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Šoruden apritēja 20 gadu, 
kopš 1991. gada rudenī Pasaules 
brīvo latviešu apvienība (PBLA) 
pulcējās uz savu pirmo valdes 
sēdi Rīgā, tikko atjaunotajā 
Latvijas valstī. To PBLA valdes 
sēdes atklāšanā Vecrīgā, Mazās 
Ģildes Lielajā zālē 28. septembrī 
atgādināja PBLA valdes priekš-
sēdis Ints Rupners. Turklāt šo -
gad ir arī 55. gadskārta, kopš 
1956. gadā Pasaules brīvo lat-
viešu apvienība ASV tika dibi-
nāta. 

Uz  valdes sēdes atklāšanu Ma -
zajā Ģildē bija pulcējušies daudzi 
Latvijā un ārzemju lat viešu 
sabiedrībā pazīstami cilvēki, to -
starp arī Latvijas valsts augstākās 
amatpersonas – Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis, ār -
lietu ministrs Ģirts Valdis Kris-
tovskis un eksprezidents Valdis 
Zatlers. 

„PBLA biedriem visā pasaulē 
ir vislielākās rūpes, ka Latvijas 
nākamā valdībā varētu ieiet par -
tija, kas ir Krievijas patvarīgi 
valdošās valstspartijas sabiedro-
tais. Manā uzskatā tas būtu pir-
mais  solis uz nacionālo paš nā-
vību, un es nezinu, kā mēs šādu 
soli varētu izskaidrot Latvijas 
sabied rotajiem un draugiem,” 
savā uzrunā uzsvēra valdes 
priekšsēdis Ints Rupners. Šķiet, 
ka šoreiz meta  foru par nacionālo 
pašnā vību sadzirdēja daudz 
plašāka auditorija nekā parasti 
jel ko sadzird no PBLA priekšsēžu 
gadskārtējām runām. Par to 
liecināja 28. septembrī Latvijas 
ziņu portālos lasāmā ziņa „Ār -
zemju latvieši satraukti par 
valdības sarunām ar SC”, kas bija 
tieša atsauce uz Inta Rupnera 
PBLA valdes sēdes atklāšanā 
teikto, kā arī viena no Saskaņas 
centra (SC) līderiem - Jāņa Ur -
banoviča reakcija tai pašā dienā, 
pēc Saskaņas centra tikšanās ar 
Valsts prezidentu Andri Bērziņu  
presei paužot „neizpratni”, kāpēc 
„PBLA neuztraucoties par Sa -
skaņas centra sadarbību ar ASV 
republikāņiem un demokratiem, 
kā arī ar Eiropas sociāl de  mo-
kratiem un sociālistiem”. Jāpie-
bilst, ka visu triju PBLA valdes 
sēdes dienu laikā Rīgā, kad 
parallēli Latvijā starp polītiskajām 
partijām noritēja pārrunas par 
iespējamo koalicijas modeli ar 
vai bez Saskaņas centra, bija 
jaušams mītnes zemju vadītāju 
un citu ārzemju latviešu orga-
nizāciju darbinieku pamatotais 
satraukums par Latvijas nākotni 
un tās turpmāko virzību. 

PBLA valdes priekšsēdis Ints 
Rupners valdes sēdes atklāšanā 
pauda arī bažas par katastrofālo 
Latvijas demografisko stāvokli, 
par latviešu valodas situāci  ju  

PBLA savā darbībā jākļūst redzamākai

valstī un augošo emigrāciju darb-
spējīgās paaudzes vidū.  „Ārzem-
ju latviešiem visvairāk rūp no -
pietnu valdības programmu trū-
kums, lai šo emigrācijas plūsmu 
apturētu un aizbraukušos mēģi-
nā  tu pārliecināt atgriezties,” 
valdes sēdes atklāšanā teica Ints 
Rupners. Viņš arī aicināja Latvijas 
valdību, nākamajā Pilsonības 
likuma caurskatīšanas reizē lem-
jot par dubultpavalstniecības sta-
tusa atjaunošanu, ņemt vērā 
iespējamos risinājumus attiecībā 
uz tiem Krievijas un Brazīlijas 
latviešiem, kuŗu senči izceļoja 
pirms Latvijas valsts dibināšanas 
un kuŗi nekad nav bijuši Latvijas 
pavalstnieki. PBLA priekšsēdis 
aicināja Latvijas valdību nāka-
majās Saeimas vēlēšanās pāriet 
uz balsošanu ar vēlētāju reģistru, 
kas vairotu latviešu dalību vēlē-
šanās ārpus Latvijas.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš savā uzrunā uzsvēra Eiropas 
Savienības nozīmi tālākajā Lat-
vijas nākotnē, bet arī izteica bažas 
par turpmākas emigrācijas pieau-
guma ietekmi uz Latvijas saim-
niecisko un polītisko neatkarību.

Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nol-
lendorfs pateicās PBLA par ie -

vērojamo atbalstu mūzejam 18 
ga  du garumā. Viņš arī uzaicināja 
PBLA valdi savu sēdi 2014. gadā 
rīkot jaunbūvētajā Nākotnes namā.

PBLA valde apstiprināja piln-
varas jauniem tās locekļiem – 
Eiropas Latviešu Apvienības pre-
zidija priekšsēdim Aldim Aus-
teram, Latviešu apvienības Aust-
rālijā un Jaunzēlandē pārstāvim 
Pēterim Strazdam, PBLA Izglī-
tības padomes jaunajai priekš-
sēdei Dainai Grosai (Austrālija) 
un ALA vicepriekšsēdei un ALA 
Izglītības nozares vadītājai Ani-
tai Bataragai.

No mītnes zemju centrālo or -
ganizāciju ziņojumiem varēja 
saklausīt, ka vislielākā attīstības 
dinamika pieaugošās emigrācijas 
dēļ bijusi vērojama Eiropas Lat-
viešu apvienībā - veidojas jaunas 
latviešu biedrības, piemēram, 
šogad reģistrēti Spānijas Latviešu 
apvienības statūti. Eiropas Lat-
viešu apvienība (ELA) aizvadītajā 
vasarā uzņēmās iniciatīvu, kopā 
ar LR Kultūras ministriju sarī-
kojot „prāta vētru” Rīgas Biržas 
namā, lai apspriestu diasporas 
jeb ārpus Latvijas mītošo tautiešu 
vajadzību iekļaušanu topošajās 
„Nacionālās identitātes un sa -
bied rības integrācijas pamat-

nostādnēs (2012-2018)”. ELA ir 
ieinteresēta strādāt, lai Eiropā 
skaidrotu sarežģītos Latvijas 
nesenās vēstures jautājumus.

Šajā valdes sēdē tika pārrunāta 
PBLA nākotnes darbības stratē-
ģiskā plāna izstrādāšanas nepie-
ciešamība, un daudzkārt valdes 
sēdes laikā tika uzsvērts, ka PBLA 
kā globālai organizācijai gan 
Latvijā, gan mītnes zemēs savā 
darbībā jākļūst redzamākai. 
PBLA valde kopā ar Ārlietu min-
istriju un tās īpašo uzdevumu 
vēstnieku sadarbībai ar tautie-
šiem ārzemēs Rolandu Lappuķi 
turpi nās darbu pie kopīga ilg-
termiņa stratēģiskā plāna izstrā-
des latvie šu diasporas atbalstam 
ārzemēs. 

PBLA valde lemjot, par 2012. 
gada budžetu, samazināja 2012. 
gada izdevumus, jo Latvijas Brī-
vības fondā beidzamajos gados 
līdzekļi ir tikuši vairāk tērēti, 
nekā tie ienākuši. Jauna prioritāte, 
ko PBLA valde lēmusi 2012. gadā 
financiāli atbalstīt, ir pirmā 3x3 
nometne Īrijā, kuŗas tapšanā jau 
iesaistījusies 3x3 kustības pamat-
licēja Dr. Līga Ruperte.

Jānis Andersons
PBLA pārstāvības vadītājs 

Rīgā

PBLA valdes 
sēdē 2011. gada 
30. septembrī 

pieņemtās 
rezolūcijas

1. PBLA atgādina par Latvi-
jas dubultpilsonības jautājuma 
aktu ālitāti un aicina 11. Saeimu 
nekavēties ar attiecīgu grozīju-
mu veikšanu Latvijas Pilsonī -
bas likumā, paveŗot iespējas 
Latvijas pilsonību saņemt ne 
tikai latviešu izcelsmes Eiropas 
Savienības un NATO valstu 
pilsoņiem, bet arī tautiešiem 
visā pasaulē.

Adresāts: Valsts prezidents, 
visas 11. Saeimā iekļuvušās 
partijas, valdība.

2. Ņemot vērā tautas emigrā-
ci jas apmērus no Latvijas un 
2011. gada 6. janvārī parakstīto 
sa  darbības memorandu starp 
PBLA un LR Ārlietu ministriju, 
PBLA aicina nākamo Latvijas 
valdību izveidot darba grupu 
ministru līmenī (ārlietu, kul-
tūras, izglītības, ekonomikas 
u.c.) un īstenot visaptverošus 
pasākumus diasporas pilso-
niskās saiknes un etniskās 
identitātes saglabāšanai, kā arī 
labvēlīgu apstākļu radīšanai 
tautiešu repatriācijai. PBLA 
atzinīgi novērtē nesen parakstī-
to sadarbības memorandu starp 
Ārlietu, Kultūras un Izglītības 
un zinātnes ministrijām un ai -
cina emigrācijas un diasporas 
jautājumu risināšanā iesaistītās 
institūcijas nodrošināt ar pie-
nācīgu finansējumu.

Adresāts: Valsts prezidents, 
visas 11. Saeimā iekļuvušās 
partijas, valdība.

3. PBLA atbalsta Eiropas 
Latviešu Apvienības (ELA) cen-
tienus panākt akreditētas lat-
viskās izglītības pieejamību lie-
lākajos latviešu centros ārpus 
Latvijas. Izglītības pasākumu 
lokam jāaptveŗ bērni jebkurā 
vecumā: paredzot atbalstu gan 
tā dēvētajām Sestdienas sko-
liņām, gan šo skoliņu pedagogu 
pedagoģisko zināšanu piln-
veidošanai un labās pieredzes 
apmaiņai; latviešu valodas ap -
mācības iekļaušanai rēgulāro 
skolu mācību programmās 
latviešu mītnes zemēs; emig-
rantu bērnu līdzdalībai vasaras 
nometnēs Latvijā.

Adresāts: Valsts prezidents, 
visas 11. Saeimā iekļuvušās 
partijas, valdība.

PBLA valde gadskārtējās sēdes atklāšanā 2011. gada 28. septembrī Rīgā, Mazajā Ģildē
Pirmajā rindā no kreisās: PBLA Izglītības padomes priekšsēde Daina Grosa (Austrālija), PBLA 
Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, Krievijas Latviešu Kongresa priekšsēde Lauma 
Vlasova, Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) priekšsēde Dace Lutere-Timmele, Latviešu Nacionālās 
Padomes Lielbritānijā (LNPL) priekšsēde Lilija Zobens, PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa, 
Dienvidamerikas un Karību Latviešu Apvienības (DAKLA) priekšsēde Daina Gūtmane, ALA 
Izglītības nozares vadītāja Anita Bataraga, PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece Lelde Liepa-
Liepiņa
Otrā rindā no kreisās: PBLA pārstāvības vadītājs Jānis Andersons, Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanadā (LNAK) pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, prāvests Klāvs Bērziņš, LNAK padomes priekšsēdis 
Alberts Upeslācis, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Kultūras fonda priekšsēdis 
Andris Kariks, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, PBLA val-
des priekšsēdis Ints Rupners, Valsts prezidents Andris Bērziņš, LAAJ priekšsēdis Juris 
Ruņģis,    Amerikas Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis Juris Mežinskis, ELA prezidija priekšsēdis 
Aldis Austers, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs, PBLA kasieris Valdis Kārklis, 
ALA Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris 



LAIKS  2011. ga da 8. oktobris – 14. oktobris2

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”

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

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

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

Latvijas Radošo savienību 
padome pievienojas Latvijas 
Žurnālistu asociācijas paziņo-
jumam par LTV vadības ne -
adekvātu rīcību, slēdzot disku -
siju raidījumu “Skats no malas” 
un laužot darba līgumu ar 
žurnālistu Kārli Streipu. Šāda 
raidījuma likvidācija noplicina 
publisko diskusiju telpu un 
mazina demokratijas un brīva 
viedokļa klātbūtni televīzijā. 
Apšaubām, ka tas ir samērīgs 
solis iepretim vienam necen-
zētam vārdam. Kontekstā ar 
minstināšanos Dombura deba -
šu sakarā, ar Ilzes Naglas aiz-
iešanu, rodas iespaids, ka LTV 
apzināti iznīdē pētniecisko 
žurnālistiku un diskusiju rai-
dījumus.

Latvijas 
Radošo 

savienību
padomes 

paziņojums
Latvijas Republikas plašsa-
ziņas līdzekļiem
Rīgā, 2011. gada 28. septembrī

Vai Latgale ir 
Latgale?

Laikā Nr. 36. Dainis Mjartāns 
iztirzā 11. Saeimas vēlēšanu re -
zultātus Latgales apgabalā. Mjar-
tāna kungs nav ņēmis vērā vienu 
nopietnu apstākli. Proti: vairāki, 
varbūt latviskākie Latgales pagas-
ti, pēc pēdējām administrātīvām 
pārmaiņām ir ieskaitīti Zemgalē 
vai Vidzemē. 

Krustpils novads ar pieciem 
pagastiem uz austrumiem no 
Krustpils, tiek ieskaitīts Zemgalē. 
Vairāk kā 49% no Krustpils no -
vada iedzīvotājiem piedalījās vē  -
lēšanās, 17% balsoja par krievu 
Saskaņas сentru. 

Vēl vairāk ir ieguvusi Vidzeme, 
kuŗai pievienots Varakļānu no -
vads, kas ir vēl uz austrumiem 
no Krustpils novada. Ap 60% no 
varakļāniešiem piedalījās vēlēša-
nās, ap 9% balsojot par Saskaņas 
сentru. Arī Lubānas novads ir 
ieskaitīts Vidzemē. Tikai 5% no 
lubāniešiem balsoja par krievu 
Saskaņas сentru. Vidzemes, Ma -
do nas novads ir ieguvis no Lat-
gales Barkavas pagastu, kur 7% 
balsoja par Saskaņas сentru, un 
Ļaudonas pagastu ar 6% krievu 
Saskaņas сentra simpatizētājiem. 
Ir vēl daži ziemeļrietumu Latgales 
pagasti, kas ir ieskaitīti Vidzemē. 

Kā redzams, manā Latgalē, kur 
ietilpst Krustpils, Varakļānu, Lu -
bā nas novadi un atsevišķi zie  meļ-
rietumu pagasti, ir daudz latviešu, 
kas piedalījās 11. Saeimas vēlēša-
nās un nebalsoja par krievu Sa -
skaņas centru, kas visā Latvijā 
ieguva 28% no balsīm.

Būtu interesanti ja Laiks pub-
licētu Latgales, Vidzemes un Zem-
gales kartes ar minētām ad  mi-
nistrātīvām pārmaiņām. Derētu 
citas pārmaiņas kas atstātu 
Krustpils, Varakļānu un Lubānas 
novadus un minētos pagastus 
Latgalē, kur tie iederas. Varbūt 
Daugavpils novadu “piegriest” 
Zemgalei un Zilupi Ventspilij.

Prof. Eugenijs Počs
2011. g. 29. septembrī
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LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,

■ LAIKA kalendārus PAPILDUS
var pieprasīt tikai no kantora.

        
Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!

Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  
pievienoto kuponu.

Laiks, Inc.
596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

2012. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18 ........................
                       
Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3,00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo $3,00
     par katru nākamo uz to pašu adresi  $1,50

Kopā....................................                    US $..........................
                           
Vārds, uzvārds .....................................................................................

Adrese ...................................................................................................

................................................................................................................

Tālr.: .......................................  E-pasts ...............................................

Bieži uzdots jautājums. Un ir 
arī daudz ko pastāstīt.

 Visspilgtākais notikums šogad 
bija visu dārzu 28. augustā rīkotā 
Vienas pasaules diena, kas iedi-
bināta 1947. gadā, un kopš tā 
laika to atzīmē ik gadus. Bija ie -
rasts šīs svinības rīkot vienam no 
dārziem (Latviešu dārzs to rīkoja 
2008. gada 14. septembrī, apvie -
nojot ar Latviešu dārza atklāšanu), 
bet kādā no Federācijas sēdēm 
šo rindu autore ieteica šo dienu 
izveidot, piedaloties visu dārzos 
pārstāvēto tautību pārstāvjiem.

Vasara pagāja, sadarbojoties 
pusducim pārstāvju no dažādiem 
dārziem. Un izdevās! Orkāns 
Irēne gan draudīgi sūtīja melnus 
mākoņus, bet, ukraiņu prieste-
rim svētot viņu iemīļotās dzej-
nieces Lesjas Ukrainkas atjauno-
to skulptūru, uzspīdēja saulīte, 
kas pavadīja ukraiņu un īru de -
jotājus, dziesmas, runas, un ASV 
iecirkņa (District) tiesnesi, kuŗš 
pieņēma zvērestu no 20 topo-
šiem ASV pilsoņiem. Karogneši 
pulcējās nesen atklātajā īru dārzā, 
kur šīs tautas īpatnējās mūzikas 
skaņas nemanot ievilināja kopējā 
deju solī. No īru dārza krāšņā un 
šīs dienas tradicionālā 32 tautību 
Karogu parāde sekoja skotu dūdu 
spēlētājam jūdzi gaŗajā gājienā 
uz ukraiņu dārzu. Latvijas karogu 
stalti nesa Franks Bauers un 
māsas Larisa Leikala un Kristīne 
Aschenbrenner ar savām meiti-
ņām Julianu un Elliju bija visu ap -
brīnas un fotografu centrā. Bija 
arī izdevība iepazīstināt daudzus 
latviešu dārza apmek lētājus ar 

KAS NOTIEK KULTŪRAS DĀRZOS KLĪVLANDĒ?
Latvijas kultūru un vērtībām.

Pašreiz pastāv 27 atsevišķu 
tautību dārzu novietnes divu 
jūdžu gaŗā ceļa abās pusēs, un 
pieprasījumi atvēlēt platību jau-
niem dārziem arvien pieaug. Lat -
viešu Kultūras dārzu federācijā 
pārstāv Ilze Resne ar Andu Sūnu 
Cook un Marku Apeli kā dele-
gātiem. Anda ir arī ievēlēta Fede-
rācijas padomē. Zālāju apkopj 
Klīv landes pilsētas parku nodaļa, 
bet lai latviešu dārza apstādījumi 
un tēlnieku Ģirta un Gaida 
Burvju skulptūras uzturētos vē -
lamā pievilcībā, lielā mīlestībā 
par to gādā Baiba un Egīls Apeļi, 
Zenta Apine, Baiba un Bills 
Kraufordi (Crawford), Dzintra 
un Vilmārs Kukaiņi, Ilze un Jānis 
Rešņi un Ināra Zariņa. Pietrūkst 
Silvijas Rūtenbergas, latviešu dār  -
za galvenās rosinātājas un iz -
veidotājas, kopā ar meitu Gunu, 
viņa pārcēlusies uz dzīvi Čikāgā.

Klīvlandes kultūras dārzus 
dibināja 1916. gadā ar vēlējumu 
uzturēt mieru ar savstarpēju 
saprašanos (peace through mutu-
al understanding). Mēs jau varam 
pasmaidīt par tādu, gandrīz naī-
vu izpratni cilvēku attiecībās; 
vēstures zābaki ir samīdījuši cēlās 
cerības. Tomēr jāatzīst, ka Klīv-
landes daudzie tautību dārzu 
pārstāvji saprotas un novērtē 
līdzgaitnieku īpašības. Te  izpau-
žas patriotisms un nacionālisms, 
bet mērķis šajā daudzveidībā ir 
atspoguļot atšķirīgo kultūru vēr-
tības. Kā mazu pārkāpumu bez 
jebkāda nedraudzīga nodoma 
jāpiemin krievu pārstāvju ap -

mek   lējums ar lūgumu piešķirt 
dārza novietni krieviem. Gribē-
dama izturēties draudzīgi, pie  gāju 
pie viena no viņiem un ar savu 
ļoti vājo krievvalodas prasmi sa -
sveicinājos ar vārdu, kuŗu domāju 
esam „labdien”. Tūlīt klātesošie 
man aizrādīja, ka tas vārds gan 
nozīmējot ardievas, bet pie sevis 
nodomāju, ka zemapziņā jopro-
jām jūtos patiesāka, novēlot  vi -

dēs. Ir paradums arī apmeklēt 
sarīkojumus citu tautību dārzos: 
igauņu Jāņu dienas svinības, 
italiešu operas vakarus, čechu 
Dvoržāka piemiņas lekcijas, vācu 
zaļmumbaļļu mūzikas uzvedu-
mus u.c. Drīz būs jāpošas uz 
kopējām vakariņām, kas notiks 
ap Ziemassvētku laiku, un šogad 
tās paredzētas serbu baznīcas 
telpās. Prieks, ka latviešu pulciņš 

No kreisās: Larisa Leikala, Julianna Leikala, Ellija Aschenbrener, 
Kristine Aschenbrener. Ar karogu: Francis Bauers

ņiem dievpalīgu aizejot. Tomēr, 
atbilstoši dārzu federācijas mēr-
ķiem, pievienoju savu balsojumu 
par piešķīrumu krievu dārza 
izveidošanai. Vēlāk atskārtu, ka 
šie nesen no Krievijas iebraukušie, 
vēl gados pajaunie ārsti ir pilnīgā 
Krievijas vēstures mācību ietek-
mē un izpratnē. 

Savstarpēja draudzība izveido-
jas, sadarbojoties federācijas sē -

uz dārzu sarīkojumiem palieli-
nās, tā kā gandrīz starp citām 
tautībām esam pārsvarā. 

Federācija ik pavasari dārzos 
apmaina ziemas bardzību pār-
cietušos karogus, Vilmārs Kukai-
nis piegādā Latvijas karogu, 
raugoties, lai tā krāsas būtu 
pareizos toņos. Jo bieži dārzus 
apmeklē augsta līmeņa valdību 
pārstāvji. Latvijas karoga masta 
pakājē ziedus ir nolikuši Pre-
zidents Valdis Zatlers, Ģirts Val-
dis Kristovskis, Latvijas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildegovičs u.c. Arī 
ungāru un serbu prezidentu 
noliktie ziedi ir greznojuši šo 
tautību dārzus.

Klīvlandes Kultūras dārzi ir 
atzīti par unikāliem, jo nekas 
līdzīgs Savienotās Valstīs nav 
atrodams. Kanadā it kā esot ļoti 
maza mēroga patapinājums, tā -
pat kā arī Briselē, kur, ejot pa 
celiņu, var apskatīt dažādu Eiro-
pas Savienības tautu „territorijas”.

Klīvlandes Kultūras dārzi ir 
tapuši tūristu apmeklēšanas cie-
nīgi. Ceram, ka arī latvieši ārpus 
Klīvlandes ieradīsies tos apciemot.

Anda Sūna Cook

Laika Rīgas redakcija ir 
saņēmusi šādu vēstuli, ko kopā 
ar Agra Makarēviča medicīnas 
izziņām atnesa mūsu lasītājs, 
kuŗš arī zina, cik smagi ir dzīvot, 
ja trūkst acu gaismas. Agris, 
vīrietis pašos labākajos gados, 
mīt pilnīgā tumsā... Redakcijā ir 
kompetentu Latvijas ārstu un 
medicīnas iestāžu slēdzieni.

Palīdzēsim Agrim!
 Ir gaiša, skaista, saules mirdzu ma 

pilna diena, kad ciemojos Agŗa 
Makarēviča (44) un viņa sievas 
Velgas nelielajā dzīvoklī daudz dzī-
vokļu namā Pārdaugavā, Rīgā.

Lai gan Agŗa acīs šobrīd valda 
pilnīga tumsa un viņš nespēj 
redzēt neko no šīs saulainās die-
nas jaukumiem, namatēvs sagai-
da ciemiņus draudzīgs, možs un 
silti smaidošs.

Raudzīsim palīdzēt!
versitātes slimnīcā, līdz Agris uz -
 zināja, ka ir iespēja atkal redzēt, 
lietojot acīs ievietojamas kerato-
protēzes. Šādas operācijas tiek 
veiktas S. Fjodorova acu mikro-
ķirurģijas klīnikā Maskavā.

Lai iegūtu naudu keratopro te-
zēšanai vienā acī (vienai kerato-
protēzei), ģimene pārdeva sev lau-
kos piederošo mežu un ieguva pir-
mo vajadzīgās summas daļu, otru 
daļu saziedoja atsaucīgi ziedotāji.

Redzes atjaunošanas process 
notika pakāpeniski. Maskavas 
acu mikroķirurģijas centrā ik pēc 
trim mēnešiem Agrim tika veik-
tas trīs atsevišķas acu operācijas, 
līdz, pēc keratoprotēzes implan-
tēšanas labajā acī, Agris 2000. ga -
dā spēja atkal skatīt pasauli visā 
tās brīnišķajā krāsainībā.

Mikroķirurgi noteica, ka pro-
tēze funkcionēs līdz 2010. gadam, 
pēc tam tā būs jāizņem un jāveic 
jauna acs keratoprotezēšana.

Ārstu pareģojumi piepildījās, 
un pēc sadzīvē laimīga redzīga 
cilvēka dzīves, acu gaisma sāka 
pakāpeniski zust, līdz 2009. gada 
aprīlī Agris kļuva pilnīgi akls.

 Ģimene meklēja palīdzību pie 
dažādām Latvijas valsts oficiālām 
amatpersonām ar lūgumu pie -
šķirt līdzekļus jaunai keratopro-
tezēšanas operācijai, bet visur 
sa    ņēma atteikumus un dažviet – 
pat ciniskus ieteikumus, piemē-
ram, sievai sameklēt sev papildu 
darbu naktsmaiņās vai pārdot ģi -
menei piederošo dzīvoklīti. Tika 
skaidrots arī, ka Latvijas valsts 
un atbilstošās institūcijas šādu 
operāciju Agrim Makarēvičam 
neapmaksās.

Šobrīd Agris un viņa sieva cer 

vienīgi uz atsaucīgu cilvēku 
palīdzību.

Jautāju Agra sievai Velgai – kā 
viņa raksturotu savu vīru? Viņa 
sirsnīgi paskatās uz blakus sēdošo 
stalto, simpātisko vīrieti un pēc 
īsa pārdomu brīža noteikti saka: 
„Agris ir stipra rakstura cilvēks. 
Grūtībās viņš nezaudē garu, ne -
nolaiž rokas. Agri vienmēr ir 
interesējis sports, 6 gadus viņš 
pats aktīvi nodarbojās ar moto-
sportu. Pēc visiem pārciestajiem 
zaudējumiem viņš nepadodas – 
kā sportists atkal ceļas, iet un 
dara. Kad Agris spēja redzēt, 
viņš nekad neatteica cilvēkiem 
savu palīdzību – metināja, mai-
nīja santehniku, izdarīja to, ko 
viņi lūdza. Agris ir draudzīgs, 
izpalīdzīgs un ļoti saimniecisks.”

Spožs saules zaķēns ielec caur 
loga rūti un tā atspulgs trīcoši 
mirgo Agŗa melno briļļu stiklos.

Palīdzēsim, lai viņš var redzēt 
atkal!

Lai ievietotu protēzi, pēc pie  ti -
cīgākā varianta – tikai vienā acī, 
operācijas izdevumu kopsavil-
kums ir 10 000 lati (20 618,55 
ASV dolari). Makarēviču ģime nes 
ikmēneša ienākumi ir 388 lati 
mēnesī, kuŗus veido sievas alga 
LR valsts iestādē 253 lati mēnesī 
un vīra in  valida pensija 135 lati 
mēnesī. 

Irēna Dubkēviča,
atsaucīgo cilvēku grupas

koordinatore 
Ja nolemjat palīdzēt Agrim, zie-
dojumu, lūdzu, ieskaitiet kontā

LV03HABA0551030896597
SWEDBANK, Rīgā
Agris Makarēvičs,
pers. kods 271066-11302

Agris zaudēja acu gaismu ne  -
laimes gadījumā sestdien, 1997. ga  -
da 25. aprīlī. Savā brīvdienā viņš 
me   tināja traktoram piekabināmās 
siena preses metāla daļas, kad 
pēkšņi uzsprāga acetilena ģene ra-
tors, un Agris guva abu acu ķī -
misku apdegumu. Divus gadus 
ilga smagā acu apdeguma ār  stē-
šana P.Stradiņa Klīniskajā uni-
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Dzejnieks un mākslinieks Voldemārs Avens

„Manai paaudzei nenesas 
prāts uz lielu brēkšanu un 
lieliem darbiem, [..] mūsu 
labākie gadi izoperēti šī gadu 
simta fiziskās un mentālās 
lazaretēs. Vai lai atlikušos 
pavadām, pārliekušies vaŗa 
platei, iegravējot savus ne -
piepildītos sapņus,” kādā sa -
runā teicis dzejnieks un 
gleznotājs Voldemārs Avens 
(dzim. 1924). Šovasar Rīgā 
izdotā dzejas grāmata „Avena 
dzejoļi” ir sava veida raksti. 
Tos ievada dzejnieka un at -
dzejotāja Juŗa Kronberga ie -
vadeseja „Avens, Avis un 
Avis”– biogrāfisku pavedienu 
un daiļrades savijumu veido 
krājumi „Caurumi” (1968), 
„Avis” (1989), „Piezvanīšu pa -
rīt” (2002) un trīsdesmit ne -
publicēti vai periodikā paliku-
 ši dzejoļi, apvienoti nodaļā 
„Dalīti uz divi” (2011), recen-
zijas un apceres nodaļā „Ko 
citi saka par Avena dzeju” 
(publikācijas izdevumos Laiks, 
Jaunā Gaita, Latvija Amerikā, 
Literātūra un Māksla, rakstītā-
ji: J. Silenieks, I. Lagzdiņa, I. 
Ezergaile, J. Liepiņš, P. Zirnītis, 
J. Rudzītis, G. Irbe, N. Valtere 
un A. Gāters), kā arī bagātina 
foto – dzīves mirkļi, iespēja 
paraudzīties no šodienas kā -
dos pagātnes nospiedumos. 

Latviešu rakstniecības vēs-
turē pazīstama virkne rakst-
nieku un dzejnieku, „divu 
kungu kalpu” – Jānis Jaun  su d-
rabiņš, Kārlis Ieviņš, Klāra 
Zāle, Jānis Gorsvāns, Rai -
monds Staprāns, Jānis Sarma, 
Margarita Kovaļevska, Tāli-
valdis Ķikauka, Maija Meirā-
ne-Šlesere, Sarma Muižniece-
Liepiņa un citi, kuŗos, viena 
otru papildinot, sadzīvojušas 
un sadzīvo divas radošās 
šķautnes – mākslas pasaule un 
vārda vilinājums. 

Jau no bērnības Voldemā-
ram tuva bijusi zīmēšana. 
Interesanti, viņa skolotājs 
Daugavpils 1. Valsts ģimnazijā 
bijis akvarelists Jānis Kalniņš, 
kuŗš vēlākos gados trimdā 
Austrālijā kļuva pazīstams kā 
rakstnieks Jānis Sarma. Šajā 
reizē mākslas pasaule saistībā 
ar Voldemāru Avenu tiks 
minēta tikai netieši. Kaut... 
„Gleznas un gleznieciskā 
pie  eja manā dzejā noteikti 
manāma: bieži pieminu krāsu, 
pindzeles, podus un plikņus. 
Laikam jau tāda kā nore a-
ģēšanās pēc redzes nervu 
kairinājuma”. 

Dzejnieka, draugu un savējo 
vidū saukta par Avi, dzejisko 
pasauli raksturo spilgtas re  -
dzes gleznas, skaidriem otas 
triepieniem iezīmētas. Tā nav 
izskaistināta pasaule un tieši 
tālab uzrunā lasītāju. Dzejas 
kopnoskaņa ir tieša, reāla, 
skaidra, bet tajā pat laikā ar 
vitālu zemstrāvojumu caur-
austa, reizumis ironiska. Ir 
tagadnes apzināšanās, tā cieši 
saaudusies arī ar pagātnes 
zīmēm. Ir precīzs otas trie-
piens, nekā lieka, bet tajā pašā 
laikā nezūd domas dziļums. 
Dzejā atblāzmojas biografis-
kie nospiedumi, viņa paaudzes 

„skribentu tinte uz papīra ir aculiecinieks”
Voldemārs Avens „Avena dzejoļi”. Rīga, apgāds „Mansards”, 2011

jaunības cerības; pārliecību 
par sevi un savu vietu pasau-
 lē saplosa kaŗš, viņi zaudē 
mājas (bezmājas, bez pajumtes 
sajūta) un pamatu zem kājām 
– pamats jārod no jauna – 
sevī, citos, tuvajos (mīlestība 
kā dzīvi apliecinošs avots). 
Vācijā, Baltijas universitātē 
(Hamburga, Pineberga) uz -
sāktās architektūras studijas 
tiek turpinātas Kolumbijas 
universitātē Ņujorkā,  glez nie-

ir meklējumi, jo ceļa vairs nav, 
dodiet man zīmi! – lūdz li -
riskais „es”, dzejā (līdzās 
glezniecībai) uz palikšanu 
ienāk „durvju tema” – telpa 
bez durvīm; mākslas pasaule 
ar akvareļiem, krāsām, mol-
bertiem, terpentīnu...

