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Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Nepakļausimies svešu varu spiedienam 
un dezinformācijai!

16. marts ir latviešu tautai 
piemiņas diena, kad ar lūgša-
nām baznīcās, ar ziedu nolik-
šanu pie pieminekļiem godinām 
tos latvju jauniešus, kas pāragri 
guldīti Zemes mātes klēpī – 16, 
17, 18 un 19 gadu vecumā  svešu 
varu mobilizēti, svešās unifor-
mās, svešas varas vadīti, viņi 
mira pāragrā nāvē. 

16. martam nav nekādas sais-
tības ar kādu polītisku mērķi! 
Nepakļausimies svešu varu spie-
dienam un dezinformācijai, ko 
veic pretvalstiski spēki, kas jo -
projām mēģina graut mūsu tau-
tas vienotību! Šādai piemiņas 
dienai ir jānotiek tieši tajā da -
tumā, kad notika izšķirīgā kauja. 
Lāčplēšu dienai ir pavisam cita 
nozīme Latvijas vēsturē.

Latviešu leģiona kaŗavīri cīnījās 
tikai Austrumu frontē, un vienīgi 
frontē, pret to varu, kas 1940. – 

1941. gadā bija okupējusi Latviju 
un veikusi terrora aktus un re -
presijas pret Latvijas civiliedzī vo-
tājiem. Nirnbergas kaŗa tribunāls 
1946. gada oktobrī skaidri no -
sprau da un pasludināja to per-
sonu loku, kas ir uzskatāmi par 
kaŗa noziedzniekiem, to starpā 
vācu SS organizācija. Šī Otrā 
pasaules kaŗa tribunāla un cita 
Rietumu sabiedroto dokumen-
tācija ļoti specifiski un skaidri 
norāda, ka Latviešu leģiona ka -
 ŗavīri nav pieskaitāmi pie vācu 
SS vienībām vai struktūrām, kā 
to ar skaidru nolūku darīja un 
pauda ”neinformētā” Padomju 
Savienība, lai nostiprinātu savu 
polītisko varu Latvijā. 

Katru gadu, propagandas moti-
vēta, Krievijas prese un kreisā 
prese Latvijā izplata dezinfor-
māciju par Latviešu leģionu un 
mēģina pievērst starptautisku 

uzmanību 16. marta pasākumiem 
Latvijā, kad latviešu tauta piemin 
savus kritušos jauniešus, kas abu 
varu (Padomju Savienības un na -
cistiskās Vācijas) pakļautībā kri  ta 
kaujas laukos vai mira Padomju 
Savienības vergu nometnēs. 

Atcerēsimies un pieminēsim 
savus kritušos un vergu no  -
metnēs noslepkavotos, Otrā pa -
saules kaŗa laikā bojā gājušos 
latviešu kaŗavīrus – mūsu vec -
tēvus, tēvus, brāļus, brālēnus, 
radiniekus vai tautas brāļus! 
Tas ir mūsu pienākums! Nepa-
kļausimies propagandai, kas dēvē 
šo atceres un svēto piemiņas 
dienu par fašisma atdzimšanu 
vai nacisma slavināšanu. Aizstā-
vēsim patiesību!

Andrejs Mežmalis,
atv. flotiles admirālis, 

Daugavas Vanagu priekšnieks 
un DV CV priekšsēdis 

Likteņdārza īstenotājs „Kok-
neses fonds” sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālo operu (LNO) 
rī  ko Likteņdārzam veltītu lab-
darības koncertu „Latviešu 
mū  zikas dārzs” un mākslas 
darbu izsoli Latvijas Nacio-
nālajā ope rā 2012. gada 20. 
martā.

