samazi-
nā jumu nevajag pārspīlēt.  ASV 
valdības vērtspapīru un ASV 
dolara globālās pozīcijas nav 
apdraudētas. Vairāk uztraukuma 
rada fakts, ka ASV ekonomikā 
sāk parādīties izaugsmes sama-
zinājuma pazīmes, bet Obamas 
administrācijas un Federālo re -
zervju sistēmas rīcībā gandrīz 
nav ekonomiskās polītikas sviru, 
lai cīnītos ar jaunu recesiju.

 Tomēr ir cerība, ka zemāks 
kredītreitings būs labs stimuls 2. 
kārtas budžeta pārrunām, kas 
šobrīd sākas Kongresā, lai pa -
nāktu jaunus izdevumu samazi-
nājumus.

 Šobrīd notiekošais apstiprina 
mūsu iepriekšējos uzskatus, ka, 
pirmkārt, parāda problēma ir 
sistēmiska, tādējādi tā rada ne -
pieciešamību pēc sistēmiska risi-
nājuma un globālas sadarbības. 
Otrkārt, tas norāda, ka globālās 
izaugsmes iespējas nākamajos 
gados būs samazinātas un ap -
draudētas ar zaudējuma riskiem. 
Treškārt, ekonomikas un finanču 
sistēmas būs spiestas strādāt ar 
novājinātiem aizsardzības mechā -
nismiem vēl diezgan ilgu laika 
periodu. Visbeidzot, palie linās 
iespēja, ka valstis ieviesīs kon-
troli pār kreditēšanu, valūtas 
maiņas darījumiem un kapitāla 
plūsmām „līdzsvara atjauno-
šanas” periodā pat Rietumos.

 Mēs prognozējam arī turpmāk 
negātīvu vērtspapīru tirgus kli-
matu un vispārēju lejupvērstu 
spiedienu uz procentu likmēm. 
Papildus Amerikas parāda prob-
lēmām, eiro zona joprojām cīnās 
ar savu ārkārtas parādu krizi, kas 
ir daudz sarežģītāka un nopiet-
nāka nekā ASV.

Kāpēc tika samazināts ASV 
kredītreitings?

Valsts kredītreitingu nosaka 
trīs faktori: 1. valdības budžeta 

Roberts Bergkvists 
(Robert Bergqvist) , 
SEB bankas 
galvenais ekonomists

AA+ reitings ASV: 
vēsturisks, bet saprātīgs lēmums

ieņēmumu, izdevumu un kopējās 
bilances virzošie spēki, 2. parāda 
apjoms, ņemot vērā demografisko 
un strukturālo specifiku, 3. po -
lītiskā izpratne par ilgtermiņa 
fiskālām problēmām, lēmumu 
pieņemšana tās risinot, kā arī  
ekonomiskās izaugsmes polītikas 
ieviešana.

ASV valdības deficits 2011. 
gadā tiek prognozēts 10% no 
IKP apmērā. Taupības pasākumi, 
kuŗus ir pieņēmis kongress, 
paredz publiskā sektora izdevu-
mu samazināšanu par 2 - 2,5 
triljoniem dolaru 10 gadu laikā. 
Šis skaitlis ir mazāks nekā prezi-
denta Obamas pavasarī no -
spraus tais mērķis 4 triljonu dola-
ru apmērā. Tādējādi ir nepie-
ciešams vairāk līdzekļu, lai pa -
nāktu parāda pārvaldīšanas 
ilgtspējīgu un stabilu attīstību, ja 
neņem vērā iespēju, ka notiek 
strauja ekonomikas izaugsme. 
SVF ieteikums valstīm, kam ir 
nepie cie šama valdības finanču 
konsoli dācija, norāda uz 75-80% 
publis kā sektora izdevumu sa -
mazinā šanu kopā ar 20-25% no -
dokļu pacelšanu. Kongresa vai-
rākuma nostāja pret nodokļu 
celšanu šajā sarežģītajā situāci jā 
ir satraucoša. ASV ir lielas no -
dokļu bāzes likmes, kas var tikt 
mobilizētas, lai gūtu vairāk ie -
ņēmumu. Tas, ka ASV ekono-
mika izrāda iz  augs mes sama-
zinājuma pazīmes, padara fiskālo 
situāciju  sarežģītu, jo ilgtermiņa 
ietaupījumi jopro jām ir nepie-
ciešami.

ASV valdības parāds tuvojas 
100% no IKP. Lai nodrošinātu 
stabilu izaugsmi un fiskālo elas-
tību, parāda līmenim nevajadzē-
tu pārsniegt 60% no IKP. Ņemot 
vē    rā sabiedrības novecošanos un 
infrastruktūru investīciju trū -
ku ma problēmas, ir nepieciešams 
stabilizēt parāda proporciju pret 
IKP un tālāk to samazināt. ASV 
mērķis ir to panākt tuvākajos 
pāris gados.

Polītiskās nesaskaņas ir daļēji 
saprotamas, ņemot vērā publiskā 
sektora tēriņu samazināšanu un 
prezidenta vēlēšanas, kas būs jau 
nākamgad. Tomēr abu partiju 
pār  stāvji demonstrēja nepie-
tiekamu izpratni par šo prob-
lēmu, kas var radīt milzīgas sekas 
ASV un pasaules ekonomikai.

 ASV neapšaubāmi ir īpašs 
statuss kā pasaules lielākajai 
ekonomikai (20-25% no globālās 
ekonomikas), tajā pašā tā ir arī 
lielākā vērtspapīru izdevējvalsts 
pasaulē. Arī ASV dolaram ir 
dominējoša pozīcija kā pasaules 
rezervju valūtai. Tas ir devis ASV 
vairāk polītisko un ekonomisko 
manevru iespēju. Ir skaidrs, ka 
pazeminātais kredītreitings sa -
ma  zinās rīcības brīvību, kā arī 
liks ASV polītiķiem būt vairāk 
atkarīgiem no citu valstu pra-
sībām.

Amerikas kā ekonomikas 
lielvals loma

Tā kā ASV valdība ir zaudējusi 
augstākā kredītreitinga priekš-
rocības, daļai investoru, pēc 
investīciju nosacījumiem, nebūs 

atļauts turēt ASV valsts parād-
zīmju vērtspapīrus. Tomēr mēs 
neuzskatām, ka šo parādzīmju 
piespiedu pārdošana ir vērā 
ņemams risks. Parāda situācijai 
attīstoties, vairākām rietumval-
stu ekonomikām ir jācīnās ar 
fiskālām problēmām un sama -
zinātu ekonomisko izaugsmi, 
tādējādi arī citas valstis, iespē-
jams, varētu saņemt pazeminātu 
kredītreitingu. Līdz ar to bankām, 
pensiju fondiem un centrālajām 
bankām nebūs vairāk iespēju 
atturēties no investīcijām valstu 
parādzīmju vērtspapīros tikai 
kredītreitinga samazinājuma dēļ. 
Tāpēc ir lielāka iespēja, ka in -
vestīciju sistēmai un nosacī-
jumiem tuvākajos 5-10 gados 
būs jāpielāgojas reālajai situācijai. 
Augstākais kredītreitings vērts-
papīram būs vēlams, bet ne vien-
mēr sasniedzams.

ASV valdības vērtspapīri paliks 
nozīmīgi investīciju aktīvi lielā-
kajā daļā starptautisko aktīvu 
portfeļu. Iemesls ir tas, ka tirgus 
ir liels – ASV fiksēto ienākumu 
tirgus ir aptuveni 30-35% pa -
saules tirgus – un ir ļoti likvīds. 
Tas pievilina investorus. Arī 
fakts, ka iepriekšējo nedēļu 
svārstību laikā finanču tirgos tika 
daudz pirktas ASV parādzīmes 
par spīti brīdinājumiem par 
iespējamu ASV kredītreitinga 
pazemināšanu, pierāda, ka inve-
stori aizvien uzticas ASV.

ASV parāda situācijā īpaša un 
nozīmīga ir Ķīnas loma. No 
Ķīnas centrālās bankas ārvalstu 
valūtu rezervēm aptuveni 3200 
miljardu dolaru apjomā 60-65% 
varētu būt investēti ASV parād-
zīmēs. Kritika, ko Ķīna pašlaik 
izsaka par Kongresa pēdējām 
izmaiņām pieejā par parāda grie-
stiem un par plānu, kā 10 gadu 
laikā samazināt budžeta deficītu, 
ir pamatota ar ASV nepiecie-
šamību „importēt” aptuveni 40% 
uzkrājumu un investīciju kapitā-
la, kuŗš tiek radīts globāli. Un 
Ķīnā tiek radīti aptuveni 20% no 
pasaules pārpalikuma uzkrā-
jumiem. Arī turpmāk tiek gaidīti 
polītiskie komentāri no Āzijas 
par notikumiem ASV, tomēr 
Ķīnai un citām Āzijas valstīm ir 
maz alternatīvu investīcijām. 
Vēlme pēc jaunas rezerves valūtas 
paliek, bet ir nepieciešams laiks, 
lai tādu sasniegtu. Tajā pašā laikā 
Ķīna turpinās pirkt dolarus.

 Šobrīd monetārajā sistēmā 
dominē dolars, kaut gan to grūti 
pamatot ar ASV ekonomiku un 
tās finanču tirgiem. 60-65% 
pasaules ārvalstu rezervju ir 
dolaros, un 85% pasaules valūtu 
darījumos ir dolara komponen-
te. Vairāk nekā 50% pasaules 
banku sistēmas saistību ir ASV 
dolaros. Paaugstināta uztrauku-
ma situ ācijās dolars ir „droša-
patvēruma” valūta, apstiprinot tā 
dominējošās rezerves valūtas 
lomu.

 
ASV ekonomiskais apskats

Pazeminātais kredītreitings 
nenozīmē to, ka mēs mainām 
savas prognozes ASV ekonomi-
kai. Tiek uzskatīts, ka procentu 

likmju efekts būs minimāls. 
Netiešs negātīvs efekts varētu 
rasties, amerikāņiem mainot vie-
dokli par ASV kā „uz mūžiem 
stabilu ekonomisku spēku”. 
Uzticības zudums starp māj -
saimniecībām un uzņēmumiem 
varētu novest pie patēriņa un 
investīciju samazinājuma, kas 
savukārt pie samazinātas eko-
nomiskās izaugsmes.

 Vājš darba tirgus (par spīti 
pagājušās nedēļas uzlaboju-
miem) un īpašumu tirgus, kuŗš 
vēl nav sasniedzis savu zemāko 
punktu, aizvien apspiež ASV 
izaugsmi. Mājsaimniecību uz k-
rā jumu vērtību samazina arī krī-
tošās akciju cenas. Mājsaim-
niecību kredītsaistības ir sākušas 
samazināties, bet līmenis vēl aiz-
vien ir augsts, kas nozīmē, ka 
jāpaiet vēl vairākiem gadiem, 
līdz kredītsaistības sasniegs 
ilgtspējīgu līmeni.

 
Gandrīz nekādas 
ekonomiskās polītikas 
elastības

 
Izaicinoša situācija ASV 

polītikas, kā arī vairāku rietumu 
valstu polītikas veidotājiem, ro -
das tāpēc, ka rīcības izvēle ir 
ierobežota. Valdību iespējas ie -
viest ekspansīvu fiskālo polītiku 
ir mazas, kaut arī ticama ilg-
termiņa fiskālās konsolidācijas 
programma ar lieliem sama zi-
nājumiem varētu atļaut sti mu-
lējošu īster miņa fiskālo politi   ku. 
Fiskālais stimuls, iespējams ir 
visefek tīvākais instruments lai 
veicinātu ekonomisko izaugsmi.

 Federālajā rezervju sistēmā 
situācija ir saspīlēta. Ļoti iespē-
jams, ka procentu likmju iz -
maiņas ASV parādam īpaši 
neietekmēs ASV situāciju. Pro-
centu likmes ir kritušas, bet ir 
grūti saskatīt iespēju, ka tas 
novedīs pie palielinātām mājokļu 
cenām un pieaugošām inves-
tīcijām. Uzņēmumiem ASV jau 
ir lieli naudas uzkrājumi, kuŗi 
var tikt izmantoti izaugsmi vei-
cinošu investīciju veikšanai, bet 
ir nepieciešama lielāka ASV 
ekonomikas, finanču un polī-
tiskās vides stabilitāte un pare-
dzamība.

 
ASV un eiro krize vienā 
laikā

 Situāciju pasaulē sarežģī fakts, 
ka gan ASV, gan eirozona pašlaik 
cīnās ar fiskālās ticamības prob-
lēmu. Eirozona tiecas uz polītisko 
vienotību vai sabrukumu. Jauni 
priekšlikumi ekonomiskās polī-
tikas koordinācijai/novērošanai 
tiecas uz Eirozonas kā polītiskas 
savienības statusu (Francijai jā -
nāk klajā ar jaunām iniciātīvām 
dažu nedēļu laikā). Ir liels risks, 
ka bar pienākt polītiskas un de -
mokratiskas „paģiras”, jo, sprie-
žot pēc parlamentāro vēlē šanu 
iznākuma un dažādu viedokļu 
aptauju rezultātiem, polītiķi un 
vēlētāji, šķiet, virzās dažādos vir-
zienos.

 Globālā krize ir izcēlusi un 
parādījusi eirozonas ekono mis-
kās, financiālās, institucionālās 

un polītikas vājības. Monetārā 
savienība ir kļuvusi par pārejas 
savienību (Eiropas kopējais 
parāds – United Debt of Europe) 
un pašlaik šķiet, ka soli pa solim 
tuvojamies fiskālajai/polītiskajai 
savienībai. Tas sarežģī problēmas 
un risinājumus gan īstermiņā, 
gan ilgtermiņā – padara daudz-
dimensionālus.

 Mūsu scenārijs parādsaistību 
krizei eiro zonā paredzējis, ka 
tādām valstīm kā Grieķija, 
Portugāle un Īrija būs jāveic 
parādu restrukturizācija, bet 
Spānijai, ņemot vērā tās zemo 
konkurētspēju, kas padarījusi 
valsti par vienu no Rietumu 
parādsaistībām visbagātākajām 
valstīm, būs nepieciešams fi -
nanciāls atbalsts. Tāpat scenārijs 
paredz, ka tādām valstīm kā 
Italija, Francija un Beļģija ir 
jāizveido stipra un ticama fiskālā 
programma. Glābšanas plāns 
Spānijai ir izvērtēts kā pavei cams 
pagaidu/ilgstošā krizes mechā-
nisma ietvaros (EFSF/ESM).

 Kad tāda valsts kā Italija sas-
karas ar samilzušām problēmām, 
mums, protams, rodas jauna 
problēmu dimensija. Ir grūti 
iedomāties, kā Italijai var palīdzēt 
jau esošo programmu ietvaros. 
Un Vācijas valsts garantija Italijai 
šķiet ļoti maz ticama polītisko 
iemeslu dēļ. Tāpēc pašlaik šķiet, 
ka ar eiro zonas krīzi pašlaik 
vajadzētu cīnīties G-20 un SVF 
līmenī.

 
Nobeiguma komentārs

 
ASV pazeminātais kredīt-

reitings ir drāmatisks, bet ne 
neloģisks, ņemot vērā esošo 
fiskālo un polītisko situāciju, kā 
arī paredzamo ekonomisko ak -
tīvitāti. Lai gan mēs ticam, ka 
ASV valdības vērtspapīri un ASV 
dolars paliks interesanti kā 
investīciju alternatīvas, tomēr 
reitinga lēmums šodienas ne -
pastāvīgajā ekonomiskajā, finan-
ciālajā un polītiskajā globālajā 
vidē ir negātīvs. Esam situācijā, 
kad ir jāapdomā agrāk nepa-
redzētais.

 Ir pagājuši četri gadi kopš 
hipotekāro parādu krize pārņēma 
ASV finanču sistēmu, ietekmējot 
arī ekonomiku un visu pasauli. 
Tas bija kā adatas dūriens pa -
saules parāda balonā. Tagad val-
stu parādsaistības apdraud fi -
nanciālo stabilitāti un ne otrādi. 
Šīs problēmas dzīvo simbiozē. 
Vēsturiskā pieredze rāda, ka ir 
nepieciešami 8–10 gadi, lai valsts 
spētu atjaunot savu ekonomisko 
un financiālo stabilitāti. Tādēļ 
varam sagaidīt, ka tuvākie gadi 
būs izaicinoši. Situācija eiro zonā 
sarežģīs ekonomiskās un struk-
turālās atšķirības 17 dalīb valstu 
starpā un pašlaik nepa redzamo 
spēku pārdali.  Nelīdz svarotība 
pasaulē un eiro zonas iekšienē ir 
tik liela, ka to nevar izlabot tikai 
ar tirgus mecha nismiem. Tāpēc 
pašlaik pieaug varbūtība, ka val-
stis apsvērs dažādu veidu kre di-
tēšanas, fi  nanču tirgus ierobe-
žojumus, kas varētu turpināties, 
līdz parād saistības un globālā 
nesabalan sētība samazinātos.
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Valsts prezidents Andris Bērziņš Zemessardzes svinībās

Saeimas nams Rīgā, Jēkaba ielā

Pagrieziena punkts 
Latvijas vēsturē

Pirms 20 gadiem
Šā gada 21. augustā svinam 

mū  su valsts faktiskās neatkarības 
atjaunošanas 20. gadadienu. 1991. 
gada 21. augusts bija pagrieziena 
punkts valsts vēsturē. Latvijas 
Republikas Augstākajā padomē 
pieņēma konstitūcionālo likumu 
„Par Latvijas Republikas vals -
tisko statusu”, de facto tika at -
jaunota Latvijas neatkarība.

sarīkojumā 13. augustā 11. no -
vembŗa krastmalā Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš uzsvēra 
Zemessardzes nozīmīgumu valsts 
neatkarības nosargāšanā un stip-
rināšanā. Klusā, nosvērtā uzrunā 
prezidents pateicās bijušajiem un 
tagadējiem zemessargiem, pau-
žot arī prieku par jaunākās pa -
audzes iesaistīšanos Zemessar-
dzes rindās. Prezidents uzsvēra, 
ka zemessargi nodrošina patrio-
tismu sabiedrībā un uztur saikni 
starp iedzīvotājiem un Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem. “Ze -
messargs nav profesija, tas ir 
dzīvesveids,” sacīja Bērziņš.

Zemessardzes jubilejai bija vel-
 tīta technikas un ekipējuma iz  -
stāde Kongresu namā, Rīgas Brā-
  ļu kapos bija ziedu nolikšanas 
ceremonija un klusuma brīdis. 
Etnografiskā brīvdabas mūzeja 
sarīkojumā piedalījās zemessargi 
ar ģimenēm, draugiem, radiem 
un uzaicinātajām personām.

Valsts prezidents
Andris Bērziņš

10. augustā tikās ar Valsts valo-
das komisijas priekšsēdi Andreju 
Veisbergu. Tikšanās laikā A.Veis-
bergs informēja  prezidentu par 
komisijas iepriekšējos gados pa -
veikto. Vienojās, ka komisija tur-
pinās  darbību.

Valsts prezidents un Valsts valo-
 das komisijas priekšsēdis vienojās 
arī, ka tiks pārstrādāts komisijas 
nolikums, jo kopš 2002. gada, kad 
komisija tika izveidota, ir mainī-
jušās aktuālitātes valsts valodas 
jautājumos.

Tāpat tika panākta vienošanās, 
ka nepieciešamas pārmaiņas ko -
misijas sastāvā gan kvantitātīvi, 
samazinot to, gan kvalitātīvi, mai -
not daļu tās locekļu ar mērķi ie -
saistīt komisijas darbā speciālistus 
no dažādām nozarēm un jomām, 
lai sasniegtu pēc iespējas objek-
tīvākus darba rezultātus. 

Zviedrija atvainojas 
Baltijas valstīm par 
padomju okupācijas 

ignorēšanu
Stokholmas laukumā, kur 

1990. un 1991.gadā notika tā dē -
vētie pirmdienas mītiņi, kuŗu 
dalībnieki pauda atbalstu Baltijas 
valstu neatkarības centieniem, no -
tika ceremonija par godu Baltijas 
valstu neatkarības atjaunošanai. 
Ceremonijā piedalījās arī Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas valdību 
vadītāji.

Zviedrijas premjērministrs Frēd-
riks Reinfelts uzrunā  sacīja, ka  
Zviedrijai ir “goda parāds” Balti-
jas valstīm, jo tā likās nemanām 

padomju okupāciju. Zviedrija bi -
jusi starp pirmajām, kas atzina 
padomju okupāciju Baltijas valstīs.

Pievēršoties baltiešu kaŗavīru 
izdošanai PSRS 1945. gadā, Rein-
felts norādīja, tas bijis Zviedrijas 
ārpolītikas “tumšais brīdis”. Stok-
holma ilgi ignorējusi savas kai-
miņvalstis Baltijas jūras pretējā 
krastā. “Gadu desmitiem zviedri 
neatzina baltiešu ciešanas,” norā-
dīja Reinfelts. “Es  turu rokā  zvied-
ru mācību grāmatu, kas tika iz -
mantota astoņdesmitajos gados. 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas lik-
tenis pēc Otrā pasaules kaŗa tajā 
vispār nav pieminēts. Patiesībā ir 
grūti atrast jebkādu norādi uz 
faktu, ka jebkad ir pastāvējušas 
tādas Baltijas valstis. Tā bija reāli-
tāte, kad es gāju skolā. Zviedrijai 
ir goda parāds Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas tautām. Mēs esam to 
parādā paši sev, un mēs esam pa -
rādā to Baltijas tautām – atcerēties 
pagātni, taču veidot arī kopīgo 
nākotni,” sacīja Reinfelts.

Latvijas Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis, Lietuvas val-
 dības vadītājs Andrjus Kubiļus un 
Igaunijas premjērs Andruss Ansips 
pateicās Zviedrijai par atbalstu, 
ko tā sniegusi Baltijas valstīm 
pēc to neatkarības atjaunošanas.
Zatlera Reformu partija – 

rīcības partija
Zatlera Reformu partijas (ZRP) 

kongresā 13. augustā tās valdes 
priekšsēdis, eksprezidents Valdis 
Zatlers uzsvēra, ka šīs partijas 
programma atšķirībā no polītis-
kajiem konkurentiem tiek vei do-
ta ilgtermiņam. “Programma nav 
lozungi. Tā ir rīcības program-
ma,” uzsvēra Zatlers. Program mā 
paustie mērķi paredzēti nākamās 
Saeimas darbības trīs gadiem, kā 
arī nākamajiem četriem gadiem, 
lai sagatavotu likumisko bazi 
valsts izaugsmei. Zatlers uzsvēra, 
ka programma tapusi nevis pē -
dējā mēneša, bet gan pēdējo divu 
gadu laikā pašreizējo partijas 
biedru domās. ZRP ir biedriem, 
nevis sponsoriem piederoša par-
tija un ir uztveŗama kā ideju ģe -
nerātors. “Neesam pazīstamu seju 
partija. Esam rīcības partija,” pie-
bilda Zatlers. Pašlaik partijā uz -
ņemti 1480 biedri, vēl 1200 gaida 
rindā uz savas kandidātūras izvēr-
tēšanu. Partijas mērķis ir savās 
rindās uzņemt 7-10 tūkstošus 
biedru. 

ZRP kongresā par ministru 
prezidenta amata kandidātu iz -
virzīts ZRP valdes loceklis, uzņē-
mējs Edmunds Sprūdžs, finanču 
ministra amatam – ekonomists 
Vjačeslavs Dombrovskis. Finanču 
ministra amats ticis piedāvāts arī 
uzņēmējam miljonāram Kirovam 
Lipmanam. Taču viņš gribējis, lai 
šo amatu piedāvā Zatlers pats, 
nevis ZRP dibinātāju pārstāvis.

Pratina Šleseru
Korupcijas novēršanas un apka-

 ŗošanas birojs (KNAB) veicis vai  -
rākas stundas ilgu Saeimas depu-
tāta Aināra Šlesera pratināšanu. 
Lai gan tā notikusi draudzīgā 
gaisotnē, procedūra Šleseram bi -
jusi nogurdinoša un pēc tās viņš 
bijis satraukts. Tomēr Šlesers at -
zinis, ka pēc KNAB apmeklējuma 
apdraudēts nejūtas. Viņaprāt, 
KNAB rosinātā “oligarchu lieta” 
ir pamatota ar pieņēmumiem. 

“Ja jau mani kas apdraudētu, tad 
pagājušo divarpus mēnešu laikā 
man būtu piemēroti kādi konkrēti 
tiesas noteikti ierobežojumi. Tādu 
nav. Es esmu brīvs,” teica Šlesers.

Tomēr informācija portāla Ir 
rīcībā liecina, ka jau līdz 11. Sa -
eimas vēlēšanām KNAB, iespē-
jams, nodos prokurātūrai  krimi-
nāllietu, kuŗā rosinās uzrādīt 
Šleseram apsūdzību. Tas, vistica-
māk, arī ir iemesls, kāpēc Šlesers 
ir satraucies.

ASV kaŗakuģis Rīgā 
Rīgā 11. augustā  ieradās ASV 

jūras kaŗa flotes kuģis USS CARR,  
kuŗa vizītes mērķis ir turpināt 
ASV 6. flotes uzsākto sadarbību 
ar Baltijas valstīm. ASV kaŗakuģa 
jūrnieki 12. augustā apmeklēja 
Rīgas pašvaldības Bērnu un jau-
niešu centra bērnunamu „Zie-
meļi”, kur  kopā ar audzēkņiem 
labiekārtoja rotaļlaukumu, apglez-
noja rotaļu nojumes sienu, kā arī 
iekārtoja bērnu istabas. Bērnu-
nama audzēkņiem kopā ar jūr-
niekiem bija pikniks Torņakalnā, 
Saulaino dienu bibliotēkā. 12. au -
gusta pēcpusdienā jūrnieki un Lat-
vijas Jūras spēku flotiles pārstāvji 
tikās ar Bērnu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas pacientiem. 

Brigmaņa prognozes
Intervijā aģentūrai LETA Zaļo 

un Zemnieku savienības (ZZS) 
Saeimas frakcijas priekšsēdis 
Augusts Brigmanis atzina, ka  sa -
šķeltais latviešu elektorāts Saei-
mas ārkārtas vēlēšanās paveŗ ļoti 
lielas iespējas uzvarēt  apvienībai 
Saskaņas centrs. Latviskais elekto-
 rāts ir sašķelts starp partijām, un 
tagad klāt nākusi vēl viena – 
Zatlera Reformu partija. Tāpēc 
šāda prognoze ir diezgan droša. 
Pēc Brigmaņa domām, ZZS vēlē-
šanās varētu iegūt aptuveni tos 
pašus 22 mandātus, kas ir tagad, 
jo polītiskā spēka līdzšinējā prāg-
mātiskā pozicija neesot mainī ju-
sies. Klāt nācis  stāsts par oligar-
chiem. Cik šis jautājums pama-
tots, dzīve parādīs. Cilvēkiem to -
mēr svarīgāks jautājums ir ekono-
miskā situācija un problēmas, ko 
tā rada.

Runājot par iespējamo koalici-
ju nākamajā Saeimā, Brigmanis 
pagaidām nenovelk sarkanās lī -
nijas iespējamiem sadarbības 
part  neŗiem, vienīgi norāda, ka 
nestrādās kopā ar partiju Par 
cilvēka tiesībām vienotā Latvijā 
(PCTVL). Taču diez vai šī partija 
parlamentā iekļūs.

Paraksta saprašanās 
memorandu

Ministru kabinetā 9. augustā 
parakstīts Saprašanās memo-
rands par sadarbību starp Ārlietu 
ministriju (ĀM), Ekonomikas 
ministriju (EM), Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūru 
(LIAA), Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameru (LTRK) 
un Latvijas Darba devēju konfe-
derāciju (LDDK), pārstāvot Latvi-
jas ekonomiskās intereses ārvalstīs.

Uzrunājot klātesošos, ārlietu 
ministrs Ģirts Valdis Kristovskis 
norādīja, ka memoranda parak-
stīšana sekmēs saskaņotu, koor-
di nētu rīcību valsts un nevalsts 
institūciju sadarbībā un tā rezul-
tātā tiks stiprināta Latvijas uzņē-
mēju konkurētspēja. Ministrs arī 

akcentēja nepieciešamību veidot 
vienotu informācijas platformu 
tīmekļa vidē, kur saplūstu visa 
uzņēmējiem nepieciešamā infor-
mācija ārējo tirgu apgūšanai un 
investīciju piesaistei.

