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Šā gada 21. augustā tika svinēta mūsu valsts faktiskās neatkarības 
atjaunošanas 20. gadadiena. 1991.gada 21.augusts bija pagrieziena 
punkts valsts vēsturē, jo, Latvijas Republikas Augstākajā Padomē 
pieņemot konstitūcionālo likumu „Par Latvijas Republikas val-
stisko statusu”, de facto tika atjaunota Latvijas neatkarība. 21. 
augustā bija beidzies Krievijas antidemokratisko spēku sarīkotais 
pučs. Pēc tā Latvija ieguva īstu neatkarību.

Par  citiem svētku sarīkojumiem lasiet mūsu laikraksta 9. lappusē

21. augusta atceres gaismā

Kādreizējais Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdis 
Anatoljs Gorbunovs (no kreisās), Saeimas priekšsēde Solvita 
Āboltiņa, Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis piedalās ziedu nolikšanas ceremonijā 
pie Brīvības pieminekļa par godu Latvijas neatkarības de facto 
atjaunošanas gadadienai.

Amerikas baltiešu brīvības 
līgas (Baltic American Freedom 
League jeb BAFL) valdes locekļi 
gandrīz katru gadu izvēlas kan-
didātu, kam par izcilu ieguldīju-
mu Baltijas valstu labā, brīvības 
ideālu saglabāšanā un demokra-
tijas  aizstāvēšanā piešķirt BAFL 
balvu. Amerikas baltiešu brīvības 
līgas balva savulaik piešķirta če -
čenu sabiedriskam un polī tiskam  
darbiniekam, pirmajam čečenu 
republikas Ičkērija prezidentam 
Džoharam Dudajevam, Gruzijas 
prezidentam Mihailam Sa -
akaš  vili, Lietuvas neatkarības 
kustības vadītājam Vītautam 
Landsberģim, bij. Latvijas pre -
zidentei Vairai Vīķei Frei  bergai, 
Igaunijas prezidentam Tomasam 
Hendrikam Ilvesam, popu-
lārās filmas „Padomju stāsts” 
autoram Edvīnam Šnorem.

Šogad 13. augustā šo godalgu 
saņēma igauņu vēsturnieks, Ei -
ropas Parlamenta deputāts Tunne 
Kelams. Līdz šim bankets, kuŗā 
balvu pasniedz, vienmēr notika 
Dienvidkalifornijas latviešu sa -
biedriskajā centrā, bet šogad to 
pirmo reizi rīkoja lietuviešu na -
mā. Sarīkojuma ceremonijmeis-
tars bija Losandželosas lietuviešu 
radioraidījumu vadītājs, BAFL 
valdes loceklis Kēstutis Reivids. 
Lojālitātes zvērestu vadīja BAFL 
viceprezidente Marite Šepika. 
BAFL viceprezidents, dr. Hend-
riks Līsments iepazīstināja ar 
viesiem – Baltijas valstu goda 
konsuliem un vietējo baltiešu 
organizāciju vadītājiem. Teodors 
Lilienšteins nolasīja ASV Kong-
resa Tautas pārstāvju palātas 
Kalifornijas pavalsts deputāta,  
Kongresa Ārlietu komitejas va -
dītāja  Hovarda Bermana ap -
sveikumu Amerikas baltiešu brī-
vības līgai tās 30. darbības gadā. 

Amerikas baltiešu brīvības līgu  
1981. gadā dibināja astoņi ār -
zemju latviešu, lietuviešu un 
igauņu aktīvisti ar mērķi cīnīties 
par Baltijas valstu neatkarības 
atgūšanu. Gadu vēlāk viņi pa -
nāca, ka ASV Kongress un prezi-
dents 14. jūniju pasludināja par 
Baltijas brīvības dienu. ASV 
prezidents Ronalds Reigans 
1983. gada 13. jūnijā uzaicināja 
200 baltiešu uz šīs dienas pro-
 k lamēšanas parakstīšanas cere-
moniju. BAFL bieži rīkoja Cil-
vēktiesību semināru, kas pie-
saistīja žurnālistu un polītiķu 
uzmanību.

ASV Kongresa Pārstāvju palā-
tas deputāti pērn 7. decembrī  
apstiprināja Rezolūciju 267, aps-
veicot Baltijas valstis neatkarības 

Amerikas baltiešu brīvības līgas 2011. gada balvu saņēma cīnītājs par 
Igaunijas neatkarību, Eiropas Parlamenta deputāts Tunne Kelams

atjaunošanas 20. gadadienā un 
aicinot ASV prezidentu turpināt  
sadarbību ar Igauniju, Latviju un 
Lietuvu. Rezolūcijas pieņemšanas 
sekmēšanā liela nozīme bija Lat -
vijas vēstniecības ASV un Ame-
rikas baltiešu organizāciju – 

Apvienotās Baltijas Amerikas 
nacionālās komitejas, Amerikas 
baltiešu brīvības līgas un Ame-
rikas latviešu apvienības ciešai 
sadarbībai vairāku mēnešu ga -
ŗumā. Ne mazāks svarīgs bija arī 
Latvijas goda konsulu Ilinojā, 
Floridā, Teksasā un Minesotā ie -
guldītais darbs.

Rezolūcijā tika uzsvērts, ka 
ASV  amatpersonas vienmēr 
atzi  nušas – Baltijas valstu inkor-
porācija Padomju Savienībā bija 
nelegāla un par spīti  Padomju 
Savienības represijām pret Bal-
tijas valstu iedzīvotājiem  viņu 
ti  cība neatkarībai netika iznī-
cināta. ASV Kongresa deputāti 
atzinīgi novērtēja Baltijas valstu 
sasniegumus pēc neatkarības 
atjaunošanas. Rezolūciju iero-
sināja ASV-Baltijas valstu sadrau-
dzības grupas vadītājs, Tautas 
pārstāvju palātas deputāts no 
Ilinojas pavalsts Džons Šimkus 
(John Shimkus) un grupas vadī-
tāja vietnieks Tautas pārstāvju 
palātas deputāts no Ohaijo pa -
valsts Denis Kuciničs (Denis 
Kucinich). Arī viņi abi ir BAFL 
balvas laureāti.

BAFL valdes locekļi pamatoti 
var lepoties, jo viņiem ar neat-
laidību, rakstot neskaitāmas 
vēstules, izdevās pārliecināt Otrā 

pasaules kaŗa memoriāla (D-Day 
Memorial) fonda prezidentu 
Robinu Rīdu (Robin Reed), ka 
pie kritušajiem kaŗavīriem un 
brīvības cīnītājiem veltītā piemi-
nekļa Virdžīnijas pavalsts Bed-
fordas pilsētā Staļina krūšutēlam 

nav vietas.  
Banketā lietuviešu namā Ame-

rikas baltiešu brīvības līgas prez-
idents Imants Leitis  paziņoja par 
2011. gada  BAFL prezidenta 
bal  vas piešķiršanu  BAFL vicepr-
ezidentam  Hendrikam Līsmen-
tam. Pārsteigtais  dr. H. Līsmets 
bija ārkārtīgi aizkustināts un, 
balvu saņemot, sirsnīgi pateicās 
par viņa darba atzinīgo no  vēr-
tējumu.

Imants Leitis iepazīstinot ar 
goda viesi, pastāstīja, ka Tunnem 
Kelamam ir ievērojami nopelni 
Igaunijas neatkarības atgūšanā. 
Viņš beidzis Tartu universitāti 
1959. gadā, strādājis archīvā, la -
sījis lekcijas, bijis polītiskais ko -
mentātors, vecākais zinātniskais 
redaktors Igaunijas enciklopēdijā. 
Aizritējušā gadsimta 70. gados 
viņš pievienojās pagrīdes kus-
tībai, lai cīnītos pret padomju 
okupāciju. Viņš bija autors divu 
Igaunijas demokratisku polītisko 
grupu iesniegumam Apvienotām 
Nācijām, aicinot izvest okupantu 
kaŗaspēku un rīkot demokratis-
kas vēlēšanas. Padomju drošības 
komitejas darbinieki T. Kelamu 
pratināja, viņu atlaida no darba, 
taču salauzt nespēja. Viņš 1988. 
gadā bija viens no Igaunijas 
nacionālās neatkarības partijas 

dibinātājiem un vadīja to no 
1993. līdz 1995. gadam. T. Ke -
lamu 1989. gadā ievēlēja par 
Nacionālās pilsoņu  komitejas  
priekš  sēdi, 1990. gadā par  Igau-
nijas kongresa priekšsēdi; 1992. 
gadā viņu ievēlēja parlamentā, 
Riigikogu, un  Marta Lāra valdībā 
viņš bija pirmais viceprezidents. 
Riigikogu T. Kelams vadīja Igau-
nijas-Izraelas draugu biedrību. 
Viņš ir Igaunijas cilvēktiesību 
institūta valdes un Tallinas paida-
goģiskās universtitātes konsul-
tātīvās padomes loceklis,  kopš 
1966. gada Igaunijas skautu 
patrons. T. Kelams saņēmis dau -
dzas godalgas, tostarp Starptau-
tiskās Rotari organizācijas dibi-
nātāja Pola Herrisa godalgu, 
Roberta Šūmaņa medaļu, Fran-
cijas ordeni ,,Par nopelniem”, 
Igaunijas laikrakstu apvienības 
godalgu ,,Presei visdraudzīgākā 
persona”, Baltijas asamblejas dip-
lomu un Igaunijas valsts ģerboņa 
pirmās un otrās pakāpes ordeni. 
T. Kelams bija Igaunijas prezi-
denta kadidāts 1996. un 2001. 
gadā. T. Kelams dzimis 1936. 
gadā, viņa māte Marje Sinka  and 

brālis Kuldars Sinks bija kom-
ponisti, tēvs Pēters Sinks –  
mācītājs, gleznotājs un dzejnieks. 
Tunnes Kelama vaļasprieks ir 
fotografēšana, viņam bijušas 
izstādes Igaunijā, Berlīnē un 
Vīnē.  Viņš prot arī somu, krievu, 
vācu, franču, poļu un italiešu 
valodu, viņa  raksti publicēti lai-
krakstos New York Times, 
Washin gton Post, Christian 
Science Monitor, Die Welt, 
Handelsblatt un citās.  Eiropas 
Parlamenta deputāts (Eiropas 
Tautas partijas grupas loceklis) 
T. Kelams  ir kopš 2004. gada.

T. Kelams savā runā pieminēja, 
ka Rietumeiropā vairāku valstu 
amatpersonas vēl aizvien  komū-
nistu  noziegumus nevēlas pielī-
dzināt nacistu noziegumiem, 
daudzi nav informēti par pagāt-
nes notikumiem Austrumeiropā 
un, šķiet, arī negrib par tiem 
uzzināt. Eiropas Savienībā nepie-
ciešama vienota Eiropas vēstures 
interpretācija, lai nebūtu pret-
runīgu skaidrojumu un kreisie 
spēki negūtu virsroku. Totālitāro 
režīmu pastrādātie noziegumi 
jāizvērtē, lai tie neatkārtotos. 

No kreisās: bij. Latvijas goda konsuls Losandželosā Aivars 
Jerumanis, bij. Somijas goda konsule Ziemeļkalifornijā, profesore 
Lisa Velkangas, (Liisa Välikangas) Lietuvas goda konsule 
Losandželosā Daiva Čekanauska-Navarrete, Eiropas Parlamenta 
deputāts Tunne Kelams, Igaunijas goda konsuls Losandželosā 
Jāks Treimanis
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Daudzi viņa  kollēgas Eiropas 
Parlamentā vēl aizvien nesaprot, 
ka Baltijas valstis pēc Otrā 
pasaules kaŗa netika ,,atbrīvotas”. 
Arī Krievijai jāpalīdz pārvarēt 
pagātnes rēgi, lai beidzot panāktu  
patiesu mūsu vēstures izpratni. 
Ar šo vēsturi jāiepazīstina arī  
Eiropa. Zviedrijā aptaujāti 15-20 
gadu veci skolēni un studenti, un  
90% aptaujāto nekad nebija 
dzirdējuši par Gulagu, bet 95% 
bija labi informēti par holokaus-
tu; 40%  ir pārliecināti, ka  komū-

nisms vairojis pasaules labklā-
jību.  

Referents uzsvēra, ka nākamie 
20-25 gadi Baltijas valstīm ir ļoti 
svarīgi. Baltiešiem joprojām jā -
būt  aktīviem, neatlaidīgi jāskaid-
ro, kas noticis pagātnē. Valdību 
vadītāji bieži mainās, bieži jauna-
jiem nav pietiekamu zināšanu 
par vēsturi, tāpēc viņi nemitīgi 
jāizglīto. 

Latviešu sabiedrībā jau puspa-
jokam, puspanopietnam  bijuši 
ieteikumi, kā baltiešiem radīt 
ievērību Losandželosā – piemē-
ram, sadoties rokās, veidojot  

apmēram divarpus jūdžu cilvēku 
ķēdi no latviešu nama Riverside 
ielā līdz lietuviešu baznīcai St. 
George ielā  (līdz igauņu nama 
nez vai izdotos tādu izveidot, tas 
ir patālu), tādējādi piesaistot 
žurnālistu uzmanību; pie latviešu 
nama iekārtot ,,auseklīšu aleju” 
ar  vietējo sabiedriski aktīvu  lat-
viešu  vārdiem.  

T. Kelams pastāstīja arī par 
darbu Eiropas parlamentā, kuŗā 
ir vairāk nekā 700  deputātu un 
pārstāvētas gandrīz 100 polītiskās 
partijas. Kopā ar ES padomi tas 
ir augstākais likumdēvēja orgāns 
visā Eiropas Savienībā. Savas 
runas beitgās T. Kelams pateicās 
Amerikas baltiešiem, piebilstot, 
ka bez viņu palīdzības tik drīz 
neizdotos atjaunot Baltijas valstu 
neatkarību un varbūt vispār 
nebūtu izdevies.

BAFL aizritējušie trīsdesmit 
gadi bijuši trauksmaini un 
darbīgi. Tovakar  svinības ieilga, 
bet jubilejas gadā tas saprotams. 
Sarīkojuma vadītājs Kēstutis 
Reivids atrada laiku, lai pastāstītu 
asprātīgus jokus par igauņiem, 
latviešiem un lietuviešiem, un 
sarīkojuma apmeklētāji no sirds 
izsmējās. Prast pasmieties pašiem 
par sevi ir svarīgi. Runu starplaikā 
jautras melodijas atskaņoja lie-
tuviešu akordeonists.

Mielojoties ar lietuviešu saim-
nieču gatavoto cienastu varēja 
vai mēli norīt,  sarīkojuma zāle 
bija rotāta gluži kā kāzās, katram 
viesim uz galda novietotās Latvijā 
ražotās „Lietuvas gotiņas” un 
„Tallinas šokolāde”  jauks svei-
ciens no mājām, tāpat izlozē 
laimētās glītās sporta cepurītes 
ar uzrakstiem Latvia un Estonia. 
Tikai pērn dibinātais lietuviešu 
vīru oktets Tolimi Aidai dziedāja 
gan lietuviešu tautasdziesmas, 
gan modernākas mūsdienu 
dzies  mas, ne mazāk sajūsmināja 
roka dziesmu soliste, jauniņā 
igauniete Marija Roksa. Pietrūka 
vienīgi kāda latviešu mūziķa  
priekšnesuma. Sarīkojumā val-
dīja gluži tāda pati vienotība  kā 
21. augustā pirms 20 gadiem, 
kad šajā pašā vietā igauņi, latvieši 
un lietuvieši dedzīgi vicināja savu 
valstu karogus, uzzinot par 
pasludināto neatkarības atjau-
nošanu Baltijas valstīs. 

Baltijas valstu himnas tradi-
cionāli tiek dziedātas BAFL ban-
keta beigās, un parasti no dzie-
dājuma skaļuma var pateikt, 
kuŗas tautības pārstāvji ir vairā-
kumā. Laika gaitā baltieši, kuŗi 
rēgulāri nāk uz sarīkojumiem, 
iemācījušies gan ,,Mu isamaa...” 
gan ,,Lietuva, Tėvyne mūsų...”, 
gan ,,Dievs, svētī Latviju!”, vis-
maz pirmo pantu vārdus. Šoreiz 
visas himnas skanēja vienādi 
skaļi un jūsmīgi, ar patiesu ie -
dvesmu.

Amerikas baltiešu brīvības līgai 
ir valdes locekļa Karla Alsena ļoti 
labi iekārtota mājaslapa: www.
balfl.com Tajā minēti visu 
iepriekšējo BAFL prezidentu,  
paš  reizējo valdes locekļu, iespai-
dīgo padomdevēju vārdi, ir 
fotogalerija, informācija par ag -
rākām un turpmākām aktīvi-
tātēm. Amerikas baltiešu brīvības 
līga labprāt pieņem jaunus 
biedrus.

Am

(Turpināts no 1. lpp.)

Amerikas baltiešu brīvības līgas 2011. gada balvu saņēma cīnītājs par 
Igaunijas neatkarību, Eiropas Parlamenta deputāts Tunne Kelams

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

EXPLORER of the SEAS®
SPECIĀLAS CENAS „SENIOR  CITIZENS”

THANKSGIVING SAILING
11-NIGHT SOUTHERN CARIBBEAN CRUISE

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey, 
Labadee, Haiti, San Juan, Puerto Rico

Philipsburg, St. Maarten SL John’s, Antigua, 
Basseterre, St. Kitts

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey

NOVEMBER 20, 2011
INSIDE CAB $ 749. OUTSIDE $ 1049

CHRISTMAS SAILING
7-NIGHT HOLIDAY BAHAMAS

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey
Port Canaveral, Florida, Nassau Bahamas

CocoCay, Bahamas, Cape Liberty Cruise Port, 
New Jersey

DECEMBER 23, 2011
INSIDE CAB $ 749. OUTSIDE $ 1059

NEW YEAR’S SAILING
7-NIGHT HOLIDAY BAHAMAS

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey, Port Canaveral, Florida, Nassau Bahamas
CocoCay, Bahamas, Cape Liberty Cruise Port, New Jersey

DECEMBER 30, 2011
INSIDE CAB $ 649. OUTSIDE $ 1059

KUĢIS ATTIET NO „NEW JERSEY”
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Laiku nevar pagriezt atpakaļ, 
lai varētu atgriezties tajās dienās, 
kas reiz bijušas pārbagātas ar 
labestību, gatavību palīdzēt un 
mīlestību mūža gaŗumā. Tāda 
savulaik bijusi Mirdzas un Hugo 
Roberta Karlssonu dzīve – pilna 
savstarpējas uzticēšanās un vēl-
mes darīt visu, lai  laimīgi būtu 
ne tikai viņi paši, bet arī ikviens 
dzīves ceļā satiktais. Šī cilvēk-

Hugo Karlssona testamentārais novēlējums
Z I Ņ A S  N O  V Ī T O L U  F O N D A 

mīlestība nu ir kļuvusi par tiltu 
pāri Mūžībai - Mirdzas un Hugo 
dāsnums ļaus piepildīt savus 
sapņus un kļūt laimīgam ne vie-
nam vien mūsu zemes jaunietim, 
jo pavisam nesen Vītolu fondu 
iepriecināja ziņa par ievērojamu 
ziedojumu - $205 000, kas Hugo 
Karlssona testamentā novēlēti 
Latvijas jauniešu izglītībai.

Mirdza, latviete, par kuŗas mīt-

nes zemi savulaik kļuva Amerika, 
un Hugo Karlssons, amerikānis, 
nodzīvoja gaŗu, saskanīgu mūžu. 
Viņi dzīvoja Media, PA (pie Broo-
mall, PA) un cītīgi apmeklēja 
Buks kauntijas un apkārtnes lat -
viešu ev. lut. draudzes dievkalpo-
jumus attālajā Kvēkertaunā. 
Karl s  sonu ģimene ar bagātīgiem 
ziedojumiem allaž ne tikai at -
balstīja draudzi, bet sniedza pa -

līdzību arī Latvijai. 
Dzīvesbiedrei aizejot Aiz sau-

lē, Hugo Karlssona vēlēšanās 
bi  ja ne tikai saglabāt Mirdzas 
piemiņu, bet arī īstenot viņas 
lolotos sapņus – palīdzēt savas 
tēvzemes jauniešiem kļūt gud-
riem, veiksmīgiem, laimīgiem. 
Tāpēc viņš savā testamentā visu 
gaŗajā mūžā kopīgi iekrāto no -
vēlējis Latvijas jauniešu izglī-
tībai.  

Īstenot Hugo Karlssona vēlmi 
palīdzēja mūsu tautieši Amerikā 

- Ivars Bērziņš un Dr. Arvīds 
Ziedonis, Bukskauntijas un ap -
kārtnes latviešu ev. lut. draudzes 
mācītājs emeritus, Vītolu fonda 
uzticams draugs un atbalstītājs 
jau daudzus gadus. Administrēt 
ievērojamo ziedojumu viņi uz -
ticēja Vītolu fondam. Savulaik 
Dr. Ziedonis palīdzēja fondam 
īstenot ziedotājas Tanias S. Sweet 
testamentā izteikto vēlmi ziedot 
naudu Vītolu fondam, nu viņa 
atbalsts lieti noderēja, piepildot 
Hugo Karlssona sapni.

Vita Diķe

3X3 nometņu norises ASV un 
citur ir kļuvušas par tradiciju 
latviešu ģimeņu izglītības un kul-
tūras dzīvē.  Valstīs, kur ir kon-
centrējušās visvairāk latviešu 
ģimeņu, aizvadītajos gados dau-
dziem, piedaloties 3X3 nomet-
nēs, ir tikušas radītas iespējas 
apmeklēt interesantas un izglīto-
jošas nodarbības. Latvisko ģime-
ņu stiprināšana, latviskās vieno-
tības un izglītošanas veicināšana 
ir šī pasākuma uzdevums, šī tra-
dicija Gaŗezerā turpinās jau 30 
gadus.  Gaŗezera 3X3 nometnes 
dalībnieku skaits šogad ir 
sasniedzis skaitli 170. Visu paau-
džu interesenti ir tikuši iesaistīti 
populārajās ievirzēs par dažā-
diem tematiem, kur dalībnieku 
nodarbībām ik gadus tiek izrau-
dzīti interesanti un zinoši vies-
lektori no ASV, Kanadas un 
Latvijas.       

Nometni Gaŗezerā šogad vadī-
ja mūžam nenogurstošā Maija 
Zaeska no Mineapoles. Viņa 
nometnes darbā piedalās jau 
kopš 1981. gada. Arī šogad, no 7. 
līdz 13. augustam, viņa pulcējusi 
ap sevi tikpat nenogurstošus ļau-
dis - tautas daiļamatniekus rotu 
un keramikas izveidē, stikla, 
koka, auduma un ādas apstrādē, 
tautas mūziķus un kultūras pazi-
nējus, polītologus, literātus, aiz-
gājušo latviešu paaudžu tikuma 
pūra izzinātājus, Maijas Zaeskas 
sekmes Gaŗezera 3X3 nometnes 
vadībā neizpalika arī šoreiz. 
Nedēļas laikā, vienā no skaistā-
kajām vietām Mičiganas pavalstī, 
kur atrodas latviešu centrs 
Gaŗezers, latviešu paaudžu sadar-
bība bija spraiga un vienota.

Teksts un foto 
Dzidra Tropa

3X 3 nometnes Gaŗezerā ieviržu vadītāji.  
Pirmajā rinda no kreisās puses:  Krista Cickovska, aiz viņas priekšējā rindā seko Ieva Zemīte, Lilita 
Spure, Zinta Rūtiņa, Andris Rūtiņš, Rebeka Baumgarte, Zinta Lucāne, Sarma Õzmen, Rita Āpše, 
Inga Auziņa, Laila Švalbe, Ance Ozola un Līga Reitere.  Otrajā rindā no kr. puses sēž:  Pauls Berkolds, 
Gundega Peniķe, Jānis Peniķis, 3X3 nometnes Gaŗezerā vadītāja Maija Zaeska, Astrīda Stahnke, 
Ilizane Grīnberga un Marģers Caune.  Trešajā rindā no kr. puses stāv: Maira Bundža, Daiga Rūtiņa, 
Amanda Jātniece, Pauls Raudseps, Elga Pone, Zinta Enzeliņa, Māra Zeltiņa, Laima Rožkalna, Zane 
Rožkalna, Daira Morusa un Ieva Džonsone (Johnson). 

Dziedāš’ pati  savu  dziesmu,  
svešu  zemi  staigādama ...

Ar vērienīgu koncertu, kas 
līdzinājās mūzikālam marato-
nam, 16. augustā Stradiņa uni-
ver  sitātes koncertzālē tika atklāta 
jaunas koncert orga nizācijas aģen -
tūras „Kontra punkts” dar bība.

Trīs jauni mūziķi Lana Saksone, 
Madara Jauģiete un Ruslans 
Viļenskis šo aģentūru nodibi-
nājuši ar mēŗki uzlabot un 
dažādot Latvijas koncertdzīvi, 
dot iespēju plašam un demokra-
tiskam klausītāju lokam iepazīt 
Latvijas jauno mūziķu sasniegu-
mus, organizējot viņu koncertus 
dzimtenē, tuvākā nākotnē arī 
citās Baltijas valstīs. Turklāt 
organizātoru uzmanība netiek 
fokusēta tikai un vienīgi uz 
akadēmisko mūziku, koncertu 
afišā paredzēta vieta arī dažādu 
stilu neakadēmiskiem atskaņo-
jumiem. 

Jaunumi Latvijas kultūrā
Jaunās koncertaģentūras nodo-

mi saistās ar Latvijas jauno mū -
ziķu populārizēšanu tēvzemē, 
rodot iespējas talantīgajiem jau-
niešiem, kas savu karjeru veido 
ārzemēs, pēc iespējas biežāk 
koncertēt dzimtenes klausītā-
jiem. 

Pirmajā koncertā piedalījās 
kupla izcilo mūziķu saime, kuŗu 
vidū bija Vineta Sareika, Paula 
Šūmane, Andrejs Osokins, Reinis 
Zariņš, brāļi Petrauski, Annija 
Putniņa, Ksenija Sidorova, Jana 
Ozoliņa, Ruslans Viļenskis un 
daudzi citi, arī viesmākslinieki. 
Gaidīsim turpmākās aģentūras 
„Kontrapunkts” aktīvitātes!

*
Somijas mūzikas izdevniecība 

„Alba Records” laidusi klajā 
komponista Pēteŗa Vaska tvartu, 

ko Rīgas Domā ieskaņojis somu 
ērģelnieks Tomass Pirhonens. 
Tvartā iekļauti pieci Vaska opusi 
„Cantus ad pacem”, „Musica 
seria”, ”Viatore”, „Te Deum”, 
„Canto di forza”. 

Tomass Pirhonens ērģeļspēli 
studējis Sibēliusa Mūzikas aka-
dēmijā, kā arī Štutgartes Mūzikas 
akadēmijā. Viņš rēgulāri koncertē 
Somijā, Vācijā, Ungārijā, Igaunijā, 
Lietuvā, Krievijā, ir bijis arī Rīgas 
Doma viesis.

*
Rīgas 810 gadu dzimšanas 

dienās Latvijas galvaspilsēta 
saņēma grandiozu dāvanu – 
atjaunotajā biržas namā Doma 
laukumā tika atklāts mākslas 
mūzejs, ko turpmāk pazīsim kā 
mākslas mūzeju “Rīgas birža”. Šis 
jaunais mūzejs ir Latvijas Na -

No kreisās: Lana Saksone, Ruslans Viļenskis un Madara Jauģiete

cionālā mākslas mūzeja sa  stāv-
daļa. Ekspozicijas pamatu veido 
līdzšinējā Ārzemju mākslas mū -
zeja kollekcija, taču darbības stilā 

tiks īstenota jauna attieksme pret 
mūzeja speciālizāciju: Rīgas birža 
iecerēta kā kultūras ap  maiņas 
vieta, kuŗā iepazīt visas pasaules 
dažādu laikmetu, arī mūsdienu, 
mākslas izcilības. 

Mūzeja sešos stāvos iekārtotas 
moderni aprīkotas ekspozicijas 
un izstāžu zāles, bērniem domāta 
Mazā skola, semināru un 
konferenču telpas, speciālistu 
darba telpas, kafej nīcas, mūzeja 
suvenīru un māks las literātūras 
veikals. Mū  zeja darbības lokā 
ietilpst arī interešu klubi, dis-
kusijas, koncerti un teātŗa izrādes, 
kas grez najās atjaunotajās telpās 
pulcēs ne tikai pašmāju intere-
sentus, bet arī ārzemju viesus. 

G.S
 

Atjaunotā senatne

Mūzejs Rīgas birža Doma laukumā
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Svētdien, 7. augustā, ļaužu 
agrīnajai rosībai Gaŗezerā bija 
vērā ņemams iemesls. Jau no 
paša rīta Graša paviljonā visa 
skolas saime pulcējās uz GVV 
ceturtās klases izlaidumu.  Sko -
las beidzējiem tiks izsniegti ates-
tāti, kuŗu loma bijušo audzēkņu 
dzīvē ir daudz nopietnāka, nekā 
skaisti iespiestā lapa absolventu 
rokās. 

Nemanot aizritējušās četras 
vasaras GVV nav bijušas vieg-
las. Latviešu jaunieši ir iekļāvu-
šies intensīvā sešu nedēļu mācī-
bu periodā GVV. Kā ik gadu 
karognesēju pavadībā tiek ienes-
ti skolas un Latvijas Valsts karo-
gi.  Tad nāk GVV absolventi, 
pā  rējie audzēkņi, skolotāji un 
audzinātāji. Visi nodzied Latvijas 
Valsts himnu “Dievs, svētī 
Latviju!” 