Otrais dzejas krājums 
„Avis” (1989;1965-1989) ir 
daudzplākšņaināks, sākot jau 
ar nosaukumu – Avis – sava 
veida pašportrets, Avis – Tā 

„Piezvanīšu parīt” ierakstītas 
laikmeta un laika zīmes – 
mobilais laikmets bez dvēse-
les, dziļuma, kur neviens 
neklusē, bet nevienam nav arī 
otram ko teikt. Vēl asāk, lai-
kam ritot, dzejnieks izjūt 
pagātnes „skabargas”, kas ne -
beidz sūrstēt, neļauj aizmirst, 
„laiks kā apēsts ābols”. Tomēr 
tā jau ir pagātnes klātesme 
bez sentimenta. Cauri krā ju-
mam izvijas dzejnieka pasau-
les redzējums – caur atmi -
ņām, draugiem, mākslas pa -
sauli, Latviju („Gribēju pie -
skarties Latvijai, / just, / atkal 
pēc gadiem – nepazust”) un 
Manhetenu, arī zudušajiem 
Dvīņu torņiem, kur reiz at -
radusies viņa darbavieta, 
turpinās sevis un savu sakņu 
meklēšana (latvietis, kuŗš 
meklē savu seju caur tumsu 
un pagātni, iet atpakaļ pa 
pēdām mājās, pie senčiem – 
„es veidoju savi pasauli no 
māliem”), ir arī smalkais 
mīlestības brīnums. Smel dzī -
gi ironiskas ir dzejnieka 
pārdomas par ādu, kas gan 
pilna rētām, ieplīsusi, bet tā 
nav novelkama, kosmētiski 
uzlabojama – jo tas esi tu pats. 
Arī ar visiem saviem zu -
dušajiem, nepiepildītajiem 
sapņiem un vēstures griežos 
salauztajiem spārniem. Un 
tomēr – bez tā visa tu nebūtu 
tu pats. Arī biografiski liriski 
pietures punkti (Rīga, Saldus, 
Hamburga, Ņujorka, gūsts).

„Avena dzejoļus” papildina 

„nesalāpīti”. Jūtama ironija 
(klauns, kas birdina pasaulei 
savas gudrības kā tukšā 
spainī), nedaudz distancētība. 
Laika nospiedumi palikuši 
dzejas rindās (latvju puikas 
kaŗavīri, Hamburgas drupas, 
„mēs, pasaules skaidas”, „no -
kautā Ņujorka”). 

Voldemāra Avena meita 
Indra atzīmējusi, ka tēva dze-
 jā var nošķirt divas noskaņas, 
it kā divas sejas: viena – skum-
 ji ironiska, otra – rotaļīga. 
„Šī rezignācija izaug tieši no 
tās paaudzes pieredzes, kuŗas 
jaunības cerības saplosīja kaŗš 
un dzimtenes zaudēšana. [..] 
Bet [..] dzejā pretī drūmajam 
nostājas fantazijas un visnotaļ 
dzejas spēks izraut cilvēku no 
ikdienas, pārvērst vēlamo par 
esošo, iedomāties pavisam citu 
pasauli. Tad dzejnieks sevi 
iztēlo par klaunu, faunu vai 
virves dejotāju. Visas maskas 
der, lai balansētu starp īstenī-
bu un fantazijas spēli.” Indra 
atzīmē: tā ir dzeja no dzīves, 
personīga, dziļi intima dzeja, 
kas atbalso eksistenciālas 
pārdomas vai dvēselisku 
stāvokli. Dzejnieks ir kā 
vērotājs, visu skata nedaudz 
no attāluma. 

Voldemāru Avenu ir ne -
iespējami iedomāties bez viņa 
ģimenes – sievas Irēnes, ar 
kuŗu viņš iepazinās vēl Vācijas 
laikā, meitas Indras un 
mazmeitas Madelēnas, dēla 
Olivera ģimenes un māsas 
Eleonoras Šturmas. Tieši sa -
vējie, šķiet, ir ļāvuši izveido-
ties tādam dzejniekam un 
māksliniekam, kādu apkārtē-
jie pazīst Voldemāru Avenu. 
Šajā juceklīgajā pasaulē, kas, 
dzejnieka vārdiem runājot, ir 
kļuvusi par burbuli, patvē-
rums rodams tieši savējo 
atbalstā un sapratnē. Arī to 
neskaļos vārdos iespējams 
izlasīt dzejā. Voldemāra Avena 
dzejā ienāk biografiski pie-
tures punkti, nospiedumus 
atstājis Latvijas laiks (Dau-
gavpils, Saldus), kaŗavīra un 
gūsta laiks (Vācija, Hamburga), 
Amerikas laiks (īpaši Ņujorka) 
un atgriešanās laiks („ilga 
atnākšana”), paaudzes traģika 
– pazaudētais un zudušais 
laiks. Gadiem ritot, klāt nāku-
 si pieredze, paplašinājušies 
apvāršņi, tomēr nemainīgi 
smeldzīga palikusi Latvijas 
atmiņa, nemainīgi svētīga 
palikusi mīlestība un tuvie 
cilvēki, vien personiskais pār-
dzīvojums, sāpes un smeldze 
ir ieguvusi plašāku dimensiju, 
izejot ārpus sevis, un tomēr 
paliekot sevī. „Laikam neesmu 
ne tur, / ne te, / Laikam jāatstāj 
sevi rakstām / un jāpienāk 
vēlāk, kad viss būs uzrakstīts”.

Apsveicams ir apgāda 
„Mansards” ceļš uz latviešu 
trimdas dzeju, kas, cerams, ik 
gadu lasītājus iepriecinās ar 
jauniem izdevumiem, pa  pla-
šinot zināšanas un apjausmu 
par šo latviešu literātūras 
daļu.

Inguna Daukste-Silasproģe

cības studijas – Ņujorkas 
mākslas skolā, līdztekus 
dienišķo maizi pelnot, pro-
jektējot celtnes Ņujorkas ostu 
pārvaldei. Kopš 1951. gada 
jau sešdesmit gadi aizritējuši 
Ņujorkā. „Ņujorka ir vienīgā 
vieta pasaulē, kur latvietis var 
justies kā savā viensētā. Dzīvo 
vai nedzīvo, nevienam nekāda 
daļa. Brīvs kā lielskungs. Bet, 
kad aiziet uz latviešu teātri, 
tad tautiešu tāds birums, ka 
ne cauri izbrist. Bez tam šī ir 
kultūras leiputrija”.

Gleznotājs un architekts 
Voldemārs Avens atzinis, ka 
dzejo jau kopš bērna kājas, 
bet ar pārtraukumiem: pir-
mais publicētais dzejolis „Ma -
na adrese” laikrakstā Laiks 
(1966); par dzejas paraugiem 
latviešu un cittautu dzejā at -
zinis Čaku, Taunu, Stumbru, 
Dilanu Tomasu un Pablo 
Nerudu. Pirmo dzejas maz-
grāmatiņu „Caurumi” (1968) 
raksturo filozofiski apcerīga, 
eksistenciāla trimdinieka sa -
jūta, arī sāpes, „ka lūgtā 
brīvība nav izlūgta”, ka dzīve 
ir kā caurums, „kuŗa aiz-
lāpīšanai nav Latvijas dzijas”, 
ka „cilpojam cauri cilpām, lai 
dzīvē nebūtu caurumu”. Par 
iemīļotu temu, kas ceļo uz 
nākamajiem krājumiem, kļūst 
ēzelis (es un mans ēzelis) – 
pelēkais, nicinātais, pazemī-
gais un pacietības nastu nesējs, 
nabadzības un pieticības sim-
bols. Tas netieši sasaucas ar 
Imanta Ziedoņa dzejā savulaik 
sastapto ēzelīti, to, kas mūsos 
pašos rodams un ar kuŗu 
katram pašam jātiek galā. Jau 
ar pirmo dzejas krājumu ienāk 
mīlestības tema, kas nav skaļa 
vārdos (otra – sevis meklējumi, 
jo „zināju – tu esi kaut kur”), 
bet netieši sajūtama; zaudētā 
dzimtene bez patētiskām nā -
kotnes cerībām un sapņainām 
ilgām („nenēsāt pagātni kabatā 
caurā kā dunci”, „vai uzlikt 
pagātni vāku?”), un kalendārs 
pārvēršas zaļi sārtā pļavā, un 
dienas kā sārtas magones. Tie 

Kunga ganāmpulks, Avis – 
putns latīņu valodā. Krājums 
ir sava veida dzejiskā bio  gra fija 
– ar piedzimšanas zīmēm, 
sevis raksturojumiem – 
rakstītājs, vientulis gūstā, „es 
neesmu piemērojies savai 
ēzeļa nepiemērotībai”. Tur-
pinās zīmju meklēšana, mal-
dīšanās, jo domām ir klaidoņa 
daba; zemes meklēšana (tās 
vairs nav, ir tikai vieta), 
piederības meklējumi – vec-
tēvs, tēvs, māte 
(„Mums jā  pār-
tiek no avotiem, 
kas pa  šos”), Lat-
vijas vēstures 
p a   g r i e  z i e n a 
punkti. Turpinās 
„caurumu” tema 
– caurumos zāle 
neaug. Ceļa un 
vārtu tema, ce -
ļošanas piere -
dze (Ņujorkas 
burvība, Stok-
holma, Italija, 
Grieķija). Krā-
jumu caurvij la -
bestīgums pret 
dabu, tagadnes 
Latvijas skaud -
rā īstenība ie -
pretim atmiņu 
nospiedumiem 
(„Piesien koku 
pie mugurkau-
la”), dzeju rak-
sturo arī sir  re-
ālas metaforas – 
„saprotamies kā 
gani, kam at -
ņemtas avis”, 
pa      gātnes at  blāz-
mas ir klāt eso-
šas – „un, tumsā uz muguras 
guļot, / lai zījām pagātni / kā 
konfekti uz koka kāta. / Tik 
izkāmējuši mēs bijām”; neziņa 
– kam ticēt: „Neticam ne 
sētām, ne aplokiem, / ne 
durvīm. / Neticam ne mutēm 
atvērtām, / ne ciet. / Ticam 
varbūt stenderēm mazliet, / 
kad atspiežam tur plecu”. 2002. 
gada Ziemsvētkos Rīgā iz -
dotajā dažādu laiku dzejā 

pēc 2002. gada tapušie panti 
vai agrāk krājumos neiekļau-
tie dzejoļi, kuŗos smeldzīga 
tagadnes noskaņa, precīzs 
šolaiku un cilvēku attiecību 
zīmējums – „cilvēks kā sī  k-
nauda laika upē”. Baltijas lik-
tenis, Latvijas liktenis – 
„Gribam būt otas, / ne Eiropas 
slotas. / Klusās dabas gleznot 
– / tās pasaulei pietrūkst”. 
Caurumi tā arī ir palikuši 
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Apgāds „Mansards” laidis klajā 
Broņislavas Martuževas dzejas 
krājumu „Deg uguntiņa”. Krā-
jumu sastādījusi un  priekšvārdu 
tam rakstījusi Rakstniecības un 
mūzikas mūzeja galvenā krāju -
ma glabātāja, literātūr zi nātniece 
Anna Egliena.

Jaunākā Broņislavas Martu že-
vas dzejas grāmata raisa bijīgu 
apbrīnu par  titānisko gara spēku, 
kas viņai, jaunai latviešu patri-
otei, ļāva izturēt čekas kambaŗu 
mokas, ilgo ieslodzījumu un iz -
sūtījumu  Sibirijā. Pārciesta un 
izsāpēta daudzu cīņu biedru, 
draugu, tuvinieku zaudēšana, arī 
jaunākā brālīša Gendrīša (Hein-
richa) mocekļa liktenis, viņa 
bojāeja Gruzijā, Kutaisi nāves 
nometnē, par ko dzejniece uzzi-
na tikai 2003. gadā. Pēc visa 
pārciestā dzejnieces dvēsele un 
gars tomēr netika salauzti, bet 
pieņēmās spēkā un izplauka visā 
talanta krāšņumā. Veltījumā mi -
rušajam brālim B. Martuževa mie-
 rina sevi ar domu, ka pāri visiem 
netaisniem nodarījumiem pastāv 
Visaugstākā žēlsirdība: „Tas to 
seklo ierakumu/Klintīs pamanīs,/
Dzimtās zemes smilšu sauju/
Plakstiem pārkaisīs.”

Dzejnieces liktenis apliecina 
to, kam B. Martuževa jau kopš  
agras bērnības ir ticējusi, – Dieva 
aizsardzību un aizstāvību.

A. Egliena priekšvārdā min 
paradoksālu patiesību, ka tieši 
jaunāki dzejnieces cienītāji, kas 
viņu ik pa laikam apciemo un  ne 
tuvu nav pārcietuši to, ko viņa 
savu piespiedu „ceļojumu” un ie -
slodzījumu laikā, mājup dodas, 
„dārgas gara veltes saņēmuši, sa -
vas dvēseles baterijas uzlādē juši”. 

Sarunas ar cīruli, skudru, cilvēkiem un Dievu
Apbrīnojama ir B. Martuževas 
spēja visu pasauli izteikt vienā 
elpas vilcienā, vienā  dzejas rindā, 
kaut vai pirmo pavasaŗa cīruli 
sveicinot: „Vesels, radiņ! Vai jau 
mājās?/Zelts no knābja gaisā 
šķīst./ Tikko urgas ierunājās –/Tu 
jau uzticīgi mājās.” Tikpat sirsnīgā 
priekā dzejniece uzrunā pirmo 
pamodušos skudru: „Uz loga 
kājas berzē skudra/Un apsveŗ 
nopietni šo to.” Sirds siltumā B. 
Martuževa ar savu dzeju it kā 
apskauj dzimto pusi, savu namu, 
dabu, viņa sarunājas ar putniem, 
zvēriem, zemi, zāli, puķēm, 
zvaigznēm un Dievu. Un viņa 
tiek uzklausīta un saprasta – lai-
kam taču tāpēc, ka ir „meža 
strazda aizdziedāta”.

Dzejas rindās risinot arī sāpī-
gus, tautai liktenīgus notikumus, 
dzejniece bieži uzrunā jau citā 
dimensijā mītošās likteņmāsas 
Mildu Grīnfeldi un Maiju Silmali. 
Veltījumā M. Silmalei par viņas 
izcili atdzejoto franču izlasi „Es 
tevi turpinu” B. Martuževa Cen-
trālcietumu dzēlīgi dēvē par „cen-
trālkūrortu”. Dzejolis tapis 1970. ga -
dā! M. Grīnfeldei dzejniece stāsta 
par pirmo salnas rītu savā pa   ga  l-
mā un mežā, kur nu visas bekas 
sala nobeigtas un  būs jāiztiek 
bez gardām sēņu mērcēm. Bet 
cilvēks bez meža vel tēm jūtas: 
„Kā dzejnieks, draugu nelielīts,/
Kā čekists pensijā bez čekas.” 
Dzejolis rakstīts 1980. gadā!

Sirsnīgas ir dzejnieces sarunas 
ar agro rudeni, kas atsteidzies tik 
pārsteidzīgi. Kā tā var? Viņa mai-
 gi norāj agro rudo rudentiņu par 
tik aplamu steigu, jo: „Vēl nebija 
dzērvēm šūti/Gāju zābaciņi. (..) 
Vēl nav kāpts viršu medus,/ Kū -

pējis nav dūlis,/ Miķelītis, saim-
nieciņš,/ Vēl nav auzas kūlis.” Un 
lasītāju apņem sen neizjusts sil-
tums, tas it kā noglāsta, liekot 
ieraudzīt pasauli visā tās pir mat-
nējā skaistumā. Un pāri visām 
rindām plīv neiznīdējams dzīves-
prieks, dzīvīgs humors, veselīga 
spīts, arī par skumjām un tra -
ģiskām norisēm runājot. Šādā 
vitālā toņkārtā izskan vairāki 
mākslinieciski spilgti B. Mar tu-
ževas krājumi, arī tie, kas laisti 
klajā 21. gs. pirmajā gadu des-
mitā, – „Kā putni dzied” (2004), 
„Trejdeviņas jāņuzāles” (2005), 
„Laba oma” (2007). Lasītāji tiek 
iepriecināti arī ar trim izlasēm – 
„Lirika” (2003), „Kopotas dzejas” 
(2004), „Zelta zīmogs” (2008). 
Izdots arī tvarts „... un viss kļūst 
dziesma beigās”, kuŗā ieskaņota 
dzeja, dziesmas, sarunas (2004). 
Par tik izcilu dzejas ražu B. Mar-
 tuževa 2004. gadā saņēma Lat-
vijas Kultūras fonda Spīdolas 
balvu. Komponists Imants Kal-
niņš ar viņas dzeju radījis veselu 
dziesmu ciklu. Dziesmas ar B. 
Martuževas vārdiem skan Sko-
lēnu Dziesmu svētkos no Lielās 
Mežaparka estrādes.

Arī jaunākajā krājumā „Deg 
uguntiņa” daudz vitālu emociju 
– gaišu asaru, pārgalvīgu smiek-
lu, izmisīgu brīdinājumu, tomēr 
visvairāk – gaismas, prieka un 
spēcīgas ticības. Tomēr dzejnie-
ces sarunās ar Visaugstāko un 
Svēto Dievmāti nav ne vēsts no 
stinga svinīguma. Ar debesu „au -
toritātēm” viņa sarunājas kā lī -
dzīgs ar līdzīgu, lūdzot padomu, 
izturību, spēku, gudrību, aizstā-
vību. Lielā paļāvībā viņa aizlūdz 
par savu namu, kas bija jāatstāj, 

taču visvairāk par Latviju, par 
valodu, par tautu, kas spiesta 
aizplūst svešumā, lai ne jau aiz 
labas dzīves svešā zemē pelnītu 
iztiku: „Mūs nevajā, mūs nāve 
neapdraud,/ Mēs atbraukuši 
pelnīt maizi./Bet sirdi nesātina 
ku  moss gards – /
Tas jūk ar asarām 
un kaklā spiežas” 
(„Bet  lēmīte”). Dze -
jolī „Tiem, kas aiz-
brauc” B. Mar tu-
ževa novēl: „Sidra-
botie tēva dubļi/
Lai liek atgriezties.” 
Svētā sašutumā 
dzej niece vaino va -
renos, kas, naudu 
un mantu grābjot, 
tautai sagādājuši 
šā  du postu: „No pa -
šu sliekšņiem tau  tu 
grūž/Un trenc uz 
svešu pusi.”

Ir cilvēki, kas Die-
 vu smīdina un tra -
cina ar savu tukš-
paurību, muļķību, 
noziedzību, un dzej-
  niece par tiem rak-
sta: „Kad ļaudis 
lietas labā šo to 
plānot sāk”/To sa -
dzird mīļais Dievs 
un viņam smiekli 
nāk.„ Viņas vārdi 
apdedzina kā nātre, 
bliež kā cirvis, trāpa kā zibens: 
„Cik ātri šodien drūp un mainās 
vērtības!/Cik krāšņus prātojumus 
blēdis izvēlas!/Cik viegli negods 
goda drānas sedzas/Un zaglis 
bauda krietnā ērtības!” 

Egliena priekšvārdā būtiski 
iegaismojusi B. Martuževas īste-

nās dzejas vērtības: „Ir atziņas un 
vārdi, kuŗus savai tautai var pa -
teikt tikai viņa, Broņislava Mar -
tuževa. Izjustus, izsāpētus, iznē-
sātus.” Un vēl būtiska atziņa: „Bro-
 ņislava Martuževa ir gājusi savu 
ceļu, nav grozījusies centros. 

Varbūt centrs ir tur, kur ir viņa?” 
Martuževas vērtību laiks vēl ir 
priekšā.” A. Eglienas sastādītais 
dzejnieces jaunākais dzejas krā-
jums par to skaidri liecina. 

Grāmatas apdari veidojusi māk  -
sliniece Gundega Rancāne.

Irēna Lagzdiņa

KAUT KAS IR 
JĀDARA

„Zini Arvīd, mums tiešām arī 
ir kaut kas ir jādara, esam pie -
tiekami ilgi par to runājuši”.

„Jā, bet varbūt lietas pagriezīsies 
uz labo pusi. Dzird runājam, ka 
vācieši ir gatavi krievus no Lat-
vijas padzīt”.

„Varbūt, bet tie nebūs neko 
labāki par krieviem. Mums kaut 
kas ir steidzīgi jāizdomā.”

„Latviju mēs nevaram atstāt. 
Mums nav tādu kontaktu kā Be -
kinam, nedz iespēja dabūt dip-
lomātu vīzas.”

„Varbūt mums vajadzētu braukt 
pie mana brāļa Andŗa uz Pļa vi ņām. 
Tur mūs neviens nemeklēs. Palik-
sim tur, kamēr laiki nomierinās.”

„Vai tu domā, ka Andris mūs 
pieņems? Jums jau nekādu labo 
attiecību nav. Ja komūnisti to 
uzzinātu, viņš tiktu uzskatīts par 
nodevēju un sodīts. Viņš ir pie -
tiekami gudrs, lai to apzinātos.”

„Gudrs gan, bet arī kārs uz 
naudu. Mēs varam viņam sa -
mak sāt. Viņš mūs noteikti pie -
ņems, jo nekādas lielās briesmas 
viņam nedraud.”

„Bet kas notiks ar mūsu plā -
notajiem darbiem ?”

„Pie velna ar tiem. Tu taču zini, 
ka tie te mūs vairs nemaz negrib. 
Rīt no rīta aizvedīšu Oskaru pie 
Birutas un tad taisnā ceļā uz sta  ci  ju. 
Vakarā būšu no Pļaviņām mājās.”

„Varbūt jau ir vērts mēģināt, 
bet no kā mēs dzīvosim?”

Jānis Bolis
(1. turpinājums) Likuma ēnā

„Mums ir iekrāta nauda. Varu 
pār  dot kādas no mūsu vērtslietām. 
Arī dažas gleznas nav bez vērtības.”

Pēc tā manam tēvam vairs ne -
bija ko teikt. Zināju, ka brauksim 
uz Pļaviņām, ja vien Andris tam 
piekritīs. Māte vienmēr panāk 
savu. Nekad savā mūžā neesmu 
bijis tik apjucis. Aizvelkos uz 
savu istabu. Kāpjot gultā, man 
vienīgi gribas domāt par Lauru. 
Mana vienīgā vēlēšanās ir viņu 
atkal kādreiz satikt.

PĻAVIŅAS?
Ir 13. jūnija vakars. Tēvs atnācis 

uz Birutas māju. Kopā sākam 
soļot uz mājām. Uz ielas maz 
cilvēku. Uz viena ielas stūra stāv 
krievu tanks. Tam apkārt krievu 
karavīri. Tie blenž uz mums, bet 
neko nesaka. Novēršam savus 
skatus no viņiem un sākam soļot 
ātrāk. Aiz nākamās ielas stūra 
ieraugām kādu vīru, ātri steidza-
mies mums pretī. Galva nodurta. 
Mans tēvs viņu pazīst, viņa vārds 
ir Ivars Balsnis. Ir tēva kollēģis 
Universitātē un ir tēva draugs.

„Sveiks, Ivar, kas par steigu?” 
vaicā tēvs. „Sveiks, Arvīd, man jā -
steidzas mājās, pēdējais laiks 
izšķirties, ko darīt tālāk.”

„Vai kas slikts atgadījies?”
„Nē, nekas tāds, bet kur vien 

klausies, dzird sliktas ziņas, ļoti 
sliktas.”

„Jā, arī mēs esam dzirdējuši 
bēdu runas, bet visā jau nevar 
klausīties.”

„Tici, Arvīd, tās nav tikai baumas.”

„Ko tad tu īsti esi dzirdējis?” 
vai  cā tēvs gandrīz čukstus un 
skatīdamies apkārt, lai gan nevie-
na nav tuvumā. Ivars klusināti 
atbild: ”Radio BBC ziņoja, ka 
vācieši savākuši milzu armiju uz 
savas austrumu robežas. Tas no -
zīmē karu ar Krieviju. Dzirdēju 
to pats savām ausīm. Vācieši būs 
drīz klāt.”

„Bet vācieši ar krieviem taču ir 
sabiedrotie?”

„Tā jau ir, bet lietas drīz 
mainīsies.”

„Varbūt tās ir labas ziņas. Droši, 
ka vācieši sasitīs krievus. Lai gan 
vācieši gadsimtiem ir bijuši mūsu 
ienaidnieki, domāju, ka viņi ar 
mums apiesies labāk nekā krievi. 
Mana sieva tā nedomā, bet man 
liekas, ka karš ir mūsu vienīgais 
glābiņš.”

„Bet tas vēl nav viss”, turpina 
Ivars. „Mūsu kaimiņš Zālītis ir 
dzelzceļnieks. Viņš stāstīja, ka pre-
 ču un lopu vagoni tiek piemēroti 
cilvēku transportam. Torņkalna 
stacijā to ir gaŗas rindas. Pie 
stacijas redzams liels skaits auto-
busu un smago mašīnu. Visapkārt 
krievu kaŗavīri un miliči.”

„Jā, arī mēs nākot redzējām 
krievu tankus. Vai tu domā, ka 
viņi plāno izvešanas?”

„Tā izskatās. Pirms vāciešu 
ienākšanas mums vismaz būtu 
jāpazūd uz laukiem, kamēr vētra 
pāriet,” nosaka Ivars.

„Arī mēs domājam tāpat. Šo -
vakar sāksim gatavoties.”

„Tagad man jāskrien, draugs, 

lai jums paveicas un Dievs stāv 
klāt,” atsveicinoties saka Ivars. 

Mēs ar tēvu turpinām ceļu uz 
mājām.

MĀTE ATGRIEŽAS 
NO PĻAVIŅĀM

Gaidām māti atgriežamies no 
Pļaviņām. Abi sēžam klusēdami. 
Tēvs pāršķirsta savas lekciju pie -
zīmes. Tad pieiet pie loga, skatās 
ārā. Atkal apsēžas un vēlreiz 
šķirsta savas piezīmes. Man šķiet, 
ka viņš domā par sarunu ar Ivaru. 
Īstais laiks viņam ko pavaicāt.

„Tēt, kas ar mums notiks?”
„Nezinu, Oskar. Zināsim vai -

rāk, kad pārbrauks māte.”
„Kāpēc mums jābrauc uz Pļa -

viņām?”
„Tur mēs būsim drošībā. Tu re -

 dzēji tos vīrus pie tankiem. Tie 
nav mums nekādi draugi. Viņi var 
ar mums darīt, ko vien vēlas.”

„Bet ko tad viņi ar mums darīs?”
„Nezinu, bet drošības dēļ 

mums no Rīgas jābrauc projām.”
Es tomēr vēl nesaprotu. Kāpēc 

mēs tiem svešiem nepatīkam? 
Mēs viņiem neko sliktu neesam 
darījuši. Mēs liekam viņiem mie-
 ru. Kāpēc viņi nedara to pašu? 
Bet man nav nekas pretī braukt 
uz Pļaviņām. Man tur patīk. Tur 
ir visādi mājas dzīvnieki. Tur ir 
zaļas pļavas un arī daudz vēsāks 
gaiss. Nav tik karsts kā Rīgā.

Tad durvīs noskrapšķ atslēga. 
Māte ir atgriezusies. Viņai rokā 
piena kanniņa. Viņa atvedusi 

man svaigu pienu. Man tik ļoti 
garšo svaigs lauku piens.

„Nu, kā gāja?”vaicā tēvs,
„Jāsaka, labi. Tu jau zini kāds ir 

Andris. Vienmēr domā tikai par 
sevi. Viņš teica, ka tas esot viņam 
liels risks, bet ir gatavs mūs uz  -
ņemt pie sevis. Ne jau par velti.”

„Ko tad viņš grib?”
„Viņš jau būtu ar mieru paņemt 

visu, kas mums ir, ja tik to mēs 
ļautu. Es teicu, ka ņemsim līdz 
visu, ko varam panest. Tad jau 
nolīgsim.”

Tēvs atstāsta sarunu ar Ivaru 
Balsni.

„Redzi, tātad mēs darām pa -
reizi. Ko viņi domā darīt?”

„Viņš bija milzīgi steidzīgs. 
Ģimenei bija norunāts satikties. 
Rīt viņam pajautāšu.”

„Mums tiešām vajadzētu 
braukt projām jau šova kar,” sa -
traukti saka māte.

„Bet kā ar mūsu darbiem? 
Mums taču vajadzētu darbā 
pa ziņot.”

„Neesi nu jocīgs. Nekā neteik-
sim. Šodien vairs nevar nevie -
nam uzticēties.”

„Vienkārši aizbraukt?”
„Tieši tā.”
Tēvs vairs neko nesaka. Māte 

jau vienmēr panāk savu.
Ejam uz virtuvi kaut ko iekost. 

Es izdzeŗu gandrīz visu atnesto 
pienu. Tiešām garšo brīnišķīgi.

„Rīt no rīta sāksim saiņoties. 
Tagad laiks vēl atpūsties. Oskar, 
ko tu gribētu darīt?”Māte ievai-
cājas.

„Lasi man kādu pasaciņu!”
„Laba doma, par ko tad?”
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Kanadas skautu gadskārtējā 
Toronto un apkārtnes skautu ap   -
balvošanas ceremonija notika 
26. aprīlī jaunās, plašās North 
Toronto vidusskolas telpās. Ce -
remonijā piedalījās ap 500 va -
dītāju ar saviem piederīgiem. 
Apbalvoti tika skautu vadītāji un 
paši skauti par sevišķiem nopel-
niem un vadītāji par ilggadēju 
brīvprātīgu darbu skautismā. 
Apbalvojumus pasniegt tika iz -
vēlēta ilggadējā Toronto bērnu 
slimnīcas māsa un skautu vadītā -
ja Bea McClelland, kas daudzus 
gadus vada jautras skautu no  dar-
bības tieši šai slimnīcā nonāku-
šiem bērniem. Viņa pati ir 
saņēmusi Kanadas skautu aug-
stāko apbalvojumu – Sudraba 
vilka (Silver Wolf) ordeni.

Apbalvoto vidū bija arī 91 gadu 
vecais latviešu skautu vadītājs 
Edmunds Ozols, kas tika go  di -
nāts par 65 gadu brīvprātīgu 
darbu skautismā. Vad. Ozols sa -
vas skautu gaitas iesāka 1946. ga  -
dā Vācijas bēgļu nometnēs. Pēc 
ASV armijas DP policijas skolas 
beigšanas, strādājot IRO policijā, 
ticis pēc vajadzības pārvietots no  
nometnes uz nometni un, kur vēl 
tādas nebija, tur dibināja latviešu 
skautu vienības un pats tās vadīja. 
Beidzis Gaŗezera vadītāju kursus 
un saņēmis skautu Meža zīmi no 
Gilvell Parka Londonā, darbojies 
arī Vācijas dienvidu zonas vadībā 
un vadītāju goda tiesā.

Kad ASV okupācijas armija at  -
stāja bijušās vācu lidotāju plašās 
kazarmas Bādaiblingā, tās tika no -
dotas IRO rīcībā. Kazarmas pār-
būvēja un tajās ierīkoja speciālu 
nometni – IRO children’s village 
pēc Amerikas parauga ASV zonas 
DP nometnēs atrastiem dažādu 
tautību kaŗa bāreņiem, arī ebre-
jiem. Armija tur jau bija ierīkoju-
si modernu virtuvi un iekārtu 
atvedusi no Amerikas.

Bāreņu nometnei bija vajadzīgs 
plašs darbinieku un audzinātāju 
loks. IRO vadība vēlējās tur Starp-
tautiskā skautu biroja pārstāvi 
(Field Commissioner) un par to 
izraudzīja no darba IRO policijā 
atbrīvoto latvieti Edmundu Ozo lu. 
Sākot darbu bērnu ciematā, vad. 
Ozols tur nodibināja pirmo in -
ternacionālo skautu vienību Vā -
cijā, kuŗā iestājās kādu desmit 
dažādu tautību bāreņi. Blakus 
esošā DP nometnē vad. Ozols no -
dibināja latviešu skautu vienību 
un to arī vadīja. Kad Starptautiskais 
skautu birojs taupības nolūkos 
slēdza savu DP nodaļu, vad. Ozols 
zaudēja darbu, bet tūliņ tika 
iecelts par IRO policijas priekš-
nieku bērnu ciematā un tam 
blakus esošā DP nometnē. Šo 
amatu viņš veica līdz emigrēšanai 
uz Kanadu 1951. gada rudenī.