Koncertā skanēs Jāņa Mediņa 
un Artura Maskata mūzika. 
Kon certs ir veltījums Likteņ-
dār zam, jo tajā iesaistītie māksli-
nieki ir piekrituši uzstāties bez 
atlīdzī bas – savu darbu šajā 
koncertā zie  dos pianists Reinis 
Zariņš, Latvijas Radio koris, 
Latvijas Na  cionālās operas māk-
slinieciskais vadītājs Ar  turs 
Maskats, diriģenti Modests Pi -
trens un Andris Veis manis, 
režisore Elita Bukovska, scēno-
grafs Andris Freibergs. Pēc kon-
 certa plānota labdarības iz  sole 
LNO Jaunajā zālē. Savu dar bu 
izsoles atlasē un vadībā ziedo 
viens no lielākajiem mākslas 
kol lek cionāriem Latvijā Guntis 
Belē vičs.

No 8. līdz 20. martam izsolei 
paredzētie darbi tiks eksponēti 
trijās mākslas galerijās vienlai-
kus. „Rīgas Galerijā” un „Gale-
 rijā 21” tiks izstādīti ap 60 laik-
metī gās mākslas darbu, ko Lik-
teņdār za atbalstam ziedojuši 
mūsdie nu latviešu mākslinieki 
– Džem ma Skulme, Ilze Avoti-
ņa, Biruta Baumane, Aigars 
Bikše, Ilmārs Blumbergs un 
daudzi citi. 

„Galerija 21” telpās būs arī 
ap  skatāmas izsolei paredzētas 
fo  to grafijas, kuŗu autori ir 

MĀKSLAS VELTES 
LIKTEŅDĀRZAM

Antanas Sutkus, Ulvis Alberts, 
Jānis Dei nats, Andrejs Grants, 
Andris Eg  lītis, u.c.

Savukārt „Ivonnas Veichertes 
Mākslas galerijā” būs apskatā-
mi antikvārie darbi, populāru 
cilvē ku rokraksti, architektu 
skices, kā arī vēsturiski nozī-
mīgas foto gra fijas. Daļa no šiem 
darbiem ir Likteņdārza atbal-
stītāju ziedojums – Ilze Vald-
mane ziedojusi vie  nu no Ivana 
Andreja Peļevina darbiem, Bul-
maņu ģimene no Kanadas – 
Jāņa Kugas gleznu, Tir zīte 
Bromulte un Valdis Op  ma nis – 
Alfeja Bromulta ar Kok nesi 
saistītos darbus, Dzidra Skrube 
– sava vīra Richarda Skrub  ja 
darbus, Dzintra Lezdiņa – 
Egona Cēsnie ka darbu, arhi-
tekts Andris Kron bergs – Lik-
teņdārza daudzfunk cio nālās 
ēkas skices, dzejnieks un publi-
cists Imants Ziedonis – savu 
rokrakstu.

Visi interesenti aicināti ap -
skatīt izsolei paredzētos darbus 
un ap  meklēt izsoli, iegādājoties 
biļetes uz sarīkojumu „Biļešu 
paradīzes” kasēs un www.bile-
suparadize.lv.

„Kokneses fonds” Likteņdār-
zam veltītu labdarības izsoli 
rīko otro gadu. Pagājušajā gadā 
rīko tās izsoles ienākumi – ap -
mēram 10 tūkstoši lati tika 
ieguldīti Lik teņdārza amfiteātra 
tapšanā. Arī ziedojumi no šā 
gada izsoles tiks ieguldīti am -
fiteātra būvniecības turpināša-
nā. Šogad ziedojumu sa  rīko-
jumā paredzēts ieņemt 100 tūk-
stošus latu.

No kreisās: Artūrs Maskats, Andrejs Žagars, Vilis Vītols, Guntis 
Belēvičs, Gļebs Panteļejevs Edgars Kots

Jau 59 gadus Detroitas latviešu 
sabiedrībā turpinās skaista tra -
dicija – tiek godināti Latvijas 
bruņoto spēku virspavēlnieka 
pulkveža Oskara Kalpaka no  -
pelni mūsu Tēvzemes atbrīvo-
šanas cīņās pēc I pasaules kaŗa. 
Par šīs tradīcijas uzturēšanu un 
pasākumu norisi ik gadu rūpējas 
Detroitas studentu korporāciju 
kopas. Šogad arī aprit 90 gadi kopš 
pirmās Kalpaka balles 1922. ga   dā 
un arī 130 gadi, kopš dzimis 
mūsu tautas varonīgais dēls. Lai 
pieminētu Latvijas brīvības cīņu 
dalībniekus un Studentu rotas 

Godina pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņu Detroitā

piecu korporāciju saistību, arī 
Detroitā Kalpaka balle vēsturiski 
ir tikusi rīkota akadēmiskā garā. 