Sklandrausis
grib tikt pasaulē

Latvijas Avīze zuņo, ka Dun-
dagas novada biedrība “Zaļais 
novads” pieprasījusi ES preču 
zīmes “Produkts ar garantētām 
tradicionālām īpatnībām” (saīsi-
nā jumā GTĪ) piešķiršanu Kurze-
mes novada ēdienam – skland -
rausim. Šī ir īpaša preču zīme, 
kuŗu pēc sīkas un smalkas izvēr-
tēšanas vispirms nacionālā mēro-
gā (to Latvijā veic Pārtikas un 
veterinārais dienests), pēc tam ES 
mērogā – ar īpašu rēgulu piešķiŗ 
Eiropas Komisija. Uz šo ES preču 
zīmi var pretendēt tikai tādi ES 
valstu pārtikas produkti, kas 
tradicionāli tiek lietoti konkrētā 
territorijā un kam vismaz 25 ga -
du gaŗumā ir apliecinājums par 
receptes nodošanu no  paaudzes 
paaudzei. Šī preču zīme patērētā-
jiem visā ES liek pievērst uzma-
nību konkrētajiem produktiem, 
jo tā norāda – šie produkti ir 
tradicionāli tikai vienam ES 
reģionam.

Līdz šim GTĪ preču zīme Ei -
ropā piešķirta tikai 40 produktiem, 
no kuŗiem Latvijā zināmākie ir 
Italijas svaigais siers “Mozzarella” 
un “Pizza Napoletana”, Spānijā 
ražotais, īpašos apstākļos žāvētais 
šķiņķis “Jamon Serrano”, kā arī 
Beļģijas augļu alus “Kriek”. Nesen 
GTĪ preču zīmi Eiropas Komisija 
piešķīrusi arī Lietuvas tradicio-
nālajam skilandim – cūkas kuņģī 
pildītai kapātai gaļai. Tagad uz 
vietu ES īpašo, vēsturiski tradi-
cionālo produktu sarakstā pre-
tendē arī sklandrausis.
Izlaiž jaunu pastmarku
Latvijas dzelzceļš (LDz) sadar-

bībā ar Latvijas Pastu (LP) LDz 
dibināšanas 92. gadadienā 5. au  -
gustā izdevis dzelzceļiem Latvijā 
veltītu pastmarku. LP valdes lo -
ceklis Andrejs Vīcups, pasniedzot 
LDz prezidentam jauno pastkarti 
un pastmarku, novēlēja, lai Lat-
vijā taptu jaunas vilcienu līnijas 
un Latvijas dzelzceļam būtu ilgs 
mūžs. LDz veltītās pastmarkas un 
pastkartes autors ir mākslinieks 
Ludis Danilāns. Pastmarkas no -
mināls ir 33 santimi, metiens – 
200 000 eksemplāru.

LDz prezidents Uģis Magonis 
pateicās Latvijas Pastam par jau-
no pastmarku un ierosināja arī 
nākotnē uzturēt šādu sadarbību 
ar LP. Turpinot iesākto tradiciju 
nosūtīt sūtījumu pastmarkas iz -
došanas dienā, Magonis aizsūtīja 
pirmo apsveikumu Daugavpils 
lokomotīvju rūpnīcai, kuŗai šo  -
gad aprit 150 gadi kopš dibināša-
nas.

Gan uz pastmarkas, gan past-
kartes attēlots pag. gs. 20. gados 
Latvijas Republikā tapuša pasa-
žieŗu vilciena 3. klases vagons. Pēc 
1925. gadā izstrādāta projekta 
līdz 1931. gadam akciju sabied-
rībā “Fēnikss” un Liepājas kaŗa 
ostas darbnīcās tika uzbūvēti ko -
pumā 196 pasažieŗu vilcienu 
vagoni, tostarp 146 bija tieši 3. 
klases vagoni.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Ar šo likumu tika atjaunota 
1922. gada Satversme ar tajā ie -
tvertajām Rietumu demokratis-
kas un tiesiskas valsts vērtībām. 
Līdz ar konstitūcionālā likuma 
pieņemšanu juridisko spēku Lat-
vijā zaudēja PSRS likumi. Tieši 
atsaucoties uz 21. augustā pie -
ņem  to likumu, citas valstis atzina 
Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Latvijas dāvinātais 
piemineklis Īslandei

Īslande bija pirmā valsts, kas 
atzina Latvijas atjaunoto neatka-
rību. Īslandes galvaspilsētā Reik-
javīkā katru gadu 18. novembrī 
latvieši piemin savas valsts dzim-
šanas dienu, aizdedzot svecītes 
kādā laukumā pie piemiņas ak  -
mens, ko Latvija uzdāvināja 
Īslandei pateicībā par mūsu ne -
atkarības atzīšanu 1991. gadā.

Akmens plāksnē pie pieminek-
ļa iecirsti Raiņa vārdi un pa -
teicības teksts:

Mēs maza cilts –
Mēs būsim lieli tik,
Cik mūsu griba.
Latvijas tauta – Īslandes tautai
 Par neatkarības atzīšanu

***
Rīgas domes Pilsētas attīstības 

komitejas deputāti 1. jūlijā izska-
tīja jautājumu par Īslandes lau-
kuma nosaukuma piešķiršanu 
territorijai Kurzemes priekšpil-
sētā, Ķīpsalā, starp Āzenes ielu, 
Ķīpsalas ielu un Krišjāņa Valde-
māra ielu.

Lūgumu iemūžināt Rīgā Īslan-
des vārdu domei bija izteikusi LR 
Ārlietu ministrija.

Godina Zemessardzi
Latvijas Zemessardzes dibinā-

šanas 20. gadadienas jubilejas 
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„Tik, cik būs 
uguņu uz katra 
kalna, tik ilgi mēs  
šeit dzīvosim,” 
dzie   dāja Ieva Aku-
rātere pagājušās 
sestdienas Latvijas 

Dziesminieku saietā Jaunpie-
balgā. Mēness bija pilns un 
zeltains, viena no skaistākajām 
Latvijas zemnieku ekosaim-
niecībām „Lielkrūzes” pie sa -
viem ūdeņiem bija pulcējusi 
simtiem cilvēku, un ūdens 
malā dega mākslinieka Agŗa 
Dzilnas ugunsskulptūras. Tas 
bija kā dvēseles lidojums nakts 
debesīs. Vēlāk, trešajā rīta stun-
dā, braucot pa līkumotajiem, 
miglas klātajiem Piebalgas ce -
ļiem mājup, raugoties melnajos 
koku siluetos pret spožo mēnesi, 
atcerējos nesen kādā intervijā 
Ievas Akurāteres teikto: „Pietiek 
atmosties, laiks turēt acis vaļā!” 
Tas šķita simboliski, ka šos 
vārdus teikusi Atmodas dzies-
miniece, kuŗas dziedātajam: 
„Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs, 
visai latviešu tautai sanākt kopā 
pie Daugavas krastiem,” – mēs 
pirms divdesmit gadiem čukstē-
jām līdzi ar asarām acīs.

Ikdienas dzīvē romantikas ir 
maz, un, tuvojoties ārkārtas 
vēlēšanām, tā klusi un nema-
nāmi kļūst aizvien skarbāka. 
Un, domājot par to, kā noturēt 
acis vaļā, gribas sacīt – tumsā 
saredzēt nevar neko. To, ka 
Latvijas plašsaziņas līdzekļi – 
izņēmums ir Latvijas Radio un 
Latvijas Televīzija – pieder da -
žādām privātpersonām un ko -
mercsabiedrībām, zina visi. To, 
ka no šiem privātajiem radio un 
televīzijas kanāļiem neviens 
nepieder latviešiem, arī zina 
visi. Tas, ka lielākā daļa visu 
Latvijas avīžu pieder tiem, ko 
dēvējam par oligarchiem, arī 

1990. gada 4. 
mai   jā tika aplie-
cināta apņēmība 
atgūt Lat  vijas ne -
atkarību, bet 1991. 
gada 21. au  gus tā 
šī neatkarība tika 

atgūta. Tāpēc šī gadskārta 
manu prāt būtu jāsvin vērie-
nīgāk.

Tai pašā 1991, gada 21. au  -
gustā Maskavā bija izgāzies sar-
kano im     peristu pučs un radīti 
priekšno teikumi PSRS sabru-
kumam tā paša gada decembrī. 
Te nu jā pie metina: kā rāda 
Gorbačova ar     chīva dokumenti,  
ko atslepenojis un DER SPIEGEL 
redakcijai pie  gādājis Londonā 
mītošais krievu vēsturnieks 
Pāvels Stroilovs, slak   tiņi Viļņā 
un Rīgā, Tiflisā un Bakū, ko 
sarīkoja padomju Sonder kom-
mando (piedodiet, OMON un 
specnaz) vienības, notikuši ar 
PSRS prezidenta Michaila Gor-
ba   čova ziņu un piekrišanu. Tur-
pretim viņa sāncensis Boriss 
Jeļ cins, kas tikmēr tika ievēlēts 
Krievijas prezidenta amatā, ar 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Divdesmit gados briedums vēl nav sasniegts

Laiks turēt acis vaļā

visiem saviem trūkumiem un 
kaitīgiem ieradumiem bija go -
dam pelnījis viņam piešķirto 
Triju Zvaigžņu ordeni...

Te nu mēs atgriežamies Lat-
vijā, ko apņēmis ārkārtas vēlē-
šanu drudzis, un ar nožēlu 
jākonstatē, ka divdesmit gados 
briedums vēl nav sasniegts.

Eksprezidents un trauma-
tologs Valdis Zatlers bija gana 
atjautīgs, nosaukdams savu po -
lītisko dibi nājumu par Zatlera 
Reformu par  tiju (ZRP). Kaut 
kas līdz šim nedzirdēts – varbūt 
dibinātāja vārds vairos balsu 
skaitu?

Bet tas, ka oligarchu brālības 
PLL atlieku glābējs Ainārs Šle-
sers (enerģiskais Meseršmits -Šle-
 ser  šmits) tūdaļ metās nosaukt 
savu sarakstu par Šlesera Re -
formu partiju (S’RP – LPP/LC),  
tas nu ir bērnišķīgi. Mēdīties, 
ķircinot godkārīgo traumato-
logu, – tā ir viena lieta, bet visā 
nopietnībā pārņemt Zatlera 
stiķi – tas nu  dien izskatās pēc 
infantilisma.

Par brieduma trūkumu lieci-

na arī ZRP izmisīgā spīts turē-
ties pie partijas krustveida 
emblēmas, neklausoties pama-
totos Latvijas Sarkanā Krusta 
biedrības iebil dumos.

Kam gan vajadzīgas tādas 
spē lītes, ievadot atjaunotās Lat-
vijas Republikas trešo gadu 
desmitu?

Niķīga bērna prātā mēģina 
raudināt publiku jau pasirmais 
dziesminieks Kaspars Dimiters, 
kas savā blogā – ar NRA starp-
niecību – visai pasaulei paziņo: 
“Es atsakos no Latvijas pilso-
nības!”

Dieviņ tētiņ, kas noticis? Aiz 
paša aušības un neizdarības ie -
stidzis neatmaksājamos parā-
dos, ērmīgais dziesminieks nu 
nolē mis solidārizēties “ar tiem, 
kas šajā fake (!) valstī divas 
dekādes pazemoti par nepilso-
ņiem”. Tātad Kaspars Dimiters, 
Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma 
apjūsmotājs, gatavs “sēsties vie -
nā laivā” ar tādiem kā Linder-
mans un Gapo ņenko. Zili brī-
numi!

Šī solīdāritāte ar krievvalodī-

ga jiem nepilsoņiem esot vaja-
dzīga, sludina Kaspars Dimi-
ters, “ja nevēlamies globālā oli-
garchāta (!) piebeigto nāciju 
kapsētā  savas valsts sapni no -
rakt pilnīgi”.

Viss skaidrs! Visā vainīgs ir 
globālais oligarchāts, visu zemju 
sodomīti/sorosīti.

Nu labi, Kaspars Dimiters ir 
bohēmisks ekscentriķis, bišķiņ 
histerisks, tas jau pierasts. Bet 
no    pietnāk vērtējama visai asā 
kritika, ko sarunā ar Vesti 
Segodņa žurnālisti Elīnu Čuja-
novu pauž basketbola koman-
das Rīga direk   tors Guntis Šēn-
hofs, paziņodams: “Latvieši brī-
vību nav pelnījuši.” 

Viņaprāt, “Latviju burtiski iz -
zaguši tie, kas arī šodien izmisīgi 
tiecas pēc varas”.

Brūk illūzijas, valda pilnīgs 
apjukums – tā Guntis Šēnhofs 
raksturo daudzu latviešu no -
ska ņo jumu. Latvija jau sen zau-
dējusi savu neatkarību, apgalvo 
Šēnhofs. “Mēs stāvam uz ceļiem 
gan Bri seles, gan Starptautiskā 
valūtas fonda priekšā – tas jau 

mūs nospiedis ar saviem mil-
jardu kredītiem.”

Elīna Čujanova bija varen 
prie cīga, dzirdot, ka Guntis 
Šēnhofs aicina latviešus pierādīt 
savu labo gribu un piešķirt 
nepilsoņiem vēlēšanu tiesības. 
“Pietiek ņirgā ties par vecākiem 
cilvēkiem, pra  sot nokārtot ek -
sāmenu valsts valodas prasmē 
(..). Pietiek pār tikt no pagātnes 
reliktiem,  kāpt cits citam uz 
varžacīm.”

Šēnhofa rapsodijas beigu 
ak   ords ir dārdošs: tālākā per-
spektīvā “uzvaru gūs tas polī-
tiskais spēks, kas par savu 
prioritāti atzīs at tie cības ar 
Krieviju (..) Es sen simpatizēju 
Putinam un uzskatu viņu par 
līderi numur viens Krievijā.”

Kļūst skumji, lasot Dimitera 
un Šēnhofa vaimanas. Lai uzla-
botu dūšu, ķeŗos pie Latvijas 
Avīzes:   tur mani iepriecina tas, 
kas rakstīts sadaļā Tepat, Eiropā:   
būdama ES dalībvalsts, Latvija 
vēl nav zudusi! 

Franks Gordons

nav noslēpums.  Tāpēc preses 
lasītāji arī ārzemēs jau sen 
Latvijas avīzes un tīmekļa por-
tālus lasa piesardzīgi, cenšoties 
„atsijāt graudus no pelavām”. 
Tomēr nupat saskāros ar pilnīgi 
neticamu situāciju un pārlie-
cinājos, ka mūs visus mēģina 
turēt melnā maisā, kuŗā gai s-
mas stariņi tiek ielaisti, tā teikt, 
ar normu un skaitu. Stāsts 
īsumā ir šāds.

Uz Rīgas domes „Demokra-
tisko patriotu” frakciju atnāca 
viens no Rīgas domes akciju 
sabiedrības „Ceļu pārvalde” 
akcionāriem – „Ceļu pārvaldē” 
88% pieder Rīgas pilsētas paš-
valdībai, bet pārējās akcijas – tā 
dēvētajiem mazajiem akcionā-
riem. Viņa stāstītais, ko aplie-
cināja arī dokumenti viņa rīcībā, 
liecināja, ka pašvaldības uzņē-
muma nauda krietnā tērcītē 
plūst „savējo” kabatās. Jāpiebilst, 
ka „savējie” kopš Nila Ušakova 
nākšanas pie varas Rīgā ir 
Saskaņas centrs (SC) un Latvijas 
Pirmā jeb Šlesera partija. Schē-
mas un paņēmieni, ar kuŗiem 
tikt pie nodokļu maksātāju nau-
das, kā stāstīja akcionārs, ir 
vienkāršas un nekaunīgas.

Zinot, ka likumsargus vieglāk 
iekustināt, ja presē par dažādām 
nelikumībām publicēts pietie-
kami daudz informācijas, uz -
rak stīju interviju ar minēto 
akcionāru, un tā nebija anoni-
ma. Un tad sākās dīvainākais: 
no trīs lielajiem latviešu valodā 
iznākošajiem laikrakstiem divi 
atteicās interviju publicēt (tre-
šajam vairs nepiedāvāju, bet 
publicēju interviju tīmeklī). 
Mani nepārsteidza Neatkarīgās 
Rīta Avīzes atteikums, jo pub-
likācija parāda Rīgā pie varas 
esošo Saskaņas centru ļoti ne -
pievilcīgā gaismā, bet Zaļo un 
Zemnieku savienība (ZZS) jau 

tagad, pirms vēlēšanām, raugās 
uz SC ar aizvien pieaugošām 
simpatijām. Kā zināms, ZZS 
faktiskais patrons un īpašnieks 
ir Aivars Lembergs, kam pieder 
minētā avīze. Satrieca Latvijas 
Avīzes atteikums interviju pub-
licēt ar ieganstu, ka tas jau 
ne vienu neinteresē, ka visos 
uzņēmumos akcionāri savā 
starpā plēšas un tamlīdzīgi, 
absolūti ignorējot faktu, ka ru  -
na ir par nodokļu maksātāju 
naudu, nevis par divu privāt-
personu ķīviņu. Sacītais vēl vai-
rāk pārsteidza tāpēc, ka avīze 
sevi visu laiku pasniedz kā ļoti 
nacionāli noskaņotu un galu 
galā pašreizējais Nacionālās ap -
vienības priekšsēdis Raivis 
Dzin  tars, pirms nonāca Saei-
mas deputātos, bija šīs avīzes 
žurnālists. Tagad ārkārtas vēlē-
ša nās Latvijas Avīze Nacionālās 
apvienības sarakstam ir izvir-
zījusi vēl divus citus savus žur-
nālistus, kuŗi kandidē Rīgas 
vēlēšanu apgabalā.

Lai lasītājiem vieglāk būtu 
saprast naudas „tērcītes” apjo-
mus un plūdumu un to, cik ļoti 
satriecoša ir avīžu noraidīgā 
attieksme, dodu iespēju ieska-
tīties dažos faktos, ko intervijā 
atklāja pašvaldības akciju sa -
biedrības akcionārs, – par grants 
karjera un bituma (ceļu seguma 
materiāla) pirkšanu.

„Tukuma novada Smārdes pa -
gastā tika nopirkts zemes gabals 
‘’Maskalāči” 11,66 ha platībā 
par 700 000 latiem. Turklāt tas 
nav karjers, nopirka pļavu, kuŗu 
vajadzēja vēl atsegt.

Pirmkārt, šo pļavu nopirka 
19.aprīlī, bet lēmums par to, ka 
pārvalde var iegādāties nekus  -
tamo īpašumu, bija tikai 7. 
maijā.

Otrkārt, jautājums ir, vai 
pārvaldei vispār to karjeru 

vajadzēja pirkt, jo pārvalde līdz 
šim pērk drupināto smilti no 
kāda Tukuma karjera par 1,80 
latiem tonnā. Lai karjeru atseg-
tu un varētu sākt tā izstrādi, ir 
vajadzīgs lats kubikmetra zemes 
izņemšanai, jo atsegšana notiek 
metra dziļumā. Pārvalde turklāt 
nolīga firmu, kas nozāģē uz šīs 
zemes augošos kokus, un par to, 
protams, samaksāja. Interesan-
tākais ir tas, ka firma šos kokus 
pēc tam pārdeva citai firmai, 
kuŗa savukārt tos pārdeva 
pārvaldei. Par koku atvešanu 
samaksāja 17 latus par kubik-
metru, lai gan standarta cena 
par kubikmetra atvešanu 100 
kilometrus ir 4 lati. Vārdu sakot, 
mūsu pašu koki tika pārdoti 
mums nevis par 4 latiem, bet 
par 17 latiem kubikmetrā. Tālāk 
– karjera izstrāde Latvijā maksā 
2 – 2,5 lati par kubikmetru, bet 
pārvalde pašlaik rēķina, ka to 
darīs par 3,5 latiem kubik metrā. 
Tātad nopirktajā karjerā tonna 
drupinātās smilts maksās nevis 
1,80 latu tonnā, kā tas bija līdz 
šim, bet vismaz 2,05 latus 
tonnā.

Treškārt, karjera cena ir astro-
nomiska, jo tas tika piedāvāts 
par 285 tūkstošiem. Kopumā 
šim pirkumam ir trīs līgumi, 
kuŗu kopējā summa ir 700 000 
latu. Salīdzinājumam varu pie-
bilst, ka turpat blakus karjers 
„Bērziņi” piepirka savam kar-
jeram klāt zemi par 3000 latiem 
hektarā, bet „Maskalāču” kar-
jera zeme 11,66 ha pārvaldei ir 
izmaksājusi 60 000 latu  par 
hektaru! Sarunas par karjera 
pirkšanu vadīja nu jau bijušais 
a/s „Ceļu pārvalde” valdes lo -
ceklis Guntars Cīrulis. Viņš uz -
rakstīja atlūgumu tūlīt pēc tam, 
kad plašsaziņas līdzekļos parā-
dījās pirmās ziņas par šo karje-
ru. Piemetnāšanu, ka saskaņā 

ar oficiāli neapstiprinātu infor-
māciju jau nākamā dienā pēc 
karjera pārdošanas 400 000 latu  
tika noņemti no pārdevēja 
konta. Dabiski, šī informācija 
tiesībsargājošām institūcijām 
būtu jāapstiprina oficiāli, tāpēc 
neminu pārdevēja uzvārdu vai 
uzvārdus. „Ceļu pārvalde”, kad 
es tur vēl strādāju par Sagādes 
daļas vadītāju, bitumu pirka no 
Igaunijas firmas Kemtrans 
Grupp OU par 238 latiem tonnā 
ar mēneša pēcsamaksu. Jau to -
reiz parallēli man bituma pirk-
šanu veica arī jau minētais val-
des loceklis G. Cīrulis. Intere-
santi ir tas, ka Kemtrans Grupp 
bitumu pārdeva arī SIA Deutsche 
France Group, no kuŗas bitumu 
pirka Cīrulis nu jau par 270 
latiem tonnā, turklāt ar simt p ro-
centīgu priekšsamaksu. Vasa  -
ras mēnešos bitumu nekad ne -
uzglabā, to uzreiz ved uz rūp-
nīcu, tā sacīt, karstu. Uzgla bā-
šana ir vajadzīga tikai ziemā, 
bet nezin kāpēc Cīruļa pirktais 
bitums „pēc papīriem” tika uz -
glabāts arī vasarā uzņēmumā 
Deutsche France Group, no kuŗa 
tas tika pirkts. Par uzglabāšanu 
firmai samaksāti 9000 latu. Cik 
zinu, pārrunas pašlaik par bitu-
ma pirkšanu notiek ar Kemtrans 
Grupp, bet reāli procesā ir ie -
saistītas vairākas mazas starp-
niekfirmas. Tā sacīt, pa tiešo 
neko pirkt nevar, jo tad naudu 
nevar „nosēdināt” dažādās 
firmās.”

Akcionāra stāstītajam atliek 
vienīgi piebilst, ka nemaz neva-
jag SC, lai nogremdētu Latviju. 
Pašu it kā nacionāli noskaņotie 
bāleliņi par sviestmaizi ir gatavi 
palīdzēt SC, kā nu vien prot. 
Un mēs varam turēt acis plaši 
atvērtas, bet vai ieraudzīsim 
patiesību?

Sallija Benfelde
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Uz sarunu aici nā      jām biedrī-
bas „De  mokratiskie patrioti” 
valdes lo  cekli un vienu no tās 
dibinātājiem, zvērinātu advo-
kātu Jāni Bordānu. Pirms 10. 
Saeimas vēlēšanām viņš bija 
Ministru prezidenta Valža Dom-
brovska tieslietu padomnieks, 
bet 11. Saeimas vēlēšanās, bū -
dams biedrības pārstāvis, kan-
didē no Nacionālās apvie nības 
saraksta Latgales vēlēšanu ap -
gabalā.

Kāpēc tu aizgāji no Pilso-
niskās savienības un līdz ar to 
arī no Vienotības un kopā ar 
domubiedriem nodibināji 
bied  rību?

Pirmkārt, spēcīgākais impulss 
aiziet bija tas, ka Vienotība aiz-
vien nopietnāk sāka apsvērt 
Saskaņas centra ņemšanu val -
dībā pēc vēlēšanām. Otrkārt, 
Vienotībā joprojām dominē 
vecā elite un tās principi un 
trūkst ideju, kā attīstīt valsti. 
Trūkst arī partijas idejas, ir tikai 
tiekšanās pēc varas, amatiem 
un to saglabāšanas.

Daudzi tavas nu jau bijušās 
partijas biedri nepiekrītot ne 
Saskaņas centram valdībā, ne 
arī metodēm, ar kādām tiek 
veidota partija Vienotība, bet 
no partijas neaizies, jo: „Kas 
tad notiks, ja arī mēs aiziesim? 
Mēs paliksim un mēģināsim 
kaut ko ietekmēt.” Vai nepie-
krīti tādam viedoklim? Un 
iepriekšējās vēlēšanās tev taču 
piedāvāja labu vietu Vienotības 
vēlēšanu sarakstā...

Man nav tas vecums, kad šādi 
piedāvājumi var ietekmēt ma nus 
uzskatus. Ir apnikusi runāšana, 
viltīgi gājieni un dažādu polīt-
technoloģisku gudrību izman-
tošana, lai tiktu Saeimā, – es 
negribu kandidēt no jebkuŗa 
saraksta, lai tikai kļūtu par de -
putātu. Es gribu runāt skaidru 
un tīru valodu. Šobrīd tādu 
cilvēku ir maz, bet Visu Latvijai! 
tā dara, tāpēc es acīmredzot 
esmu nonācis tur, kur man bija 
jānonāk, – Nacionālās apvienī-
bas sarakstā. Varbūt gados div-
desmit, trīsdesmit varētu domāt, 
kā lai neizsauc uguni uz sevi un 
kā lai gudrāk kaut ko pasaka.  
Es tajā vecumā mācījos, strādāju, 
lai iegūtu profesiju un to labi 
apgūtu. Tagad noteikti negribu 
iet aplinku ceļus, pielīst, iekār-
toties un būt viltīgam. Jau tagad 
redzu, kā tas Vienotībai beig-
sies, – tāpat kā Latvijas ceļam, kā 
nupat tas beidzās Tautas parti-
jai. Kad Latvijas ceļš pamazām 
nodeva savas pēdējās nacionālās 
idejas un sāka runāt, ka jāapvie-
nojas ar Latvijas Pirmo partiju, 
bija skaidrs, kā tas beigsies, – 
pavisam nožēlojami. Arī toreiz 
cilvēki sacīja, ka vajag palikt un 
noturēt savu līniju. Dzīvē tādās 
situācijās notiek pavisam citādi. 
Arī Vienotībā nebūs savas „lī -
nijas noturēšanas”, par to liecina 
jau šajos dažos mēnešos noti-
kušais.

Patiesībā es šādu „palikšanas 
nostāju” uzskatu par nodevību: 
palikt, tā maldinot cilvēkus, ka 
atbalsta Vienotību. Nevar taču 
aicināt cilvēkus balsot par par-
tiju un pašam domāt: es esmu 
Vienotībā, bet manā ieskatā tā ir 
slikta. Labāk visu pateikt skaidri 
un godīgi.

Vai tevi nebaida tas, ka daļā 

Jānis Bordāns

Nedzīvot okupācijas ideoloģijas ēnā
sabiedrības, arī latviski runā-
jošā, Visu Latvijai! tiek uzska-
tīta par radikāļu un ekstrēmistu 
partiju? Ir skaidrs, ka šis rak-
sturojums tagad tiks attiecināts 
arī uz visu Nacionālo apvie nī-
bu. Un vai nav tā, ka viņi pa -
tiešām ir radikāli noskaņoti, 
jo bieži pauž uzskatus, ka tikai 
latviešiem ir tiesības un ka 
tikai latvieši drīkstētu dzīvot 
mūsu valstī?

Viņu ideoloģija atspoguļojas 
viņu rīcībā, kādus likumprojek-
tus viņi ir virzījuši, nevis reto-
rikā, kādu reizēm ir izmantojuši 
atsevišķi cilvēki. Dokumentos, 
kas pauž viņu ideoloģiju, un arī 
reālajā rīcībā nav nekā radikāla. 
Tas ir vidusmēra eiropiskais 
pat riotisms, kas lasāms viņu 
programmā, tā ir nacionālas 
valsts nostāja – bez nodevības un 
zemošanās. Raugoties no tiesis-
kā aspekta, es neredzu radikā-
lismu. Ceru, ka es, būdams 
jurists, kuŗš nekad nav izcēlies 
ne ar kādām galējībām, kuŗš sa -
prot viņu centienus, palīdzēšu 
viņiem, nostājoties blakus un 
stāvot kopā ar viņiem. Ja par 
radikālisma izpausmēm Visu Lat  -
vijai! var ko pārmest – tad 
acīmredzot vienīgi to, ka daži 
cilvēki ir atļāvušies nepārdo-
mātus izteicienus. Domāju, uz 
to jāraugās saprātīgi, jo šiem 
izteicieniem bieži vien pievērš 
uzmanību konkurenti, kuŗi vē -
las uz to pakāpties.