Pirmā dzīvesvieta Kanadā Ed  -
mundam Ozolam bija Niagara 
Falls. Pēc reģistrēšanās Kanadas 
skautu organizācijā viņš saņēma 
Kanadas skautu vadītāja diplomu. 
Toreiz tas bija liela formāta doku-
ments ar Kanadas ģenerālgu ber-
nātora parakstu. Pēc iepazīšanās 
ar vietējo sabiedrību vad. Ozols 
nodibināja latviešu skautu vienību 
Sv. Katrīnēs un vēlāk arī Kičenerā. 
Viņš bija arī pirmās Kanadas jendas 
kopējās skautu un gaidu nometnes 
„Saulainē” priekšnieks un Kana-
das jendas mazskautu inspektors.

Uzsākot studijas Ontario Lauk-
saimniecības augstskolā Gvelfā, 
nebija vairs iespējama tik biežā 
apkārtbraukšana, un abu vienību 
vadību pārņēma citi vadītāji, bet 

Edmunda Ozola 65 skautisma gadi
Edmunds Ozols paturēja tikai 
amatus jendā. Pēc studiju no   beig-
šanas viņš uzsāka darbu Ontario 
Lauksaimniecības ministrijā, ar 
dzīvesvietu Toronto. Tad arī  viņš 
tika aicināts darboties tieši Ka -
nadas skautu organizācijā par 
Assistant District Commissioner 
un vēlāk par Assistant Area 
Commisioner un par sekmīgu 
darbu saņema arī pirmās skautu 
godazīmes.

Pēc agrākos gados Vācijā gūtās 
pieredzes radās vēlēšanās dibināt 
kopēju trimdas skautu organi zā-
ciju, lai jaunatni audzinātu 
patriotiskā garā. Vad. Ozols atra-
da domubiedrus citu apspiesto 
tautību trimdas skautu organi-
zāciju vadībā, un tika nodibināta 
Kanadas trimdas skautu apvienība 
ar nosaukumu Canadian Ethnic 
Scouts Conference. Apvienībā par 

stu. Etnisko skautu apvienība 
darbību izbeidza pēc Padomju 
Savienības sabrukuma. Apspies-
tām zemēm atgūstot brīvību pēc 
padomju kaŗaspēka izvākšanas, 
strauji attīstījās skautu-gaidu 
kustība šajās zemēs. Dažas trim-
das skautu organizācijas vēlējās 
visu savu enerģiju un līdzekļus 
ieguldīt šajā darbā.

Kad Anglijas karaliene Elizabe-
 te II un princis Filips 1973. gada 
vasarā vairākas dienas ciemojās 
Toronto, pie pilsētas domes nama 
notika liela parāde, kuŗā piedalījās 
Kanadas armija un citas unifor-
mētas organizācijas, tostarp arī 
kanadiešu skauti. Skautus pār stā-
vēja 30 zēnu grupa, kas tika iz -
rau dzīta no visiem Toronto rajo-
niem. Par šis reprezentācijas vie-
nības vadītāju tika izraudzīts Ed -
munds Ozols.

prieku  to izdarīja. Katrs kociņa 
stādītājs saņēma piemiņas rakstu 
ar savu vārdu un mazu metalla 
piemiņas nozīmīti.

Kanadas skautu delegācija bija 
arī pieņemšanā pie Jeruzālemes 
pilsētas galvas, kuŗš katram Ka -
nadas skautu grupas dalībniekam 
pasniedza skaistu pergamenta 
rulli, kuŗā bija pilns viņa vārds un 
rakstīts, ka viņš ir izpildījis savu 
svēto pienākumu apmeklēt Jeru-
zālemi un viņam piešķirts Jeru-
zālemes piligrima nosaukums. 
Dokumentu parakstījis Jeruzāle-
mes pilsētas galva un Izraēlas 
tūrisma ministrs.

Bija arī apciemojums Izraēlas 
parlamentā (Kneset), kuŗa depu-
tāti diemžēl bija aizgājuši atva-
ļinājumā. Pa parlamenta ēku un 
daudzām tās telpām Kanadas 
skautus izvadāja nevis parastais 
gīds, bet sirsnīgā parlamenta ģe -
nerālsekretāre, kuŗa pati bija arī 
vietējā skautu vadītāja. Apmek lē-
jumu beidzot, laipnā ģenerāl sek-
re tāre katram kanadietim pasnie-
dza arī mazu žetoniņu, smaidot 
paskaidrodama, ka tas ir līdzīgs 
Izraēlas godazīmei un to saņēmu-
 ši tikai nedaudzi paši Izraēlas 
pavalstnieki.

Brauciena laikā Kanadas vie-
siem par godu Izraēlas skauti bija 
sarīkojuši mītnes vakarus Haifā 
un Jeruzālemē, kur vad. Edmunds 
Ozols Izraēlas skautiem pasnie-
dza Kanadas latviešu trimdas 
skautu dāvanu – latviešu skautu-
gaidu 4. lielās nometnes piemiņas 
foto albumu.

Bija ļoti interesanti vērot, kā savā 
samērā īsajā valsts pastāvēšanas 
laikā Izraēla gadu simteņiem 
tukšos smilšu tuksnešus pārvēr-
tusi auglīgā zemēe, kuŗā bagātīgi 
aug apelsīnu dārzi un cukurniedŗu 
un zemeņu plantācijas. Tas viss 
panākts, ierīkojot arteziskās akas, 
kur ārā plūst valgums no nebei dza-
miem apakšzemes ūdens krāju-
miem. Izrādās, ka it kā neauglīgā 
smilts ir pilna smalkiem māla 
putekļiem, kuŗiem tikai vajadzīgs 
ūdens, lai pārvērstos auglīgā ze  mē. 
Tāds pats stāvoklis ir vērojams tā 
sauktos Arizonas tuksnešos, kur 
smilts sastāv gandrīz tikai no māla 
putekļiem; pievadot tiem ūdeni, 
panākts, ka tagad tur ir milzīgi 
kāpostu un citu dārzeņu lauki.

Ceļojuma laikā vēl bija vēro ja-
mas nesenās Izraēlas un arabu 
valstu kaŗa paliekas, izdegušas un 
sarūsējušas Ēģiptes armijas Krie-
vijā ražotās smagās automašīnas 
un tanki.

Kanadiešu brauciena dalībnie-
kiem, kuŗi vēlējās, bija iespēja arī 
trīs dienas pavadīt Ēģiptē, un to 
izvēlējās lielākā daļa ceļotāju. 
Pirmā apmešanās vieta bija Luk-
sorā, kādreizējās Tēbās, pirmā Ēģip-
tes galvaspilsētā. Tai iepretim, pla   -
tās Nīlas upes otrā krastā, atrodas 
senās Ēģiptes valdnieku – faraonu 
kapenes, arī ne pārāk sen atrastais 
faraona Tutanhamona kaps. Tas 
bija vienīgais faraona kaps, kas 
daudzu gadu simteņu laikā nebija 
uziets un vietējo iedzīvotāju iz -
laupīts. Visas kapu telpas  ir izcir-
stas klinšu kalnu pamatos. Tutan-
hamona akmens kapa telpas at -
rodās zem otra Ēģiptes valdnieka 
Ramzesa kapa telpas, kas jau sen 
bijusi atrasta un pilnīgi izlaupīta. 
Tutanhamona kapā atrodas vairs 
tikai akmens sarkofags, kuŗā ievie -
tots zelta zārks ar Tutanhamona 

mūmiju. Kaps bijis pilns ar zelta 
priekšmetiem, dārgakmeņiem un 
citām dārgām lietām, kas visas 
izņemtas kopā ar zelta zārku un 
izstādītas Kairas vēstures mūzejā, 
atsevišķā telpā. Visi dārgumi no -
vietoti uz galdiem, kas pārklāti ar 
biezu stiklu. Pa telpu staigā poli-
cists ar milzīgu veclaicīgu pistoli pie 
sāniem un, baidoties no zagšanas 
mēģinājumiem, neļauj tūristiem 
stāvēt uz vietas, bet mudina tos 
pastāvīgi kustēties, tā ka nav 
iespējams visu kārtīgi apskatīt.

Valdnieku kapenēs bija intere -
santi vērot tūkstošgadējos krāsai-
nos sienu gleznojumus un uzrak-
stus, kas vietām izskatās tikpat 
jauni kā toreiz, kad tikuši veidoti. 
Ieejot vēsajās kapeņu telpās, rodas 
sajūta, it kā cilvēks ieietu pavisam 
citā pasaulē. Tāda pati sajūta ra -
dās arī Betlēmē, ar marmoru pār-
klātā vietā, kur stāvējis Kristus 
šūpulis; marmorā izveidots cau-
rums ļauj ielaist roku un aptaustīt 
akmeni, uz kuŗa šūpulis stāvējis.

Ēģiptē bija iespēja apmeklēt arī 
pasakainās piramidas un vienīgo 
visā Ēģiptē palikušo ebrēju sina-
gogu Kairas tuvumā. Sinagoga ir 
ļoti veca un draud sagāzties. Visā 
Ēģiptē esot vairs tikai dažas ebrēju 
ģimenes, un tās nespēj sinagogu 
uzturēt kārtībā. Sinagogas sakār-
to šanai visas pasaules bagātās eb -
rēju organizācijas naudu nedodot, 
jo gribot panākt pēdējo Ēģiptē 
dzīvojošo ebrēju ģimeņu izceļo-
šanu uz Izraēlu.

Bija arī pāris stundu brauciens 
pa Nīlu ar buru kuģīti. Tajā dienā 
bija 40 gradu karstums un likās, ka 
no Nīlas ūdeņiem dveš vēl lielāks 
karstums. Bija interesanti vērot 
ēģiptiešu zvejniekus Nīlā. Kāds 
no tiem, kuģītim gaŗām braucot, 
ar dakšu noķēris lielu zivi, klie-
dzot rādīja to kuģīša pasažieriem.

Tika apmeklēts milzīgais Kairas 
bazārs, kuŗā iespējams nopirkt 
visas pasaulē pieejamās mantas.

Prombraucot bija ļoti nepatī-
kami, ka Kairas lidlaukā Ēģiptes 
bankas ierēdņi atteicās pieņemt 
atpakaļ Ēģiptes naudu apmainī-
šanai pret dolaru. Dažam brau cē-
jam palika pilna kabata ar nevēr-
tīgo Ēģiptes naudu. Arī vad. Ozo-
lam iznāca pārvest mājās paciņu 
Ēģiptes naudas.

Vad. Edminds Ozols par izcilu 
darbu apbalvots gandrīz ar visām 
Kanadas skautu goda zīmēm un 
Igaunijas un Lietuvas skautu or  de -
ņiem. Par kopīgu darbu Baltiešu 
kaŗa veterānu organizācijās viņš 
līdz šim vienīgais no trimdas lat -
viešiem apbalvots ar Igaunijas vete-
  rānu Nopelnu krustu un Lietuvas 
aizsargu augstāko apbalvojumu – 
Zvaigznes ordeni. Par piedalīšanos 
1991. gada augusta notikumos 
Latvijā un iestāšanos Latvijas 
Tautas frontes rindās Edmunds 
Ozols apbalvots ar atjaunotās 
Latvijas goda zīmi – Barikāžu 
piemiņas zīmi.

Vad. Edmunds Ozols cīnās ar 
re  dzes traucējumiem un kopš 
pagājušā gada decembŗa neredz 
ne lasīt, ne rakstīt, tāpēc nevar 
vairs darboties iemīļotā filatēlijas 
laukā. Jāpārvar arī citas ļaunas sli-
 mības. Un tomēr vad. Edmunds. 
Ozols vēl vienmēr uzticīgi izpilda 
savu skautu vadītāja solījumu kal-
pot skautismam un veic Kanadas 
veco skautu-gaidu brālības (Ba  den-
Powell Guild) Toronto nodaļas 
priekšnieka pienākumus. Viņš arī  
joprojām vāc lietotas pastmarkas 
vietējā skautisma atbalstam Afrikā.

V.

biedriem iestājās igauņu, latviešu, 
lietuviešu, poļu, ukraiņu un un -
gāru skautu organizācijas Kanadā. 
Organizācijas prezidenta pienā-
kumus rotācijas kārtā veica katras 
organizācijas pārstāvis.

Pirmā lielā nometne notika 
Kanadas simt gadu jubilejas gadā 
un izraisīja lielu ievērību Kanadas 
valdības aprindās. Nometni ap -
meklēja vairāki Kanadas parla-
menta locekļi, un visa nometne 
tika aicināta uz pieņemšanu pie 
Kanadas ģenerālgubernātora Ro -
land Michener viņa oficiālajā 
rezidencē Rideau Hall Otavā. Pie 
šis vecās pils plešas skaists parks 
ar milzīgām puķu dobēm un da -
žādiem koku stādījumiem. Tur 
jautrais ģenerālgubernātors tēr-
zēja ar vadītājiem un zēniem, 
kuŗi mielojās ar viņa sarūpētiem 
atspirdzinājumiem. Pēc pieņem-
šanas daļa vadītāju līdz ar vecā-
kiem nometnes dalībniekiem de -
vās parādes gājienā pa Otavas 
ielām uz Otavas pilsētas domes 
namu, kur Otavas pilsētas galva 
skautiem pasniedza simbolisku 
pilsētas atslēgu. Pēc tam visi atkal 
sēdās savos īrētajos autobusos un 
brauca atpakaļ uz nometni. Par 
šiem notikumiem bija rakstīts 
visos lielākos Kanadas laikrakstos.

Nometne arī saņēma prāvu 
financiālu atbalstu no Kanadas 
federālās valdības – 7000 dolaru 
apmērā. Te jāpiebilst, ka pat glo -
bālās latviešu skautu un gaidu 
lielās nometnes Kanadā nekad 
nav saņēmušas nekādu Kanadas 
valdības financiālu atbalstu. Visi 
seši apvienības dibinātāji, ieskai-
tot vad. Edmundu Ozolu, saņēma 
pašu pirmo Kanadas valsts go -
dazīmi – Centennial Medal. Līdz 
tam laikam Kanadā bija tikai 
Lielbritanijas godazīmes. Apvie-
nības nākamā lielā nometne 
saņēma to pašu financiālo atbal-

Par vienu no skaistākajiem pie-
 dzīvojumiem savās skautu gaitās 
vad. Edmunds Ozols atceras divu 
nedēļu ceļojumu pa Svēto zemi 
– Izraēlu, ko rīkoja Toronto lielā, 
priekšzīmīgi organizētā ebrēju 
skautu vienība. Edmunds Ozols 
darbojās tā kanadiešu skautu no -
vada vadībā, kuŗa sastāvā ir šī 
vie  nība, un tika aicināts braukt 
līdzi. Tas esot bijis pirmais ofi-
ciālais Kanadas skautu apciemo-
jums Izraēlā.

Ceļojums sākās ar vainagu no -
likšanu Holokausta mūzejā; sekoja 
pieņemšana Kanadas vēstniecībā 
Telavivā un dažādu kristīgo un 
jūdu svēto vietu apmeklējumi – 
Golgāta, Kristus kapa ala, no 
kuŗas Kristus augšāmcēlies, Bet-
lēme, Nācarete, vieta Jordānas 
upē, kur Jānis Kristītājs kristījis 
Jēzu Kristu, seno jūdu ķēniņu 
kapavietas, vieta, kur Lota sieva 
pārvērsta  sālsstabā (tas tur stāvot 
joprojām); peldēšanās Nāves jūrā, 
kur sāļais ūdens viegli nes vis sma-
gāko ķermeni pa virsu un, uz mu -
guras guļot, var droši lasīt grāma-
 tu vai laikrakstu, skaistās sāls ak-
mens klintis pie Nāves jūras u.c.

Notika arī tradicionālā kociņu 
stādīšana kāda Izraēlas tuksneša 
malā, kur pie katra iestādītā 
kociņa tiek pielikta plāksnīte ar 
datumu un stādītāja vārdu. Iz -
raēlas territorija sensenos laikos 
bijusi labi apmežota, bet savā 
gadu tūkstošu  vēsturē vienmēr 
tikusi  kaŗotāju baru pārstaigāta, 
un tie kokus nocirtuši ugunij, lai 
gatavotu ēdienu, un nav pievērsuši 
nekādu uzmanību mežu atjauno-
šanai. Tagad jaunā Izraēlas valsts 
dara visu iespējamo, lai mežus 
atkal atjaunotu. Tāpēc katrs ofi-
ciāls Izraēlas apmeklētājs tiek 
aicināts norādītā vietā iestādīt 
kādu kociņu vai košuma krūmu. 
Arī Kanadas skautu grupa ar 
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Ekspedīcijas dalībnieki pie Hermaņa Valtera kapa 2011. gadā

Polārpētnieks Eduards Tolls

Vācbaltu izdevuma Baltische 
Briefe jaunākajā numurā apjo-
mī ga publikācija veltīta polār-
pēt niekiem vācbaltiešiem. Nozī-
mī gu ieguldījumu Arktikas iz -
pē  tē de   vuši Ferdinands Vrangelis, 
Oto Ko   cebū, Kārlis Bērs, Leo-
polds Šrenks. barons Eduards 
Tolls un citi.

Speciālistu grupa – Āchenas uni-
 versitātes ģeoloģijas profesors 
Rolands Valters, inženieris Hanss 
Otto Valters, advokāts Aksels Val -
ters, zinātnes vēsturnieks Erki 
Tammiksārs, kinorežisors Riho 
Vestriks un Igaunijas vēstnieks 
Krievijā Simmu Tīks bija devušies 
pa pēdām 20. gs. sākumā Krie-
vijas Zinātņu akadēmijas organi-
zētai polārekspedīcijai no 1900. 
līdz 1903. gadam. Delegācijas sa -
stāvā bija arī Hermanis Valters 
no Latvijas (1864-1901). Šā gada 
29. jūnijā, pārvarējuši daudzus 
birokratiskus šķēršļus, pētnieki 
sasniedza Koteļņijas salu, kur 
Tolla drauga un ekspedīcijas 
ārsta Hermaņa Valtera atdusas 
vietā nolika vainagu.

Ekspedīcijas iedvesmotājs bija 
Krievijas slavenais polārpētnieks 
Dmitrijs Šparo. Viņš ir pirmais 
krievs, kas 1979. gadā ar slēpēm 
sasniedza Ziemeļpolu, ierakstot 
savu vārdu Ginesa rekordu grā -
matā. 2010. gadā viņš noorgani-
zēja braucienu suņu pajūgā uz 
Koteļņijas salu, lai sakārtotu Her-
 maņa Valtera atdusas vietu. Pa -
vasarī kūstošo ledāju ūdens to 
varēja neglābjami sabojāt. Tika 
uzņemti sakari ar Hermaņa Val -
tera radiniekiem Vācijā. Jautā-

                  par Baltiju
                                                  Pieminot izcilus polārpētniekus

piedalījās viņa Vācijas un Igau-
nijas radinieki – Hanss Oto, 
Aksels un Rolands Valteri. Kapa 
vietu izraudzījās drošākā vietā, 
kur polārā klimata svārstības tam 
nevarētu kaitēt. Rakšanas darbi 
ilga septiņas dienas un noritēja ar 
starpgadījumiem. Divas dienas ra -
cējus apciemoja izbadējies polār-
lācis, saplēsa telti un galdu, ievai-
noja vienu no  brīvprātīgajiem palī-
giem. Nācās palīgā aicināt mednie-
ku, kas tika galā ar nelūgto viesi. 

Pārbedīšanas ceremonijas dalīb  -
nieki uzsvēra Hermaņa Valtera 
nopelnus Arktikas izpētē. Dmit-
rijs Šparo sacīja, ka Valters ar sa  vu 
paraugu vieno krievus, igauņus 
un vāciešus. Hermanim Valteram 
un viņa draugam Eduardam 
Tollam bija kopīgs mērķis – kal-
pot zinātnei. Šo uzdevumu viņi 
izpildīja ar augstu pienākuma 
apziņu. Kapu iesvētīja mācītājs.

Pēc krievu tradicijas tika dzerts 
igauņu un jakutu šņabis ar gar-
šīgām uzkodām. Ceremonijas 
dalībnieki saņēma Jakutijas val dī-
bas dāvanu – bronzas statujiņas, 
Valteru dzimtas pārstāvji – Her-
maņa Valtera vēstules, savukārt 
Valteri ceremonijas dalībniekiem 
dāvināja speciāli šim notikumam 
darinātus vimpeļus. Tuksnesīgā 
tundra un vasaras polārā nakts 
uz Hermaņa Valtera piemiņas 
godinātājiem atstāja neizdzēša -
mu iespaidu.

Hermanis Valters dzimis 1864. ga -

krastiem, meklējot noslēpumaino 
tā dēvēto Saņņikova zemi. Tolls 
savāca spēcīgu, uzticamu vīru ko  -
mandu, kuŗā  iesaistīja arī polār-
pēt nieku, zoologu, medicīnas dok-
toru, ornitologu, Tērbatas univer-
sitātes mācībspēku, Latvijā dzi -
mušo Hermani Valteru. Šonera 
apkalpē bija astoņi zinātnieki, 
kopumā 13 cilvēki. Valteram bija 
uzticēti ārsta pienākumi. Tā kā 
viņš bija arī labs mednieks, viņam 
uzticēja šonera apkalpi apgādāt 
ar svaigu medījumu gaļu.

dās iespēja apmeklēt izcilā polār-
pētnieka Hermaņa Valtera atdu-
sas vietu tālajā Krievijas malā.

Dalailama Igaunijā   
Šā gada augustā Igaunijā triju 

dienu vizītē  bija ieradies Tibetas 
garīgais līderis 14. Dalailama. 
Viņam piešķīra Tartu universi tā-
tes goda doktora titulu un apbal-
voja ar medaļu. Svinīgajā apbal vo-
šanas ceremonijā piedalījās Igau-
nijas izglītības ministrs Jāks Av  -
ikso, aizsardzības ministrs Marts 
Lārs, eksprezidents Ar  nolds Rī  -
tels, Eiroparlamenta deputāti 
Tunne Kelams, Kristīne Ojulande 
un citas augstas amatpersonas.

Dalailamas vizīte izraisīja dip-
lomātisku skandalu. Ķīnas vēst-
nie cība Igauniju apsūdzēja Ti   be  tas 
neatkarības centienu atbalstīšanā. 
Tas sabojāšot Ķīnas un Igaunijas 
attiecības. Esot jāciena Ķīnas ter-
ritoriālā integritāte un jāizvairās 
no tikšanās ar Dalailamu. Savu-
kārt Igaunijas vēstnieku Ķīnā  
„izsauca uz kafiju” Ķīnas Ārlietu 
ministrija. Igaunijas prezidents 
Tomass Hendriks Ilvess neoficiālā 
tikšanās reizē ar Dalailamu ap  -
lie  cināja, ka Igaunija atbalsta vie-
 notas Ķīnas polītiku. Tibetiešu 

Chronika
* Igaunijā dzīvo 93 cilvēki, kas 

ir vecāki par 100 gadiem. Vis ve-
cākā ir Rapelas apgabala iedzī-
votāja – 107 gadi. Šobrīd Igaunijā 
ir 13 personas, kas dzimušas 
1911. gadā.

* Rēveles (Tallinas) Domskola 
darbojās kopš viduslaikiem līdz 
pat Otrajam pasaules kaŗam. 
Šogad 16. augustā tika parakstīti 
dokumenti par tās darbības at  -
jaunošanu. Ar 1. septembŗi sākās 
mācības 1. klasē Domskolas 27 
audzēkņiem. Skolas programmā 
uzsvars likts uz kristīgo vērtību 
apgūšanu.

* Igaunijas tūrisma statistikas 
dati liecina, ka šā gada pirmajā 
pusē sasniegts rekords. Par 16 
procentiem pieaudzis tūristu ap -
meklējumu skaits. No ārzemju 
tūristiem 75 procenti pārnak šņo-
juši Tallinā. Vācu tūristi Igaunijā 
pārnakšņojuši 81 000 reižu. Šo -
brīd Igaunijā ir 1074 tūristu ap  -
mešanās vietas. Igaunijas tūrismu 
veicina aviolīniju attīstīšana un 
daudzie kultūras notikumi Tal-
linā 2011. gadā – Eiropas kultūras 
galvaspilsētā. 

* Jau ilgāku laiku Igaunijā 
notiek diskusijas par nepiecieša-
mību celt Nacionālo mūzeju.. Laik-
raksts Postimees kritizē gauso 

projekta iz -
strādi: „Jau tā-
jums nav par 
parastu ob -
jektu. Tā no -
zīmība nav ie   -
kļaujama pa -
rastās iz  prat-
nes rām jos. 
Igauņi ir ma -
za tauta, kas 
mūžsen cīnī-
jusies par sa -
vu eksistenci. 
Tāpēc augstu 
v ē r t ē  j a m s 

katrs solis, kas stiprina tautas 
pašapziņu. Šajā nozīmē Na  cio-
nā   lajam mūzejam vajadzētu būt 
vis  stiprākajam cietoksnim un 
katra Igaunijas pavalstnieka 
sirds lietai.”

*Divkārtējais olimpiskais čem-
pions slēpošanā Andruss Vērpalu 
iesaistīts dopinga skandalā. Pa  -
saules kausa izcīņas sacensībās 
janvārī Otepē viņam izdarītā 
analize uzrādījusi pozitīvu rezul-
tātu. Starptautiskā antidopinga 
komisija Vērpalam noteica trīs 
gadu diskvalifikāciju. Sportists 
pats noliedza, ka būtu lietojis 
neatļautus preparātus. Viņš pa  zi-
 ņojis, ka beidz aktīvā sportista 
gaitas.

Publikāciju sagatavojis
P. Karlsons                     

Augustā Latvijas patērētājs ir 
turpinājis palielināt tēriņus, kā 
rezultātā mazumtirdzniecības 
apgrozījums valstī mēneša laikā 
ir audzis par 1,6%. Gada laikā 
mazumtirdzniecības apgrozī jums 
ir „uzšāvies” jau par 7,4%. Lai arī 
trešo mēnesi pēc kārtas audzis 
pārtikas patēriņš (+2%), lielākais 
devums joprojām ir nepārtikas 
preču tirdzniecībai (+10,1%). 
Auto degvielas tirdzniecības ap -
gro zījuma indekss joprojām ir ar 
mīnusa zīmi (-10,6%).

Pēdējo trīs mēnešu mazum-

Tautsaimniecība: Latvijas patērētājs palielina tēriņus
un ir optimistiskāks par kaimiņiem

tirdz niecības aktīvitātē ir vēro-
jams straujš uzrāviens. Lai arī 
vērojamā ekonomikas izaugsme 
vēl neatspoguļojas visu mājsaim-
niecības ienākumu kāpumā, eko-
nomikā notiekošais ir mazinājis 
nenoteiktību un ir veicinājis no -
skaņojuma uzlabošanos pieau-
gumu, kas ir atgriezies 2007. gada 
beigu līmenī. Arī uzkrājumu 
sta tistika norāda, ka iedzīvotāji 
lielākoties tērē, un to, pro  tams, 
daļēji veicina arī salī dzi noši 
zemais noguldījumu ienesī -

gums. Šādas tendences rada arī 
zināmas bažas, ka patērētājam ir 
tendence koncentrēties vien uz 
vietēja mēroga notikumiem, pie-
 mēram, konsolidāciju vai valdī-
bas veidošanas jaunumiem, ka -
mēr notikumi eirozonā joprojām 
ir šķietami tāli un viņus neskar.

Tikmēr ES patērētāja noskaņo-
jums kopš maija turpina slīdēt uz 
leju, un tirgotāji ir visai piezemēti 
savās gaidās. Piemēram, Vācijas 
ekonomika ir atguvusies, bez-
darbs zems, bet augustā mazum-

tirdzniecības apgrozījuma kritums 
bijis lielākais pēdējo četru gadu 
laikā. Ja vēl pagaidām parādu 
krizes radīto viļņošanos vietējais 
patērētājs ar sevi nesaista, tad 
vājais patēriņa vērtējums ES ir 
signāls par nākotnes eksporta 
perspektīvām, kas agri vai vēlu 
atsauksies arī uz vietējo patēriņu 
un noskaņojumu.

Jāpiezīmē, ka Latvijas patērētājs 
savā noskaņojumā un vērtējumā 
izceļas arī uz Baltijas fona. Kamēr 
mūsu patērētāja skats joprojām 

ir augšupvērsts, Lietuvas un Igau-
nijas patērētāja noskaņojums 
kļūst piezemētāks. Ir pamats sa -
gaidīt, ka gada pēdējā ceturksnī 
noskaņojums tomēr kļūs piesar-
dzīgāks, bet aktīvitāte mērenāka. 
Tomēr tendence var pārcelties arī 
uz nākamā gada sākumu. Šādā 
gadījumā, ja pieaug negātīvo 
scēnariju iespējamība, patērētājs 
var tikt pārsteigts nesagatavots, 
kas izpaustos arī patēriņa kra-
sākās svārstībās.

Dainis Gašpuitis,
SEB bankas analitiķis

Ekspedīcija grūto ceļojumu 
sāka 1900. gada 8. jūnijā. Pirmajā 
pārziemošanas laikā Taimiras līcī 
Hermanis Valters saslima. Ciez-
dams stipras reumatisma sāpes, 
viņš vīrišķīgi turpināja  ārsta un 
meteorologa darbu. Otrā pārzie-
mošana Koteļņijas salas rietumu 
līcī bija liktenīga. Reumatismam 
pievienojās sirds vājums. Vēl da  -
žas dienas pirms nāves Valters 
izstrādāja plānu, kā suņu pajūgā 
sasniegt Ziemeļpolu. Viņš nomira, 
izdarot pētījumus meteorolo-
ģiskajā stacijā.

Tolls uz Pēterburgu 1902. gada 
5. martā nosūtīja telegrammu par 
Valtera nāvi: „Pēc ilgstošas sli  mī-
bas miris ārsts Hermanis Valters. 
Polārā ekspedīcija zaudējusi mī  ļo-
to ārstu un manu tuvāko draugu.”

Šoneŗa Zarja apkalpe Hermani 
Valteru apglabāja Koteļņijas salas 
pakalnā netālu no kuģa pārziemo-
šanas vietas. Vēlāk Eduards Tolls 
kopā ar diviem ekspedīcijas da  -
lībniekiem pazuda bez vēsts. Her   -
maņa Valtera draugi uzstādīja 
viņam pieminekli Sontaganā, 
netālu no Tērbatas. Pieminekli 
bieži apmeklēja Valtera Vācijas 
radinieki. Viņu mājās pie sienām 
piekārtas Rolanda Valtera Her ma-
 ņa piemiņai radītas gleznas Tikai 
pēc 110 gadiem radiniekiem ra -

jums bija – ko darīt ar Hermaņa 
Valtera pīšļiem: pārvest uz Igau-
niju (kur viņš studējis, darbojies, 
dzīvojis), vai uz Latviju (kur dzi-
mis), vai atstāt Koteļņijas salā. 
Pēc sarunām ar Krievijas Ārlietu 
ministrijas un Sahas Republikas 
(Jakutijas apgabala) ierēdņiem 
tika nolemts, ka polārpētnieka 
mirstīgās atliekas atstājamas Ko -
teļņijas salā.

Hermaņa Valtera pārbedīšanā 

Dalailama sarunā ar Igaunijas premjērministru 
Andrusu Ansipu

 dā Valkas pagasta Ērģemē, kur 
viņa tēvam piederēja muiža. 
Studējis medicīnu Tērbatas uni-
versitātē, vēlāk dabaszinātnes – 
Berlīnē un Vīnē. Strādājis par 
ārstu Tērbatā.  

Eduards Tolls noorganizēja 
ekspedīciju imperijas Galējo Zie-
 meļu apgabalu izpētei. Viņa rī  cī-
bā tika nodots šoneris Zarja, ar  
kuŗu ekspedīcijas dalībnieki 
brau ca gar Ziemeļu ledus okeana 

vēsture, reliģija un kultūra ba   gā-
tina Ķīnas kultūru. Tibetas kul-
tūras daudzveidības saglabāšana 
nākamajām paaudzēm ir mūs-
dienu humāns mērķis. Mazo 
tautu kultūra un valoda padara 
mūs bagātākus, atklātākus un 
gudrākus.

Dalailama tikās ar Igaunijas 
parlamenta Tibetas atbalsta gru-
pu. Sarunās piedalījās arī Latvijas 
un Lietuvas pārstāvji. Pēc tikšanās 
Dalailama rīkoja vakariņas, kuŗās 
piedalījās Igaunijas amatpersonas.

Dalailama Igauniju jau bija 
apmeklējis 1991. un 2001. gadā. 
Viņš ir 76 gadus vecs, apmēram 
divpadsmit ASV universitāšu  un 
Vācijas Mārburgas universitātes 
goda doktors.
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This year marks the 70th anni-
versary of the first Soviet depor-
tation, when the Baltic nations of 
Latvia, Lithuania and Estonia 
were occupied by the Soviet for-
ces under the Secret Non-
Aggression Treaty on August 
23,1939, also known as the 
Molotov – Ribbentrop Pact with 
Nazi Germany. 