Pulkvedis Oskars Kalpaks ar 
sava bataljona vīriem, sākotnēji 
tikai apmērām 200, bezbailīgi de -
vās cīņās par neatkarīgu Lat viju. 
Tāpat kā pulkvedis, arī ik   viens 
no patriotiski saliedētajiem kau-
jiniekiem bija uzticīgs brīvas Lat -
vijas ideālam. Nacionālo mi   li tāro 
vienību darbība un pulk veža O. 
Kalpaka varonība Latvi jas valsti 
tuvināja  patiesai neatkarībai. 

 Arī šogad, 3. martā, atceres 
svinības sākās ar tradicionālo 

studentu korporāciju balli ērtajā 
un pēdējos gados ierastajā Itaļu-
amerikāņu sarīkojumu centrā 
Detroitas priekšpilsētā Livonijā. 
Sarīkojums bija pulcējis viesus kā 
no Detroitas, tā arī no tās apkārtnes.

Nākamās dienas rītā Detroitas 
Sv. Pāvila latviešu draudzes baz-
nīcā Fārmingtonhilas  priekšpil-
sētā notika pulkveža Oskara 
Kalpaka atcerei veltīts dievkal-
pojums, tam sekoja piemiņas 
brīdis un glāze vīna latviešu 
draudzes īpašuma sabiedrisko 
sarīkojumu ēkas zālē. 

 Vilnis Trops

O. Klapaka piemiņas balles viesi Detroitā svinīgās polonēzes laikā. No kreisās: Aija Kukaine, Jānis 
Kukainis, Dagnija Lāce, Andris Lācis, Jana Āboliņa, Pēteris Āboliņš, Vija Markova un Atis Markovs
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ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –LATVIJA –
20122012

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 631-665-4455, 1-800-291-8311

Fax: 631-665-6164
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

E-pasts: RigaVen@aol.com

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 $ 136.00; 
6 mēn. US $ 78.00; 3 mēn. US $ 45.00.

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

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $45,-
 6 mē ne šiem  US $78,-
 1 ga dam    US $136,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $225,-
 6 mē ne šiem US $120,-
Ārpus ASV "LAI KS" tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
  Latvijā 1 gadam US $235,-
 pusgadam US $125,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $295,-
 pusgadam US $155,-
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 $25,-
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 

L A S Ī TĀ J U  B A L S I S

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

Neskaidrības
Laiks 9. numurā 25. februārī  

ir Kārļa Streipa raksts „Par re -
ferenduma rezultātu domājot”.

Šī raksta pēdējā paragrafā 
Streips piemin labās gribas ma -
nifestu – morālu izlīgumu – un 
saka, ka tā trūkst mūsu polītiska-
jai šķirai. Un „ka parakstu vāk-
šana par krievu valodu sākās 
pēc tam, kad tā devētā Nacionālā 
apvienība darīja to pašu par 
jautājumu – vai visās Latvijas 
skolās būtu jānodrošina visu 
klašu mācības tikai un vienīgi 
latviešu valodā”.

Streipa padoms ir: „Par to se -
višķi derētu padomāt tiem trīs-
arkapeikām tūkstošiem ār  valstīs 
dzīvojošo pavalstnieku, kuŗi par to 
balsoja pagājušā gada vēlēšanās.”