Izskanot nākamai GVV kora 
dziesmai “Tu mana līksmība” 
(R. Dubras apdare),   LELBAs 
priekš  niece, prāveste Lauma 
Zušēvica savā lūgšanā klāteso-
šajiem saka: “Kungs, Tu esi 
dāvājis mums šo vietu un svētī-
jis šo skolu ar tiem ļaudīm, kuri 
ir pašaizliedzīgi strādājuši, lai 
mācītu un mīlētu šos jauniešus. 
Arī viņi ir sajutuši Tavas pēdas 

daudz likumu. Viena lieta ir 
skaidra, ka tas, kuŗš vada impro-
vizāciju, ne vienmēr ir pats sva-
rīgākais cilvēks.  Tie ir pārējie 
lugas dalībnieki.  Un, ja šie cil-
vēki ir svarīgāki nekā esi tu pats, 
tad tu uzmanīgi klausīsies to, ko 
viņi stāsta un centīsies viņiem 

kas virza aktierus uz priekšu.  
Varu apliecināt, ka intuīcija ļoti 
lielā mērā virzīja uz priekšu arī 
manu darbu.  Humora izjūta, 
smiekli – tie ir veselīgi un daudz-
reiz ātrāk pavirza uz priekšu 
notikumus, tie palīdz tikt tālāk 
un ātrāk. Uzticība savām spē-

Ar cieņu  un  godu  nesam  
Gaŗezera  vārdu pasaulē

cits citu sirdīs un tās mēs nesī-
sim sev līdz, atgriežoties mājās, 
turpinot mācīties un augt kopā 
ar savām ģimenēm.  Pateicamies 
Dievam, pieminot šīs vidussko-
las skolēnu vecākus, kuŗi ir 
rūpējušies, lai viņu bērni varētu 
šeit būt, priecāties, mācīties un 
apzināties, ka viņi ir latvieši.  Un 
tādēļ, viņi ir vajadzīgi mūsu tau-
tai, kurā ar godu  un svētību 
kalpotu sev un citiem. Izlū-
dzamies, lai šī svētība tiktu nesta 
mūsu mīļotajai zemei Latvijai, 
rodot visiem iespēju dzīvot dro-
šībā un piedzīvot taisnības, pa -
tiesības, miera, līdzcilvēku žēlas-
tības un mīlestības svētītus lai-
kus.”  

Pēc prāvestes lūgšanas svinīgo 
uzrunu GVV direktore Sandra 
Kronīte-Sīpola iesāka, runājot 
līdzībās ar šovasar uzvesto teā-
tŗa izrādi „Brīnumu medības”:  

“ Šovasar mūsu GVV „impro-
vizācija” ir ilgusi četrdesmit trīs 
dienas, un katrs no mums ir 
pabijis uz skatuves. Un jūs, 
absolventi, skolēni, skolotāji un 
audzinātāji - jūs visi esat bijuši 
mani aktieŗi. Improvizācijā nav 

sekot. Un tā mēs, GVV saime, 
esam centušies darboties, ieklau-
soties cits cita domās un rodot 
kopīgo ceļu. 

Šovasar, GVV 47. izlaiduma 
reizē, mūsu improvizācija izbei-
dzas. Tajā ir  parādījusies intu-
īcija, kuŗa improvizācijas teātrī 
darbojas kā neapzināta nojauta, 

jām arī ir daļa no improvizāci-
jas. Ceru, ka audzinātāji un sko-
lotāji, ieskaitot mani, bijām spē-
jīgi padziļināt jūsu, GVV 
audzēkņu , uzticību savām spē-
jām - kļūt par latviešu valodas 
sargiem un ar noasinātiem valo-
das ieročiem, iedvesmā turpināt 
šo latvisko improvizāciju līdz 

pat nākamajai vasarai.  
GVV audzēkņi, audzinātāji 

un skolotāji! Jūs visi esat bijuši 
gatavi sniegt roku cits citam  un 
man.  Par to esmu no visas sirds 
pateicīga! Cilvēks no sirds var 
kalpot tikai tiem, kuŗus viņš 
patiesi mīl. Ja tu mīli savu skolu, 
tu tai arī kalposi šodien un turp-
māk!  Turpināsim kalpot cits 
citam!  Lai Gaŗezera vasaras 
vidusskolai būtu saules mūžs!”

Ikkatrs no absolventiem, saņe-
mot atestātu, tika  sveikts ar 
publikas dedzīgiem aplausiem. 
Direktore ikvienu raksturoja, 
bet visus kopā uzslavēja par 
īpaši nosvērtu un izpalīdzīgu 
GVV absolventu klasi.  

Ar paziņojumu par kādas īpa-
šas apliecības izsniegšanu klāte-
sošo priekšā tika aicināta ilgga-
dējā un visu iemīļotā GVV sko-
lotāja Ilona Roze. Viņa Gaŗezerā 
ir nostrādājusi 30 gadus, un šī ir 
bijusi viņas pēdējā darba vasara.  
Ar skaistu rožu klēpi  viņu svei-
ca visa Gaŗezera saime. 

Par aizvadīto gadu GVV 
rūpēm absolventu sagatavošanā 
vecāku vārdā sirsnīgi pateicās 
Sandra Kalve. Ar īpašu dzejas 
veltījumu vecāku pārstāve patei-
cās skolai un visiem absolven-
tiem. Tā kā pavasarī Gaŗezera 
territorija cieta no viesuļvētras, 
kā simbolisks absolventu klases 
dāvinājumu, kas simbolizē stip-
rumu un cēlumu, Gaŗezera ter-
ritorijā  tiks iestādīts jauns un 
stalti audzis ozols. 

Absolventiem apsveikumus 
veltīja arī prāveste Lauma 
Zušēvica, kas nesa arī mācītājas 
Aijas Greiemas (Greham) 
apsveikumu, ALAs Izglītības 
nozares vadītāja Anita Bataraga, 
kuŗa, katram absolventam dāvi-
nāja arī nākamā gada ALAs 
biedra karti. ALJAs apvienības 
vārdā absolventus sveica tās 

priekšsēdis Markus Apelis, 
absolventiem apliecinot viņu 
piederību ALJAs  pilntiesīgu 
biedru rindām. Pēc tam sekoja 
studentu apvienības Austrums 
apsveikums. 

Ikgadējās balvas ar speciālu 
veltījuma nozīmi saņēma GVV 
paši labākie un sekmīgākie. No 
GVV absolventu vidus par izci-
lību pēdējā pārbaudījuma raks-
tu darbā un četru gadu labāko 
sekmju caurmēru Dzelzīšu un 
Jāņa Oša balvas saņēma absol-
vente Emma Willems.  
Atzīmēsim, ka viņas pastāvīgā 
dzīvesvieta ir Francijā. 

Dr. J. Labsvīra balvu, veltītu 
ceturtās klases sekmīgākajiem 
skolēniem, saņēma Anna 
Muižniece, Elisa Sīpola, Zinta 
Putene, Māra Zālīte un Emma 
Willems.        

Visu absolventu vārdā patei-
cās skolas Elisa Sīpola un 
Andrejs Mantenieks. Svinīgā 
akta turpinājumā, tā muzikālajā 
programmā GVV koris diriģen-
tes Andras Fenhanes vadībā 
dziedāja trīs koŗa dziesmas: 
„Gaismas pils” (J. Vītols/Auseklis 
), „Manā sirdī” (L. Ritmane/M. 
Zālīte) un „Saule, Pērkons, 
Daugava” (M. Brauns/J. Rainis). 
Klavieŗpavadījumu spēlēja kon-
certmeistare Helēna Laukmane.  

Izskanot pēdējai koŗa dzies-
mai, ļaužu priekšā ar Gaŗezera 
vasaras vidusskolas karogu 
nostājās trīs GVV absolventi un 
nākamās ceturtās klases pār-
stāvji, ar kuŗu solījumu svēti 
glabāt skolas lepnumu GVV 
karogs tika svinīgi nodots nāka-
majai paaudzei. Klātesošie 
nodziedāja „Daugav’ abas 
malas” (J.Norvilis/J.Rainis).  

Uz redzēšanos nākamajā gadā 
Gaŗezerā !

Vilnis Trops

GVV direktore Sandra Kronīte-Sīpola 
uzrunā klātesošos

Ilggadīgo skolotāju Ilonu Rozi sveic GVV direktore Sandra 
Kronīte-Sīpola.  Pa labi skolotāja Anita Briede-Bilsēna.            Aiz 
viņiem no kreisās – koŗa diriģente Andra Fenhane un koncert-
meistare Helēna Laukmane

Absolventi Andrejs Mantenieks un Elisa Sīpola 

Dr. J. Labsvīra balvas 4. klases sekmīgākajiem audzēkņiem 
ieguvējas (no kreisās) Emma Willems, Māra Zālīte, Zinta Putene 
un Elisa Sīpola. (Attēlā iztrūkst Anna Muižniece)

Skolas karoga svinīga nodošana GVV nākamajai 4. klasei

Ceturtās klases audzēkņi ceļā uz Graša paviljonu.  No kreisās: 
Lauma Kalna-Timane, Kristaps Dāle un Zinta Putene
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„Svešās zemēs esot jauki...” 
Cerot, ka tas tik tiešām tā ir, 
septiņi jauni latvieši pameta 
dzimto Kurzemi, šķērsoja okeanu 
un apmetās Bostonā. Pēc 12 ga -
diem, 20.gadsimta sākumā lat-
viešu ieceļotāju skaits Amerikā 
jau pār  sniedza četrus tūkstošus. 
Vi  ņu vidū bija arī nedaudz polī-
temigrantu, no kuŗiem bijušais 
jaunstrāvietis Dāvids Bundža 
no      dibināja Bostonā pirmo lat-
viešu sociāldemokratu organi-
zāciju ASV.

Nākamajā desmitgadē latviešu 
skaits Jaunzemē dubultojās, pēc 
1905. gada pieauga polīte mig-
rantu daļa. Uz ASV atbēga revo-
lūcijas dalībnieki, vairoties no 
ieslodzījuma, tie, kas laimīgā 
kārtā no tā bija atbrīvojušies. 
1907. gadā ieradās Dobeles- 
Jelgavas „mežabrāļu” vienības 
komandieris Dāvids Beika, mui-
žu un pagastvalžu demolēšanas 
un dedzināšanas vadītājs. Par 
triju kroņa amatpersonu nošau-
šanu Slokā viņš un vecākais brālis 
Kristaps dzimtenē bija nodro-
šinājuši sev nāvessodu. Vēlāk no 
Rietumeiropas ieradās visvairāk 
meklētais kaujinieks Kristaps 
Salniņš, no Sibirijas trimdas 
izbēgušie: Klāra Ozola, kuŗu jau 
gaidīja vīrs, socialdemokrātu īs -
tais dibinātājs, Krievijas II Domes 
deputāts Jānis Ozols, Paula Frei-
berga no Beikas „meža brāļiem”, 
Kārlis Drafēns, Pēteris Kalējs, 
Artūrs Kronbergs, Pēteris Freijs, 
viens no sociāldemokratijas 
vadītājiem Vilis Dermanis, kuŗš 
pirmoreiz ieradās ASV 1905. 
gada janvārī un pabija līdz 
augustam, stāstot latviešiem par 
partijas darbību un mērķiem 
dzimtenē. Pēteris Gailītis no 
Sibirijas nokļuva Austrālijā un 
tomēr pēc trīs gadiem ieradās 
ASV. 

Ko polītemigranti (Latvijas lie-
linieku vēsturnieki tos dēvēja par 
revolucionāriem emigrantiem) 
izdarīja Amerikā?

Viņu galvenā dzīvesvieta bija 
Bostonā, mazāk – Čikāga, Ņu -
jorka, Filadelfija. Lielākā daļa no 
viņiem strādāja rūpnīcās par 
koka un metalla apstrādātājiem, 
būvju un remonta strādniekiem. 
Arī skolotāji – Dāvids Beika, 
Miķelis Jurcēns, Oskars Priediņš 
bija spiesti dienišķo maizi pelnīt 
kā rokpeļņi. Jurcēns tomēr bija 
skolotājs Filadelfijas latviešu 
svētdienas skolā. Amerikā iegu-
vuši augstāko izglītību, Kārlis 
Ķelliņš (Amerikā Čārlzs Kelli) 
un Jānis Sūngailis strādāja par 
inženieŗiem, Jānis Ozols – valsts 
pārvaldē, Jānis Rovičs – par 
mācībspēku. Viļa Dermaņa sieva 
Henriete, kuŗai jau bija Maskavā 
iegūtā augstākā paidagoga iz -
glītība, beidza Bostonā biblio-
tēku kolledžu un strādāja ASV 
Kongresa bibliotēkā par slavu 
nodaļas vadītāju. Amerikas lat-
viešu sociāldemokratu grupas 
viņi apvienoja koporganizācijā, 
kuŗas priekšgalā bija  Jānis Ozols, 
Heinrichs Hermanis, Dāvids 
Beika, Rūdolfs Štāls (Lemkins), 
Sīmanis Berģis. Viņu vadībā dar-
bojās propagandas centrs – 
Bostonas Latviešu klubs, tipo-
grafija, kur strādāja Jānis Apsītis, 
iznāca laikraksts Strādnieks. 

Viņi kādreiz dzīvoja ASV
Kāda drūma latviešu vēstures lappuse

Vidvuds Štrauss
Koporganizācijas biedru skaits 
pieauga no 800 1907. gadā līdz 
1600 1916. gadā, kad ASV ieradās 
viens no latviešu sociāl de  mo-
kratijas vadītājiem Jānis Bērziņš-
Ziemelis, dedzīgs Krievijas lie-
linieku atbalstītājs, lai aģitētu 
Amerikas latviešus cīnīties par 
labāku dzīvi.

Dzīvot labāk vēlējās visi, bet jo 
sevišķi Bērziņa-Ziemeļa domu-
biedri, kuŗiem ziņas par februāŗa 
revolūciju Krievijā un amnestiju 
bija kā bullim sarkanā lupata. 
Amerikas latvieši diez vai ar lielu 
nožēlu šķīrās no viņiem.

Osvalds Akmentiņš uzskatīja, 
ka no ASV un Kanadas uz Krie-
viju bija izbraukuši gan tikai ap 
400 latviešu. Domājams, ka šo 
skaitli apšaubīt nav vajadzības: 
koporganizācijas biedru skaits 
1917. gada beigās bija sama-
zinājies par 313. Raksta autors 
stāsta par piecdesmit pieciem no 
tiem, kas laikā no 1917. līdz 1933. 
gadam pameta ASV un 30. gados 
dzīvoja Maskavā.

Ozoli un Kristaps Beika neaiz-

okupācijas vara arestēja un gadu 
noturēja ieslodzījumā. Kad kopā 
ar Jukuma Vācieša koman dē-
tajiem sarkanajiem latviešu strēl-
niekiem Rīgā ieradās Maskavā 
sastādītā Stučkas valdība, Beika 
tajā ieņēma rūpniecības komisāra 
amatu, Berģis tika ievēlēts par 
Rīgas padomes priekšsēdi un lie-
linieku Rīgas organizācijas vadī-
tāju. Bet pēc gada tie, kas gribēja 
latviešu tautu ar varu dzīt ko -
mūnismā, jau bija aizbēguši uz 
Krieviju. Līdzpaķertajās bankas 
vērtībās viņi atrada zeltlietas no 
Rīgas lombarda. Stučka paņēma 
sev zelta pulksteni, Berģis – divus 
zelta pulksteņus ar zelta ķēdītēm 
un zelta etviju.

Vilis Dermanis atgriezās 1920. 
gadā brīvajā Latvijā, decembrī 
bija ievēlēts Satversmes sapulcē, 
sāka lasīt lekcijas Tautas uni-
versitātē. 1921. gada pavasarī 
Rīgā ieradās Henriete Dermane 
un Jānis Vesmanis. Jānis tika 
ievēlēts par Rīgas Arodbiedrību 
Centrālbiroja priekšsēdi, Der-
manis - par viņa vietnieku, tur-

bergs strādāja par cecha priekš-
nieku, bet Bērziņš, Gard ners un 
Zālītis – par meistariem.

Nogaidījuši, kad Krievijā beig-
sies pilsoņu karš, Maskavā tur-
pināja ierasties reemigranti no 
ASV. Grupas sastāvā atbrauca 
Jānis Apsītis ar meitu. Paska-
tījušies uz padomju dzīvi, Jānis 
Jansons, Pēteris Krūmiņš, Kārlis 
Mauriņš, Alfrēds Misiņš un 
Alfrēds Veisbergs devās atpakaļ, 
palika tikai Apsīši. Tēvs strādāja 
par latviešu izglītības biedrības 
„Prometejs” tipografijas direkto-
ru, meita Mirdza, Amerikā bei-
gusi grāmatvedības, mašīnraksta 
un stenografijas kursus ne tikai 
Maskavas iestādēs, bet arī Lon-
donā – padomju tirdzniecības 
pārstāvniecībā.

No latviešiem Ļeņins vistuvāk 
pazina Bērziņu-Ziemeli, jo viņi 
1906. gadā Somijā mēnesi bija 
dzīvojuši kopā vienā vasarnīcā. 
Pēc atkalsaredzes Bērziņš bija 
iecelts par Padomju Krievijas 
pirmo sūtni Šveicē. Pēc tam neil-
gi pabijis Rīgā Stučkas valdībā 
par izglītības komisāru un 
Maskavā – Kominternes vadībā, 
viņš atgriezās diplomāta darbā, 
strādāja Igaunijā, Somijā, Anglijā 
un Austrijā. Diplomātiskā die -
nestā bija uzņemts arī Jurcēns – 
viņš darbojās Somijā. Pēc tam 
viņiem iznāca strādāt kopā 
centrālajā archīvu pārvaldē, kur 
Bērziņš bija pārvaldes priekš-
nieks, Jurcēns – kaŗa vēstures 
archīva direktors. Līzbete Jurcēna 
vadīja Maskavas latviešu klubu, 
pēc tam strādāja biedrībā „Pro-
metejs”.

1919. gadā Ļeņins ar nolūku 
izraisīt vispasaules revolūciju 
nodibināja Komūnistisko Inter-
nacionali (Kominterni), kas iz -
veidojās par starptautisku polī-
tiskās demagoģijas, spiegošanas 
un provokāciju orgānu, kuŗu 
uzturēja Padomija. Par vienu no 
Kominternes vadītājiem gadu 
strādāja Jānis Bērziņš-Ziemelis. 
Dāvids Beika un Sīmanis Berģis 
(Krievijā – Semjons Bergs) orga-
nizēja Kominternes galveno – 
konspirātīvo (vēlāk – starptau-
tisko sakaru) nodaļu, kuŗa vadīja 
slepeno aģentu darbu ārzemēs. 
Drīz Beika bija paaugstināts par 

Kominternes lietu pārvaldnieku, 
viņš organizēja Maskavā Kom-
internes III kongresu (1921.g.), 
kur satikās ar Heinrichu Hermani 
un Kārli Jansonu (Amerikā – 
Čārlzu Džonsonu), kuŗi at -
braukuši kopā ar ASV komparti-
jas delegāciju. Palicis Maskavā, 
Hermanis strādāja Kominternē, 
pēc tam bija Jāņa Rudzutaka 
sekretārs un tuvākais palīgs 
Satiksmes ceļu komisariātā, par -
tijas kontrolē un PSRS valdībā. 
Kārlis Jansons pēc kongresa 
devās uz ASV ar uzdevumu – 
uzlabot kompartijas darbu, bet 
pēc diviem gadiem tomēr at -
griezās un palika Maskavā. 
Ko minternei bija trīs filiāles: 
Arodbiedrību internacionāle 
(krie  viski – Profintern), Zem-
nieku internacionāle (Krestintern) 
un Komūnistiskās jaunatnes in -
ternacionāle (KJM). Jansons ie -
ņēma vadošus amatus Arod-
biedrību internacionālē, braukāja 
uz ārzemēm. Kominterne izman-
toja arī latviešu reemigrantus par 
aģentiem: Kārlis Drafēns at -
griezās ASV 1923. gadā un 
darbojās līdz 1929. gadam, Žanis 
Millers no 1920. līdz 1931. 
gadam. Klāvam Kleingalam ne -
paveicās: viņš netika pāri ASV 
robežai un gadu pabijis Kubā, 
atgriezās Maskavā.

Arvīds Brigadieris savukārt 
kļu  va par Sarkanarmijas Izlū-
košanas pārvaldes ārzemju aģen-
tu, kad par pārvaldes priekšnieku 
iecēla Jāni Bērziņu (Pēteri Ķuzi), 
un pārvaldē jau strādāja Kārlis 
Miķelsons un Kristaps Salniņš, 
draugi no Amerikas laikiem. 
Brigadieris bija ASV 1923., 1925. 
un no 1928. līdz 1932. gadam. 
Atgriezies, vēl divus gadus at -
radās Izlūkošanas pārvaldes re -
zervē, strādāja vadošā darbā 
celtniecības organizācijās. Appre-
cējās ar krievieti, kas bija 40 
gadus jaunāka. 1936. gadā. vi -
ņiem piedzima meitiņa Maija, 
kas tagad dzīvo Ņujorkā. Viņa 
dēls, arī Arvīds, atbraucis kopā 
ar tēvu, beidza Maskavas uni-
versitātes Filoloģijas fakultāti, 
mācību laikā pasniedza angļu 
valodu Latviešu klubā organi-
zētajos kursos. 

brauca. Palika arī Kārlis Tālents. 
Piepelnījis naudu, viņš 1923. 
gada pavasarī aizsūtīja sievu un 
dēlu uz „nākotnes valsti”, bet pats 
septembrī Bostonā nomira.

Aizbraucēji atstāja radiniekus. 
Jānis Apsītis tēvu, brāli un māsu, 
Arvīds Brigadieris - sievu, meitu 
un dēlu, Jānis Burnēvics  - brāli 
Žani, Kārlis Ķelliņš - māti un 
brāli, uzvārdā Grauman, Jānis 
Mārtinsons - meitu Alīdu, Žanis 
Millers (īstais uzvārds – Šepte) - 
meitu Auroru Marks un māsu 
Līnu Freibergu, Kārlis Pulturs - 
sievu Elzu, Jānis Rovičs – brāli 
Augustu Roviču-Felli, Līzbete 
Jurcēna - brāļus  Heinrichu un 
Kristapu Jākobsonus un māsu 
Kristīni Tompsonu, Jānis Sūn-
gailis - sievu Emīliju, meitu Mar-
garitu un dēlu Haraldu, Anna 
Zviukša - māsu Baldvinu-Kal-
niņu. Visi minētie radi 1937. 
gadā bija dzīvi.

Vieni no pirmajiem, kuŗi 1917. 
gada pavasarī devās prom no 
Ņujorkas, bija Dāvids Beika ar 
sievu Paulu Freibergu, Sīmanis 
Berģis ar sievu un meitām, no 
Sanfrancisko – Jurcēni ar dēliem 
un Amerikas tirdzniecības flotes 
kuģu kapteinis Alberts Apsītis. 
Jūnijā visi jau bija Rīgā. Apsītis 
un Jurcēni pēc gada pārcēlās uz 
lielinieku Krieviju. Beika un 
Berģis tūlīt ielīda latviešu lieli-
nieku pagrīdē, par ko Beiku vācu 

pat strādāja arī Henriete. Vili 
Dermani arestēja 1922. gada 10. 
maijā pie izejas no Satversmes 
sapulces nama, decembrī – arī 
vi  ņa sievu, vainojot abus „pret-
valstiskā darbībā”, un decembŗa 
beigās polītieslodzīto apmaiņas 
kārtībā aizsūtīja uz Maskavu. 
Vesmanis novadīja Centrālbiroju 
līdz 1924. gadam, kad tāpat bija 
arestēts, notiesāts uz četriem 
gadus ilgiem spaidu darbiem, bet 
1926.g. apmainīts un drīz vien 
tikās ar Derma ņiem.

Reemigrantu vairākums devās 
no vienas lielvalsts uz otru gaŗām 
savai mazajai dzimtenei. Viņi 
ieradās Petrogradā, bet kad 1918.
gadā Ļeņins pārcēla Krievijas 
galvaspilsētu uz Maskavu, pār-
vācās uz turieni. Sākās viņu dzīve 
Krievijas lielinieku apsolītajā 
laimīgo cilvēku sabiedrībā.

Grupā, kuŗā bija krievi, ebrēji 
un latvieši, kas Ņujorkā strādāja 
lielā instrumentu ražošanas ko -
operatīvā, atbrauca Miķelis Bēr-
ziņš, Gustavs Gardners, Artūrs 
Kronbergs un Kārlis Zālītis (īstais 
uzvārds – Blaus). Ar līdz at-
vestajām iekārtām viņi nodibi-
nā ja Krievijā pirmo instrumentu 
ražotni – kooperatīvu, kuŗu 
nosauca par „Krievu – amerikāņu 
instrumentu rūpnīcu”. 30.gadu 
sākumā valsts pārveidoja ko -
operatīvu par Maskavas instru-
mentu rūpnīcu Frezer, kur Kron- (Turpināk vēl)

Dāvids Bleika un Paula Freiberga

Kooperātīva strādnieki. Ar gaišo priekšautu stāv Gustavs Gardners. 
Ņujorka, 1917. gadā.
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(Turpināts 7. lpp.)

Ralfs Kokins, Kurzemes vilkaču 
nostāsti, 12 stāstu izlase, apgāds 
„Zvaigzne ABC”, 152 lpp.

Kāds Austrālijas latviešu lute-
rāņu mācītājs, visādi cienījams 
un veiksmīgs Dieva vārda un 
savas draudzes kalps, aizrāvies ar 
citplanētiešiem. Par tiem viņš 
lasījis referātu, par tiem Aust-
rālijas Latvieša lasītāju vēstuļu 
slejās polemizējis ar skeptiķiem, 
kas inteliģentu dzīvu būtņu 
esamībai uz citām planētām lāgā 
negrib ticēt. Laikam jau cil-
vēkiem, kuŗus profesija ved ciešā 
saskarē ar to, kas brīnumains, 
noslēpumains, ar prātu vien ne -
izdibināms, ir nosliece uz savā-
dāko, uz noslēpumaino arī ārpus 
reliģijas rāmjiem.

Ralfs Kokins (dz.1968.g.) nav 
nekāds parasts garīdznieks: viņš 
ir Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultātes dekāns. Viņa aizrautība 
ir vilkači, proti – cilvēki, kas mī -
toloģiskos priekšstatos pārvērsti 
par vilkiem un apdraud kā 
cilvēkus, tā mājlopus. Izlasē Kur-
zemes vilkaču nostāsti Kokins 
gan pārstāsta dzimtajā pusē no -
klausītus nostāstus par vilkačiem, 
gan izstāsta it kā paša piedzī-
voto.

Ziemeļkurzeme esot dīvainiem 
notikumiem pārsātināta. Tās pir-
matnējiem skaistajiem priežu si -
liem, bet arī neizbrienamajiem 
purviem piemītot kāds noslē-
pumains un pat baigs skaistums. 
„Purvos tur pat vasaras novakarēs 
ceļas ķēmīgi, pasaku tēliem lī -
dzīgi garaiņi, klīst blīvas miglas 
joslas, nereti atskan pat nezināmas 
izcelsmes skaņas, tāda kā rūk -

Teologs bīstas vilkaču

šana, gaŗa, gaŗa vaidēšana, kauk-
šana.” (9.lpp.) Tomēr vilkaču 
sastapšanai vispiemērotāks, pēc 
stāstu vairākuma spriežot, šķistu 
mitra rudens vai sniegotas zie-
mas laiks, iešana pa biezokni 
vie  nam, lielāka vai mazāka 
maldīšanās un psīchiska ten-
dence baidīties un nobīties.

Tikšanos ar vilkačiem Kokins 
dažviet skaidro racionāli. Piemē-
ram, purva gāzes varot būt par 
iemeslu vilkaču redzēšanai. „Tās 
iedarbojoties līdzīgi narkotikām, 
izsaucot noteikta veida halu-
cinācijas.”(79.) Kādā stāstā iedo-
mātais vilkacis, izrādās, bijis al -
nis. (34.) Un vai, ieraugot mežā 
beigtu stirnu bez galvas, par 
vaininieku tūdaļ būtu jāuzskata 
vilkacis? (96.-97.)

Tomēr ir arī stāsti, kur vilk-
ačiem piedēvētas tik specifiskas 
īpašības, ka par halucinācijām 
vai pārskatīšanos grūti runāt. 

Kokins atstāsta kādu viņam stās-
tītu tikšanos ar runājošu vilkaci: 
„Viņa balss skanējusi kā milzīgas 
krāsns rūkšana, kā dzirnavu 
mechanismu krakšķēšana, kā 
vaidēšana no aizkapa pasaules. 
Tas esot bijis kas pilnīgi, kas 
totāli atšķirīgs no cilvēku runas, 
lai gan attāla līdzība bijusi ar 
somu, igauņu vai ziemeļu val-
odu.” (26.) Kokins atzīstas, ka 
viņam „šī stāsta laikā pār ķermeni 
skrēja spēcīgas tirpas”.

Teologs nožēlo mūsdienu ur -
banizētās sabiedrības arvien tā -
lāku attīstību, kur „kļūstam ar -
vien līdzīgāki, plakanāki, vie nādi 
laimīgi un ārprātīgi”. Cilvēki it kā 
vairs nezinot, „ko iesākt ar to, ko 
gluži noliegt vis nevaram, bet arī 
izskaidrot un sistēmatizēt ne -
spējam.” Viņš jautā: „Vai mēs 
patiešām būtu sašaurinājuši pa -
sauli, kuŗā dzīvojam? Ignorējuši 
to, kas patiesībā ir?” (15.)