 The deportations of June 14th, 
1941 involved about 15,500 resi-
dents of Latvia, 34,200 Lithu-
anians and 10,000 Estonians. 
Among the Latvian deportees 
were 3750 children under the 
age of sixteen. Among the respec-
tive national citizenry were Jews, 
Poles, Russians, Ukrainians and 
Germans. During the transit, 
men were separated from their 
families and sent to Gulag hard 
labor camps, where the majority 
of them perished. Many were 
summarily executed, others died 
of starvation, malnutrition and 
diseases; those sent to the Polar 
regions died of inclement weath-
er due to lack of winter clothing. 
The women and children were 
sent to work in special settle-
ments or cast adrift in the 
Siberian tundra. Here also, many 
died due to hard labor, starva-
tion, disease and exposure to the 
elements.

The atrocities of mass deporta-
tions continued on March 25, 
1949 when 42,000 were forcibly 
exiled, transported in railway 
cattle cars to the outer regions of 
Siberia. All together 30,000 fami-
lies, totaling 95,000 individuals 
were deported from the three 
Baltic states.

This year’s Gulag pilgrimage 
was preceded by a commemora-
tive ceremony on June 14th in 
Latvia’s capital Riga. A memorial 
remembrance was held at the 
Latvia’s Museum of Occupation, 
St. John’s Church and the Free-
dom Monument with Latvia’s 
President Valdis Zatlers, govern-
ment officials, former deportees 
and their descendants participat-
ing.

The pilgrimage commenced 
on June 16th and concluded on 
June 27th. This year’s pilgrimage 
was specifically ascribed to the 
memory of the men that peris-
hed in the Gulags of the Ural 
mountains, the labor camps of 
Solikansk and Vjatlag. 8,250 
Latvian men, leading members 
of state and local governments, 
home guard, clergy, business-
men and educators had entered 
these enslavement camps. After 
Stalin’s death in 1953, those who 
had served their prescribed sen-
tences were eventually allowed 
to return; fewer than 100 had 
endured and returned to their 
homeland.

The trip was organized by 
Latvian film maker Dzintra 
Geka, who, during the past 
decade, has ventured to Siberia 
documenting the nation’s horrid 
tragedies. Dzintra Geka and her 
organization, “The Children of 
Siberia”, has interviewed over 
700 deportees and compiled 
their stories, who as children 
were deported and now reside in 
Latvia, Israel and the West. She 
has published these testimonials 
in Latvian and in English and 
produced more than a dozen 
video films and DVDs.

The travel group of 29 was 
comprised of the film crew and 

BACK TO SIBERIA
Omsk, Yekaterinburg, Solikamsk, Vjatlag, Kirov

directors, former deportees, chil-
dren and grandchildren of 
deportees, members of media 
and a few relatives of deportees. 
The participants spanned three 
generations, from close to 30 so -
mething to 86 years, as children, 
remembering their parents or 
dear relatives, as grandchildren 
bidding farewell to grandparents; 
all seeking the spiritual closing 
with their loved ones. Early on, a 
classification was cast based on 
age, yielding almost equal group-
ing. The youngsters, those under 
fifty and the seasoned seniors; 
yet there was more stamina with 
the latter. Baiba was our admin-
istrator, guide and mother hen, 
all rolled into one. She would be 
our daily sentinel, first to rise 
and last to fall; throughout the 
day she would head-count, not 
for fear of some abduction, but 
to extract those that lagged 
behind by trying to maximize 
their time with memories of 
loved ones. Raimonds, a profes-
sional photographer from Aus-
tralia, immortalized everyone at 
times when they did not shield 
their grief. Pēteris Vasks, a Lat vi an 
world class composer, though 
freq uently absorbed in his 
thoughts for a new Siberian sym-
phony, would spontaneously 
share his insights, conveying 
tranquility amidst the historic 
horrors. Daumants, the senior 
citizen of 86 years, despite his age 
amazed us with his strength and 
vitality, reminisced about his 
childhood days in Siberia and 
bid farewell to his father of 70 
years ago. Amanda and Guntis 
as the youngest journalists were 
ever present to capture every 
spoken word memorializing this 
tragic era.

Although the presence of the 
news media was primarily to 
provide information to the Lat -
vian community, there was still 
trepidation for our journalists 
visa vis Moscow. The Russian 
government charges that foreign 
correspondents seldom write 
com plimentary stories about 
Russia, but tend to “dig up alleged 
atrocities of the past”. The disap-
pearance of dozens of Russian 
journalists in the recent past 
serves as a reminder that 
Kremlin’s executions are still 
credited to persons unknown.

Our pilgrimage group in Si -
beria was referred to as the “dele-
gation”. We did require an official 
invitation and special permis-
sion to be in the proximity of the 
former Gulags, for some are still 
active places of incarceration. We 
all traveled with Latvian pass-
ports and Russian visas, yet upon 
our arrival, our greeters knew 
the two of us from the USA and 
the fellow companion from 
Australia. And yet, those of us 
who have watched the B movies 
from Hollywood can spot in real 
life the escorts, the people who 
are assigned for our “safety”, in 
black leather jackets and guides 
in dark polyester suits and blue 
shirts, very distinct in their attire 
from the local residents.

 This year also marks the 20th 
anniversary of the fall of the 
Soviet Union, when President 
Boris Yeltsin demanded demo-

cratic change. Fifteen years later 
Prime Minister Vladimir Putin 
called the collapse of the Soviet 
Union “the greatest geopolitical 
tragedy of the century”. Today 
few people view the coup of 1991 
as a victory for democracy. The 
recent Russia’s Levada Center 
poll finds that “49% of Russians 
believe the country has taken the 
wrong direction since 1991, 
compared to 27% who believe 
the opposite”. Just 10% of the 
respondents consider it a demo-
cratic victory over Soviet Com-
munist rule. In Siberia, the peo-

Latvian Omsk Society. We pre-
sented them a commemorative 
bronze plaque dedicated to the 
Latvian men who perished in the 
Gulags in their locale. The 
Society is comprised of about 
one hundred members, former 
deportees, their descendants and 
descendants of voluntary immi-
grants to Siberia in the 1800s. 
Prior to Stalin’s purge of the 
1930s, there were more than 
200,000 Latvians living produc-
tively in this region. Today, bare-
ly 1000 can be identified with the 
former settlers. 

lated by numerous Russian 
Orthodox churches of a bygone 
era. A former cloister which had 
been converted to a prison dur-
ing Stalin’s reign, now exhibits its 
torture cells to the public. 
Ironically, the Historical Museum 
prominently displays pictures of 
former camp administrators, 
their awards and the exemplary 
quotas that they had fulfilled. 
Upon inquiring about those who 
perished, their death certificates 
or court documents, the muse-
um administrator sheepishly 
refused our request, qualifying 
that such documents are no lon-
ger housed here. A local Russian 
historian expressed great alarm 
that the statue of limitations on 
official documents expires after 
75 years and that all historic 
documents of the Soviet Gulags 
could be officially destroyed.

VJATLAG
 Our next planned stop was the 

Vjatlag camp complex near 
Lesnoy in the Kirov Province. At 
2 AM we arrived in Lesnoy after 
a seventeen hour grueling bus 
ride. Our overnight accommo-
dations were in the same dilapi-
dated village that houses the 
approximately 4,000 prison 
guards. Here the “well being” of 
our delegation was visibly guard-
ed. Our bus was escorted by 
white SUVs to ensure we did not 
venture toward the active camps. 
We had secured permission to 
visit the former Gulag sites. We 
had been expected. Our hosts 
had cut a path of more than a 
mile through the local vegetation 
and laid freshly sawed planks 
across the swampy terrain. At 
our destination, we found 
charred remains of buildings that 
once had housed enslaved 
Latvians. Here a fellow traveler 
erected a homemade cross from 
Latvia in a forest in a vast field of 
mass graves, in remembrance of 
his grandfather.

KIROV
In Kirov, we stayed in a five 

star hotel. We were given a 50% 
discount with compliments of 
the governor of Kirov Province. 
That evening the governor’s staff 
hosted us a farewell dinner, a 
three course meal with fine wine 
and vodka, yet nobody was in a 
mood for any festivities. An early 
morning flight via Moscow 
brought us back to Riga.

My memory is haunted by sto-
ries: A Latvian deportee in the 
Vjatlag Gulag in 1941 struck a 
deal with his captors; by exceed-
ing his daily quota for 8 years, he 
was released then from his ten 
year sentence. In Omsk, in 1930, 
an order was received from 
Moscow specifying how many 
enemies of the state should be 
imprisoned and how many to be 
shot. When the order was 
received to execute 4,000 , the 
region’s administrator replied 
that he had fulfilled more than 
his quota and shot 7,000. The 
reply was graciously accepted by 
Moscow as well done and com-
plete.

After my fourth pilgrimage to 
Siberia, I still ponder man’s inhu-
manity to man and continue to 
probe the unanswered question, 
why some survived and returned 
unbroken in spirit, while others 
perished.

 Aivars Jerumanis

ple tend to distance themselves 
from Moscow politics, yet stat-
ues of Lenin are prominently on 
display in city centers and village 
squares, polished in black lac-
quer, silver or bronze. Lenin is 
still revered and nostalgia seems 
to welcome Putin’s stability at the 
cost of democratic freedoms, 
with the majority placing a higher 
value on “order” than on human 
rights. One observer in Siberia 
stated succinctly “nothing has 
changed, but we do have freedom 
to travel, if you have the money!”.

We began our journey in Riga 
with a one hour flight to Moscow 
and an overnight flight southeast 
to Omsk. Our trip continued 
over land by bus the next ten 
grueling days, 3,500 km in 85F 
heat to Yekaterinburg, crossing 
the Ural mountains to the swamp 
lands of Solikansk and Vjatlag 
and finally to Kirov for a flight 
back to Riga.

OMSK
Omsk, an industrial city, had 

little to offer for viewing plea-
sure. On the outskirts of Omsk 
we visited a Russian Orthodox 
cloister complex with numerous 
churches, newly built and spa-
cious, built on the grounds of 
mass graves of those from for-
mer Gulags.

We traveled to a village where 
our fellow traveler had spent his 
youth since the age of four and 
was fortunate to find a friend of 
52 years ago. Our traveling com-
panion found his father’s grave 
in a forgotten cemetery and 
marked it with a fir tree seedling 
he had brought from Latvia. In 
this same cemetery were also 
other Latvian graves, but the 
wooden crosses had weathered 
and only those with metal 
plaques could still be identified. 

 In Omsk, the Heritage Cultural 
Center is shared by various 
nationalities; we were warmly 
greeted by representatives of the 

YEKATERINBURG
We traveled northwest to 

Yekaterinburg. The two lane 
Siberian highways are wavy and 
potholed, with heavy truck traf-
fic limiting our speed to barely 
35 mph. Yekaterinburg, a city 
founded in the early 1600s had 
been a small industrial city with 
abundant mineral mines sur-
rounding it. The city gained its 
prominence with the execution 
of Russian Tsar Nicholas II and 
his family. After the fall of Soviet 
Communism, it has blossomed 
into a modern, cultural and pros-
perous city, even its’ adopted 
native son Boris Yeltsin has a 
prominent statue in front of a 
mirror and glass business center.

SOLIKAMSK
In a somber mood we travel to 

Solikamsk, a town still surround-
ed by numerous slave labor 
camps with its work force 
deployed in potash and salt 
mines and in lumber produc-
tion. The slave labor camps first 
appeared here in the 17th century 
during the Czarist era. It was 
after the Bol shevik Revolution 
that Gulags enveloped the entire 
Soviet Union, for Stalin believed 
that the Gulags were essential to 
Soviet economic growth. Only in 
1987 Mikhail Gorbachev began 
to dissolve somewhat the Soviet 
Union’s political prisoner camps. 
Yet here the camps still incarcer-
ate criminal and political prison-
ers, mainly Chechens.

Sparse records show that some 
800 Latvians had been incarcer-
ated here. As a personal testi-
mony, a fellow traveler read her 
grandmother’s letter written 70 
years ago to her grandfather; he 
had perished here in 1941 only 
to be buried in a mass grave. In 
1995 Imants Knagis traveled here 
to erect a 30 ft wooden cross in 
memory of those Latvians that 
perished here. 

The large city square is popu-
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents Andris 
Bērziņš  

Skolotāju dienas apsveikumā 
teica, ka valsts labklājības un 
izaugsmes pamats ir izglītota 
nācija un izglītība ir tas stingrais 
pamats, uz kuŗa balstāma un 
būvējama arī Latvijas nākotne. 
Prezidents norādīja, ka laba un 
konkurētspējīga izglītība paveŗ 
durvis uz veiksmīgu karjēru, tā ir 
cilvēka pašapziņas un arī lab-
klājības garants. Skolotājiem 
Bērziņš vēlēja ikdienas darbā rast 
gandarījumu, prieku par laiku, 
ko velta saviem audzēkņiem un 
līdzcilvēkiem. Paidagogiem ne -
nogurstoši jāizglītojas pašiem, lai 
iegūtās zināšanas varētu sniegt 
mūsu valsts nākotnei – jau-
niešiem.

1966. gada 5. oktobrī Parīzē 
tika pieņemtas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Izglītības, zinātnes 
un kultūras organizācijas 
(UNESCO) un Starptautiskās 
Darba organizācijas (ILO) reko-
mendācijas par skolotāju statusu. 
1994. gadā sāka svinēt Pasaules 
skolotāju dienu.

Nedēļa pārdomām
Pēc pirmā sarunu raunda ar 

polītisko partiju pārstāvjiem 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
pauda gandarījumu par polītiķu 
izteiktajiem viedokļiem. Tika 
runāts par turpmākās fiskālās 
polītikas mērķu un pamatprin-
cipu nemainību, nodarbinātības 
un demografijas jautājumu prio-
ritāru risināšanu. Visi polī tiskie 
spēki apliecināja gatavību atbil-
stīgi noslēgtajām saistībām vēl 
šajā gadā pabeigt starptautiskā 
aizdevuma programmu un 
turpmākajā darbībā nodrošināt 
Latvijas virzību uz bezdeficita 
budžetu, sasniedzot Māstrichtas 
kritērijus un īstenojot stingru 
fiskālo disciplīnu nākotnē.

Valsts prezidents sagaida, ka 
11. Saeimā iekļuvušās partijas un 
apvienības vienosies par koalici-
jas modeli un sadarbības prin-
cipiem līdz šīs nedēļas beigām. Ir 
piecas partijas, starp kurām 
jāizšķiras, nevis divas. “Labākā 
koalicija būs tā, kas tiks izveidota,” 
teica Valsts prezidents.

 Ja vienošanās netiks panākta, 
Valsts prezidents ir gatavs turp-
mākai rīcībai. Bērziņš norā dīja, 
ka rīkošoties tā, kā pieņemts 
parlamentārās demokratiskās 
vals tīs, sīkāk gan neko nepaskaid-
rojot. Par tālāko rīcību šādā 
gadījumā prezidents paziņošot 
10. oktobrī. Neoficiāli kļuvis 
zināms,  ja partijas nespēs pašas 
vienoties par valdības koalicijas 
modeli un ministru prezidentu, 
tad Valsts prezidentam neatliks 
nekas cits, kā uzticēt valdības 
veidošanu vēlēšanu matēma-
tiskajam uzvarētājam – Saskaņas 
centram.

Pāris stundu pēc 
pusnakts...

Zatlera Reformu partijas (ZRP) 
valdes sēdē, kas beidzās pāris 
stundu pēc pusnakts, nolemts, 
ka trešajam koalicijas partnerim 
jābūt apvienībai Saskaņas centrs 
(SC). ZRP arī aicina Valdi 
Dombrovski (Vienotība) turpināt 
vadīt valdību. ZRP ieskatā 
Vienotība ir tuvākais ideoloģiskais 
partneris, taču ZRP izvirzītie 

reformu plāni ir īstenojami tikai ar 
plašas koalicijas atbalstu Sa  eimā.

ZRP tomēr ir priekšnosacījumi 
sadarbībai ar SC. Viens no tiem: 
SC jāatbrīvojas no interfrontes 
un komūnistiskās partijas rēgiem, 
tāpat kā citām partijām jāatbrī-
vojas no iekšējā ienaidnieka 
mek  lēšanas.

Kādas sekas varētu būt SC 
aicināšanai koalicijā...

Kādreizējais Latvijas Sociāl-
demokratiskās strādnieku parti-
jas līderis Juris Bojārs intervijā 
Latvijas Avīzei skaidro, kādas 
sekas varētu būt, ja nākamās 
valdības koalicijas sastāvā būs 
iekļauts Saskaņas centrs. Bojāra 
ieskatā nav nekāda saprātīga 
pamatojuma tam, kāpēc latviešu 
tautai, kas dibinājusi šo valsti un 
ieguvusi komfortablu vairākumu 
kārtējās vēlēšanās, pašai nepār-
valdīt savu valsti. Nav tādu ne 
starptautisko, ne valsts tiesību 
normu, kas to liegtu. Piekāpšanās 
varētu novest pie grūti labojamām 
vai pat nelabojamām negātīvām 
sekām, proti, ka Latvija kļūst par 
pirmo Krievijas instrumentu 
Eiropas Savienībā un NATO. 
Saskaņas centra pretenzijas uz 
varu izsveŗamas tikai kopsakarībā 
ar vienlaicīgu Krievijas,  iekšpo-
lītikas, ārpolītikas un tur patla-
ban pastāvošās valsts iekārtas 
vērtēšanu.

Piekāpjoties SC pretenzijām uz 
varu Latvijā, tiktu ignorēta divu 
pretimstāvošu vērtību sistēma, 
polītiskas attieksmes pret 
demokratiju un cilvēka tiesībām 
pastāvēšana, kā arī tiktu aizmirsta 
šī reģiona vēsture un atšķirīgā 
mentalitāte. Krieviski runājošie 
Latvijā praktiski joprojām dzīvo 
Krievijas informācijas telpas, 
mentalitātes un polītikas dominē-
šanas apstākļos bez jebkāda ob -
jektīva pamata latviešu cerībām 
uz situācijas radikālu uzlabošanos 
tuvākajā nākotnē.

Bojārs norāda, ka 11. Saeimas 
vēlēšanu rezultāts ir Latvijas 
vairākkārtējas okupācijas tiešas 
sekas. Deokupācija ne pēc viena 
kaŗa nav notikusi. Pēc neatkarīgās 
Latvijas dibināšanas Latvijas pas-
tāvīgie iedzīvotāji, ieskaitot vācie-
šus un krievus, ieguva Latvijas 
pavalstniecību, izņemot tos, kas 
cīnījās pret Latvijas neatkarību. 
Pēdējais kritērijs pēc Latvijas ne -
atkarības atjaunošanas netika ne 
stingri pārbaudīts, ne īstenots.

SC, lai tiktu valdībā, ir piekri-
tis, ka okupācija ir bijusi, taču 
pašu okupantu nav. „Tad jau arī 
padomju laikā represijas organi-
zējušo vairs nav. Arī 1991. gada 
militārā puča laikā cilvēkus šāvu-
šo tad nav.” PSRS laikā Latvijai 
bija triju mēnešu laikā jāpiešķir 
dzīvokļi jebkur demobilizētajiem 
padomju virsniekiem, ko viņi arī 
masveidā izmantoja. Rietumu 
lielvalstis faktiski piespieda Lat-
viju pēc līguma atstāt savā ter-
ritorijā vairākus desmitus tūks-
tošu bijušo Krievijas armijas 
virs  nieku un to ģimeņu locekļu. 
Ir naīvi domāt, ka pagājušo 20 
gadu laikā viņi ir kļuvuši par 
kvēliem neatkarīgās Latvijas pat-
 riotiem. 

Vienotības lēmums
Vienotība  nepiekrīt veidot 

koa  l i  ciju ar Saskaņas centru un 

aicināja ZRP līdz nākamajām sa -
runām pārdomāt savu lēmumu 
par Saskaņas centra iesaistīšanu 
koalicijā. Vienotības priekšsēde 
Sol  vita Āboltiņa norāda, ka koa-
licija ar SC nav pieņemama ideo-
loģisku, nevis etnisku ap  svē-
rumu pēc.

Vēlas četru partiju 
koaliciju

Zatlera reformu partija (ZRP) 
un Vienotība  kopējā sanāksmē 
nolēma aicināt izveidot nacio-
nālās saliedētības koaliciju, tajā 
būtu arī abi ideoloģiskie preti-
nieki - nacionālā apvienība Visu 
Latvijai/Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK un Saskaņas centrs (SC). 
Šādā koalicijā netiktu aicināta 
Zaļo un Zemnieku savienība, jo 
pret to katēgoriski iebilst ZRP. SC 
un Nacionālās apvienības līdeŗi 
paziņoja, ka ir skeptiski par ie -
spējām sastrādāties.

Ja SC  izpildītu 
nosacījumus...

Pēc ZRP deputāta Valža Liepiņa 
domām, Saskaņas centra aicinā-
šana koalicijā un valdībā ir iespē-
 jama pēc vairāku šķēršļu novāk-
šanas un priekšnosacījumu izpil-
des. Liepiņš iepriekš bija diezgan 
skeptisks par sadarbību ar SC un 
pat neizslēdza iespēju pamest 
ZRP, bet nedēļas nogalē ar savu 
parakstu apliecināja atbalstu ZRP 
valdes 1. oktobŗa lēmumam par 
SC aicināšanu valdībā.

Liepiņš aģentūrai LETA skaid-
roja, ka viņam nav nekas pret 
sadarbību ar SC, ja tā rīcība at -
bilst ZRP principiem. Viens no 
galvenajiem šķēršļiem SC nonāk-
šanai valdībā ir Latvijas Sociā-
listiskās partijas (LSP) atrašanās 
SC un tās vadītāja Alfrēda Ru -
bika, atrašanās SC valdē. ZRP 
valdes lēmumā uzsvērti priekš-
nosacījumi sadarbībai ar SC: 
Latvijas okupācijas fakta un val-
stiskuma nepārtrauktības atzīša-
na, tiesiskuma principu ievēro-
šana un atbildīga ekonomiskā 
polītika. ZRP vēlas sagaidīt neat-
griezeniskus soļus no SC, kas 
skaidri apliecinātu lojālitāti Lat-
vijas valstij. Ja SC neizpilda šos 
priekšnosacījumus un prasības, 
nevar būt runa par SC iekļaušanu 
valdības koalicijā.

Valža Dombrovska 
viedoklis

Latvijas Televīzijas raidījumā 
Labrīt, Latvija! Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis (Vie-
notība) sacīja, ka, īstenojot Zat-
lera reformu partijas (ZRP) 
pirms vēlēšanām izvirzītos ties-
iskuma un cīņas pret oligarchi-
em principus, jaunā koalicija 
būtu jāveido ar nacionālo 
apvienību Visu Latvijai! Tēv-
zemei un Brīvī bai/LNNK. Dom-
brovskis aicināja atskatīties uz 
10. Saeimas darbu un izvērtēt 
katras partijas balsojumus. 
Īstenojot cīņu pret naudas un 
varas koncentrēšanos oligarchu 
rokās, koalicija jāveido ZRP, 
Vienotībai un Nacionālajai 
apvienībai. Dombrovskis to no -
dēvēja par tiesiskuma koaliciju.

Vienotības valde, meklējot ie -
spē  jamos risinājumus, atbalstīja 
nacionālās saliedēšanas koalici-
jas modeli, kuŗā būtu četras 
partijas - ZRP, Vienotība, SC un 

Nacionālā apvienība. Vienotības 
valde noraidījusi iespēju izveidot 
triju partiju koalīciju - ZRP, 
Vienotība un SC.
 
Morāles jautājumi

Eksprezidenta Valža Zatlera 
ieskatā varētu rasties morālas 
dabas jautājumi, ja Vienotības 
līdere Solvita Āboltiņa vēlētos 
pretendēt uz 11. Saeimas priekš-
sēdes amatu, rakstīts portālā 
Pietiek.com. Zatlers gan atturas 
precīzēt, vai iemesls tam ir fakts, 
ka Āboltiņas vadītā Saeima ir 
tikusi atlaista, viņš arī skaidri 
neatbild, vai pats vēlētos ieņemt 
šo amatu. 

Uz jautājumu, vai vēlas ieņemt 
Saeimas spīkera amatu, Zatlers 
atbildēja: „Kad jūs esat dzirdējuši 
mani par amatiem runājam?” 
Savukārt jautāts, vai, viņaprāt, uz 
šo amatu varētu pretendēt Ābol-
tiņa, Zatlers atbildēja: „Tas ir 
morālas dabas jautājums.” 

 Neoficiāli no ZRP izskan, ka 
eksprezidenta partija varētu ne -
celt iebildumus pret Āboltiņas 
palikšanu Saeimas priekšsēdes 
amatā, ja tā ir cena, kas jāmaksā 
par Vienotības pievienošanos 
plašai valdības koalicijai ar 
Saskaņas centru.

ZZS gatava deleģēt savus 
ministrus jaunajā valdībā

11. Saeimā ievēlēto polītisko 
spēku konsultāciju pirmā raunda 
nobeigumā ar Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu tikās Zaļo un 
Zemnieku savienības pārstāvji. 
Viņi prezidentam apliecināja 
gatavību strādāt gan valdībā, gan 
opozicijā, kā arī nepieciešamības 
gadījumā deleģēt savus minis-
trus valdībā. ZZS Saeimas frakci-
jas vadītājs Augusts Brigmanis 
norādīja, ka sabiedrība ir uzti-
cējusies ZZS saraksta līdeŗiem - 
gandrīz visi no tiem ir ievēlēti 
jaunajā Saeimā, tāpat arī gandrīz 
visi tagadējās valdības ZZS mi -
nistri. Tāpēc savienība būtu gata-
va nepieciešamības gadījumā tos 
deleģēt darbam arī jaunajā 
valdībā.

ZZS ieskatā pareizi būtu, ja 
partijas, kas piedalās koalicijas 
veidošanā, uzreiz nosauktu arī 
ministru kandidātus jomās, ku -
ŗās vajadzīgas reformas. Tas 
nozīmētu, ka partijām būtu jānāk 
klajā ne tikai ar ministru prezi-
denta un finanču ministra, bet 
arī veselības, izglītības un zināt-
nes, kā arī labklājības ministra 
posteņu kandidātiem.

Panākta vienošanās par 
airBaltic glābšanu 

Oficiāli parakstīta vienošanās 
par nacionālās aviokompanijas 
airBaltic glābšanu. Saskaņā ar 
airBaltic akcionāru - valsts un 
“Baltijas aviācijas sistēmu” (BAS)  
vienošanos tiek izbeigts valstij 
neizdevīgais akcionāru līgums 
un veikti nepieciešamie iegul-
dījumi aptuveni 100 miljonu latu 
apmērā lidsabiedrības pamat-
kapitālā.

Valsts ieguldījums būs 57,6 
miljoni latu, financējums tiks 
nodrošināts kā Valsts kases 
aizdevums ar iespēju to vismaz 
daļēji kapitālizēt. Līdzekļi pare-
dzēti operatīvo zaudējumu segša-
nai, kas ir šogad un daļēji pa -
redzēti nākamgad. Daļu esot 

gatavība novirzīt arī gaisa flotes 
modernizācijas vajadzībām.

Deviņi jauni prokurori 
Svinot Latvijas Prokurātūras 

21. gadadienu, deviņi jauni pro-
kurori deva zvērestu un saņēma 
dienesta apliecību. Šogad tiek 
plānots pieņemt darbā vēl 15 
jaunus prokurorus. Ģenerāl-
prokurors Ēriks Kalnmeiers 
pastāstīja, ka pēc trīs gadu pār-
traukuma  šogad plānots pieņemt 
darbā 24 jaunus prokurorus, 
tātad pašlaik ir atrisināts kadru 
jautājums rajona līmeņa proku-
rātūrās.

Būvlaukumā Jelgavā, 
Langervaldes ielā,

28. septembrī ielikts pamatak-
mens jaunajai lauksaimnieku 
piena pārstrādes rūpnīcai. Tā 
būs ražotne ar nacionālo kapitālu, 
kuŗas īpašnieki būs 600 zem-
nieku saimniecību īpašnieki. Šis 
notikums svarīgs tāpēc, ka pienu 
nevajadzēs pārdot citās valstīs un 
no tā ražos un pārdos citās valstīs 
produktus ar augstu pievienoto 
vērtību. Rūpnīca nodrošinās 
pilnu ciklu – no piena pārstrādes 
līdz gala produktam. Šis modelis 
daudzās valstīs pierādījis savu 
konkurētspēju. 

Jaunā rūpnīca sāks darboties 
nākamā gada pavasarī un ik 
dienu pārstrādās 250 tonnas 
piena. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir 10,5 miljoni latu, no 
kuŗiem kredits investīcijām ir 
aptuveni 6,5 miljoni latu, zem-
nieku pašu ieguldījums 1,275 
miljoni latu un ES līdzfinancējums 
- 2 951 776,80 lati.

Kā sveštautiešiem uzvesties 
latviešu zemē Latvijā?

To jau 1934. gadā pateica 
toreizējais Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis. Uzrunā krievu 
valodā Daugavpilī 17. augustā 
viņš sacīja:

Mēs negribam otram pāri darīt, 
jo mums visiem uz šīs zemes ir 
jādzīvo. Raudzīsim katrs savu 
vietu apzināties un ļausim no šīs 
apziņas arī vadīties. Ar to vien 
nepietiek, ka tie, kas nav latvieši, 
apliecinās vārdos, ka viņu 
attiecības ir grozījušās un ka  nu 
viņi ir gatavi mūsu valsti karstāki 
mīlēt nekā līdz šim. No viņiem 
prasīs, lai to pierāda arī darbos 
un lai tas pārietu viņus uzskatos 
(..). Mums nav iebildumu, ka 
mūsu sveštautieši dara visu, lai 
vairotu slavu viņu valstij. Mums 
nav nekā pretim, ka viņi paliek 
pie savas valodas un ka viņi 
neatsakās no savām īpatnībām 
parašām un tikumiem. Bet mēs 
prasām, lai katrā laikā – tagad un 
visā nākotnē – mūsu Latvijas 
pavalstnieki sveštautieši pirmā 
vietā stādītu un turētu Latviju, 
- lai viņi strādātu un pūlētos 
Latvijas garā. (Izcēlums mūsu. 
– Red.) Visiem viņu darbiem 
jābūt vērstiem uz to, lai vispirms 
nāktu labums tai valstij, kuŗas 
aizsardzību un kuŗas likumu 
labumus viņi bauda, šeit dzīvo-
dami.

  Šie vārdi skan ļoti mūsdienīgi. 
Šķiet, sabiedrības integrācijas 
prog rammas veidotājiem derētu 
tajos ieklausīties.

    Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Latvijas polī-
tikā notikumi 
virzās uz priek-
šu visnotaļ 
lēnām. Kopš 
Saei mas ārkār-

tas vēlēšanām jau pagājušas vai-
rākas nedēļas, bet galīgo lēmumu 
par nākamo valdošo koaliciju 
ievēlētās amatpersonas kā nav, tā 
nav pieņēmušas. Taču pamazām 
veidojas skaidrākas aprises. 30. 
septembrī vēlu naktī Zatlera 
Reformu partija (ZRP) nosprie-
da, ka koalicijā ir jāņem Saskaņas 
centrs (SC). Viens no argumen-
tiem varētu būt arī tas, ka Valsts 
prezidents Andris Bērziņš ir 
paģērējis koaliciju, kuŗai ir nepie-
ciešamais Saeimas vairākums, lai 
grozītu Satversmi, tātad – divas 
trešdaļas plūs viens. Daudziem 
trimdas latviešiem vēlamā koali-
cija – ZRP kopā ar Vienotību un 
tā dēvēto Nacionālistu apvienību 
– skaitliski no minētā krietni 
atpaliktu. Ja  ņemtu klāt „zaļos 
zemniekus,” kvalificētais vairā-
kums sanāktu, bet ZRP attiecības 
ar Zaļo un Zemnieku savienību 
(ZZS) ir noraidījusi pavisam, jo 
bijušais Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ir skaidri pateicis, ka ar 
„oligarchiem” nu nekādi.

Vēl nav iespējams pateikt, vai 
galu galā patiesi Latvijai būs 
koalicija, kuŗu veidos ZRP, 
Vienotība un SC. Arī Vienotībā ir 
pietiekami daudz ļaužu, kuŗi ar 
šādu lēmumu nebūt nav apmie-
rināti, jo SC ir gana daudz grēku 
un nedarbu. Par tiem esmu jau 
rakstījis iepriekš – ciešās attiecī-
bas ar Krievijas un Ķīnas diktā-
toriem, bezatbildīga finanču 
polītika utml. Atsevišķi Vieno-
tības biedri stingri uzskata, ka SC 
vismaz būtu jāatsakās no Latvijas 
Sociālistiskās partijas, kuŗa 
nudien vēlas atjaunot daudz ko 
no padomju laikiem, Latvijā 

ieviest krievu valodu kā oficiālu 
valodu, izstāties no NATO u.tml. 
Tikpat labi varētu vēlēties, lai 
„zaļie zemnieki” atsakās no 
Ventspils partijas un tās bosa 
Aivara Lemberga. Diezin, die-
zin... Un tomēr - iespējams, ka 
brīdī, kad šis laikraksta numurs 
nonāks lasītāju rokās, galīgais 
lēmums par koaliciju un prem-
jērministru būs pieņemts. (ZRP 
paziņojusi, ka gadījumā, ja tiks 
izveidota minētā koalicija, prem-
jērministra amats tiks piedāvāts 
Valdim Dombrovskim).