Atceros, Latvijas ceļa kongresā, 
kuŗā sprieda, ka vajag apvie-
noties ar Šlesera Pirmo partiju, 
Ivars Godmanis sacīja: nacio-
nāļus vajag marginālizēt! Tātad 
nacionāli noskaņotus cilvēkus 
pēc Godmaņa domām – un tā 
domā ne tikai viņš vien – vajag 
pakļaut procesiem, kuŗu gaitā 
viņi zaudē ietekmi sabiedrībā. 
Latvijas polītikā atšķirībā no 
Igaunijas tāda nostāja ir izpau-
dusies visu laiku, cilvēkus, kuŗi 
bijuši valstiskās un latviešu nā -
cijas pozicijās, aizvien ir mēģi-
nāts padarīt maznozīmīgus,  
nobīdīt malā. Visu Latvijai! 
sākotnēji bija jauniešu organi-
zācija, viņus arī mēģināja iz -
stumt, bet viņi ar savu darbu ir 
pierādījuši, ka nepiekāpjas. Jā, 
viņiem līdzi nāk jaunības 
neapdomība un reizēm arī skaļi 
izteicieni, taču tas nav galve-
nais. Ja palūkojamies no citas 
puses, tad kādi izteicieni un 
kāda nostāja ir bijusi gan Urba-
novičam, gan Ušakovam, gan 
daudziem citiem no Saskaņas 
centra, kuŗus daudzi un laikam 
taču arī viņi paši uzskata par 
prātīgiem un racionāliem cilvē-
kiem!? Viņi taču apšauba Lat-
vijas valsts pamatus, Satversmes 
uzbūves principus! Viņi apšauba 
Latvijas atjaunošanas pamatus, 
kas ir valsts pastāvēšanas pa -
mats! Vai viņi nav radikāļi? Bet 
par viņiem nerunā!

Kas, pēc tavām domām, no -
saka to, ka cilvēks ir latviešu 
nācijas pārstāvis? Vecāku tau -
tība, ādas krāsa, vieta, kur viņš 
piedzimis? Vai vispār varam 
runāt par „tīriem latviešiem”, 
ja vienmēr esam dzīvojuši 
krustcelēs un mūsos rit dau-
dzu tautību asinis? 

Manā prātā tādas problēmas 
par „tīrajiem latviešiem” – kuŗš 
ir un kuŗš drīkst būt latvietis – 

vispār nav. Tādas runas ir 
murgs, kuŗam ar patiesību nav 
nekāda sakara, bet kuŗš rādās 
brīdī, kad cilvēks gan ir piecēlies, 
bet nav pamodies. Latviešu tau-
  tā šis murgs ir radies pēc piec-
desmit gadu okupācijas un man-
kurtizācijas (mankurtisms – ar 
varu atņemta, iznīcināta cilvē-
ciskā un vēsturiskā atmiņa – 
aut.) un smadzeņu skalošanas. 
Cilvēkam iestāstīja, ka šī pro-
blēma pastāv, ka viņš ir rasists 
un nacists, ja uzskata sevi par 
latvie  ti. Un beigās cilvēks piekrīt, 
ka viņš ir nacists, ka latvietim 
būt ir slikti, un sāk rēķināt, kuŗi 
ir un kuŗi nav latvieši. Kā tajā 
anekdotā, kad sieva vīram ne -
mitīgi pārmet neuzticību. Beigu 
beigās vīram tas apnīk un viņš 
saka – labi, būšu neuzticīgs, lai 
tie pārmetumi būtu pamatoti! 

demokratisku valsti, kuŗā ne -
būtu noteikuma, ka valdību 
veido vairākums un šim vairā-
kumam ir jāpauž idejas, kas tie -
šām ir vajadzīgas un pieņemamas 
sabiedrībai. Mūs māna, apgal-
vojot, ka dalījums notiek pēc 
nacionālā principa. Saskaņas 
centra vēlētāji balso nevis pēc 
nacionālā, bet pēc ideoloģiskā 
principa. Un nav tā – ja, pie -
mēram, 25% vēlētāju atbalsta 
fašisma ideju, tad obligāti kādu 
no viņu ievēlētajiem vajag ņemt 
valdībā un valstij ir jāmaina 
savas pastāvēšanas pamatno -
stādnes. Šajā gadījumā tā ir 
postsovjetisma ideoloģija, kuŗa 
Latvijai nenāk par labu, jo viņi 
taču ir noslēguši sadarbības lī -
gumu ar  Putina partiju Vienotā 
Krievija. Latvijai nav jāpiekrīt 
Putina ideoloģijai mīļā miera 

Viņš, Dolgopolovs, taču arī esot 
dzīvojis tajos laikos, bet tas  
viņu netraucējot. Raidījumā es 
sacīju, ka mums ir postkoloniā-
lisma situācija, bet ticu, ka viss 
pamazām sakārtosies, tikai tam 
diemžēl būs vajadzīgi gadi, ku -
ŗos nomainīsies paaudzes. Atbil-
dot uz Dolgopolova jautājumu 
par paaudžu maiņu, pastāstīju 
par savu deviņpadsmitgadīgo 
dēlu, kas lūdza iedot viņam 
kādu padomju laika grāmatu, 
lai viņš mēģinātu saprast, kas 
un kā te toreiz noticis, kāda 
bijusi tā laika „pareizā domā-
šana”. Dēls palasīja vecmāmiņas 
plauktā atrastās grāmatas un pa -
ziņoja, kā šodien reizēm mēdz 
žargonā teikt: pilnīgs sviests! Kā 
kaut ko tādu varēja izdomāt un 
uzrakstīt!?

Dolgopolovs par manis stāstīto 
brīnījās un vaicāja, vai tad es tajos 
laikos neesmu lasījis arī normālu 
literātūru, disidenti taču bijuši 
pieejami. Un es sapratu, ka vi  -
ņam tiešām joprojām ir pavisam 
cita domāšana un uztvere, – bū -
dams partijas darbinieks, viņš, 
protams, varēja tikt pie disiden-
tu grāmatām, un viņam acīm-
redzot joprojām liekas pavisam 
normāli, ka liela daļa pasaules 
literātūras tolaik bija aizliegta, 
jo slepus taču reizēm lasīt va -
rēja! Viņš vienlīdz labi ir juties 
toreiz un tagad. Viņš  nesaprot, 
kas tad tolaik bijis slikti. Bet es, 
piemēram, zinu cilvēku – Kon-
stantīnu Pupuru, ko par disi-
dentiskās literātūras lasīšanu no    -
tiesāja. Viņam veicās, un viņu 
neielika cietumā, bet izsūtīja no 
valsts, jo bija jau sākusies pere-
stroika. Šī saruna ar Dolgopolovu 
apstiprināja, ka ir vajadzīga pa -
audžu maiņa, jo okupācija ir 
uzlikusi smagu zīmogu šādu 
cilvēku domāšanai, daudz kas 
absurds un galīgi orvelisks 
viņiem liekas pavisam normāls. 
Un Saskaņas centrā tādu cilvēku 
ir daudz.

Ko tu – jurists ieteiksi mainīt 
vai grozīt likumdošanā, ja 
kļūsi par Saeimas deputātu?

Manuprāt, vājākā vieta ir li -
kumu izpilde. Iestājoties Eiropas 
Savienībā, likumus mēs esam 
„pievilkuši” pie Eiropas standar-
tiem, tie kopumā ir pietiekami 
labi, lai valsts varētu normāli 
darboties. Taču ir arī fakti, ka 
likumus piemēro prettiesiski pat 
tiesās. Daudz vairāk ir vajadzīga 
juristu izglītošana, pamazām jā -
notiek tieslietu sistēmā strādā-
jošo paaudžu maiņai. Patiesībā 
paaudžu maiņai vajadzēja notikt 
jau deviņdesmit pirmajā vai ot -
rajā gadā, turklāt maiņai vaja-
dzēja būt radikālai, tomēr tas 
nenotika. Vislabāk kadru maiņa 
notika iestādēs, kas tika radītas 
no jauna, nevis pārņemtas.

Tavā vēlēšanu apgabalā, Lat-
galē, Nacionālajai apvienībai 
nav izredžu saņemt daudz 
vēlētāju balsu. Vai tomēr neva-
jadzēja piekrist kandidēšanai 
Rīgā, kur par tevi varētu bal-
sot arī šīs intervijas lasītāji 
ārzemēs?

Neatkarīgi no tā, vai es tikšu 
vai netikšu ievēlēts, es būšu 
priecīgs, ja ar manu līdzdalību 
par Nacionālo apvienību nobal-
sos vairāk cilvēku nekā tad, ja 
manis sarakstā nebūtu.

Sallija Benfelde

Arī mums visu laiku apgalvoja, 
ka mēs cilvēkus vērtējam pēc 
etniskiem principiem un esam 
fašisti, līdz noticējām.

Nesen biju Jūrmalā treniņno-
metnē ar bērniem un jauniešiem 
vecumā no septiņiem līdz astoņ-
padsmit gadiem. Starp viņiem 
bija tumšādains latvietis, viņam 
ir latviešu vārds, un nevienam, 
itin nevienam nebija aizvaino-
jošu, izsmējīgu jautājumu vai pie-
 zīmju! Nevienam tas pat prātā 
neienāca, kaut arī tā bija patrio-
tiski noskaņotu cilvēku kopa. 
Nometnē bija arī puisis manā 
vecumā, kuŗa dzīslās rit tadžiku 
asinis, kuŗam ir poļu vārds, bet 
kuŗš ir mācījies latviešu skolā un 
ir latviski un nacionāli noska-
ņots. Nevienam neradās jautā-
jumi, kas tad īsti viņš ir un tam-
līdzīgi. Esmu pārliecināts, ka 
latviešiem nav tādu problēmu, 
mēs piederam pie tām nedau-
dzajām Eiropas nācijām, kuŗu 
pieredze rāda, ka tautību nosa-
ka nevis „pēc asinīm” vai ādas 
krāsas, bet pēc izturēšanās, 
domāšanas, kultūras, identitātes. 
Problēma ir mūsu ierēdņu iz prat   -
ne – kā risināmi valstiski jau-
tājumi, piemēram, jautājums 
par dubultpavalstniecību trim-
das latviešiem rāda, ka ierēdņi 
rīkojas pēc likuma burta, nevis 
pēc likuma gara. Un tiek pie -
ņemti valstij neko labu nenesēji 
lēmumi, atšķeļot no tās visīstā-
kos Latvijas pavalstniekus. 

Vai tavuprāt Saskaņas cen-
tru vajadzētu iesaistīt valdībā, 
jo par viņiem balso ļoti daudzi 
Latvijas pavalstnieki?

Tas ir mīts, ka partija jāņem 
valdībā, ja par to nobalso dau-
dzi. Es nezinu nevienu patiesi 

labad. Ja mēs tā raugāmies, tad 
neatkarīgu Latviju nemaz neva-
jadzēja atjaunot, jo liela daļa to 
cilvēku, kas šeit dzīvoja deviņ-
desmitajā gadā, negribēja neat-
ka rīgu Latvijas valsti. Te bija 
okupācijas armija, atvaļināti 
virsnieki, partijas un komjau-
natnes darboņi, iebraucēji no 
Padomju Savienības.

Tā spriežot, var aiziet līdz ab -
surdam. Kāpēc neatkarīgā valstī 
ir valdībā jāiesaista partija, kuŗa 
apšauba šīs valsts esamību un 
tās tiesības pastāvēt? Saskaņas 
centrs ir Interfrontes mantinieki 
un pilnīgi apšauba Latvijas valsts 
tiesības pastāvēt, jo daļa viņu 
biedru apšauba arī astoņpadsmitā 
gada līgumu ar Krieviju un ne at -
karīgas valsts izveidošanu, ne maz 
nerunājot par to, ka viņi noliedz 
četrdesmitā gada okupāciju. Viņu 
ideoloģija ir balstīta staļinismā, 
viņu Eiropas Parlamenta depu-
tāts ir Rubiks, kas savulaik tika 
tiesāts par noziegumiem pret 
Latvijas valsti, par aicinājumiem 
vardarbīgi gāzt mūsu valsts varu. 
Kā partiju ar tādu pretvalstisku 
ideoloģiju var iesaistīt valdībā?

Bet ja nu Saskaņas centrs 
atzītu Latvijas okupāciju un 
to, ka latviešu valoda ir vienīgā 
valsts valoda? 

Lai viņi to izdarītu, partijai 
būtu jāmaina sava ideoloģiskā 
baze, bet tad tas vairs nebūtu 
Saskaņas centrs. Runas par viņu 
iesaistīšanu valdībā ir absurdas. 
Manuprāt, situācijas reizēm ir 
tīri orveliskas. Pirms dažām 
die  nām biju Latvijas ziņu TV 
kanālī kopā ar Sergeju Dolgopo-
lovu no Saskaņas centra, un viņš 
pēc raidījuma man vaicāja, vai 
tiešām es ticu tam, ko saku. 
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Latvieši Sibirijā. 2011. gads
Kopā ar kinogrupu un „Sibirijas bērniem”

maršrutā Rīga-Maskava-Omska-Drobiševa-Jekaterinburga-Soļikamska-
Usoļlags-Kirova-Slobodska-Vjatlags-Maskava-RīgaLigita Kovtuna

(Turpinājums no Nr. 31)

1995. gadā uz Vjatlagu devās 
Latvijas represētie – tāpat, uz 
savu roku, par saviem līdzek-
ļiem, apzinoties, ka mūžs rit uz 
priekšu un šī latviešu likteņu 
vēsture var palikt nedoku-
mentēta. Viņu vidū Alfreds 
Puškevičs un arī mums labi 
pazīstamais Ilmārs Knaģis (Lai-

Ļesnajā iebraucam trijos 
naktī. Krievu viesmīlība tiešām 
„nepa zīst robežu” – mūs pacie-
nā ar siltām... vakariņām? bro-
kastīm?. Arī veikaliņš atvērts. 
Ēdnīcas darbinieki nomodā, un 
mūs sagaida augsta ranga 
ierēdnis – apgabala otrā perso-
na Andrejs Voļins. Pie viesnīcas 

šo dienu, arī kad braucam ar 
drezīnu – diviem kopā saka-
binātiem va  goniņiem – dziļāk 
iekšā mežos uz bijušajām no -
metņu vietām. Katrā vagoniņā 

ministri un „jūsu prezidenta 
Ulmaņa brālis”, – piestei dzos 
viņam klāt, lai precīzētu viņa 
vārdu. Man atbild... gados jau-
nais kungs pelēkajā uzvalkā, bet 

najas stacijā. Pa ceļam parunā-
jos ar vietējo kollēgu žurnālis-
  tu Michailu. Viņš saka: „Redz, 
cik labi, ka Latvijas valsts jums 
sa   maksā šādus braucienus!” 
”Man jāpaskaidro: „Tā vis nav 
– mēs visi, ikviens, te braucam 
par sa  viem privātajiem vai zie-
dotajiem līdzekļiem!” Nesāku 
stāstīt, ka labu tiesu no tiem 
ziedojuši ASV un Eiropas 
mītnes zemēs dzīvo jošie latvie-
 ši – „amerikāņu” un „austrālieša” 
klātbūtne te tāpat ir „divdomī-
ga”. Pēc Michaila uzstā jīgā jau-
tājuma – un tomēr – cik tas 
izmaksājis, atbildu līdzībās: par 
šo naudu es varētu labi pa  vadīt 
atvaļinājuma dienas Bali salā. 
Kollēga samulst.

...Drezīna dodas ceļā. Pa 
priek šējo logu vēroju bezgalī -
gu, ne  pārredzamu sliežu ceļu, 
ap  kārt meži, ne gala, ne malas. 
„Dzelzs rumaks sprauslā, elš, 
dzelzs rati klaudzot klandās,” 
apziņā ieskanas rindas no Plū-
doņa „Atraitnes dēla”. Viņš gan 
brauca pretī cerībai.

Vietējās valdības pārstāvji un „pavadošās personas” piemiņas 
brīdī. Labajā pusē – Andrejs Voļins

Stāsta Eleonora Voroņinska. 
Arī viņas bērnu dienas aizri-
tējušas šai pasaules malā

Sliežu ceļš ved bezcerībā

Daumants Birznieks pie krusta, 
kas represēto latviešu piemiņai 
uzstādīts pēc Ilmāra Knaģa 
iniciātīvas

Drezīnā braucam uz nometņu vietām. No kreisās – viens no mūsu 
uzraugiem. Stāsta, ka šai vagonā parasti braucot ieslodzījuma 
vietu vadība

Raimonds Aide pie nometnes barakas paliekām

Dodamies pa mocekļu takām. Cepures ar tīkliem mūs sargā no 
knišļiem un ērcēm

ka un Brīvās Latvijas autors un 
latviešu, angļu un krievu valodā 
iznākušās grāmatas „Bij tādi 
laiki” autors). Pie diviem Ilmāra 
sarūpētiem krustiem sava ceļo-
juma laikā piestājam svēt brīdim.

Ļesnaja ir cietumu, izsūtīju-
mu un ieslodzījumu vietu cita-
dele vēl līdz šai dienai. Pilsētele 
atrodas arī šodienas cietumu 
epi centrā, un lielākā daļa tās 
iedzīvo tāju ir nodarbināti ie -
slodzījuma vietu administrē-
šanas un „apkal pošanas” dar-
bos. Un, protams (!), – tās pašā 
centrā „ļeņineklis” un vēl divi 
pieminekļi „dzelzs Felik sam” – 
Dzeržinskim. Pats arī te esot 
savulaik bijis izsūtījumā.

arī ātrā pa   līdzība un milicija. 
Visu cieņu – cilvēki ir laipni, 
mūs ātri jo ātri iekārto viesnīcas 
istabās. Gaiteņa abos galos pa 

tualetei kopā ar vannas istabu. 
Rīt priekšā viena no emocionā-
  li visvairāk piesāti nātajām (lai 
neteiktu – smagā kajām) die-
nām.

Rīta pusē – svētbrīdis pie lielā 
krusta represijās cietušajiem 
lat viešiem. Piedalās rajona un 
pil sētas vadība, žurnālisti no 
preses un TV. Pēc Gunta Kal -
mes spre diķa ļaužu pulka 
priekšā nāk mūsu ceļinieki un 
stāsta savus likteņstāstus. Stāsta 
krieviski – jo šo valodu viņi 
māk un to saprot klātesošie. 
Gunārs Toms nodzied smeldzī-
gu dziesmu sava drauga pie-
miņai. Klausītāju pulkā nav 
grūti pamanīt arī kungus pe  -
lēkos uzvalkos ar debesu ziluma 
krek  liem. Tādi mūs pavada visu 

ļins ir teicis runu piemiņas 
brīdī pie krusta – labi sagata-
votu runu, kuŗā pie min, ka šais 
vietās palikuši divi Latvijas 

Voļinam pašam kāds piezvana. 
Viņa atbilde skan tā: „Nē taču, 
Sergej Sergejevič, es nesnie dzu 
nekādu interviju, par ko jūs 
mani uzskatāt! Es tikai teicu 
piemiņas runu! Pagaidām viss 
ir mierīgi. Viņi (t.i., mēs – L. K.) 

vēl ir pie krusta. Pagaidām viss 
ir kārtībā.” Raugi nu! Viss tiek 
kontrolēts.

...Drezīna mūs jau gaida Ļes-

Mūsējie toreiz – šausmu pilnā 
bezcerībā.

(Turpmāk vēl)

pa vienam uzraugam. Šie kungi 
visu laiku ir mūsu tuvumā un ik 
pa laikam runā pa telefonu. 
Protu krievu valodu un vienu 
sarunu esmu spiesta noklau-
sīties. Proti – uzreiz pēc tam, 
kad mūsu sagaidītājs, pavado-
nis un aprū pētājs Andrejs Vo -
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Vēl ir vasara, vēl 
saule augstu, un 
tomēr, tomēr var 
jaust tādas kā ru -
denīgas vēs mas, un 
pirmie par tām 
pavēstī stārķi. Pa -

mazām tie sadraudzējas un sa -
tiekas baros, jo drīz būs jādodas 
tālajā ceļā. Arī mūsu atbildīgi mi -
nistri ne reizi vien atgādina ne -
lāgo demografisko situāciju Lat-
vijā: daudzi nomirst, daudzi no 
Latvijas aizbrauc, bērnu dzimst 
maz, toties stārķi rāda priekšzīmi: 
tikko vakara pusē braucu uz savu 
vasaras māju Zvejniekciemā, un 
gandrīz vai katras mājas priekšā, 
kur rēgojas kāds stabs, tā galā 
stārķis iekārtojis sev dzīvokli. Pa 
dienu azaidu sagādājuši, vakara 
pusē ģimenītes pārstāvji sanākuši 
kopā: ligzdā stāv trīs, četri un pat 
pieci stārķi! Papiņš un mammiņa 
– tas pats par sevi saprotams, un 
vēl divi vai trīs jaunieši līdzās! 
Dzirdēt, protams, es to nedzirdē-
ju, bet laikam jau vecie jaunajiem 
stāsta par drīzo tālo ceļojumu. 
Un vienmēr tad iedomājos par 
šo putnu fantastisko savstarpējo 
saprašanos un orientēšanās spē-
ju: viņi aizlido, bet pienāk pavasa-
ris, un viņi tik labi ir iegaumējuši 
mājupceļu: vecie to zina, bet šī zi -
nāšana iepotēta arī jaunajos stār-
ķēnos. Vai tas nav brīnišķs spēks? 
Pagaidām gan viņi vēl tikai sav-
starpēji izskaidrojas, vēl ir laiks 
– līdz rītdienai, un tad – aidā!

Kādreiz vasarās notika profe-
sio nālo teātŗu izrādes pa visu Lat  -
viju, tagad pilsētas apceļo no -
sacīta teātŗa kopa „Teātris 7”, 
kuŗā sapulcināti gan dažādu 
teātŗu aktieŗi, gan arī amatieŗi, 
un tie V. Šoriņa vadībā rāda kādu 

Žanis Lapuķis pag. gs. 30. gados

Kultūras spriedze vasarā nepierimst
jautru gabalu. Šogad Šoriņš bijis 
ne tikai režisors, bet izrādāmo 
gabalu pats arī sacerējis. Es at -
vainojos par šāda vārda lietoju-
mu, bet redzēto darbu, kam likts 
nosaukums „Grēka kalna dēkaiņi”, 
par lugu nosaukt nevar, drīzāk to 
varētu dēvēt par jautru „blurstiķi”: 
tajā skatāmas visādas jautras un 
komiskas izdarības, pa reizei 
dzirdam jau kopš seniem laikiem 
pazīstamas dziesmas, šajā reizē 
tās dziedāja gan populārā Liene 
Šomase, gan jaunā Ieva Sutugova, 
gan dziedošo ģimeņu šovā re -
dzētās māsas Legzdiņas. Brīžam 
varēja pasmieties, brīžam kļuva 
gaŗlaicīgi, brīžam – nu jā, izrāde 
notika Saulkrastu estrādē, un tad, 
protams, priekšnesumu laikā lie-
tus šaltis ir neizbēgamas. Arī šo -
vasar. Tas ir dīvaini: Saulkrastos 
un Zvejniekciemā lietus parasti 
līst daudz retāk nekā citur Latvijā, 
bet, tikko Saulkrastu estrādē 
sākas kāda izrāde, – lietus klāt ar 
joni! Un es kārtējo reizi apbrīnoju 
latviešu skatītāju teātŗa mīlestību: 
līst kā pa Jāņiem, skatāmais ga -
bals viduvējs, bet visi skatās un 
neviens projām neiet. Tiesa gan: 
būtu labi, ja režisors lugas izveidē 
būtu pieaicinājis kādu profesio-
nālu drāmatiķi un ja būtu dabū ja-
ma arī kāda programmas lapiņa... 

Tā tas bija Saulkrastos, bet citur 
notika galvenokārt mūzikālas 
ievirzes sarīkojumi. Siguldā – 
tradicionālie operas svētki, kuŗos 
šogad P. Čaikovska operas „Jev-
geņijs Oņegins” izrādē piedalījās 
mūsu izcilā dziedātāja Maija 
Kovaļevska, ko Amerikā droši 
vien pazīst labāk nekā Latvijā, 
kur viņa iegriežas reizi divos tri-
jos gados. Savukārt Cēsīs – 
Mākslas festivāla ietvaros Imanta 
Kalniņa orātorija „Rīta cēliens”, 
Salacgrīvā – Salacgrīvas mūzikas 

festivāls, Dobelē – koncerts „Mūs-
 dienu ritmi senās pils mūŗos” ar 
Dobeles pūtēju orķestŗa piedalī-
šanos, Mežotnē – Mākslas plē-
nēra nobeiguma koncerts. Un, 
protams, – Dzintari ar koncertu 
„Klasika Dzintaros”, kā arī Vent s-
 pilī teātŗa namā „Jūras vārti” 
Uģa Prauliņa folkbaroka „Opera 
Ficta” pirmatskaņojums. Un tad 
klāt bija arī Čikāgas Piecīši, kas 
viesojās dažādos Latvijas centros. 
Kā redzat – nav tā, ka mūsu 
tautieši dienas un vakarus vadītu 
tikai druvā vai tīrumā, mākslas 
baudījuma piedāvājums ir visai 
bagāts. Saprotams, ka visu redzēt 
un visur piedalīties nav iespējams, 
taču kultūras spriedze vasarā 
nepierimst.

Un Rīgā? Stārķi vēl nav aizlido-
juši, bet Nacionālā teātŗa saime 
8. augustā jau pulcējās kopā, lai 
uzsāktu darbu un 2. septembrī 
varētu vērties priekškars jaunajai 
sezonai – Valža Lūriņa iestudētajai 
dziesmu spēlei „Tikai tā”,  sekošot 
vēl 14 jauniestudējumi! Tāpēc – 
mīlīši, pietaupiet naudiņu un 
plānojiet braukšanu uz Rīgu, Na -
cionālajā teātrī gaŗlaicīgi nebūs! 
Žēl, ka nevarējāt Rīgā būt jau 
augusta sākumā: 9. augustā pie -
dzī vojām ārkārtēju notikumu – 
Nacionālā teātŗa telpās viesiz-
rādes uzsāka Valmieras Drāmas 
teātris ar V. Šekspīra traģēdijas 
„Karalis Līrs” izrādi, ko iestudējis 
fantastisks cilvēks – izcilais reži-
sors Oļģerts Kroders, kam tieši 9. 
datumā palika deviņdesmit gadi. 

Nenogurdināmais 
Oļģerts

Par Oļģertu Kroderu mūsu 
laikrakstā jau ir rakstīts, taču vai 
es varu noturēties, nepasakot 
kaut pāris vārdu par šo intere-

santo, neparasto cilvēku! Vai tas 
nav brīnums? – Deviņdesmit ga -
di, un režisors joprojām iestudē 
izrādes, vairākos Latvijas žurnā-
los un laikrakstos lasāmas inter-
vijas ar Oļģertu Kroderu, viņa 
doma rit spraigi, tā sprēgā un 
dzirksteļo, pilna asprātīgiem, rei-
zēm paradoksāliem teicieniem. 
Reiz viņš atklāti pasacīja, ka nu 
stāvot gadu krātās kraujas vir sot-
nē, jūtoties brīvs un neatkarīgs. 
Jā, viņš nebīstas atklāti teikt arī 
skarbus vārdus, paust patiesību, 
ko citi bīstas sacīt. Nu kaut vai 
par to, ka visu slavētā Jaunā Rīgas 
teātŗa nākotne var būt apdraudē-
ta, jo galvenais režisors Alvis 
Her manis visu sezonas laiku 
strādā tikai ārvalstu teātŗos. 
Kritiķi īpaši slavēja Valmieras 
režisoru Viesturu Meikšānu par 
iestudējumu „Zelta zirgs”, bet 
Kroders paklusi piebilda, ka vi  ņam 
iestudējums nepatīkot. Skarbi par 
Latvijas rītdienu Kroders izteicies 
intervijā laikrakstam Neatkarīgā, 
šie vārdi teikti it kā pa jokam, bet 
tajos skan viņa sāpe par proce-
siem, kas notiek mūsu valstī.

Oļģerts Kroders ir piedzīvojis 
daudz drūmu brīžu, taču nekad 
nav zaudējis humora izjūtu un 
gandrīz kā joku atceras baigo 
1941. gada 14. jūniju, kad viņam 
pakaļ atnāca čekas vīri. „Pirmā 
doma bija atvieglojums, ka nav 
jāiet uz augstskolas eksāmenu 
krievu valodā, kur es, protams, 
nezināju ne bū, ne bē.” Tā viņš sa -
ka intervijā žurnālam Sestdiena. 
Izsūtījumā Kroders pavadījis 
piecpadsmit jaunības gadus un 
tomēr nekad, nekad nav žēlojies. 
1993. gadā iznāca viņa grāmata 
„Mēģinu būt atklāts”, un arī tā ir 
dzīvības un arī humora pilna.