Citā vietā viņš raksta: „Saka-
rības un noslēpumi visā esamībā 
ir daudz, daudz dziļāki un plašāki 
nekā mūsu šodien saprastais un 
formulētais. Būtībā jau cilvēks 
un visa pasaule, kuŗā viņš dzīvo, 
ir milzīgs noslēpums, pie kuŗa 
var piekļūt tikai ar sirdi, tikai ar 
tādas reliģijas palīdzību, kas runā 
par pilnu īstenību. Un arī tad 
cilvēks vēl stāv pašā šī izziņas 
ceļa sākumā.” (61.)

Jo dziļāk ielasāmies Ralfa Ko -
kina grāmatā, jo biežāk uzmācas 
doma, ka vilkači nemaz nav tās 
centrālais temats. Autors varbūt 
drīzāk ir lūkojis izteikt domas 
par cilvēku un viņa psīchi, par 
Dievu un par universu, un viņš 
lasītāju – šo „sašaurināto” un 

„plakano” būtni – ir centies ievest 
savā nopietnu pārdomu pasaulē, 
izmantojot vilkačus par ēsmu un 
par ieganstu. Kaut kā jau tas 
lasītājs vai klausītājs ir viņam 
sniedzamajā vielā jāievilina iekšā. 
Kokina kollēga - daudzinātais 
mācītājs Jānis Steiks reizēm cen-
ties dievlūdzēju uzmanību saistīt, 
runājot atskaņās. Ekscentriskais 
mācītājs kādu sprediķi, piemē-
ram, sācis  ar vārdiem (citēju pēc 
atmiņas): „Sveiks, sveiks! Te runā 
Steiks. Nu klausaities, ko viņš 
jums teiks!” Gluži kā žurnālisti 
mēģina lasītāju uzmanību saistīt 
ar skaļiem virsrakstiem, – un 
viens tāds nav tālu jāmeklē -, 
garīdznieki var likt lietā kaut vai 
vilkačus.

Savai rakstnieka lomai ar vilk-
aču fainomenu lasītāju, cik vien 
iespējams, biedēt Ralfs Kokins 
liek pretī mācītāja lomu, kas ir 
baiļu atvairītāja un cilvēku dro-
šinātāja loma. Runājot par spo-
kiem un līdzīgiem baiļu izrai-
sītājiem, viņš saka - „universāls 
un drošs līdzeklis” pret tiem ir – 
lūgšana Dievam (44.). Par vilk-
ačiem viņš saka - „īpaši meklēt 
šīs būtnes ir ļoti bīstami, bet arī 
pārlieku jābaidās nav, ja vien tu 
tici Dievam”. (126.) Citur viņš 
brīnās par cilvēku, kas „nespēj 
ticēt vienam vienīgam Dievam, 
bet tajā pašā laikā viņš ir gatavs 
bez kāda sakarīga pamata akli 
noticēt pēdējām muļķībām, kas 
īsti pat kopā neturas”. (77.)

Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultāti mēdz uzlūkot par stipri 
liberālu institūciju, tāpēc laikam 
ir sakarīgi, ka tās dekāns šobrīd 
ir līdzīgi liberālais Ralfs Kokins. 

Šī teoloģiskā liberālisma dēļ ar 
interesi un izpratni grāmata būs 
baudāma arī lasītājiem, kas nav 
„baznīcas cilvēki”. Autors viscaur 
rosina lasītāju par universa un 
psīches noslēpumiem padomāt 
un nedod viņam neapstrīdamas 
atbildes, kam prāts varētu pre-
toties. Visvairāk un vienga ba-
laināk filozofiski teoloģiskas 
pārdomas lasāmas no 115. lap-
puses uz priekšu, sākot ar teiku-
mu: „Pasaule ar tās mūžīgo 
dzīvības apriti ir liels noslēpums,” 
un - grāmatas izskaņā, sākot ar 
149. lappusi, teikumu:  „Es  do -
mā  ju, ka vairums cilvēku labi 
zina, ka materiālā pasaule vēl nav 
pilna īstenība un ka ar nāvi viss 
vēl nebūt nebeidzas.”

Starp „rozīnītēm” tekstā gribas 
pieminēt domu - „suņi domā, ka 
tieši viņi ir izveduši saimnieku 
pastaigāties, nevis otrādi” (59.), kā 
arī brīnišķīgās redzes gleznas „Cē -
res muižas gleznas stāstā” (99.-
114.) un ezoterisko priekš me  tu 
saraksts, kuŗi reiz esot mā  cīti 
leģendām apvītās Kēnigs bergas 
universitātes Teoloģijas fakultātē, 
nule minētā stāsta bei gās.

Atgriežoties beigās pie jau-
tājuma, vai vilkaču stāsti Ralfam 
Kokinam varētu būt bijis tikai 
iegansts, lai izsacītu un ierosinātu 
pārdomas par Dievu, cilvēku un 
pasaules kārtību, atbildēsim to -
mēr ar skaidru „nē”. Stāsti gluži 
ērti stāvētu arī paši uz savām 
kājām, taču pārdomas tos bagā-
tina. Stāstnieks Kokins un libe-
rālais teologs Kokins ērti sastrādā 
roku rokā, neviens otram neno-
darot pāri.

Eduards Silkalns

Inguna Bauere, Skolas Līze, 
apgāds „Zvaigzne ABC, 2011. g., 
480 lpp.

Par Skolas Līzi sauktā sieviete 
bijusi Vecpiebalgas draudzes sko-
las pārziņa Andža Rātmindera 
meita. Viņā  ieskatījies un viņai 
mīlestības dzejoļus veltījis An  drejs 
Pumpurs, bet Līzes sirds vai  rāk 
vilkusi Matīsa Kaudzītes virzienā. 
Pāŗu savstarpējas pie vilkšanas un 
atstumšanas peripetijas Ingunas 
Baueres (dzim. 1960. g.) romāna 
Skolas Līze pēdējās nodaļās saista 
un priecina.

Tāpat priecē rakstnieces gludā 
valoda un izteiksmīgie salī-
dzinājumi. Saimnieks, lūk, „izlai-
dies slinkumā kā govs pļeka uz 
sūdu mēžamās liekšķeres”(59. 
lpp.). Līgava baznīcas laulībās 
stāv „stalta un balta kā svece 
altāŗa žuburainajā gaismekļu 
turētājā un auksta kā svečtuŗa 
sudrabs” (73.). Cilvēks „jaucas 
un muļļājas pa dzīvi kā putraims 
pa biezu putru”(409.). Autores 
fantazija gan par aklu būs sauca-
ma brīdī, kad „večuks plātīja 
muti un mēģināja ar rokām 
noturēt sirdi, kuŗa gatavojās 
izlēkt no krūtīm tieši uz netīrās 
gultas segas” (109.). 

Par pirmo Tautas atmodas 
laik metu būtiski jaunus ieskatus 

Vecā dāma gurst un nopūšas

lasītājs romānā negūst, tomēr 
svaigi un dzīvīgi ir šī laika 
darboņu portretējumi: līdz ar 
minētajiem parādās Kronvaldu 
Atis, Kaudzīšu Reinis, tautisko 
centienu bremzētāji, bet citādi 
simpatiski notēlotie vācu mā -
cītāji... Katrā ziņā lasītājiem, kam 
patīk kādreizējās latviskās dzīves 
īstenības daiļliterāri traktējumi, 
Skolas Līze sagādās dažu patī-
kamu stundu.

Kļūmīga gan bijusi rakstnieces 
vēlēšanās stāstījumu iesākt ar 

1721. gadu un Līzes pavisam 
tāliem senčiem, no tēva puses it 
kā vēsturiskos faktos balstītiem, 
bet no mātes puses lielā mērā 
izdomātiem. Pat Līzes tēvs pie-
dzimst tikai 173. lappusē, kad 
autore nonākusi līdz 1805. ga -
dam, bet līdz romāna titulva-
rones dzimšanai lasītājam jāgaida 
līdz 262. lappusei, kad grāmata 
jau pāri pusei. Kāpēc tik tāla 
atkāpšanās pagātnē? Grāmatas 
pēcvārdā autore taisnojas, ka 
"zinot ģenealoģiju, ļoti daudz kas 
konkrēta cilvēka liktenī ir diez-
gan viegli paredzams”. Piedošanu, 
bet Līzes senču likteni ar pašas 
Līzes likteni sasaistīt pēc lasītā 
tomēr nākas grūti. Vai aiziešana 
tālu senatnē autorei bija vajadzīga, 
lai darbs iznāktu „vērienīgāks”? 
Vai romānu, kur parādās abi 
Mērnieku laiku autori, Inguna 
Bauere vēlējās vismaz kvantitātīvi 
padarīt Mērnieku laikiem lī -
dzīgu?

Visā romānā, bet it īpaši tā 
sākuma posmā, personāžs mirst 
no vienas vietas. 17. lappusē pie 
tēviem aiziet Mellēnu Gusts, 30. 
– Mellēnu Baba (noslīkst), 37. – 
Skujeniešu Jānis (ar pāršķeltu 
galvu), 65. – Sīlīšu Irbe, 103. – 
Sīlīšu Mārtiņš (Ošiņu Jēkaba 
noslepkavots), 117. – Kagaiņu 
Lidurts, 118. – Kagaiņu Lavīze... 

Miršana, protams, ir drāma tis-
kākais, kas cilvēkam, viņa tuvin-
iekiem un notālēm principā arī 
literāra sacerējuma patērētāja 
iztēlē var notikt, bet, ja aizsaulē 
tik koncentrēti aiziet tik daudzas 
vēl tikai pavisam pavirši iepazītas 
romāna personas, efekts paliek 
minimāls.

Pavisam neveikls padevies ro -
māna rāmis jeb ietvars: sākumā, 
beigās un šur tur pa vidu kursīvā 
iespiestās vietas. Tajā 90. mūža 
gadu pārsniegusī Skolas Līzes 
māsa Anna Jurjāne karstā 1929. 
gada vasaras pēcpusdienā iero-
das kādā Vecpiebalgas iestādē, lai 
pieprasītu it kā sev pienākošos 
mantojuma tiesu. Savas prasības 
pamatojumam viņa saposusies 
jaunam ierēdnim izstāstīt savu, 
savas māsas un plaša radu un 
senču pulka dzīves un attiecību 
stāstu. Pārkarsušais, veldzes 
iztvīkušais jauneklis gan izsaka 
šaubas, vai šāds stāsts māsas tes-
tamenta lietā varētu būt iederīgs, 
tomēr, kaut negribīgi, viņš gatavs 
klausīties.

Un stāsts iet vaļā! Kad stās-
tījums nonācis līdz 355. lappusei, 
„vecā sieva apklusa. Viņa izska-
tījās ļoti nogurusi. Saprotams – 
tādā karstumā tik gaŗas runas. ...
Arī jauneklis jutās saguris, taču 
nu jau vairs pat neiedomājās par 

to, ka varētu sarunu pabeigt 
pusstāstā.” Līdz 417. lappusei 
nonākusi, „vecā kundze smagi 
nopūtās. – Jāievelk elpa. Gribu 
dzert.” Tomēr autore Inguna 
Bauere liek vecajai dāmai runāt 
tālāk un jauneklim ciest un 
klausīties līdz pat 476. lappusei! 
Matēmatiķi lai palēš, cik vārdu 
minūtē sirmgalvei būtu jāpasaka, 
lai vienā pašā pēcpusdienā iz -
stāstītu tik gaŗu romānu!

Kāpēc rakstniecei tāds 1929. 
gada ietvars, kas kopiespaidu 
drīzāk pasliktina nekā uzlabo, 
vispār bija vajadzīgs? – Pamatā 
droši vien bija vēlēšanās stās-
tījumu kaut cik pietuvināt mūs-
laikiem. Ietvaram, kas noteikti 
būs rakstīts pēcskatā un pēc visa 
cita pabeigšanas, nolūks būs arī 
bijis šo to sakarā ar romāna 
pamattekstu pieslīpēt vai izņemt 
vēju no kritisku lasītāju burām. 
Kad arī autore pati būs manījusi, 
ka pirmāk minētā daudzo 
miršanu virkne jau kļūst teju vai 
nepanesama, viņa, lūk, ķeŗas pie 
1929. gada jaunekļa un tā 
apmeklētājas divsarunas:

- Atkal viena nāve. Jums gan 
patīk par tām stāstīt, - jauneklis 
iekšēji viegli notrīsēja, ieraudzījis 
vecās sievas sejā negantu, no -
slēpumainu smīnu.
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Aigars Freimanis,
sociologs un pētījumu firmas 
"Latvijas fakti" vadītājs

- Jā, mīļais, man Nāve patīk. Es 
viņu gaidu ar ilgošanos. Tavos 
gados to grūti saprast.

- Tiešām! Kā var ilgoties pēc 
nomiršanas?

- Nāves vietā nāk jauna dzīvība. 
Ja tā nebūtu, pasaule apstātos. Un 

visi stāsti izbeigtos. Arī manējais. 
(118.)

Pamata stāstījums rakstīts no 
autores Ingunas Baueres, ne no 
Līzes māsas Annas redzespunk-
ta. Jau pirmie teikumi, dabas 
apraksts, skan „kā no grāmatas”, 
ne no Annas mutes:

Kaut kur tālumā skaļi un žēli 
iekliedzās sveša, nekad agrāk 
nedzirdēta putna balss. Skaņa 
likās tik neparasta, ka viņa izbijās. 
Kas tas par dīvainu putnu un 
kamdēļ tik izmisīgi kliedza? (11.)

Vai Anna, stāstot par sevi, 
lietotu tādus vārdus kā „Annai 
piemita vēl kāda ļoti laba īpašība” 
(302.)? Un mutvārdu stāstījumā, 
atstāstot kāda cita cilvēka teikto, 

atstāstīta runa taču ir daudz 
paticamāka par atkārtotu runu, 
kādas romānā ir itin daudz! – 
Vārdu sakot, kursīvais ietvars ir 
kusla un kliba piedeva romānam. 
Ja Skolas Līzei būtu lemts 
pieredzēt otru izdevumu, šī pie-
deva būtu vai nu jāpārstrādā, vai 
jāsvītro.

Par spīti iebildumiem, Ingunas 
Baueres veikums tomēr pelnījis 

uzslavu, jo tas ir nopietnu 
vēstures un aizgājušu laiku 
cilvēku dzīves stāstu pētījumu 
iznākums. Mūsu laikmetā, kad 
virzība ir uz paviršību un 
izrakstīšanos „iz dvēseles dzīlēm” 
par autoram jau zināmo un 
izjusto, sacerējumi, kas radušies 
vielas rūpīgas izpētes rezultātā, ir 
cienījami un ieteicami.

Eduards Silkalns

Vecā dāma gurst un nopūšas

                                   
  Līdz Saeimas ārkārtas vēlēša-

nām ir atlikušas trīs nedēļas, bet 
tā īsti par tām nav ko rakstīt! 
Atšķirībā no citām reizēm parti-
jas nesteidz uzsākt vērienīgu rek-
lāmas kampaņu.  Var jau saprast, 
partiju kases ir pustukšas, turklāt 
KNAB un dažas nevalsts organi-
zācijas rūpīgi vēro partiju tēri-
ņus. Kuŗš gan grib kārtējo reizi 
iekulties skandalos? Pārlūkojot 
pagājušās nedēļas presi, rodas 
iespaids, ka lielākais notikums 
Latvijā ir bijis Līgatnes lāču mātes 
Mades bēgšanas mēģinājums. 
Visādi citādi pret cilvēkiem itin 
draudzīgi noskaņotais dzīvnieks 
bija izlauzies no sava tērauda 
aploka un sācis apstaigāt tuvējo 
māju dārzus. Lācene gan nekur 
tālu no sava aploka neaizgāja, un 
asprāšu jociņi par laimes lāča 
došanos Rīgas virzienā pazuda 
tikpat ātri, cik ātri bija parādīju-
šies. Ar medu un āboliem Made 
tika ievilināta atpakaļ savā būrī 
un nu jau atkal jūtas kā mājās. 
Bet ej nu zini, vai tā ir! Lāči 
diemžēl nerunā. Saistībā ar gai-
dāmajām Saeimas ārkārtas vēlē-
šanām šo lācenes Mades izlēcie-
nu var uzskatīt par simbolisku. 
Lācene, gluži kā Latvijas vēlētājs, 
tiecas pēc kaut kā jauna un skais-
ta, bet,  padzīvojusi brīvībā, at -
griežas atpakaļ. Jācer, ka vēlētāji 
šo līdzību neuztvers pārāk tieši 
un balsos ar apdomu.     

Tomēr galīgi bez polītikas pa -
gājušo nedēļu neiztikām. Manas 
cerības par  vienpadsmit vēlēša-
nu sarakstiem nepiepildījās, 
beigu beigās CVK reģistrēja 13 
partiju listes. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējām vēlēšanām ievēro-
jami ir sarucis kopējais deputātu 
kandidātu skaits.  Pērnā gada 
oktobrī tikt pie 10. Saeimas depu-
tātu mandātiem cerēja 1234 kan-
didāti, bet šogad gribētāju ir 
mazāk - 1092.  Partiju iesniegtās 
programmas, kā jau ierasts, ir 
diezgan vispārīgas un izplūdu-
šas, to analize nedod skaidru 
priekšstatu par Latvijas iespēja-
mo attīstību. Daudz vairāk nekā 
iepriekš partiju programmās ir 
pieminēta nepieciešamība pēc 
visu veidu reformām, demogra-
fiskās problēmas un vēlme sama-
zināt dažus nodokļus. Pieredze 
gan saka priekšā, ka īstās valdī-
bas darbības vadlīnijas tiks for-

Vēlēšanu kampaņu gaidot
mulētas pēc vēlēšanām - tad, kad 
tiks izveidota jaunā koalicija un 
uzrakstīta valdības deklarācija. 
Šis dokuments vienmēr balstās 
uz polītiskiem kompromisiem, 
citiem vārdiem sakot, daudzi 
partiju priekšvēlēšanu solījumi 
valdības deklarācijās vairs nav 
atrodami, tāpēc tūdaļ pēc vēlēša-
nām daudzi vēlētāji jūtas neap-
mierināti un vīlušies. 

Joprojām visu Latvijas plašsa-
ziņas līdzekļu interese ir vērsta 
Zatlera Reformu partijas virzie-
nā. Un tā neliek vilties. Pēc doku-
mentu iesniegšanas Centrālajā 
vēlēšanu komisijā atklājas, ka 
ZRP ministru prezidenta amata 
kandidātam Edmundam Sprū-
džam nav papīra, kas liecinātu 
par pabeigtu augstāko izglītību. 
Pirms tam gan tika runāts, ka 
jaunais uzņēmējs esot ieguvis 
izglītību gan Latvijā, gan Šveicē. 
Partijas pārstāvji taisnojas un 
apgalvo, ka augstākā izglītība E. 
Sprūdžam esot, taču diploms 
būšot pēc kāda laika. Ar to vien 
nepietiek, CVK iesniegtajā anke-
tā stāv rakstīts, ka E. Sprūdžam ir 
iespaidīgas parādsaistības, aptu-
veni 330 000 latu. Kandidāts 

skaidro, ka naudu esot aizņē-
mies, lai no ārzemju investoriem 
iegādātos sekmīgi strādājošu 
uzņēmumu. Var jau būt, ka tā arī 
ir, tomēr vai Sprūdža kungs ir 
pārliecināts, ka pēc viņa aizieša-
nas polītikā uzņēmums joprojām 
strādās tik veiksmīgi, lai viņš - tā 
īpašnieks - varētu norēķināties ar 
aizdevējiem?  Jāpiebilst, ka pama-
tīgos parādos ir iedzīvojies ne 
vienas vien partijas kandidāts. 
Par rekordistu var uzskatīt Na -
cionālās apvienības līderi Imantu 
Parādnieku, kuŗa parāds ir apaļi 
614  000 latu. Tas, ka cilvēki rei-
zēm aizņemas naudu, nav nekas 
ārkārtējs, tomēr, vērtējot parādu 
summas un salīdzinot tās ar 
Saeimas deputātu vai ministru 
algām, rodas likumsakarīgs jau-
tājums: vai jaunievēlētie tautas 
priekšstāvji nebūs pakļauti ko -
rupcijas riskam? 

Lielu preses uzmanību saistīja 
ziņa, ka pēc gaŗāka pārdomu 
brīža viens no Zatlera partijas 
ideologiem Roberts Ķīlis ir no -
lēmis pretendēt uz izglītības un 
zinātnes ministra amatu. Ne -
daudz novēlots un tomēr atzīs-
tams topošā polītiķa lēmums! 

Tagad varbūt Ķīļa kungam būs 
iespēja uzņemties atbildību un 
parādīt, vai viņa centieni refor-
mēt Latvijas izglītības sistēmu 
nav tikai labi domātas idejas, ar 
kuŗām var uzbudināt nozares 
profesionāļus un sabiedrību.

Pirmdienas pievakarē tika 
pub  licēti „Latvijas Faktu” jaunā-
kie partiju vērtējumi (reitingi). 
Cerēto pārsteigumu nebija. Par-
tiju saraksta pirmajā vietā ir 
Saskaņas centrs, par kuŗu augus-
tā bija gatavi balsot 18,1% Latvijas 
pavalstnieku. Salīdzinājumā ar 
jūliju partijas atbalstītāju skaits ir 
nedaudz pieaudzis. Taču tas  ir 
noticis gandrīz pirms visām vēlē-
šanām, - tuvojoties vēlēšanu da -
tumam, atbalsts Saskaņas cen-
tram pieaug. Atceroties, ka pērnā 
gada oktobrī par SC nobalsoja 
26% vēlētāju, jādomā, ka arī gai-
dāmās ārkārtas vēlēšanas nebūs 
izņēmums. Otro vietu partiju 
vērtējuma sarakstā ieņem Zatle-
ra Reformu partija. Par jaundi-
bināto polītisko spēku augustā 
savas balsis bija gatavi atdot 
17,3% pavalstnieku. Kā spītējot 
dažu skeptiķu paustajām bažām 
par ZRP elektorāta gatavību mai-
nīt savu izvēli, aptaujas rezultāti 
liecina, ka pēc vēlēšanām ar šo 
partiju būs jārēķinās ikvienam.

 Pēc ilgākas lejupslīdes augustā 
ir pieaudzis vēlētāju atbalsts 
Vienotībai, šomēnes par to bija 
gatavi balsot 10,4% pavalstnieku, 
jūlijā tādu bija tikai 8,7%.  Jo -
projām nav skaidrs, kā priekšvē-
lēšanu kampaņas gaitā veidosies 
attiecības starp ZRP un Vienotību. 
Lai gan ir dzirdētas dažas dzēlī-
gas piezīmes, ko Zatlera partijai 
veltījusi Solvita Āboltiņa, tomēr 
līdz šim sīvākajiem konkuren-
tiem ir izdevies saglabāt tādu kā 
pamieru. Taču, tuvojoties vēlēša-
nām, spriedze pieaugs, un visas 
zīmes liecina, ka bez asumiem 
neiztiks. Ap  taujas rezultāti lieci-
na, ka pagaidām samērā droši 
var justies arī ZZS, par šo partiju 
augustā balsot bija gatavi 8,5% 
vēlētāju. Tas gan ir krietni mazāk 
nekā 2010. gada oktobrī, kad par 
ZZS nobalsoja 19,7% Latvijas 
pavalstnieku.

 Savu vēlētāju uzticību nav zau-
dējusi arī Nacionālā apvienība 
Visu Latvijai”/ TB/LNNK, au -
gustā to atbalstīja 7,6% pavalst-
nieku. Pārējiem sarakstiem cerī-
bas iekļūt nākamajā Saeimā ir 
niecīgas, bet vēl jau ir laiks. Ka -
mēr partijas gatavojas izšķirīga-
jam kampaņas posmam, Latvijā 
ir sācies sēņu laiks. Jālasa sēnes 
un jāgaida. 
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Jūlija vidus Latvijā ir skaists: 
zied pļavas, vasaras naktis ir īsas, 
pilsētu iedzīvotāji dodas pie 
ūdeņiem. Tuvāks skats uz ikdie-
nu liek pārliecināties, ka ne 
visiem dzīve ir saulaina. Ziedošās 
pļavas paliks nepļautas. Jauniešu 
grupa pie upītes ir strādātāji 
Anglijā, kuŗi te pavada atvaļi nā-
jumu un aicina sev līdzi Latvijas 
meitenes. 

Nav paredzams, ka Latvijā at -
kal uzplauks piensaimniecība. 
Pārtikā augu tauki esot labāki 
nekā dzīvnieku tauki, un no 
piena produktiem vienīgi siers ir 
ejoša prece. Vairākās saimniecībās 
audzē rapšus, kuŗu eļļu patērē kā 
Latvijā, tā arī eksportē. Valdībai 
pārmet, ka tā atteikusies no 
cukurbiešu audzēšanas un cuku-
ra ražošanas. Cik zināms, pa -
saules tirgū niedru cukurs ir 
lētāks par cukurbiešu cukuru, 
turklāt Latvija atrodas Eiropas 
cukurbiešu apgabala pašos zie-
meļos. Cukurbiešu audzētāji 
Zem  galē savu ražojumu sūta uz 
Poliju.  

Agrākās pagasta valdes telpās 
vēl pieņem maksājumus, viss cits 
kārtojams jaunajos novadu biro-
jos. Agrāk uz amatiem pagastā 
varēja kandidēt katrs, un ļaudis 
ievēlēja savus labi pazīstamus 
darbiniekus, bet tagad novadu 
amatiem ir polītisko partiju sa -
raksti. Novadu  amatus iegūst 
personas, kuŗām ir polītisko 
partiju aizmugure, bet vietējie 
apstākļi un vajadzības ne vienmēr 
pazīstamas. 

Latvijas vasara
Nesenā tautas skaitīšanā Latvijā 

ir saskaitīti tikai 1,9  miljoni 
iedzīvotāju  agrāko gadu  2,3 mil-
jonu vietā. Varbūt tieši tāpēc 
darba vietu trūkums nav tik ass, 
kā tas bija pirms gada, bet bez-
darbs joprojām ir liels, un ie -
dzīvotāji vaino valdību. Darba-
vietas varētu radīt  likumu mai-
ņas.  Daži piemēri:  ja kāds  ir 
vairākos valdības vai pašvaldību 
amatos, viņš algu drīkst saņemt 
tikai par pusotru slodzi. Eksportēt 
drīkst tikai zāģētu kokmateriālu, 
ne baļķus. Latvijas budžetā vēl 
joprojām ir iztrūkums. Lietpratēji 
apgalvo, ka to varētu novērst, ja 
valdība rūpētos, lai ievēro liku-
mus, ar visu likuma bardzību cī -
nītos pret  jebkādu korupciju, ie -
viestu progresīvo ienākumu no -
dokli (lielāku ienākumu īpaš nieki 
maksātu lielākus nodok ļus). 

Latvijas iestādēs ir neiedo-
mājama birokratija. Šo rindiņu 
autoram vajadzēja rakstveida 
izziņu no kādas iestādes. Ar 
visiem dokumentiem ierados tur 
jau no rīta. Jāizņem kārtas nu -
murs, jāgaida. Darbiniece pa -
skaidroja, ka man jāiesniedz pa -
sūtinājums un, ja maksāšu vairāk, 
izziņu saņemšot jau pēc nedēļas. 
Prasīja pasi. Tās man nebija līdzi, 
braucu mājās pēc pases. Atgriezos 
iestādē ar pasi, atkal gaidīšana, 
šoreiz cita darbiniece. Iestāde sa -
maksu skaidrā naudā nepieņēma, 
man bija jāiet uz banku un 
jāiemaksā iestādes kontā desmit 
latu. Sameklēju banku, devu dar-
biniecei pasūtinājuma doku-

mentu un desmit latu. Darbiniece 
naudu neņēma, man esot jā -
maksā divpadsmit latu. Rādīju 
savu dokumentu, kur rakstīts 
,,desmit latu”. Tie divi lati esot 
bankas pakalpojuma maksa. Ie -
devu prasītos divus latus, saņēmu 
citu apzīmogotu zīmi, ar to devos 
atpakaļ uz iestādi. Šoreiz, jau 
pievakarē, viegli atradu pie ie -
stādes auto novietošanas vietu, 
pie informācijas galda iedevu sa -
ņemto bankas zīmi bez gai-
dīšanas. 

Reizēm tomēr no birokratijas 
izdodas izvairīties. Pēc nedēļas 
esmu biju tajā pašā  iestādē citā 
nodaļā saņemt izziņu, man 
priekšā apmēram 12 apmeklētāju. 
Nebija pagājušas ne piecas mi -
nūtes, kad pie manis pienāca 
iestādes darbiniece, apskāva, no -
mutēja un aiz rokas ieveda birojā, 
kur saņēmu savu izziņu. Visi 
gaidītāji uz mani  noskatījās. Viņi 
nezināja, ka pagājušo vasaru šīs 

Jauna ēka Amatciemā

darbinieces un radinieces meita 
viesojās pie mums Amerikā.           

Galvenie ceļi Latvijā ir labā 
stāvoklī, bet sānu ceļi primitīvi. 
Braucu no Ērgļiem uz Koknesi. 
Droši vien tāds šis ceļš bija  
Blaumaņa laikos. Līkumi, kalni 
un uzkalniņi, apkārt purvam vai 
tērcei. Kilometriem neviena lopa, 
ne cilvēka. Ceļš skaists, bet 
brauk  šanai ar auto galīgi nederīgs. 
Sākta jauna ceļa būve: Rīgas-
Maskavas maģistrāle. Tā bijusi 
izplānota jau padomju laikos, 
tagad Latvijas daļu financēšot 
Eiropas Savienība. Ceļš sākas pie 
Tīnūžiem (netālu  no Ikšķiles, 
pie Rīgas apvedceļa), ved uz 
Koknesi, tālāk gar Madonu un 
Ludzu  līdz robežai.  Šo maģistrāli 
nebūvē Latvijas ceļu sastrēgumu 
dēļ, iemesli ir lielā polītika.    