  Šonedēļ vairāk aplūkosim to, 
kas notiek mūsu lielās kaimiņ-
valsts Krievijas polītikā. Pagā-
jušajā nedēļā Krievijas prezidents 
Dmitrijs Medvedevs „visžēlīgi” 
paziņoja, ka viņš nākamajā gadā 
uz augsto amatu nepretendēs, 
dodot ceļu kādreizējam prezi-
dentam un pašreizējam premjēr-
ministram Vladimiram Putinam.  
Savukārt Putins darījis zināmu, 
ka viņa ievēlēšanas gadījumā... 
(un ņemot vērā to, ka Kremlis 
kontrolē visas Krievijas televīzi-
jas stacijas un  līdz ar to arī pro-
pagandas procesu, neviens par to 
nešaubās), Medvedevs varētu 
kļūt par premjērministru. Citiem 
vārdiem sakot, abi džentlmeņi 
vienkārši apmainīsies vietām.

Ja Putins atkal kļūs par Valsts 
prezidentu, tad nu tas būs uz 
sešiem vai divpadsmit gadiem, 
kā paredzēts likumā, ko pirms 
pāris gadiem Krievijas likumde-
vējs grozīja, lai Valsts preziden-
tam nodrošinātu sešu gadu 
amata termiņu. Tas nozīmē, ka 
Putins būtu augstajā amatā līdz 
pat 2024. gadam (lai gan arī 
„Medvedeva laikā” viņš nekur 
nav pazudis!). Kopumā – 20 
gadus ar četru gadu pārtrauku-
mu. Salīdzinājumam - Staļins 
Kompartijas pirmā sekretāra 
amatā sabija 30 gadus, Brežņevs 
-18 gadus.

 Pēdējo četru gadu laikā Putins 
ir daudz darījis, lai nostiprinātu 
savu „mačo” imidžu. Devies 
medīt, nodarbojies ar karatē, 
vadījis lidmašīnas un dažādus 
spēkratus, bez krekla pozējis 
fotografu priekšā. Ar viņa ziņu 
notika Gruzijas territorijas oku-
pēšana, ar viņa ziņu viss briesmī-
gais, kas noticis Kaukāzā un it 
īpaši Čečenijā. Putina leksikai 
pieder atzinums, ka „terroristus” 
Krievija slīcinās arī tualetēs, kā 
arī doma, ka Abrenes vietā Lat-
vija iegūs „beigta ēzeļa ausis.” 
Darīts viss, lai pašā Krievijā un  
arī pasaulē visi saprastu, ka šis 
nav ar pliku roku ņemams vīrs. 
Liekas, cilvēks ir arī narcisma 
pārņemts – nesen uzņemtajās fo -
to  grafijās Putina seja šķiet kļuvu-
si krietni gludāka, melš, ka Pu -
tinam bijusi plastiskā operācija.

Katrā ziņā Putina ievēlēšanai 
būs gan iekšzemes, gan arī starp-
tautiska rezonanse. Krievijā 
Putins pakāpeniski veido perso-
nības kultu –  ne nu gluži tik 
visaptverošu, kāds bija Staļinam 
vai Ķīnas vadonim Mao, bet 
tomēr. Piemēram, Krievijā dar-
bojas reliģiska sekta, kuŗa vēlo-
ties nodibināt „vienīgā dieva 
Putina baznīcu.” Varam droši 
paredzēt, ka  Putina jaunās prezi-
dentūras laikā turpināsies visas 
tās nepatīkamās lietas, kādas 
Krieviju ir vajājušas jau sen – vis-
aptveroša korupcija,  demokrati-
jas imitācija, nabadzība, masu 
informācijas līdzekļu centralizē-
ta kontrolēšana un cenzūra, neiz-
mērāma propaganda, tiesiskuma 
pilnīga ignorēšana, u.tml. Citādi 
kā par stagnāciju to būs grūti 
nosaukt.

Savukārt starptautiskā sabied-
rība var rēķināties ar Maskavas 
nepārtraukto ļaunprātību. Turpi-
nāsies draudzēšanās ar odioziem 
režīmiem, energoresursi jopro-
jām tiks izmantoti polītiskām 

manipulācijām, Krievija turpinās 
bruņoties līdz zobiem. (Gandrīz 
vai vienīgais Krievijas valdības 
pārstāvis, kuŗam Rietumi uzticē-
jās, bija ilggadējais finanču 
ministrs Aleksejs Kudrins, kuŗš, 
atstājot amatu cita starpā pajau-
tāja, kāpēc īsti Putins vēlas 
Krievijas „aizsardzības” budžetu 
palielināt par veseliem 65 pro-
centiem – nekas taču valsti neap-
draud, un pasaulē liela kaŗošana 
nenotiek?) Pasaules valstis, pro-
tams, veidos attiecības ar jebkuru 
Krievijas prezidentu, jo Krievijai 
tomēr ir minētie energoresursi, 
kā arī vieta Apvienoto Nāciju 
organizācijas Drošības padomē, 
kur tā var veikt visdažādākos 
nedarbus. Taču Amerikas valdī-
bas plaši izbazūnētā attiecību 
„pārstartēšana” droši vien atkal 
tiks iesaldēta, jo tīģeris strīpas 
nemaina. It īpaši laikā, kad naftas 
cenas nav tās augstākās, varam 
droši sagaidīt, ka jau drīzumā 
energoresursi atkal tiks izmanto-
ti kā ierocis, lai ietekmētu tādas 
„nepaklausīgas” valstis kā 
Ukraina un Baltkrievija un līdz 
ar to arī visu Rietumeiropu. 
Tāpat varam sagaidīt Krievijas 
veto jautājumos, kas ir svarīgi 
Amerikai un citām civilizētām 
valstīm, piemēram, jautājumā 
par to, ko iesākt ar asinīm aptrai-
pīto Sīrijas diktātoru.

Tas, ka Putins pārcelsies no 
valdības uz valsts vadītāja krēslu, 
Latvijā neko īpaši nemainīs. Arī 
būdams premjērministrs, viņš ir 
pielicis savu roku tam, ka attiecī-
bas starp abām valstīm joprojām 
ir visai vēsas. Pagājušajā gadā 
toreizējais Valsts prezidents 
Valdis Zatlers ar lielu pompu 
devās uz Maskavu. Cita starpā 
tika nolemts, ka Latvija un 
Krievija veidos kopīgu vēstur-
nieku komisiju, lai risinātu „sma-
gos” jautājumus abu valstu vēs-
turē. Lasītāji nebūs pārsteigti, 
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Putinam nu priekšā varas gadu ducis 

Kārlis Streips

N e s a g a i d o t 
nedz Valsts do -
mes, nedz pre-
zidenta vēlē ša -

nas, partijas Jedina ja Rossija 
(Vienotā Krievija) kongresā 
prezidents Med vedevs, kuŗš, kā 
mēdz teikt krievi, izskatījās kā 
slapja vista, piedāvājis prem-
jēram Putinam 2012. gada. 
martā kļūt par prezidentu, un 
Putins tam vis žēlīgi piekrita, 
savukārt at  vēlot Medvedevam 
premjēra titulu.

Nospēlēts, kā mēdz teikt krievi, 
čik-čak! 2012. gadā Putins pēc 
tīri simboliska četru gadu pār-
traukuma nešaubīgi atkal kāps 
Krievijas Federācijas prezidenta 
tronī. Saskaņā ar Krievijas kon-
stitūcijā iekļauto labojumu viņam 

priekšā ir divi sešgadīgi prezi-
dentūras termiņi, t.i., divpadsmit 
faktiski autoritāras varas gadi.

Patvaldība (samoģeržavije, au -
to  cracy), pareizticība, tautiskums 
- tā cars Aleksandrs III formulēja 
tālaika Krievijas imperijas sūtību 
un būtību. Un ko mēs redzam 
tagad, 2011. gadā? Vladimirs 
Putins ir Krievijas faktiskais pat-
valdnieks kopš gadsimtu mijas, 
ļaujot Medvedevam četrus 
gadiņus “sildīt troni”, lai pasaule 
redzētu, kā tiek cienīts likuma 
burts, kas neļauj valdīt ilgāk par 
diviem termiņiem pēc kārtas...

Pareizticība? Krievu pareiz ti-
cīgā Baznīca tās patriarcha per-
so    nā stāv prezidentam, kā svēt-
bildēs pa labo roku  - odesnuju 
(vārds no senslavu valodas), 

un Putins - kādreizējais čekas 
apakšpulkvedis un bezdievis - 
atjaunotajā Kristus Pestītāja ka -
tedrālē aizdedzina svecīti un, kā 

melš, sirdīgi krustus metot. 
Tautiskums? Tauta jeb t. s. pla-

šās masas acīmredzot joprojām 
- vai atkal - alkst tētiņa, stipras 
dūres, noraidījumu vai vadlīniju 
devēja. 

Pats partijas Jedinaja Rossija 
(kuŗas uzvara š. g. decembŗa 
Valsts domes vēlēšanās ir garan-
tēta) kongress tik ļoti atgādināja 
ne tikai PSKP, bet arī NSDAP 
(Hitlera partijas) kongresus, ka 
šermuļi pārskrien: Putina parti-
jas jaunatnes apvienības – Jaunās 
gvardes aktīvistiem tika izdalīta 
lapiņa ar instrukciju, kādai 
noskaņai jāvalda kongresa zālē. 
Vismaz piecreiz esot korī jāskan-
dē “Pu-u-u-tin!”, vismaz piecreiz 
“Rossi-i-ija! “, sasaucoties pamī-
šus “Vperjo-o-o-od, Rossija!’ (Uz 
priekšu, Krievija!). Tas pats “Sieg 
heil!” vien ir! Tika organizēti vēt-
raini aplausi, pārejot ovācijā, kad 
vārdu ņēma vispirms Medvedevs 

un tad Putins, “noformējot” 
iepriekš minēto darījumu.

Ļoti asi uz notikušo reaģējis 
Boriss Ņemcovs - liberālās Tautas 
brīvības partijas līdzpriekšsēdis: 
“Putins ir visīstākais provokā-
tors. Viņš provocē krievu tautu 
uz dumpi, lai tā izietu ielās un 
sāktu rīkoties tā, kā mēdz rīko-
ties valstīs, kur varas nomainā-
mības institūts ir iznīcināts. Tas 
jau līdz nāvei. Nezinu, cik ilgi 
viņš dzīvos. Vai nu Krievija agrāk 
nomirs, vai Putins. Es nezinu. 
Manuprāt būtu labāk, ja tomēr 
Krievija paliktu.”

Nu, diez vai krievu tauta sa -
dumposies, ja vien naftas cena 
pasaules tirgū spēji nekritīsies. 
Putina antropoloģiskais tips - 
alfa-tēviņš, macho - “atstāj labu 
iespaidu  uz masām”.

Te jāpiebilst, ka 24. septembŗa 
spēlītei (twelve more years!) seko-
ja intriģējoša pēcspēle: Krievijas 

ilggadējais (kopš 2000. gada mai-
ja) finanču ministrs Aleksejs 
Kud rins iesniedzis atlūgumu, 
norādot, ka ar Medvedevu, ja 
viņš, kā tagad nolemts, nākam-
gad kļūs par premjērministru, 
viņš nekādi nevarēšot sastrādā-
ties, jo jau tagad viņiem esot 
nepārvaramas domstarpības.

Kā spriež zinīgi vērotāji, te iezī-
mējas patiesi velnišķīgs Putina 
plāns: tiklīdz viņš nākamgad 
atgriezīsies Kremlī kā prezidents, 
viņš premjērministra amatā 
iecels Kudrinu kā lielisku taut-
saimnieku, ļaujot Medvedevam 
(„moris savu darbu padarījis”) 
lasīt lekcijas nākamajiem juris-
tiem. Viss var būt!

Nobeigumā izziņa: Aleksejs 
Kudrins dzimis 1960. gada 12. 
oktobrī Dobelē. Tātad civīloku-
pants, kolonists vai migrants? 
Būtu labu labais “kadrs” Saskaņas 
centram...

Polītika pie mums un kaimiņos
uzzinot, ka šī lieta uz priekšu 
īpaši nav virzījusies. Turklāt 
nekas arī neliecina, ka Krievija 
atkal būtu gatava atvērt savus 
archīvus, kuŗos pavisam noteikti 
ir liels skaits dokumentu par 
okupācijas sākumu un turpinā-
jumu. Krievija turpinās apgalvot, 
ka Latvijā notiek nepamatota 
Krievijas „tautiešu” diskriminā-
cija, bet arī tas nav nekas jauns.

Par visu to vērts padomāt arī 
Saskaņas centra kontekstā. Šī ir 
apvienība, kuŗas vēsturē ir gana 
daudz piemēru par atbalstu 
Krievijai arī tad, kad tas ir pilnīgi 
aplam, piemēram, kad Tallinā 
notika tā dēvētie „bronzas zaldā-
ta nemieri” (kuŗi nepārprotami 
bija Kremļa iedvesmoti, ja ne 
gluži organizēti), SC darīja visu 
iespējamo, lai nodrošinātu, ka 
Saeima Igaunijai nepauž atbal-
stu. Tieši tāpat apvienība rīkojās 
jautājumā par Gruzijas territori-
jas okupāciju. Ārlietu ministra 
amatu neviens SC nedos arī tad, 
ja apvienība tiks uzņemta koali-
cijā, taču vienalga, kādi ministru 
portfeļi apvienībai tiks piešķirti, 
pirmo reizi Latvijas vēsturē val-
dības ministri 9. maijā dosies pie 
tā dēvētā Uzvaras pieminekļa, lai 
pieminētu Krievijas „uzvaru” 
Otrā  pasaules kaŗā, kas patiesībā 
nozīmēja Latvijas okupācijas 
sākumu.

Tomēr, ja liktens lēmis, ka 
Saskaņas centram jābūt Latvijas 
Republikas valdošajā koalicijā, 
tad uz brīdi nomierināsimies un 
ļausim laikam parādīt, vai valdī-
bas ietvaros SC ļaudis prot saval-
dīties. Ja ne, tad Saeimā iespēja-
mas arī citas koalicijas. Kā esmu 
rakstījis citreiz, SC opozicijā kopā 
ar ZZS būtu ļoti rūdīts opozicijas 
spēks, un tāpēc varbūt nudien 
būs labāk aizspiest degunu un 
vismaz uz kādu laiku pieciest SC 
klātbūtni arī koalicijā.

Franks Gordons
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Cēlo namu Rīgā, Antonijas un 
Elizabetes ielu stūrī gluži vien-
kārši nevar nepamanīt – 1901. 
gadā pēc Eizenšteina projekta 
celts, tas apvieno vairākus stilus, 
nav „tīrs” jūgendstila nams, taču 
esot Eizenšteina pirmais mē -
ģinājums jūgendstilā. Jo bieža 
aina te ir tūristu grupas ielas 
pretējā pusē, kas, galvas atgāzuši, 
vēro un fotografē šo pērli. Valsts 
aizsargāto kultūras pieminekli ar 
greznu, skaisti sakoptu fasādi, ko 
rotā iniciāļi KJ un ĢJ. Kā izrādās 
– bijušo īpašnieku Kārļa un 
Ģertrūdes Jansonu.

Liktenīgu sakritību pēc man 
lemts nokļūt pie pašas šā nama 
sirds un uzzināt tā vēsturi, kas ir 
visai skarba... Ik gadu naktī no 
13. uz 14. jūniju pulksten 4 uz 
bruģa pie nama parādes durvīm 
tiek iedegta svecīte, pieminot 
īpašnieku Kārli Jansonu, kas 
Baigā gada naktī tika izvests uz 
Soļikamskas nāves nometni, kur 
viņu nošāva 1942. gada 18. maijā. 
Šo stāstu man vēsta nama 
tagadējā saimniece, Kārļa Jansona 
krustmeita Hēlija Staņislavska. 
Par viņu stāstīju savās aizvadītās 
vasaras Sibirijas ceļojuma piezī-
mēs. Braucienā bijām kopā ar 
Hēliju un viņas māsu Renāti. 
Abas kopā ar māti un mazo 
brālīti (viņš tika nošauts Sibirijā 
13 gadu vecumā) arī izvestas 
1941. gada jūnijā. Tēva tonakt 
nebija mājās, viņš varēja „iz -
sprukt”, taču Viesturs Teik manis, 
krietns vīrs būdams, pieteicās 
pats, lai tikai būtu kopā ar ģimeni, 
jebkuŗ... Viņu nošāva 1942. gada 
16. janvārī Vjatkas nāves no -
metnē.

„Tonakt visa Rīga kliedza. Biju 
pusaugu meitene, atminos, kā 
kaimiņiene saļima uz ielas, kad 
tika saņemts viņas dēls,” stāsta 
Hēlija. Viņa arī atceras, kā brutāli 
tikusi pievākta ģimenes iedzīve, 
sudrablietas.

„Krusttēvs, manas mātes mā -
sasvīrs, Kārlis Jansons man bija 
bezgala mīļš un tuvs cilvēks, ko 
visu mūžu esmu mīlējusi un 
godājusi tāpat kā savu tēvu. Kārlis 
bija rēderejas īpašnieks. Viņam 
piederēja kā šis nams, tā arī māja 
Jūrmalā, celta pēc vācbaltu archi-
tekta Vilhelma Bokslafa projekta. 
Raugi, tajos laikos turību varēja 

Stāsts par latvisku 
sīkstumu un 

mīlestību

Mūsu tenors Aleksandrs An -
toņenko, Nacionālās operas 
solists, gūst aizvien lielāku 
starp tautisko ievērību un ie -
manto arī zviedru operu publi-
kas simpatijas. 2011./2012. gada 
sezonā Stokholmas opera anga-
žējusi Antoņenko diviem operu 
iestudējumiem. 17. decembrī 
pirm izrādi pieredzēs Pučīni ope-
ras „Meitene no Kalifornijas” 
(ori   ģināltituls La Fanciulla del 
West) jauniestudējums. Opera 
komponēta 1910. gadā, tās dar-
bība risinās Amerikas zeltraču 
vidē un darbojošos personu vidū 
tikai viena vienīga nozīmīga sie-
vietes loma, dominē vīrieši. 

ANTOŅENKO IEKAŖO STOKHOLMU
Galvenā loma (Diks Džon   sons 
alias bandīts Rameress) uzticēta 
Aleksandram Anto ņenko, mai-
noties ar zviedru tenoru Torštenu 
Kerlu. Turpmākās izrādes nolik-
tas 20., 27. un 29. decembrī, pēc 
tam nākamgad 5., 7. 10., 13., 16., 
19., 23., 25., 28. un 31. janvārī. 
Var pieminēt, ka šī opera uzvesta 
arī Latvijas Nacionālajā operā, 
un pirmizrāde notikusi 1926. 
gadā. Galvenajās lomās 
uzstājušies Milda Brechmane-
Štengele, Nikolajs Vasiļjevs un 
Ādolfs Kaktiņš.

Čaikovska opera „Pīķa dāma” 
atkal uzņemta repertuārā, sākot 
ar 2012. gada 11. februāri. Her-

maņa lomā dzirdēsim un re -
dzēsim Aleksandru Anto ņenko, 
mainoties ar Gustavo Lopez Man-
zitti. Turpmākās izrādes pare-
dzētas nākamgad 16., 20. un 22. 
februārī, 6., 18. un 20. martā.

Īsta „parādes loma” mūsu po -
pulārajam tenoram piešķirta 
vec  gada vakarā, 31. decembrī, 
kad, 2012. gadu sagaidot, Stok-
holmas opera rīko galā koncertu 
ar, kā teikts oficiālajā paziņojumā, 
operas zvaigžņu Rafaelas Angeleti 
un Aleksandra Antoņenko pie-
da  līšanos. Operas vadība piebilst, 
ka biļetes cenā būs iekļauta glāze 
šampanieša!

G. Zvejnieks

nopelnīt, un tikai nopelnīt, nevis 
iegūt, „prichvatizējot” vai nozo-
got. Saprotams, 1940. gadā īpa-
šumi tika atņemti, banku konti 
arestēti. 

Atgriezāmies no izsūtījuma 
1957. gadā, taču Padomju Latvijā 
mēs nebijām vajadzīgi, tā dzīve 
bija jāsāk no nulles. Namā, kurā 
mitām pirms izsūtīšanas, mums 
vieta vairs neatradās. Arī nams 
vairs ne tuvu nebija tāds kā tolaik 
– nu bija pilns ar komūnālos 
dzīvokļos sabāztiem cilvēkiem, 
smirdīgs, izdemolēts...

Krusttēva Kārļa abas meitas – 
Viviāna un Lorena dzīvoja Ame-
rikā. Kad Latvijā atjaunoja ne -
atkarību, viņas man uzticēja 
rūpes par nama atgūšanu un arī 
par apsaimniekošanu. 1992. gadā 
sāku šo „epopeju”. Formālitātes, 
pretestība, parādnieki, dzērāji, 
pats nams avārijas stāvoklī. Taču 
es nesūdzos par grūtu dzīvi – 
sparu dod tā motīvācija, ka cīnos 
par sava krusttēva atstāto manto-
jumu un viņa piemiņas cienīgu 
glabāšanu. Tāpēc arī, izmantojot 
pirmo iespēju, izveidoju šos 
iniciāļus pie namdurvīm.” 

Hēlija ir no tām kundzēm, par 
kuŗām saka – „ar krampi”. Vitāla, 
neatlaidīga, gudra. Pēc izglītības 
ekonomiste, arī diplomēta grā-
matvede. Savulaik Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības palātā 
vadījusi reklāmas nodaļu. Apgu-
vu si arī mākslas pamatus, kas 
lieti noder, strādājot pie nama 
interjēra elementu restaurācijas.

Namā, kuŗā oriģināli bijuši 10 
desmitistabu dzīvokļi, restau-
rācija notiek „soli pa solim”- no 
nomas un īres naudām iekrātie 
līdzekļi uzreiz tiek ieguldīti res-
taurācijā, iztiekot bez kredī tiem, 
un jebkādas citas materiālas pa -
līdzības. Darbā palīdz abi dēli – 
Kaspars un Viesturs. „Uzticos 
dēliem, bez viņiem es te neko 
nevarētu izdarīt, bet finances 
turu savās rokās!”

Elpa aizraujas, vērojot plašos, 
greznos, nevainojamā kvalitātē 
restaurētos apartamentus. Un 
nodomāju – te nu Hēlijas „kram-
pis” ir īsti vietā: visam līdz 
sīkumam jābūt nostrādātam per-
fekti, nekādas atlaides. Namā vēl 
arī kāda drūma „piemiņa” no 
veciem laikiem – padomju gadu 

pāris komūnālie dzīvokļi, kuŗu 
mītnieki gaida, kad saimnieki 
izbūvēs atbilstošus dzīvokļus šai 
namā viņiem. Gaida pacietīgi – 
laikam taču tāpēc, ka saimnieki 
ir labi un uzticami.

Hēlija kopā ar savu ģimeni 
dzīvo atgūtajā Jūrmalas mājā, ko 
ieskauj ļoti skaists un ļoti sakopts 
dārzs, aiz mājas arī dobes, kur 

griezdamies aug viss, kas latviešu 
sakņu dārzos piederas. („Krievu 
laikos” nacionalizētajā namā va -
saras vadījuši padomju ideologi 
Ilmārs Īverts, Nikolajs Neilands 
un prokurors Jānis Dzenītis!) 
Tagad te laipni tiek sagaidīti cie-
miņu pulki – gan „Sibirijas 
bērni”, gan bijušie kollēgas, gan 
mīļās māsiņas Renātes kuplā ģi -

mene. Un ērti iekārtotas istabas 
gaida ciemos māsīcas no Ame-
rikas.

Lūk, tāds iedvesmojošs stāsts 
par to, ko iespēj latviešu sieviete 
ar savu čaklumu, neatlaidību un 
milzīgu mīlestību pret savu 
dzimtu.

Pie Hēlijas Staņislavskas 
ciemojās Ligita Kovtuna.

Nams Antonijas un Elizabetes ielu stūrī

Ciemos pie Hēlijas Jūrmalā aizvadītās vasaras nogalē.
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Ar savu koķetēšanu (tagad 
gan ne vairs ar koķetēšanu, bet 
jau ciešā sadraudzībā ar 
Saskaņas centru), Valdis Zatlers 
ir pievienojies polītisko līķu 
kompanijai. Vai tikai pats pie-
vienojies jeb vai ar visu savu 
partiju, to rādīs tuvākās dienas. 
Ir tomēr cerība, ka Zatlera 
Reformu partijā (ZRP) nav tikai 
akli Zatleram sekojoši cilvēki. 

Pagājušais priekšvēlēšanu laiks 
vēl lieku reizi pierādīja, ka latvie-
šu vēlētājs necik daudz nedomā, 
bet gan akli seko kādas avantū-
ristu grupas pirms vēlēšanām 

Vai jauni polītiskie līķi? 
radītas partijas saukļiem. Tas, 
protams, neattiecas uz visiem 
vēlētājiem. Tāpat arī kļūdaina 
būtu dažu polītiķu kādreiz izteik-
tā definīcija, ka latviešu tauta ir 
muļķe. Bet, ka tautā ir daudz 
muļķu, tas gan ir tiesa. Pie muļ-
ķiem un arī pie sliņķiem pieskai-
tāmi arī tie, kuŗi parasti vispār 
nebalso. Bet krievvalodīgie gan 
balso vairāk, un ar to arī daudz 
kas ir izskaidrojams. 

Nav gan īsti saprotams, vai šī 
ZRP un SC sadraudzība ir radu-
sies momentāni vai dziļu un grū-
tu pārdomu rezultātā. Atstāt ār -
pus valdības veidošanas Saska ņas 

centru  taču bija vienīgā ie  spē    ja 
promaskaviski orientētiem kriev-
valodīgajiem ierādīt viņu vietu 
šodienas eiropiskajā Latvi jā. 

Ir viedoklis, ka krievu (kriev-
valodīgo) ir daudz un ar viņiem 
tomēr būtu jārēķinās. Bet kāpēc 
jārēķinās, ja viņi ar mums nerē-
ķinās? Un kāpēc viņu ir tik 
daudz? Tā esot vēsture? Tam 
visam vēl ir pārāk daudz dzīvu 
liecinieku, lai tā būtu tikai vēstu-
re. Šī tema ir lielas polemikas 
vērta, bet šajā īsajā rakstā runa 
nav par to. Ar SC varētu runāt, ja 
tie būtu tie krievi, kādi bija mūsu 
valsts pirmajos 20 pastāvēšanas 
gados. Bet šodien vest sarunas 
par valdības veidošanu ar parti-

ju, kas ir noslēgusi sadarbības lī -
gumu ar reakcionāru, mūsu val-
stij naidīgu Krievijas partiju ir 
vairāk nekā nesaprotami. Tas pa -
tiesībā ir Latvijas valsts neatkarī-
bas beigu sākums. 

SC vadība neatzīst okupācijas 
faktu. Mums vairs neesot oku-
pantu? Bet tie, kas iesoļoja Latvijā 
ar ieročiem rokās un vēl ir dzīvi, 
neesot okupanti? Pārāk daudz vēl 
ir to, kas sevi uzskata par uzvarē-
tājiem un mūsu zemes iekaŗotā-
jiem. Bet vai tad kāds šodienas 
krievus sauc par okupantiem? 
Tas ir viņu pašu izdomājums. Tas 
atgādina kaķi, ko tikai tur aiz 
astes un nemaz nerausta, bet 
viņš raujas un brēc. 

 Bet mēs tikai piekāpjamies un 
piekāpjamies. „Tikai pa spalvai. 
Tikai pa spalvai.” Vai tā mēs ce -
ram izdzīvot? Pārāk riebīga un 
dārga cena. 

Pirms dažām dienām klauso-
ties kādreizējā Valsts prezidenta 
Gunta Ulmaņa spriedelēšanu 
par to, ka tikai sadraudzībā ar 
SC Latvija var cerēt uz augšup-
eju, kārtējo reizi bija jānopūšas 
par to, ka šādi cilvēki kādreiz ir 
vadījuši mūsu valsti, un vēlreiz 
jādomā, ka jau pašā sākumā 
daudz kas ir bija „salaists grīstē” 
- it kā valsts atjaunošanas vārdā. 
Vai tā tas tiešām bija, to mēs 
redzam arī šodien. 

I. Knaģis

Par Ulža Veldres 
„atklājumiem”, Arveda 
Švābes kritiku un atzīšanos

Pirms dažiem gadiem lielu 
interesi izraisīja Alūksnes novad-
pētnieka, Brāļu kapu komitejas 
priekšsēža Ulža Veldres publi-
kācijas laikrakstā Malienas Ziņas 
par novada senvēstures jautāju-
miem un vietvārda Adzele izcels-
mi un lietošanu: „Latvijas sen-
vēstures baltais (neaprakstītais) 
plankums – Agzeles (Alūksnes) 
zeme (valsts)” un „Atklāts senās 
Ag  zeles (Alūksnes) zemes noslē-
pums”. 

Ko tad Veldre būtu atklājis, kas 
agrāk nav bijis zināms? Viņš 
vairākus gadus no Alūksnes 
brau  cis uz Rīgu, sēdējis Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, kur iegu-
vis nepieciešamo informāciju par 
Latvijas senvēsturi. Nopircis visas 
jaunās vēstures grāmatas, vecās 
iegādājies antīkvāriātos. Izlasījis 
visas Arveda Švābes publikācijas 
par vēsturi. Veldre stāsta par 
Švābes zinātnisko darbību, atzīst 
viņa nopelnus Latvijas Konver-
sācijas vārdnīcas izveidē utt. 
Turpinājumā lasītājs tiek pār-
steigts ar negaidītiem secināju-
miem: Švābe vēsturē bijis  auto-
didakts, kas tikai noklausījies 
vēstures lekcijas Šaņavska tautas 
universitātē Maskavā. Tikušas 
pieļautas būtiskas kļūdas Latvijas 
senvēstures interpretācijā. Viņš 
izmantojis nepārbaudītus sveš-
tautiešu vēsturnieku gadskaitļus, 
kartes, citus apšaubāmus vēstures 
avotus, jo nav bijis laika to visu 
pārbaudīt.

Pēc Ulža Veldres apgalvojuma 
Arveds Švābe rupji (!) kļūdījies, 
Agzeles zemi (tās centrs bijusi 
Alūksne) nosaucot par Gaujienas 
novadu. Toreiz Gaujienas (pat ar 

Pēteris Karlsons

„Tautai vajadzīga pagātne, kas dod lielu spēku...”
Gaujienai – Adzelei  900

Aprīlī Gaujienas tautas namā  notika vēstures konference „Adzelei 
900 – laika virpulī”. Konferences temati bija „Atzeles nosaukums 
rakstu avotos”, „Kas bija Adzeles zeme?”, „Vēlās aizvēstures un 
agrīno viduslaiku Adzele. Territorija un tās ļaudis”, „Ziemeļvidzemes 
starpreģionālajās attiecībās Krusta kaŗu priekšvakarā: militārie, 
polītiskie un ekonomiskie aspekti”.

 Par šiem un citiem tematiem runāja konferencē uzaicinātie 
viesi – vēstures zinātņu doktori no Latvijas Muntis Auns un Ieva 
Ose, Tartu universitātes mācībspēks Heiki Valks, grāmatas 
„Adzele-Gaujiena 1111-2011” autors Harijs Grāvis un citi refe-
renti, kas par savu aicinājumu bija uzskatījuši dot savu ārtavu 
novada vēstures neskaidro norišu skaidrojumā. Par konferences 
moto bija izvēlēts Latvijas brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa 
teiktais: Tauta nevar dzīvot tikai no tagadnes vai sajūsmas par 
nākotni, tai vajadzīga pagātne, kas dod lielu spēku.

senāko mums zināmo nosauku-
mu - Adsel (Adzele) vēl nav bijis. 
Nosaukums parādījies tikai 1238. 
gadā vai pat vēlāk – 13. gadsimta 
otrā pusē, kad tur uzcēla Livonijas 
ordeņa pili. 

Saskaņā ar 1224. gadā noslēgto 
līgumu starp Rīgas bīskapu 
Albertu un Zobenbrāļu ordeni 
ordenim tikusi trešā daļa Agzeles 
valsts – Agzele (Alūksne), bet 
bīskapa daļā bijusi Berezne, 
Pornuve, Abelene un Abrene  - 
divas trešdaļas Agzeles valsts.

Alūksnieši šogad varot svinēt 
apaļu pilsētas jubileju – pirmo-
reiz Alūksnes (Očelas) vārds mi -
nēts 1111. gadā Novgorodas 
chronikā. Pēc krievu iebrukuma 
Agzelē (novgorodieši to saukuši 
par Očelu) 1179./80. gada ziemā 
tā tikusi pilnīgi nopostīta.