Nu es jūtos dziļi vainīgs, jo 
esmu viens no tiem „trīsar ka-
pei kām”, kas balsoja par Nacio-
nālo apvienību. Toreiz es do -
māju, ka 20 gadu laikā katrs var 

iemācīties latviešu valodu. Tur-
klāt nesen bija liels uztraukums 
sabiedrībā, ka nevar dabūt dar bu 
pat grīdas slaucītāja, ja ne  prot 
krievu valo du. Tas man atgā di-
nāja neseno vēsturi, kad krievu 
valoda bija jālieto skolās no 
pirmās klases un, protams, visās 
iestādēs, un latviešu valodu 
drīk stēja lietot tikai baznīcā. 
Mans slēdziens bija – vadzis 
lūst, ja tas ir pilns. Tā es nobal-
soju. Tagad man par savu viegl-
prātību ir pazemīgi jāatvai nojas 
Streipa kungam.

Mani tomēr mulsina Streipa 
teikumi tajā pašā rakstā:, „Kri-
tikas vilnis no Krievijas puses, 
protams, nāktu arī tad, ja nebūtu 
minēto velēšanu. Atrast ārvalstu 
ienaidnieku, lai slēptu iekšzemes 
problēmas, vienmēr ir bijis 
viens no Kremļa vadmotīviem.”

Tad jau iznāk, ka nacionālistu 
vaina nav tik liela, jo krievi 
taisītu traci šā vai tā.

Mēs te, ārzemēs, Amerikā, 

Ņujorkā varēs 
pieteikties jaunai 

Latvijas pasei  
Latvijas vēstniecības ASV 

darbinieki iecerējuši pārvie to-
jamo pasu darbstaciju drīzumā 
nogādāt Ņujorkā. Personas, ku -
ŗas vēlas pieteikties jaunai Lat-
vijas pasei, lūgtas  iesūtīt pietei-
kumus vēstniecībai līdz 23. 
martam. 

Sīkākas ziņas mājaslapā: http:// 
latvia-usa.org/inparmopadan.html

Latvijas vēstniecības ASV

esam vai visi labi gados ar vāju 
atmiņu, un, rītos celdamies, 
bieži nezinām kas ir par dienu. 
Bet kā var aizmirst uzrakstīto 
tai pat rakstīto ievērojams žur-
nalists, nav tik viegli saprotams. 
Mani tas tomēr iepriecina, jo 
galu galā varbūt es tik vainīgs 
nemaz ne  esmu. Ar tādu domu es 
saldināšu savu gaitu un došos uz 
gultu cerībā, kā sapņošu par sa -
 skaņu nacionālistiem ar krieviem.

Ņūdžersietis

Sakarā ar Amerikas redaktores Astras Mooras atvaļinājumu, 
līdz 1. aprīlim

manuskriptus lūdzam sūtīt Rīgas redakcijai.
Red.

Vai tradiciju var 
„iedibināt”?

Lietojot svešvārdus, būtu jā -
zina, ko šie svešvārdi nozīmē. 

Laika  š. g. 10. numurā  kādā 
rakstā (un arī agrāk) lasām par  
Kārļa Ulmaņa „iedibināto” Drau-
dzīgā aicinājuma tradiciju.  
Vārds „tradicija” te lieks un lie -
tots nepareizā nozīmē. 

„Tradicija” ir latīņu cilmes un 
nozīmē kaut ko, kas „nodots 
tālāk”. Tradiciju nevar „iedibi-
nāt”, par tradiciju var kļūt tikai 
kaut kas, kas jau „iedibināts”. 

Kārlis Ulmanis savā vārda-
dienā 28. janvārī varēja tikai 
„iedibināt” „Draudzīgo aicinā-
jumu” – aicināt ikvienu  šai die-
 nā atcerēties savu skolu. Gadu 
gaitā šī skolu atcerēšanās kļuva 
par tradiciju.