Jaunais Dienvidu tilts atvieglo 
Rīgas satiksmi šajā pilsētas daļā. 
Ievērības cienīga ir tilta nobrauk-
tuve labajā krastā. Pie krustoju-

ma ar Krasta-Maskavas ielu tā ir 
trīs stāvos, arī netālais Ludzas- 
Dārzciema-Krustpils ielas sa -
tiksmes loks iekārtots trīs stāvos.    

Interesants ir Amatciems, ap -
mēram desmit kilometru uz 
dienvidiem no Cēsīm. Apkārt 
pus  kilometru gaŗam ezeram 
izbūvēts asfaltēts ceļš, tam abās 
pusēs ceļ vienģimeņu mājas. 
Gandrīz visām  niedru jumts, 
atgādina Kalmītes rijas. Projekts 
lieliski iekļaujas apkārtējā vidē. 
Mājas neesot lētas. Šķiet, kādas 
20 jau apdzīvotas, piecas vēl ceļ.  
Citur Latvijā jaunas mājas tikpat 
kā neceļ. Dzīvokļi kolchozu laiku 
trīsstāvu dzīvojamās ēkās nereti 
stāvot tukši. Šos dzīvokļus pārdot 
nevar, jo nav pircēju,  

Kā Rīgā, tā arī citās pilsētās 
nojaukto graustu vietā izveidoti 
nelieli apstādījumi vai auto no -
vietošanas laukumi. Rīgas centrs 
pilns tūristiem. Daugavas krastā 
pie Akmens tilta gaida kuģīši, 
tajos sēžot, īsākos vai gaŗākos 
braucienos var apskatīt Daugavu 
un ostu. Pašažieŗu ostā viens lie-
lisks tūristu kuģis un divi Baltijas 
jūras prāmji. Akmens tilta nosau-
kums  ir no šāda paša nosauku-
ma ielas Pārdaugavas pusē, tilts 
atrodas agrākā pontontilta vietā.  

Latvijā bez labi pazīstamās 
korupcijas  nopietna problēma ir 
kapitāla trūkums. Lai radītu jau-
nas darbavietas, lauksaimniecībā 
un  rūpniecībā jāiegulda kapitāls. 
Krize ir gan Eiropas Savienībā, 
gan Amerikā. Latvijai būs kaut 
kā pašai jātiek galā. Daudzi 
iedzīvotāji cer, ka pēc nākamām 
Saeimas vēlēšanām rudenī beig-
sies korupcija un radīsies  sta-
bilitāte.   

Raimonds V. Dzelzkalns
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No 7. līdz 13. augustam Ņu -
jorkas draudzes īpašumā, glez-
nainajos Katskiļu kalnos pulcējās 
27 pensionāri – tā dēvētie „senči”, 
kas tur pavadīja nedēļu latviski 
draudzīgā vidē un veselīgi uz -
mund  rinošā gaisotnē. Par viņu 
labklājību rūpējās labi iestrā-
dājusies vienība: daudzu vasaras 
nometņu vadītāja Ingrīda Mie-
me, pieredzējušās dāmu komite-
ju darbinieces Māra Buka un 
Maija Baumane, kā arī mūžam 
čaklā nometnes saimniece Janīna 
Briģe. Šoreiz viņām bija radusies 
jauka un vērtīga izpalīdze: jaunā 
skolotāja no Filadelfijas, Laila 
Ganserte. Talkā pieteicās arī 
draudzes darbinieks Magnuss 
Kļaviņš, kas kārtoja krēslus 
apceŗu vietās un ar prieku veica 
viņam uzticēto kapāšanu un 
maisīšanu „Atpūtas nama” vir-
tuvē. Šī komanda uzbūra trīs 
gar  das maltītes dienā un tās skai-
sti pasniedza namā mītošajiem 
senčiem. Jāpiemin, ka no visiem 
gardumiem, ko senči baudīja, vi -
ņi visvairāk jūsmoja par pil dī-
tajām pankūkām un laša cepeti.

Senči? Valodnieciski jūtīgi 
tautieši dažkārt pret šo nosau-
kumu iebilduši; viņuprāt, mūsu 
sirmajiem nometņotājiem pie-
nāk  tos kāds cildenāks apzīmē-
jums: „seniorpilsoņi” vai vien-
kārši - „pensionāri”. Taču, kad 
nometnes vadītāja Ingrīda šo 
jautājumu lika balsošanā, nomet-
ņotāji ar aklamāciju apliecināja, 
ka viņi ar senču nosaukumu esot 
pilnīgi apmierināti.

Ik rītu senču nodarbības sākās 
ar reliģisku pārdomu stundu, 

SENČI KATSKIĻOS

kuŗā Ņujorkas draudzes mācītājs 
Laris Saliņš iztirzāja stāstu par 
Jāzepu un viņa brāļiem, daudz-
kārt aizklīzdams pa interesantām 
blakus takām un stāstījumu ie -
krāsodams ar tīkamu humoru. 
Pēcpusdienās no bērnu nomet-
nes ieradās diriģente Irēna Jasuta 
un rosināja pensionārus uz 
sparīgu kopdziedāšanu. Arī man 
pakutinot klavieres, viņi bieži 
atraisījās spontānā dziesmā. Kul-
mināciju šajā jomā viņi sasniedza 
nometnes kokteiļu un dziesmu 
vakarā, jūsmīgi dziedādami līdzi 
tādus grāvējus kā, piemēram: 
„Ak, Izabella, cik skaista esi tu!”

Senči ir zinātkāri un labprāt 
klausās priekšlasījumus. Literāri 
ievirzītā nometnes dalībniece 

Vera Siliņa stāstīja par „Umur-
kumura” tradiciju agrāko gadu-
simtu Rīgā, kad ļaudis prie-
cājušies tirgus laukumā un puiši 
izpelnījušies meiteņu apbrīnu, 
rāpdamies saziepētā stabā. Bet 
dzejniece Rita Gāle – arī nomet-
nes dalībniece – sveču gaismā, ar 
personiskām atmiņām un video-
ierakstu skaisti pieminēja nesen 
viņsaulē aizgājušo dzejnieci Elzu 
Ķezberi. Literāro vakaru ar 
dzejoļu lasījumiem bagātināja 
Ingrīda Mieme, Valija Skrodele 
un Laila Ganserte. Senčiem pati-
ka arī „prāta rotaļas”, ar kādām 
nu jau dažu labu gadu esmu cen-
ties viņus izklaidēt, nodarbi-
nādams viņus ar latviešu vēstures 
un kultūras jautājumiem, piemē-

ram: „Kuŗi divi slaveni zemgaļu 
valdnieki valdīja Tērvetē 13. 
gadusimtā?” vai arī: „Kā sauca 
Latvijas kaŗaflotes divas zemū-
denes?”

Vakaros senči devās uz kino 
„Atpūtas nama” kamīna zālē, kur 
viņi noskatījās Māras Bukas sa -
rūpētos videoierakstus. No tiem 
skatītājus īpaši saistīja filma par 
Sibirijas bērniem, kā arī par Elzu 
Ķezberi un Alfredu Vinteru, pēc 
kuŗas visi lallināja „Mazo pasta 
balodīti”. Kopīgās nodarbībās, 
pārrunās un pastaigās nedēļas 
laikā arī tie pensionāri, kas 
nometnē piedalījās pirmo reizi, 
jutās kā lielas ģimenes locekļi. 
Vingrākie centās palīdzēt traus-
lākajiem un nometnes vadītāja 
Ingrīda allaž uzmanīja, lai kāds 
nenoklīst un atgādināja, kam 
jāņem medikamenti.

Nelielā aptaujā noskaidroju, ka 
vairums nometnes dalībnieku no 
Latvijas izbraukuši 1944. gadā, 
10 līdz 20 gadu vecumā. Līdzi 
paņēmuši to, kas tai brīdī licies 

vissvarīgākais: fotografijas, sko-
las grāmatas, zīmuļu kastīti, mil-
tu maisiņu. Bet vairākos gadī-
jumos arī šī niecīgā mantība 
gājusi zudumā, kad ceļā uz Vāciju 
nogrimis bēgļu kuģis. Tad 
atlikušas tikai garīgās vērtības: 
bērnības atmiņas un dzimtenes 
mīlestība. Par sava mūža vis-
skaistāko laiku vecākie senči uz -
skata Latvijā pavadītos bērnības 
gadus Ulmaņa un vācu laikā; citi 
ar labpatiku atceŗas Vācijas bēgļu 
nometnēs pavadītos bezrūpīgos 
gadus un dažiem visskaistākās 
atmiņas ir no sākuma gadiem 
Amerikā, kad viņi, vēl jauni 
būdami, enerģiski iesaistījušies 
trimdas sabiedriskajā dzīvē.

Ko viņi senču nometnē īpaši 
izbaudīja? Apceres, dziesmas, 
mal  tītes, pastaigas, skaisto Kats-
kiļu dabu. Bet visvairāk – sav-
starpējo draudzību, laipnību, lat-
visko kopības sajūtu. Atvadoties 
viņi teica lielu paldies rīkotājām 
un nu jau gaida nākamo tik ša nos. 

Vilnis Baumanis

Nometņotāju kopbilde

Nometnes saimnieces un rīkotājas. No kreisās: Laila Ganserte, 
Māra Buka, Maija Baumane, Ingrīda Mieme un Janīna Briģe.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Atceras Latvijas 

neatkarības 
pasludināšanu de facto
1991. gada 21. augustā Latvijas 

Republikas Augstākā padome pie-
 ņēma konstitūcionālo likumu “Par 
Latvijas Republikas valstisko sta-
tusu”, tādējādi de facto atjaunojot 
Latvijas valsts neatkarību un iezī-
mējot valsts atgriešanos demokra -
tisko Rietumeiropas valstu saimē. 
Līdz ar konstitūcionālā likuma 
pieņemšanu juridisko spēku Lat-
vijā zaudēja PSRS likumi. Tieši 
atsaucoties uz 21. augustā pieņem-
to likumu, citas valstis atzina Lat-
vijas neatkarības atjaunošanu.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš 21. augustā piedalījās Konsti-
tūcionālā likuma „Par Latvijas Re -
publikas valstisko statusu” pieņem-
šanas un Latvijas Republikas fak-
tiskās neatkarības atjaunošanas 
die  nas svinīgajos sarīkojumos. Pre-
 zidents apmeklēja oikūmenisko 
dievkalpojumu, tikās ar plašsa zi ņas 
līdzekļu pārstāvjiem, kuŗi savulaik 
atspoguļojuši 1991. gada augusta 
notikumus, piedalījās ziedu nolik-
šanas ceremonijā pie Brīvības 
pieminekļa un svētku koncertā 
Latvijas Nacionālajā teātrī.

Mūsu valsts neatkarības de facto 
atjaunošanas svētki sākās 21. au -
gustā plkst 10.00 ar oikūmenisko 
dievkalpojumu Doma baznīcā. 
To vadīja Latvijas lielāko kristīgo 
konfesiju vadītāji.

Ziedu nolikšanas ceremonijā 
pie Brīvības pieminekļa piedalījās 
valsts augstākās amatpersonas, kā 
arī ārvalstu diplomātiskais korpuss.

Latvijas Nacionālajā teātrī no -
tika svētku koncerts, kuŗā paš-
mā ju mūziķi atskaņoja latviešu 
klasikas darbus. Koncertu apmek-
lēt bija aicināti Augstākās pado-
mes deputāti un PSRS Tautas de   -
putātu kongresa dellegāti, kuŗu 
nostāja 1991.gadā bija par Lat-
vijas neatkarības atjaunošanu, 
valsts augstākās amatpersonas 
un ārvalstu diplomāti.

un viņu laikabiedru stāstījumu, 
kuŗi tolaik atbalstīja neatkarīgas 
valsts ideju.

Interviju ciklā „Latvijas atdzim-
šanas vēsture” interesenti tiks  iepa-
zīstināti ar fragmentiem no da  žām 
intervijām, kuŗās tā laika lieci-
nieki atceras tieši augusta puča 
dienas un konstitūcionālā liku-
ma pieņemšanu. Autoru kopā ir 
cilvēki, kuŗi paši tajā laikā bijuši 
deputāti un kuŗu profesionālā 
darbība ir saistīta ar žurnālistiku, 
- Edvīns Inkēns, Jānis Gavars, 
Viktors Avotiņš, Jānis Krūmiņš 
un Normunds Beļskis.

Iemūžinot lēmumu atzīt 
Latvijas neatkarību, 

Īslandes vārdā nosaukts 
laukums Rīgā 

Iemūžinot Īslandes lēmumu pir -
majai pasaulē 1991. gadā atzīt Lat-
 vijas valstiskās neatkarības atjau-
nošanu, laukumam Rīgā dots Īs -
landes nosaukums. Jaunais Īslan-
des laukums atrodas Ķīpsalā – 
starp Āzenes ielu, Ķīpsalas ielu 
un Krišjāņa Valdemāra ielu.

Par godu Latvijas neatkarības 
atjaunošanas 20. gadadienai Lat-
viju 21.augustā apmeklēja Īslan-
des parlamenta priekšsēde Austa 
R. Jouhannesdoutira (Ásta R. 
Jóhannesdóttir).

Gorbunovs
par 21. augustu

 Augstākās padomes priekšsēdis 
Anatolijs Gorbunovs intervijā 
laikrakstam Diena atcerējās pirms 
divdesmit gadiem notikušo puču. 
Bijušajam Padomju Savienības 
prezidentam Michailam Gorba-
čovam neesot bijis plāna, ne kā 
saglabāt PSRS, ne arī kā pakļautās 
valstis palaist brīvībā. Gorbunovs 
pēc 4. maija deklarācijas pieņem-
šanas sarunā ar Gorbačovu saņē-
mis piedāvājumu PSRS veidot, 
piemēram, kā Amerikas Savie no-
tās valstis, sliktākā gadījumā kā 
Eiropas Savienību vai kā Vācijas 

Federātīvo Re -
publiku. “Taču 
viņam neviena 
konkrēta plāna 
nebija. Un tad 
es sapratu, ka 
nav alternā tī vas 
pilnīgai Latvi-
jas neatkarībai. 
Citādi jāturas 
pie “soli pa so -
lim” polītikas. 
Jo viena lieta ir 
paziņot no Aug-
    stākās pado mes 
tribīnes, cita – 
veidot neatka-
rīgu ekonomi-
ku, valsts struk-
tūras, likumu 

bazi. Bet no Gorbačova es sapra-
tu, ka viņam nav nekāda plāna – 
ne kā mūs palaist brīvībā, ne kā 
mūs saglabāt,” sacīja Gorbunovs.

Pieminam Molotova-
Ribentropa paktu un 

Baltijas ceļu
Katru gadu augustā mums ir 

vairākas nozīmīgas atceres dienas. 
Padomju Savienības un Vācijas 
ārlietu ministri – Vjačeslavs Mo -
lotovs un Joahims fon Ribentrops, 
izpildot savu vadoņu Staļina un 
Hitlera pavēli, 1939. gada 23. au -
gustā parakstīja līgumu, kas ietek-

mēja Eiropas un visas pasaules 
likteni. Šis pakts un tā slepenie 
papildprotokoli noteica Padomju 
Savienības un Vācijas ietekmes 
sfairas un noveda pie Otrā pa -
saules kaŗa uzsākšanas, kā arī pie 
triju Baltijas valstu – Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas okupācijas.

Piecdesmit gadus vēlāk, 1989. ga -
da 23. augustā, trīs nācijas pie Bal-
tijas jūras pārsteidza visu pasauli, 
sadodoties rokās un kopīgi piepra-
sot Molotova-Ribentropa pakta sle -
peno papildprotokolu publisku at -
zīšanu un Baltijas valstu neatka-
rības atjaunošanu. Vairāk nekā mil-
jons cilvēku sadevās rokās, iz  vei-
dojot 600 km gaŗu ķēdi no Tom-
pea pils pakājes Tallinā līdz Ģe -
dimina torņa pakājei Viļņā caur 
Rīgu, pār Daugavu, savienojot trīs 
valstu tautas centienos pēc brīvī-
bas. Baltijas ceļu organizēja visu 
Baltijas valstu nacionālās kustī-
bas: Igaunijas Tautas fronte Rah-
varinne, Latvijas Tautas fronte un 
Lietuvas Reformu kustība Sajūdis.

2008. gadā UNESCO program-
mas „Pasaules atmiņa” starptau-
tiskajam reģistram tika iesniegta 
Baltijas valstu kopīgi sagatavotā 
nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku 
ķēde trīs valstu vienotiem centie-
niem pēc brīvības”. 2009. gada jū -
lijā programmas „Pasaules atmi-
ņa” Starptautiskā ekspertu komi-
teja pieņēma lēmumu par šīs no -
minācijas iekļaušanu programmas 
„Pasaules atmiņa” starptautiskajā 
reģistrā.

***
1991. gada 23. augusts nozīmīgs 

ir vēl ar vienu notikumu Latvijas 
vēsturē. Šajā dienā LR Augstākā 
padome pieņēma lēmumu par 
Latvijas kompartijas antikonstitū-
cionālo darbību. Tika ieņemta 
LKP CK ēka Elizabetes ielā un 
arestēts Latvijas kompartijas va -
dītājs Alfrēds Rubiks. 

Ārlietu ministrs
Ģirts Valdis Kristovskis 
tikās ar Dānijas ārlietu ministri 

Lēni Espersenu (Lene Espersen), 
kas bija ieradusies Rīgā divpusējā 
vizītē. Tikšanās laikā ministri pār-
runāja plašu ārpolītikas temu lo -
ku, arī Dānijas gatavošanos ES 
prezidentūrai. Tā sāksies 2012. ga -
da 1. janvārī. L. Espersena infor-
mēja, ka Dānijas prezidentūras 
laikā tiks turpināta ES daudz-
gadu budžeta (pēc 2013. gada) 
veidošana,  aktuāli būs arī vienotā 
tirgus modernizācijas, ekonomis-
kās un finanču stabilitātes jautā-
jumi, kā arī ES paplašināšanās.

11. Saeimas vēlēšanām 
13 saraksti

11. Saeimas vēlēšanām depu tā tu 
kandidātu sarakstus iesniegušas 
13 partijas un to apvienības: Sa -
skaņas centrs, Vienotība, Zaļo un 
Zemnieku savienība, Nacionālā 
apvienība Visu Latvijai/Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK, Par preziden-
tālu republiku, Šlesera Reformu 
partija LPP/LC, Par cilvēka tiesī-
bām vienotā Latvijā (PCTVL), Lat-
vijas Sociāldemokratiskā strād-
nieku partija, Tautas kontrole, Pē -
dējā partija, Kristīgi demokratiskā 
savienība, Zatlera Reformu parti-
ja un partija Brīvība. Brīvs no 
bailēm, naida un dusmām.

Centrālās vēlēšanu komisijas 
sakopotā informācija liecina, ka 
uz 100 deputātu mandātiem pre-

 tendē 1092 kandidāti, no tiem 
761 vīrietis un 331 sieviete. 917 
deputātu kandidātiem ir augstākā 
izglītība, 172 – vidējā un trim – 
pamata izglītība.

Jaunākajai deputāta kandidātei 
studentei Maijai Upeniecei no Vie -
notības saraksta ir 21 gads, vecā-
kajam deputāta kandidātam – pen-
sionāram Valfrīdam Puķem no par-
tijas Tautas kontrole ir 82 gadi.

Par 11. Saeimas deputātiem 
vēlas kļūt 790 latvieši, 117 krievi, 
15 poļi, 11 ukraiņi, seši ebrēji, čet-
 ri vācieši, trīs lietuvieši, trīs balt-
krievi, trīs armēņi, divi igauņi, 
viens gruzīns, viens karēlis, viens 
libānietis, viens lībietis, viens 
tatārs.

775 deputātu kandidātiem lat -
viešu valoda ir dzimtā valoda, de -
viņi to prot “augstākā pakāpē”, 11 
– “izcili”, 52 – “teicami”, 13 – “ļoti 
labi”, 95 – “brīvi pārzina”, 121 
prot “labi”, 12 – “sarunvalodas 
līmenī”, četri – “apmierinoši”.

Ārvalstu pavalstniecība ir 15 
de  putātu kandidātiem.

Kas ir čekas maisos?
Pēc Centrālās vēlēšanu komisi-

jas (CVK) lūguma Totālitārisma 
seku dokumentēšanas centra 
(TSDC) sniegtais atzinums par 
11. Saeimas deputātu kandidā-
tiem liecina, ka četri no tiem va -
rētu būt sadarbojušies ar Latvijas 
PSR Valsts drošības komiteju 
(VDK) par šī dienesta aģentiem. 
Zaļo un Zemnieku savienības 
(ZZS) kandidāts, Vides aizsar dzī-
bas kluba prezidents Arvīds Ulme 
ir bijis čekas aģents, portālu Delfi 
informēja CVK Informācijas no -
daļas vadītāja Kristīne Bērziņa.

Šie četri kandidāti ir svētku 
aģentūras “Santa” valdes loceklis, 
aktieris Harijs Ozols no Vieno tī-

bas saraksta; Kristīgi demokra-
tiskās savienības kandidāts, biju-
šais Liepājas policijas saimnie cis-
kā dienesta vadītājs Osvalds Put-
niņš, kas tagad dzīvo Anglijas pil-
sētā Telfordā un strādā Grandje 
Fensings LTD par autoiekrāvēja 
vadītāju; Par prezidentālu repub-
liku pārstāvis, Muitas veterānu 
biedrības vadītājs un SIA RZA 
valdes priekšsēdis Aivars Saliņš, 
kas savulaik bijis Latviešu parti-
jas vadītājs; kā arī Starptautiskās 
praktiskās psīcholoģijas augst-
skolas docētājs Aigars Zariņš no 
Tautas kontroles.

Savukārt par Ulmi 2003. gadā 
Rehabilitācijas un specdienestu 
lietu prokurātūrā bija ierosināta 
pārbaudes lieta, kas izbeigta sais-
tībā ar Ulmes atzīšanos par sadar-
bību ar bijušo Latvijas PSR VDK.

CVK uzsveŗ, ka šiem pieciem 
kandidātiem Saeimas vēlēšanu 
likums neliedz kandidēt vēlēša nās, 
taču Centrālajai vēlēšanu komisi-
jai atbilstīgi likumam ziņās par 
kandidātiem būs jānorāda, ka šie 
kandidāti ir vai varētu būt sa -
darbojušies ar Latvijas PSR VDK 
par šī dienesta aģentiem.

Aktrise vēstniece
Par īpašiem nopelniem un nozī-

mīgu personisko, kā arī profesio-
nālo ieguldījumu Japānas un Lat-
vijas kultūras attiecību veidošanā 
japāņu aktrisei Kaori Momoi pie -
šķirts statuss – Rīgas kultūras goda 
vēstniece Japānā. K. Momoi guvusi 
ievērību un atzinību visā pasaulē, 
filmējoties Māŗa Martinsona spēl-
filmā “Amaya”. Filmu atsaucīgi 
uzņēma kā skatītāji, tā kritiķi, 
pērn tā piedalījās sacensībā par 
“Oskara” balvu nominācijā par 
labāko ārzemju filmu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 20. ga -
dadienai laukumā pie Saeimas nama Baltijas val-
stu un piecu Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēži 
kopā ar Augstākās padomes depu tātiem, kuŗi 
pirms divdesmit gadiem bija balsojuši par valsts 
neatkarības atjaunošanu, iestādīja trīs ošus, vienu 
liepu un četrus ceriņus

Visas dienas gaŗumā Rīgas ie -
dzīvotājiem un viesiem bija ie -
spējams aplūkot Saeimas namu. 
Ikviens interesents klātienē va -
rēja apskatīt parlamenta ēkas 
interjeru, Saeimas sēžu zāli un 
reprezentācijas telpas, kā arī vai-
rākas tematiskas izstādes.

***
Svinot mūsu valsts de facto ne -

atkarības atjaunošanu, Saeima ir 
uzsākusi vērienīga videoarchīva 
veidošanu, uzklausot tā laika acu-
liecinieku stāstus, pārdzīvojumus, 
atmiņas. Projekta ietvaros plānots 
intervijās iemūžināt to deputātu 
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Nu ir zināms, cik 
partiju un partiju 
apvienību 17. sep-
tembrī centīsies ie -
gūt vēlētāju atbalstu, 
lai iekļūtu nākamajā 
– 11. Saeimā. Kopu-
mā tādu ir 13, un 

atšķirībā no pagājušā gada 10. 
Saeimas vēlēšanām šoreiz vairā-
kums dalībnieku ir partijas, nevis 
partiju apvienības. Apvienības 
statusu joprojām saglabā Zaļo un 
Zemnieku savienība (ZZS), kā arī 
Saskaņas centrs (SC). Visas pā  rē-
jās ir partijas, tostarp divas, kas 
apvienību par partiju ir izvei-
dojušas tikai nesen, – Vienotība, 
kā arī partija ar ļoti gaŗu nosau-
kumu Nacionālā apvienība Visu 
Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK.

Minētās četras partijas un ap -
vienības kopā ar bijušā Valsts 
prezidenta Valža Zatlera veidoto 
Zatlera Reformu partiju (ZRP) 
būtībā ir vienīgās, kuŗām 17. sep-
  tembrī patiešām ir reālas izredzes 
pārvarēt 5% balsu barjēru un 
iegūt vietas Saeimā. Ja priekš vē-
lēšanu kampaņas dievi uzsmaidīs, 
iespējams, ka pāri 5% barjērai 
pārrāpsies arī mūžam ambicio-
zais Ainārs Šlesers ar savu Šlesera 
Reformu partiju (ŠRP). Esmu jau 
rakstījis, ka visas tās ļoti daudzās 
partijas un apvienības, kuŗu galv-
galā ir bijis Šlesers (attiecīgi Jaunā 
partija, Latvijas Pirmā partija, Lat-
vijas Pirmā partija/Latvijas ceļš 
un apvienība Par labu Lat viju) 
pirms vēlēšanām allaž bijušas ar 
ļoti zemu vērtējumu, taču pēc 
masīvas reklāmas tām aizvien iz -
devies Saeimā iegūt vismaz dažas 
vietas – astoņas vietas 7., 10 vie-
tas 8., 10 vietas 9. un astoņas 
vietas 10. Saeimā.

Pati sevi reanimējusi arī pērn 
vēstures mēslainē ieslaucītā par-
tija Par cilvēka tiesībām vienotā Lat-
vijā (PCTVL). Šī partija, kas pār-
   stāv visu krievisko, cer atņemt bal-
sis SC, kas tāpat ir liels Kremļa un 
tā interešu draugs. Ļoti iespē jams, 
ka Šlesera partija, gandrīz vai 
vienīgā starp tā dēvētām lat viešu 
partijām, ir centusies runāt arī ar 

nelatviešiem un atņems balsis 
abiem veidojumiem. Lai tā būtu!

Ārpus minētajām vēl ir Latvijas 
Sociāldemokratiskā strādnieku 
partija (LSDSP), Kristīgi demo-
kratiskā savienība, partija Par 
pre zidentālu republiku, Pēdējā 
partija, Tautas kontrole un dīvaini 
nosauktā partija Brīvība. Brīvs no 
bailēm, naida un dusmām. Šo par-
tiju pazīst arī ar nosaukumu Virs-
mātes partija, jo tā sevi dēvē par-
tijas dibinātāja, Ventspils dzied-
niece Anita Pukaļeva. Par šī vei -
dojuma „nopietnību” visdaiļru-
nī gāk liecina tā spēja atrast tikai 
27 kandidātus uz 100 Saeimas 
vietām. Varēja sameklēt visus 
100 vai vairāk, bet tik un tā nekas 
nesanāks, tas nu ir skaidrs. 
LSDSP kādreiz bija ļoti spēcīga 
partija, taču lielākoties ar savām 
personālijām, kā arī tāpēc, ka Rī -
gas domē tā cieši sadarbojās ar 
prokrieviskajām partijām, no ku  ŗām 
ar laiku sanāca Saskaņas centrs, – 
tā pazuda no polītiskās ska tuves 
jau pasen, un grūti spriest, vai 
šoreiz tai kaut kas izdosies. 

Pēdējā partija ir kādreizējās 
Muļķu partijas sava veida kopija, 
tā polītikai pieiet ar krietnu devu 
ironijas. 10. Saeimas priekšvēlē-
šanu kampaņas laikā Muļķu par-
tija paziņoja, ka tās kandidāts mi -
nistru prezidenta amatam esot „lai-
mes lācis”. Viņiem izdevās savākt 
tikai 8458 balsis, taču tas nebija 
pats sliktākais rezultāts. Partija Tau-
 tas kontrole, kas pie  dalās arī šo  reiz, 
ieguva tikai 4002, Kristīgi demo-
kratiskā savienība (arī piedalās) – 
3488, bet pagalam nesakarīgā par-
tija Daugava-Lat vijai – 1661 balsi. 
No tām parti jām un apvienībām, 
kuŗas pieda lījās 10. Saeimas vēlē-
šanās, šoreiz nepiedalīsies Par labu 
Latviju, jo viena no tās sastāv da-
ļām Tautas partija ir pašlikvi dē-
jusies, partija Ražots Latvijā, par-
tija ATBIL DĪ BA (sociāldemo kra-
tiska polītisko partiju apvienība), 
kā arī minētā partija Daugava-
Latvijai. Nekāds baiss zaudējums 
Latvijas polītikai tas nav.