Ulža Veldres publikācijas par 
novada vēstures jautājumiem ne -
palika nepamanītas. Prof. habil. 
hist. Ēvalds Mugurēvičs un Dr. 
hist. Māris Atgāzis vēstulē Ma -
lienas Ziņu redakcijai rakstīja -  
labi, ka laikraksts nebaidās no 
neparastu hipotežu publicēšanas. 
Ulža Veldres uzskati nav pilnīgi 
oriģināli. Līdzīgi prātojumi bijuši 
jau pag. gs. sākuma presē. Gan-
drīz visi tie piederējuši žur nālistu 
spalvai. Veldres rakstā mēģināts 
iztēloties vēlamo par patiesību. 
Vislielākā aplamība - izcilais vēs-
turnieks Arveds Švābe tiek 
nepamatoti apvainots, ka viņš, 
tulkojot 1224. gadā noslēgto 
līgumu starp Rīgas bīskapu un 
Zobenbrāļu ordeni un nosaucot 
Agzeles zemi par Gaujienas 
novadu, esot rupji kļūdījies un 
pat paudis aplamas dogmas. 
Patiesībā bija Agzeles zeme un 
apdzīvota vieta ar tādu pašu 
nosaukumu Agzele (Gaujiena). 
Vēsturnieki pilnīgi piekrīt A. 

Švābes tulkojuma pareizībai.   
Vēstules autori ieteica publicēt 

Gaujienas vidusskolas vēstures 
skolotāja Harija Grāvja viedokli 
par šo jautājumu. H. Grāvis rak-
sta: 

Mēs, gaujenieši, esam ne -
apmierināti un sašutuši par Ulža 
Veldres kunga rakstu „Latvijas 
senvēstures baltais plankums – 
Agzeles (Alūksnes) zeme (valsts)”, 
kas publicēts laikrakstā Malienas 
Ziņas 2006. gada 25. jūlijā. Rakstā 
pilnīgi nepamatoti un nepareizi 
tiek sagrozīta vēsture par senseno 
Gaujienas vietas nosaukumu 
Agzele – Adsel. Tagad pēkšņi 
radies it kā „jauns atklājums”, ka 
Alūksne taču esot Agzele. Bet 
kāpēc īstie vēsturnieki ne agrāk, 
ne tagad Alūksni nav saukuši par 
Agzeli – vai zemi (valsti)? Uldis 
Veldre gan negribīgi piemin, ka 
Gau jienai Adseles vārds parādījies 
13. gadsimta otrā pusē, kad tur 
uzcelta Livonijas ordeņa pils. 
Uzreiz rodas jautājums – vai tad 
vācieši būtu nosaukuši Gaujienu 
par Agzeli, ja jau šis nosaukums 
(Agzele) bijis netālu apdzīvotai 
vietai Alūksnei?

Mēs, vēsturnieki, ilgstoši saraks-
tījāmies ar izcilo latviešu vēstur-
nieku Edgaru Dunsdorfu Austrā-
lijā. Viņš arī pilnīgi piekrita A. 
Švābem. Dunsdorfs un Švābe 
savus vēstures pētījumus balstīja 
uz dokumentiem un bija nekļūdīgi 
savos spriedumos. E. Dunsdorfs 
rakstīja, ka Agzeles nosaukums 
sais tās tikai un vienīgi ar 
Gaujienu.

Mūsu archīvos un 
bibliotēkās ir daudz 
grāmatu lat viešu, 
krie  vu un vācu va -
lodā, kuŗās senā 
apdzīvotā vieta Agzele 
attiecināta uz Gau-
jienu, bet nekur nav 
rakstīts, ka Alūksne 
būtu saukta par Ag -
zeli. Lai gan Alūks ne 
atra dās zemes vidū – 
centrā, to toreiz ne -
sauca par Agzeli, un 
šo vārdu Alūksnei 
nevar piedēvēt arī 
tagad. Daudzās grā-
matās minēts, ka jau 
1111. gadā pieminētā 
Agzele ir Gaujiena.

Alūksne ar vārdu Alista, Volista 
(Alist, Volist – krievu valodā) 
pirmo reizi minēta vēstures doku-

mentos – Pleskavas 2. chronikā 
1285. gadā, kad krievu meslu 
vācēji sadursmē ar vāciešiem 
zaudēja 40 cilvēkus (Pleskavas 2. 
chronikā teikts: u Alistu ). Jājautā, 
kāpēc 1285. gadā, kad krievi 
iebruka Agzeles zemes centrā, 
Alūksni viņi nosaukuši par Alistu, 
Volistu, nevis par Očelu? Atbilde 
ir nepārprotama – Alūksnes no -
saukums bijis Alista, Volista. 
Laikam no šiem vārdiem atvasi-
nāts Alūksnes nosaukums.

Gaujiena 2011. gadā var svi-
nēt 900 gadu jubileju, jo tas ir 
pilnīgi skaidrs, ka vietvārds 
Agzele jau kopš senseniem laiki-
em ir bijis tikai tagadējai Gau-
jienai. Kaut gan vēsturnieku 
ieskatā vārds Očela attiecas uz 
visu Atzeles territoriju, tomēr ir 
pamats domāt, ka arī apdzīvota 
vieta Agzele (Gaujiena) pieminēta 
1111. gadā.

Iepazinies ar šiem secinā ju-
miem, Uldis Veldre vairākas die-
nas juties „kā zivs, kas izmesta 
krastā”. Viņš jautā – vai tiešām 
apjomīgais darbs, ko viņš veicis 
Alūksnes vēstures izpētē, ir bijis 
veltīgs? Viedokļi var būt dažādi. 
Tikai nevajadzētu ar citādi domā-
jošiem izrīkoties pēc piecdesmit 
gadus valdījuša principa – kas 
nav ar mums, tas ir pret mums...       

 Kādā citā vēlākā publikācijā 
Uldis Veldre „nožēlo grēkus” un 
atzīst, ka Arvedam Švābem bijusi 
taisnība – Gaujiena bija Tālavā. 
Veldre raksta:

Es neesmu izcilā, vispusīgā 
cilvēka Arveda Švābes noliedzējs, 
bet varu atļauties izteikt par viņu 
pamatotu kritiku arī kādā at -
sevišķā jautājumā, ja man ir 
vairāki pamatoti – ar vēsturiskiem 
dokumentiem argumentēti secinā-

jumi. Švābe 1925. gadā izdotajā 
Latvijas vēstures mācību grāmatā 
raksta, ka Tālavā atradušās Cēsis, 
Valmiera, Trikāta, Smiltene, 
Paltmanis, Burtnieki, Gaujiena 
un pilis: Satekla, Beverīna un 
Autīna.   

 „Nezināt savu vēsturi 
nozīmē nekad nekļūt 
pieaugušiem” 

Tā, atklājot vēsturnieku kon-
ferenci Gaujienā, teica Apes 
novada priekšsēdes vietnieks 
gaujenietis Viesturs Dandens. 
Tie esot Cicerona kādreiz teiktie 
vārdi. Uzrunā viņš uzsvēra, ka ir 
dažādi vēstures avoti – lietiskie, 
mutvārdu, rakstveida, vizuālie, 
netiešie un tiešie. Avotu 
objektīvitāti ietekmē autentis-
kums, satura atbilstība reālajiem 
notikumiem. Dažādi noraksti 
var būt kļūdaini, avotu 
objektīvitāti ietekmē sociālis un 
polītiskais pasūtinājums, kas to 
var padarīt subjektīvu un 
sliktākajā gadījumā pat par vilto-
jumu. Par notikumiem nav vie-
nas vienīgas patiesības – ir daudz 
pretrunīgu avotu, kā arī katru 
notikumu var apskatīt no 
atšķirīgiem redzespunktiem. Arī 
vēsturnieku stāsts, kas dibi nāts 
uz pieņēmumiem, nevar būt 
absolūta patiesība. Vēsturei vien-
mēr piemīt zināma subjektīvitāte, 
taču patiesa vēsture nekad nevar 
būt ideoloģiska. Jāpieņem, ka 
vēsture nekad nevar būt tieši 
tāda, kādi ir mūsu uzskati, 
jāpieņem, ka ir fakti, kas mūsu 
uzskatus var mainīt. Arī par 
Gau jienas vēsturi ir daudz faktu, 
kas vēl joprojām nav noskaidro-
ti.

1589. gada Livonijas kartes fragments. Gravējis G. Merkātors. 
Oriģināls atrodas Igaunijas Nacionālās bibliotēkas kartografijas 
kollekcijā

Foto no Harija Grāvja grāmatas "Adzele-Gaujiena 1111-2011"

(Turpinājums sekos)
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Septembŗa otrajā pusē piecas 
dienas Rīgā, savā dzimtajā pilsētā, 
uzturējās pasaulslavenais diri-
ģents Mariss Jansons. Aizņem-
tības dēļ viņam reti gadās būt 
dzimtenē, šoreiz viņam vajadzēja 
atjaunot Latvijas pasi, sastapties 
ar radiniekiem un draugiem. 
Turklāt līdz ar maestro bija iera-
dusies arī Austrijas televīzijas 
filmēšanas grupa, kas gatavo 
stundu gaŗu filmu par Marisu 
Jansonu. Šo filmu paredzēts 
izrādīt nākamā gada 1. janvārī, 
kad daudzās pasaules valstīs 
pārraidīs tradicionālo Vīnes 
Jaungada koncertu, ko diriģēs 
Jansons. Filmētāji kopā ar ma -
estro sataigāja pa Rīgu, iegriezās 
Nacionālajā operā, kur savulaik 
strādāja Marisa tēvs, vijolnieks 
un diriģents Arvīds Jansons, un 
kur viņa dēls pazina katru gaiteni 
un kaktiņu, kur bija pavadījis 
ievērojamu daļu savas bērnības. 
Filmas veidotāji iegriezās arī 

Mariss Jansons savā bērnības pilsētā
Filharmonijā, apmeklēja kād-
reizējās Jansonu ģimenes māj-
vietas Rīgā un Jūrmalā. 

Mariss Jansons sniedza plašu 
interviju arī Latvijas Radio 3 pro-
grammai Klasika. Pēc sešu gadu 
probmūtnes atkal atgriežoties 
savā dzimtajā pilsētā, viņš šajā 
sarunā jūsmoja par Rīgu:  „Katra 
iela, katrs nams te man ir tuvs, 
un es esmu lielā sajūsmā par 
Rīgu – cik tā skaista, kā uzplaukst 
un cik tīra! Es domāju, kā būt 
uztvēris pilsētu, ja nebūtu latvie-
tis? Man tā patiktu tīri objektīvi. 
Esmu apbraukājis pasauli, vet 
Rīga ar savu omulību ir tīkama. 
Šodien bijām mājā, kuŗā dzīvo  -
ju, - Brīvības ielas skaistajā stūrī, 
kur ir Andreja Upīša mūzejs 
(Brīvības un Elizabetes ielas stūrī 
– red. ). Es īsti neatminējos, kuŗā 
stāvā dzīvojām. Piezvanījām pie 
mū  zeja durvīm, un laipna sievi-
ete parādīja mūsu dzīvokli, kur 
es esot braucis ar riteni... Iz  stai-

gāju istabas, atcerējos vietu, kur 
gulēju, kur spēlēju.”

Šai sarunā Mariss Jansons iztei-
ca arī bažas par skopo kultūras 
atbalstu, kas mūsdienās vērojams 
visur pasaulē: „...saka: grūti laiki, 
vajag ekonomēt, nu tad vispirms 
uz kultūras rēķina. Tā ir lielākā 
kļūda, ko polītiķi dara, jo viņi 
varbūt neanalizē, cik svarīga ir 
cilvēka garīgā attīstība. To jūs 
nevart izmērīt un redzēt. Viss, ko 
varam darīt, ir atbalstīt mākslu, 
mūziku, reliģiju. Daudz vairāk 
nekā materiālas lietas. (..) Kaut 
kas šai pasaulē nav kārtībā. (..) 
Man tiešām prātā ir doma uz -
rakstīt visu valstu vadītājiem 
adresētu rakstu un publicēt to 
lielāko avīžu pirmajās lapās.”

Ar mīlestību un paļāvību 
Mariss Jansons runā par Latviju, 
izsakot ticību tās nākotnei: 
„Esmu pārliecināts, ka, nerau-
goties uz krizi, Latvija izdzīvos 
un tai ir nākotne, jo latvieši ir 

cītīgi, nav slinki, un, ja ir mērķis, 
tad dara visu,  lai to sasniegtu. (..) 
Protams, visā pasaulē tagad ir 
problēmas. Mēs dzīvojam šaus-
mīgā laikā, un nevar zināt, kā 
viss attīstīsies. Bet par Latviju es 
esmu pavisam mierīgs.”

Piecas dienas Rīgā aizritēja ātri, 
maestro gaida kārtējie darba 

„Kad būs rudenis? Kad būs 
rudenis?” ar tādu jautājumu An -
nele moka māti no tā laika, kad 
tā Annelei pateikuse: „Kad 
pienāks rudenis, tev jābūt tēvam 
par palīgu. Liela nu diezgan esi.”

Neskaitāmas reizes Annele to 
savukārt atkal pateikuse katrai 
priedei mežmalā un katram 
krūmam dārzā: „Kad nāks ru -
denis, es būšu tēvam par palīgu. 
Liela nu diezgan esu.”

„Labi, labi, Annele,” atsaka 
priedes, klusas un gudras kā 
mātes.

Un tad arī ir jau klāt rudenis, 
pats vēlais rudenis, kad dārzā 
vairs nav nevienas lapas un visi 
lauku darbi apdarīti un var 
sākties iekšas darbi.

Tumšs aust rīts pēc Mārtiņiem, 
bet, Annelei mostoties, sirds 
pulkstenītis zvana priecīgi: „Zin, 
šodien nu ir tā tava diena. Nu tu 
būsi tēvam par palīgu.”

Bet vai tēvs jau šodien uzsāks 
darbu?

Ja, kad Annele uzceļas, ir jau 
šķērskoki istabas-vidū ar lielajām 
tītavām un vēji iet no viņiem uz 
visām debesu pusēm. Tēvs tin 

Annas Brigaderes jubilejā
Šoruden svinam latviešu rakstnieces Annas Brigaderes 150 gadu atceri.

Tuvu un tālu daudzinām 
Tērvetē dzimušās vārda māk-
slinieces devumu dzejā, prozā 
un drāmaturģijā, bet Annas 
Brigaderes triloģija ar daļām 
„Dievs, daba, darbs”(1926), 
„Skar bos vējos”(1930) un „Ak -
me ņu sprostā” (1933) kļuvusi 
par latviskas dzīves un tikumības 
Bībeli. Kā atzinusi literātūr-
kritika, šai darbā „psīcholoģiski 
niansēti parādīta kalpu meitenes 
Anneles rakstura tapšana un 
apkārtējās pasaules izzināšana. 
Brigadere tēlojusi gluži ikdie-
nišķas parādības, kas, atbalsodamās Anneles dvēselē, ieguvušas 
pirmatklāsmes skaistumu”(E. Knope)

Rīgas Latviešu biedrība 15. oktobrī visas dienas gaŗumā svinēs 
Annas Brigaderes (1861-1933) 150 gadu jubileju, kuŗā savu 
veltījumu dižajai novadniecei sniegs Tērvetes pašdarbības kopas 
un skolēni. Šajā numurā publicējam fragmentu no triloģijas 
pirmās grāmatas „Dievs, daba, darbs”.

Tēva palīgs
Anna Brigadere

šķēriņu pirmajam audumam.
Pie tā darba Annele palīdzēt 

nevar. Viņai tik jāmanās no 
kājām. Tikai kad šķēriņš notīts, 
viņa drīkst uzsēsties uz šķērskoka 
kājas, un tēvs viņu pasit ripā, ka 
mati plīvo un elpa aizraujas. Bet 
kad tēvs nosaka: diezgan, tad 
jāpietiek. Šķērskoki jānes laukā 
no istabas.

Kamēr tēvs uztin šķēriņu uz 
veļboma un sarīko nītis, Annele 
varētu vēl paklenderēt, bet aiz 
bailēm, ka viņas vietā nepaņem 
kādu citu palīgu, viņa nekur tāļu 
neaiziet, un tikko tēvs sauc, ir 
klāt kā zibens. Tēvs to ieceļ 
strellēs, uz dēļa, vienā rokā iedod 
nošķi šķēriņa un pamāca, kā ar 
otru roku jāatšķiŗ no nošķa ik pa 
dzijiņai un jāuzmet uz tēva 
ķeksīti, bet tēvs izvelk šķēŗa 
dzijiņu caur katru nīšu aci. No 
sākuma Annelei vis nevedās jau-
nais darbs un tēvam uz viņu labi 
jāpagaida, bet drīz viņa tā 
iemanās, ka viņas diedziņš jau 
īstā laikā pie nīšu vārtiem, un 
kad viņa vēl jo vairāk iemanās, 
viņai iet vēl ātrāki kā tēvam, un 
tā viņi sāk viens ar otru sacen-

sties, kā rakstā.
Bet diedziņi visi ir pelēki, 

pelēki. Annele domā: cik jauki 
būtu pa starpām arī zili, sarkani 
vai dzelteni diedziņi. kā tad acis, 
paskraidījušās, zinātu, kur ap -
stāties un roku vadīt: no zilā līdz 
zilam, no sarkanā līdz sarkanam. 
Bet jāiztiek arī ar pelēkajiem 
vien.

Annele domās, ka pelēkie diegi 
visi ir ceļi. Bubuļaini un līdzeni, 
kalnaini un lejaini. Un jauki ir iet 
pa viņiem. Annele nobrauc pa 
katru no lielā Veļbomju kalna un 
ieskrien Nīšu vārtos. Heidi! Tā 
tas iet kādu laiku un nemaz 
nepiekūst. Bet kur tik daudz sīku, 
mazu celiņu, tur vajaga arī kāda 
krusta ceļa! Annele tūlīt to 
uztaisīs no resnā dziju nošķa, kas 
tai kreisajā rokā. Bet tikko viņa 
to izdarījuse, tēvs paskatās:

„Nesapņo, Annele! Darbs nav 
miegs!” balss norāj stingri.

Annele nobijusēs saraujas. Pa -
skatās tēvam acīs. Laipnas gan 
tās un siltas, bet nopietnas: 
„Darbs nav joks, meit,” viņš 
saka.

Labi, Annele to zinās. Izturēs 
un domās, ka šķēriņa diegi nav 
vis ceļi, bet tikai diegi. Un kad 
Annele būs izdevuse tik daudz 
nošķu, cik viņai pirkstu, tad jau 
darbs būs tālu, tālu un varēs 
atpūsties.

Bet iziet tik daudz nošķu, cik 
Annelei pirkstu, iziet vēlreiz tik 
daudz, bet gala kā nav, tā nav.

Annelei liekas, ka laiks vairs 
nemaz neiet uz priekšu. Laiks ir 
nogulies kā lācis, viņš laikam ir 
iekritis Anneles kreisajos sānos 
un grauž tos tā, ka nupat vairs 
nevarēs izturēt; nupat viņš 
sniedzas arī pēc Anneles labā 
pleca un spiež, un tirpina visu 
roku tā, ka divi reiz jau tai ir 
izšļucis diedziņš no pirkstiem. 
Kad tik nu Annele vēl varētu 
kādu nieciņu izturēt, lai neapmi-
glotos acis, jo dziļi acu dobumos 
dzeļ asaras.

Bet tēvs jau arī ievērojis šo 
Anneles indevi.

„Paskat nu, kādu jauku tiltu 
mēs abi esam uztaisījuši. Tā iet 
darbs, kad tāds varens palīgs!” 

tēvs saka smaidīdams un Anneli 
mundrinādams.

Ja, kad nu tēvs pats saka, ka 
tilts, tad ir gan jauks tilts! Annele 
paskatās. Pavediens pie pavedie-
na guļ līdzeni nītīs kā baļķis pie 
baļķa, neviens ne augstāk, ne 
zemāk.

„Vai tad nu atstāsim pustaisītu? 
Jābeidz vien tas. Kā tu domā, 
Annele?”

„Zināms, jābeidz,” Annele 
piekrīt.

„Nu, tad saņemies, meiten.”
Un Annele nosēstas taisni, kā 

svece, smagais lācis noveļas no 
sāniem, laiks sāk atkal griezties 
un nezin vēl, kā bij, kā nebij, kad 
jau pēdējais diedziņš ķeksītī, un 
viss tilts galīgi nobeigts.

Tikko Annele drīkst kustēties, 
viņa nokrīt no streļļu dēļa, kā 
putns no zara. Pasvaida rokas un 
brīnās: lunkanas, vēl lunkanākas, 
šķiet, kā bij, lai gan nupat domāja, 
ka nevarēs viņas vairs ne 
pakustināt. Arī kājas ir tādas 
nebēdīgas, ka gribas sviežamas 
vai pāri galvai.

Bet tā svaidīt kājas drīkst tikai 
laukā, un kad Annele, izskrējuse 
vējos, tā laižas no kalna lejā un 
atkal augšā līdz pašam mežam, 
viņai liekas, ka tiešām tās vairs 
nav viņas kājas, bet ka tēva strel-
lēs viņa dabūjuse spārnus. Tik 
viegli nekad viņai nav gājis.

Šodien visu dienu viņa var 
skraidīt pa lauku zilu degunu.

Tikai vakarā, kad viņa, istabā 
šaudamās, iešaujas vecai Aņui 
pašās krūtīs, šī nemaz nav ļauna, 
bet izņēmuse pīpi no mutes, tikai 
saka: „Bizenē, nu bizenē, rīt jau 
piesies tavu bizeni.”

Ko nu viņa runā! Annele ir ta -
gad tēva palīgs. Lai katrs to var!

Ar tādu pat svētsvinīgu prieku 
ceļas Annele arī otrā rītā. Šodien 
nu tik sāksies tas īstais lielais 
darbs! Vecmāmiņas kambarī, 
kuŗa durvis uz lielo istabu arvien 
stāv vaļā, būs viņas darba vieta. 
Tur jau novietots spolējamais 
ratiņš un tītavas ar uzstieptu dzi-
jas gabalu. Tēvs jau sēž pie ratiņa 
un sauc viņu, lai ierādītu, kā 
jāstrādā.

Ar Anneli reizē ieskrej arī 
Karlīne. Lai dodot šai spolēt. Ko 
tā meitene visur maisoties, kur 
lieliem darbs jādara. Veciem un 
bērniem esot vieta aizkrāsnī. Un 
bīdās tik tēvam priekšā un grasās 

atņemt Annelei darbu.
Bet Annele nav vairs mazā 

meita, ko var lieki iebiedēt. Pazīst 
jau viņa tagad Karlīni un viņas 
niķus.

"Ej nu vien, ej pati pie sava 
darba,” viņa pasaka tai ar darba 
cilvēka nopietnību. Savu jauko 
darbu jau nu viņa Karlīnei nedos. 
Nē, nē! Tad viņa ielaiž roku kur-
vītī un tīkami pačaukstina no 
gaišdzeltēnās niedras grieztās 
spolītes, kuŗu tur ir vesels lēviņš. 
Bet tēvs tūlīt brīdina: „Esi uzma-
nīga ar spolītēm, ka tu kādu 
nesaspied. Tās nav spēlei, bet 
darbam.”

Vai nu Annele to nezin! To jau 
viņa vakar mācījās, ka darba lie-
tas ir cienīgas lietas. Bet tomēr 
arī spolītes var būt vēl pavisam 
kas cits, nekā spolītes!

„Nāc nu un paskaties, kā tev 
jādara,” tēvs aicina. Paņem vienu 
spolīti, aptin ap to dzijas galu un 
tad uzbāž uz smeilo ratiņa turek-
li, pie tam pamācīdams, ka nekad 
nedrīkst uzgrūst spolīti par dziļu 
uz turekli, lai nesaplaisā, jo 
saplaisājuse spolīte vairs pa 
atspoli ritēt nevar. Tad ar vienas 
rokas pirkstiem vadīdams dziju, 
ar otru roku griezdams ratiņu, 
tēvs pieritina spolīti, arvien 
mācīdams: „Lūk, tā tu vispirms 
aptin dziju tava mazā pirksta 
platumu no gala, tad laid līdzeni 
tecēt līdz otram galam, kur tu 
atkal atstāj tikpat platu malu kā 
pirmā galā; tad tecini rindu 
arvien īsāku, slīpu, kā kalniņā 
kāpdama, ne par ciešu turēdama, 
ka dziju netrūkst, arī ne par mīk-
stu, ka pavediens neieraujas 
iekšā; kad esi tā uzkāpusi līdz 
kalna galam un spolīte pilna, kā 
kukulītis, tad būs laba.”

Ko nu tēvs tik daudz skaidro 
un māca, kad Anneles gribīgie 
pirksti tikai deg vien, lai laiž 
viņus klāt, kad viņa to darbu jau 
neskaitāmas reizes noskatījusies 
un zin, ka tas tik viegls, kā spal-
viņa paceļama.

Bet tikko meitene ar visu sparu 
metas griezt ripu, ratiņš uzreiz 
samijas, ripa atlec atpakaļ, un 
ratiņš stāv. Pa to starpu pirksti ar 
dziju nobrukuši no spolītes. Kā 
Annele ciešāk pagrūž, spolīte 
pušu. Vai! Annele piesarkst līdz 
ausīm un paskatās zagšus uz 
tēvu, kas turpat stāv un lūko, kā 
viņai veiksies. Ko nu tēvs teiks!

pienākumi divos viņa vadītajos 
Eiropas orķestŗos – Bavārijas 
Radio simfoniskajā un Amster-
damas Concertgebouw orķestrī. 
Oktobŗa vidū Minchenē Marisa 
Jansona vadībā tiks atskaņota G. 
Mālera Astotā simfonija, šai 
atskaņojumā piedalīsies arī koris 
„Latvija”. 
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SEB bankas standartkurss 24. SEPTEMBRIS

Valūta Banka pērk Banka pārdod LB kurss

V A L Ū T A S  K U R S S

Jau devīto gadu Vītolu fonds 
atskatās uz paveikto, jo ar 153 
ziedotāju atbalstu jauno mācību 
gadu sākt būs iespējams 614 
talantīgiem, centīgiem jauniešiem 
no mazturīgām ģimenēm. Sti-
pendijās plānots izmaksāt vairāk 
nekā Ls 750 000. Tās lielumu - 
no Ls 1000 līdz Ls 2000- nosaka 
ziedotājs. Ar 400 stipendiātiem 
līgumi ir pagarināti, 214 ir jaunie 
stipendiāti, bet 94 talantīgi jau-
nieši vēl palikuši kandidātu sa -
rakstā, cerot, ka arī viņiem tiks 
sniegta iespēja iegūt augstāko 
izglītību. 

Augusts, pēdējais vasaras mē -
ne  sis, allaž ir pulcējis Vītolu fon-
da ziedotājus un stipendiātus  
gadskārtējā sarīkojumā, lai kopā 
priecātos par paveikto, pateiktos 
dāsnajiem atbalstītājiem un 
spries  tu par nākotnes plāniem. 
Taču šogad fonda padome 
nolēma ko  pīgu pasākumu ne -
organizēt, jo saprata, ka pašreizējā 
situācijā lietderīgāka ir iespēja 
piešķirt papildu stipendijas 
vairākiem jau  niešiem, bet ko -
pīgus svēt kus - nozīmīgo10 
gadu jubileju, nosvinēt nākamā 
gada vasaras nogalē. 

Vītolu fonds var būt patiesi 
lepns gan par daudzu spējīgu 
jauniešu vēlmi iegūt augstāko 
izglītību, gan par ziedotāju iz -
rādīto uzticību. Arvien vairāk 
ziedotāju pārliecinās, ka fondam 
uzticētie līdzekļi tiek administrēti 
godprātīgi un ar augstu atbildības 
sajūtu. Par to liecina gan nemi-
tīgais ziedotāju skaita pieaugums, 
gan neaizskaramajā kapitālā 
noguldītie nu jau vairāk nekā 3 
miljoni latu. Šogad mūža stipen-
dijas dibinājuši: Juris Petričeks, 
Jānis Ūdris, Vera Diwisch, Dace 
Muriks-Osis, Andris Kļaviņš un 
testamentārā novēlējumā Hugo 
un Mirdza Karlsson, Velta Skul-
tāne.

Vītolu fonda pirmajos darbības 
gados ievērojamāko palīdzību 
jauniešiem sniedza trimdas lat-
vieši, taču šobrīd ar lepnumu 
ap  zināmies, ka ar katru gadu 
skaitā pieaug ziedotāji no 
Latvijas.

Jau vairākus gadus ilgst arī 
Vītolu fonda sadarbība ar SEB 
banku. Fonds lepojas, ka jau kopš 
2004. gada šī banka ir bijusi uzti-
cams sadarbības partneris. Ir 
mainījušies SEB bankas prezi-
denti, bet atbalsts izglītībai  
turpinājās, un ne viens vien jau-
nietis var tam pateikties par 
iegūto augstāko izglītību. Šogad 
studijas ar SEB bankas atbalstu 
uzsāks 15 studenti dažādās 
Latvijas augstskolās, taču banka 
nolēmusi iepriecināt arī pārējos 
Vītolu fonda stipendiātus - viņi 
visi kļuvuši par SEB bankas jau-
najiem klientiem un saņēmuši 
specializēto bankas karti, kuru 
rotā Vītolu fonda logo. Tādējādi 
SEB banka iemantojusi uztica-
mus klientus, savukārt jaunieši - 
pārliecību, ka viņu ieguldītais 
darbs izglītības iegūšanā ir 
pamanīts, novērtēts un arī 
turpmāk tiks atbalstīts.

Allaž Vītolu fondā strādājošos 
ir iepriecinājušas ziņas, ka atkal 
kāds dāsns un par mūsu tautas 
nākamību domājošs cilvēks ir 
nolēmis dibināt stipendiju. Šī 

Laiks sākt jaunus darbus
Vītolu fonds jauno mācību gadu sāk ar 614 stipendijām spējīgiem, 

centīgiem maznodrošinātiem jauniešiem

gada raksturīga iezīme ir bērnu 
un mazbērnu dibinātās stipendi-
jas savu vecāku un vecvecāku 
piemiņai. Viļņa Plūmes un pro-
fesora Edgara Imanta Siliņa 
piemiņas stipendijas ir aplie-
cinājums vēlmei saglabāt šo savu 
tēvzemi mīlošo cilvēku vārdus 
nākotnē,  sniedzot jauniešiem 
iespē  ju iegūt augstāko izglītību 
kādā Latvijai svarīgā jomā, 
savukārt Andŗa Kļaviņa dibinātā 
Māmulītes stipendija vēstī par 
vecāku un vecvecāku dāvāto 
mīlestību, kas nu ļaus kādam 
jaunietim piepildīt savus sapņus. 

Vilis un Marta Vītoli, Vītolu 
fonda idejas radītāji un tā di -
binātāji, allaž par lielāko vērtību 
uzskatījuši ģimeni. Šī gada au -
gusta sākumā Vītolu ģimene 
atzīmēja Zelta kāzu jubileju, un 
šai svētku reizē kopā ar viņiem 
domās bija visa plašā ziedotāju 
un stipendiātu saime. Savukārt 
svētku viesi tika aicināti dāvanu 
vietā ziedot Vītolu fondam, un 
tas nozīmē, ka vēl kādam jaun-
ietim tiks sniegta iespēja iegūt 
augstāko izglītību. 

Pagājušajā vasarā Vītolu fonda 
bijušie stipendiāti nodibināja 
savu – Bijušo stipendiātu sti-
pendiju. Šogad šai stipendijai 
saziedots jau tik daudz līdzekļu, 
ka kādam jaunietim tiks dāvāta 
iespēja uzsākt studijas. 

Tu esi mans draugs!- tā domā 
visi, kuŗi palīdzējuši tapt Draugu 
stipendijai, kas radīta no daudzu 
labu cilvēku ziedojumiem, kuŗi 
vēlas kaut ar pavisam nelielu 
naudas summu palīdzēt savas 
zemes jauniešiem

Arī tu būsi mans draugs! - tā 
gribētos teikt tiem cilvēkiem visā 
plašajā pasaulē, kuŗi vēl noteikti 
piepulcēsies Vītolu fonda draugu 
un atbalstītāju pulkam, kārtējo 
reizi apliecinot, ka mūžam ne -
zūdošās vērtības- labestība, drau-
dzība, mīlestība - ir vienīgās, kas, 
sniegtas citiem, nekā no sevis 
nezaudē, tikai kļūst divtik varīgas 
padarīt labāku šo Pasauli.