Latvijā Kroders atgriezās 1956. 
gadā. Atceros, ka vecajā Dailē 

tolaik pamanīju elegantu, slaidu 
jaunekli skatāmies Smiļģa izrā-
des, tās bija viņa mācību stundas 
pie lielmeistara Smiļģa, kas ietek-
mēja Kroderu iet skatuves māk-
slas ceļu. Un tad – Liepājas teātris, 
Valmiera, atkal Liepāja, pēc Lat-
vijas neatkarības atgūšanas pie-
cus gadus Kroders bija Nacionālā 
teātŗa režisors, tad atkal atgriezās 
Valmierā. Teātris ir viņa īstās mā -
jas. Vistiešākajā nozīmē, jo Val-
mieras teātrī viņš dzīvo, viņam 
tur ir sava istabiņa. Apbrīnojami 
bagāts un dāsns ir Krodera de -
vums latviešu skatuves mākslā – 
viņa domubiedri bijuši cilvēces 
lielākie gari – Šekspīrs, Šillers, 
Rainis, Dostojevskis, Blaumanis. 
Šekspīra „Hamletu” Kroders ie -
stu dējis četras reizes, un šajās 
augusta dienās viesizrādēs Rīgā 
uz Nacionālā teātŗa skatuves 
līdzās karalim Līram dzīvo arī 
Hamlets. Taču nav tā, ka Kroders 
garīgi draudzētos tikai ar Eiropas 
drāmas grandiem, viņš nekad 
nav aizmirsis, ka bez latviešu 
oriģināllugām mūsu teātris nav 
domājams, un es patiesi priecājos, 
ka tieši viņš ieraudzīja drāmatiķes 
spējas tobrīd vēl pavisam jaunajā 
meitenē Evitā Sniedzē, citu pēc 
citas iestudējot viņas lugas, bet 
aizvadītajā sezonā parādījās vi  -
ņas jaunākais darbs „Mākoņains, 
iespējams, skaidrosies”. 

Oļģerts Kroders ir pasaules 
līmeņa režisors, turklāt viņš iet 
savu, patstāvīgu ceļu, un krietnais 
gadu skaits Kroderu ne traucē, 
taisni pretēji – viņam palīdz. Par 
dažiem it kā novātoriskiem mek-
lējumiem viņš var piebilst: „Jo -
haidī! – es pirms sešdesmit ga -
diem to esmu redzējis!” Tāds ir 
Oļģerts Kroders.  

Viktors Hausmanis

Vēl jau ir vasara…

Latvijas Universitātes (LU) 
fonds saņēmis mecenāta Žaņa 
Lapuķa (1913-2008) novēlē-
jumu 500 000 Kanadas dolaru 
(250 000 LVL) apmērā. Tas 
paredzēts LU Teoloģijas fakul-
tātes studentu atbalstam, iz -
maksājot studentiem stipendi-
jas.

Žaņa Lapuķa novēlējums pa -
redz atbalstīt bakalaura, maģis-
trantūras un doktorantūras stu  -
dentus, kuŗi pēc studiju beig-
šanas kalpotu par mācītājiem 
Latvijas ev. lut. draudzēs vai 
strādātu par reliģijas (ticības) 
mācības skolotājiem skolās 
Latvijā.

Pieteikšanās Žaņa Lapuķa pie-
   miņas stipendijām sāksies 29. 
augustā un beigsies 29. sep -
tembrī, aizpildot elektronisku 
pieteikuma anketu mājaslapā 
www.fonds.lv. Šajā akadēmis  -
kajā gadā stipendijās paredzēts 
izmaksāt 15 900 latus, paredzot 
stipendijas Teoloģijas fakultātes 
bakalaura prorammas 1. kursa 
studentiem – Ls 2300 akadē-

Mecenāts Žanis Lapuķis LU novēl 500 000 Kanadas dolaru
miskajā gadā, bakalaura pro-
grammas studentiem no 2. 
kursa – Ls 3300 gadā, maģis-
trantūras – Ls 4800 gadā un 
doktorandiem – Ls 5500 gadā.

„Man ir patiess prieks, ka 
Žaņa Lapuķa dāsnais novēlē   -
jums ar Hamiltonas Kristus 
draudzes rūpēm būs pieejams 
LU Teoloģijas fakultātes stu-
dentiem. Dzīvodams īsta kris-
tieša dzīvi, Ž.Lapuķis vēlējās, 
lai viņa pārliecība joprojām 
dzīvotu arī tad, kad viņš jau  
būs aizgājis. Tagad šo vēlēšanos 
piepildīs Žaņa Lapuķa stipen-
diāti, kas, izmantojot Žaņa La -
puķa piemiņas stipendiju, varēs 
piepildīt arī savus sapņus – kal-
pot baznīcās un mācīt skolās,” 
norāda LU fonda direktore Laila 
Kundziņa.

Par mecenātu
Žani Lapuķi

Žanis Lapuķis dzimis 1913. ga -
da 28. martā Skrundā nam-
saimnieka Juŗa Žaņa Lapuķa un 
mājsaimnieces Šarlotes Minnas 
Lapuķes ģimenē. Kristīts Skrun-
das luterāņu draudzē. Žanis bija 
vecākais dēls ģimenē. 1921. ga -
da 1. janvārī piedzima brālis 
Ansis Lapuķis (kritis Austrumu 
frontē 1942. gada 14. augustā 
un apglabāts Lestenes kapos). 

Žanis Lapuķis audzis diezgan 
pārtikušā ģimenē. Lauksaim-
niecības uzskaites dati liecina, 
ka vecsaimniecības „Jēkaupiņi-
Lapuķi” kopējā platība bijusi 
240 pūrvietas – gan aŗamzeme, 
gan sējamplatība, saimniecībai 
piederējuši mājlopi. Palīgos ģi -
menes locekļiem tika algoti arī 
trīs darbinieki.

Ž. Lapuķis 1928. gadā pabei-
dza Nīkrāces pamatskolu, 1934. 
gadā turpināja izglītošanos un 
iestājās Aizputes apriņķa Cīra-
vas mežsaimniecības skolā, ko 
pēc diviem gadiem sekmīgi 
absolvēja. Tai pašā gadā tika 

iesaukts kaŗadienestā.
1936. gada 1. maijā Ž. Lapuķis 

sāka dienestu Neatkarības rotā, 
bet pēc trim nedēļām tika pie-
komandēts Instruktoru rotai – 
mācībām kursos. 10. oktobrī 
viņš kursus pabeidza ar augstā-
ko novērtējumu, saņēma paaug-
stinājumu dienesta pakāpē – no 
dižkareivja kļuva par kaprāli. 
Neatkarības rotas kapteinis Ž. 
Lapuķi raksturoja šādi: „No -
teikts, patiess, jūtu cilvēks. 
Domā un rīkojas droši un ar 
enerģiju. Dienesta pienākumus 
zina un veic ļoti labi, ar centī  -
bu. Fiziskās spējas ļoti labas. 
Ļoti labs grupas komandieris.”

1937. gada 31. maijā Žanis 
Lapuķis sāka veikt virsmežsar  -
ga vietas izpildītāja pienākumus 
II Ventspils mežniecībā. Savu-
kārt 1938. gada 12. maijā sa ņē-
ma paaugstinājumu un kļuva 
par virsmežsargu. Žanis Lapuķis 
tika uzskatīts par īpaši vērtīgu 
darbinieku. To pierāda fakts, ka 
1944. gada 23. martā viņam 
izsniedza UK karti (Unabkőm-
mlichkeit – no vācu val. – 
neaizstājamības apliecinājums), 
kas atbrīvoja no iesaukšanas 
kaŗadienestā un piešķīra neaiz-
stājama darbinieka statusu. 
Veicot pienākumus, vairākas 
reizes saņēmis algas pielikumu 
par labu darbu.

Jau kaŗa laikā izpaudās Žaņa 
Lapuķa filantropijas iedīgļi – 
viņš piedalījies Tautas palīdzī -
bas rīkotajā ziedojumu vākšanā 
kā brīvprātīgais 1943. gada 24.
oktobrī.

Prom no Latvijas bēgļu gaitās 
Lapuķis devās pēc 1944. gada 
11. decembŗa kopā ar līdzgait-
niekiem, ar kuŗiem vēlāk kopā 
dzīvoja Hamiltonā (Kanadā) – 
Elmāru un Alīdi Emsiņiem.

Hamiltonas Kristus draudzes 
mācītājs Ivars Gaide atceras 
Žani Lapuķi kā ticības un 
dziesmu draugu: piedalījies 
draudzes dibināšanā, bijis tās 
darbinieks un arī padomes 
loceklis, 30 gadus bijis korists 
un Kristus draudzes koŗa 
priekšnieks. Bijis kaislīgs mak-
šķernieks un mednieks. Maizes 
darbs nebija viegls – kā lielai 
daļai iebraucēju. Ž. Lapuķis 
strādāja ķieģeļu rūpniecībā.

Ž. Lapuķim rūpējusi jauno 
teologu izglītība Latvijā. Viņš 
tiem bija sniedzis atbalstu jau 
savas dzīves laikā un, atstā -
dams novēlējumu, vēlējies, lai 
tas notiktu arī pēc viņa nāves, 
lai dzimtenē netrūktu garīdz-
nieku.

Mecenāts Žanis Lapuķis mū -
žībā aizgāja 2008. gada 9. maijā 
latviešu aprūpes mājā „Kristus 
dārzs” pie Toronto, Kanadā.
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Bērzaine

No kreisās: Pēteris Vīgants, DV Vācijā valdes priekšsēža vietnieks 
un Indulis Bērziņš

Jaunatnes organizēšana 
un audzināšana ir ne 

mazāk svarīgs uzdevums 
par tautiešu materiālo 

un kultūrālo aprūpi
Diemžēl šobrīd jau droši 

varam teikt, ka Daugavas 
Vanagu orga nizācijas centieni 
savās rindās ie  saistīt jauniešus 
nav sekmējušies ar tik lieliem 
panākumiem, lai mēs ar pār-
liecību varētu teikt, ka organi-
zācijai nav jāuztraucas par to, 
kas būs mūsu biedri arī pēc 50 
gadiem un vai organizācija 
vispār vēl pastāvēs. Piemēram, 
Daugavas Vanagos Vācijā gan-
drīz no 200 bied riem tikai trīs ir 
līdz 30 gadiem.

Mūsu organizācijā ir nepie-
cie šama domāšanas maiņa, un  
pir mo es aicinu noņemt šo spie-
dienu, ka mums savās rindās ir 

uzdevumus veicot, jāveltī uzma -
nība jaunatnei un jāuzņemas 
aktīva līdzdalība jaunatnes 
saglabāšanā Latvijai.

2. Jaunatnes organizēšana un 
audzināšana nav mazāk svarīgs 
uzdevums par tautiešu materiālo 
un kultūrālo aprūpi. Labi orga-
nizēta un latviskā dzīves ziņā 
audzināta jaunatne ir svarīgs 
faktors DV organizācijas mērķu 
un ideju iedzīvināšanā.

Mērķis
1. DV organizācijas mērķis ir 

rūpēties, lai latviešu jaunatni 
audzinātu miesā un garā veselu, 
tikumiski skaidru, stipru gribā 
savu nodomu īstenošanai un 
gatavu iestāties par savas tautas 
un tēvzemes brīvību un neatka-
rību.

2. Šī darba pamatā ir jaunat-
nes ilgu un vajadzību izpratne 
un ievirzīšana nacionāli un 

materiālo un mo  rālo atbalstu 
darbības veicinā šanai.

2. Visas DV organizācijas no -
da   ļas un apvienības aktīvi atbal-
sta pašreizējo skolu darbību. Ja 
kādā vietā latviešu skolas ne -
darbojas, jācenšas panākt to 
noorga nizēšanu.

3. DV organizācijas nodaļas 
un apvienības rūpējas par savas 
darbības rajonā dzīvojošiem 
vien   tuļiem latviešu jauniešiem, 
aicinot tos kopējā darbā.

Šīs vadlīnijas neesmu rakstījis 
es. Šie ir pirmie 10 punkti no 
DV CV vadlīnijām Jaunatnes 
darbam, kuŗas apstiprinātas 
1962. gada 2. jūnijā Kaizer s-
lauternā. 

Iespējams, tās šodien vairs 
nevar pieņemt vārds vārdā 
tieši tādas, kādas tās ir rakstī-
tas gan drīz pirms 50 gadiem, 
to  mēr tās ir pietiekami kva-
litātīvas un mūsdienām atbil-
stīgas, lai būtu labs pamats 
diskusijai.

***
Pēc mana lūguma Daugavas 

Vanagi (DV) Vācijā 2010.gada 
delegātu kopsapulcē veica bal-
sojumu par jautājumu: “Vai 
orga nizācijai pastāvēt vēl vis-
maz 10, 20 vai 50 gadus?” 
Septiņi delegāti nobalsoja  vis-
maz par 50 gadiem, divi – vis-
maz par 20, bet viens  – vismaz 
par 10 gadiem.

Lai mūsu organizācija 
pastāvētu vēl vismaz 50 gadus, 
vispirms ir jāsaved kārtībā 
organizācijas fi  nanciālā situ-
ācija. Agrāk orga ni zācijas ak -
tīvai darbībai valsts mē  rogā 
pietika ar biedru maksām un 
ziedojumiem, bet šobrīd ir jā -
meklē jauni financēšanas avoti. 
DV Vācijā šo stabilitāti dod 
mūsu centrs “Bērzaine”, Frei-
burgā, kur līdz šim esam 
ieguldījuši organi zācijas uzkrā-
jumus un lielākos ziedojumus.

Tieši Bērzaines darbības sa -
kār tošana ir bijusi pēdējo gadu 
lie lākā prioritāte, ko veiksmīgi 
vada Mārtiņš Bērziņš sadarbī -
bā ar Bēr zaines pārvaldniekiem 
Gunti un Māru Laidiņiem. 
Mūsu mērķis ir, lai visi 18 
dzīvokļi būtu aiz ņemti tikai ar 
latviešu īrniekiem, kaut arī tas 
nozīmētu vairākus mēnešus 
zaudēt ienākumus, ka  mēr sa -
meklējam atbilstīgu īr  nieku. 
Aicinām ikvienu apciemot 
Bērzaini un apsvērt iespēju 
pārcelties uz dzīvi Freiburgā! 
Bērzaines mērķis ir kļūt par 
tādu latviešu centru, lai visi 
latvieši pasaulē zinātu, ka, ie -
braucot ciemos, vienmēr varēs 
satikt citus latviešus. Bērzaine 
ziemas periodā var uzņemt 26 
viesus, bet vasarā vairāk. Plašāka 
informācija par Bērzaini pie-
ejama mūsu mājaslapā – www.
berzaine.de.

Neskaitot latviešu namus An -
glijā, Bērzaine ir lielākais 
latviešu centrs Eiropā, un tāpēc 
viens no mūsu nākotnes mēr-
ķiem ir – lai katru gadu Bērzai-
nē notiek sarī kojumi, kas vieno 
latviešus no visas pasaules. 
2010. gadā no 11. līdz 14. jū -
nijam Imants Balodis ar DV 
Vācijā atbalstu Bērzainē veik-
smīgi noorganizēja vēstures 
konferenci, kuŗā piedalījās arī 
daudzi sabiedrībā pazīstami 
re  ferenti: Pauls Vanags, Paulis 

Kļaviņš, Egils Levits, archib. 
E.E. Rozītis, Māris Graudiņš, 
Gustavs Strenga, Inese Vaidere 
u.c. Jau šobrīd notiek nākamais 
Imanta Baloža iniciētais kon-
kurss, pie minot brīvības cīnītāju 
Gunāru Astru un viņa 80 gadu 
jubileju. Informāciju par to 
iespējams iegūt mājaslapā www.
pedejaisvards.lv.

DV Vācijā Statūtos noteiktajiem 
mērķiem.

Diemžēl joprojām ne tikai DV 
Vācijā, bet lielākajai daļai orga-
nizāciju pasaulē darbību bremzē 
problēmas komūnikācijā ne 
tikai ar saviem biedriem, bet ar 
visiem latviešiem savā valstī. 
Drukātās avīzes, kas pēdējos 50 
gados ir nodrošinājušas infor-

Vai Daugavas Vanagiem būs ilgs mūžs?

morāli vēlamā gultnē. Panā-
kumu nodro šināšanai nepie-
ciešams iesaistīt darbā labi sa -
gatavotus jaunatnes audzinā-
tājus un vadītājus. Kur tādu 
trūkst, jāveicina jaunu dar-
binieku sagatavošana.

3. DV organizācijas darbu 
kon tinuitātei jaunatne jāiepa-
zīstina ar DV mērķiem, jāiein-
teresē par DV organizāciju un 
jācenšas pa  nākt jaunās audzes 
iesaistīšanos organizācijas 
darbā.

Darbības principi
1. DV organizācijas jaunatnes 

darba pamatdoma ir rūpēties, 
lai trimdas latviešu jaunieši 
aktīvi iesaistītos latviešu sa -
biedrībā. Šī darba sekmēšanai 
visas DV no  daļas un apvienības 
aktīvi atbalsta pašreizējo jau-
natnes organizā ciju un skolu 
darbu, bet vietās, kur tas ne -
pieciešams, pašas organizē jau-
natnes kopas un sekcijas.

2. Jaunatnes darba vadīšanai 
un saskaņošanai DV centrālās 
valdēs un zemju valdēs iz rau-
gāmi jaunatnes nozaŗu vadītāji. 
Jau natnes daļu vadītāji izrau-
gāmi nodaļu un apvienību 
valdēs.

Latviešu jaunatnes 
organizāciju un skolu 

atbalstīšana
1. Vietās, kur sekmīgi darbo-

jas latviešu jaunatnes organi-
zācijas, DV nodaļas un apvie-
nības sniedz tām iespējamo 

nepie ciešams iesaistīt jauniešus. 
Ir jā  pār stāj vispār dalīt savus 
biedrus jaunajos vai vecajos. 
Organizā cijām jāuzņemas at -
bildība par visu latviešu jaunat-
ni savā terri toriālajā apgabalā, 
lai tos sagla bātu Latvijai!

Es ticu, ka tagadējie jaunieši, 
kuŗu centienus saglabāt latvis-
ku mu mēs atbalstīsim, iesai s-
tīsies mūsu organizācijas dar-
bībā ja ne tuvākā, tad tālākā 
nākotnē. Viņi būs atraduši savu 
vietu dzīvē, no  dibinājuši ģimeni 
un būs sa  pra tuši – lai arī viņu 
bērni izaugtu par kārtīgiem 
latviešiem un kār tīgiem cilvē-
kiem, ir nepieciešams iesaistī-
ties latviešu sabiedrisko organi-
zāciju darbībā. Un tobrīd viena 
no spēcīgākajām organizā cijām, 
kas viņus sagaidīs, būs Daugavas 
Vanagi.

Vēlos uzsvērt, ka Daugavas 
Va  nagu nākotne nav tikai 
Latvijā – latvieši ārpus Latvijas 
nekur ne  pazudīs vismaz nāka-
mos 50 ga  dus, tāpēc vēl ilgi būs 
nepiecie šamas spēcīgas latviešu 
organi zācijas.

Aicinu uzsākt diskusiju par 
DV Jaunatnes mērķu un dar-
bības vadlīniju aktuālizēšanu, 
kas pē  dē jo reizi ir darīts 1997. 
gada 24. jū  lijā. Lai veicinātu 
pār domas, aici nu iepazīties ar 
ie  spējamu jauno vadlīniju vari-
anta melnrakstu.

Pamatdoma
1. Daugavas Vanagiem (DV), 

savus mērķus piepildot un 

Daugavas Vanagi Vācijā jo -
pro jām atzīst citu zemju un 
Centrālās valdes vajadzību  pēc 
jaunatnes un vanadžu nozarēm, 
jo katras zemes valdes izveido 
sev piemē rotāko veidu vai 
struktūru, kādā tā nodrošina 
Daugavas Vanagu organizācijas 
izvirzīto mērķu sa  sniegšanu, 
vienlaicīgi saglabājot veiksmīgu 
organizācijas attīstību savā 
zemē.

Nākamie gadi rādīs, vai lat-
viešiem joprojām ir pieprasī-
jums pēc valsts mēroga orga-
nizācijām, jo šobrīd lielākās 
aktīvitātes no tiek vai nu lokālā, 
vai visas Eiropas mērogā. DV 
Vācijā ir pārstāvēta un arvien 
vairāk fi  nanciāli un ar darbiem 
iesaistās Eiropas latviešu ap -
vienībā, tā dē  jādi pierādījusi sevi 
par veiksmīgu visas Eiropas 
latviešu interešu aizstāvi, kuŗai 
iespējams deleģēt arī daļu no 

mācijas ap  maiņu, sasniedz tikai 
mazu daļu no visiem latvie-
šiem. Savukārt tie latvieši, kas 
izbraukuši pēdējos gados, lai 
arī ir mazāk ieinteresēti orga-
nizāciju veidošanā, tomēr aktīvi 
veido savas lokālās infor mācijas 
telpas, kas palīdz savstar pēji 
sazināties, – domubiedru gru-
pas, e-pastu listes u.c. Ja orga -
nizācijas vēlas uzrunāt latviešu 
sabiedrību, tām ir nepieciešams 
iesaistīties šīs jaunās infor-
mācijas telpas radīšanā. Tāpēc 
DV Vācijā jau vairākus gadus 
atbalsta projekta Latvieši.com 
ideju – vienotas un kvalitātīvas 
informācijas telpas izveidošanu 
latviešu sa  biedrībai ārpus Lat-
vijas – gan tīmeklī, gan drukātā 
plašsaziņas līdzeklī tiem lat-
viešiem, kam tīmeklis nav pie-
jams.

Indulis Bērziņš,s
DV Vācijā valdes priekšsēdis       
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1991. gada 21. augusts Rīgā, Doma laukumā

Īstenībā jau 1991. gada janvāŗa 
dienas bija satriecošais laiks, kad 
Gorbačova glasnostj jeb atklātī-
bas polītika paātrināja viņa paša 
ieviesto perestroiku jeb pārkārto-
šanās polītiku līdz tās neizbēga-
majām sekām – līdz PSRS sabru-
kumam. Janvāŗa dienās visa 
pasaule ar šausmām un izbrīnu 
vēroja padomju kaŗaspēka var-
mā   cību pret miermīlīgi protestē-
jošiem iedzīvotājiem Lietuvā: avī  -
žu pirmajās lappusēs bija skaidri 
redzami tanki un zem tiem sa -
braukti cilvēki. Savukārt Latvijā 
notika apšaudes, krita Rietumos 
pazīstamā kinorežisora Juŗa Pod-
nieka kinooperātors un citi; tauta 
bija izgājusi ielās un stāvēja pie 
barikādēm. Nekad vēl pēckaŗa 
laikā Baltijas valstīm nebija pie-
vērsta tik liela uzmanība.

No malas vērojot notikumu 
attīstību, nebija paredzams, kā 
tas viss beigsies, un droši vien 
iznākums nebija prognozējams 
arī tiem miljoniem, kas šajā vēs-
turiskajā „zemestrīcē,” – kuŗā 
sašķobījas pasaules polītiskā ass, 
– bija dziļi iesaistīti, kur dažiem 
bailes par vēl bargākām represi-
jām mijās ar cerībām par taisnī-
gāku polītisko iekārtu un par vār -
da un sirdsapziņas brīvību (un 
arī, protams, ekonomisko labklā-
jību un cilvēcīgākiem dzīves ap -
stākļiem), kamēr citiem varbūt 
viesās bažas par atriebību un 
izrēķināšanos, ka bija pārāk ērti 
iekārtojušies valdošajā režīmā.

Pēc nopēluma no visām pusēm 
Gorbačova valdība bija spiesta 
atkāpties un savaldīt savus bru-
ņotos spēkus. Kā nekā saimnie-
ciska bankrota priekšā un ar 70 
miljardu dolaru lielu parādu 
Padomju Savienībai bija nepie-
ciešams Rietumu atbalsts. Iestājās 

Pārdomas par 1991. gada 21. augustu
tāds kā pamiers. Bet Latvijā, pie-
mēram, iepriekšējā gada 4. maija 
deklarācija par neatkarību, pare-
dzot pārejas posmu, bija vēl spē  kā. 
Šis pārejas posms gan nebija 
definēts un it kā varēja būt uz 
nenoteiktu laiku, tas ir – nekad. 
Tomēr arī to apsteidza augusta 
notikumi Maskavā, kad Gorba-
čovs bija aizbraucis atvaļinājumā 
un, izmantojot situāciju, viskon-
servātīvākie spēki noorganizēja 
nu jau slaveno apvērsumu ar lat-
vieti Pugo priekšgalā. Lai arī 
krita Gorbačovs, kopā ar viņu 
gāzās padomju valdība un Bal-
tijas valstis uzdrīkstējās pasludi-
nāt pilnu neatkarību.

Nu slūžas bija vaļā. Cita pēc ci -
tas, pasaules valstis atzina Latvijas 
valstisko neatkarību, arī Lielbri-
tanija, kas līdz tam aizvien bija 
palikusi ieskatos, ka jebkāda ne -
atkarība jāpanāk „sarunu ceļā” ar 
„centru”. Tikai daudz, daudz vē -
lāk Tatčere pati atzina: „Aukstajā 
karā par brīvību uzvarēja Rei -
gans... bez neviena šāviena.*” Vai 
tiešām tā, varētu debatēt, tomēr 
Latvija bija brīva! Latviešiem 
Rietumos šis fakts radīja lielu 
pacilātību, gandrīz euforiju – pat 
tādiem kā man, kas biju dzimusi 
un augusi ārzemēs, bet kam 
vecāki bija mācījuši mīlēt zemi, 
kuŗu nekad nebijām redzējuši.

Taču tagad, atskatoties pēc 20 
gadiem, kādas izjūtas ir šodien? 
Jautājumu, šķiet, ir vairāk nekā 
atbilžu. Vai tā polītiskā iekārta, 
kuŗā dzīvo mūsdienu Latvija, ir 
tikai demokratijas izkārtne un 
atribūti vai patiesa demokratija? 
Ekonomiskā labklājība it kā būtu 
panākta – veikali ir pilni ar pre-

cēm, tomēr bezdarbs ir liels, īpaši 
laukos. Ja arī prese un elektronis-
kie plašsaziņas līdzekļi nav tik 
brīvi un neatkarīgi, kā varētu 
vēlēties, par „mutes palaišanu” 
nevienam nedraud Sibirija. Tur-
klāt neviens nestāv rindā Rīgas 
lidostā, lai izbrauktu uz Krieviju 
un tur meklētu sev jaunu un 
labāku dzīvi. Nē, emigrācija no -
tiek pretējā virzienā, un diemžēl 
tā vājina vienu no vispozitīvāka-
jām parādībām, kāda bija vēroja-
ma kopš neatkarības: pieejamās 

pārsūtītajai peļņai ir sava ietek-
me valsts ekonomikā; arī gastar-
beiteru tradicija Eiropā ir diez-
gan parasta un sena.

Vispār dzīvojam interesantos 
laikos, kad tiek izsijātas vecās 
polītiskās teorijas un pārbaudīts 
to derīguma termiņš. Valsts 
iekārtu veidošanā polītikas un 
tautsaimniecības svirām kā līdz-
vērtīgas līdzās ir nostājušās kul-
tūra un informācija, dažkārt pat 
arī ticība. Vecās paradigmas par 
polītisko „labo” vai „kreiso” spār-

nu vairs neder. Jaunas interpretā-
cijas un virzienus ir iezīmējuši 
tādi cilvēki kā tautsaimnieks 
Jozefs Štiglics (Joseph Stiglitz) un 
fiziķis, datoru zinātnieks Tims 
Berners Lī (Tim Berners-Lee), 
kuŗš droši vien nekad nebūtu 
iedomājies jaunā saziņas līdzekļa 
– tīmekļa neapturami demokra-
tizējošo spēku. Arvien vairāk 
esam spiesti lūkoties aiz sava 
eirocentriskā redzesloka, kur eko -
nomiskais īpatsvars pārvietojas 
uz citām pasaules malām.

Un Latvijā? Nenoliedzami, šo -
brīd apstākļi daudziem ir grūti 
un vietām sastopama zināma 
nostalģija pēc laikiem, kad dzīve 
it kā bija vienkāršāka. Tomēr 
maz būs tādu, kuŗi nebūtu iz -
mantojuši brīvību ceļot; kurp un 
kā pēc patikas. Arvien vairāk un 
atklātāk cilvēki analizē un izvēr-
tē, kā ir bijis un kas noticis pēdē-
jos gadu desmitos. Un beigu bei-
gās aug vesela paaudze, kas ir 
pieradusi pie neatkarīgas valsts, 
un ne mazums ir tādu, kas šo 
valsti patiesi mīl tāpat kā savu 
ģimeni – ar visiem tās trūku-
miem un nepilnībām.

*Ronald Reagan had a higher 
claim than any other leader to 
have won the Cold War for liberty 
and he did it without a shot being 
fired.

Terēze Svilāne

dzīvojamās platības izaugsme 
veicināja dzimstības pieaugumu 
(pašreiz bērnudārzu trūkums ir 
milzīga problēma – Rīgā jau 
noteikti). Domājams, ka drīz būs 
tā, kā tik daudzus gadus bija ar 
Īriju: vairāk latviešu atradīsies 
ārpus Latvijas valsts territorijas 
nekā pašā valstī. Toties tas viss ar 
laiku mainās, jo arī uz mājām 

Nedēļas citāts
No LTV žurnālistes Baibas Strautmanes intervijas žurnālam 
Sestdiena. "Latvijā iznāk ap tūkstoš izdevumu, kas sauca-
mi par žurnāliem. No tiem ar polītiskiem jautājumiem 
no  darbojas kādi pieci procenti. Visi pārējie raksta par 
bērnu audzināšanu, dārzkopību, kultūru, mūziku, privāto 
dzīvi, ceļojumiem, kapiem un ko tik vēl ne. Un man liekas,  
varbūt tur slēpjas mūsu sabiedrības nelaime, ka daudz 
domājam par vieglām un patī kamām lietām, nevis par 
nopietnām problēmām. (..) Cilvēki  gluži vienkārši  negrib 
iedziļināties nopiet nākos jautājumos. (..) Ja tikai pētī, 
kādas kleitas Jau najā vilnī vai kāda kuŗai frizūra, diez vai 
vēlēšanās var izdarīt gudru izvēli."