Sīkpartiju un lielāku partiju 
aktīvitātes var saprast, jo pat tām, 
kuŗām nav absolūti nekādu ce -

rību tikt pāri 5% barjērai, ir arī 
cits mērķis – iegūt vairāk nekā 
2% balsu, jo tas nozīmē, ka nā -
kamajā gadā attiecīgā partija vai 
apvienība iegūs valsts financē-
jumu. Mazliet ironiski – 10. Saei-
mas vēlēšanās, kas bija pirmās, 
uz kuŗām attiecās valsts finan-
cējuma noteikumi, pāri diviem 
procentiem tika vienīgi tās parti-
jas, kas tika pāri arī pieciem pro-
centiem un tāpēc ieguva vietas 
Saeimā. Iespējams, šogad tas iz -
dosies vēl kādai partijai. Reāli 
domājot, tās varētu būt PCTVL 
(10. Saeimas vēlēšanās 1,43% 
bal su) un varbūt arī LSDSP (9. 
Saeimas vēlēšanās – 3,5 procen-
ti). Pārējām diez vai tas „spīd”.  

Galvenokārt žēl Pēdējās parti-
jas, jo tā vienīgā ir patiesi liberāli 
noskaņota partija sociālos jautā-
jumos, arī jautājumā par tā dē -
vēto seksuālo minoritāšu diskri-
mināciju. Kandidātu sarak  stā at  -
rodami arī divi aktīvisti no geju 
un lesbiešu organizācijas „Moza-
īka” – juriste Evita Goša un An -
tons Mozaļevskis. Taču balss par 
PP būs zemē nomesta balss, jo 
5% tai nu nekādi nespīd, nepa-
visam ne. Žēl, jo patiesam liberā-
lismam Eiropā ir sava vieta, savu-
kārt Latvijā „latviešu partijas” 
visas mīdās pa polītikas spektra 
centru. Tiesa, Latvijā ir grūti no -
teikt, kas īsti ir liberāla un kas – 
konservātīva polītika. Kādreiz 
varenais Latvijas ceļš sevi pozicio-
nēja par liberālu partiju, taču 
pienāca tās noriets, un LC ļaudis 
pievienojās izteikti neliberālajai 
Latvijas Pirmajai partijai, kuŗai 
viens no galvenajiem vadmotī-
viem ir homofobija. Lūgts pa -
skaidrot, kā partijas „vērtības” 
at   šķiŗas no Rietumu vērtībām, 
Šlesers kādā nesenā intervijā 
atbildēja tā: „Latvijā dzīvo kristīgi 
cilvēki, līdz ar to kristīgās vērtības 
ir tās, uz kuŗām mums jābalstās.  
Stingri jāiestājas par tradicionā-
lām ģimenes vērtībām, nav pie -
ņemamas šīs modernās attiecī-
bas, kur notiek laulības starp 

tajā joprojām ir gan liberālāk, gan 
konservātīvāk noskaņoti strāvo-
jumi, un nebūt nav garantēts, ka 
visi negludumi, kas bija redzami 
apvienības veidošanas laikā un arī 
pēc tam, nogludināti. Savu kārt 
Zatlera partijai ir jautājumi par 
kandidātu sarakstu. Vairākas ļoti 
prominentas personas Zatleram at -
teica, un tas nozīmē, ka partija spēj 
piedāvāt ne sevišķi labi pazīsta-
mus cilvēkus. Tas sakāms arī par 
partijas kandidātu valdības vadī-
tāja amatam Edmundu Sprūdžu, 
cilvēku, kam nav gluži pabeigta 
augstākā izglītība. Protams, tas 
pats par sevi Sprūdžu nediskva-
lificē. Šlesers, kas polītikā ienāca 
tikai ar vidējo izglītību, piemēram, 
ir teicis, ka augstāko izglītību viņš 
ieguvis, tā teikt, dzīves biznesā. 
Taču Zatlera partijas uzvaras gadī-
jumā mums varētu būt ministru 
prezidents, kas nav pabeidzis aug-
stāko izglītību un diez vai prem-
jērēšanas laikā pagūs to izdarīt.

Nešaubos, ka diezgan daudz 
laikraksta lasītāju met kāras acis tā 
dēvētās Nacionālistu apvie nības 
virzienā, taču vēlreiz jāatgādina, 
ka daži partijas censoņi ir piesli-
dinājušies ļoti, ļoti tuvu antisemī-
tismam un cita veida aizspriedu-
miem, kuŗiem mūsdienu Eiropā 
tomēr nav un nevar būt vietas pat 
tad, ja ksenofobiski noskaņotiem 
cilvēkiem vienā vai otrā valstī ir 
izdevies gūt zināmus polītiskus 
panākumus. Taču kopumā jāat kār-
to arī kas cits: Galvenais 17. sep-
tembrī būs ievēlēt Saeimu, kuŗā 
vairākumu iegūst Vienotība, Zat-
lera partija un, ja vajadzīgs, arī 
Nacionālā apvienība. Valdība, ko 
veidotu Saskaņas centrs kopā ar 
zaļajiem zemniekiem, būtu brie s-
mīga. Tāpēc gribu mudināt vi  sus 
ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pa -
valstniekus jau laikus parū pē ties 
par iespēju nobalsot klātienē vai 
pa pastu. Šādu vēlētāju nekad nav 
daudz, pērn oktobrī vēlēšanu zī  -
mes kastē iemeta tikai 12788 cil -
vēku no tiem ļoti daudzajiem tūk-
 stošiem pavalstnieku, kuŗi ne  dzī-
vo Latvijā. Šoreiz izvēle būs izšķi-
 rīga. Lūdzu, nepalieciet mājās!

Kārlis Streips

11. Saeimas vēlē-
šanu gaidās  gaisot-
ne Latvijā pagalam 
saindēta – visap kārt 
virmo naids.

“Pret Valdi Zat-
leru jebkuŗā brīdī  

var sākt kriminālprocesu,” jau 
virsrakstā jūsmo NRA duets – 
Uldis Dreiblats un Ritums Ro -
zenbergs. Tagad, kad traumato -
loga prezidentūra beigusies, viņu, 
raugi, varēs pamatīgi pārmācīt, 
velkot laukā tās aploksnes ar 
pateicībām, kuŗas šis dakteris 
iekasēja...

Dreiblats un Rozenbergs, kuŗu 
laikraksts NRA brīdī, kad Zatlers 
tika ievēlēts LR prezidenta amatā, 
šaustīja Ēlertes Dienu ar tiem pa -
šiem pārmetumiem, tagad pie-
sauc tiesu varu, lai 10. Saeimas 
atlaidēju un paša vārdā nosauktās 
partijas dibinātāju piekaltu pie 
kauna staba, izjauktu viņa izre-
dzes uz panākumiem vēlēšanās. 

Andris Bērziņš 2. jūnijā tika 
ievēlēts par prezidentu pēc kādas 
slepenas norunas, tai pašā dienā 
secināja polītoloģe Iveta Kažoka. 
Un 18. augustā Dreiblats un Ro -

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Naids visapkārt virmo

Velna ducis

zenbergs “atspēlējas” ar šādu 
rindkopu: “Slepena vienošanās? 
Tiesībsargu maigo attieksmi  pret 
V. Zatleru var skaidrot dažādi: 
vienu no racionālākajiem izskai d -
rojumiem varam meklēt V. Zat-
lera vizītēs pie SAB (Satversmes 
aizsardzības biroja) vadības 2007. 
gada vasarā (..). Kādas vienošanās  
tajās tika slēgtas, sabiedrība die-
zin vai jebkad uzzinās. Zīmīgi, ka 
pēc šīm vizītēm pret V. Zatleru 
acīm redzami pieklusa sorosiešu 
organizāciju kritika.”

Dreiblats un Rozenbergs spalvu 
droši vien bija indē mērcējuši.

Negrib rimties arī maestro 
Raimonds Pauls: tai pašai NRA 
viņš sniedzis interviju, jau pa 
otram lāgam vaicādams – jā, 
kaŗš, okupācija, slepkavības, jā, 
tas bija, bet “vai pie tā tikai krievi 
vainīgi?”. Maestro jauc  jēdzienus 
– ne jau “krievi” okupēja  Latviju, 
bet Padomju Savienība, un paš-
reizējās itin kā demokratiskās 
Krievijas valdība šo faktu nez 

kāpēc negrib un negrib atzīt – 
tāpat kā Urbanovičs ar Ušakovu. 

Un tālāk maestro maļ savu 
maļamo: “Mūsu kultūra sākās ar 
to pašu Pēterburgu, jaunlatvieši 
nāca no turienes, viņi tur brauca 
mācīties. Krievi daudzi ir bijuši 
ģeniāli cilvēki.” Bet kāds tam 
sakars ar 1940. gada 17. jūniju? 
Nesaprotu. Laikam esmu neap-
tēsts...

Turpat maestro metas virsū kul-
tūras ministrei Sarmītei Ēlertei, 
uz kuŗu jau tāpat no visām pusēm 
birst pārmetumu krusa. “Ēlerte 
neko  nav devusi kultūrai. Viņas 
devums ir nekāds. Tāda, kā šo -
dien ir, Kultūras ministrija nav 
vajadzīga (..) Uzskatu, ka attie-
cībās ar Krieviju jau daudz esmu 
padarījis.”

Mīla (Krievija, Krievija) un 
naids  – vai nenovīdība?

Tikmēr Latgalē tiek musināts 
uz pretvalstiskām nekārtībām: 
Drošības policija ziņo par Daugav-
pilī izplatītām skrejlapām krievu 

valodā, kuŗās teikts, ka latviešu 
nacionālisti izvērš holokaustu (!) 
pret krieviem. Latgale esot krievu 
territorija un latvieši to okupējuši. 
Tiek izplatīts t.s. Krievu kopienu 
kongresa parakstīts ziņojums, ku -
ŗā ir aicinājums “latviešu okupan-
tiem atdot atpakaļ krievu tautai 
viņu zemi un viņu brīvību”.

Neķītrību netrūkst. 1993. gadā 
chirurgs Maksims Margoļins ar 
segvārdu “Maksim Zvonov” Rīgā 
publicēja grāmatu Po jevrejam – 
ogoņ! (Pret ebrējiem – uguni!),  
kuŗā latviešu tautai kopumā uz -
velta vaina par žīdu šaušanu un 
Tautas frontei pārmesta ksenofo-
bija. Un tagad, 11. Saeimas vēlē-
šanu gaidās, tas pats Maksims 
Margoļins laidis klajā vēl niknāku 
pamfletu. Nosaukums: Holokost 
v Latviji (Ubitj vsech jevrejev). Jā, 
tāds ir iekavās liktais apakšvirs-
raksts: “Nogalināt visus ebrējus.” 

Šai otrajā pamfletā ir dažas rin-
diņas, kas uzskatāmas par klaju, 
neķītru provokāciju: pirms Vakar-

eiropas ebrēju deportācijas uz 
nāves nometnēm nacisti tiem 
atņēma pavalstniecību. Un tagad 
Latvijā simt tūkstošiem nav pa -
valstniecības. Vai ne tālab, lai bez 
problēmām piemērotā brīdī ar 
viņiem izrēķinātos?

Tas jau vairs nav naids. Tā ir 
cūcība!

Portālā www.rus.delfi.lv savu 
indes devu šļāc bēdīgi slavenais 
Aleksandrs Giļmans: ar izteik-
smīgu virsrakstu  Okupācija – tas 
ir labi. Viņaprāt ir lieliski, ka 
Latvijā tagad  – “un, uzdrīkstos 
cerēt,  uz mūžiem” – mīt prāva 
krievvalodīga kopiena. Cik gaŗ-
laicīgi dzīvot, teiksim,  Tartū vai 
Panevežā, kur tādu ir ļoti maz. 
Toties šeit, savējo vidū, tik 
omulīgi (ujutno)!

Giļmans ierosina, lai Latvijas 
krievvalodīgā kopiena 17. jūniju 
pasludina par svētku dienu (lī -
dzās 9. maijam) un kaut kur 
Ķengaragā vai Purvciemā derētu 
uzsliet pieminekli Okupantam – 
jautram sarkanarmietim uz tanka.

Vai par to gribas pasmieties?
Franks Gordons 

viena dzimuma partneŗiem.”
Vārdu sakot, viss Latvijas polī-

tiskais process ir reducējams uz šo 
vienu vienīgu jautājumu. Nekas 
par tautsaimniecību, nekas par 
tiesiskumu. Piedevām Latvijā ir 
„kristīgi cilvēki”, jā, bet diez vai 
tie ir vairākumā, ja paturam prā-
tā, ka valstī tomēr ir visai daudz 
ļaužu (un tas ir maigi teikts), ku -
ŗiem ar organizētu reliģiju nav ne 
mazākā sakara. Turklāt Šleseram – 
„kristīgam cilvēkam” – derētu pa -
domāt par to, ka Rietumu vēr-
tībās ir iekļauti arī tādi principi 
kā atklātība, godīgums un tiesis-
kums, un tajos nu nav vietas cil-
vēkam, kas vides aktīvistus kād-
reiz apsaukājis par „muļķiem un 
idiotiem” un kas vairāk nekā jeb-
kuŗš cits Latvijā ir nodarbojies ar 
nepotismu – draugu un „savējo” 
bīdīšanu visos iespējamos amatos. 
Bēdīgi slavenākais piemērs ir labi 
zināms – labi atalgotā darbā kā  da 
valsts uzņēmuma pārvaldē Šle sers 
iekārtoja cilvēku, kuŗa galvenā 
„kvalifikācija” – viņa tēvs kādreiz 
strādājis par Šlesera šoferi.

Kā to visu vērtēt? Ļoti gribas 
cerēt, ka neviens Laika un Brīvās 
Latvijas lasītājs nedomā balsot 
par Kremļa interešu pārstāvjiem 
mūsu valstī. Tai vajadzētu būt 
pašsaprotamai pārliecībai. 10. Saei-
mas vēlēšanās ārvalstu iecirkņos 
PCTVL un Saskaņas centrs attie-
cīgi ieguva tikai 154 un 1662 bal-
sis, droši vien lielākoties tāpēc, 
ka iecirkņi bija arī Krievijā un 
citur, kur dzīvo Latvijas pavalst-
nieki, kuŗi nav latvieši.

Skaidrs, ka izvēle nebūs nekāda 
vieglā, it īpaši tāpēc, ka starp Vie-
 notību un Zatlera Reformu partiju 
nekādas lielas atšķirības nav. 
Daudz labāk, manuprāt, būtu 
bijis, ja bijušais Valsts prezidents 
ar savu komandu būtu iestājušies 
Vienotībā. Gan jau Valdim Zatle-
ram kandidātu sarakstos būtu 
atradusies pienācīga vieta. Taču 
viņš izdarīja to, ko izdarīja, un 
nav šaubu, ka abas partijas būtībā 
cīnīsies par vienu un to pašu 
elektorātu. Jautājumi var būt par 
abām partijām. Vienotība ir iz -
veidojusi apvienotu partiju, taču 
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Valdis Zatlers

Ar bijušo LR prezidentu, Zatlera 
Reformu partijas dibinātāju Valdi 
Zatleru tikās Ligita Kovtuna

Jums ir pamats būt ļoti gan-
darītam – Zatlera Reformu par-
tijai  tikko mēnesis, bet jau tik 
augsti socioloģisko pētījumu vēr-
tējumi. Kā jūs pats to skaidrojat?

Ar to, ka sabiedrība saņēmusi 
cerības uz pārmaiņām. Savukārt 
mēs esam izvirzījuši stingru 
mērķi – kļūt par nākotnes parti-
ju, nevis tikai katrā ziņā uzvarēt 
tuvējās vēlēšanās.

Kā kļūt par ZRP biedru?
Manā ieskatā mums pir mām 

kārtām jābūt atvērtiem. Galve-
nais kritērijs ir cilvēka ga  tavība 
strādāt kopā, īstenojot partijas 
programmu un mērķus. Šobrīd 
partijā esam uzņēmuši 1000 
biedrus, vēl 1200 gaida „rindā”. 
Trīs gadu laikā ceram izveidot 
spēcīgu partiju vismaz ar 7000 
biedriem.

Partijā notiek „lielā sijāšana” – 
jau esat „atsijājuši” cilvēkus, kas 
nāk ar apšaubāmas naudas pie-
dāvājumiem, bet sietam „cauri 
izkrituši” 1000 latu zie  dotāji 
jau nieši, un šo lietu pētī KNAB. 
Ir neskaidrības ar jūsu piedāvā-
tā ministru prezidenta amata 
kandidāta Edmunda Sprūdža 
formālās izglītības līmeni...

Cilvēkiem ir jāuzticas, taču jā -
rēķinās arī, ka gadās vilšanās. Tā -
pēc darbojas neatkarīga Ētikas 
komisija, kuŗā esam aicinājuši 
cilvēkus ar augstu zināšanu lī -
meni un izcilu reputāciju. (Ar 
Ētikas komisijas sastāvu, kā arī ar 
ZRP programmu iespējams iepa-
zīties mājaslapā (www.reform-
partija.lv – L. K.) Jā, ir bijuši arī 
gadījumi, ka cilvēki melo par sa -
vu partijisko piederību, par pa -
gātni. Komisija pētī iespējamo 
publisko informāciju par ikvienu 

Zatlers par reformām un 
izaicinājumiem

no potenciālajiem mūsu partijas 
biedriem un, saprotams, arī viņu 
motīvāciju. 

Tiekoties ar cilvēkiem apmēram 
desmit Latvijas pilsētās, sapratu, 
cik trausla ir tautas uzticība, cik 
ļoti cilvēki baidās no „veciem 
vēžiem jaunās kulītēs”.

Jūs jautājat par Edmundu 
Sprūdžu, – 2012. gadā viņš Šveicē 
iegūs Master of Sciences gradu, 
un, liekas, šis jaunais cilvēks būs 
no tiem, kas savu izglītību papil-
dina visu mūžu. Uzteicams ir 
fakts, ka viņš šos gadus mācījies, 
parallēli strādādams uzņēmēj-
darbībā. Viņa vecums – 31 gads? 
Bet apmēram tikpat daudz gadu 
bija tiem, kas atjaunotās neatka-
rības sākumgados – arī bez 
pieredzes! – uzņēmās darbus un 
pienākumus valsts pārvaldē.

Ne reizi vien dzirdēts, ka jāno-
mainās paaudzēm, lai beidzot Lat-
vijas polītikā un ekonomikā no  ti  k-
tu būtiskas pārmaiņas. Šim brī-
dim taču beidzot bija jāpienāk, un 
mēs piedāvājam šos jaunos spē kus. 
Un ceram, ka viņi no  mai  nīs to pa -
audzi, kas „prihva tizēja”, mānījās, 
lēma tādus likumus, kuŗi nostip-
rināja viņu pašu privilēģijas. Po -
lī tikā ir jāienāk jaunības ideālis-
mam, maksimā lismam, drosmei 
ne tikai runāt, bet arī uzņemties 
atbildību un darīt.

Kādā intervijā jūs minējāt – 
„jābūt labticīgiem”. Vai šis vārds 
nesaistās ar naīvumu?

Nē, labticīgs – tas ir labs cilvēks. 
Tā manā izpratnē ir apsveicama 
īpašība, kas drīzāk saistās ar 
ideālismu, nevis ar naīvumu.

Jūsu domas par tautas vēlētu 

prezidentu un ciešā kopsakarā ar 
to – par sabiedrības briedumu.

Esam par tautas vēlētu prezi-
dentu, un ZRP programma pa -
redz divos gados veikt attiecīgus 
grozījumus Satversmē. Būsim at -

ekonomikas līmeni un tautas 
labklājību, – raugiet, viņu likum-
devējā ir 101 deputāts un valstī 
nedaudz vairāk par vienu mil-
jonu iedzīvotāju. Latvijā tātad 
attiecīgi 100 un divi miljoni... 

radītiem projektiem un institū ci-
jām, tā ir lieka valsts naudas tērē-
šana. Latvijas – nacionālas valsts 
interesēs ir saliedēta sabiedrība.

Vai ZRP ir konkrēta pro-
gramma par izbrau kušo pa -
valstnieku atgūšanu/atgrie-
šanos?

Jā, ir, un tā izlasāma sadaļā par 
demografiju. Prom no Latvijas de -
vusies nozīmīga tautas daļa, tur-
klāt darbspējīgā, ekonomiski ak -
tīvā. Bet tā nav Latvijai zudusi – 
par to esmu pārliecināts. Prezi den-
tūras laikā tiekoties ar tautiešiem 
mītnes zemēs, manī ir nostipri-
nājusies pārliecība, ka patriotis-
ma saknes ir ļoti dziļas. Viņi at -
griezīsies, ja spēsim „sasildīt” un 
attīstīt Latvijas ekonomiku.

Vai jums ir kādi nodomi 
sadarbībā ar tā saukto „veco 
trimdu” jeb ar lielajām ārzemju 
latviešu organizācijām?

Protams, taču arī šai jomā nāk 
klāt jaunas, aktuālas sadarbības 
formas. Lielas cerības saistu ar go -
da konsuliem. Starp citu, tie taču ir 
„vecās trimdas” jaunākās paaudzes 
pārstāvji. Un arī ar visjaunāko pa -
audzi – tiem, kas programmas 
„Sveika, Latvija!” ietvaros ik va -
saru apmeklē savu senču zemi.

Savas prezidentūras laikā īpašu 
uzmanību pievērsu arī Krievijas 
latviešiem, mana dzīvesbiedre 
Lilita bija Baškīrijas latviešu 
dziesmu svētku patronese. Ļoti 
augstu vērtēju Krievijas latviešu 
vadītājas Laumas Vlasovas vei-
kumu.

Jūs galu galā tapāt par tautā 
cienītu prezidentu. Polītiķus 
savukārt tauta ļoti nemīl. Vai 
nav žēl?

Ir jāstrādā tā, lai cienītu arī kā 
polītiķi – lai cilvēki saprastu, ka 
strādāju viņu labā. Īstenībā – tas 
ir liels izaicinājums.

Domājot par vēlēšanām, vis-
pirms mums katram ir jāsaprot, 
ka sabiedrībai arī ikdienā ir ne -
pieciešams iesaistīties Latvijas 
polītiskos procesos, veidot aktīvu 
dialogu ar Saeimas deputātu kan-
didātiem, kā arī prasīt atbildību, 
atklātību un godīgumu no valsts 
pārvaldes un Saeimā ievēlētajiem 
tautas pārstāvjiem.

Partijas izvēle
Lai izvēlētos, par kuŗu polītisko 

partiju balsot, mums katram vis-
pirms ir jāsāk ar sevis apzināšanos. 
Sagatavosim savu būtiskāko pra-
sību sarakstu – ko mēs vēlamies, 
lai mūsu izraudzītā partija un 
kandidāti Saeimā panāk. Izvir zī-
sim savus kritērijus! Kas ir mūsu 
svarīgās vērtības, kuŗas mēs vēla-
mies īstenotas Saeimā,piemēram, 
Latvijas polītiskās sistēmas uzla-
bošana, tiesiskuma veicināšana, iz -
glītības sistēmas uzlabošana vai lat-
viešu valodas poziciju stiprināšana.

Svarīgi ir izpētīt partiju pro-
gram mas,tomēr vajag apzināties, 
ka tajās ir sarakstīts gandrīz viss, 
kas potenciālajiem vēlētājiem va -
rētu patikt. Daudz lietderīgāk ir 
savu izvēli balstīt uz partiju un 
viņu līdeŗu rīcību un balsojumiem 
vismaz iepriekšējo divu Saeimas 
sasaukumu laikā. Vispirms ir jā -
skatās uz darbiem un pēc tam uz 
vārdiem! Saeimas mājaslapā (www. 
saeima.lv) ir iespējams apskatīt 
visu atklāto balsojumu vēsturi.

Ļoti nozīmīgi ir izvērtēt arī par-
tiju darba stilu un atsaucību vēlē-

Par ko balsot pirmajās ārkārtas Saeimas vēlēšanās Latvijas vēsturē?
tājiem. Ko labu un ko sliktu tās 
izdarījušas? Vai tās ir veicinājušas 
vai kavējušas demokratijas attīs-
tību Latvijā? Vai ir atbalstījušas 
la   bus, kaut arī tautā nepopulārus 
lēmumus? Cik liela ietekme biju-
si lielajiem partiju financētājiem? 
Vai partija ir atzinus savas kļūdas 
un atbildējusi par tām vai tikai 
tagad pirms vēlēšanām solās tās 
labot?

Tā kā šīs ir Saeimas ārkārtas 
vēlēšanas, kas tiek rīkotas pēc tau-
tas nobalsojuma, kuŗā 650 518 
jeb 94,3% Latvijas pavalstnieku 
nobalsoja par iepriekšējās Saei mas 
atlaišanu, – izdarot savu izvēli, ir 
jāievēro vēl papildu argumenti. 
Ja esat balsojuši par 10. Saeimas 
atlaišanu, jums jāsaprot, kādēļ 
esat to darījuši – vai aiz neapmie-
rinātības ar partiju, par kuŗu bal-
sojāt 10. Saeimas vēlēšanās, vai 
ar cerību, ka citu partiju atbal stī-
tāji sapratīs savu kļūdu un šajās 
vēlēšanās balsos par jums tīkamo 
partiju. Vienā vai otrā gadījumā arī 
šajās vēlēšanās ir nepieciešama jūsu 
aktīva rīcība – vai nu pašam balsot 
par labāku partiju nekā 10. Saei mas 
vēlēšanās, vai arī ak  tīvi uzrunāt 
jums pazīstamos cil  vēkus, kas ir 
balsojuši par tām partijām, par 
kuŗu rīcību jūs atlaidāt Saeimu, 
un aicināt viņus vairs nebalsot 
par tām pašām partijām.

Atļaušos cerēt, ka lielākā daļa vē -
 lētāju, kas balsoja par Saeimas at  -
laišanu, to ir darījuši ne tikai tāpēc, 
ka ir noskaņoti PRET Sa  eimu vis-
pār, bet gan tāpēc, ka tā ir arī PAR 

konkrētām pārmaiņām, kas nāca 
līdzi toreizējā Valsts prezidenta 
ierosinājumam atlaist Saeimu. 

Atbalstīt šīs vērtības nenozīmē, 
ka jums automatiski jābalso par 
Saeimas atlaišanas ierosinātāja iz -
veidoto partiju. Tas nozīmē, ka 
jums daudz kritiskāk ir jāizvērtē 
sev tīkamās partijas nostāja jautā-
jumos, kas bija par iemeslu, kā  pēc 
balsojāt par Saeimas atlaišanu.

Aicinu arī tos vēlētājus, kuŗiem 
jau ir skaidri zināms, par kuŗu 
partiju viņi balsos, nebaidīties un 
uzdot tai netīkamus jautājumus! 
Demokratija nesākas un nebei-
dzas tikai vēlēšanu dienā. Parti-
jām Latvijā vēl ir daudz jāstrādā 
lēmumu pieņemšanas procesu 
uzlabošanā, tostarp iekšējās de -
mo kratijas veicināšanā.

Deputātu izvēle
Īpaši nozīmīga mūsu balss ir 

deputātu izvēlē, kuŗi mūs Saeimā 
pārstāvēs, tāpēc iesaku jau laikus 
noskaidrot sev vēlamo partiju 
sava vēlēšanu apgabala kandidā-
tus! To var izdarīt CVK mājaslapā 
(www.cvk.lv), kā arī vēlēšanu ie -
cirkņos, kas būs atvērti jau 10 die-
nas pirms Saeimas vēlēšanām.

Uzaicināsim šos kandidātus uz 
sarunu, tiekoties klātienē, piezva-
not vai nosūtot viņiem vēstuli. 
Arī tīmeklī ir pieejami dažādi dis-
kusiju forumi, kur ir iespējams 
uzdot jautājumus deputātu kan-
didātiem. Nepieņemsim kandi-
dātu izvairīšanos un atteikumus, – 
ja tādi ir, rakstīsim plašsaziņas 

līdzekļiem, rakstīsim partijas va -
dībai. Nekautrēsimies uzdot grū-
tus jautājumus par kandidātu 
pašu un par viņa partiju.

Izmantosim mūsu tiesības kan-
didātiem pievilkt plūsu vai tos 
svītrot, lai paustu savu suverēno 
gribu izvēlēties kandidātus, ku -
ŗiem uzticam mūs godīgi pār -
stāvēt Saeimā. Ir daudz diskutēts 
par to, ka kandidāti saņem dau-
dzus minusus un tomēr tiek ie -
vēlēti Saeimā. Es vēlos uzsvērt, 
ka kandidātu svītrošana automa-
tiski nenozīmē, ka tie ir mums 
netīkami. Mūsu vēlēšanu likums 
ir paredzējis iespēju svītrot kan-
didātus, un ir mūsu izvēle, kā 
mēs to izmantojam. Ja jūsu parti-
jas apgabala sarakstā ir tikai pieci 
deputātu kandidāti, kuŗus jūs vē -
laties redzēt Saeimā, tad, viņiem 
pievelkot krustiņu, bet visus pā -
rējos izsvītrojot, jūs viņus pabīdāt 
vēl par vienu punktu augstāk. Es 
šajā rīcībā nesaskatu neko ne -
ētisku, – zinīgākiem vēlētājiem 
tā ir papildu iespēja atbalstīt sa -
vus deputātu kandidātus. Jo vai -
rāk mums būs zinīgu vēlētāju, jo 
labāka mums būs Saeima!

Analizējot 10. Saeimas vēlēšanu 
rezultātus, varam redzēt, ka gan-
drīz 15 deputātu kandidātiem ir 
pietrūcis tikai līdz 160 punktu, 
lai tieši viņi būtu ievēlēti Saeimā. 
160 punktus vienas partijas ie -
tvaros var ietekmēt 80 vēlētāji. 
Vienam deputāta kandidātam 
iekļūšanai Saeimā pietrūka tikai 
12 punktu!

Mēs katrs
varam vēl vairāk!