2011./2012 mācību stipendijas:

Mūža stipendijas
Vītolu fonda stipendija, In Me -

moriam Birutas Rubess stipen dija, 
Osvalda un Ilgas Kēses (Selonijas) 
stipendija, Jaunsardzes fonda, Ēri-
kas Rītiņas ģimenes piemiņas sti-
pendija, Alfreda un Sarmītes S. 
Gravu ģimenes stipendija, Arņa 
Tiliba piemiņas sti  pendija, Alek-
sandra un Aust ras Circeņu pie-

miņas stipendija, Emmas A. 
Kampes piemiņas stipendija, 
Miķela un Ievas Gravu piemiņas 
stipendija, Vairas Vī  ķes-Freibergas, 
Korp! Spīdola, Kanadas un ASV 
latviešu de  vums, stipendija, Vairas 
Vīķes-Freibergas, Korp! Spīdola, 
Vilhel mīnes Līnas Ozolas piemiņas 
stipendija, Evarista un Mārītes 
Bērziņu stipendija, Kārļa Cīruļa 
stipendija, Oskara un Irenes 
Dumpju stipendija, Annas un Jāņa 
Cerbuļu stipendija, Jāņa Arvīda 
Bungs un Metas Kalniņas-Bungs 
piemiņas stipendija, Kor nēlija 
Dinberga piemiņas stipendija, In 
Memoriam Dagnija Strautnieks sti-
pendija, “Daugavas vanagu” To -
ronto nodaļas stipendija, Paula un 
Ariadnes Dzin taru stipendija, 
LAB-AN stipendija, Leopolda Sī -
po liņa stipendija, Viktorijas 
Mickānes piemiņas stipendija, 
Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas 
stipendija, Juŗa Melbārža piemiņas 
stipendija, Astrīdas un Laimona 
Jansonu stipendija, Birutas un 
Daumanta Heisteru stipendija, 
Birutas un Dzintara Abulu ģime-
nes stipendija, Valža Muižnieka 
piemiņas stipendija, Ārstu Mir dzas 
un Voldemāra Gulēnu pie miņas 
stipendija, Karakasas dāmu ko -
mitejas stipendija, Dau gavas Va -
nagu Kanadas valdes stipendija, 
Ritas (Saulītes) Pet ri čekas piemiņas 
stipendija, Metas Ūdris piemiņas 
stipendija, Veras Diwisch stipendi-
ja, Dr. Emīla Osis un Daces Muriks-
Osis stipendija, Hugo un Mirdzas 
Karls son piemiņas stipendija, Mā -
mu lītes stipendija, Velta Skultānes 
piemiņas stipendija.

Fondu stipendijas
Zvejnieku ģimenes stipendija, 

Anglijas Latviešu izglītības fonda 
stipendija, Arnolda un Helēnas 
Sildegu fonda stipendija, Elfrīdas 
un Jāņa Rutku fonda stipendija, 
Daugavas Vanagu Melburnas no -
daļas stipendija, Daugavas Va  nagu 
Anglijas fonda stipendija, Daugavas 
Vanagu Bedfordas no  daļas sti-
pendija, Lielvārdes no  vada sti-
pendija, Latviešu fonda - Kārļa 
Irbīša piemiņas stipendija, Dauga-
vas Vanagu fonda Notin ghemas 
nodaļas stipendija, Talsu novada 
fonda

Organizāciju stipendijas
Pasaules brīvo latviešu apvie-

nības stipendija, Saginavas Lat-
viešu kluba stipendija, Adelaides 
Latviešu biedrības - Benitas Vem-
bris piemiņas stipendija, ELJA 50 
stipendija, Rīgas Hanzas Rotari 
kluba stipendija, Kor porācijas 
Fraternitas Lataviensis, Alfreda un 
Almas Apses piemiņas stipendija, 
Latvijas Zonta klubu stipendija, 

S!K! „Aurora” Kanadā stipendija, 
Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba, 
Korp! Imerija, Anglijas kopas sti-
pendija, Lat viešu Apvienības Aus-
trālijā un Jaunzēlandē stipendija, 
Kanberas Latviešu biedrības sti-
pendijas, Sidnejas Latviešu bied-
rības, Čikāgas latviešu kultūras 
sakaru grupas stipendija

Uzņēmumu stipendijas
Danske Bank stipendija, Latvija 

Statoil stipendija, Biko-Lat sti-
pendija, Viesnīcas “Radi un draugi” 
stipendija, SEB stipendija, Microsoft 
Latvia stipendija, “Lāčplēša Centrs” 
stipendija, Pure food stipendija, 
KPMG Baltics stipendija, ERGO 
stipendija, “SEB Wealth Mana-
gement” stipendija, SIA “Apsīte” 
stipendija, SIA Inflekss stipendija, 
Benitas Krēsliņas piemiņas sti-
pendija, Edgara Voļska ģimenes 
stipendija, SIA Kurekss stipendija, 
SIA Ernst & Young, A/S Swedbanka 
stipendija

Privātpersonu stipendijas
Juŗa Vītola stipendija, Andreja 

Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu sti-
pendija, Īras un Pētera Bolšaitis 
stipendija, Aivara Andersona ģi -
menes stipendija, Viļa un Ka  rolinas 
Vītolu stipendija, Viļņa Viktora 
Šveics stipendija, Leo polda un 
Kristīnes Klišānu, Līgas Korsts 
Streipas un Laimona Strei pa sti-
pendija, Buduļu ģimenes stipendi-
ja, Dulcie un Andreja Ozoliņu sti-
pendija, Annas Māras Hrgetič sti-
pendija, Kristian Hrgetič stipendija, 
Pētera Hrgetič stipendija, Ata 
Bredovska un Balvas Kūlas 
Bredovskas stipendija, Gundara un 
Astrīdas Strautnieku stipendija, 
Edvīna Kalniņa piemiņas stipendi-
ja, In Memoriam Gaida Rīsbergs 
stipendija, Valsts prezidentes Vai-
ras Vīķes-Freibergas stipendija, 
Gun    tara Kokoreviča stipendija, 
Gunāra un Ināras Reiņu stipendija, 
Juŗa Gravas piemiņas stipendija, 
Āboliņa-Elsiņa stipendija, Ārstes 
Hermīnes Med nes piemiņas sti-
pendija, Ingrīdas Ķirses stipendija, 
Maldas un Raimonda Vernera 
Dzelzkalns stipendija, Renātes un 
Gunāra Duburu stipendija, 
Rūjienas stipendija, Baibas Ināras 
Cīrules piemiņas stipendija, Cēsu 
stipendija, Aivara Sluča stipendija, 
Ineses Auziņas Smitas un Rodžera 
Smita stipendija, Mācī tāja Arveda 
Celma piemiņas stipendija, Intas 

Ķirses stipendija, Ulda Gravas 
jubilejas stipendija, Tania S.Sweet 
piemiņas stipendija, Dainas Eiches 
piemiņas stipendija, Artūra Cipuļa 
piemiņas stipendija, Astrīdas Ilzes 
Lēven šteinas piemiņas stipendija, 
Bri seles Latviešu stipendija, Ērika 
Grūbes stipendija, Zirģeļu ģime nes 
piemiņas stipendija, Zelmas 
Brežinskis piemiņas stipendija, 
Ernas Bertas Meijas Gurķis un 
Veltas Meijas Gipters piemiņas sti-
pendija, Māra un Elitas Jurē vicu 
stipendija, Paula Jēkaba Anstrata 
piemiņas stipendija, Kristīnes 
Anstrats un Janet Geo vanis sti-
pendija, Vaidas Miķītes Jordan sti-
pendija, Neal F.Jordan stipendija, 
Rasmas Balodes pie mi  ņas stipendi-
ja, Hugo un Eleo noras Streipu 
piemiņas stipendija, Andŗa un 
Daces Dārziņu stipendija, Ilzes 
Vijas un Vitauta Kalniņu stipendi-
ja, Mirdzas un Alfreda Grāmatiņu 
piemiņas stipendija, Sandras 
Kalnietes stipendija, Pēteŗa 
Pētersona un Aivara Ivara Jura 
Sinkas stipen dija, Anitas un Georga 
Andrejevu stipendija, Zaigas 
Alksnes Phil lips stipendija, Jāņa un 
Natālijas Neiburgu stipendija, 
Noras Mi  ču  les stipendija, Edvīna 
Samuļa stipendija, Jāņa un Valdas 
Kārk liņu stipendija, Cerbuļu 
ģimenes stipendija, Pebo ģimenes 
stipendija, Sven un Kristina sti-
pendija, Kārļa Ātrena 50 gadu 
jubilejas stipendija, Kārļa Zvej nieka 
90 gadu jubilejas, Ilmāra Lazovska 
piemiņas stipendija, Krogzemju 
dzimtas stipendija, Laimas 
Speakman-Brown piemi ņas sti-
pendija, Annas Pāvulānes piemiņas 
stipendija, Viļņa Plū mes piemiņas 
stipendija Aiz kraukles attīstībai, 
Sandras Pēter sons-Ādolfa Sīļa sti-
pendija, Ed warda Dunēna-Ādolfa 
Sīļa stipendija, Prof. Edgara Imanta 
Si  liņa piemiņas stipendija, Emī lijas 
Desainis stipendija, Mece nātu 
Borisa un Ināras Teterevu stipendi-
ja mūzikā, Elgas Rodzes-Ķīselis 
piemiņas stipendija, Vik tora Kan-
berga piemiņas stipendija, Bertas 
Elīnas Pilskalnes (dzim. Bērziņa) 
piemiņas stipendija, Jevgenija un 
Olgas (dzim. Rubenes) Petričeku 
pie miņas stipendija, Elzas Ķezberes 
piemiņas stipendija, Viļa un Martas 
Vītolu Zelta kāzu jubilejas sti-
pendija, Viestura Neimaņa sti-
pendija. Draugu stipendija

Vita Diķe 
valdes priekšsēde

SEB Bankas stipendiāti
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(Turpināts no 1.lpp.)

Tā sevi noraksturoja Evarists 
Bērziņš no Konektikutas, ASV, 
kad biju aicinājusi viņu uz saru-
nu pēc pirmās fotoizstādes Rīgā, 
A. Sūnas galerijā.

„Ar katru gadu man iet arvien 
labāk, arvien labāk klājas arī 
Latvijā, kad te atbraucu, jo vairo-
jas mans draugu un domubiedru 
pulks. Esmu pateicīgs viņiem un 
saviem radiem, kas dāvā man 
lielāko un skaistāko dāvanu – 
savu uzmanību un savu dārgo 
laiku!”

Evarists Bērziņš dzims Rīgā, 
1934. gada 1. oktobrī. 1944. gadā 
ģimene dodas bēgļu gaitās uz 
Vāciju, 1951. gadā, kā daudziem 
latviešiem, - ceļš uz ASV. Strādājis 
fabrikās un būvfirmās, divus 
gadus dienējis Amerikas armijā. 
Beidzis Konektikutas un Jēlas 
universitāti, iegūstot maģistra 
gradu humanitārās zinātnēs un 
slimnīcu pārvaldē. Lielākā darba 
mūža daļa aizritējusi, strādājot 
veselības aprūpes jomā. Univer-
sitātes gados arī modusies intere-
se par fotomākslu. Iesākumā 
objektīvā ietverti dabas un dzīves 
vērojumi, gadiem ritot, kā pats 
saka, ar to „mēģināju simboliski 
attēlot sajūtas par priekiem, 

Vīrs savas dzīves labākajos gados
bēdām utt. Par galarezultātu lai 
spriež skatītāji.” Līdz šim Evarista 
darbi bijuši izstādīti galvenokārt 
Konektikutas izstāžu zālēs (viņš 
arī darbojas pilsētas mākslinieku 
apvienībā), arī vienā no pilsētas 
mūzejiem, piedalījies konkursos. 
Šī izstāde, kas saucas „Skats no 
malas”, ir pirmā ekspozicija 
dzim  tenē. „Tā man bija laba 
skola! Nežēlīgā, spilgtā gaismā 
izlikti mani darbi, un skatītāju 
pulks, kas tos vēro... skaidri 
redzēju, ko būtu darījis citādi, 
dažu labu darbu vispār nebūtu 
izlicis,” Evarists ir paškritisks. 
„Neesmu nekāds lielais filozofs, 
vienkārši tveŗu mirkļus dabā un 
cilvēkos, kas mani „uzrunā”, ie -
mūžinu. Un pēc tam pats bieži 
vien esmu pārsteigts, kas iznācis. 
Lai fotografētu cilvēkus, vajag 
tomēr zināmu drosmi, bet ir tik 
interesanti viņus vērot un fiksēt.” 
Apmēram pusē no vairāk nekā 
40 izstādītajiem darbiem ir cil-
vēku sejas un augumi dažādās 
vietās un norisēs, arī vienpatībā.

Pēdējos gados Evarists Bērziņš 
savos darbos izmantoto dator-
grafiku, viņš datortechniku ir 
nosaucis par „neaizstājamu otu”,  
kas fotomākslu atbrīvo no jeb-

kādām robežām. Viņš sakās no 
jauna atklājis arī melnbalto foto-
grafiju, kas palīdzējusi radīt dau-
dzus ar drāmatismu piesātinātus 
darbus.

Īstenībā „neklātienē” Evaristu 
Bērziņu pazinu jau iepriekš, gata-
vojot ziņas no Vītolu fonda. 
Savukārt Evarists teic, ka impul-
su nodibināt šā fonda mūža sti-
pendiju savas pirms pieciem 

gadiem mūžībā aizgājušās sievas 
Mārītes piemiņai guvis, izlasot 
par Vītolu fondu avīzē Laiks. 
„Tas taču ir Dieva darbs, ko vei-
kusi Vītolu ģimene – palīdzēt 
mazturīgiem, bet centīgiem bēr-
niem attīstīt savus talantus, augt 
un skoloties, līdz tie uzzied kā 
puķes! Lūk, viņi veidos nākotnes 
Latviju,” saka Evarists. Seši Lat-
vijas bērni, pateicoties viņa atbal-

stam, jau ieguvuši augstāko izglī-
tību vai vēl studē: Ina Meče no 
Litenes jau ir uzņēmumu vadības 
un IT zinību maģistre (ar cum 
laude!) , Līga Zaķe no Valmieras 
Latvijas Universitātē izstudējusi 
optometriju, Līga Balode no Vi -
ļāniem būs „pašam sava ārste”, 
Gustavs Lauriņš vēl studē medi-
cīnu, par augsti skolotu elektroni-
kas speciālistu top Mārtiņš Ro -
zenbergs, par matēmatiķi – Maira 
Belova.

Acīmedzot dāsnums un gaišs 
skats uz cilvēkiem un lietām ir 
tas, kas šim vīram ļauj priecāties 
par dzīvi un justies laimīgam. 
„Es nemaz negribētu atgriezties 
kādā 30 – 40 gadu vecumā, kad 
pret dzīvi bija lielākas prasības, 
kad biju gluži kā ierauts virpulī. 
Vecums nāk ar pieredzi, labu vai 
sliktu, bet pelnītu, un tā ļauj tvert 
dzīvi mierīgāk un dziļāk,” saka 
Evarists un piebilst: „Cilvēki gan 
ir tik dažādi: viens ceļas no rīta 
un pats nolemj, kā viņš pa dienu 
jutīsies, citam optimisma pie-
trūkst. Es esmu cieši pārliecināts, 
arī savu garastāvokli nosakām 
paši.”

Ar Evaristu Bērziņu sarunājās 
Ligita Kovtuna    

Precīzējums
Mūsu laikraksta š. g. 34. numurā Jāņa Priedkalna rakstā „Kā var 

nesolīt...”  „nokritis” viens būtisks burts, kas maina autora domu. 
Pareizi jābūt: „Vienotībā pašā pastāvošā kārtība deva iespēju 
pretnacionāli noskaņotajai SCP (Sabiedrība citai polītikai – Red.) 
partijai ar veto bloķēt Vienotības apvienošanos ar Nacionālo 
apvienību”. (Tālāk kā tekstā). Atvainojamies autoram un 
lasītājiem.

Red.

4. PBLA atzinīgi novērtē pap-
ildu vēlēšanu iecirkņu izveidi 
ārpus Latvijas 11. Saeimas vēlē-
šanās, kā rezultātā palielinājās 
nobalsojušo pilsoņu skaits ārpus 
Latvijas. PBLA aicina nākamajās 
Saeimas vēlēšanās ieviest Vēlētāju 
reģistru, sadalīt pastāvošos vē -
lēšanu apgabalus mazākos, kā arī 
radīt elektroniskās balsošanas 
iespēju interneta tiešsaistē.

Adresāts: Valsts prezidents, 
vi sas 11. Saeimā iekļuvušās parti-
jas, valdība

5. PBLA atzinīgi novērtē pa -
rakstīto sadarbības memorandu 
starp PBLA un LR Ārlietu minis-
triju. PBLA aicina visas Latvijas 
diplomātiskās pār stāvniecības 
pievērst pastiprinātu uzmanību 
latviešu diasporas attīstībai, at -
balstīt tās darbību, kā arī veicināt 
diplomātisko pārstāvju aktīvu 
līdzdalību diasporas aktīvitātēs.

Adresāts: Latvijas Ārlietu min-
istrija.

6. PBLA uzsveŗ, ka Latvija ir 
vienīgā vieta pasaulē, kuŗā 
latviešu valoda un kultūra var 
netraucēti attīstīties. Lai arī 
emigrācijas latviešu vidū latviešu 
valodas zināšanas ir tikušas 
nodotas no paaudzes paaudzē, 
tomēr valodas izdzīvošanas iz -
redzes nav iedomājamas bez 
Latvijas valsts aizsardzības. Tāpēc 
PBLA ir norūpējusies par krievu 
valodas pieaugošo dominanci 
Latvijā, kā arī centieniem panākt 

krievu valodai otras valsts valo-
das statusu un akcentē, ka krievu 
valodas nezināšana ir būtisks 
šķērslis, lai emigrējušie tautieši 
varētu atgriezties un sekmīgi 
iedzīvoties Latvijā.

Adresāts: Valsts prezidents, vi -
sas polītiskās partijas, valdība, 
Latvijas sabiedrība.

7. Lai saglabātu trimdas vēs-
tures mantojumu, PBLA aicina 
visas trimdas un emigrācijas or -
ga  nizācijas un personas saglabāt 
grāmatas, dokumentus un mū -
zejiem svarīgus materiālus. PBLA 
uzskata, ka vērtīgākajiem mate-
riāliem principā ir jāpaliek  mīt-
nes zemēs, jo tie konstatē daļu no 
tās zemes vēstures un latviešu 
tautas lomas šīs zemes attīstībā. 
PBLA izpētīs iespējas noslēgt  
starpvaldību vienošanās ar mīt-
nes zemēm, lai veicinātu arhīvu, 
bibliotēku un mūzeju materiālu 
saglabāšanu un pieejamību. 

Adresāts: Latviešu organizācijas 
pasaulē.

8. PBLA aicina nākamajos 
Vispārējos latviešu Dziesmu un 
deju svētkos (2013. gadā) aktīvi 
iesaistīt latviešu diasporas māks-
linieciskās kopas. PBLA aicina 
turpināt tradiciju Dziesmu svēt-
ku virsdiriģentus izvēlēties arī no 
diasporas koŗu diriģentu vidus.

Adresāts: Latvijas Kultūras mi -
nistrija, Latvijas Kultūr izglītības 
un nemateriālā mantojuma 
centrs.

PBLA valdes sēdē 2011. gada 30. septembrī 
pieņemtās rezolūcijasZelta rudens Gaujas līčos

Evarists Bērziņšpie sava jaunības dienu foto
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons
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Līmeniski. 2. A. Pumpura 
eposs. 7. Izžūstošas upes 
Austrālijā. 8. Gudrības un kaŗa 
mākslas dieviete sengrieķu 
mītoloģijā. 9. Strinkšķināms 
mūzikas instruments. 11. Pilsēta 
Igaunijas ziemeļos. 12. Folkloras 
sacerējumi. 13. Latviešu aktieris 
(1895-1973). 17.Lāčsomainis. 19. 
Ciets silicītiezis. 21. Parfimērijā 
lietojama viela, kas smaržas dara 
noturīgas. 23. Dokumentu 
kopums par kādu juridisku 
jautājumu. 24. Sens krievu 
mūzikas instruments. 25. Mazā 
planēta (atkl. 1949. g.). 26. 

Pūšams mūzikas instruments. 
28. Apģērba gabals. 29. Kalni 
Eiropā. 31. Apaļa būve ar kupolu. 
34. Sena angļu tautas deja. 38. M. 
Zīverta luga. 39. Augstākais dievs 
skandinavu mītoloģijā. 40. 
Daugavas pieteka. 41. Lietuviešu 
komponists, ērģelnieks, 
koŗdiriģents (1867-1916). 

Stateniski. 1. Valsts 
galvaspilsēta Eiropā. 2. Debess 
ziemeļu puslodes zvaigznājs. 3. 
Musulmaņu tautu vīriešu gal-
vassega. 4. Sastiprinājuma ele-
ments. 5. Sievietes tērps Indijā. 6. 
Ezers Somijas ziemeļos. 10. 

Apdzīvota vieta Ventspils novadā. 
11. Ģeoloģijas nozare. 14. R. 
Blaumaņa vadītais žurnāla 
Latvija pielikums. 15. Angļu 
ekonomists (1766-1834). 16. 
Apdzīvota vieta Madonas 
novadā. 18. Lašveidīgo kārtas 
zivs. 19. Transportlīdzekļu 
apdrošināšana. 20. Franču rakst-
niece (1804-1876). 22. Peldēšanas 
stils. 27. Triju skābekļa atomu 
savienojums. 30. Četrvietīga ka -
riete ar nolaižamu virsdaļu. 32. 
Dārgakmens. 33. Sporta rīks. 35. 
Vācu matēmatiķis, astronoms, 
fiziķis (1777-1855). 36. Skotu 
polārpētnieks (1777-1856). 37. 
Masas mērvienība krievu mēru 
sistēmā. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 
37) atrisinājums  

Līmeniski. 1. Alauksts. 4. 
Lavandas. 10. Notārs. 11. Bakas. 
12. Emalja. 13. Ledusskapis. 15. 
Tiesāt. 16. Sapali. 17. Paisums. 
21. Patmīlis. 22. Iekārtot. 23. 
Kārdināt. 25. Pārdomāt. 28. 
Mēbelēt. 29. Tauvas. 32. Sekmes. 
34. Sabiedrisks. 35. Nārsts. 36. 
Lepns. 37. Laikus. 38. Sataisīt. 39. 
Tiekties.

Stateniski. 1. Amnestēt. 2. 
Astere. 3. Sasiet. 5. Viesis. 6. 
Dalība. 7. Skarties. 8. Laisties. 9. 
Lakstaugi. 13. Lāpāmadatas. 14. 
Sakārtoties. 17. Palēnām. 18. 
Sakarst. 19. Ssarāt. 20. Nomāt. 
24. Tabletes. 25. Pelerīns. 26. 
Laternas. 27. Kosmisks. 30. 
Upurēt. 31. Sausas. 32. Skalbe. 
33. Mirkļi.     

Rīgā (pie tirdzniecības centra 
Spice) 8. un 9. oktobrī notiks 
Latvijas Augļkopju asociācijas 
(LAA) rīkotais Ābolu festivāls, 
lai veicinātu uzturā vairāk lietot 
augļus. Būs iespējams nogaršot 
veselīgus, gardus dažādu šķirņu 
ābolus, ko audzē visā Latvijā, kā 
arī bērniem piedalīties radošās 
darbnīcās, konkursos un atrak-
cijās.

„Āboli un bumbieŗi, ķirši un 
plūmes, zemenes un mellenes, 
brūklenes un dzērvenes... Ne 
vien garšīgi, bet arī ļooti, ļoooti 
un pat ļooooooti veselīgi!” - tik 
vilinošs ir aicinājums piedalīties 
Latvijas Augļkopju asociācijas 
organizētās un ES financētās 
programmas „Augļi veselībai” 
laikā rīkotos semināros par 
svaigiem augļiem un ogām, cik 
tie ir veselīgi. Latvijas Augļkopju 
asociācija  apvieno ap 600 lielāko 
mūsu valsts augļkopju. LAA 
pārstāve Beatrise Kalniņa iepa-
zīstina ar asociācijas plašo dar-
bības lauku un pētījumiem. Rīgā 
jau vairākus gadus notiek aso-
ciācijas kūrētais Zemeņu festivāls, 
kad Latvijas lauku saimniecībās 
un mežos ievāktās zemenes sa -
plūst galvaspilsētā, lai iepazīs-
tinātu pilsētniekus, īpaši jaunāko 
paaudzi, ar šīm garšīgajām un 
ve  selīgajām ogām. Ārvalstu viesi 
apgalvo, ka nekur pasaulē neesot 
tik garšīgu un aromatisku 
zemeņu kā Latvijā. 

 Latvijas Valsts Augļkopības 
institūta Eksperimentālās augļu 
un ogu pārstrādes nodaļas 
vadītāja Dr.sc.ing. Dalija Segliņa 
vērš uzmanību uz dažādu augļu 

Tiek īstenota Eiropas programma 
„Augļi veselībai”

un ogu uzturvērtību un Baltijas 
reģionam ieteicamākām šķirnēm, 
kā arī uz metodēm, kā ilgstoši 
saglabāt augļus svaigus, nezau-
dējot tajos vitamīnus. Piemēram, 
āboliem piemīt vairākas veselību 
veicinātājas īpašības - tie uzlabo 
gremošanu, labvēlīgi ietekmē 
mutes dobuma mikrofloru, pa -
rei  za sakodiena veidošanos 
bērniem un stiprina smaganas. 
Florizīns un bors ābolos labvēlīgi 
ietekmē kaulu stiprību un blī-
vumu, samazina osteoporozes 
risku. 

Arī bumbieri palīdz stiprināt 
imūnitāti, tie ir arī labs C vitamīna 
avots. Saaukstēšanās reizēs svaigi 
spiesta bumbieŗu sula var pa -
līdzēt pret kakla iekaisumu un 
pazemināt temperātūru, un tas 
tik svarīgi ir rudenī, kad laiks 
turas drēgns un lietains. 

Āboli, bumbieŗi, ķirši vai 

plūmes ir Latvijā visvairāk uzturā 
lietotie augļi,  bet ar labām sek-
mēm pie mums audzē arī 
vīnogas, smiltsērkšķus un aroni-
jas. Līdztekus ierastajām upenēm, 
jāņogām vai ērkšķogām dārzos 
tiek kultivētas  meža ogas – liel-
ogu dzērvenes un krūmmellenes. 
Katrs Latvijā izaudzētais auglis 
un oga ir savs cilvēku organis-
mam tik nepieciešamais vitamīnu 
un minerālvielu avots, - secina 
Dr.sc.ing. D.Segliņa.

Zinātniece parasti uz seminā-
riem atved vairāku šķirņu bumb-
ierus - ‘Suvenīrs’, ‘Latgale’ vai 
‘Mramornaja’ vai izturīgāko šķir-
ņu ābolus -‘Atvasara’, ‘Kovalevs-
koje’, ‘Meryygold’, ‘Discovery’, 
‘Tiina’(izcili salda) un ‘Auksis’. 
Tās ir ražīgas šķirnes, atliek tikai 
izvēlēties konkrētā reģiona augļu 
dārziem atbilstīgāko. 

 Programmas „Augļi veselībai” 
devīze: „Kas ogas un augļus 
vairāk ēd, to dzīvē nekad nepār-
spēt!” Lielai daļai sabiedrības 
teorētiski ir zināms, ka augļi un 
ogas ir veselīgi, ka rudens ir 
labākais laiks augļu un ogu 
ēšanai, jo tikko novāktā raža 
ir bagāta ar minerālvielām, 
vitamīniem un citām bioloģiski 
aktīvām vielām. Taču šīs 
zināšanas diemžēl neatainojas 
reālajā patēriņā. LAA pētījums 
atklājis pārsteidzošu faktu — 
Latvijā augļus un ogas uzturā 
lieto tikai 40 % iedzīvotāju, to 
patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir 
zemāks nekā citās ES valstīs. 
Pieaugušam cilvēkam diennaktī 
jāapēd 2-4 porcijas (1 porcija ir 
apmēram sauja) augļu un ogu, 
kas atbilst 70-140 kilogramiem 
gadā. Pēc Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) datiem Latvijā 
viens iedzīvotājs patērē caurmērā 

nepilnus 50 kilogramus. 
 Pasaules veselības organizācija 

(PVO) iesaka cilvēkam ik dienas 
uzņemt vismaz 400 gramus aug-
ļu, ogu un dārzeņu. Augļu caur-
mēra patēriņš uz vienu iedzī-
votāju ES ir  94 kilogrami gadā. 
Eiropas valstīs ierasta prakse 
esot darbavietā novietots trauks 
ar dažādiem augļiem. Ja pie-
audzis cilvēks uzturā lieto daudz 
augļu un ogu, tad arī viņa bērni 
to uzskatīs par pašsaprotamu - 
dienas gaitā apēst pāris ābolu, 
bumbieŗu vai turziņu ogu, tās 
paņemot līdzi arī uz skolu. 

Eiropas skolēna somā ir pusdie-
nu kārbiņa, kuŗrā ir arī kāds 
auglis. Latvijas skolās diemžēl tā 
nav ierasta prakse, tāpēc Zem-
kopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests (LAD) jau 
vairākus gadus īsteno ES finan-
ciāli atbalstīto programmu „Sko-
las auglis”. Pagājušajā mācību 
gadā programmā piedalījās 537 
Latvijas mācību iestādes, ar aug-
ļiem un dārzeņiem nodrošinot 
vairāk nekā 73 tūkstošus 1.- 6.
klašu skolēnu. Šogad tos saņems 
jau no 1. līdz 9. klasei. 

Valija BERKINA

Programmas „Augļi veselī-
bai” logo

Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 27. septembrī Dricānu skolas 
skolotājas ģimenē piedzima trīs meitenītes. Pēc Labklājības 
mi nistrijas pārstāves teiktā tiek gatavots rīkojumu par pabalsta 
(6000 Ls) piešķiršanu trīnīšu ģimenei. Savukārt 15. septembrī Rīgas 
Dzemdību namā piedzima pirmie šā gada trīnīši. 

Līgatnes novada dome Eiropas Tūrisma dienā Eiropas Komisijas 
rīkotā svinīgā ceremonijā saņēma balvu par nacionālo uzvaru 
Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu (EDEN) konkursā. Šā gada tema 
bija architektūras pieminekļu atjaunošana un pārveidošana par 
tūrisma objektiem. Līgatnes novada dome konkursā piedalījās ar 
projektu „Līgatnes papīrfabrikas ciemats – strādnieku vēsturiskā 
dzīvesveida liecinieks”. Iepriekšējo gadu uzvarētājas Latvijā bijušas 
Kuldīga, Rēzekne, Tērvete un Jūrmala.

Siguldā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal izrāda kinofilmas 
jaunajā Kino zālē. Sāka ar latviešu zelta klasiku. „Dāvana vientuļai 
sievietei”. Kino zāle atrodas pilsētas kultūras namā, kam šogad ir 50 
gadu jubileja. 

Cēsu Jaunajā pilī no 15. oktobŗa sestdienās tiks rīkoti senās 
rakstības kursi, kuŗos mācīs rakstīt ar spalvaskātu un tinti. Desmit 
nodarbību laikā varēs  ne tikai gūt praktiskas iemaņas, izkopt savu 
rokrakstu, bet arī rast ieskatu Eiropas bagātajā rakstības vēsturē. 

Poznaņā, Polijā, notika 4.starptautiskā latgalistikas konference, 
kas veltīta Latgales valodas un kultūras jautājumiem. Konferenci 
rīkoja Adama Mickēviča universitāte (ir latviešu filoloģijas studijas), 
Latvijas Universitāte, Rēzeknes augstskola un Sanktpēterburgas 
Valsts universitāte. Iepriekš Latgalistikas konferences norisinājušās 
Pēterburgā, Rēzeknē un Greifsvaldē.

Daugavpilī 15. novembrī durvis vērs pirmais restorāns 
McDonald’s ārpus Rīgas. Par to, tiekoties ar pilsētas domes priekš-
sēdi, pavēstīja uzņēmuma menedžmenta direktors Baltijas valstīs 
Tomašs Navrockis un mārketinga direktore Virginija Girulska. Rīgā 
darbojas astoņi McDonald’s restorāni.

Vidzemes Augstskolai (ViA) Valmierā aprit 15 gadi. To nosvi-
nēja, izrādot „ViA 15 gadu jubilejas filmas” un atveŗot grāmatu „ViA 
15 gadi stāstos un bildēs”.

Izstāžu kompleksā „Rāmava” Ķekavas pagasta “Valdlaučos” 8. 
oktobrī notiks starptautiskā izstāde „Lauksaimniecības technika 
2011”.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī oficiāli atklāja 
glābējsilīti – vietu, kur atstāt bērniņu, no kuŗa māte atteikusies. 
Bērnunama “Selga” bērni un audzinātājas parūpējušies par pilsētas 
simbola – gotiņas – darināšanu, ko simboliski ielika glābējsilītes 
gultiņā atklāšanas pasākuma laikā.

Šī gada astoņos mēnešos Gulbenē reģistrēts par desmit 
jaundzimušiem vairāk, nekā piedzima pērn. Centrālās statistikas 
pārvaldes dati liecina, ka  augustā Latvijā piedzimis lielākais bērnu 
skaits pēdējo 23 mēnešu laikā. Augustā pasaulē nākuši 1790 bērnu, 
un tas ir lielākais skaits kopš 2009. gada septembŗa.

Grobiņas novada trūcīgajiem iedzīvotājiem piedāvāta iespēja 
katram bez maksas saņemt 20 kg kartupeļu. Grobiņas pilsētā un 
pagastā vien trūcīgā statuss piešķirts vairāk nekā 300 personām, bet 
visā novadā šis skaitlis pārsniedz 600. Kopumā izdalītas aptuveni 
astoņas tonnas dārzeņu.