Vienotība ir lielākais labējais 
polītiskais spēks (33 Saeimas 
deputāti), kas ir noturējies val-
dībā, veiksmīgi stājies pretim 
KKK un izvedis Latviju no 
ekonomiskā bezdibeņa. Aici   -
nu būt vērīgiem un mēģināšu 
izklāstīt – kas ir noticis, kas 
notiek un kāds ir mans re dzē-
jums no Latvijas par polītiku un 
gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. 
Šeit arī redzu, cik viegli daži 
komentāri un oligarchu kon-
trolētie plašsaziņas līdzekļi 
ietekmē mūsu tautiešus ārze-
mēs un kā daudzi reaģē uz šiem 
komentāriem.

Kā jau zināt, Vienotība sastā-
vēja no trim partijām: Pilsoniskā 
savienība (PS), Jaunais laiks 
(JL) un Sabiedrība citai polītikai 
(SCP). Pirms notika visu trīs 
partiju apvienošanās vienā par-
tijā, ko tagad sauc par polītis -
ko partiju Vienotība, norisēja 
„manev rēšana” no vienas vado-
šās JL personas – Saeimas 
priekšsēdes Solvitas Āboltiņas 
puses. Avīzē Diena  4. augustā ir 
publicēts viņas personiskais 
vie  doklis, kam nav saistības 
ar Vienotības kopīgo nostāju. 
Proti, par Saskaņas centra 
potenciālu līdzdalību valdībā.
Tas satrauca visus PS biedrus,  
arī mani. Atliek vienīgi minēt, 
ko nozīmē šis “gājiens” – tagad, 
pirms Saeimas vēlēšanām un 
tieši pirms Vienotības partiju 
(PS, JL un SCP) apvienošanās 
kongresa Valkā 6. augustā.

Tūlīt pēc tam, kad Saeimas 

Aicinu būt vērīgiem!
frakcija jau bija nosodījusi 
Āboltiņas izteikumu, ārlietu 
ministrs un PS priekšsēdis Ģirts 
Valdis Kristovskis 4. augusta 
vēlā pēcpusdienā sasauca ār -
kārtas PS valdes sēdi, kuŗā biju 
klāt arī es. Visi klātesošie valdes 
locekļi un klausītāji nosodīja 
S. Āboltiņas paudumu un snie-
dza paziņojumu presei.

Tātad 6.augustā notika PS, JL 
un SCP apvienošanās kongress 
Valkā, kur piedalījos arī es. Nav 
ne mazāko šaubu, ka visi 
(PS+JL+SCP) biedri, kas ap -
vienojās vienā partijā Vienotība, 
izteica savu nostāju par na -
cionālu, latvisku valsti. Ģirta 
Valža Kristovska uzruna tika 
uzņemta ar aplausiem, paužot  
nedalītu atbalstu Ģ. V. Kristov-
ska un V. Dombrovska nostājai.

Kāpēc Āboltiņa tā rīkojās? 
Varu tikai minēt. Vai viņai ir 
bijušas sarunas ar SC (Urbano-
viču vai Ušakovu)? Nezinu, bet 
varu iedomāties, ka tāda iespēja 
nav noliedzama, – ir priekš-
vēlēšanu laiks, un tiek izdarīts 
liels spiediens uz polītiķiem no 
visādām pusēm. Sliecos domāt, 
ka tas ir darīts, lai saskaldītu 
Vienotības vienotību un lai ar 
SC atbalstu Saeimā varētu pa -
turēt Saeimas priekšsēdes am  a-
tu. Kas no visa šī ir ieguvējs? 
Šaubu nav – Saskaņas centrs – 
SC (KKK)! Tātad mēs nedrīk-
stam nostāties pret kādu po -
lītisko spēku tikai tāpēc, ka 
viena  persona ir izteikusi savu 
viedokli, kas nekādā ziņā ne -

pārstāv Vienotību. Mēs nedrīk-
stam izmest visu kartupeļu 
maisu, ja pāris kartupeļu tajā 
sapuvuši.

Kā zināms, ārzemju latviešu 
balsis tiek pieskaitītas Rīgas 
vēlēšanu apgabala rezultātam, 
un šis atbalsts Rīgā ir svarīgs!

Mans uzskats  –  mums visiem  
jāturpina nospraustais ceļš ko -
pā ar Vienotību, kas ir izveido-
jusies par īstu labēji centris-
ko partiju un kas balstīta uz 
demokratiskiem, nacionāliem 
principiem. Saeimas deputātu 
sastāvā no Vienotības mums ir 
arī labi pazīstamie polītiķi 
ārzemju latvieši: Imants Lie-
ģis,  Ojārs Kalniņš, prof. Ras-
ma Kārkliņa; partijā ir arī ir 
Mārtiņš Sausiņš (PBLA biju-
šais priekšsēdis) un Jānis Mār-
tiņš Zandbergs. Mums ir spē-
cīgi Vienotības pārstāvji Eiro-
pas Savienības (ES) Parlamen-
tā – ES deputāti no Latvijas – 
Sandra Kalniete, Inese Vaidere 
un Krišjānis Arturs Kariņš, 
kas cīnās par Latvijas intere sēm.

Dzīvojot šeit, redzu arī , ka 
ir vajadzīga pieredze, strādājot 
šādā polītiskā atmosfairā. Vie-
 notībai ir tāda pieredze un 
pieredzējuši polītiķi, kas ir jau 
sijāti, pārbaudīti un kas saprot 
visus oligarchu un KKK trikus 
un zina, kā tiem stāties pretī.

Saeimas vēlēšanas ir jau 17. 
septembrī. Mums visiem ir 
jāsaliedējas!

Andrejs Mežmalis,
atv. flotiles admirālis

Pazīmes un fragmentāra in -
formācija liecina, ka otrajā ce -
turksnī ekonomikas attīstības 
tempi būs pārliecinošāki par 
gada pirmajos trijos mēnešos 
uzrādītajiem. Ātrais IKP novēr-
tējums liecina, ka ekonomika 
ceturkšņa laikā ir pieaugusi par 
2,2%, bet gada laikā par 5,3%.  
Potenciālais nozīmīgākais izaug-
smes virzītājspēks joprojām ir rūp-
niecība un eksports. Lai arī mazum-
tirdzniecībā aktīvitāte cēlusies ne -
pārliecinoši, ceļot kopējo aktīvitāti 
tirdzniecībā, auto tirdzniecība pie-
 dzīvo bumu (boom – angl. – red.). 
Pārliecinoša izaugsme vērojama 
tūrisma jomā. Arī transita nozare 
ziņo par labiem 2. ceturkšņa rezul-
tātiem. Sagaidāms, ka tik labi ne -
būs gājis būvniecības nozarē, kur 
situācija saglabāsies saspringta arī 
tālākos periodos. Otrā ceturkšņa 
izaugsme izlīdzina pirmā ceturk-
šņa nepārliecinošo sniegumu, 
kuŗu uz leju pavilka nodokļu 
pārmaksas atdošana.

Trešajā ceturksnī varam sagai-
dīt līdzvērtīgu aktīvitātes kāpumu, 
kuŗā lielu lomu saglabās orientē-
šanās uz eksportu, ko balstīs lēna 

iekšējā patēriņa kāpums. Tomēr 
ceturtā ceturkšņa veikumu vēl, ie  -
spējams, korriģēs iesākušās pasau-
les viļņošanās tālākā evolūcija, kā 
arī notikumi pašmāju polītiskajā 
arēnā. Tomēr varam sagaidīt, ka 
šā gada izaugsme varētu arī pār-
sniegt pašreizējās prognozes. SEB 
bankas prognoze šim gadam ir 4% 
pieaugums. Arī tālāka termiņa at -
tīstības vērtējumi lielā mērā bal-
stās uz pasaules ekonomikas iespē-
jamās attīstības scēnārijiem. Pras-
mīgi apgūstot ES fondus, stipri-
not konkurētspēju un īstenojot 
reformas, uzņemtais pieauguma 
temps varētu arī nedaudz pieaugt. 
Lai gan ekonomika saglabā izaug-
smi, būtiski būs norēgulēt nodok-
ļu sistēmu, un tas veicinātu iesāku-
šās tendences saglabāšanos un 
izpaustos turpmākā nodarbinā-
tības pieaugumā. Tāpat IKP pie -
augums nav garants vispārējai lab-
klājības augšupejai. Valdības uzde -
vums ir pievērsties nevienlīdzības 
mazināšanai, kā arī gādāt, lai IKP 
izaugsme balstītos uz kvalitatīvu 
ekonomikas attīstību. 

Dainis Gašpuitis,
SEB bankas ekonomists

Pārliecinošāka izaugsme 
Latvijas ekonomikā
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Līmeniski. 1. Poļu rakstnieks 
(1847-1912).  4. Pēc neilga laika. 
6. Cenas samazinājums. 7. Angļu 
fiziķis (1824-1907). 8. Technisku 
ierīču, ietaišu komplekss. 10. Ne -
lielas, asas, no koka atplīsušas 
skaidiņas. 13. ASV pavalsts. 15. 
Tiesiskais stāvoklis. 17. Žurnāls 
Latvijā. 19. Tauriņziežu dzimtas 
nelieli koki vai krūmi. 20. Pilsēta 

Spānijas ziemeļaustrumos. 22. 
Mazā planēta. 23. Moljēra komē -
dija. 26. Kokapstrādes darbmašīna. 
29. Novada centrs Latvijā. 30. 
Graudzāļu dzimtas augs. 31. Flā-
 mu gleznotājs (1577-1640). 32. 
Ienaidnieka īpašums, ko uzvarē-
tājs iegūst kaŗa laikā. 33. Katoļu 
garīdznieks Francijā. 34. Angļu 
polārpētnieks (1868-1912).
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Stateniski. 1. Kūrortpilsēta Lie-
 tuvā. 2. Grāfiste Anglijā. 3. Cit  -
rusu ģints augļu koks. 4. Tirdz-
niecības vieta. 5. Tjanšana ziemeļ-
rietumu atzars. 7. Sala Vidusjūrā. 
9. Tēls A. Dimā „Trīs musketieŗos”. 
11. Piesaule. 12. Aspazijas luga. 
14. Panātŗu dzimtas lakstaugs, 
puskrūms. 16. Nelieli jūras zvejas 
kuģi. 17. Zodiaka zvaigznājs. 18. 
Seno grieķu un romiešu rēķinu 
galdiņš. 21. Pašgājēja dziļūdens 
novērošanas kamera. 23. Liels 
izmiris briežu dzimtas dzīvnieks. 
24. Pīļu dzimtas putns. 25. Mugur-
   kaulnieku ķermeņa kaulu un 
skrimšļu kopums. 26. Airējami 
kaŗa kuģi, ko lietoja līdz 18. gs. 
27. Medņu apakšdzimtas putns. 
28. Latviešu dziedātājs (1878-1966).

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 31) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Josla. 4. Sen-
latvieši. 9. Uzbraukt. 10. Prasts. 
12. Jūra. 13. Erotika. 14. Soļi. 17. 
Lāpāmdiegs. 18. Veltes. 21. Lieks. 
22. Mizas. 26. Aizlīt. 27. Lak-
stīgala. 29. Pelt. 30. Ķekatas. 31. 
Koks. 34. Speķis. 35. Austrumi 
36. Saistvielas. 37. Ausis.      

Stateniski. 1. Jaunjelgava. 2. 
Subtropi. 3. Abas. 4. Sakarnieks. 
5. Aprakt. 6. Vasa. 7. Eksports. 8. 
Itaļi. 11. Stīga. 15. Smaidīt. 16. 
Iedalīt. 19. Saskaisties. 20. Aiz-
smakums. 23. Izklāsti. 24. Bakas. 
25. Labojums. 28. Ceriņi. 29. 
Pīķis. 32. Ķert. 33. Otra.

Polītiski represēto salidojums Ikšķilē
Ikšķiles brīvdabas estrādē 20. 

augustā  notiek Latvijas Polītiski 
represēto apvienības rīkotais 13. 
polītiski represēto salidojums.

Galvenā uzruna, kā vienmēr, ir 
Latvijas Polītiski represēto ap vie-
nības priekšsēža Gunāra Resnā 
ziņā, tajā sniegts ieskats polītiski 
represēto dzīvē un skarbs vērtē-
jums par polītiskiem notikumiem 
Latvijā. Kā vienmēr pirmsvēlē-
šanu gaisotnē, klāt ir arī Saeimas 
deputāti. Koncertā – Latvijas Na -
cionālās operas solisti un Latvijā 
populārā grupa “Baltie lāči”. Seko 
brīvais mikrofons, kad atmiņu 
stāsti mijas ar atkalredzēšanās 
prieku par sen nesatiktiem lik  te ņa 
biedriem, jo uz salidojumu pa ras ti 
sabrauc no Latvijas malu malām – 
Liepājas, Ventspils, Valkas, Smilte-
nes, Alūksnes, Apes, Valmieras, 
Rūjienas, Lielvārdes, Olaines, Ces-
 vaines, Kokneses, Carnikavas, 
Jēkabpils, Jelgavas, Rēzeknes, 
Daugavpils.

No tiem tālajiem gadiem, kad 
represijās cieta un bojā gāja tūk-
stoši cilvēku, palikuši vairs tikai 
20 543 polītiski represētie, no 
kuŗiem komūnistiskajā režīmā 
represēti – 18 345, bet nacistiskajā 
režīmā – 2198. Lielākā daļa ir 
vecāki par 70 gadiem.

Represētie ir par izdomātu pa -
domju valsts nodevību 1941. un 
1949. gadā izsūtītie, gulagos un 
cietumos ieslodzītie nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieki un 
citi. Ik gadu polītiski  represētās 
personas statusu piešķiŗ 150 – 
200 cilvēkiem. To veic vietējās 
pašvaldības, jo tās vislabāk pazīst 
savu cilvēku dzīves gājumu.. Li -
kums par polītiski represētās per-
 sonas statusu nosaka, ka pašval-
dību komisijās, kas izskata iesnie-
gumus, jābūt arī vairākiem polī-
tiski represēto organizāciju pār-
stāvjiem. Diemžēl pārējie komi-

siju locekļi, pat juristi bieži neko 
nezina par polītiskajām represi-
jām. Nevienā atjaunotās Latvijas 
augstākajā mācību iestādē, kur 
zināšanas apgūst nākamie juristi, 
nav speciāla mācību kursa par 
1941. – 1949. gada represijām. Pro-
 tams, arī padomju gadu juristi to 
nav mācījušies un nezina. Tāpēc 
bieži par polītiski represētām per-
sonām tiek uzskatīti un šo statu su 
iegūst cilvēki, kas ir dažādi cie tu-

atgriezušies Latvijā gada laikā pēc 
izsūtījuma un viņiem te piedzimis 
bērns. Tātad komisijai nākas rū -
pīgi izvērtēt katru gadījumu, 
pirms piešķiŗ polītiski represētā 
statusu un izsniedz apliecību. 
Gados vecākā paaudze, kas Si bi -
rijā izturēja izsūtījuma šausmas 
un badu, lielākoties jau aizgājuši 
mūžībā. Šodien polītiski repre-
sētie galvenokārt ir tie, kas dzi -
muši izsūtījumā. Viņu bērnība 

Apstiprināts Alsungas vidusskolas projekts ES mūžizglītības 
programmā Comenius. Projekta financējums ir 21 tūkstotis eiro. Par šo 
naudu skolēni un skolotāji  dosies braucienos uz Turciju, Poliju, Lietuvu 
un Rumāniju, kā arī uzņems ārvalstu viesus Alsungā.

Austrālijā dzīvojošais latvietis Marģers Riekstiņš savā testamentā ap 
100 000 Austrālijas dolaru (vairāk nekā 50 tūkstoši latu) novēlējis 
Rendas bērnudārzam, kas ir Kuldīgas 2. vidusskolas filiāle.

Ventspils augstskolā šogad saņemts neierasti daudz – 706 reflek-
tantu pieteikumi.

Igati apmeklēja Romas katoļu Baznīcas Rīgas archibīskaps – 
mētropolīts Zbigņevs Stankevičs, lai iesvētītu topošo oikūmenisko 
dievnamu, kā arī dotu padomus tā izveidei. Jaunbūvē notika dievkalpo-
jums, kuŗā piedalījās gan ziedotāji, gan būvnieki.

Alūksnes novada pašvaldība izvietojusi četrus tūrisma informācijas 
stendus uz autoceļiem pie novada robežas. Tūrisma informācijas centrs 
šogad jūlijā apkalpojis par 20-30% vairāk tūristu nekā tai pašā laikā pērn.  
Alūksnes pusē viesojušies gan igauņi, vācieši, čechi, krievi, beļģi, franči, 
zviedri, holandieši, gan arī citu tautu pārstāvji.

Ventspils pilsētas svētkos Piedzīvojumu parkā atklāja jaunu 
skulptūru, kuŗas autors ir tēlnieks Gļebs Panteļejevs. Bronzas briedis 
tapis par godu simt gadiem, kopš Kurzemes mežos ievesti staltbrieži. 
Skulptūra atrodas slēpošanas kalna virsotnē un simbolizē spēku, auglību 
un varenību.   

Talsu tautas namā  atklāta fotoizstāde “Talsu atklātne”. Talsu 
vēsturiskās ainavas  izstādē salīdzinātas ar mūsdienu skatiem, ļaujot 
ikvienam izstādes apmeklētājam iejusties pagātnes gaisotnē. Izstāde 
sarīkota par godu Talsu pilsētas 780 gadu jubilejai.

Vecumnieku novada Vallē pirms mācību gada sākuma – 20. augustā 
plānots īpašs sarīkojums – Skapju diena. Visi aicināti uz Valli, Niedru 
mājām, ar drēbēm, somām, aksesuāriem, apaviem un mācību grāmatām, 
lai iemainītu vai lēti iegūtu kādu nepieciešamu mantu jaunajam mācību 
gadam.

Vairāku slimnīcu darbinieki plāno piedalīties protesta akcijās pret 
nepietiekamo financējumu ārstniecības iestādēm otrajā pusgadā.  Protesta 
akcija jau ir notikusi Cēsīs, bet tās rīkos arī Ogrē un Kuldīgā. Mediķi jau 
vairākkārt cēluši trauksmi par nepietiekamo financējumu, norādot, ka 
vairākās slimnīcās to pacientu skaits, kuŗiem nepieciešama neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, divreiz pārsniedz valsts plānoto. Protestētāji cer, ka 
valdība viņus beidzot sadzirdēs un rīkosies, lai atrastu naudu.

Liepājas ostā pēc kanāļa un ostas akvātorijas padziļināšanas piecu 
līdz septiņu gadu laikā paredz kravu apjomus palielināt divas reizes – 
līdz desmit miljoniem tonnu. Ostas kuģu ceļus padziļinās līdz 12,5 
metriem, brīvostas rajona akvātorijas – līdz 12 metriem.

Spēcīgas lietussgāzes Saldus un Brocēnu novada pašvaldībām 
radījušas vairāk nekā 600 000 latu zaudējumu. Aprēķini un pieteikums 
zaudējumu  atlīdzināšanai no valsts budžeta  nosūtīts Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.

Valkas novadā visu skolu – Valkas ģimnazijas un pamatskolas, Ēr   -
ģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolas 1. klases skolēni, 1. sep -
tembrī uzsākot skolas gaitas, saņems novada domes sarūpētu pārsteigumu  
– dāvanu karti 10 latu apmērā  kancelejas preču iegādei.

Alūksnes novadam tagad ir savs karogs, kuŗa autors ir Ivars Pilips. 
Karogu darinājusi Latvijas Amatniecības kameras amata meistare 
Rudīte Grasberga. Karoga pamats ir sudraba un purpura krāsās 
diagonālā dalījumā, ar novada ģerboni centrā, kuŗā attēlota Bībele, jo 
pirmais (1689. gadā) latviešu valodā to pārtulkoja Alūksnes mācītājs 
Ernsts Gliks. Alūksnē ir Latvijā vienīgais Bībeles mūzejs.

Rāznas nacionālā parka Lielajā Liepukalnā – Latvijas trešajā 
augstākajā virsotnē – uzbūvēts valstī augstākais (34 m) koka skatu tornis. 
Tas tapis ES Kohēzijas fonda financētā un Dabas aizsardzības pārvaldes 
koordinētā projekta ietvaros. Tūristu ērtībām   uzbūvēta autostāvvieta, 
tualete, izveidota dabas taka ar nojumēm, lapenēm, soliņiem, galdiem 
un koka konstrukcijas bērnu rosībām.

Viesītes šaursliežu dzelzceļa bānītim svin 95 gadu jubileju. Ik gadu 
augusta pirmajā svētdienā tiek svinēti dzelzcelnieku svētki. Bānītis gan 
vairs braucienus neveic, bet kopā ar lokomotīvju depo kalpo par 
ievērojamu pilsētas tūrisma objektu.

Beverīnas novada Trikātā top piemineklis Tālavas latgaļu vald-
niekam (līdz 1215. g.) un Trikātas novada vecākajam Tālivaldim. 
Aptuveni 2,4 m augstajā skulptūrā tiks atveidots krēslā sēdošs valdnieks 
Tālivaldis ar likteņputnu – vanagu uz pleca. Piemineklim nepieciešami 
12 000 – 14 000 latu, tāpēc novada dome atvērusi ziedojumu kontu. 

Daugavpils Poļu namā atklāta Polijas Republikas Ārlietu ministri-
jas izstāde „Polijas diplomātiskā un konsulārā dienesta tradicijas”, kur 
apskatāmas arī Otrā pasaules kaŗa laika fotografijas par Polijas diplomātu 
palīdzību poļu bēgļiem un fotoreportāža no Polijas Ārlietu ministrijas 
oficiālo  viesu pieņemšanas vietas – Pšezdziecku pils Varšavā.

Īsziņas sagatavojušas: M. Linde un V. Berkina

Salidojumos vienmēr pie informācijas dēļa ir izliktas Sibirijas 
apgabalu kartes, fotografijas, kur katrs mēģina atrast savu 
izsūtījuma vietu
ši, taču nav represēti. Piemēram, 
ģimenē nošauts tēvs, bet bērni sevi 
uzskata par represētiem. Ģimeni 
izsūta uz Sibiriju, bet vienam tās 
loceklim izdodas izvairīties no 
iz  sūtīšanas un palikt Latvijā, un 
arī viņš sevi uzskata par cietušo, 
jo ģimene bijusi projām Sibirijā, 
ģimenes manta tikusi izvazāta, tā -
pēc viņam nācies dzīvi no nulles 
uzsākt citviet Latvijā. Polītiski re -
presētās personas statusu pie-
prasa cilvēki, kuŗi pēckaŗa gados, 
kolchozu un sovchozu organizē-
šanas laikā, tika pārvietoti ne ti -
kai uz blakus pagastu, bet arī tā 
paša pagasta territorijā. Neizpratne 
bijusi par personām, kuŗu vecāki 

aizritējusi zemļankās, dalot sūro 
ikdienu ar pieaugušajiem. Māte 
bieži vien viņiem atdeva pēdējo 
maizes garozu.

Otrā pasaules kaŗa laikā, 1942. 
un 1943. gadā, daudzus no Lat-
vijas izsūtīja darbā uz Vāciju. Arī 
viņi šodien atbilst polītiski repre-
sēto statusam. Taču tie, kuŗi 
bēgļu gaitās Vācijā ieradās 1944. 
un 1945. gadā, pēc Latvijas likum-
došanas, vairs neesot uzskatāmi 
par polītiski represētiem.

Polītiski represēto apliecības iz -
  sniedz jau gandrīz 15 gadus, tas ir 
cieņas un goda apliecinājums par 
izciestajām represijām Sibiri jas 
gulagos, cietumos, čekas pagra-
bos un filtrācijas nometnēs.

Latvijas Polītiski represēto ap -
vienības priekšsēdis Gunārs Res-
nais allaž uzrunā atgādina, ka, spī  -
tējot grūtiem laikiem, represēto 
saime par aizmirstību no valsts 
puses tomēr nevarot sūdzēties. 
Laikā, kad jāsavelk josta, repre  -
sētie saņemot dažādus atvieglo-
jumus, tāpat kā tas bijis iepriekš. 
Par to jāsaka paldies valdībai un 
ministrijām, kas atceroties, ka re -
presētie ir pelnījuši īpašu attieksmi. 

Priekšsēdis vienmēr veltī pateicības 
vārdus pilsētu un novadu do mēm,  
kas ikdienā sniedz dažāda veida 
atbalstu saviem polītiski represē-
tajiem un palīdz arī salidojuma 
dalībniekiem nokļūt Ikšķilē. Vis-
lie lākais paldies esot jāsaka Ik šķi-
les novada domei, kas jau 13 ga -
dus augustā tik viesmīlīgi uzņem 
visas Latvijas polītiski represētos.

Valijas Berkinas
teksts un foto
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Gaŗezerā no 22. līdz 24. jūlijam 
bija Kultūras dienas. Trejupju 
(Three Rivers, MI)  Performing 
Arts Center 160 bērni, jaunieši 
un pieaugušie 23. jūlijā piedalījās 
Andras Berkoldas divcēlienu 
komēdijā „Brīnumu medības”, 
kam pamatā divi Rūdolfa 
Blaumaņa stāsti  –  „Īstā līgaviņa” 
un „Brīnumzālīte”. Pati autore 
bija arī izrādes režisore. 

Izrāde atgādināja īstu talantu 
parādi. Deviņdesmit seši Gaŗ-
ezera Vasaras viduskolas au -
dzēkņi nodejoja četras tradi-
cionālās dejas – „Saules deju” (1. 
kl.), „Randiņš” (I-II.kl.), „Ķekat-
nieks” (II. kl.) un     „Pieskāriens” 
(IV. kl.)  un  divas dejas Tijas 
Ores choreografijā – „Ziemeļ-
meita”  (III. kl.) un „Pieskāriens”; 
meiteņu ansamblis dziedāja trīs 
tautasdziesmas: „Tautiet’s mani 
pavadīja” (R. Jermaka apdare) 
„Līgo laiva uz ūdeņa” un „Auklē 
baltu, dēlu māte”.

Andra Berkolda, izmantojot 
abu Blaumaņa stāstu notikumus, 
radīja iespaidīgu izrādi, kas ritēja 
ar  pulksteņa precīzitāti un ieprie-
cināja skatītājus ar daudzām 
komiskām un sirsnīgām detaļām. 
Pamatdomu – kā dēliem tikt pie 
līgavām, jau pateicis Blaumanis, 
taču autore pretstatīja  moderno 
un Blaumaņa laikmetu, atklājot, 
ka laiki gan mainās, bet ne cilvēku 
attiecības.  

Galvenie notikuma varoņi mo -
dernos laikos – Viļņu Jānis un 
Ilze Zemīte;  senākos – Kļaviņu 
Ješka un Šīronu Marija. Viņu 
vecāki ierosina:  puiši, jums jā -
pre cas! Kur  ņemsim līgaviņu? 
Tas ir neatliekams uzdevums, ko  

Izrādē Latvija dzīvo!
kolledžu beigušam advokātam 
Viļņu Jānim vecāki sarežģī ar 
savu nepārtrauktu domu izmaiņu 
strīdoties. Līgaviņu lūkoties brāli 
mudina arī māsa Sarma līdz ar 
draudzenēm. Blaumaņa Kļaviņu 
tēvs ar māti savam vienīgajam 
mantiniekam Ješkam liek doties 
līgavas medībās. Vai  brīnums 
iz  dosies un kā?

Kuŗa māte gan nevēlētos, lai 
meita apprecas ar staltu advokātu, 
tāpēc Jānim piekrišanas netrūkst, 
taču viņam pašam trūkst pado-
ma, kuŗu izvēlēties. Autore  veik-
li risina darbības pavedienu,  
parādot, ka draudzei  atvests 
jauns zvans! Kamēr bērni 
blēņojās, Jānim prātā ienāk doma 
izlikties par kurlu! Tādējādi  
izdodas dzirdēt,  ko runā precību 
kandidātes, un atrast īsto. Zemīšu 
Ilzei talkā nāk mazā māsa Līzīte, 
kam Jānis šķiet par vecu, kad 
viņš ierodas salabot savu auto.

Spožāk neklājas Kļaviņu tēvam, 
kas Ješkam meklē līgavu kai-
miņos. Taču Ješka pats atrod sa -
vu meiteni, pļavā sienu grābjot, 
dēlam tikai jāpārliecina tēvs, ka 
viņa  izvēlētā Trauklaižu meita 
nav īstā. Vaļā pasprukušais 
Trauklaižu trakais suns apdraud 
siena grābējas, un Ješka ar 
Marijas iedotajām siena  dakšām 
trako dzīvnieku nogalina. 