Aicinu katru apzināties sevi 
par viedokļu līderi un pārliecināt 
arī savus radus, draugus un pa -
ziņas iet un balsot 11. Saeimas 
vēlēšanās!

Nepiedaloties vēlēšanās, mēs bū -
 tībā atsakāmies no savām tie  sī bām 
piedalīties valsts pārvaldē paši sa -
vā zemē. Šodien daudzi kritizē 
Saeimu un valdību. Taču cik vēr-
ta ir šī kritika, ja to pauž cilvēki, 
kuŗi nav balsojuši vēlē šanās?

Mēs katrs varam izdomāt savus 
argumentus, tomēr šeit ir daži 
piemēri:

Ja nebalsosi, tava balss sadalīsies • 
proporcionāli tiem sarakstiem, 
kas pārvarēs 5% barjēru. Tas 
pats notiks, ja savu balsi nodo-
si par sarakstu, kas nepārvarēs 
barjēru un Saeimā neiekļūs.
Nebalsojot tu atņem sev mo  rā-• 
las tiesības kritizēt kā Saei mas, 
tā ievēlēto deputātu rīcību.
Katrs, kas nebalsos, arī būs per-• 
soniski atbildīgs par Latvijas 
nākamajiem gadiem.
Daudzi mūsu senči atdeva dzī-• 
vību par to, lai mums šodien 
būtu sava demokratiska valsts. 
Nepiedaloties vēlēšanās, mēs 
no  niecinām viņu paveikto. 
“Sliktus polītiķus ievēlē labi • 
pavalstnieki, kuŗi nepiedalās 
vē  lēšanās.” (G. J. Nathan)

Indulis Bērziņš,
Daugavas Vanagu Vācijā

Valdes priekšsēdis

 klāti – visi trīs atjaunotās Lat  vijas 
valsts prezidenti bija „pār stei  gu ma 
prezidenti”, izvirzīti tautas priekšā 
pēdējā brīdī. Un tad sekoja lielais 
jautājums – veiksies vai neveik-
sies. Arī šoreiz ir tas pats.

Tiešās, atklātās vēlēšanās tā 
būtu sacensība, kuŗā tauta izvē-
lēsies no piedāvājuma. Manuprāt, 
vēlētājs ir gudrs pilsonis, kas savu 
izvēli izdara, pamatojoties uz 
informāciju un pieredzi.

Tauta spriež, vai Saeimā vaja-
dzīgas 100 „gudrās galvas”. 
Varbūt pietiek ar 50?

Man ir tāds draudzīgs salīdzi-
nājums ar Igauniju, ko bieži vien 
pieminam par tās efektīvāko 
valsts pārvaldi, augstāk attīstīto 

Domāju, ka, spriežot 100 „gal vām”, 
tomēr ir mazāka iespēja kļūdīties,  
nekā ja spriež piecdesmit.

Kā veidosit attiecības ar Sa -
skaņas centru?

Mums ir viena galvenā „sarkanā 
līnija”, proti, būsim gatavi sadar-
boties ar ikvienu polītisko spēku, 
kas nav atkarīgs no oligarchu varas. 
Esam gatavi un atvērti sarunām.

Bet okupācijas fakta atzīšana?
Ir aksiomas, kas nav pat ap -

spriežamas: okupācijas fakts, lat-
viešu valoda – vienīgā valsts 
valo  da. Par šiem jautājumiem  
pat nav ko strīdēties un kaitināt 
citam citu. 

Un integrācija?
Nav nekādas jēgas no mākslīgi 
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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-Rīga

Ligita Kovtuna
(Turpinājums no Nr. 32)

Dokumentālo filmu „Pie mi ni 
Sibiriju” varat iegādāties, sazi-
noties ar Laika biroju ASV: 
e-pasts: laiksDSR@aol.com 
fakss: 732-549-0466
Cena–USD 18,–plūs pasta izde-
vumi.
Eiropas zemēs filmu un grā-
matas varat iegādāties, sazi-
noties ar laikraksta Rīgas 
redakciju.

Ar Latviešu fonda atbalstu iz -
dota grāmata – “Sibirijas bērni” 
1.sējums angļu valodā (340 
intervijas ar 1941. gadā uz 
Sibiriju aizvestajiem bērniem).

“The Children of Siberia”
var pasūtināt, sūtot čeku pēc 
adreses: A.Jerumanis 1600 El. Rito 
Ave, Glendale, CA 91208, USA.

Grāmata kopā ar sūtīšanu
maksā 70 USD.

Gods kam gods – uz latviešu 
ierašanos Vjatlaga nometņu 
vietās vietējās varas pārstāvji 
sagatavojušies labi. Izpļautas 
takas, apzāģēti krūmi gar ta -
kām, pa kuŗām mēs dodamies 

uz bijušo baraku un arī no -
šaušanas vietām. Reibīgi smar -
žo pļavu puķes, vasara arī te 
pašā pilnbriedā. Ejam klusē-
dami, pat vīri necenšas valdīt 
asaras. Cik sīkas un nožēlojamas 
tomēr ir tās asaras, ko mājās 
lejam par sadzīviskām neveik-
smēm un pāridarījumiem, bieži 

vien iedomātiem...
Šodien, kad rakstu šo atmiņu 

stāstu, Latvijā svin 20. gada-
dienu, kopš LR Augstākā pa -
dome pieņēma Konstitūcio -
nālo likumu par Latvijas Re -
publikas valstisko statusu. Tik -
ko izgāzies pučs, 24. augustā 
Krievijas prezidents Boriss Jeļ-
cins paraksta dekrētu par 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
neatkarības atzīšanu. 23. augus-
ta naktī jau nojaukts čekas 
dibinātāja Fēliksa Dzeržinska 
piemineklis Maskavas centrā. 
Šais dienās publicisti un vēs-
turnieki lūgti rakstīt par tā lai -
ka notikumu, tostarp par ne -
jaušību ķēdi, TV rāda doku -
mentālas filmas, aculiecinieki 
stāsta atmiņu stāstus un atzīst, 
ka sajūta bijusi baisi konkrēta: 
droši vien atkal izvedīs un šaus! 
Ir taču tāda vēstures pieredze.

... Tālajā mežā pie krusta un 
Latvijas karoga, ko līdzi atvedis 
Daumants (tas ir jachtas karogs, 
izturīgs pret vējiem un lietiem), 
zudusi laika izjūta. Līdz mūsu 
pavadoņi aizrāda, ka jādodas 
prom, jo mūsu drezīna aizšķēr-
sojusi ceļu vilcienam, ar ko ved 
cietumniekus. Rīt būs gaišāka 
diena!

(Nobeigums nākamajā 
numurā)

Kaspars Stūrmanis brauca šurp ar paštaisītu krustu, ko uzlika 
vecvectēva Jāņa Niedras piemiņai

Piemiņas brīdis Vjatlagā pie krusta un sarkanbaltsarkanā karoga. Šai vietā sveša zeme 
un skrajš mežs sedz simtiem latviešu mirstīgās atliekas

Saņemta priecīga ziņa no Kirovas apgabala gubernātora sekretāriāta – mūsu plāksne 
ir drošībā Kirsas pilsētas novadpētniecības mūzejā!

Ļesnajā pie mums ieradās izsūtīto atvase, 
latviete Irina Miļeiko. Viņa gribēja satikt 
latviešus un archīvam atdot ģimenes foto

Brālis un māsa – Viktors Sils un Laila Kaca. Laila uz Sibiriju 
atbraukusi otro reizi. Vjatlagā nošauts viņu vectētiņš. Mamma, 
vecmāmiņa un krustmāte izsūtītas uz Krasnojarskas apgabalu, 
turklāt – divas reizes...

Andrejs Strautiņš ceļojumā ar Sibirijas 
bērniem devies jau trešo reizi. „Lai izdzīvotu 
tautas likteni...” viņš saka. Paša vectētiņš un 
vecmāmiņa Sibirijā pavadījuši 25 gadus. Mājās 
viņi atgriezās 1965. gadā
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Vizmas Belševicas 1973. gadā 
sacerētā dzejoļu kopa „Sadegusi 
balss” Jaunās Gaitas rudens 
numurā ir pirmpublicējums, 
fragments no iecerēta, bet ne -
pabeigta plašāka darba par 
kādas lībiešu sievietes (vārdā 
Bille) bojāeju, – 1583. gadā viņa 
sodīta par pesteļošanu. Tā ir 
daļa no dzejnieces, 2005. gadā 
viņai mūžībā aizejot, atstātā 
plašā rakstveida mantojuma, ko 
sakopo un publicē viņas dēls – 
dzejnieks un tulkotājs Jānis 
Elsbergs.

Gundara Ignata stāstā 
„Kāzas” vienā pinumā divi 
pirmās personas stāstījumi 
par diviem šķie tami pil-
nīgi neatkarīgiem noti-
kumiem. Vienkāršā va -
lodā, bez drāmatiska kā -
pinājuma un pa   mā cīga 
nobeiguma tie sabalsojas 
un rezonē ar divu dziļi 
perso nisku mīlestības sāp  -
ju pārdzīvo jumu.

Vizuālās mākslas nodaļā 
Rai monda Staprāna glez-
na Klusā daba ar dažiem 
nevajadzīgiem, izdzēstiem 
priekšmetiem un Vol de-
māra Dārznieka glezna À 
la Henri Matisse, kā arī 
divas Ritas Grendzes 
skulptūrālas installā ci jas. 
Uz žurnāla vāka R. Stap-
rāna gleznas ,,Antiohs” 
fragments, ku  ŗā ziemeļ-
kaliforniski kontrastē joši 
tumšzilā jūrā redzama 
spilgtas saules apspīdēta 
laiviņa pie stūrainiem ostas 
steķiem. Helē nas Hofmanes 
melnbaltās foto gra fijās – Olafs 
Stumbrs tuvskatā un trimdas 
kultūras dižgari au  tor vakarā 
Losandželosā 1984. ga  dā. „Māj-
vietas attainotāja” Imanta Puriņa 
(1930-2008) fotografijas liecina 
par mākslu, kas atspoguļo ne -
pārprotamu opoziciju padomju 
laiku kollektīvai bezatbildībai, – 
tā skaidro Vilnis Auziņš,  iepazīs-
tinot ar fotomeistaru. Māris 
Brancis apraksta Latvijas Nacio-
nālā Mākslas mūzeja vērienīgo 
pasteļu kollekciju.

Kārlis Vērdiņš piemin Olafu 
Stumbru (1931-1996), kam šo -
gad būtu 80. dzimšanas diena.  
Stumbrs amerikāņu nošņurkušajā 
vidē meklēja sniegt ASV izkaisīto 
latviešu rakstnieku retās tikšanās 
ar merkantilo amerikāņu vidus-
šķiru, tomēr nacionālā piederība 
izrādījās stiprāka par pasaules klai-
doņu valdzinājumu... Tagad Stumbrs 
Latvijā atgriezies pavisam...

Šogad maijā dzejnieks Edvīns 
Raups no Latvijas ieradās Kana-
dā, lai kopā ar atdzejotāju Margitu 
Gailītis un izdevēju, dzejnieku 
Maiklu Mirollu (Michael Mirolla) 
piedalītos savu dzejoļu izlases 
angļu valodā Then Touch Me 
Here klajā laišanas svinībās. Vita 
Gaiķe raksta, ka šie trīs māks  -
linieki svinību priekšnesumā 
smalk jūtīgi un lieliski sapratušies, 
spītējot valodu barjērām.

Vita Gaiķe ziņo, ka šāgada 
Ērika Raistera piemiņas fonda 
balvas laureāts ir literāts-jaun-
gaitnieks-zinātnieks Pāvils Vasa-
riņš. Pēdējos gados viņš nodevies 
savas pāragri (2006. g.) mūžībā 
aizgājušās dzīvesbiedres, rakst-
nieces Ainas Zemdegas literārā 
mantojuma sakopošanai un pub-
licēšanai.

Levs Aronsons bija Latvijas 
ebrējs, Rīgā ievērojams čellists. 
Vācu armijai 1941. gadā okupē-
jot Latviju, kāds Leva Aronsona 
kollēga  konfiscēja viņa vislielāko 
dārgumu – divus senus čellus. 
Juris Šlesers Fransises Brentas 
(Frances Brent) grāmatā The Lost 
Cellos of Lev Aronson saskata 
skumji skaudru liecību par dis-
tanci tuvībā, kas raksturo Latvijas 
ebrēju kopienas attiecības ar 
latviešiem.

Intervijā ar Dagmāru Beitneri 
rakstniece Agate Nesaule (grā-

Gai  ķe un Anita Liepiņa 12 lap-
pusēs piemin pēdējo laiku ziņas 
par kultūras notikumiem, grāma-
tām, aktuālitātēm un ērmībām 
Latvijā gan viņdienās, gan mūs-
dienās, visapkārt Latvijai un citur 
ģeopolītiskajā telpā.

Atbildot uz rakstnieka Laimona 
Pura pārmetumiem Jaunās Gai-
tas vasaras numurā par ,,blusiņu 
tvarstīšanu pagātnes biezajā ka -
žokā”, vēsturnieks Jānis Krēsliņš 
Sr. citē Haralda Biezā rindas: 
,,Visi mūsu sapņi ir saistīti ar 
vizionāro nākotnes Latviju. Tā 

nāks ar tiem vīriem un 
sievām, bet tikai tad, ja 
tiem būs bijusi drosme 
ieskatīties tautas vēsturē 
tādā, kāda tā ir...”

Kopas ,,Sveiks” gudrās 
galvas spriež, kas ir 
Džordžs Soross: vai glo -
bālās finanču sistēmas 
grāvējs, planētāra mēroga 
parazīts un pasaulē ļau-
nā kais cilvēks vai tomēr 
apgaismības nesējs, kas 
nesavtīgi ziedo savu ta -
lantu un likumīgi iegūto 
laimestu, lai pa  līdzētu vi -
sā pasaulē panākt atklā-
tāku finanču sistēmu de -
mokra  tiskas pārraudzī-
bas ietvaros?

Grāmatu recenzijas: La   -
lita Muiž niece par Kārļa 
Vērdiņa doktora disertā-
ciju ,,Latviešu dzejproza 
20. gadsimtā” angļu valo-
 dā The Social and Political 
Dimensions of the Latvian 

Prose Poem; Rasma Birzgale par 
Gunas Zeltiņas rediģēto rakstu 
krājumu ,,Latviešu teātris no pirm-
 sāku miem līdz mūsdienām”; Ju -
ris Silenieks par Arņa Skujiņa 
daudzdaļīgo prozas kopojumu 
(novele, romāns, stāsti, feļetoni) 
,,Zilā saite”; Juris Silenieks par 
žurnālista un mākslas kritiķa 
Reiņa Ādmīdiņa monografiju 
par Lidijas Dombrovskas-Larse-
nas literāro daiļradi ,,Dienvid-
zvaigzne dzejas logā”; Anita Lie-
piņa par Ingas Žolūdes 13 sav-
starpēji saistītiem stāstiem ,,Mie-
rinājums Ādama kokam”; Ri -
mands Ceplis par Laimdotas Sē -
les jaunāko romānu ,,Cērt zi  bens 
Mārmalē”; Lāsma Ģibiete par Sar-
mītes Pujēnas un Indras Imbo-
vicas darbu ,,Valdis Vikma nis. 
Sava mūža diriģents”; Gun dars 
Ķeniņš Kings par AABS Journal 
of Baltic Studies marta speciāl iz-
devumu Transnational Governance 
and Policymaking in the Baltic 
Sea Region. Pēdējā lappusē ievie-
tots saraksts ar nu jau 58 gadus 
vecās (faktiski jaunās) JG labvē-
ļiem, kuŗus par dāsno atbalstu 
sumina visa Jaunās Gaitas 
saime.

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

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

Juris Žagariņš

Jaunā Gaita Nr. 266

matu ,,Sieviete dzintarā”, In Love 
With Jerzy Kosinski autore) at  klāj 
savas domas par darbu ASV 
augstskolā, par ārzemju latviešu 
sabiedrību un situāciju pasaulē.

Vēstures nodaļā Rolfs Ekmanis 
turpina stāstījumu par starptau-
tiskiem raidījumiem latviešu 
valodā 20. gs. otrā pusē − šoreiz 
par slepenaģentiem, slepkavībām 
un bumbošanām, ar ko bija jārē-
ķinās Radio Brīvā Eiropa/Radio 
Brīvība darbā līdz pat PSRS norie-
 tam. Savukārt Bonifācijs Daukšts 
komentē Heinricha Stroda grā-
matas ,,Polītiskā cenzūra Latvijā 
1940-1990” pirmo sējumu.

Par ansambļa ,,Iļģi” 30 gadu 
ra  ženo devumu, iepazīstinot visu 
pasauli ar latviešu tautasdzies-
mām, kā to pirms tam vēl neviens 
nebija darījis, raksta pati ansam-
bļa vadītāja Ilga Reizniece.

Jānis Liepiņš daudzina Antonu 
Bārdu, dzejnieka Friča Bārdas 
brāli. A. Bārda bija apdāvināts, 
godīgs dzejnieks un kultūras 
cilvēks, kam bija lemts panest 
padomju okupācijas pazemoju-
mus. J. Liepiņš raksta, ka Antona 
Bārdas literārais mantojums viņa 
120. gadskārtā jāceļ gaismā.

Atmiņu nodaļā, turpinot me -
muārus par pēckaŗa dzīvi dīpīšu 
nometnē Vācijā, Uldis Siliņš ar 
smaidu vēstī par bumbu sišanas 
nodarbībām − basketbola un vo -
lejbola spēli; Laimonis Mieriņš 
apciemo savu dzimto Valtaiķu 
(tagad Laidu) pagastu Kurzemē 
un apraksta tur redzēto un dalās 
atmiņās ar sava pagasta ļaužu 
likteņstāstiem; Lāsma Ģibiete 
komentē aktrises Vijas Artmanes 
memuārus ,,Ziemcieši”, atraz-
dama tur nepiedienīgus pušķo-
jumus.

Nodaļā ,,Dažos vārdos” Māris 
Brancis, Rolfs Ekmanis, Vita 

Izstādē „Dzintara gaisma” 
apskatāma rotkaļa Aleksandra 
Alunāna (1913 – 2001) dzin-
taru kollekcija un priekšmeti, 
kā arī fotografijas, kas atspogu-
ļo mākslinieka dzīves gaitas 
un daiļradi. Kollekciju un ci -
tus ma  teriālus mūzejam dāvi -
nājis ASV dzīvojošais māksli-
nieka dēls Pēteris Alunāns.

Aleksandrs Alunāns dzimis 
1913. gadā Lietuvā, dzīvojis 
Krie vijā un Latvijā. Mācījies 
Daugav pils dzelzceļa techniskajā 
vidus skolā. 1944. gadā kopā ar 
ģimeni devies bēgļu gaitās uz 
Vāciju.

  nāns iekārtojis mazu rotkaļa 
darbnīciņu. Par izej  materiālu 
rotu darināšanai viņš izmantoja 
no Latvijas līdzpaņem tos sudra-
ba galda piederumus. Rotkaļa 
darba instrumentus A. Alu   nāns 
ieguva apmaiņas ceļā par kafiju 
un cigaretēm. Viņš cītigi studējis 
technisko literātūru par rotu 
da  rināšanu. Rotas tapa pēc pa -
sūtinājuma, saņemot simbo lis-
ku samaksu.”

Alunānu ģimene 1950. gadā 
ie  ceļoja ASV, kur aizritējušā 
gadsimta 70. gados nopirka ze -
mes gabalu Latvijas ciemā pie 
Gaŗ ezera.

Gaŗezerā vēl aizvien ir A. Alu-
nāna veidotās norādes un pie -
miņas zīmes. Te galvenokārt 
tika radīti oriģināli darbi, ko 
A. Alu  nāns dēvēja par jaundar-
biem. Par rotājuma pamatu viņš 
allaž izmantoja latviešu etno-
grafiskās zīmes un ornamentus, 
galvenie materiāli – dzintars un 
sudrabs. Gaŗezerā par saviem 
līdzekļiem iekārtotajā un apgā-
dātajā darb nīcā A. Alunāns sep-
tiņus gadus jauniešiem mācīja 
darināt rotas. Arī 3x3 nometnes 
dalībniekiem bijusi iespēja mā -
cīties viņa vadī bā. A. Alunāns 
piedalījies dau dzās izstādēs gan 
bēgļu nometnēs Vācijā, gan lat-
viešu Dziesmu svētku izstādēs 
ASV un Kanadā. Rotkalis par 
saviem darbiem daudzkārt saņ ē-
  mis godalgas un atzinības rak-
stus. Viņa darinātās rotaslietas 
ir populāras ne tikai Amerikā, 
tās aizceļojušas arī uz Austrāliju. 
Mākslinieks aizgāja aizsaulē 
2001. gadā.

Izstādes autori: Guntis Švītiņš, 
Ojārs Stepens, māksliniece Ma -
dara Pastare. Izstāde mūzeja 
vestibilā apskatāma līdz sep-
tembrim. Ieeja par ziedojumu.

Inese Krieviņa,
Latvijas 50 gadu okupācijas 

mūzeja sabiedrisko lietu 
vadītāja 

Izstāde
„Dzintara gaisma”

Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejā

Izstādes autors Guntis Švītiņš 
pastāstīja: „Kaŗam beidzoties, 
Alu   nānu ģimene vairākus gadus 
dzī voja latviešu bēgļu nometnē 
Mēr   bekā. Dzīve nometnē bijusi 
ļoti vienmuļa. Kāds no nomet-
nes ve  cākajiem vīriem darinājis 
saktas, pēc kuŗām bijis liels pie-
 prasījums. A. Alunāns vērojis 
viņa darbu un nolēmis pamē ģi-
nāt arī pats. Ne  lielā telpā A. Alu-
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Solvita Sekste

Centrālās Statistikas pārval-
des darbaspēka apsekojuma re -
zultāti par 2011.gada 2. ceturk-
sni uzrāda tālāku bezdarba lī -
meņa samazi nāšanos, darba 
meklētāju skaitam sarūkot līdz 
187 tūkstošiem. Dar   ba meklē-
tāju īpatsvars sarucis līdz 16,2% 
no ekonomiski aktīvo iedzīvo-
tāju skaita, kas ir par 0,4 pro-
centpunktiem mazāk nekā 
2011. gada pirmajā ceturksnī 
(188,3 tūkstoši jeb 16,6%) un 
par 3,2 procentpunktiem salī-
dzi  nā jumā ar 2010. gada otro 
ceturk sni (225,3 tūkstoši jeb 
19,4%). Vasaras mēnešos bez-
darba rādī tāji joprojām sarūk, 
par to liecina reģistrētā bezdar-
ba līmeņa kritums un arī va -
kanču skaita pie augums, līdz ar 
to darba mek lētāju īpatsvars 
trešajā ceturksnī jau varētu būt 
zem 16% līmeņa.

Nodarbinātības jomā Latvijā 
var vērot uzlabojumus, kaut gan 

jāsaka, ka jaunu darba vietu ra -
šanās process ir pārāk lēns, lai 
strauji absorbētu lielo darba 
mek lētāju skaitu Latvijā. Šā 
gada otrajā ceturksnī nodar-
bināto ie   dzī votāju skaits pie-
audzis aptuveni par 30 tūk sto-
šiem salīdzi nā jumā ar iepriek-
šējā gada otro ceturksni, tomēr 
šis skaitlis ir sa  mērā niecīgs 
salīdzinājumā ar lejupslīdes pe -
riodā zaudēto darba vietu 
kopējo skaitu, tādējādi dau dzi 
Latvijas iedzīvotāji, kas vēlē tos 
strādāt, nespēj atrast sev pie-
mērotu darbu.

Līdz ar vakanču skaita pieau-
gumu var arī vērot, ka daļa 
ie dzī  votāju, kuŗi iepriekš bija 
zaudējuši cerības atrast darbu 
un vairs to ne  meklēja, atkal 
atsākuši darba mek lēšanas mē -
ģinājumus. 2011. ga  da otrajā 
ceturksnī to iedzīvotāju skaits, 
kuŗi bija zaudējuši cerības atrast 
darbu, bija par 6,2 tūk sto šiem 

Situācija darba tirgū lēnām un 
pakāpeniski uzlabojas

mazāks nekā pagājušā gada 
2. ceturksnī, tādējādi šie cilvēki 
ir palielinājuši potenciālo darbi-
nieku skaitu un izvēli darba 
devējiem.

Darbaspēka apsekojuma re -
zul tāti arī uzrāda tālāku vairāk 
nekā divus gadus bez darba 
palikušo iedzīvotāju skaita pa -
lielinājumu. Ilgstoša atrašanās 
bez darba draud ar iegūto 
zināšanu un prasmju zudumu, 
un tas nozīmē vēl lielākas 
barjēras un izdevumus šo 
cilvēku iesaistīšanai darba tirgū 
nākotnē. Valstij būtu jā  motīvē 
šie cilvēki apgūt jaunu profesiju, 
pilnveidot savas pras mes un 
jāsekmē šo cilvēku ie  saistīša  -
nās darba tirgū, izmantojot 
uzņēmuma nodokļu atlaižu 
instrumentus.

Edmunds Rudzītis,
 SEB bankas 

sociālekonomikas eksperts

DV CV Pārstāvībā Latvijā 
Solvita strādā jau 14 gadus – 
darba gaitas sākusi, veicot pa -
visam nelielus darbus, vēlāk 
viņai uzticēti arvien nopietnāki 
pienākumi, līdz nu jau piekto 
gadu Solvita Sekste ir DV CV 
Pārstāvības Latvijā vadītāja. Pēc 
pamatprofesijas – pārtikas tech-
noloģe, bet jo drīz apguvusi 
ekonomistes – grāmatvedes 
spe ciālitāti. „Man patīk skaid-
rība, noteiktība, secīgums – 
acīmredzot tāpēc šī profesija ir 
vairāk pa prātam,” – tā viņa 
atbild, kad jautāju, kāpēc šāda 
izvēle. Tagad Solvitas rūpju lokā 
ir ne vien Pārstāvības darba 
administrēšana, bet galvenais – 
800 leģionāri Latvijā, kuŗiem ar 
pasaules Daugavas Vanagu at -
balstu tiek izsniegti nepiecie-
šamie medikamenti (aizvadītajā 
gadā 55 000 latu apmērā), div-
reiz gadā izmaksāti pabalsti par  
Ls 40, – (tātad kopā 64 tūkstošu 
latu apmērā) un kur nu vēl gluži 
cilvēciska aprunāšanās, uzklau-
sīšana, palīdzēšana vismaz ar 
padomu. Administrātīvo darbu 
Solvita veic divatā ar palīdzi – 
Annu Šņuciņu.

„Un vēl jāpiemin tie 60 Brīvās 
Latvijas abonementi, ko ārzemju 
latvieši pēc laikraksta redak-
tores ierosmes samaksā, lai le -
ģionāri avīzi saņemtu par brīvu,” 
Solvita atgādina, un abas ar 
pateicību pieminam Austrālijas 
Daugavas Vanagus, kas samak-
sāja 15 BL abonementus Latvijā 
mītošajiem leģionāriem. „Visi 
priecājamies, ka pēdējie BL 
numuri Latvijas lasītājiem pie-
nāk jau piektdienās, un ceram, 
ka šo laimīgo lasītāju skaitu 
nākamgad palielināsim vismaz 
līdz simtam! Izmantošu izde-
vību, lai pateiktu, ka sirmie 
leģionāri ir patiešām priecīgi 
lasīt šo laikrakstu, kas sniedz 
objektīvu un daudzpusīgu 
informāciju.”

Kāds ir tavs lielākais gan-
darījums, darot savu darbu?

Piemēram, tas, ka Nacionālo 
kaŗavīru biedrība mani vienmēr 
aicina uz saviem sarīkojumiem 

un sauc mani par „mūsu 
Solvitu”. Man ļoti patīk mans 
darbs. Bet galvenais – jūtu, ka 
man ar savu darbu ir izdevies 
panākt, lai DV organizācija 
būtu pazīstama, turklāt visla-
bākajā nozīmē, ka tā tiek 
respektēta arī Latvijas valsts 
iestādēs. Ar savu darbu patie-
šām esmu centusies darīt visu, 
lai Daugavas Vanagu vārdam 
būtu labs skanējums. Saprotams, 
ka priecājos, saņemot atzinīgus 
vārdus no organizācijas bied-
riem Amerikā, Kanadā, Austrā-
lijā. Tas iedvesmo darbam un, 
ko tur slēpt, „notušē” dažu labu 
negāciju.

Man ir arī kāds gluži privāts 
gandarījums – mans pirmais 
mazbērns, mazdēls Patriks, un – 
iedomājies, kāds bija prieks, sa -
ņemot apsveikumus no tālām 
zemēm... Tas taču nozīmē, ka 
mani uztveŗ nevis par formālu 
darbinieci, bet gan par savējo, 
ar ko darāms kopīgs darbs.

Šādu prieku arī es savā darbā 
izbaudu pārpārēm un zinu, kā 
tas pacilā. Bet kas tad ir tas, ko 
tu nosauci par negācijām?

Tas, ka starp Daugavas Va -
nagiem Latvijā joprojām neval-
da vienprātība. Man sāp sirds, 
redzot, kā ikdienas darbos „pie-
mirstas” šīs organizācijas galve-
nais princips – palīdzēt citam, 
nedomājot pirmām kārtām par 
savu labumu.

Mani sarūgtina tas, ka 8. maijā 
Lestenē neierodas oficiālas 
valdības personas. Gan jāpie-
min, ka šai dienā un arī 16. 
martā vienmēr ir klāt Tukuma 
novada domes priekšsēdis Jānis 
Šulcs – šai novadā atrodas 
Lestene. Bet 9. maijā Rīgas 
pilsētas galva Nils Ušakovs ar 
kroni ierodas mītiņā pie Uzvaras 
pieminekļa... Tad es domāju – 
šai valstī kaut kas nav kārtībā!