Valmieras novada Ramatas pagasta kultūras centrā 29. 
septembrī notika Miķeļdienas gadatirgus. Bija arī Miķelīšu 
sumināšana un Miķeļbērnu izrādīšanās. Ramatas sākumskolas 
bērni tirgoja savu produkciju, par kuŗas iegādi pircēji varēja 
norēķināties ar konfektēm.

Kuldīgas galvenajā bibliotēkā skanēja arī grieķu, franču, spāņu, 
ungāru un italiešu valoda. Pirmoreiz Kuldīgā notika bilingvālie 
dzejas lasījumi.

Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranda Jāņa Dukāta 
lielformāta gleznu izstāde Gaujas mežos pie Sarkanajām klintīm 
Cēsīs kļuvusi par tūristu iecienītu vietu. To apmeklējušas gan 
skolēnu grupas, gan arī pensionāri un citi interesenti.

Ventspilī sācies ikgadējais krievu kultūras sarīkojumu mara-
tons. Krievu kultūras dienas šogad veltītas Sanktpēterburgai. Abās 
pilsētas ir Baltijas jūtas ostas, tām ir gandrīz vienādi platuma gradi 
un ļoti līdzīgi klimatiskie apstākļi.

Jelgavas kriminālpolicija aizturējusi maniaku, uz kuŗa 
sirdsapziņas ir trīs sieviešu slepkavības, vienā no tām upuris sadalīts 
un iemests upē. Agrāk netiesātais 1975. gadā dzimušais vīrietis savu 
vainu atzīst.

Īsziņas sagatavoja M. Linde unV. Berkina
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S A R Ī K O J U M I / D I E V K A L P O J U M I
DENVERA (CO)
• 9. oktobrī plkst. 11.30 (pēc 

dievkalpojuma) Māras Pelēces 
dokumentārfilma ,,Starp Latvi-
jām” Kolorado latviešu Kultūras 
centrā (10705 West Virginia Ave., 
Lakewood, CO).

• 19. novembrī Kolorado lat -
viešu kultūras centra 25 gadu ju -
bilejas svinības sāksies plkst. 3.00 
pēcpusdienā. Izstāde un video-
filmas par latviešu kultūru, varēs 
uzspēlēt novusu, būs atspirdzi nā-
jumi. Plkst. 6.00 Latvijas valsts 
di  bināšanas atceres sarīkojums; 
programmā: Valdas Lēvenšteinas 
stāstījums par Likteņdārza tap-
šanu Latvijā, filmas izrāde un 
vakariņas, dalības maksa $20, 
studentiem $10. 

• 3. decembrī no plkst. 10.00 
līdz 3.00 un 4. decembrī no 11.00 
līdz 2.00 Ziemsvētku tirdziņš Ko  -
lorado latviešu Kultūras centrā 
(10705 West Virginia Ave., Lake-

wood, CO), tālr.: 303-986-5337 
vai 303-424-4442.

DETROITA (MI) 
• 15. oktobrī plkst. 3. 00 pēc-

pusdienā Sv. Pāvila latviešu ev. 
lut. draudzes baznīcā (30623 W. 
Twelve Mile Road, Farmington 
Hills, MI) ērģelnieka Rūdolfa 
Ozo liņa klavieŗkoncerts. Ieeja 
brīva. Pēc koncerta uzkodas un 
atspirdzinājumi par ziedojumu. 

• 16. oktobrī plkst. 11.30 svēt-
dienas skolas nodarbības drau-
dzes sabiedriskajās telpās. 

• 13. novembrī plkst. 11.30 Lat  -
vijas valsts dibināšanas atceres 
svinības Sv. Pāvila latviešu ev. lut. 
draudzes baznīcas telpās.

DIEVSĒTA (WI) 
• 8. oktobrī Dievsētā (19253 

Bittersweet Ave Warrens, WI 
54666) plkst. 6.00 vakarā veļu 
pieminēšana; viesi aicināti ņemt 
līdzi svecītes. Pieteikties, zvanot 
vai rakstot Ilzei Kļaviņai, tālr.: 

612-558-2619, e-pasts: ilzeklavi-
na@yahoo.com vai Facebook . 

KALAMAZŪ (MI)
• Katru otrdienu plkst. 10.00 vin-

 grošanas nodarbības (100 Cherry 
Hill Drive, Kalamazoo, MI 
49007) vada dr. E. Balka-Valtere. 

KLĪVLANDE (OH)
• 8. oktobrī tautasdeju kopa 

,,Pastalnieki” un Klīvlandes lat -
viešu biedrības sarīkojums Night 
at the Races (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107); ienākumi 
tiks ziedoti Gaŗezeram.

• 13. novembrī plkst. 12.30 Dau-
 gavas Vanagu apvienības 60 gadu 
darbības atcere un Lāčplēšu pie -
miņas akts Apvienotās draudzes 
zālē (1385 Andrews Ave. Lake wood, 
OH 44107); ,,Čikāgas piecīšu” 
koncerts, pēc koncerta mielasts. 
Jāpiesakās līdz 6. novembrim, 
zva not Oļģertam Kubuliņam, 
tālr.: 216-676-9166. Iepriekš pie-
teicoties, dalības maksa $25.00, 

sarīkojuma dienā $30.00; stu-
dentiem $15.00, jauniešiem līdz 
16 gadu ieeja brīva.

LOSANDŽELOSA (CA)
• 8. oktobrī Losandželosas lat -

viešu nama 38. gada svētki ar 
tematu „Kauboji un indiāņi” 
(1955 Riverside Dr., Los Angeles 
Ca 9003903704). 

• 23. oktobrī draudzes rudens 
bazārs latviešu namā. 

DKLB informācijas tālrunis: 
323-663-6267. DK LB Informā-
cijas biļetens tīmeklī: www.
biletens.com 

MILVOKI (WI)
• 8. oktobrī Daugavas Vanagu 

apvienības gada svētki un rudens 
sarīkojums latviešu namā (8845 
W. Lynx Ave. Milwaukee, WI 53225).

• 12. novembrī plkst. 5.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojums latviešu namā.

ŅUJORKA (NY)
• Līdz 16. oktobrim Zanes 

Treimanes mākslas darbu izstāde 
BWAC Gallery (499 Van Brunt 
Street, Brooklyn, NY., tālr.: 718- 
462-4743). Izstāde atvērta nedē-
ļas nogalēs no plkst. 1.00 līdz 
6.00. Slēgšanas dienā 16. oktobrī 
pieņemšana no plkst. 2.00 līdz 
5.00. Informācija par mākslinie-
ci: www.ZaneTreimanis.com

• No 21. līdz 23. oktobrim Ru -
dens svētki Rotā, Katskiļos. Pro -
gramma: 21. oktobrī plkst. 9.00 
vakarā atklāšanas stunda, plkst. 
10.00 ALJAs ,,Katskiļu Trivia” sa -
 censības. 22. oktobrī plkst. 11.00 
brokastis; plkst. 12.00 izrāde ,,Mēs 
uzaugām kopā nometnē, bet vai 
zinām, ko viņi dara ikdienas 
dzīvē?”; pie krodziņa Mimosas 
un Bloody Mary’s; plkst. 2.00 
rotaļas; plkst. 4.00 alus darīšanas 
turnīrs; plkst. 6.00 vakariņas; 
plkst. 7.30 Rudens balle, spēlēs 
,,Lūzeri”, dziedās Māra Stepe u. c. 
23. oktobrī atvadīšanās.

• 22. oktobrī plkst. 7.30 vijol-
nieka Gidona Krēmera koncerts 
Homage to J. S. Bach Lincolna 
centrā. Informācija: www.white-
lightfestival.org

PRIEDAINE (NJ)
• 23. oktobrī plkst. 1.00 Ņu -

džer sijas Daugavas Vanagu ap -
vienības rudens sarīkojums (1017 
High way 33 East, Freehold, NJ 
07728). Programmā: kaŗavīru 
godinā ša na; koncerts, siltas pus-
dienas. Da  lības maksa par zie-
dojumu. Informācija www.prie-
daine.org

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 15. oktobrī plkst. 10.00 Flo-

ridas Daugavas Vanagu apvie-
nības gadskārtējais pikniks War 
Veterans Memorial Park (9600 
Bay Pines Blvd. N.) nojumē Nr. 4. 
Lūgums ņemt līdzi groziņus, va -
nadzes un vanagi sagādās desi ņas, 
kāpostus un vēsus dzērienus. 

• 15. oktobrī plkst. 12.00 pie 
biedrības nama (1705 9th Ave 
North St. Petersburg, FL 33706) 
varēs nodot Ziemsvētku saiņus 
sūtīšanai Latviju.

• 27. oktobrī plkst. 1.00 bied-
rības namā videoizrāde – Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētki 1995. gadā. Būs kafija un 
cepumi, ieejas ziedojums vismaz 
$3.00. 

• 5. novembrī plkst. 4.00 bied-
rības namā Mārtiņu vakars. 

• 18. novembrī plkst. 6.00 bied-
rības namā Latvijas Valsts dibi-
nāšanas atceres sarīkojums. 

• Biedrības bibliotēka atvērta 
katra mēneša pirmā pirmdienā 
no plkst. 5.00 līdz 7.00.

VAŠINGTONA (DC) 
• 15. oktobrī draudzes lietoto 

mantu tirdziņš (400 Hurley 
Avenue, Rockville MD 20850-
3121). Lūgums ziedot tikai zie-
mas drēbes, nevest datorus un to 
ekrānus; jaunām mantām jā -
pievieno cena. Visa nopelnītā 
nauda tiks ziedota draudzes 
nama piebūves parāda nomak-
sāšanai. Nepārdotās mantas zie-
dos citai labdarības organizāci  -
jai. Ziedojumus var atvilkt no 
ienākumu summas, par ko jā -
maksā nodoklis. Sīkākas ziņas 
iespējams iegūt, sazinoties ar 
draudzes priekšnieci I. Apini, 
tālr: 703-790-0833, e-pasts: ina-
razaiga@yahoo.com

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445) dievk.: 9. okt. ar 
dievg., 16. okt., 23. okt. 30. okt. 
dievk. ar dievg., viesmāc. Laris 
Saliņš. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. J. Mazura.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr: 9. okt. plkst. 2.00 Kvē-
kertaunā (424 Juniper St., 
Quakertown, PA 189510) Pļaujas 
svētku dievk.; pēc dievk. kafija. 
23. okt. plkst. 2.00 Kvēkertaunā 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg.; pēc dievk. kafija. 30. okt. 
plkst. 3.00 Lankasterā Ticības 
atjaunošanas dienas dievk. Māc. 
Dr. R. Ziedone un emer. māc. Dr. 
A. Ziedonis.

• Čikāgas katoļu kopa: bij. 
Jelgavas diocēzes bīskaps V. E. 
Antons Justs vadīs misi 18. okt. 
plkst. 11.00 (Saint Rosalie bazn. 
4401 N. Oak Park Ave, Harwood 
Heights, Il.) un 19. okt. plkst. 2.00 
(Immaculate Conception bazn. 
7211 W.Talcott Ave.), dievk. 
dziedās Māra Ruskule-Mozga; 
pēc dievk. saiets lejas zālē. Nā   ka-
 mie dievk.: 27. nov. un 11. dec.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI) : 9. 
okt. dievk. 16. okt. dievk. ar 
dievg. 23. okt. dievk. 30. okt. 
Reformācijas piemiņas dievk. ar 
dievg., pēc dievk. draudzības 
stunda. Dievk. sākas plkst. 10.00. 
Bībeles stundas māc. A. Grei-
emas vadībā 7. okt., 11. nov. un 
2012. g. 13. janv. plkst. 11.00. 
Draudzes māc. diak. F. 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. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 9. okt. 
un 16. okt. dievk. plkst. 11.00. 
Māc. Dāvis Kaņeps.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227). 
Informācija: www.latvianluth-
churchphila.org

Mūsu mīļā

ERIKA BASTJĀNIS
Dzimusi 1921. gada 15. maijā Liepājā,

mirusi 2011. gada 16. septembrī Z. Holivudā, Kalifornijā

No mums negaidīti šķīrusies

MIRDZA ROBEŽNIEKS,
dzim. ZVAIGZNE

Dzimusi 1929. gada 8. jūnijā,
mirusi 2011. ada 22. septembrī Itasca, IL

Es būšu visur….
Kā rasa ziedos
Kā smarža kokos
Kā vēsma baltās ābelēs….

Nevajag dvēselei trepes kāpt debesīs, 
Dievs nolaida zelta trepes,
Dvēselīti gaidīdams.

Ved savā gaismā mani,
Mans Kungs un Pestītāj,
Tu mani sargi, gani
Un mani neatstāj.
A. Lūsis

Mīļā piemiņā viņu paturēs
SIEVA, BĒRNI, MAZBĒRNI UN MAZMAZBĒRNI

NO AUSTRUMU UN RIETUMU KRASTIEM

Par viņu mīlestībā sēro
DAIRA, JURIS, MĀRTIŅŠ UN MIĶELIS CIĻŅI

KRUSTMEITA KATRĪNA LUTERE, INTS LUTERS
DAINA UN ULDIS DUMPJI AR MEITU DACI

GUDRĪTE UN GUNTIS KUŠKĒVICI
DACE UN JĀNIS TAUBES, JĀNIS UN PEGIJA TAUBES

MARC UN MARUTA AMBROSE

Par viņu sēro bijušie Hanavas ģimnazijas klases biedri:
BIRUTA, DZIDRA, GUNA, ELVIRA, KONSTANCE,

KIRA, MAIJA, ARVIDS, ALEKSANDRS (SAŠA), ULDIS.
RUTA UN CITI SKOLAS DRAUGI.

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

AIVARS MĀRIS REINERTS
Dzimis 1935. gada 11. februārī Talsos, Latvijā,

aizgājis mūžībā 2011. gada 4. septembrī Lenox, Massachusetts



LAIKS  2011. ga da 8. oktobris – 14. oktobris18

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

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

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

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

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

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

Tel;(414)6070390

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

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

Pēc grūtām ciešanām Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā māsiņa

LIGITA VELDA HUSS,
dzim. GRIKMANE

* 1938. gada 1. oktobrī Talsos,
+ 2011. gada 4. jūlijā Minchenē

Pēc grūtām ciešanām Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā māsiņa

LIGITA VELDA HUSS,
dzim. GRIKMANE

* 1938. gada 1. oktobrī Talsos,
+ 2011. gada 4. jūlijā Minchenē

Kas ar gaišu seju dzīvē iet,
Gaišas, apskaidrības domas klāsta,
Tās, kaut pienāk nakts un saule riet,
Pamet gaismu, kuŗa nenoriet.

Kas ar gaišu seju dzīvē iet,
Gaišas, apskaidrības domas klāsta,
Tās, kaut pienāk nakts un saule riet,
Pamet gaismu, kuŗa nenoriet.

Ņem mani, draugs, pie rokas,
Līdz galam tev līdzi iešu.
(Ilmārs Krasts)

Ņem visu mūsu mīlestību
sev tālā ceļā līdz...

Par viņu skumst un mīlestībā piemin
MĀSA ASTRĪDA AR KARINU

BRĀLIS ALFEJS AR ĢIMENI
MEITA DIANA AR JANĪNU

UN PIEDERĪGIE VĀCIJĀ UN LATVIJĀ

Par viņu skumst un mīlestībā piemin
MĀSA ASTRĪDA AR KARINU

BRĀLIS ALFEJS AR ĢIMENI
MEITA DIANA AR JANĪNU

UN PIEDERĪGIE VĀCIJĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

ĒRIKA BASTJĀNE,
dzim. DAMBERGA

Dzimusi 1921. gada 15. maijā Liepājā,
mirusi 2011. gada 16. septembrī Losandželosā

Dieva mierā aizgājis

JĀNIS MAZĪTIS
Dzimis 1923. gada 26. maijā Cēsu raj. „Ezermaļos”,

miris 2011. gada 24. septembrī Morgantonā, Ziemeļkarolīnā

Dziļās skumjās ar mīlestību piemin
LOLITA, ODIS UN ALEKSIS

KRUSTDĒLS KRISTAPS AR ĢIMENI
INA AR ĢIMENI

Viņu mūžīgi mīļā piemiņā paturēs
VERONIKA ŪBELE AR ĢIMENI,

ALĪNA ZELMENIS,
DRAUGI ASV, KANĀDĀ,

RADI LATVIJĀ

Mūsu mīļā tante

LIDIJA UPĪTE,
dzim. GRĪVENS

Dzimusi 1920. gada 25. maijā Rīgā,
mirusi 2011. gada 7. septembrī Viskonsinā

Dieva mierā aizgājusi

RASMA KORNETS,
dzimusi PAVASARS

Dzimusi 1929. gada 9. februārī Rīgā,
mirusi 2011. gada 24. augustā Grand Rapids, MI

 Mīlestībā viņu atceras
DĀVIS, LAILA, IEVA BOLŠTEINI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ZIGFRIDS KORNETS

AR ĢIMENI

Šīs zemes gaitas beigusi mūsu ilgo gadu draudzene

ERIKA BASTJĀNE
Dzimusi 1921. gada 15. maijā,

mirusi 2011. gada 16. septembrī

Man visi gudrie vārdi
sen vienaldzīgi kļuva,
tik sirds man tuva.

Ar skumjām piemin
ILGA JANKOVSKA, JĀNIS UN DZINTRA JANAVI,

LUIZE GONIA

Trūkst Tavas mīļās balss,
Trūkst Tavas labās sirds,
Tik ārkārtīgi trūkst Tevis pašas.
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

ZANES TREIMANES
MĀKSLAS DARBU SKATE

no 17. semtebŗa līdz 16. oktobrim 2011
BWAC 499 Van Brunt St. Brooklyn, NY 11231

noslēguma ballīte  16. okt. no plkst. 1- 5
zanetreimanis.com

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

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

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

+371 28390346

O TAV A S  M I E R A  D R A U D Z E  un
Montrealas Trīsvienības draudze
k o p ī g i  m e k l ē  m ā c ī t ā j u

Ar maģistra gradu teoloģijā,
ar latviešu un angļu valodas prasmi, 

braukšanas apliecību.

Tuvāka informācija: Prāv. Ilze Kuplēna-Ewart, tel:416-924-1563
pastor-ilze@standrewslatvian.org

AICINĀJUMS KANADĀ DZĪVOJOŠAJIEM 
LATVIEŠU MĀKSLINIEKIEM

Mākslinieku vienība LATVIS un Latviešu Centra Toronto
Mākslas komitejas rīkoto Valsts svētku tēlotājas mākslas izstādi 

šogad atklās Centra Mākslas galerijā 18. novembrī.
Izstādē aicināti piedalīties visi Kanadā dzīvojošie latviešu 

mākslinieki ar trīs darbiem, ne platākiem par 130 cm,
uzdodot nosaukumus latviski, apdari, lielumu, cenu, autora vārdu, 

adresi, e-pastu un telefona numuru.
Ielogotie darbi iesniedzami žūrijas komisijai sestdien, 22. oktobrī, 

no plkst. 10-12. Latviešu Centrā, 4 Credit Union, Dr. Toronto.
Visiem izstādes dalībniekiem par katru iesniegto darbu

jāmaksā $5.00 daļējai izdevumu segšanai.
No pārdotiem darbiem 15% paturēs rīcības komiteja.

Darbi netiks approximate.
Darbus varēs saņemt atpakaļ Centrā 20. novembrī plkst. 19.00

Lasiet tīmeklī! 
www.laiks.us
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S P O R T S

 • Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): 16. okt. plkst. 
10.00 dievk. 30. okt. plkst. 5.00 
svecīšu vakars Woodlawn 
kapsētā. Māc. I. Larsena, tālr.: 
269-637-0460; kabatas: 269-214-
1010; e-pasts: revilze@gmail.com

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996): 9. okt. plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. kafija. 
16. okt. plkst. 10.00 dievk. ar 
dievg., pēc dievk. kafija; plkst. 
4.00 svecīšu svētbrīdis Riverside 
kapsētā. 19. okt. plkst. 4.00 Bī -
beles stunda ciemā Latvija. 25. 
okt. plkst. 10.00 vārda dievk., 
pēc dievk. kafija. 30. okt. plkst. 
10.00 dievk. ar dievg., pēc dievk 
kafija. Māc. B. Puiķe.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 9. okt. 
plkst. 11.00 dievk., 15. okt. plkst. 
4.00 dievk. ar dievg., viesosies 
arch. E. Rozītis. 23. okt. plkst. 
11.00 laju vadīts dievk. 30. okt. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 6. 
nov. plkst. 11.00 dievk. ar dievg., 
sprediķis angļu val. Bībeles stun-
da: 19. okt. un 2. nov. plkst. 

10.00. Māc. Dr. S. Eglīte.
• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 

University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI.), māc A. Greiema.

Mančesteras (CT) latv. ev. lut. 
dr.: 19. okt. plkst. 11.00 dievkal-
pojums. Māc. Daina Salnīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, tālr.: 
414- 258-8070): 9. okt. Pļaujas 
svētku dievk. ar uzrunu bērniem 
un dievg., dziedās Vita Foldi 
Levare. 16. okt. dievk. angļu val. 
ar dievg. 23. okt. dievk. laju va -
dībā. būs uzruna bērniem. Tiks 
nolasīts prāv. L. Zusēvičas spre-
diķis visām LELBAs draudzēm. 
30. okt. Reformācijas svētku 
dievk. ar dievg., uzrunu bērniem 
un Pauļa Andreja Rudzīša kris-
tībām. 1. nov. plkst. 7.00 padomes 
sēde. 6. nov. dievk. ar dievg. un 
uzrunu bērniem, pēc dievk., pēc 
dievk. draudzes saiets. Bībeles 
stunda: 13. okt., 27. okt., 10. nov. 
plkst. 10.00. Māc. L. Zusēviča, 
tālr.: 414- 421-3934 e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com; draudzes 
priekšniece S. Kalve, tālr.: 414- 
536-0358. Informācija: www.
milwaukeedraudze.org

• Mineapoles un St. Paulas 

latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): Māc. Maija Ce  pu-
 re-Zemmele, tālr.: 763-546-8178, 
e-pasts: maija.cz@gmail.com In -
formācija: www.mndraudze.org 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 9. 
okt. kapusvētki Katskiļu Brāļu 
kapos plkst.12.00. Citur dievk. 
nebūs. 16. okt. plkst. 10.00 Jon-
keru bazn. (254 Valentine Lane, 
Yonkers, NY 10705) dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville, NY 11747) plkst 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš; Īsto-
ranžā (Holy Trinity Lutheran 
Church, 153 Glenwood Ave, East 
Orange, NJ 07017) plkst. 2.30 
dievk., diak. I. Kaņeps; Džamaikā 
(First United Methodist Church, 
162-10 Highland Ave., Jamaica, 
NY 11432) plkst. 3.00 dievk., 
māc. L. Saliņš. 23. okt. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn. dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
laju vadīts dievk. 30. okt. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn. dievk., diak 
I. Kaņeps, Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. J. Saivars.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Str.): 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 saiets baznīcas 
apakšējās telpās.

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
(Grace Lutheran Church 3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116). 8. okt. Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. kafi-
jas galds. Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.), informācija: 
www.lvnc.org 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. Kal-
niņa. Pēc dievk. saiets ar grozi-
ņiem. Draudzes priekšnieces Irē-
nes Kalniņas tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
– 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 9. okt. plkst. 10.30 dievk.; 
pēc dievk. Bībeles stunda. 16. 
okt. plkst. 10.30 dievk. angļu val. 
ar dievg.; pēc dievk. Bībeles stun-
da. 23. okt. dievk. nebūs. 30. okt. 
Reformācijas svētku dievk. ar 
dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Baznīcas mājaslapa: 

www.seattlelatvianchurch.org
• Skenektedijas latv. ev. lut. 

dr.: 16. okt. plkst 2.00 Pļaujas 
svētku dievk. ar dievg. Trīs vie-
nības bazn. (35 Furman Str.) 
Ske  nektedijā. Prāv. O. Sniedze, 
ērģ. D.Vitušinska-Baltazara. Dz. 
grām. Pēc dievk. groziņu azaids. 

• Sv. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our Savior) 
baznīcā (301 – 58th Str. S., St. 
Petersburg, FL 33707) 16. okt. 
plkst. 2.00 dievk., dziedās Andris 
Ritums. Māc. A. Pelds, draudzes 
priekšniece A. Norberga. Bībeles 
stunda biedrības namā (1705 9th 
Ave North, St. Petersburg, FL 
33706): 9. okt. plkst. 11.00. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley Avenue, Rockville 
MD 20850-3121, tālr. bazn.: 301-
251-4151): 16. okt. ģimeņu dievk. 
Māc. A. Vārsberga Pāža, tālr.: 
301-293-2052; e-pasts: macavp@
yahoo.com Informācija: http://
www.dcdraudze.org

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): 29. okt. plkst. 12.00 dievk. 
ar dievg., māc. J. Keggi. 11. nov. 
plkst. 12.00 mirušo piemiņas 
dievk. ar dievg., māc. D. Salnīte. 
Draudzes priekšniece Vija Bach-
mute, tālr.: 860-644-3268. 

(Turpināts no 17. lpp.)
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Dieva mierā aizsaukts mūsu mīļais draugs

AIVARS MĀRIS REINERTS
Dzimis 1935. gada 11. februārī Talsos,

miris 2011. gada 11. septembrī Lenox, MA, ASV

Aiz katra paliek dzīve
un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
sirds ilgi saglabās.

Mīlestībā viņu piemin
DAINA, VELTA UN JĀNIS

Izraudzīti
olimpiskie lāpneši
Divi cilvēki nominēti Starp-

tautiskajai Olimpiskajai komite-
jai pārstāvēt Latviju Londonas 
Olimpisko spēļu lāpas stafetē. 
Atlases žūrija par uzvarētājiem 
izraudzījās Aivaru Čakli no 
Ventspils un Ievu Liepiņu no 
Rīgas. Olimpiskās uguns nesēji 
tika izvēlēti Londonas Olimpisko 
spēļu oficiālā vispasaules partne-
ŗa Samsung rīkotajā atlases kam-
paņā, kuŗas laikā ikvienam tika 
sniegta unikāla iespēja kļūt par 
Latvijas pārstāvi Olimpiskās 
lāpas stafetē.

laikā no 2012. gada 18. maija līdz 
27. jūlijam.

Par izvēlētajiem lāpas nesējiem 
atzinīgi izsakās Latvijas Olim pis-
kās komitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis: “Olimpiskās lāpas 
ne  sēji vienmēr kļūst par neatņe-
mamu Olimpiskās saimes daļu, 
un esmu patiesi lepns uzņemt 
mūsu Olimpiskajā ģimenē vēl 
divus biedrus, kuŗi to ir godam 
pelnījuši.”

“Sportistam nav lielāka goda 
kā pārstāvēt savu valsti Olim pis-
kajās spēlēs – tāpēc ticu, ka arī 
mūsu lāpas nesējiem šis būs īpašs 
mirklis un iespēju piedalīties šajā 
vēsturiskajā notikumā viņi uz -
ņems ar atbilstošu cieņu un 
atbildības sajūtu. Man ir patiess 
prieks, ka ar Samsung atbalstu 
mums ir izdevies Olimpisko 
spēļu svinībās iesaistīt arī cil vē-
kus, kas nav profesionāli spor-
tisti, bet kuŗu sapņi ir ne mazāk 
ambiciozi, – tādējādi sniedzot 
apstiprinājumu tam, ka sapņi 
tiešām piepildās,” stāsta Ineta Ra -
dēviča, Samsung sūtne Lon do nas 
Olimpiskajām spēlēm Latvijā.

Olimpiskā diena
Latvijā 48  vietās 30. septembrī 

tika organizēta “Olimpiskā diena 
2011”. Tajā  piedalījās vairāk nekā 
38 000 skolēnu.

Rīta vingrošana bija no galve-
najiem šā gada Olimpiskās die-
nas stūŗakmeņiem, lai dalībnie-
kus pamodinātu un sagatavotu 
turpmākās dienas fiziskajām un 
garīgajām aktīvitātēm, kā arī 
atgādinātu par pareizi veiktu rīta 
rosmi kā ļoti svarīgu ikdienas 
sastāvdaļu labas pašsajūtas 
veicināšanai.

Olimpiskā diena notika arī re -
ģionālajos olimpiskajos centros 
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Lim-
bažos, Cēsīs, Valmierā, Ventspilī. 
un citās vietās.

“Olimpisko dienu 2011” Rīgā 
atklāja Latvijas Olimpiskās ko -
mitejas (LOK) prezidents Aldons 
Vrubļevskis. “Olimpiskajā dienā 
visiem dalībniekiem ir iespēja 
izbaudīt to atmosfairu, kāda ir 
olimpiskajās spēlēs, dzirdēt olim-
pisko himnu un redzēt, kā tiek 
pacelts olimpiskai karogs,” uz  ru-
nā skolēnus sveica Vrub ļevskis.

Mazāko klašu skolēni ar lielāko 
prieku un entuziasmu izpildīja  
vingrojumus, kuŗus viņiem sta-
dionā demonstrēja trenere Inese.

Olimpisko karogu, skanot olim-
 piskajai himnai, stadionā pa    cēla 
Sidnejas 2000. gada vasaras olim-
pisko spēļu zelta medaļas iegu-
vējs Igors Vichrovs. Viņa izcīnītā 
zelta medaļa vingrošanā bija 
pirmā zelta medaļa Latvijas kā 

neatkarīgas valsts sportistiem.
Rīgā, Daugavas stadionā, uz 

kopīgo vingrošanu “Olimpiskā 
diena 2011” pulcējās ap 70 Rīgas 
skolu audzēkņi un viņu skolotā  ji. 
Skolēni stāstīja, ka viņi ar vin-
grošanu nodarbojas ne tikai sko-
las sporta stundās, bet arī dažādos 
treniņos, apmeklējot futbola un 
basketbola nodarbības. Kāda mei-
  tene pirms diviem gadiem nopi-
etni nodarbojusies ar peldēšanu.

Eiropas junioru 
čempions un pasaules 

junioru rekordists 
šķēpmešanā Zigismunds 

Sirmais 
ierindojies piektajā vietā Eiro-

pas gada uzlecošās zvaigznes 
vieglatlētikā aptaujā.

Sirmais ziemas Eiropas kausa 
izcīņā mešanas disciplīnās martā 
šķēpu raidīja 84,47 m tālu, par 60 
centimetriem pārspējot slavenā 
norvēģa Andraasa Torkildsena 
2001. gadā sasniegto pasaules 
junioru rekordu. Martā Sirmais 
tika atzīts par mēneša labāko 

Eiropas vieglatlētu,  jūnijā latvie-
tis laboja sev piederošo pasaules 
rekordu, Jāņa Lūša kausu izcīņā 
sasniedzot rezultātu 84,69 m. 
Jūlijā Sirmais kļuva par Eiropas 
U-20 junioru čempionu.

Plašsaziņas līdzekļu veiktajā 
balsojumā par gada uzlēcošā 
vieglatlēta statusu Sirmais palika 
piektajā vietā. Par labāko uzleco-
šo sportistu atzīts Vācijas lodes 
grūdējs Dāvids Štorls. Viņš šogad 
ar jaunu personisko rekordu 
(21,78) uzvarēja pasaules mei -
starsacīkstēs. Kopumā balvai bija 
nominēti 13 jaunie sportisti. 

Teniss
Latvijas labākais tenisists 

Ernests Gulbis Tokijas ATP 
World Tour 500 serijas turnīra 
pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 
6:3, 3:6, 7:5 pieveica poli Lukašu 
Kubotu. Par pirmās kārtas pār-
varēšanu Gulbis nopelnījis 45 
ATP vienspēļu ranga punktus.

Gulbis otrajā kārtā spēkosies ar 
amerikāni Mārdiju Fišu, kuŗš 
turnīrā izlikts ar ceturto nu -
muru. 

P. Karlsons

Olimpiskie lāpneši – Ieva 
Liepiņa un Aivars Čaklis

Aivars Čaklis ir sporta skolotājs 
Zūru pamatskolā. Viņš visu  
mūžu veltījis sportam un dar-
bam ar bērniem. Aivars katru 
gadu cītīgi strādā, lai aizvestu 
bērnus uz sacensībām ārzemēs, 
kā arī rīko sporta nometnes un 
pagasta sporta pasākumus. 

Ieva Liepiņa ir parādījusi 
apbrīnojamu gribasspēku, spējot 
atgūties pēc smagas avārijas un 
iemācīties no jauna staigāt, lai 
uzreiz atgrieztos pie iemīļotās 
sportošanas, skrienot maratonos, 
vingrojot, slēpojot un iesaistot 
arī citus aktīvam dzīvesveidam.

Uzvarētāji izraudzīti no iepriekš 
izvēlētajiem 20 labākajiem 
kandidātiem. Lāpneši pārstāvēs 
Latviju kādā no Olimpiskās lāpas 
stafetes posmiem Lielbritanijā 

Vingro visi – liels un mazs