Par  sekmīgām brīnumu medī-
bām varējām nopriecāties. Brī-
nums bija pati izrāde, kuŗā tik 
liels ansamblis skaidri  apliecinā-
ja: Latvija dzīvo! Jānožēlo, ka  
notika tikai viena izrāde, jo bijis 
milzīgs laika un darba iegul-
dījums, bet tāds diemžēl  ir sve-
šuma latviešu teātŗa liktenis.

Gaŗezerā 1986. gada vasarā 
mācīju latviešu valodu, un toreiz 
iestudējām manas lugas „Ai,  
zaļā’i līdaciņa” pirmo cēlienu. 
Aivu tēloja Andra Sentivani, 
Viduru – Dainis Michels. Andra 
toreiz bija meiteņu audzinātāja 
GVV un pati diezgan pastāvīgi 
strādāja ar lomu, tā ka varēju 
tikai  nopriecāties. Tagad Andra 
kļuvusi par profesionālu režisori 
un drāmatiķi. Vai nav vareni?

Teātris ir ļoti prasīga māksla, 
un darbošanās  latviešu sabiedrībā 
svešumā jau pats par sevi ir 
upuris. Dzīves iztiku tā nodro-
šināt nevar, jānodarbojas ar 
automašīnu labošanu, jāmācās 
par žēlsirdīgo māsu vai biblio-
tēkāru, lai brīvo laiku ziedotu 
teātrim.

Nedaudz par Andras Berkoldas 
lugām: tā kā viņa ir arī režisore, 
viņai raksturīga domāšana darbī-
 bā. Arī  Blaumanis domā skatu-
viski. Ko tas nozīmē? Autore 
savus varoņus redz un dzird  
vispirms darbojamies, un dialogs 

tikai papildina vai izskaidro. 
Piemērs ir mazās Līziņas dialogi 
ar Jāni. Tur dialogs sarucis līdz 
replikām, bet ļoti skaidri rak-
sturo puiša un mazās meitenītes 
attiecības. Pārņemot daļu no 
Blaumaņa dialoga, autore to 
veikli iekļāvusi pašas veidotajā 
notikuma plūsmā. Andras Ber-
koldas dialogi ir īsi, kodolīgi, īsi 
arī skati. Ir tikai divi monologi  
– Vikijai un Eidiņai, un tie paši 
kodolīgi. Pārejais pazib kā 
televīzijas aparāta lodziņā, jo 
mūsdienu skatītājs ir pieradis pie 
vietu un situāciju maiņām. 

Gribu piebilst, ka latviešu drā-
mā joprojām dominē dialogs ar 
gaŗiem tekstiem. Piemēram, 
Mār  tiņa Zīverta viencēlienos ir 
lappusēm gaŗi dialogi, kur pa -
tiesībā nekas nenotiek. Nav brī-
nums, ka skatītājiem tādas tirādes 
apnīk, un aktieŗiem izrādi neiz-
dodas atdzīvināt.  Andrai Ber -
koldai, tāpat kā Uldim Sili ņam, 
patīk situācija, kas uzjautrina 
ska  tītāju. Lugai nebūt nav jābūt 

svinīgai, un  komēdijai ne tik.   
Atgriežoties pie izrādes – tiesa, 

tās pamatā ir Blaumaņa raksturi, 
to attiecības un notikumi, bet 
autora teksti Andras režijā 
ieguvuši citu dimensiju. Stāsts ir 
stāsts, komēdija ir daudzdi-
mensionāls, tiešs notikums. Jāat-
zīstas gan, ka nebūšu vienīgais, 
kas šo to palaida gaŗām un šo to 
nesadzirdēja. Piemēram,  trakā 
suņa riešanu un Ješkas uzvaru, 
bet pamanīju viņa un Marijas 
(Kristīne Vansenta) sirsnīgo mī -
misko sarunu dejas  „Ķekat nieks” 
laikā. Iespējams, daudzi skatītāji 
nepamanīja šo skaisto brīdi!

Izrādē  nevarēja nepamanīt 
daudzās skaistās spēles detaļas 
Līzītes (Laura Legzdiņa) sarunās 
ar Jāni (Ritvars Helmšteins), 
Viļņa (Māris Lange)  un Marutas 
(Zanda Zilaote-Bauere) ķīviņus, 
pretstatā  Kļaviņu mātes (Dzintra 
Slišāne) rūpes par savu Ješkiņu 
(Māris Lucāns). Neievērota 
nepalika ne Varenā Vikija (Ma -
dalēna Laure), ne Gudrā Ediņa 
(Krista Zāmura), ne viltnieces 
Alīdes (Laura Nīgale), Līze 
(Ariana Ūle) un Māra (Līga 
Brammane), pirms Jānis satiek 
savu Ilzīti (Māra Zālīte). Arī 
Kļaviņu tēva (Uģis Grīnbergs) 
satiktās nākamās vedekliņas 
Avenos, Bizuļos un Trauklaižos.  

Andrai talkā nāca vairākas jau 
pieredzējušas palīdzes – Linda 
Treija (scēnografe), Tija Ore 
(choreografe), Andra Fenchane 
(meiteņu ansambļa vadītāja). 
Režisorei liela palīdze un izrādes 
vadītāja bija mūsu pašu Krista 
Cickovska, viņa arī tēloja Šīrona 
māti.   Atkārtoti jāuzsveŗ:  izrādē 
Latvija dzīvoja!

Man liela sajūsma par pamatīgi 
veikto darbiņu.           

Arturs Rubenis

Četrdesmit otrajā 3x3 nometnē 
Latvijā, kas no 17. līdz 24. jūlijam 
notika Alūksnes novada Liepnā, 
latvieši no deviņām valstīm 
mācījās dzīvot un strādāt latviski, 
daudzinot darba tikumu, kas bija 
šīs nometnes tema. „Man ir grūti 
iedomāties piemērotāku temu 
3x3 nometnei. Jo šis tikums, 
vēlme kaut ko jauku paveikt un 
gūtais gandarījums par darba 
labajiem rezultātiem ir pamatā 
visai 3x3 kustībai,” sacīja 3x3 
pamatlicēja Līga Ruperte. 

Kā 3x3 nometnēs ierasts, arī 
šoreiz ikviens no 295 dalībniekiem 
varēja strādāt vienā vai vairākās 
no 33 ievirzēm, iemācoties kaut 
ko no jauna, domājot par mūsu 
kopīgajām vērtībām un mācoties 
būt atvērtiem. 

Rīts sākās ar ķermeņa uztveres 
atmodināšanu, kas nebija parastā 
rīta vingrošana, bet dažādas 
metodes prāta, maņu un ķermeņa 
pamodināšanai priecīgai darba 
dienai. Kaut arī vakaros bija 
danči, basketbols un citas nakts 
aktīvitātes, ķermeņa modinātāju 
rindas ar katru rītu kļuva kup-
lākas un dienas darbi inten-
sīvāki. 

To, ko trīsreiztrīsnieki bija 
nedēļas laikā savām rokām 
darinājuši, noslēgumā varēja 
redzēt izstādē. Tur bija bez 
stellēm austas prievītes, tautiskām 
zīmēm rotāti gredzeni, rokas-
sprādzes un citas rotas, smaržīgas 
ziepes, akvareļgleznas un 
fotogleznas, putnu būrīši un 

Liepnas 3x3 saime strādā ar prieku
koka rotaļlietas, apgleznotas zīda 
šalles, ādas zābaki un čības, rok-
darbi no jau izmantotām lietām. 
Daži izstādes objekti bija stai-
gājoši, piemēram,  pirts kreklu 
šu  vēji savus darinājumus demon-
strēja, jau uzvilktus mugurā. 

Citu ieviržu veikums bija re -
dzams noslēguma koncertā, kas 
sākās ar animācijas ievirzes bēr-
nu veidotās filmiņas pirmizrādi. 
Tad Sprīdīšu skoliņas bērni dzie-
dāja, ievirzes „Latvijas vēsture 
bildēs” dalībnieki veidoja kop-
bildi, kas jau nākamajā mirklī 
bija kļuvusi par vēsturi, teātŗa 
sporta dalībnieki improvizēja. 
Leļļu teātŗa ievirze rādīja pasaku 
par Lāčausi, teātŗa ievirze - tau-
tasdziesmu etīdes, bet dejas un 
kustības ievirze - kustību uzvedu-
mu. Pirts ievirze sarīkoja krustotā 
vārdotā pēriena paraug de mon-
strējumu, bet latviskās virtuves 
ievirze savu veikumu ļāva iz  garšot. 
Īpašus akcentus koncertam deva 
neformālās ievirzes - nīkšanas vīri 
ar skanīgākajām balsīm.  

Kaut ne citiem parādāmas, bet 
ne mazāk vērtīgas bija tā sauktās 
runājamās un domājamās ie -
virzes, kas 3x3 nometnēs vienmēr 
iecienītas - ģimeņu seminārs, 
dievturība, polītika, folklora, pļa-
vas mācība, vilku mācība bēr-
niem, bēbīšu skoliņa vismazā-
kajiem kopā ar vecākiem u.c. 
Neaizmirstamu pārsteigumu no -
slē  guma vakaram sagādāja uguns 
skulptūru veidošanas ievirze - no 
koka un siena veidotās figūras 

degot veidoja skaistus rakstus 
Liepnas pļavā.    

Taču ne tikai jaunu amatu 
apgūšana un savu spēju un 
uzdrīkstēšanos atklāšana ir 3x3 
dalībnieku ieguvums. Nometne 
rosina arī uz pārdomām un jau-
nām atskārsmēm. Tā šoreiz, 
akcentējot darba tikumu, svēt-
brīdī Liepnas evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā 3x3 dalībniekiem 
tika atgādināts, ka Dievs svētī ar 
prieku darītu darbu, bet daudzi-
nājums lika aizdomāties par 
visgrūtāko darbu - darbu ar sevi 
un darba jēgu, atbildot sev, kā 
labā strādājam - vai arī savas 
tēvzemes labā? 

3x3 dod iespēju tuvāk iepazīt 
to Latvijas vietu, kur nometne 
notiek, un liepnenieši un alūk- 
   s nieši par to bija godam gādāju  ši 
ne tikai ar savu viesmīlību, bet 
arī iepazīstinot ar sevi koncertos 
un ekskursijās, kā arī uz pēc-
pusdienas „Apvāršņa” sarunām 
aicinot Alūksnes novada vadītāju 
Aivaru Fominu, malēniešu valo-
das pētnieci Daci Markus, no -
vadpētnieku Jāni Poli un novad-
nieku fotomākslinieku Gunāru 
Bindi. 

Bet vēlo vakara sarunu viesi 
bija paši 3x3 aktīvisti: Līga Ru -
perte un Inese Krūmiņa stāstīja 
par 3x3 vēsturi, Uldis Siliņš 
rosināja stāstīt latviešu likteņ-
stāstus, interesanta saruna pēc 
koncerta baznīcā raisījās ar 
latviešu vijolnieci Rasmu Liel-
mani no Meksikas. Nometnes 

dalībnieku talanti mirdzēja tra-
dicionālajā Brīvā mikrofona va -
karā.

Darbīgajā nedēļā 3x3 dalīb-
niekiem bija jāiespēj izdarīt arī 
valstisks darbs - 23. jūlijā jāno-
balso referendumā par 10. Saei-
mas atlaišanu. Centrālās vēlēšanu 
komisijas dati liecina, ka Liepnas 
vēlēšanu iecirknī par Saeimas 
atlaišanu nobalsoja 402 vēlētāji, 
pret - 31. 

Līdz šim polītiķi un valdība 
nav veltījuši īpašu vērību 3x3 
ieguldījumam latviskās identi-
tātes veidošanā, tādēļ svarīgs 
notikums bija kultūras ministres 
Sarmītes Ēlertes viesošanās no -
metnē. Sarunā ar Latvijas 3x3 
padomes priekšsēdi Inesi Krū-
miņu un ārzemju koordinātori 
Līgu Ruperti secināts, ka daudzas 
lietas, kas liktas ministriju pamat-
nostādnēs, 3x3 jau sen reāli dar-
bojas, turklāt 3x3 darbība sasau-

cas ar diasporas jautājumiem. S. 
Ēlerte atbalstīja ideju, ka vairāk 
jārūpējas par kuplo ģimeņu 
dalību 3x3 saietos, kā arī jāatbalsta 
Latvijas lektoru nokļūšana ār -
zemju nometnēs un pirmās 3x3 
nometnes sarīkošana Īrijā.

Liepnas 3x3 vadītāji bija Aloida 
un Viktors Jurčenko. Šī bija 
ceturtā viņu vadītā nometne, nu 
stafete tikšot nodota bērniem, 
kas jau izauguši un pēdējās 
nometnēs bija labi palīgi vecā-
kiem.    

Bet nākamgada nometņu sta-
feti, nolaižot Liepnas 3x3 karogu, 
pārņēma Dinas un Reiņa Cepļu 
ģimene, kas vadīs savu pirmo 
nometni Kocēnos, un Ilze Ceiša, 
kas organizē pirmo 3x3 nometni 
latviešiem Dublinā, Īrijā. 3x3 
ideja dzīvo jau trīsdesmit gadus 
un atrod piepildījumu visur, kur 
mīt latvieši. 

Rasma Zvejniece

Mīlētāji senatnē – Ješka- Māris Kucāns, Marija – Kristīne 
Vansenta
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Jānis Atis Krūmiņš ar zēniem vilku mācībā
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Gaŗezera sagatavošanas skolas 
(GSS) otrā posma audzēkņi šova-
sar skolotāju un audzinātāju ap -
rūpē pavadīja nometnē trīs 
nedēļas. Sandrai Kronītei-Sīpolai 
nesen aizejot jaunajā GVV direk-
tores amatā, GSS vadību pārņē-
ma un par nometnes admi-
nistratorēm kļuva Andra Sīpola 
un Gunta Bērda (Beard).  Viņas 
abas ir pieredzējušas darbinieces 
GSS, tāpēc nebija šaubu, ka darbs 
šovasar sekmēsies. Šovasar GSS 
nometnes abos posmos galvenā 
tema bija izvēlēta latviešu gads-
kārtu svinības un ar tām saistītās 
tradicijas. 

Kārtējā posma nobeiguma 
sarī ko jumā šā gada 30. jūlijā, kad 
vienkopus pulcējās audzēkņi, 
vecā ki, audzinātāji un skolotāji, 
skanēja dziesma “Ai, jel’ manu 
vieglu prātu”. Pēc skanīgā dzie-
dājuma klausītāju priekšā stājās 
bijušie GSS audzēkņi. Raitā 

Ardievas sagatavošanas skolai, esi  sveika  Gaŗezera  vasaras  vidusskola !
latviešu valodā viņi stāstīja par 
latviešu gadskārtu svinībām: 
Miķeļiem, Mārtiņiem, Lieldie-
nām. Stāstījums tika papildināts 
ar atbilstīgām latviešu tautas 
mīklām, no kuŗām vairākas tika 
uzdotas arī klātesošajiem. Vai 
atminējām? Jā! Tomēr bez mīklu 
teicēju palīdzības atminējumos 
neiztikām. 

Kā pastāstīja GSS admini strā-
tore Gunta Bērda, aizvadītās trīs 
nedēļas ir bijušas ļoti sekmīgas.  
Audzēkņu sadarbība ar skolota-
jiem Vilni Birnbaumu un Terezi 
Inveisu ir bijusi  ļoti rosinoša.   
Kā savā runā apliecināja mūzikas 
skolotāja Tereza Inveisa: - “Visi 
bijušie GSS pēdējā posma au -
dzēkņi ir iemācījušies izteikt 
savas domas skaidri un saprota-
mi latviešu valodā.  Tas nav tikai 
mechānisks runas veids, tā ir arī 
domāšana latviski, kas izveidoju-
sies  viņu iekšējā sprieduma re -

GSS audzēkņi un darbinieki.  Trešajā rindā trešā no labās:  GSS 
administrātore Andra Sīpola, otrajā rindā pirmais no kreisās: 
keramikas skolotājs Uldis Stepe, otrā no kreisās: administrātore 
Gunta Bērda (Beard)

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

Sv. Jāņa draudzes Toronto 
lauku īpašumā Saulaine šogad  
jūlijā katrs atcerējās kaut ko citu. 
Tāpēc Larisas Enzeliņas-Kaļiņ as 
izdomātie “atmiņu zari”, Saulaines 
nometnes 60 gadu jubilejas 
sarīkojumā 10. jūlijā bija tik ļoti 
jauki. Larisa bija piestiprinājusi 
koka zarus ap visu tā saucamo 
“kiosku”, kas jau gadu desmitiem 
Saulaines pagalmā lepni sagaida 
viesus. Ciemiņi, kā anonīmi, tā 
norādot vārdus, uz papes četr-
stūŗiem uzrakstīja savas mīļākās 
atmiņas par Saulaini.  Uzrakstītais 
tad tika iekārts saitītē pie zariem. 
Pa gabalu skatoties, daudzās 
baltās zīmītes plivinājās vējā kā 
mazu, baltu putnu spārni.

Kādas bija šīs atmiņas?  “Pel-
dēšanās pie vecā tilta”, “Dejošana 
šķūnī”, “Kanū braucieni uz Va -
sagas ezermalu”, ”Skaistie svecī šu 
dievkalpojumi, pie čalojošās upī-
 tes, putnu čivināšanas un kvarkš-
ķošām vardēm”, “Upe, šķūnis, 
jaunais tramplīns”, “Arch. Ar -
nolda Lūša svaigi izmakšķerētās 
un nožāvētās zivis...mmmm”, 
“Saulainē bija visjaukākie Jāņi 
visā pasaulē”,“1952. gadā kāda 
meitene atrada koferī čūsku!” 
Prāvests emeritus F. T. Kristbergs 
atcerējās ilggadējās nometnes 
saimnieces Ērikas Reinfeldes 
uzputoto, saldskābo ābolu bieze-
ņa saldo ēdienu, kas bija gatavots 
no Saulaines āboliem—kas par 
mīlestības darbu tos salasīt un 
notīrīt! Toronto Pensionāru ap -
vienības priekšniece Valija Brik-
s ne uz savas zīmītes pateicās par 
Saulaines nometnes bērnu rūpīgi 
sagatavotiem priekšnesumiem 
pensionāru ciemošanās laikā.

Šogad nometne bija vissekmī-
gākā no pēdējos gados notikuša-
jām. Pāri par 50 bērnu! Nometnes 
komiteja ( Ruta Lauze-Valente, 
Elviga Sebre, Aina Tilupa, Alberts 
Vītols un Maria Thorburn) strā-
dāja kopš Ziemsvētkiem, lai iz -
plānotu bagātīgo programmu, 
virtuves personālu un sarunātu 
vadītājus ( Pēteris Aveniņš, Kalvis 
Avens, Kristīne Lauze-DeGiorgio, 
Jūlija Kaņķe, Jēkabs Lauzis, 

Čūska koferī...
Maggie Pelūde, Baiba Reinfelde, 
Ērika Tomiņa, Kalvis Začs un 
komandante Ruta Lauze-Va-
lente). “Putnu salu” vadīja Kris-
tīne Lauze-DeGiorgio un Baiba 
Reinfelde. Paldies korporācijai 
“Latvia” par vadītājas Ērikas 
Tomiņas atbalstīšanu, lai viņa 
varētu strādāt nometnē. Ērika tik 
ļoti grib nākamajā gadā atgriez-
ties Saulainē. 

Nometnes programma bija ļoti 
uzmanīgi izdomāta! No rīta līdz 
tumsai bija ieplānotas interesan-
tas nodarbības, tā, ka nebija laika 
ilgoties pēc mājām. Prāvests 
emeritus FT Kristbergs vadīja 
svecīšu dievkalpojumus un māc. 
Anita Gaide vadīja svētdienas 
dievkalpojumu. Prāvests Krist-
bergs rūpējās par ticības mācības 
pārrunām, vienmēr tās pasnie-
dzot interesantā, bērniem sapro-
tamā, diskusiju veidā. Nodarbības 
– Tautasdziesmas un rotaļas: 
Alberts Vītols un Maria Thor-
burn; Zvaigžņu pētīšana: Zintis 
Pērkons; Tauriņu pētīšana: Sar-
mīte Hanzene; Koklēšana: 
Andrejs Kūlnieks (paldies Arian-
nai Liepiņai par aizdotajām kok-
lēm); Filmu vakari: Armands 
Sebris. Paldies Ritai Dirsei par 
filmas “Kā Tev klājas, Rūdolf 
Ming?” aizdošanu. Uz izrādi bija 
aicināti visi, kas vēlējās to noska-
tīties. Pēc izrādes Rita vadīja dis-
kusijas par apbalvoto filmu. 
Klātesošie ieteica filmu izrādīt 
vēlreiz kādā Saulaines sarīkoju-
mā. Vēl nodarbības – Lidojošā 
šķīvja (Frisbee) apmācības: 
Jennifer Baretta; Ādas apstrāde : 
Arnis Pelūde; Mākslas nodarbī-
bas: Aina Tilupa. Paldies Ainai 
par keramikas apmācībām, mas-
ku gatavošanu ķekatās iešanai, 
zīda lakatu krāsošanu ar Saulainē 
salasītām zālēm un puķēm, kok-
vilnas kreklu krāsošanu, riekstu 
čaulu rotu gatavošanu, gumijas 
plākšņu izgrebšanu un apsveiku-
mu kartīšu drukāšanu no izgreb-
tajām formām, bērzu tāss laiviņu 
gatavošanu! Laiviņas gatavojot, 
bija atļauts lietot tikai aukliņu, lai 
tās sasietu laiviņas formā. Aina 

un Elizabete-Anne Kukura  rūpē-
jās par tamborēšanas stundām. 
Kas par dažādību! Visi mākslas 
darbi tika izstādīti mākslas izstā-
dē “Saulšķūnī”. Tos apbrīnoja 
paši bērni, vecāki, ģimenes locek-
ļi un ciemiņi. Izstādes centrā no 
griestiem nokarājās masīva  “Ze -
meslode”, bērnu un Nikolaja 
Mašina, jun. izveidota no Sau-
lainē savāktiem vīnogu vīteņiem 
un ciedru zariem. Izstādi uzstā-
dīja Aina Tilupa, Armands Sebris 
un Grietiņa Pētersone. Kā redzat, 
tikpat kā visās nodarbībās tika 
lietotas dabīgas, Saulaines ap -
kārtnē sameklējamas, izejvielas.

Šogad bija Sidrabenes nomet-
nes kārta viesoties Saulainē. 
Bērni un vadītāji pavadīja dienu, 
peldoties upē, baudot nometnes 
garšīgās maltītes, spēlējot spēles, 
lai bērni cits ar citu iepazītos, un 
pats galvenais – ejot ķekatās. 
Saģērbušies maskās un kostīmos 
par vilkiem, lāčiem, kaķiem, abu 
nometņu bērni devās Saulaines 
kalnā, lai ietu no mājas uz māju, 
dziedot tautasdziesmas. Pēc bra-
šās izdziedāšanās pie Kristiņa 
kundzes un Seminoviem varēja 
dabūt saldumus, pie Tilupiem – 
Annas Tilupas 200 svaigi izcep-
tus pīrāgus. Pēc vakariņām un 
pirms Sidrabenes bērni devās ar 
autobusu atpakaļ uz savu nomet-
ni, Saulaines bērni viņus pacie-
nāja ar interesantu saldo ēdienu 
– pašu pagatavotu piparmētru 
saldējumu. 

Izdevies bija pirmais uguns-
kurs ar izcilu uzvedumu Alberta 
Vītola un Marijas Thorburn reži-
jā. Luga bija izveidota, balstoties 
uz latviešu pasaku pazīstamo 
temu par diviem “gudriem” dē -
liem un vienu “muļķīti”. Protams, 
“muļķītis” izrādījās gudrāks, 
izpalīdzīgāks un labsirdīgāks un 
pasakas beigās apprecēja skaisto 
princesi. Izrādi kuplināja gais-
mas, mūzika, skaņu efekti, mazo 
nometņotāju “Putnu salas” rota-
ļas, kostīmi, ritmoplastikas uzve-
dums, kopdziesmas un lielisks 
humors. Ugunskura vakaru ap -
meklēja pāri par 150 nometnes 

atbalstītāju, kas pēc izrādes vēl 
ilgi ciemojās “Priežu zālē”, pārru-
nājot notikušo, kavējoties atmi-
ņās un baudot Ausmas Miķel-
sones pīrāgus, dzeltenmaizi, svai-
 gas zemenes un citus gardumus.

Divas nedēļas par bērnu, vadī-
tāju un viesu pacienāšanu rūpē-
jās galvenie saimnieki: Meta 
Bāze, Pēteris Mašins, Ēriks Začs. 
Palīgos bija: Matīss Aveniņš, 
Biruta Dirse, Rita Dirse, Kārlis 
Hawkins, Kyra Keckes, Kon    s-
tantīns Mašins, Uldis Pavlovičs, 
Lilita Tanne. Būtu svarīgi piemi-
nēt, ka Biruta Dirse brīvprātīgi 
nostrādāja, divas pilnas nedēļas 
palīdzot virtuvē, arī cepot kūkas 
un kliņģeri Saulītes Patterson 
dzimšanas dienas svinībām.

Bērnu svētkos nodarbības 
vadīja paši vadītāji, kā arī Andris 
un Karena Aveniņi un Dace 
Zača. Paldies!

Bērni devās arī izbraukumā ar 
busu uz Vasagas ezermalu, kā arī 
dabūja izvizināties pa visu 
Saulaini zirga vilktā pajūgā. 
Samaksu par šīm iespējām sedza 
nelaiķa Pēteŗa Stivriņa fonds.  
“Saulšķūnis” tika izmantots ne 
tikai mākslas izstādei, bet arī 
deju priekiem un noslēguma 
koncertam. Koncerts pulcēja 
daudz viesu, tajā bērni varēja 
uzstāties ar visu ko viņi bija 

iemācījušies iepriekšējās divās 
nedēļās. 

Komandante Ruta Lauze-Va-
lente pateicās visiem par izcili 
labu nometni un aicināja to 
apmeklēt nākamajā gadā, arī 
izsakot īpašu paldies Saulaines 
saimniekam un saimniecei Artu-
ram Lauzim un Elvigai Sebrei. 
Paldies arī Annai Tilupai par 
palīdzību materiālu sagatavoša-
nā dažādām nodarbībām un Dr. 
Anitai Tannei un Tyler Harris 
par medicīnisko aprūpi. Paldies 
Karolīnai Jankovskai par Sau-
laines jauno t-kreklu pasūtināju-
mu izkārtošanu.

Paldies nometnes komitejai, 
vecāku komitejai, visiem nomet-
nes bērniem, vecākiem, nomet-
nes atbalstītājiem, darbiniekiem 
un talciniekiem, kā arī Sv. Jāņa 
draudzes padomei un personā-
lam par sadarbību! Bez jums 
nometnes nebūtu!

Par to čūsku koferī jautājums 
palicis neatbildēts jau kopš 1952.
gada –vai tā ielīda pati, lai meite-
ni nobiedētu, vai arī kāds palaid-
nis puisis to ielika? Ja kāds zina 
atbildi, lūdzu paziņojiet to redak-
cijai!

Uz redzēšanos Saulaines Ru -
dens svētkos, svētdien, 18. sep-
tembrī!

Kristīne Stivriņa
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avotu audzēkņu pašapziņas un 
intelekta veidošanā. 

Savā pateicības runā Gunta 
Bērda vēl pieminēja aizvadītā 
posma audzinātājus, kuŗu darbs 
GSS mācību periodā ir bijis ne -
atsverams, viņa teica: “ Šīs vasaras 
darba pārbaudījums šoruden 
lieti noderēs, atsākot turpmākās 
mācības kolledžās un uni ver-
sitātēs. Savā un administrātores 
Andras Sīpolas vārdā sirsnīgi 
pateicos par iejūtīgo attieksmi un 
sadarbību, palīdzot mums vadīt 
GSS!”

Ar izcilību tika atzīmēti GSS 
posma labākā meitene un zēns.  
Tie ir Krista Roze un Andrejs 
Albertiņš. Klātesošo aplausu su -
mi  nāti, priekšā tika aicināti visi 
pārējie GSS otrā posma audzēkņi. 
Viņus redzēsim nā  kamgad Gaŗ-
ezera vasaras vidusskolas pirmās 
klases audzēkņu rindās.

Vilnis Trops Gaŗezerā.

        

zultātā.  Brīžiem izteiktās domas 
ir bijušas augstā intelekta pakāpē, 
tās dažbrīd pārsteigušas pat 

skolotājus. Saprotam, ka arī ba -
gātīgi sniegtais izziņas materiālu 
klāsts ir noderējis par rosinošu 

Mākslas izstādē
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Diriģentam Andrim Nelsonam 
piešķirta Vācijas fonoakadēmijas 
balva „Echo Klassik” katēgorijā 
Gada diriģents. Latviešu diriģents 
izvirzīts arī britu mūzikas žurnāla 
„Gramophone” balvai katēgorijā 
Gada mākslinieks 2011.