Vai šie sarūgtinājumi bija 
par iemeslu tam, ka nodomāji 
„doties polītikā”, pievieno-
joties Visu Latvijai?

Arī, bet tas notika ne jau pēc 
manas iniciātīvas. Proti, kopā ar 
Induli Bērziņu, Imantu Parād-

nieku un Raivi Dzintaru strā-
dāju ar likumprojektu par 
leģionāriem, kas diemžēl šobrīd 
iestrēdzis varas gaiteņos. Darbs 
ritēja ļoti konstruktīvi, labā, 
darbīgā gaisotnē. Un tad nāca 

pienākumus. Un vēl – Rīgas 
apgabala kandidātu tikšanās 
reizēs  izbaudīju ļoti darbīgu un 
pozitīvu gaisotni. Jaunie cilvēki, 
kas šeit ir vairākumā, sarunājas 
tā: „Es to izdarīšu...” – un cits 
bilst: „Es tev palīdzēšu...” Un 
tad es iedomājos – ja šai jaunības 
degsmei klāt nāktu mana 
pieredze?! 

Kāds būs tavs pirmais darbs, 
ja iekļūsi Saeimā? 

Darīšu visu, lai tiktu pieņemts 
minētais likumprojekts par le -
ģionāriem. Tā taču ir kauna 
lieta – attiecībā uz cilvēkiem, 
kuŗiem esam parādā pateicību 
par to, ka esam, nav sakārtota 
likumdošana, lai viņi varētu 
vadīt normālas vecumdienas! 
Nav grūti izrēķināt, kāds ir šo 
vīru vidējais vecums!

Vai tev ir kāds polītiķa 
ideāls?

Nav!
Nu, tad „uzzīmēsim” ideālu 

polītiķi!
Tam ir jābūt cilvēkam, kuŗš 

vienmēr runā skaidru valodu, 
nekad nemelo, kuŗa vārdi sa -
skan ar darbiem, kuŗš ir nelo-
kāms naudas un varas priekšā. 
Pats par sevi saprotams, labi 
skolots, ar plašu redzesloku un 
ar izcilu sirds izglītību. Ideālam 
polītiķim ir arī izpratne par kul-
tūru, svešvalodu zināšanas – lai 
Latviju vairs neapkaunotu kāds 
nasing spešal. Avīzē Laiks lasīju 
sarunu ar Latvijas pirmā prezi-
denta Jāņa Čakstes mazmeitu. 
Anna Čakste stāsta, cik svarīga 
nozīme viņas vecāku izpratnē 
bijusi arī perfektai valodai. Un 
vēl pauž neizpratni, ka cilvēki 
iet polītikā, lai gūtu materiālu 
labumu.

Aiz Visu Latvijai! nestāv nau-
das maisi, paldies Dievam! Tas 
man ir ļoti svarīgi. Bet es ne -
esmu naīva un saprotu, cik liela 
nozīme ir katram latam, kas 
nāk polītiskā spēka atbalstam, 
lai tas vispār varētu pastāvēt.

Un kāds ir tavs ārpusdarba 
interešu loks? 

Pēdējos gados esmu aizrā-
vusies ar dejošanu un kalnu 
slēpošanu. Bet pastāvīgais – 
dārza darbi un rokdarbi – kā 
katrai latvietei.

Ar Solvitu Seksti sarunājās 
Ligita Kovtuna

Ja šai valstī kaut kas nav kārtībā...

piedāvājums. Nav taču noslē-
pums, ka polītiķiem Latvijā nav 
diezin cik laba slava, tāpēc 
iegrimu pārdomās un apsprie-
dos ar ģimeni un draugiem. 
Labs padomdevējs man allaž ir 
mana vīra Andŗa tēvs Ārijs 
Sekste, bijušais leģionārs, kas 
manai dzīves izpratnei ir 
sniedzis daudz. Arī viņš at -
balstīja. Vislielāko atbalstu 
sniedz mans vīrs Andris. Arī 
draugi visi kā viens teica – ej! 
Nu, pieņēmu šo lēmumu, jo 
īstenībā esmu rīcības cilvēks, 

nemēdzu šķendēties un no -
skatīties no malas. Vēl nebiju 
uzņemta partijā, kad tiku ie -
rakstīta Rīgas apgabala listē ar 
15. numuru. Tā ir milzīga 
uzticība, kas, saprotams, uzliek 
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No izstādes „Latviešu pēdas pasaulē”: Latviešu māja Baškīrijā, 20. 
gs. 20.–30.gadi

Z I ŅAS  Ī SU M Ā

Krustvārdu mīkla Sastādījis Ēvalds Krolls

Līmeniski. 1. Zemāka vieta 
starp pauguriem. 4. Turcijas 
galvaspilsēta. 9. Īstenībā būt, 
pastāvēt. 10. Elektroakustiskas 
ierīces. 11. Pilsēta Somijā. 12. 
Debess ķermenis, kas riņķo ap 
zvaigzni. 15. Kazu tēviņš. 16. 
Būvkonstrukciju elements. 17. 
Liels apjoms, daudzums. 18. 
Smalks, apslēpts izsmiekls. 19. 
Valdnieka miteklis. 21. Vēja 

sanests smilšu paugurs. 23. Salu 
valsts Karību jūrā. 24. Vēsturisks 
novads Vācijā. 27. Satiksmei 
paredzēta josla pilsētā. 29. Zvejas 
rīks. 31. Ozolu dzimtas koki ar 
gaŗām, smailām, zobainām la -
pām un brūniem ēdamiem 
augļiem. 33. Neliela siļķveidīgo 
kārtas zivs, sastopama tikai 
Baltijas jūrā. 34. Turpināt pēc 
pārtraukuma.
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Topošais ārzemju latviešu mū -
zejs un pētniecības centrs „Lat -
vieši pasaulē” (LaPa) uzsācis sa -
darbību ar Latvijas vēstures sko-
lotāju biedrību (sk. www.vsb.lv)

Ik gadu vēstures skolotāji no 
visas Latvijas pulcējas „Vasaras 
dienās”, šovasar tās notika Aiz-
krauklē. Šādas vēstures skolotāju 
pulcēšanās notikušas jau 14 rei-
žu. Trīs dienu laikā 120 dalībnieku 
piedalījās nodarbībās par Latvijas 
un pasaules vēstures mācīšanas 

Skolēnu pētniecisko darbu temats Latvijas vēsturē nākamgad  – 
„Prom no mājām”

pasaulē” mērķiem un līdzšinējo 
darbību, īsumā pieminot Otrā 
pasaules kaŗa laika izceļošanas 
apjomu, iemeslus un pēckaŗa 

158 skolēni. 2011./ 2012. mācību 
gada konkurss „Prom no mājām” 
veltīts latviešu izceļošanas un ār -
zemju latviešu vēsturei kopš 

Maija Hinkle referē Latvijas 
Vēstures skolotāju biedrības 
„Vasaras dienās” Aizkrauklē

No izstādes „Latviešu pēdas pasaulē”: Kārlis Ploks – triku karalis 
uz motocikla, 20. gs. 20. gadi

aktuālitātēm, iepazinās ar jaunā-
kajām mācību grāmatām, ap mek-
 lēja apkaimes kultūrvēsturiskā 
mantojuma pieminekļus.

„Vasaras dienās” pie vēstures 
skolotājiem viesojās arī LaPa 
valdes priekšsēde Maija Hinkle. 
Viņa pastāstīja par topošā mūzeja 
un pētniecības centra „Latvieši 

notikumus, un aicināja paidago-
gus un viņu audzēkņus iepazīt 
jaunāko biedrības sagatavoto iz -
stādi tīmeklī „Latviešu pēdas pa -
 saulē” (http://pedas.lapamuzejs.lv). 
Izstādē var aplūkot mūzeja krā-
juma priekšmetus un izlasīt sešus 
stāstus par latviešu izceļošanu 
dažādos laikos un uz dažādām 
zemēm.

Ar šo izstādi topošais mūzejs 
un pētniecības centrs „Latvieši pa -
saulē” turpina sabiedrības ie pa -
zīstināšanu ar jūtīgu un aktuālu 
temu – izceļošanu, apskatot to 
no vēstures perspektīvas. Šis 
temats cieši saistīts ar starptau-
tisko skolēnu radošo un pētnie-
cisko darbu konkursu „Vēsture 
ap mums”, ko jau vairākus gadus 
rīko Vēstures skolotāju biedrība. 
Pagājušā gadā konkursā piedalījās 

1900. gada. Latvijas skolu audzēk-
ņi aicināti pētīt savas ģimenes, 
novada un valsts vēsturi, meklēt 
dažādas vēstures liecības – foto -
grafijas, dokumentus archīvos, 
publikācijas u.c. LaPa skolēniem 
un paidagogiem darbu izstrādē 
sniegs iespēju iepazīt un izman-
tot gan mūzeja krājumus, gan 
informācijas resursus, kā arī pie -
dalīsies pētniecisko darbu izvēr-
tēšanā 2012. gada pavasarī.

Vairākus skolotājus īpaši inte-
resēja Maijas Hinkles informācija 
par latviešu papildskolām ASV, 
un viņiem radās iecere nodibināt 
sakarus ar kādu latviešu papild-
skolu Amerikā, lai bagātinātu 
Latvijas skolēnu zināšanas un 
izpratni par izceļošanu un dzīvi 
ārpus Latvijas.

Ieva Vītola

Cēsīs notiek satiksmes infrastruktūras – trīs maģistrālo ielu un 
ceļa pārvada rekonstrukcija. Tam piešķirti  Ls 1 135 243:-  ERAF 
financējums ir Ls 964 956, pašvaldības līdzfinancējums – Ls 144 745, 
valsts budžeta dotācija –  Ls 25 542. Darbus  paredzēts pabeigt līdz 
šā gada decembrim. 

Rehabilitācijas centrā “Tērvete” ar Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda financiālo atbalstu (Ls 17 400)  veikta  1932. gadā celtās ēkas 
renovācija –  nomainītas 78 gadus vecās durvis, logi,  izveidots ergo-
terapijas kabinets un nodrošināta pieejamība rehabilitācijai pacien-
tiem ar īpašām vajadzībām.

Līdz 31. augustam izsludināts konkurss eksportspējīgiem 
uzņēmumiem „Izrāviens”, lai tie varētu saņemt Lattelecom, 
Swedbank un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
vadošo ekspertu bezmaksas konsultācijas, tādējādi veicinot Latvi  jas 
preču un pakalpojumu eksportu. 2010. gadā Latvijas uzņēmumi ir 
eksportējuši preces uz 178 pasaules valstīm 4,7 miljardu latu 
vērtībā.

Latvijas piecu skolu 12 skolēni ar jauno mācību gadu – 1. sep-
tembri uzsāks mācības Spānijas, Francijas, Slovēnijas un Polijas 
skolās, kur pilnveidos svešvalodu zināšanas un iepazīs citu Eiropas 
tautu kultūru. Latvieši dzīvos viesģimenēs, lai labāk iejustos svešā 
vidē un iepazītu vietējās tradicijas. 

Rēzeknes novada Kaunatas pagastā augusta vidū norisinājās 
forums „Jauniešu uzņēmība – Latgales attīstības ceļš”, ko rīkoja 
biedrība „Latgales jauniešu sadarbības tīkls”. Piedalījās jaunieši no 
Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Preiļu un Rēzeknes novada. Forumā 
sprieda par jauniešu līdzdalību sabiedriskās organizācijās un 
uzņēmējdarbības veicināšanā Latgalē. 

Valmieras Kultūras centrā apskatāma Latvijas vēstures pētnieka 
Jāņa Bachmaņa vēsturisko fotografiju izstāde Cauri gadsimtiem 
ar sauli simbolā, kas  veltīta atjaunotās Valsts un Zemessardzes 20. 
gadadienai. Fotografijās iemūžināti Valmierai, Cēsīm un Latvijai 
svarīgi notikumi pēdējos 20 gados, kā arī vēsturiskas fotografijas par 
Brīvības cīņām.

Mārtiņa fonda rehabilitācijas centrā „Dūjas” (Kalna pagastā) 
notika Mārtiņa fonda un Sergeja Jēgera labdarības fonda Pateicības 
koncerts ziedotājiem un atbalstītājiem. Piedalījās operdziedātājs un 
fonda vadītājs Sergejs Jēgers, LNO solists Armands Siliņš, kā arī 
„Dūju” patrons Mārtiņš Rītiņš. Šogad „Dūjās” atpūtās un veselību 
uzlaboja vairāk nekā 100 bērni no visas Latvijas.

Rēzeknes pilsētas dome kopā ar biedrībām „Rēzeknes māmiņu 
klubs” un „Par stipru ģimeni” rīko labdarības akciju „Palīdzēsim 
kopā”, kuŗas mērķis ir aicināt  mazturīgo ģimeņu bērniem ziedot 
skolas piederumus, attīstītājas spēles, grāmatas, apģērbu, apavus un 
daudz ko citu, lai viņi varētu sagatavoties skolai 1.septembrī.

Latgales novada koŗi kopā ar Dienvidlatgales koŗu virsdiriģen-
tu Jevgeņiju Ustinskovu piedalījās Rīgas 810. gadadienai veltītajā 
Lielkoncertā „Meistars. Dziesma. Leģenda” Mežaparka Lielajā 
estrādē.

Dundagā notika to Latvijas pašvaldību 10. salidojums, kuŗu 
ģerbonī ir putns. Tās ir Dundagas (mednis), Ļaudonas (grieze), 
Ģibuļu (bezdelīga), Līvānu (vanadziņš), Demenes (divi melni stārķi),  
Rubenes ( rubenis), Ērgļu (ērglis), Lubānas (pīle), Gulbenes (gulbis),  
Dagdas (fēnikss), Staiceles (stārķis), Preiļu (krauklis) un Jūrmalas 
(kaija) pašvaldība. Nākamais salidojums notiks 2012. gadā Gulbenē, 
kas pirmā uzsāka šo tradiciju.

Daugavā pie Naujenes pagasta Kraujas Viktors un Kristina 
Ustini izmakšķerējuši  iespaidīgu – 53 kg smagu un divus metrus 
gaŗu samu.

Latvijā  šogad naturālizācijas kārtā 207 pastāvīgie iedzīvotāji – 
krievi (73 %), ukraiņi (16 %), baltkrievi (8%), poļi, lietuvieši un citu 
tautību pārstāvji –  ieguvuši Latvijas pavalstniecību, tostarp 14 bērni. 
Kopš 1995. gada pavalstniecību ieguvuši 136 495 pastāvīgie 
iedzīvotāji, liecina Pilsonības un migrācijas pārvaldes dati.

Ziņas sagatavojusi Valija Berkina

Stateniski. 1. Gleznotāja dar-
barīks. 2. Tauta Ziemeļamerikas 
polārajos apgabalos. 3. Parādī -
ties (rīta gaismai). 4. Alkohola 
dzēriens. 5. Bagātība, kas nes 
augļus. 6. Brīvības atņemšana ar 
tiesas lēmumu. 7. Tāda, kas īsā 
laikā veic lielu attālumu. 8. Japāņu 
degvīns. 12. Šauri padziļinājumi, 
kas rodas (kam) plīstot. 13. Tikko 
manāmas atšķirības. 14. Atrie-
bība. 20. Eiropas Savienības 
valsts. 22. Mazi laukirbju dzim-
tas putni. 23. Stūrainas formas 
tvertnes dažādu priekšmetu 
ievietošanai. 25. Laist šķidrumu 
caur sietu. 26. Seni Peru valsts 
iedzīvotāji. 28. Ar sitienu atvairīt. 
30. Oficiāls diplomātisks vienas 
valsts iesniegums citas valsts 
valdībai. 32. Upe Turcijā.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 32) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Pruss. 4. Vēlāk. 
6. Atlaide. 7. Kelvins. 8. Iekārta. 
10. Skabargas. 13. Alabama. 15. 
Statuss. 17. Santa. 19. Karaganas. 
20. Barselona. 22. Ikars. 23. Tar -
tifs. 26. Gateris. 29. Ventspils. 30. 
Skarene. 31. Rubenss. 32. Trofeja. 
33. Abats. 34. Skots.

Stateniski. 1. Palanga. 2. Sa -
seksa. 3. Mandarīns. 4. Veikals. 5. 
Karatau. 7. Krēta. 9. Atoss. 11. 
Saulgozis. 12. Vaidelote. 14. La -
vanda. 16. Seineri. 17. Svari. 18. 
Abaks. 21. Batiskafs. 23. Taurs. 
24. Raudava. 25. Skelets. 26. 
Galeras. 27. Rubenis. 28. Sakss.
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Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

LIDIJA BĀLĒNS, dzim. BLOMS
Dzimusi 1913. g. 14. jūnijā, Mārcienā Latvijā,
mirusi 2011. g. 17. augustā, Mt. Vernon, NY

Tavās rokās ir sākums un beigas,
Tavās rokās ir alga un sods -
Un es priecīgi eju, bez steigas,
Jo šī ticība mieru man dod... Sērās viņu piemin

Māra Laķis, Gunta Semba
Gunārs un Māra S. Ziediņš

Mūžībā aizgājis
brālis un krusttēvs

VALTERS VLADISLAVS AUGUSTĀNS
Dzimis 1932. gada 2. novembrī Viļakā, Latvijā,

miris 2011. gada 20. jūlijā Bostonā, ASV

Lai zvaigznes spīd spožāk,
Lai mūžības gaisma atspīd viņam,
Vieglas smiltis, mieru dvēselē
Kungs, dodi viņam.

Par viņu sēro 
māsa Eleonora

krustdēls Edvards
ar Lisu, radi un 

draugi ASV un Latvijā

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

DETROITA (MI)
•  28. augustā plkst. 4.00 Sv. 

Pāvila latviešu ev. lut. draudzes 
telpās, (30623 West Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334) tikšanās ar  11. Saeimas 
deputāta kandidātu Raivi 
Dzintaru. 

 FILADELFIJA (PA)
•  6. septembrī pensionāru 

sanāksme Brīvo latvju biedrības 
telpās.  

INDIANAPOLE (IN) 
•  24. augustā plkst. 7.00 

Indianapoles latviešu organizāci-
jas padome aicina uz tikšanos ar 
11. Saeimas deputāta kandidātu 
Raivi Dzintaru Latviešu sabied-
riskā centrā (1008 W. 64 th St., 
Indianapolis, IN 46260).

GAŖEZERS (MI) 
• 26. augustā plkst. 2.00  

Saulgriežu zālē (57489 Lone Tree 
Rd., Three Rivers, MI 49093) 11. 
Saeimas deputāta kandidāta 
Raivja Dzintara referāts. 

 KALAMAZŪ (MI) 
• 26. augustā plkst. 7. 00 

Kalamazū latviešu sabiedriskā 
centrā (100 Cherry Hill St. 
Kalamazoo, MI 49006) 11. Sa -
eimas deputāta kandidāta Raivja 
Dzintara referāts. 

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

 KLĪVLANDE (OH)   
• 29. augustā plkst. 7.00 Klīv-

landes apvienotās latviešu ev. lut. 
draudzes telpās (1385 Andrews 
Ave., Lakewood, OH 44107) 11. 
Saeimas deputāta kandidāta 
Raivja Dzintara referāts.

• 9. septembrī plkst. 7.00  
Apvienotās draudzes lielajā zālē 
komēdija  ,,Tā precas vecpuiši” 
(pēc  A. Čehova lugu ,,Bildi nā-
jums” 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.  

• 11. septembrī mācību gada 
sākums  latviešu skolā.

• 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 Maso -
ņu laukumā. Atlikums vanadžu 
aprūpes darbam. 

• 2. oktobrī Pļaujas svētku sarī-
kojums. 

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 
(scram ble 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)  
• 10. septembrī plkst. 5.00  

Jonkeru baznīcā (Valentine Lane 
& Leighton Avenue 
Yon    kers, NY 10705)  Latvijas ak -
tieŗu viesizrāde  ,,Tā precas vec-
puiši”, viencēliena komēdija pēc 
A. Čechova lugu ,,Bildinā jums” 
un ,,Lācis” motīviem. Lomās: 
Zane Daudziņa, Juris Lisners, 
Ivars Puga un Indulis Smiltēns. 
Režisors un scēnografs Indulis 

Smiltēns; mākslinieks Ginters 
Krumholcs; gaismu un skaņu 
meistars Ēriks Pinnis. Ieeja $25. 
Rīko Ņujorkas latviešu organizā-
ciju padome.  

• 17. septembrī no  plkst. 7. rītā 
līdz 8.00 vakarā  Latvijas Repub-
likas pavalstnieki 11. Saeimas 
vēlēšanās varēs balsot vēlēšanu 
iecirknī  Latvijas Repub likas pār-
stāvībā ANO (333 East 50th 
Street, New York, NY). 

(Turpināts 17. lpp.)

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Skolu durvīm 

atveŗoties
Septembrī arī latviešu skolas 

sāks kārtējo mācību gadu. 
Toronto Latviešu biedrības 
Sestdienas skola 62. mācību 
gadu sāks 10. septembrī. Lat-
viešu centrā Credit Union Drive. 
Skolā uzņem bērnus jau no 3 
gadu vecuma, mācības notiek 
sestdienu priekšpus dienās. 
Informāciju par skolas darbību 
sniedz pārzine Rasma Gaide, 
tālr.416-769-0014 un darbvede 
Skaidrīte Brence, tālr. 416-762-
5559. Visas latviešu, arī jaukto 
laulību ģimenes aicinātas sūtīt 
bērnus latviešu skolā latviešu 
valodas un latvisko zināšanu 
apgūšanai. Mācību gadu sāks 
arī Toronto latviešu skola 
„Valodiņa” pārziņa Edgara 
Apses vadībā, tālr. 416-466-

4115, e-pasts: apse@sympatico 
un Toronto Latviešu tautas 
augstskolas Latviešu ģimnazija 
direktora Edgara Kirša vadībā, 
tālr. 416-604-3170, e-pasts: 
kirss@sympat.co.ca.

Vasarai aizejot
Kanadas Daugavas Vanagu 

vanadžu kopas gadskārtējais 
sarīkojums „Vasarai aizejot” 
notiks 27. augustā Toronto Sv. 
Andreja ev. lut. latviešu drau-
dzes lauku īpašumā „Sidrabene” 
laukumā pie pārbūvētās kafej-
nīcas plkst. 13. Informāciju par 
dzīvi un notikumiem Latvijā 
sniegs polītiskais un sabied-
riskais darbinieks Raivis Dzin-
tars. Sidrabenes kafejnīca 
atvērta piektdienās no plkst. 17 
līdz 21, sestdienās no plkst 10 
līdz 21 un svētdienās no plkst. 

10 līdz 15. Vasaras sezonas 
nobeiguma dievkalpojums 
„Sid rabenes” brīvdabas baznīcā 
notiks 18. septembrī plkst. 11. 
Pēc dievkalpojuma draudzes 
dāmu komiteja rīko labdarības 
pusdienas līdzekļu sagādei 

draudzes baznīcas apgais-
mošanas uzlabojamiem. Dalības 
maksa pusdienās 25 dolari per-
sonai. Pieteikšanās draudzes 
birojā, tālr. 416-924-563 vai pie 
Intas Briedes, tālr. 416-438-
3903. „Sidrabenē” 60 gadu dar -

bības jubileju rīko Latviešu 
sporta apvienība Kanadā 15. 
oktobrī plkst.16.  Sportisti un 
sporta cienītāji aicināti pie -
dalīties un ņemt līdzi foto-
uzņēmumus no agrāko gadu 
sacensībām un nodarbībām.

Aizgājēju piemiņai 
Latviešu draudžu gadskārtējie 

Kapu svētki Jorkas kapsētā 
notiks 11. septembrī plkst 11 
Toronto Austrumu ev. lut. 
latviešu draudzes izkārtojumā. 
Kapu pieminekļu un piemiņas 
plākšņu iesvētīšana iepriekš 
jāpiesaka draudžu garīgās 
dzīves vadītājiem. Pēc Kapu 
svētku dievkalpojuma visi ai -
cināti kopējās pusdienās Lat-
viešu centrā. galdiņu rezer-
vēšana centra birojā, tālr. 416-
759-4900. 

R. Norītis
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Mūsu mīļā

FRĪDA MARTA GRŪBE, 
dzimusi NERETA

aizgājusi mūžībā

Sendienu degošā laime – 
Sapni, ilgas un prieks,
Zeltītiem spārniem kā putni
Nozuda vakara tālē...

Hugo Krūmiņš

Skumjās un mīlestībā piemin
Minjona un Jānis Kļaviņi ar ģimeni,

Elaine un Ansis Krūmiņi

Garu dzīvi nodzīvojusi, mūžībā aizsaukta
mūsu mīļā krustmāte

NATĀLIJA VIDENIECE
Dzim. MIEZAKS

Dzimusi 1906. gada 24. decembrī, Bolderājā,
mirusi 2011. gada 4. augustā, Mineapolē, MN

Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet;
Sirds tik ļoti piekususi,
Nav vairs spēka tālāk iet.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
Aina Rozenberga ar Viktoru un Ilzi, un Vivita

Dagne un Low Camp
Sandra Kalniņa un George Hubmann

Brents un Anita Rayne ar Kaiju un James
Eriks Kalniņš

Radi un draugi Amerikā un Latvijā

Mūsu radinieks un Kosas pag. Veczvannieku
saimnieks iestaigājis Dieva dārzā

JĀNIS EZERGAILIS
Dzimis 1924. gada 8. jūlijā Latvijā
miris 2011. gada 8. augustā Kanadā

Draugs, nomazgā tos putekļus,
Kas lipuši pie kājām.
Uz savu zemi atgriezies,
Uz savām īstām mājām.

I. Kalnāre

Sirsnībā piemin
Andrievs un Anna

Dzidra, Valda
Viktors, Līga un Jānis

Dieva mierā aizgājusi

LIDIJA BĒRZIŅA
Dzimusi 1923. gada 3. augustā Jelgavā,
mirusi 2011. gada 29. jūnijā Bostonā

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakaru debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz kluso mūžības salu

K. Skalbe

Viņu mīļā piemiņā paturēs,
Uldis & Zaiga Gosts

Vizma & Jānis Sanders
Gunta Mangulis

• 17. septembrī plkst. 2.00 
Daugavas Vanagu sezonas atklā-
šanas sarīkojums DV namā 
Bronksā (115 West 183rd Street 
Bronx, NY 10453).  Ieeja $10,  
jauniešiem līdz 18 gadu vecu-
mam par ziedojumu. Būs gleznu 
izloze. Pēc programmas cienasts 
un atspirdzinājumi  kluba telpās 
lejas stāvā. Visi laipni ielūgti. 

• No 17. septembŗa līdz 16. 
oktōbrim Zanes Treimanes māk-
 s las darbu  izstāde BWAC Gallery 
(499 Van Brunt Street, Brooklyn, 
NY., tālr.: 718- 462-4743). 
Atklāšana 17. septembrī no plkst. 
2.00 līdz 5.00. Izstāde atvērta 
nedēļas nogalēs no plkst. 1.00 
līdz 6.00. Slēgšanas dienā 16. 
oktōbrī pieņemšana no plkst. 
2.00 līdz 5.00. Informācija par 
mākslinieci:  www.
ZaneTreimanis.com

•  23. septembrī plkst. 7.00 
Latvijas Nacionālās operas ģildes 
balle, Three West Club (3 West 
51st Street, New York, tālr.: 
212- 582-5454. Kokteiļu stunda; 
Latvijas operas sōlistes Ances 
Purmales koncerts; vakariņas; 
deju vakars ansambļa Pēdējais 
vilciens pavadībā. Vēlami vakar-
tērpi. Ieejas maksa $125 perso-
nai, piesakoties un samaksājot 
līdz  6. septembrim; pēc 6. sep-
tembŗa –  $150. Maksājumi jāsū-
ta: LNOG c/o Andris Padegs, 2 
Merry Hill Road, Poughkeepsie, 
NY 12603-3214.  Čeks jāizraksta 
ar norādi: Latvian National 
Opera Guild, Inc. un piezīmi 
,,Jubilejas ballei”  Sīkāku infor-
māciju iespējams uzzināt, zvanot 
Baibai Pinnei, tālr.: 917- 270-
4786 vai Aijai Pelšei, tālr.: 
516- 319-9491.  Auto varēs novie-
tot  250 W 50th Street ($12 ) vai 
31 W 52nd Street (starp 5. un 6. 
aveniju; $18,  šī vieta ir tuvāk 
klubam; ar kluba zīmogu, ko 
varēs dabūt pie galda pirmā stāvā,  
auto novietošanas  atlaide). 

 •  25. septembrī pēc dievkal-
pojuma Jonkeru baznīcā Miķeļu 
tirgus. Būs siltas pusdienas, tau-
tiski ēdieni (pīrāgi, jāņu siers, 
rupjmaize), tautiskas mantas, 
grāmatu galds. Bērni iepriecinās 
ar tautasdeju uzvedumu. Dalības 
maksa pieaugušajiem $25, bēr-
niem par brīvu. Ielūdz Ņujorkas 
draudzes Ziemeļu novada Dāmu 
komiteja. 

•  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

MILVOKI (WI)  
•   25. augustā plkst. 7.00 

Milvoku  Sv. Trīsvienības drau-
dzes telpās (1853 N.75 th St., 
Wauwatosa, WI  53213) tikšanās 
ar 11. Saeimas deputāta kandidā-
tu Raivi Dzintaru.

• 11. septembrī mācību sākums 
Plkv. Oskara Kalpaka skolā un 
draudzes rudens sarīkojums. 

PRIEDAINE (NJ)
 •1 2. septembrī plkst. 2.00 Lat-

vijas aktieŗu viesizrāde, komēdija 
„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  11. Saeimas deputāta 
kadidāts  Raivis Dzintars. Ieeja 
par ziedojumu. 

• 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.  Vajadzīgs skolotāju 
palīgs, vēstures un ticības mācī-
bas skolotājs, tautasdeju vadītājs. 
Pieteikties  Kristīnei Allenai, 
e-pasts: Kristine.d.allen@gmail.
com

 
DIEVKALPOJUMI  

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.:  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:  11. sept. plkst. 2.00 
dievk.  Kvēkertaunā, pēc dievk.  
kafija. 18. sept. plkst. 3.00 Lan-
kasterā 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) : 
28. aug. un 4. sept.  dievk. nebūs. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Draudzes mācītājs diakons 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). 20. nov. 
un 25. dec. dievk. Diakone  A. 
Venta, tālr.: 954-427-3558. 

 •  Dienvidkalifornijas  latv. 
ev. lut. dr.: 28. aug.  dievk. vadīs 
māc. A. Ozoliņš.  4. sept.  dievk. 
nebūs.

• 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): 28. 
aug. plkst. 10.00 dievk. ar dievg.; 
pēc dievk. sapulce un pikniks. 4. 
sept. dievk. nebūs.  11. sept. 

plkst. 11.00 dievk. ar dievg.. 18. 
sept. plkst. 11.00 dievk. 25. sept. 
dievk. plkst.11.00; Vilmingtonā 
dievk. ar dievg. plkst. 3.00, pēc 
dievk. ka  fi  jas galds. 2. okt.  plkst. 
11. 00 dievk. ar dievg. Māc. I. 
Dzelzgalve. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org     

 • Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505):  
Dievk.: 11. sept., 25. sept. un 2. 
okt. plkst. 10.00. Māc. I. Larsena,   
tālr.: 269-637-0460;  kabatas: 
269-214-1010; e-pasts:  revilze@
gmail.com      

•  Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr.: 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.  2. okt. 
Pļaujas svētki. Māc. Dr. S. Eglīte.

• 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.  

(Turpināts 18. lpp.)

(Turpināts no 16. lpp.)
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• Mančesteras  ev. lut. dr.: 17. 
sept.  plkst 2.00 dievk. ar dievg.  
Māc. Dr. J. Keggi.  

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070):  28. aug. 
plkst. 11.00 kapusvētki  Viskon-
sinas piemiņas kapsētā.  4. sept. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 6. 
sept. plkst. 7.00 draudzes 
padomes sēde. 8. sept. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. Māc. L. 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšniece  S.  
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwauke-
edraudze.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.:  
28. aug. plkst. 10. 00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. J. Saivars. 4. 
sept.plkst. 3.00 Katskiļu nomet-
nē dievk. ar iesvētībam, māc. L. 
Saliņš. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Str.):  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.):  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. Kalniņa. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. 
Draudzes priekšnieces Irēnes 
Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net  

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 28. aug. plkst. 10.30 
kapusvētki Evergreen Washelli 
kapsētā; pēc dievk. dāmu komi-
tejas pusdienas  latviešu namā 
($10). Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net  Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org  

 • Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 
S.,  St. Petersburg, FL 33707)  18. 
sept. plkst. 2.00 dievk. 2. okt. 
plkst 11.00  biedrības namā 
Pļaujas svētku svētbrīdis un gro-
ziņu azaids. Bībeles stunda bied-
rības namā: 28. aug., 11. sept., 
25. sept. un 9. okt. plkst. 11.00.  
Māc. A. Pelds,  draudzes priekš-
niece A. Norberga.

  • 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  

(Turpināts no 17. lpp.)

Cienījamie Laika lasītāji Va -
šing  tonā! 

Kā lasījāt mūsu laikraksta 31. 
numurā, uz Vašingtonu pošas 
jaunā balerīna Jūlija Brauere, kas 
šopavasar absolvējusi Rīgas Cho-
reografijas vidusskolu. 

Viņai šovasar izdevās savu ta -
lantu pierādīt Starptautiskā jauno 
baleta mākslinieku konkursā Se -
ulā (Dienvidkorejā), kur izcīnīta 
iespēja papildināties Vašingtonas 
baleta skolā ar perspektīvu – pēc 
veiksmīga mācību gada saņemt 
slavenās Vašingtonas baleta tru-
pas angažmentu.

Lieki piebilst, ka Jūlijai, latviešu 
meitenei no Sibirijas Lejasbulānas 
ciema, šāds piedāvājums ir liela 
likteņa dāvana. Savulaik viņa, 
būdama bārene, devās pretī sa -
vam sapnim un ieradās Rīgā, lai 
apgūtu baleta mākslu.Tagad lik-
tenis viņai sagādājis jaunu iz -
aicinājumu. 

Ar Jūlijas Braueres vārdu saistās 
daudz cerību, jo savu neatlaidību 
un mērķtiecību meitene jau 
apliecinājusi, dzīvojot visus sko-
las gadus kopmītnē, viņa piera-
dusi pie atbildības un patstāvības. 
Jau septembrī Jūliju gaida Va -
šingtonā, viņai nav bail no darba, 
jo skolas gados ir pierasts strādāt 

līdz septītajiem sviedriem. Bet 
bažas rada sadzīves problēmas – 
nepieciešami lī  dzekļi uzturam, 
dzīvei svešā vietā, jaunos ap -
stākļos. 

Līdz ar Jūliju Braueri, viņas 
skolotāju un labvēļiem Latvijā 
griežamies pie tautiešiem Va -
šingtonā. Varbūt kāda ģimene 
varētu uzņemties rūpes par 
meiteni, dot viņai pajumti vai 

Palīdzēsim baleta gulbim no Latvijas!

Dulcinejas variācija no baleta "Dons Kihots". Dejo Jūlija Brauere
2010

Kitrija - Jūlija Brauere

 Jūlija Brauere

varbūt vēl kā citādi palīdzēt 
iejusties jaunā dzīves posmā? 
Par savu gatavību jelkādā veidā 
palīdzēt lūdzam paziņot redak-
cijai vai Jūlijas Braueres paida-
goģei Indrai Lapšinai pa mobi-
lo tālruni+371 29501736  vai 
e-pastu indralapsina@rhv.lv

Baleta gulbis no Latvijas gata-
vojas savam lidojumam. Palī-
dzēsim Jūlijai!
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Piedāvāju savu grāmatu tiem, kas nelasa latviski 
“I GREW UP IN LATVIA” 

Tā domāta latviešu izcelsmes jaunākām paaudzēm, 
kam interesētu zināt kaut ko par jauna cilvēka dzīvi 

pirmskaŗa Latvijā un abu okupāciju laikā.
Zigrīda Vidners

Tel: 530-345-9296 e-pasts: vidners@sbcglobal.net 
Adrese: 739 Brandonbury Ln. Chico , CA 95926 

Cena: $23.- ar piesūtīšanu.

L A S Ī TĀ J U  B A L S I S

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
Fakss: (371) 67502251

jurjans@apollo.lv

Naudu lūdzu sūtīt:
Latvijas Hipotēku un Zemes Banka
Doma Laukums 4
Rīgā LV 1977

konts: ALŪKSNES UN APES NOVADA FONDS
LV29LHZB4300104692001
norādīt: Armandam Zariņam Jaunanna, Latvia

LŪDZU PALĪDZĪBU lauksaimniekam Armandam Zariņam, lauksaimniekam 
(32 g. vecs), kuŗš zaudējis 18. jūlijā abas rokas līdz pleciem siena presē.

Par ko nerunāja
 baņķieris

Pašreiz Latvijā valda pūķis ar 
divām galvām: viena no tām ir 
partokratija, kas veido savu polī-
tiskā biznesa projektu, lai stipri-
nātu  noteicošo lomu varas iegū-
šanas procesā, un otra - birokra-
tija, kam galvenais ir nodrošināt 
sevi un kollēgas ar jau ieņemta-
jiem, labi samaksātajiem ama-
tiem. Abas nezvēra galvas darbo-
jas it kā demokratijas vārdā, bet 
īstenībā traucē sabiedrības un 
valsts  attīstību, kur cilvēkam tie-
siskā ziņā būtu jābūt svarīgākam 
par valsti un tās ierēdniecību. 
Saeimas  priekšsēde apgalvo, ka 
tirgošanās ar amatiem notiekot 
valdības stabilizācijas vārdā. 
Iedzīvotāji vairs netic valstij un 
atstāj to, tomēr likumdevējs 
problēmas neizprot un tās nerisi-
na. Lata iekšējā devalvācija grūž 
Latviju bezdibenī. 

Lai nevairotu negātīvas emoci-
jas, skatīsimies, kā no mūsu 
sasniegtajiem labumiem varam 
sev sarūpēt  lielākus labumus, jo 
dzīvi paradīzē arī var uzlabot.

[Investīciju baņķieris] Run-
gaiņa kungs stāsta (Latvijas Avīze 
17.03.), ka Latvijā ir 250 tūkstoši 
valsts sektorā strādājošo, bet 
neatšifrē, ka tie ir ierēdņi un per-
sonas, kas nodarbojas sabiedris-
kajā sektorā: policisti, skolotāji, 
ārsti un citi tamlīdzīgi darbinie-
ki. Tiešām iespaidīgs skaits. Vai 
tāds daudzums vajadzīgs, varam 
pārliecināties, ielūkojoties pagā-
jušā gada Šveices Konfederācijas 
īsā vēstījumā par stāvokli valstī. 
Tajā teikts, ka valsti pārvalda 
sep tiņi departamenti (Latvijā – 
ministrijas), kur darbojas tieši 36 
tūkstoši darbinieku. Jāpiebilst, ka 
šajā kopskaitā iekļauti arī 12 tūk-
stoši technisko augstskolu mācīb-
spēku. Zinām Šveices iedzīvotāju 
skaitu - 7 701 865 , no tiem 

1 669 715 ir ārzemnieki. Veltīsim 
nedaudz laika aritmētikai: dalot 
7 701 865 ar 36 000 – 12 000 = 
24 000, iegūstam 321, tas ir skait-
lis, kas parāda, uz cik valsts iedzī-
votājiem ir viens valsts ierēdnis. 
Ja mūsu valsts būtu spējīga 
izmantot Šveices modeli, mums 
vajadzētu 1 900 000 : 321 = 5919 
ierēdņu. Latvijai tādu ir  vairāk 
– 8 tūkstoši. Ja vēlamies labi 
sakārtot savu valsti, mums jāiz-
virza sev augsti uzdevumi un 
jāizvēlas pasaulē atzīts paraugs. 

Pavērosim EK dalībnieci Fran-
ciju.  Tai ir savas problēmas, bet  
to nemoka mums piemītošās 
likstas un sarežģījumi. Patlaban 
ir piektā  Francijas Republika, un 
tās piektās konstitūcijas sestajā 
punktā teikts, ka valsti septiņus 
gadus vada vispārējās tiešās vēlē-
šanās ievēlēts Valsts prezidents. 
Redzam, ka Francija arī pēckaŗa 
laika posmā nepārtraukti mainī-
jusies un meklējusi savu attīstī-
bas ceļu.

Latvija, atbrīvojusies no aus-
trumzemes kundzības, nīkuļo ar 
savu teju 90 gadus veco Satversmi. 
Patīkami, ka tas ir Eiropas 
rekords konstitūciju vecuma 
jomā, bet nejauki, ka partokratija 
un birokratija šo situāciju izman-
to, lai saglabātu savas nepelnītās 
privilēģijas un traucētu sabiedrī-
bas un valsts attīstību.

 Kāpēc 71. gadā pirms Kristus 
savu cīņu un procesu kopumā 
zaudēja vergu sacelšanās vadonis 
Spartaks? Līdzīgi notika arī 1991. 
gadā, kad varu zaudēja PSRS 
pirmais un pēdējais prezidents 
Michails Gorbačovs, bet Boriss 
Jeļcins kļuva par Krievijas Fede-
rācijas prezidentu. 

Atbilde ir ļoti vienkārša: vergs, 
uzvarējis vergtuŗus, pats kļuva 
par vergturi, jo nedomāja par 
citas polītiskās sistēmas veidoša-
nas iespēju, un arī Gorbačovam 
nebija vīzijas par vajadzīgajām 
reformām. Toties Boriss Niko-

lajevičs bija reformātors, un brī-
vību ieguva ne tikai Baltijas val-
stis, bet arī tās valstis, kuŗās par 
to nerunāja.

Latvijā jāsāk polītiska un admi-
nistrātīva pārkārtošana, bet tam 
ir vajadzīgs cits valsts modelis, 
kuŗā divpalātu likumdevējs būtu 
tas stratēģis, kas izstrādā Latvijas 
ilgtermiņa attīstības plānus, bet 
valdība veidotu taktiku, kā tos 
reālizēt. Tiesu vara uzraudzītu 
likumību visās jomās. Tautas 
vēlēts Valsts prezidents nozīmētu 
no polītiskām partijām neatkarī-
gus izpildvaras ministrus, bet 
Valsts prezidents pats un minis-
tri periodiski atskaitītos Latvijas 
Saeimai par precīzu likumu izpil-
di. Vienai no Saeimas palātām 
būtu vajadzīgas tiesības speciālas 
tiesvedības ceļā atcelt Valsts pre-
zidentu, ja viņš veicis kādu noda-
rījumu, savukārt Valsts preziden-
tam vajadzētu piešķirt tiesības 
atlaist otru palātu, ja tās darbs 
nav pietiekami enerģisks. Arī 
pati valsts jāveido kā harmonisks 
organisms, kuŗā ir ne tikai viens 
administrāatīvais centrs ar pār-
spīlētu birokratiju.    

 Mūsdienu polītiskajam, eko-
nomiskajam un sociālajam stā-
voklim atbilstošas Satversmes 
projekta pamats ir Latvijas Sat-
versmes sapulces izstrādātā un 
1922. gada 15. februāŗa kopsēdē 
pieņemtā Latvijas Republikas 
Satversme, kas papildināta ar šā 
akta motīvācijas mērķi – pream-
bulu un vairākām pašreizējam 
stāvoklim atbilstošām nodaļām, 
kur galvenā vērība veltīta varas 
dalīšanai un harmoniskas valsts 
pārvaldes veidojumam. Par sva-
rīgām mēs atzinām cilvēka pa -
mat tiesības, pienākumus un 
atbildību, kā arī valsts pienāku-
mu visas minētās iespējas nodro-
šināt. Projektā apskatītas arī citas 
jomas, kas nebija ietvertas paš-

reizējā Satversmē, kur, piemē-
ram, nav minēts polītiskās atbil-
dības princips. Projektā noteikts, 
ka pilna atbildība par demo-
kraatiskā balsojumā pieņemtu 
lēmumu gulstas uz dokumentu 
parakstījušo personu, bet Saei-
mas dalībniekam nav nekādu 
privilēģiju.  Projektā paredzēts, 
ka Latvijas territorijā darbojas 
tikai tie uzņēmēji un pašnodar-
binātie, kuŗi reģistrējušies Lat-
vijas Republikas Uzņēmēju reģis-
trā. Kopumā projektā ir divdes-
mit viena nodaļa. Visus iebildu-
mus, labojumus vai pilnīgi for-
mulētus priekšlikumus gaidīšu 
pēc savas  adreses: laboratorija.
satversmei@gmail.com. 

Domas un darbus Latvijai!
Uldis Priede

Gribam zināt!
Izlasījām redakcijas aicinājumu 

lasītājiem izteikties par partijām 
un kandidātiem.  

Mūs visvairāk kaitina un 
dusmo nepietiekamā informācija 
par trim latviskajām partijām un 
to izraudzītajiem deputātu kan-
didātiem.  Mēs vēlamies Saeimu 
un valdību, kas var un grib 
mērķtiecīgi celt godīgu Latvijas 
valsti, kur visa tauta var dzīvot 
un strādāt brīvībā.  Mēs sapro-
tam, ka trīs tautiskās partijas to 
nevar  ne pilnīgi  solīt, ne dot.  
Saprotam, ka mums būs jāizvēlas 
vispiemērotākie kandidāti, bet 
mēs gribam samazināt mūsu un 
citu vēlētāju kļūdas.  Un tāpēc 
mēs joprojām meklēsim un 
apgūsim visu informāciju par šo 
partiju kandidātiem līdz pat 17. 
septembŗa rītam!

Valda un 
Gundars Ķeniņš-Kings ASV

No redakcijas: Darām zināmas 
partiju mājaslapu adreses:
www.vienotiba.lv
www.reformupartija.lv (ZRP)
www.visulatvijai.lv
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Amerikas latviešu apvienības 
14. un 58. ASV latviešu meis-
tarsacīkstes volejbolā un basket-
bolā, kā arī draudzības spēle 
hokejā  notika 28. un 29. maijā 
Klīvlandē. Sacensības rīkoja 
Klīvlandes latviešu atlētikas klubs 
(KLAK). 

 Klīvlandē 27. maija vakarā 
ieradās vairāk nekā 150 sportistu.  
Sacensībās piedalījās 19 vienības 
–  vīriešu volejbolā septiņas, 
sieviešu volejbolā piecas,  basket-
bolā arī piecas,  ASV un Kanadas 
hokeja vienības.  Sportistu galve-
nā apmešanās vieta bija Courtyard 
by Marriott viesnīca Klīvlandes 
piepilsētā Middleburg Heights. 
Sacensības KLAK rīkoja  Parmas 
pilsētas lieliskajā Ohio-Nets 
spor  ta kompleksā.  Visas spēles, 
iz  ņemot hokeju,  notika  lielā tel-
pā, kur ir seši laukumi. Priekš-
telpās varēja iegādāties uzko-
žamos un dzērienus, meis tar-
sacīkšu programmas, krekliņus 
un citas vietējo mākslinieku pie-
miņlietas.

Atklāšanas parādē aiz ASV, 
Kanadas un Latvijas karoga visu 
19 vienību  150 sportisti  ierindā 
iesoļoja sporta zālē. Meistar-
sacīkstes atklāja KLAK pārstāvis 
Vilnis Kubuliņš, svētbrīdi vadīja 
Klīvlandes Apvienotās latviešu 
ev. lut. draudzes mācītāja Dr. 
Sarma Eglīte.  Sacensību dalīb-
nie  kus apsveica  ALAs Sporta 
nozares priekšnieks Visvaris 
Ģiga, Vidējo valstu Sporta pār-
valdes pārstāvis Svens Kīns, 
Aust rumu piekrastes sporta pār-
valdes pārstāvis Toms Traut-
manis, Rietumu piekrastes spor-
ta pārvaldes pārstāvis Aleksis 
Dankers un Latviešu sporta 
ap vienības Kanadā priekšsēdis 
Modris Lorbergs. Atklāšanas 
ceremonijas beigās sportisti un 
skatītāji dziedāja  ASV, Kanadas 
un Latvijas himnu.  

Pēc spēļu atklāšanas notika 
priekšspēles volejbolā. Vīriešu 
volejbolā sacentās septiņas vie-
nības. ALAs meistarsacīkšu no -
teikumi paredz: ja  pieteikušās 
septiņas vai mazāk vienības, tad 
tās spēlē katra ar katru vienā 
grupā.  Tātad vīriešu vienībām 
bi  ja jāspēlē 12 spēles (divas ar  
katru) uz diviem laukumiem, un 
dienas beigās rezultāts bija šāds:  
Čikāga 10-2, Kalamazū LSK 
10-2, Toronto 7-5, Losandželosas 
,,Rīga” 7-5, Klīvlandes LAK 6-6, 
Ņudžersijas Kursa 1-11, Va -
šingtonas ,,Sigulda” 1-11.  

Finālspēles vīriešu volejbolā 
notika uz diviem laukumiem.  
Pirmajā dienā Losandželosas 
,,Rīga” divās spēlēs uzvarēja  
Klīv  landes vienību (25:22 un 
25:18) un gatavojās pusfinālam 
ar Kalamazū vienību.  Otrā spēlē 
torontieši  pārspēja Kursu (21:19 
un 21:10) un ieguva tiesības 
cīnītes pusfinālā.  Nākamā  spēlē 
čikāgieši pārspēja Vašingtonas 
Siguldu (25:12 un 25:18), tātad 
nākamā spēle bija ar toron-
tiešiem.

Pirmajā pusfinālā  Kalamazū 
pārspēja Losandželosas Rīgu 
divās spēlēs ( 25:19 un 25:16). 
Nākamā pusfinālā kandieši pēc 
sīvām cīņām trijās spēlēs pārspēja 
čikāgiešus (25:12, 22:25, 15:8) un 
iekļuva finālā. Par trešo vietu 

vajadzēja sacensties čikāgiešiem 
ar Losandželosas Rīgu, bet 
vairāku iemeslu dēļ Čikāgas 
vienība no  spēles atteicās,  tātad  
Losandželosas Rīga ieguva trešo 
vietu.  

Finālspēlēs Toronto LSAK 
divās spēlēs uzvarēja spēcīgo 
Kalamazū LSK vienību (25:15 un 
25:19) un pirmo reizi pārveda 

sotas Starts palika trešajā vietā, jo 
Kanadas vienība dažādu iemeslu 
dēļ nespēlēja.

*
Basketbola priekšspēles uz 

diviem laukumiem 28. maijā 
sākās pulksten astoņos no rīta.  
Pirmās dienas priekšspēles re -
zultāti noteica nākamās dienas 
spēļu secību finālspēlēm. Sacen-

*
Draudzības spēle hokejā noti-

ka 28. maijā pēcpusdienā Thorn-
ton Park Ice Rink  Klīv landes 
piepilsētā Shaker Heights.  Pieda-
lījās 18 hokejistu no ASV un de -
viņi no Kanadas. Ieradās krietns 
pulks skatītāju.  ASV vienībā bija 
visu paaudžu pārstāvji, Kanadas 
– rūdīti un labi hokejisti. Gala 
rezultāts: Kanada - 13, ASV - 2.  
Vērtīgākā hokejista no  sau  kumu 
piešķīra Mārtiņam Mežulim. 

Vakarā notika sadraudzības 
vakars Deutsche Zentrale āra 
paviljonā.  Ohaijo latviešu apvie-
nības (OLA) jaunieši un jauniešu 
vecāki bija sagādājuši uzkodas.  
Sarīkojums visiem patika.  

Vakarā  sportisti un viesi  devās 
uz vietējo saimnieču gatavotajām 
vakariņām vāciešu gaumē 
Deutsche Zentrale  lielajā grez -
najā zālē. Vienībām pasniedza 
Latvijas Ceļojošo kausu un spor-
tistiem individuālās balvas. ALAs 
Sporta nozares vadītājs Visvaris 
Ģiga paziņoja, ka Viļa Čikas 
balva sporta žurnālistikā piešķirta 
Gundāram Grīslītim (India-
napole) un Ivaram Veldrem 
(Mil    voki) par mūža ieguldījumu 
sporta žurnālistikā.  

 Sacensību beigu ballē piedalījās 
apmēram 225 cilvēki.  Mūziku 
atskaņoja  latviešu dīdžējs  Mār-
tiņš Daiga no Čikāgas. 

Klīvlandes latviešu atlētikas 
kluba pārstāvis  pateicās visām 
or    ganizācijām, kuŗas ziedoja 
līdzekļus šīm meistarsacīkstēm:  
Latviešu Klīvlandes kredit sa-

Lija  Krievs,  Marika  Racibarskas
Miķelis  Bērziņš,   Krišjānis  Bērziņš,   Mikes  Daiga,

Ēriks  Krievs,  Krišs  Petrovskis
Treneri:  Andis Bērziņš,  Kurts  Dankers

Jūsu sportiskā stāja,  gars un komandas saspēle bija par 
priekšzīmi visiem skatītājiem, galvenokārt Gaŗezera maza-

jiem nometņotājiem un  Gaŗezera  Vidusskolas  audzēkņiem !
Jūsu draugi, Latviskā Mantojuma Federālā Kreditsabiedrībā

Grand Rapidos,  Detroitā,  Kalamazū, 
un tagad ciemā  "Latvija’’

" Mēs Pazīstam  Gaŗezeru"
www.LatvianHeritage.org

APSVEICAM
ČEMPIONUS  “BAŅĶIERI’’ GAŖEZERA  2011. 
G.  “4x2”  VOLEJA TURNĪRA UZVARĒTĀJUS

ALAs 14. un 58. ASV latviešu meistarsacīkstes Klīvlandē

Vīriešu volejbolā 1. vietu ieguva Toronto vienība; priekšā no 
kreisās: Māris Jansons, Ēriks Kromāns, aizmugurē: Pauls Siksna, 
Kārlis Siksna, Pēters Dionisio, Aldis Strīpnieks, Aleks Inveiss, 
Aleks Dionisio, Džons Hausto
mājās Latvijas Ceļojošo kausu.  

*
Sieviešu volejbolā piedalījās 

piecas vienības; dienas beigu 
rezultāts:  Kalamazū LSK 8-0, 
Čikāga 5-3, Minesotas Starts 5-3, 
Toronto 2-6,  Ņudžersijas Kursa 
0-8.

  Pirmās dienas spēlēs Kanadas 
sieviešu volejbola vienība uz -

varēja Kursu divās spēlēs (25:19 
un 25:15) un nākamā spēle tai 
bija ar  Kalamazū vienību.  Ka -
lamazū volejbolistes ir spēcīgas, 
divās spēlēs ar Kanadas vienību 
guva uzvaru (25:19 un 25:16)  un 
kvalificējās finālspēlēm.  Otrā 
pusfinālu spēlē sacentās Čikāgas 
un Minesotas vienība, čikāgietes 
pārspēja minesotietes  divās spē-
 lēs (25:11 un 25:17) un ieguva 
tiesības spēlēt ar  Kalamazū 
vienību finālā. Tātad finālspēlēs 
atkal sacentās pērnā gada 
uzvarētāji. Kalamazū vienība 
čikāgietes  uzvarēja trīs spēlēs 
(29:31, 25:23, 15:7).  Pērnā gada 
laureāti, Kalamazū LSK, atkal 
varēja vest uz mājām Latvijas 
Ceļojošo kausu.  Šis bija trešais 
gads pēc kārtas, kad šīs divas 
vienības sacentās finālā.  Mine-

tās piecas basketbola vienības: 
Čikāgas, Kalamazū LSK, Mine-
sotas Starts, Ņujorkas Rakte un 
Toronto. Noteikumi paredz, ka 
katra vienība spēlē vismaz divas 
spēles, un vienības sašķiro, 
ievērojot iepriekšējā gada 
rezultātus.  Pēc pirmās dienas 
cīņām Toronto, Ņujorkas Rakti 

un Minesotas Startu atzina par 
spēcīgākajām vienībām.

Finālspēlēs basketbolā, ievēro-
jot  priekšspēļu rezultātus, vis-
pirms sacentās Čikāgas vienība 
un Minesotas Starts.  Šķita, ka 
abām vienībām ir lielas 
aizsardzības spējas, bet Minesotas 
Starts  pārspēja Čikāgas vienību 
(69:51) un līdz ar to ieguva 
tiesības cīnīties par trešo vietu 
sacensībās ar Kalamazū vienību, 
kuŗās uzvarēja Minesotas Starts 
(48:44). 

Sacensībās par pirmo vietu 
tikās Toronto vienība ar pērnā 
gada otrās vietas ieguvēju 
Ņujorkas Rakti.  Cīņa bija sīva, 
tomēr Toronto LSAK izrādījās 
spēcīgāka un ar rezultātu 102:90 
pirmo reizi meistarsacīkstēs 
uzvarēja. 

Sieviešu volejbolā 1. vietu ieguva Kalamazū LSK;  priekšā no 
kreisās: Lija Krieva, Marga Galēna, Lia Krautmane, aizmugurē:  
Natālija Galēna, Kristīna Krautmane, Andra Krautmane, Larisa 
Grīnvalda, Inta Grīnvalda

Vīriešu basketbolā 1. vietu ieguva Toronto vienība; no kreisās: 
Pauls Siksna, Džons  Houstons, Džastins Ķimens, Toms Lokmanis, 
Kriss Ķimens, Džeisons Ķimens, Nīls Dunns, Valdis Palēns, Ēriks 
Ķimens, Richards Ķimens

biedrībai, Klīvlandes Daugavas 
Vanagu apvienībai, Klīvlandes 
latviešu biedrībai un Vidējo val-
stu latviešu sporta pārvaldei.  
KLAK sirsnīgi pateicās Ohaijo 
latviešu apvienībai par palī dzī bu.

Individuālās ceļojošās balvas
Sieviešu volejbolā:
 ALAs balvu par izcilu darbību 

uz un ārpus sporta laukuma 
piešķīra  Liai Krautmanei (Kala-
mazū). Dr. Irēnes Norgello balvu  
izcilākajai gremdētājai  saņēma 
Alise Tupurīte (Čikāga). Mine-
sotas Starts balvu -  vērtīgākajai 
volejbolistei  Kristīnei Kraut ma-
nei (Kalamazū).

Vīriešu volejbolā:
Daugavas Vanagu balvu par 

izcilu darbību uz un ārpus sporta 
laukuma –  Arnis Keņģis (Kala-
mazū). Ulža Holandera piemiņas 
balvu izcilākajam gremdētājam 
Mārim Jansonam (Toronto). 
Valža Treimaņa balvu  vērtīgā-
kajam volejbolistam  – Ērikam  
Kromānam (Toronto).

Basketbolā:
Imanta Štāla piemiņas balvu 

par izcilu darbību uz un ārpus 
sporta laukuma  – Ērikam 
Krievam (Kalamazū). LKA balvu 
labākajam basketbolistam – 
Tomam Lokmanim (Toronto). 
Mārtiņa Stulpiņa piemiņas balvu  
sportiskākai vienībai –  Čikāgas 
basketbola vienībai.

Vilnis Kubuliņš