„Echo Klassik” balva Andrim 
Nelsonam piešķirta par Igora 
Stravinska baleta „Ugunsputns” 
un „Psalmu simfonijas” ieska-
ņojumu kopā ar Birmingemas 
simfonisko orķestri, kuŗa galve-
nais diriģents Andris Nelsons ir 
kopš 2008. gada. Balva tiks pa -
sniegta 2. oktobrī Berlīnē. “Echo 
Klassik” balvas tiek pasniegtas 
kopš 1994. gada, ik gadu godinot 

Andris Nelsons saņems 
„Echo Klassik” balvu 

un izvirzīts 
„Gramophone” balvai

izcilākos un panākumiem ba -
gātākos Vācijas un starptautiskās 
mūzikas pasaules pārstāvjus. 

Britu mūzikas žurnāla „Gramo-
phone” balvu nominantus izvirza 
un par tiem balso īpaši atlasīta 
žūrijas komisija, taču katēgorijā 
Gada mākslinieks uzvarētāju 
nosaka “Gramophone” lasītāju 
balsojums. Līdz 31. augustam  par 
Andri Nelsonu var nobalsot 
mājaslapā www.gramophone.co.
uk. Šai balvai kopumā izvirzīti 
desmit mākslinieki – diriģenti 
Andris Nelsons, Gustavo Duda-
mels un Ivans Fišers, diriģents 
un viola da gamba virtuozs Žordi 
Savals, pianisti Micuko Učida un 

Langs Langs, trompetiste Elisone 
Bolsoma, vijolniece Alina Ibra-
gimova, dziedātājs Jonass Kauf-
mans un Berlīnes filharmoni-
skais orķestris. “Gramophone” 
balvu pasniegšana sadarbībā ar 
“Steinway & Sons” notiks 6. 
oktobrī.

Šobrīd Andris Nelsons turpina 
diriģēt Richarda Vāgnera operas 
„Loengrīns” izrādes Baireitas fes-
tivālā. Augusta nogalē un sep-
tembra sākumā Andris Nelsons 
kopā ar Concertgebouw orķestri 
dosies koncertturnejā, kuŗas 
ģeografija iekļaus Amsterdamu, 
Frankfurti, Dortmundi, Lucernas 
festivālu un Grafenegas festivālu. 
10. un 11. septembrī Andris Nel-
sons stāsies pie Berlīnes Filhar-
moniķu diriģenta pults koncertos 
Berlīnē, bet septembŗa beigās un 
oktobŗa sākumā kopā ar Birmin-
gemas simfonisko orķestri Eiro-
pas turnejā koncertēs Turīnā, 
Cīrihē, Tulūzā, Madridē un 
Barselonā.

Liene Jakovļeva
 

Andris Nelsons

Visu septembri Jūrmalas pil-
sētas  mūzejā Majoros, Pilsoņu 
ielā 29 būs apskatāma ASV glez-
notāja Aivara Zandberga gleznu 
izstāde “No krasta līdz kras-
tam” (no plkst. 10.00 līdz 6.00; 
pirmdienās un otrdienās mūzejs 
slēgts). Izstādi atklās  2. septembrī 
plkst 7.00.

Aivars Zandbergs dzimis 1940. 
gada 20. augustā Liepājā. Tēvs 
bija policists Aizputē, Rīgā un 
Gaiķos. Ģimene, baidoties no 
kaŗa terrora, atstāja Kurzemi un 
devās bēgļu gaitās, ierodoties 
Berlīnē 1944. gadā tieši laikā, kad 
to pilnā sparā bombardēja 
sabiedroto karaspēks. Rietum-
vācijā Zandbergi uzturējās pār-
vietoto personu nometnēs, līdz 
1950. gadā radās iespēja emigrēt 
uz ASV un apmesties uz dzīvi 
Teksasā. Vēlāk ģimene pārcēlās 
uz Konektikutas pavalsti, kur 
dzīvoja mātes brālis. 

Konektikutā A. Zandbergs ie -
stājās mākslas skolā Art Instruc-
tion, Inc., kur mācījās komerciālo 
mākslu. Beidzis vidusskolu, viņš 
izglītojās Praktiskās mākslas sko-
lā Bostonā un saņēma diplomu 
reklāmas dizaina speciālitātē. 
Bostonas Mākslas institūtā viņš 
ieguva  mākslas bakalaura gradu. 
No  Bostonas lielāko mākslas 
skolu un kolledžu 1963. gadā 
izraudzītajiem 14 absolventa 
darbiem A. Zandbergs par savu 
diplomdarbu ieguva pirmo god-
algu.  Viņš mācījās mākslinieku 
Rona Breika (Ron Brake), Deivida 
Kērtisa (David Curtis) un ievē-
rojamā Jaunanglijas gravīru 
meis   tara Filipa Hikena (Phillip 
Hicken) vadībā.  A. Zand  bergs 
glez    no eļļas gleznas, akvareļus, 
darina skulptūras, kokgrebumus, 
apstrādā dzintaru. Viņš nodi-
bināja savu dizaina un celtniecības 
firmu, kas plānoja un cēla  veika-
lus, mājas, baznīcas un  viesnīcas. 
Fall River pilsētā  A. Zandbergs  
izstrādāja Sv. An  to  nijas baznīcas 
rekonstrukcijus plānu un uzrau-
dzīja pārbūves darbus.

Nantuketas (Nantucket) salā A. 
Zandbergs vadīja Vovinetas 
(Wauwinet) kūrorta viesnīcas 
rekonstrukciju. Četrpadsmit mē -
nešu laikā, kamēr notika rekon-
strukcijas darbi, A. Zand bergs 
izmantoja iespēju uz papīra un 

Mākslinieka Aivara Zandberga izstāde Jūrmalā

audekla iemūžināt Nantuketas 
salas un jūras skaistumu. Hotel 
Wauwinet īpašnieki nopirka 
septiņus Zandberga darbus, lai 
izgreznotu viesnīcas telpas, kā arī  
lūdza mākslinieku apgleznot 
vēsturiskās viesnīcas vestibila 
griestus. 

A. Zandbergu 1976. gadā lūdza 
uzņemties ASV 6. Vispārējo lat-
viešu Dziesmu svētku mākslas 
izstādes vadītāja pienākumus, 
izstādē piedalījās vairāk nekā 150 
latviešu mākslinieku no ASV, 
Kanadas, un Eiropas. A. Zand-

bergu 1996. gadā  uzņēma Lat-
vijas Mākslinieku savienībā, viņš 
bieži bieži brauc uz dzimteni, lai 
piedalītos plenēros Cēsīs, Saul-
krastos un Liepājā. Dzimtajā 
pilsētā Liepājā viņam divas reizes 
piešķīra godalgu izstādē, kuŗā 
piedalījās vairāk nekā 35 dažādu 
valstu mākslinieki.

Aivaram Zandbergam ir biju-
šas vairāk nekā desmit perso-
nālizstādes, viņš piedalījies ap -
mē  ram 200 vietējās izstādēs, 
ieguvis  daudzas godalgas un 
prēmijas par  darbiem dažādās 
technikās. Vienā no izstādēm 
viņš ieguva trīs pirmās vietas, un 
tas bija vēl nepieredzēts noti-
kums. Par labākajiem atzina viņa 
tintes zīmējumu, akvareli un  
akrila gleznu, turklāt viņš saņēma 
godalgu par izstādes vislabāko 
darbu.  Nākamā rītā ierodoties 
uz izstādes ,,Abstrakcijas” at -
klāšanu, viņu sagaidīja pārstei-
gums –  pirmā godalga par labā-
ko abstrakto darbu. Īpašu godal-
gu viņam piešķīra Vides aizsar-
dzības klubs.  

A. Zandberga darbi atrodas  
daudzās privātās kollekcijās ASV, 
Kanadā un Eiropā.  Rīgā – Misiņa 
bibliotēkā, Melngalvju namā, 
viesnīcā ,,Melturi”; Cēsīs – vies-
nīcā ,,Danlat”  un Cēsu izstāžu 
nama starptautiskajā akvareļu 
kollekcijā; Liepājā – Liepājas 
pilsētas domē, Liepājas pilsētas 

mūzejā; Skrundas pilsētas domē.  
Rīgas 800. gadu svētkos Aivars 

Zandbergs un Jānis Anmanis 
Vernisāžā rīkoja labdarības 
izstādi ,,Mākslinieki Brīvības 
piemineklim”, iegūstot 22 000 
latu ziedojumu Brīvības piemi-
nekļa atjaunošanai. Abi māksli-
nieki saņēma pateicības diplo-
mus. 

A. Zandberga zīmēto pamarku 
2001. gadā Ģen. K. Goppera 
fonds godalgoja Rīgas 800 gadu 
svētkos, to vērienīgi izplatot. Lie-
lajos tautas svētkos Zandbergs 
kopā ar Jāni Anmani rīkoja 
māks  liniekiem izstādi Meln galv-
ju namā. Tā ilga divus mēnešus, 
to apmeklēja arī toreizējā Latvi-
jas valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga.  

Pēdējos gadus A. Zandbergs 
dzīvo un strādā Franklinas pilsē  
tā Masačusetas pavalstī. Viņš ir 
Frank   linas pilsētas domes māk-
slas kollekcijas koordinātors, 
līdztekus darbojas arī pilsētas 
kultūras padomē un ir direktors 
mākslas komisijā. 

Firma Air, Inc. aicināja māk  - 
s linieku biroju telpām radīt divus 

lielus sienas gleznojumus. Tagad 
A. Zandberga gleznas 
,,Ūdenskritums” un ,,Jaunanglijas 
vinjete”  un trīs tintes zīmējumi 
rotā uzņēmuma galveno biroju. 

Aivars Zandbergs ir Amerikas 
latviešu mākslinieku apvienības 
biedrs, Latvijas Mākslinieku sa -
vienības biedrs, Franklinas Māk-
s  las kluba biedrs, kādu laiku bija  
tā prezidents. Viņš ir arī  Rhode 
Island Water Color Society biedrs 
un direktors, Foksboro,  Keip ko-
das un  Rokportas māks linieku 
apvienības biedrs. 

Aivars Zandbergs savā studijā  
apmāca topošos māksliniekus, 
jau vairākus gadus māca glez-
nošanu vietējā senioru centrā, kā 
arī 3x3 nometnēs Ņujorkas 
draudzes īpašumā Katskiļu kal-
nos.  

Aivars ir precējies ar Irēni Skul-
ti, ģimenē ir meita Rita, dēls Gu -
nārs un mazdēli Lars un Stefans. 
Aivars ar Irēnu Skulti iepazinās 
skautu un gaidu lielajā nometnē 
Pensilvānijā. Abi vēl aizvien dar-
bojās Daugavas 8. skautu un Sau-
leskalna gaidu vienībā Bostonā.

Jānis Bībelnieks

Aivars Zandbergs ,,Bāka”

Aivars Zandbergs
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Mūža miegā aizmidzis

KARL B. JOHNSON
Dzimis 1958. gada 28. decembrī, Charlottesville, Virginia,

miris 2011. gada 26. jūlijā, Vancouver, Washington

Par viņu sēro
Vecāki Vija un Peter

Ģimene - Karen un John, 
Andris, Anita, Ēriks, Kārlis un Kendrah

Krustmāte Ruta
Radi Latvijā

Tur, tālajā pļavā,
Kur atmiņas zied,
Tur mani Jūs
Vienmēr satiksiet.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā sieva, māte, vecmāmiņa un māsa

INA ĒRIKA GRĪNBERGS, dz. Treijs
Dzimusi 1937. g. 25. novembrī Vitrupē, Latvijā,

mirusi 2011. g. 8. jūlijā Linkolnā, NE

Vadiet mani dziedādami,  
Nevadiet raudādami,   
Lai iet mana dvēselīte  
Pie Dieviņa dziedādama.

Mīlestībā viņu piemin vīrs Juris,
dēls Ivars ar sievu Moniku un mazmeitu Emily,

dēls Jānis ar sievu Aleksandru un mazmeitu Lailu,
brālis Jānis ar ģimeni, vīra māsas Maruta un Dave

Barnhouse, un Anda Howe ar ģimeni

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā  

SILVIJA LAPIŅA
(dzim. Baltgaile)

Dzimusi 1912. gada 22. aprīlī, Rīgā,
mirusi 2011. gada 10. jūnijā Rockville, Maryland

Sēro
ALDIS, SUSAN, ALEKSANDRS

RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Vasaras pilnbriedā, 2011. gada 
8. jūlijā no rīta, otrā dienā pēc 
pārciestas operācijas iegrimstot 
miegā, mūžībā aizgāja profesors, 
ģeologs, trimdas latviešu sabied-
riskais darbinieks un akadēmiskās 
vienības „Līdums” vecdraugs 
Aleksis Dreimanis. 

Aleksis dzimis 1914. gada 13. 
augustā Valmierā vēsturnieka 
Pētera Dreimaņa un skolotājas 
un mājsaimnieces Martas Eleo-
noras (dzim. Leitis) ģimenē. 
Sakarā ar tēva darba vietas – 
Rīgas Aleksandra ģimnazijas 
evakuāciju uz Krievijas vidienu, 
trīs bērnības gadus Aleksis 
nodzīvoja Saranskā, kur iemācījās 
arī lasīt un rakstīt krieviski. 
Ģimene atgriezās Latvijā 1920. 
gadā. Drīz viņš uzsāka skolas 
gaitas Rīgas pilsētas 1. ģimnazijā. 
Pēc tās absolvēšanas 1932. gadā 
iestājās Latvijas Universitātes 
Matemātikas un dabaszinātņu 
fakultātes Dabaszinātņu nodaļā, 
kuŗu beidzot 1938. gadā iegūst 
Mag. rer. nat. gradu ģeoloģijā. 
Jau studiju laikā, 21 gada vecumā 
Dreimanis publicē savu pirmo 
zinātnisko darbu par glaciotek-
tonisko struktūru pielietošanu 
leduslaikmetu stratigrafijā, kas 
vispāri ir pirmā publikācija 
kinetostratigrafijā pasaulē. Par 
šo pētījumu, kas veikts Daugavas 
stāvkrasta atsegumos augšpus 
Doles salas, tēva māju Daugmales 
„Tomēni” tuvumā, tiek iegūta 
Krišjāņa Barona prēmija, bet 
gadu vēlāk Latvijas Universitātes 
studentu zinātnisko darbu kon-
kursā 1936. gadā viņa pētījums 
Latvijā tiek godalgots ar zelta 
medaļu. Pētījums galvenokārt 
veikts, balstoties uz viņa paša 
izstrādātu mineraloģiski-petro-
grafisku metodi, kas vēlāk zināt-
niskajā literātūrā tika saukta par 
Dreimaņa metodi. Studiju laikā 
Dreimanis darbojas LU Dabas-
zinātņu studentu biedrībā un tās 
žurnāla “Daba un zinātne” 
redakcijā, kā arī raksta dzeju. 
Viņš iestājas studentu vienotnē 
“Līdums” 1932.gadā, un ir tās 
vecākais 1935./1936.g. No 1937. 
līdz 1944. gadam viņš strādā 
Latvijas Universitātes Ģeoloģijas 
un paleontoloģijas institūtā par 
subasistentu, jaunāko asistentu, 
lektoru un privātdocentu. Tajā 
pašā laikā viņš darbojos arī 
Zemes bagātību pētīšanas in -
stitūtā. Obligāto kaŗadienestu 
Latvijas armijā no 1939. līdz 
1940. gadam Dreimanis nobeidz, 

būdams rezerves leitnants. Nozī-
mīgs ir 1942. gads, kad kopā ar 
Pēteri Liepiņu tiek uzrakstīta 
grāmata studentiem praktiskiem 
darbiem ģeoloģijā “Latvijas mi -
nerāli un ieži” un izieta arī ha -
bilitācijas procedūra Latvijas 
Uni   versitātē.

Lielas pārmaiņas dzīvē nes 
1944. gada pavasaris, kad Drei-
mani iesauc Latviešu leģionā, kur 
viņš leitnanta dienesta pakāpē 
lielāko tiesu darbojas par kaŗa 
ģeologu, izņemot trīs mēnešus 
pēc Rīgas krišanas, kad viņu 
nozīmē 19. divīzijas 43. pulkā 
dienestam Kurzemes cietoksnī. 
Tomēr Ziemsvētku kauju laikā ir 
pienākusi pavēle, ka viņam 
jāatgriežas kaŗa ģeologu vienībā, 
viņš tiek aizsūtīts uz kaŗa ģeologu 
stābu Italijas Tirolē. Te pienāk arī 
kaŗa beigas, kam turpinās 18 
mēnešu ilga un smaga dzīvošana 
teltīs kaŗa gūstekņu nometnē 
Italijā. Pēc pusotra gada gūsta 
Dreimanis nokļūst DP (Displaced 
Persons) nometnē Gēsthahtā. 
Pēc atbrīvošanas no tās viņš mā -
ca ģeoloģiju Baltijas Uni versitātē 
Hamburgā un Pinebergā no 
1946. līdz 1948. gadam.

Pēc darba piedāvājuma Rietu-
mu Ontario Universitātē (Uni-
versity of Western Ontario), 
Londonā (Kanada) viņu pārbau-
dīja politiskā skrīninga komisija 
Londonā (Anglija). Rietumu 
Ontario Universitātes Ģeoloģijas 
departamentā vispirms Drei-
manis strādā par lektoru, vēlāk 
par docentu, asociēto profesoru, 
bet ar 1964. gadu par profesoru. 
Vaterlū Universitātē (University 
of Waterloo) 1969. gadā un Rie-
tumu Ontario Universitātē Drei-
manis iegūst D.Sc.h.c. gradu.

Paralēli akadēmiskajam dar-
bam un plašajiem ledāja veido-
jumu pētījumiem Lielo ezeru 
rajonā, kas viņa vārdiem runājot 
„ļoti atgādina Latviju, bet par 
lielu nožēlu nav dzimtene”, 
Aleksis Dreimanis plaši iesaistās 
starptautiskās kvartārpētniecības 
organizācijās, sekmē šo orga-
nizāciju publicitātes un autoritātes 
palielināšanos, bet it īpaši sadar-
bību starp dažādu valstu zināt-
niekiem. Sadarbojoties ar Kana-
das un ASV kollēģiem, piecdes-
mito gadu beigās viņš izveido 
jaunu pēdējā leduslaikmeta stra-
tigrafijas schēmu Amerikas Lielo 
ezeru austrumu daļai, kas kļūst 
par pamatu Kanadas pēdējā 
leduslaikmeta stratigrafijai. No 

1967. līdz 1972. gadam viņš ir 
Ģeoloģijas apakškomisijas priekš   -
sēdis Kanadas Nacionālā padom-
devēju komitejā ģeoloģijas pēt-
niecībā. No 1973. līdz 1987. ga -
dam Dreimanis ir Starp tautiskās 
kvartāra pētniecības savienības 
(INQUA) Kvartāra nogulumu 
ģenēzes un litoloģijas komisijas 
priekšsēdis, bet no 1977. līdz 
1987. gadam šīs komisijas mo -
rēnas nogulumu (till) mate riālu 
pētniecības darba grupas vadītājs, 
tanī iesaistīti 150 pētnieki no 32 
valstīm. Šai komisijā viņš iesaista 
visu trīs Dienvidaustrumbaltijas 
valstu (Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas) zinātniekus un panāk 
igauņa Anto Raukas nozīmēšanu 
par komisijas vicepriekšsēdi. No 
1974. līdz 1984. gadam viņš vada 
Kanadas darba grupu UNESCO-
IUGS starptautiskās ģeoloģijas 
korelācijas programmas projektā 
“Kvartāra apledojumi Ziemeļu 
puslodē”. Gaŗākus lekciju ciklus 
viņš nolasa Oulu Universitātē 
(Somijā) 1975.g., Lundas Univer-
sitātē (Zviedrija) 1977.g., Upsalas 
Universitātē un Stokholmas Uni-
versitātē 1981.g. 

Alekša Dreimaņa atstātais zi -
nāt niskais mantojums aptveŗ 
vai  rāk nekā 200 zinātniskus rak-
stus, kā arī sagatvojis ļoti daud-
zus rakstus izdevuma „Latvju 
enciklopēdija” A. Švābes redak-
cijā visiem trim sējumiem (1950-
1956) un papildsējumam (1962). 
Savā garajā un fantastiski raženajā 
zinātnieka mūžā, kas mērams 
vairāk kā 75 gadu garumā, ir 
nolasīti vai ar viņa līdzdalību 
sagatavoti ap 400 referāti. Drei-
maņa zinātniskais sniegums ir 
augstu novērtēts un paliks pie-
minēts visā pasaulē, Kanadā un 
arī Latvijā. Viņš 1979. gadā tiek 
ievēlēts par Kanadas Zinātņu 
akadēmijas locekli (F.R.S.C., 

Royal Society of Canada, III). 
Pensionējoties, 1980. gadā Rie-
tumu Ontario Universitāte viņu 
ievēlē par emeritēto profesoru. 
Vēl 2000. gadu sākumā Dreimanis 
turpina darbu ar doktorantiem 
un maģistrantiem, kā arī veic 
pētniecības darbus kvar tār ģe-
oloģijā, pēdējos gados it īpaši 
kopā ar Latvijas ģeologiem. Par 
Latvijas Zinātņu akadēmijas ār -
zemju locekli viņu ievēlē 1990.
gadā, bet 1991. gadā Latvijas 
Universitāte viņam piešķir Dr.
geog.h.c. gradu. 

Jau tūlīt pēc ieceļošanas Kanādā 
1948. gada vasarā Dreimanis 
apzina Londonas latviešus un 
nodibina Londonas Latviešu ko -
pu, un ir tās ilggadējs vadītājs. 
Parallēli tam viņš līdzdarbojas 
Latviešu nacionālās apvienības 
Kanadā (LNAK) dibināšanā, un 
ir tās priekšsēdis no 1953. gada 
līdz 1971. gadam. Viņš daudz 
referē Kanadas organizācijās un 
radio raidījumos par Latviju un 
latviešu likteņiem padomju oku-
pācijā, kā arī raksta par to ka -
nadiešu avīzēs. Trimdas latviešu 
presei tiek uzrakstīti ļoti daudzi 
ar sabiedriski politisko dzīvi sais-
tīti un informātīvi raksti, aktīvi 
referēts latviešu sarīkojumos. No 
1973. gada līdz 1976. gadam 
Dreimanis ir Latviešu Kultūras 
fonda technisko un dabas zinātņu 
komisijas priekšsēdis, bet no 
1983. gada līdz 1986. gadam – 
Latviešu akadēmisko mācīb-
spēku un zinātnieku apvienības 
(LAMZA) priekšsēdis. Turklāt 
viņš ir arī žurnāla „Akadēmiskā 
Dzīve” redkollēģijas loceklis, bet 
kopš 1979. gada ģeoloģijas noza-
res redaktors žurnālā “Technikas 
Apskats”.  Līdz ar izdevuma „Lat-
 vijas Universitātes  Raksti” atjau-
nošanu 2002. gadā Dreimanis 
kļūst par Zemes un Vides zināt-

nes redkollēģijas locekli.
Dreimanis ir sekmējis latviešu 

mūža organizāciju sadarbību, bet 
nozīmīgākais ieguldījums ir aka-
dēmiskās vienības „Līdums” To -
ronto kopas darbībā un „Līdums” 
darbības atjaunošanā Latvijā. Ar 
Londonas Latviešu kopas atbal-
stu viņš ir nosūtijis vairākus 
desmitus saiņu ar grāmatām un 
citiem materiāliem Latvijas 
augst  skolām, skolām un Valsts 
archīvam. Viņš aicina 1994. gadā 
Latviešu nacionālās apvienības 
Kanadā padomi un citas trimdas 
latviešu organizācijas piešķirt sti-
pendijas studentiem Latvijā, 
iz kārto, ka 90. gados Londonas 
Latviešu kopa ik gadu piešķiŗ 6-9 
stipendijas 250-500 Kanādas 
dolaru apmērā studentiem, kuŗu 
vecāki nedzīvo studiju pilsētā.

Neapšaubāmi, ka ar Alekša 
Dreimaņa aiziešanu Viņsaulē 
esam zaudējuši vienu no aizvadītā 
gadsimta izcilajiem latviešiem. 
Daudzšķautņainā darbība visa 
raženā un ilgā mūža garumā 
liecina par viņa izcilo personību 
un patiesu Tēvzemes un tautas 
mīlestību, bet atstātais garīgais 
mantojums rada šķitumu, ka lai-
ka pulkstenis viņam katru dien-
nakti sita gaŗākas stundas nekā 
citiem... 

Aleksis sekoja savai dzīves-
biedrei Anitai (dzim. Kana), kuŗa 
šķīrās no šīs pasaules šī gada 23. 
aprīlī pēc abu kopējā ģimenes 
dzīvē aizvadītiem 69 gadiem. Par 
Aleksi sēro viņa meitas Aija un 
Māra, un mazbērni Andrejs, 
Maija, Mārcis un Metjū Kanadā, 
daudzie kollēgas, skolnieki un 
draugi.

Vitālijs Zelčs,
saīsināti no žurnāla 
"Akadēmiskā dzīve

Rīga, 2011. gada 10. augusts

ALEKŠA DREIMAŅA 
piemiņai
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Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

FRĪDA GRŪBE
Dzimusi Frīda Marta Nereta

Dzimusi 1919.gada 19. janvarī
Vecsaules pagastā, Pavāres Neretos. Latvijā,

mirusi 2011. gada 6. jūnjā Milwaukee, WI, ASV

Dziļā pateicībā un mīļā piemiņā paturēs, 
Dagnija un Ansis Skulte, 

bērni  Marissa, Todd, Emils un Katrina 
un viņu ģimenes

Mīlestība mūžīga
Nešķir mirušos no dzīviem; 
Tie, kas viņu sirdī slēdz, 
Kļūst par Dieva bērniem brīviem:                                          
Kas gan spētu izšķirt mūs,                      
Mīlestībā vienotus?

Mūsu mīļais

JĀNIS EZERGAILIS
Dzimis 1924. gada 8. jūlijā Kosas pagastā, Cēsu apriņķī, Latvijā

miris 2011. gada 8. augustā Toronto, Ontario

Ja arī Tev svešumā jāaiziet bija
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev dzimtenes mirdzumu klusu.  

(Fr. Bārda)

Mīlestībā viņu piemin
KARĒNA GRĪVERE UN

VIŅAS ĢIMENE – KĀRLIS, ELĒNA,
MĀRTIŅŠ, LINDA, ILZE, BENJAMIŅŠ,

UN VIKTORIJA

Mūsu daudzu gadu labais draugs, 
nenogurstošais cīnītājs par brīvu Latviju

NIKOLAJS UPANS,
savu šīs zemes cīņu izcīnījis, aizmiga mūža miegā

šī gada 20. jūlijā Sietlā 89 gadu vecumā

„Liec zobenu zem galvas,
Liec to pa cirtienam, 
Tas pēdējais, kas sakāms,
Būs jāpasaka tam...” 

 (A. Eglītis)

Nikolaju neaizmirsīs un mīļā piemiņā paturēs
Pēteris un Laila Galiņi

Edgars un Māris ar ģimenēm,
Pēteŗa ģimene

No mums šķīrusies mūsu skolas biedrene

INA ĒRIKA GRĪNBERGA, dz. Treija
Dzimusi 1937. gada 25. novembrī Vitrupes „Āboltiņos”,

mirusi 2011. gada 8. jūlijā Linkolnā, ASV

Vieglas smiltis... AUGUSTDORFAS LATVIEŠU ĢIMNĀZIJAS 
SKOLAS BIEDRI

No mums šķīrusies mūsu klases biedrene

LIGITA VELTA HUSS, dz. Grikmanis
Dzimusi 1938. gada 1. oktobrī Talsos,

mirusi 2011. gada 4. jūlijā Minchenē, Vācijā

Vieglas smiltis...
AUGUSTDORFAS LATVIEŠU ĢIMNĀZIJAS 

X IZLAIDUMS UN SKOLAS BIEDRI

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņa padarīji,
Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj smilšu seģenīti.

Daugavas Vanagu organizācija izsaka līdzjūtību
JĀŅA ALFRĒDA BĒRZIŅA tuviniekiem,

viņu zemes klēpī guldot

DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀ VALDE

Jānis Alfrēds Bērziņš aizgāja mūžībā 2011. gada 3. augustā 
Kurzemē. Ilgus gadus dzīvojis Minsterē, Vācijā, viņš pārcēlās 
uz dzīvi Tēvzemē pirms gada 90 gadu vecumā.

Jānis Alfrēds Bērziņš piedzima 1920. gadā Popes pagastā. 
Viņš studēja Jelgavas Lauk    saimniecības akadēmijā. Vēlāk, 
trim das gados, Jānis Alfrēds Bērzinš studēja arī Minsteres 
universitātē.

1942. gadā, būdams brīvprā tīgais, Jānis Alfrēds Bērziņš 
virsleitnanta pakāpē piedalījās kaujās pie Ļeņingradas, Vol-
chovā, Vidzemē  un Kurzemē, kur  sešas reizes tika ievainots. 
Cīnījies Latviešu leģiona 19. di   vīzijā, 42. pulkā,  apbalvots ar 
pirmās un otrās šķiras Dzelzs krustu.

Kaŗam beidzoties, viņš iesai s tījās jaundibinātās Daugavas 
Vanagu organizācijas darbā, bija DV Vācijas valdes loceklis 
un vicepriekšsēdis starp 1950. un 1973. gadu, arī DV 
Centrālās valdes loceklis un DV ģene rālsekretārs no 1966.  
gada līdz pat 1993. gada decembrim. 1955. gadā  apbalvots ar 
DV Zelta nozīmi.

Jānis Alfrēds Bērziņš ne tikai piedalījās DV un latviešu 
trimdas sabiedriskos darbos, bet arī nodarbojās ar vēstures 
pētnie cību. Viņš bija līdzautors (kopā ar Vili Hāzneru) grāmatai 
„Laiks. Telpa. Ļaudis: Daugavas Vanagu organizā cijas pirmie 
25 gadi. Vē stures apcere”. Jānis Alfrēds Bērziņš bija arī redak-
tors izdevumam „Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā 
(IV-VII)”.

Būdams kaŗavīrs, virsnieks un priekšzīmīgs latvietis, Jānis 
Al  frēds Bērziņš īstenoja savu sapni atgriezties dzimtenē pēc 
kaŗā un trimdā pavadītiem gadiem. 

Esam pateicīgi par viņa mūža darbu latviešu tautas labā.
Daugavas Vanagu Centrālās valdes vārdā

Aivars Sinka

Jānis Alfrēds Bērziņš ar dēlu Pēteri

Miris
JĀNIS ALFRĒDS BĒRZIŅŠ
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(Turpināts 23. lpp.)

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

 FILADELFIJA (PA)
•  6. septembrī pensionāru 

sanāksme Brīvo latvju biedrības 
telpās.  

 KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere.  

KATSKIĻI (NJ)
• Līdz 21. augustam  3x3 no -

metne, nometnes vadītāja Helēna 
Vīksniņa, tālr.:  202- 829-6868; 
informācija: www.3x3katskilos.
info

 KLĪVLANDE (OH)  
• 20. augustā plkst. 10.00 bērnu 

svētki  Royal View piknika lau-
kumā.

Rīko Klīvlandes vanadzes 
sadarbībā ar draudzes skolu. 
Aicināti  latviskas izcelsmes bēr-
ni, arī tie, kuŗi latviski nerunā.  
Būs interesantas nodarbības, 
atjautības pārbaudes stendi, 
sporta spēles. Nodarbības, pus-
dienas un atspirdzinājumi bēr-
niem par brīvu. Ieeja pieaugu-
šiem par vismaz piecu dolaru 
ziedojumu.  Sīkākas ziņas var ie -
gūt, zvanot vanadžu priekšniecei 
Vitai Reinekai, tālr.: 216-676-
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 petegra-
va@earthlink.net 

• 9. septembrī plkst. 7.00  
Apvienotās draudzes lielajā zālē 
komēdija  ,,Tā precas vecpuiši” 
(pēc  A. Čehova lugu ,,Bildi-
nājums” 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 vecu-
mam ieeja brīva.  Rīko DV apvie-
nība. Masoņu laukumā  automa-
šīnas novietot nevarēs. 

• 17. septembrī no  plkst. 7. 00 
rītā līdz plkst. 8.00 vakarā baznī-
cas pagraba telpās darbosies 
Latvijas republikas 11. Saeimas 
vēlēšanu iecirknis. 

• 17. septembrī plkst. 6.00  

Apvienotās draudzes zālē vana-
džu bazārs. Būs tradicionālais 
rudens velšu galds, bufete, izlo-
zes, priekšnesumi. Ieeja sarīkoju-
mā  $15.00 (ar vakariņām).  Au -
tomašīnas varēs novietot Ma -
soņu laukumā. Atlikums vana-
džu aprūpes darbam.

LANSINGA (MI) 
• 11. septembrī plkst. 4.00 

Lansingas  latviešu draudzes 60 
gadu jubilejas sarīkojums ar mie-
lastu Coral Gables Restaurant  
(2838 E. Grand River Ave., East 
Lansing, MI). Jubilejas sarīkoju-
mam jāpiesakās līdz  1. septem-
brim, dalības maksa $25 perso-
nai. 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- 339-8000, 
mājaslapa: www.golftimberridge.
com Reģistrācija plkst. 10.00 no 
rīta; spēles sāksies plkst. 11.00.  
Dalības maksa $60 personai,  
cenā ieskaitīti golfa ratiņus 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 locek-
ļiem 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.: 517- 366-
6550, e-pasts valdis44@gmail.
com vai   Ģirtu Austriņu, tālr.: 
517- 349-5624, e-pasts: gigaus@
comcast.net

 LOSANDŽELOSA (CA)  
• 11. septembrī plkst. 10.00 

latviešu nama sakopšanas talka 
jaunajam mācību gadam; aicinā-
ti arī tie, kuŗi skolā nemācās.  

• 18. septembrī plkst. 9.00 
mācību sākums Losandželosas 
latviešu skolā. 

• 17. septembrī 11. Saeimas 
vēlēšanas latviešu namā. 

•  9. oktobrī latviešu nama 38. 
gada svētki „Kauboji un indiāņi”

Losandželosas latviešu nama 

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

ŅUJORKA (NY)  
•  No  septembŗa reizi mēnesī  

plkst. 9.30 (pirms dievkalpojuma 
baznīcā) Irēna Upeniece-Jasuta 
aicinās pirmsskolas līdz 12 gadu 
vecuma bērnus piedalīties  Lat-
vian Heritage Hour (4 Riga Lane, 
Melville). I. Upeniece-Jasuta ir 
mūzikas skolotāja un vada 
nodarbības latviešu nometnēs. 
Viņa sagatavojusi jaunu prog-
rammu, kuŗā bērnus mācīs dejot, 
dziedāt, zīmēt u. tml., lai iepazīs-
tinātu  ar latviešu kultūru.  Sīkāku 
informāciju iespējams uzzināt, 
rakstot nodarbību vadītājai, 
e-pasts: ijasuta@yahoo.com

PRIEDAINE (NJ)
 •12. septembrī plkst. 2.00 

Latvijas aktieŗu viesizrāde, komē-
dija „Tā precas vecpuiši”;  ieeja 
$25. 

SAGINAVA (MI) 
• 10. septembrī plkst. 3.00 

Saginavas latviešu kluba gads-
kārtējais „Ruksīša mielasts” no -
tiks J. Skābarža lauku īpašumā 
(3630 E. Curtis Road, Birch Run, 
MI). Būs ruksīša cepetis ar visām 
piedevām, dzērieni jāņem līdzi. 
Piedalīšanās $20.00  personai, 
vidusskolēniem  brīva. Pieteikties 
līdz 6. septembrim, zvanot: J. 
Skābardim, tālr.:  989-777-1607 
vai R. Martinsonei, tālr.: 989-
792-9716. Čekus izrakstīt ar 
norādi Latvian Club of Saginaw.

SANFRANCISKO (CA) 
• 25. septembrī plkst. 4.00 

Draudzes namā (425 Hoffman 
Ave) Latvijas aktieŗu izrāde ,,Tā 
precas vecpuiši”, biļetes $25 dola-
ru pirmās trīs rindās, numurētās 
vietās; $20 dolaru nenumurētās; 
studentiem un skolēniem $10. 
Lūgums vietas rezervēt, zvanot 
vai rakstot kasierim Andram 
Ziediņam, tālr.: 925-831-3893; 
e-pasts: az35@sbcglobal.net 
Darbosies bufete un bārs. 

SIETLA (WA) 
• 10. septembrī plkst. 11.00 

golfa turnīrs Jackson Park golfa 
klubā. Plkst. 5.00 saviesīgs vakars 
Sietlas latviešu centrā. Būs izloze, 
laimesti un dziesmas golfam! 
Dalības maksa $90 (ar vakari-

ņām); tikai vakariņas: $25. 
Jāpiesakās līdz 25 augustam, zva-
not Edmundam Leitim, tālr. 425-
369-0401 vai Rolandam Aber-
manim, tālr.: 425-398-9145. 

•  17. septembrī 11. Saiemas  
vēlēšanas. Vēlēšanu iecirknis 
Sietlas latviešu centrā darbosies 
no plkst. 7.00  rītā līdz plkst. 8.00 
vakarā.  

• 23. septembrī  plkst. 7.30 lat-
viešu namā Latvijas aktieŗu izrā-
de ,,Tā precas vecpuiši”. Ieejas 
maksa $30, studentiem $20.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 6. septembrī plkst. 10.00  

biedrības namā biedrības valdes 
sēde.

VAŠINGTONA (DC)  
• 31. augustā plkst. 8.00  latvie-

šu ev. lut. draudzes namā (400 
Hurley Avenue, Rockville, MD) 
viesosies partijas ,,Visu Latvijai” 
dibinātājs, 11. Saeimas deputāts 
Raivis Dzintars. Ieeja par ziedo-
jumu.

• 11. septembrī sāksies mācī-
bas Vašingtonas  latviešu ev. lut. 
draudzes latviešu pamatskolā. 
Gaidītas visas ģimenes, kuŗas 
vēlas audzināt bērnus kristīgā 
garā, latviskā vidē un sadraudzī-
bā. Mācības (bērniem no četru 
gadu vecuma) notiek katru svēt-
dienu no plkst. 9.15 rītā līdz 1.00 
pēcpusdienā.  ,,Zaķīšu” nodarbī-
bas 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

DIEVKALPOJUMI  
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.:  21. aug.  dievk.
plkst. 11.00.  28. aug. plkst. 11.00 
draudzes un ģimenes svētki 
Piesaulē; pilsētā dievk. ne -
būs.  Māc. J. Mazura. 4. sept. 
dievk. nebūs. 

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr:  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.  28. aug. 
dievk. nebūs. Dievk. sākas plkst. 
10.00. Draudzes mācītājs dia-
kons Fricis M. Sīpols, tālr.: 248- 
433-3435; 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.: 21. aug. dievk. nebūs. 
28. aug.  dievk. vadīs māc. A. 
Ozoliņš.  4. sept.  dievk. plkst. 
10.00  Māc. prāv. D. Kaņeps.

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, MA  
02130,  bazn. tālr.:  617-524-
4622).   

 • Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square,  PA  
19073, tālr.: 610-353-2227): 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. Infor-
mācija: www.latvianluthc-
hurchphila.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;  
kaba  tas: 269-214-1010; e-pasts:  
revilze@gmail.com      

•  Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr.: 21. aug.  un 28. aug.  dievk. 
plkst. 10.00. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107):  28. aug. 
kapusvētki Sunset kapos. Māc. 
Dr. S. Eglīte.

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 

Aicinājums ieteikt kandidātus 
ALAs Atzinības rakstiem

Kultūras nozares latviešu valodas daļā ievietots  ALAs  Atzinības 
rakstu saņēmēju vārdu saraksts, alfabetiskā secībā. Kandidātu aprak-
stus 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 atbil-
dīgā rīkotāja vārdu un adresi.

ALAs Kultūras nozares vadītāja                                                                             
Iveta Vesmane Felzenberga 
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Sākot ar 1. jūliju ziedojumi OMFA
(Okupācijas Mūzeja fonda atbalsta 

grupa ASV) sūtāmi:
Ilze Resnis

10930 Nollwood Drive
Chardon, OH 44024

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA                                                1. 
APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMOS;
MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;2. 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;3. 
MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;4. 

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA,ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM.

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

SIA “  JAUNLAUCIŅI” SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

• Lansingas latv. ev. lut. dr. 
(University Lutheran Church  
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI): 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):  21. aug. 
dievk. angļu val. ar dievg. 21. 
aug. kapusvētki  plkst. 2.00 Fon-
dulakas 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: pastor-
lauma@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.:  
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.):  21. aug. 
plkst.11.00 dievk. 28. aug. plkst. 
1.00  Dārza svētki (12635 Indio 
Ct. Saratoga).  4. sept., 9. sept., 
18. sept. dievk.  plkst. 11.00. Māc 
K. Žols. Pēc dievk. kafijas galds. 
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. 
Kal  niņa. Pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net  

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 28. aug. plkst. 10.30 
kapusvētki Evergreen Washelli 
kapsētā; pēc dievk. dāmu komi-
teja aicina un pusdienām latvie-
šu 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 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.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. Snie-
dze, ērģ. D. Vitušinska-Baltazara; 
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 priekš-
niece A. Norberga. Bībeles stun-
da 28. aug. plkst. 11.00 biedrības 
namā. Dievk. un Bībeles stundas 
vasaras mēnešos vada A. Ri -
tums.

  • Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley  Avenue, 
Rockville MD 20850-312,  tālr. 
bazn.: 301-251-4151):  28. aug. 
dievk. ar dievg., pēc dievk. 
jubilāru sveikšana.  Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com   Informācija: http://www.
dcdraudze.org  

• Vilimantikas  latv. ev. lut. 
dr.: 21 aug. plkst. 10.00  kapus-
vētki Jaunos kapos, lietus laikā 
baznīcā;  dievk. vadīs  laju dievk. 
vad. I. Gorbants.

(Turpināts no 22. lpp.)
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S P O R T S

Kopā ar Aldi Bērziņu un Visvaldi 
Nagobadu pie galda sēdēja četri 
olimpisko zelta medaļu saņē-
mēji. 

18. jūnijs. No rīta šķīrāmies no 
meitenēm, jo sieviešu sacensības 
notika Rencēnos,  vīriešu – Ma -
tīšos. Trīszvaigžņu spēlēs pieda-
lījās arī Burtnieku novada un 
Sēlijas novada (Zemgales) vie-
nības. 

 Abas vietējās latviešu vienības   
spēlēja ļoti labi un centās sagādāt 
ALAi pirmos zaudējumus. To -
mēr tas neizdevās. ALAs vīriešu 
vienība uzvarēja abās spēlē, ar 
Burtniekiem četros setos (25:23, 
22:25, 25:22, 25:22), ar Sēliju tri-
jos (25:21, 25:15, 32:30). Bas-
ketbolā pretinieki nevarēja mums 
līdzināties. ALAs basketbola vie-
nība  uzvarēja abas spēles, pievei-
cot Burtniekus (109-82; Gun-
taram Dīķim 27 punkti, Adamam 
Galuppo – 16) un Sēliju (111 – 
72;  Guntaram Dīķim 20 punk-
tu). Arī ALAs vienības volej-
bolistes uzvarēja abās spēlēs, ar 
Burtniekiem piecos setos (25-21, 
14-25, 26-24, 25-27, 15-9) un 
Sēliju četros (21-25, 25-21, 25-14, 
25-21).  Uzvarot visās spēlēs, 
ALAs vienības sacensību tabulās 
ierindojās pirmajās vietās.  

Vakarā pie Rencēnu vidussko-
las notika Trīszvaigzņu spēļu 
atklāšana. Ieradās  daudz apmek-
lētāju, un atklāšanas ceremonijā 
piedalījās vairākas mūzikas un 
deju grupas, kas visus iepriecināja 
ar priekšnesumiem. Svinīgs noti-
kums bija ugunskura aizde-
dzināšana, piedaloties vairākiem 
izciliem vietējiem sportistiem, 
arī Aldim Bērziņam. Pēc tam 
bija iespēja iedzert alu, tikties ar 
vietējiem spēlētājiem un sabied-
rību. 

19. jūnijs. Trīszvaigžņu spēļu 
otrā dienā turnīrs turpinājās. 
Vīrieši sacentās Rencēnos,  sie-
vie   tes – Matīšos. ALAs basket-
bola vienība  atkal guva divas 
uzvaras, spēlējot ar Burtnieku 
vienību (109:60;  Edijam Alku-
lumbreijam 32 punkti, Paulam 
Ješinskim – 16) un Sēlijas vienību 
(80:73; Guntaram Dīķim 24 
punkti, Rūdim Dancim – 20). 
ALAs basketbolisti turnīrā  
uzvarēja visās četrās spēlēs, 
iegūstot pirmo vietu.  ALAs 
sieviešu volejbola vienība 
uzvarēja  spēlēs ar Sēlijas vienību 

(25:22, 25:18, 25:20) un Burtnieku 
vienību.  Turnīrā mū  su vole-
jbolistes uzvarēja visās četrās 
spēlēs un arī ieguva pirmo vietu.  

Vīriešu volejbolisti uzvarēja  
Sēlijas vienību (25:22, 21:25, 
25:19, 25:15). Iespaidīga bija 
pēdējā vīriešu volejbola spēle, 
ALAs vienībai ar  Burtniekiem. 
Burtnieki cītīgi turējās pretī  
ALAs vienībai. Burtnieki uzvarēja 
ceturtajā setā, un tā kā katra 
vienība uzvarēja divos setos,  bija 
jāspēlē piektais sets. Beidzamo 
setu spēlē līdz 15 punktiem, un 
kad punktu skaits bija līdzīgs – 
katrai vienībai 13, brāļi Bērziņi 
parādīja savu  māku. Miķelis 
Bēr    ziņš spēcīgi raidīja bumbu 
pretinieka laukumā un brālis 
Dainis servēja ace,  lai uzvarētu. 
Spēles rezultāts: (23:25, 25:23, 
25:19, 18:25, 15:13. Tūlīt atskanēja 
dziesma We are the champions,  
un ALAs vienības vīrieši šo 
uzvaras dziesmu dziedāja ar lielu 
sajūsmu. Tā kā spēle ievilkās,  
steidzīgi bija jābrauc uz ap  balvo-
šanas ceremoniju Burtnie kos. 

Brauciens uz Burtniekiem at -
gā  dināja tipisku sporta filmu. 
Mūsējie skaļi runāja un kliedza, 
jo bija labā omā par  uzvarām. 

Pie Burtnieku ezera estrādē 
bija koncerts un pēc tam notika 
apbalvošana. Vadītājs Kārlis 
Greiš  kalns visiem uzvarētājiem 
pasniedza balvas. Ne tikai zelta 
medaļas, bet arī ar alu, sieru un 
maizi, ko sportisti ātri notiesāja. 
Alus bija gards (īpaši pēc 
uzvarām), arī siers. Ar vietējiem, 
no vairākām kaimiņu pilsētām 
atbraukušiem latviešiem runājām 
par spēlēm, ceļojumu un dzīvi 
Amerikā. Viņiem bija prieks, ka 
mēs atbraucām no tālās Amerikas 
viņus apciemot. 

20. jūnijs. Ekskursijas diena. 
Pēc iepriekšējā vakara priekiem 
lēni sakāpām autobusā un brau-
cām uz Siguldu. Mūsu gīde bija  
Dina Oliņa. Iesākām ar Turaidas 
pili. Klausījāmies teiku par 
Turaidas Rozi, jaunavu Maiju,  
kas 1620. gadā labprātīgi izvēlējās 
nāvi, lai nezaudētu godu.  Tu -
raidas pils uzcelta 1214. gadā 
nodedzinātās līvu valdnieka 
Kau  po koka pils vietā, tā bijusi 
Rīgas bīskapa (vēlāk archibīskapa) 
pils. Turaidas pils tiek uzskatīta 
par archaioloģiski vislabāk iz -
pētīto viduslaiku pili Baltijas 
valstīs. Tas ir valsts nozīmes ar -
chaioloģijas un architektūras 
piemineklis, atrodas Turaidas 

mūzejrezervātā un Gaujas nacio-
nālā parkā. 

Apskatījām arī lielāko Siguldas 
novada saimniecību „Lielgrodes”, 
kas speciālizējas kazkopībā. 
Saim  niecību vada  Aivars Tabu-
levics. Vairāk nekā 20 hektaru 
platībā ganās apmēram 200 kazu 
ganāmpulks.  Aivars mūs pacie-
nā  ja ar  dažādiem sieriem. 

21. jūnijs. Devāmies izbrau-
kumā uz Cēsīm. Vispirms uz  
Cēsu centru, apskatījām baznīcu 
un Cēsu pili. Uzkāpām 166 kā -
pienus un no augšas vērojām  
Cēsis. Pusdienās bijām aicināti 
lielā teltī pie Cēsu pils.  Galdi bija 
pilni ēdieniem un dzērieniem. 
mūs ļoti laipni apkalpoja. Kamēr 
pusdienojām, dzirdējām kokles 
spēli.  Cēsu pilsētas galva  Gints 
Šķenders un nodaļas vadītāja 
Dita Trapenciere pastāstīja par 
Cēsu pilsētu, nākotnes projek-
tiem un sabiedrību.  

22 . jūnijs.  Pēdējā sporta diena.  
Atkal atgriezāmies Rencēnu vi -
dusskolas sporta zālē, lai spēlētu 
ar citām vietējām izlasēm. Pirmā 
bija ALAS sieviešu volejbola 
vienības spēle ar stipro Murjāņu 
skolas volejbola vienību  un 
beidzās ar drāmatisku mūsējo 
uzvaru piecos setos. ALAs vole-
jbolistes zaudēja pirmos divus 
setus, tad uzvarēja pēdējos trīs 
(18:25, 22:25, 25:21, 25:19, 15:11). 
Pēc tam spēlēja ALAs vīriešu 
basketbola vienība, un sākumā 
likās, ka  šoreiz pretinieki  ir 
spēcīgāki nekā līdz šim. Taču 
Edijs Alkumbreijs ieguva 31 
punktu, palīdzot  ALAs vienībai 

ALAs Sporta nozares rīkotās volejbola un basketbola vienību sacensības Latvijā

samērā viegli uzvarēt (101:76; 
Rūdim Dancim un Ādamam 
Galuppo katram 19 punkti). 
ALAs vīriešu volejbola vienība  
sacentās ar cēsiniekiem un guva 
uzvaru četros setos (22:25, 25:14, 
25:11, 25:20). 

Vakarā pie Burtnieku ezera 
mielojāmies ar zivju viru. Daži 
sportisti pēc tam svinēja sporta 
spēļu beigas Valmieras naktsklubā 
,,Multiklubs”.  

23. jūnijs. Dažiem sportistiem 
pēc nakts svinībām negribējās 
celties, tomēr visi sakāpa auto-
busā un devāmies  ekskursijā uz 
Valmiermuižas alus darītavu.  
Tās līdzīpašnieks Aigars Ruņģis  
stāstīja, ka alu dara pēc senas  
receptes, ievērojot nepasterizētam 
alum nepieciešamo viena mēneša 
ilgo nesteidzīgu darīšanas un 

filtrēšanas procesu. 
Vēlāk, pastaigājoties pa Val-

mieras centru, redzējām, ka  Jāņu 
svinības jau pilnā sparā. Val-
mierieši pa ielām staigāja ar vai-
nagu galvā  un smaidīgu seju. 
Vakarā bijām aicināti uz Burt-
nieku ezera estrādi piedalīties 
Jāņu svinībās. Uz skatuves spēlēja 
pūtēju orķestris,  vietējie dejoja 
tautasdejas, un mūs aicināja pie-
vienoties. Atgriezušies no Burt-
niekiem, daudzi turpināja svinēt 
Jāņus Valmierā. 

24. jūnijs.  Pulksten septiņos 
no rīta sakāpām autobusā un 
devāmies uz  Rīgas lidostu. Šķita, 
visiem žēl, ka turneja beigusies.  

Man šis ceļojums bija pirmais, 
un labprāt piedalītos arī nā -
kamajā. Šādas spēles vieno ār -
zemju un Latvijas latviešus, un 
tas ir svarīgi. Autobusā, braucot 
uz lidostu, dzirdēju vienu otru 
runājam, ka vēlas uzlabot savu 
latviešu valodu vai plāno kādu 
laiku dzīvot Latvijā, lai pētītu 
savas ģimenes vēsturi. Šādi 
ceļojumi palīdz jauniešiem labāk 
iepazīties ar Latviju. Jauki bija 
sacensties ar vietējām latviešu 
komandām. Sports ir valoda, kas 
palīdz latviešiem sazināties citam 
ar citu,  vienalga, kuŗā valstī 
dzīvojot. 

Pateicamies visiem, kuŗi plā-
noja un rīkoja šo ceļojumu, 
īpa  ši ALAs sporta nozares 
vadītājam Visvarim Ģigam un 
Latvijā Kārlim Greiškalnam, kā 
arī ALAi par atbalstu. Protams, 
bija arī citi, kas šo ceļojumu 
palīdzēja rīkot un sagatavot, un 
viņiem visiem   sakām paldies!

Rūdis Dancis

 

 
Apbalvošanas ceremonija Burtniekos: no kreisās: Burtnieku 
novada Trīszvaigžņu spēļu ,,Līgo – 2011” rīkotājs Kārlis 
Greiškalns,  ALAs Sporta nozares vadītājs  Visvaris Ģiga, Aldis 
Bērziņš, Dainis Bērziņš, Miķelis Bērziņš, Krišjānis Bērziņš 

ALAs vīriešu basketbola vienība: priekšā  no kreisās: Adams 
Galuppo, Andris Trautmanis; aizmugurē: treneris Arnis 
Tupurītis, Ēriks Krievs, Rūdis Dancis, Edijs Alkulumbreijs, 
Guntars Dīķis, Džons Haustons, Jānis Krūms, Pauls Ejups, 
treneris Toms Trautmanis, Pauls Ješinskis

(Turpināts no 5 . lpp.)

Nav šaubu, ka notikums, kuŗš 
Gaŗezerā tiek cienīts visās 
paaudzēs visvairāk un attiecināms 
uz sportu, saucas pavisam 
vienkārši - Volejbola nedēļas 
nogale.   Uz šo notikumu jau lai-
kus orientējas daudzi šī dinamiskā 
sporta veida cienītāji. Sākot jau 
ar volejbola spēlētājiem un 
beidzot ar vairāku paaudžu 
skatītājiem, visi jūlija pēdējās 
nedēļas nogalē, 30. un 31. 
datumā pulcējās latviešu centra 
Gaŗezers Dzintaru territorijā, lai 
piedalītos un arī no malas vērotu 
dažbrīd sīvās cīņas par volejbola 
vienību iekļūšanu turnīra spēļu 

finālos.  Divās dienās sportistu 
tik  šanas reizēs notika daudzas 
spēles.  

Jauniešu volejbola turnīrā jau 
no pusdienas Gaŗezera territorijā 
sagatavotajos volejbola spēles 
laukumos, sacentās latviešu cen-
tra Vasaras vidusskolas un 
Sagatavošanas skolas vienības. 
Pirms daudziem gadiem Gaŗ-
ezerā aizsāktās volejbola tradici-
jas joprojām tiek uzturētas to 
vislabākajā izpratnē. Daudziem 
volejbola spēles cienītajiem ne -
būt nav sveši  uzvārdi, kā Aldis 
Bērziņš, Ēriks Kildišs, Andrejs 
Dumpis, Vilnis Gertners, Andrejs 

Inveiss, Arnis Tolks un  Jānis 
Circenis. Viņi lielā mērā sek-
mējuši volejbola attīstību ne tikai 
Gaŗezerā, bet arī visā Ohaijo 
pavalstī. Arī Juŗa Daigas vārds 
šeit ir labi pazīstams.  Viņu atce-
ras, ne tikai kā izcilu volejbola 
spēles meistaru, bet arī, kā 
gaŗezeriešu jaunākās paaudzes 
volejbola treneŗi un skolotāju. 

Ar Daugavas Vanagu ASV 
organizācijas gadskārtējās sapul-
ces vienprātīgu lēmumu tika 
piešķirta vērā ņemama summa 
volejbola turnīra atbalstam 
šovasar. Sports ir viena no DV 
organizācijas prioritātēm starp 

pārējām, kuŗas tiek veltītas jau-
niešu izglītošanas mērķiem un 
apmeklētāju atbalstam Gaŗ ezerā. 

Pirmās dienas volejbola sacen-
sībās un to finālos zēniem uzvaru 
guva vienība Brīnum burkāni, 
sīvā cīņā aiz sevis atstājot 
Cīsiņus. Labākā spēlētāja gods 
tika piešķirts Aleksim Berkol-
dam. 

 Meitenēm uzvarēja Zibens, 
aiz sevis atstājot komandu 106.  
Labākās  spēlētājas godā tika 
Astrīda Kreile no Zibens.  

Spraigajās  4-2 turnīra daudzo 
komandu sacensībās uzvarēja 
vienība Banķieŗi.  Vienības pie-

Gada ievērojamākais volejbola turnīrs Gaŗezerā
da  līšanos spēlēs sponsorēja  Lat-
viešu Apvienotā kredītsabiedrība.  
Otrā vietā palika Jaunie gurķi.  
Par labāko spēlētāju tika nosauk-
ts Miķelis Bērziņš no Baņķie-
riem. 

Aizvadīta kārtējā volejbola 
spēļu nedēļas nogale Gaŗezerā. 
Lai šīs spēles notiktu organizēti, 
par to bija rūpējusies Gaŗezera 
vadība un daudzi individuālie 
spēļu atbalstītāji. Teiksim visiem 
uz redzēšanos nākamā gada 
volejbola turnīrā!  

Dzidra Tropa 
Gaŗezerā