R. Hofmanis
Losandželosā
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Latviešu tauta patiešām ir dzie-
dātāju tauta, kas vēlas dziedāt 
visur un vienmēr. To apliecina 
mūsu Dziesmu svētki. Diemžēl 
laika tecējumā latviešu koŗu da -
lībnieku skaits Ziemeļamerikā ir 
samazinājies. Daudzās pilsētās 
latviešu koŗa vairs nav, citās ir 
maz dalībnieku, un četrbalsīgas 
dziesmas nodziedāt grūti. Tāpēc 
visus, kuŗi vēlas dziedāt, aicinām 
braukt jūlijā uz Milvokiem. XIII 
vispārējo latviešu Dziesmu svēt-
kos ASV notiks trīs koŗu kon-
certi.

XIII vispārējo latviešu Dziesmu svētku 
ASV rīkotāji aicina – nāciet dziedāt!

Tautu dēls skaisti dzied,
Vēl skaistāki tautu meita.
Eit’ kopā, tad dziedat,
Tad skanēs vēl skaistāki.

T. dz.
viansongfest2012.com, vai zva-
not mūzikas nodaļas vadītājam 
Ernestam Brusubārdim, tālr:  
262-370-5979. Mūzikas nozares 
darbinieki gatavo kopkoŗa dzies-
mu tvartu četrām balsīm, lai ik -
viens var dziesmas iemācīties 
mājās. Dziesmu svētku mājaslapā 
būs ziņojums, kad tvarti būs ga -
tavi, tāpēc aicinām tajā ieskatīties 
biežāk. Turpat var uzzināt arī 
mē  ģinājumu vietas un laikus.  

Vīru koŗu koncerts notiks vien-
laikus ar atklāšanas aktu trešdien, 
4. jūlijā. Koncertā piedalīsies vīru 

trūka karaoke dziedāšanas. 
Rīkotāja Ingrīda Serafima 

(Seraphim) pateicās Katrīnai 
Puķītei, Laurai Beldavai un 
Rebekai Brusubārdei par lielo 
palīdzību. Dziedāšanas sarīko-
juma ierosinātāja bija Māra Sim-
sone, to vadīja Sandra Kalve, 
gaismas un skaņu techniķis bija 
Ēriks Kākulis. Klavieŗpavadīju-
mu dziesmām spēlēja Ernests 
Brusubārdis II un Ernests Bru -
subārdis III. Sandra Breņķe ar 
Armīna Muižnieka palīdzību sa -
gatavoja bagatīgu mielastu. Da -

Februāŗa sākumā Grand ra-
pidu pilsētas mūzejā notika 
gadskār tējie etniskā mantoju-
ma tautību svētki. Tie tika rīkoti 
jau sesto reizi, un Grandrapidu 
latvieši vienmēr piedalījušies 
ar savu iz  stādes galdu – infor-
māciju par Latviju, tās ģeo gra-
fiju, demo gra fiju, vēsturi utt. 
Apmeklētājiem bija iespēja ap  -
skatīt Latvijas dzintaru – rotas-
lietas un neapstrādāto dzintaru, 
koka un ādas izstrā dājumus, 
audumus, adījumus, rokdarbus, 
tautiskos cimdus, kā arī grā -
matas ar tautastērpu illus trā-
cijām, cimdu rakstiem, Bībeli 
latviešu valodā. Netrūka arī 
Ame rikas latviešu apvienības 
in  for mā cijas lapas par Latviju 
un ziņas par Grandrapidas lat-
viešu bied rību un tās namu. 
Daudzus in  teresēja Dagnijas 
Butlēvicas stāsts par emigrā-
ciju. Nelija Barkāne pārdeva 

Etniskā mantojuma 
tautību svētki 
Grandrapidos

pašdarinātus mazus, de  korā tī-
vus spilventiņus, kuŗu tautiskie 
raksti pievērsa apmeklētāju 
uzmanību.

Svētkos tika pārstāvētas vairāk 
nekā 40 tautību kopienas. Bija 
sagatavoti dažādi iestudējumi, 
mūzikāli priekšnesumi, dejas, 
dziesmas un tautisko tērpu 
skate. Īpaši lielu iespaidu atstāja 
bun dzinieku koncerts. Mūzejā 
todien ieradās apmēram 1600 
cilvēku. 

Latvijas izstādes stendu iekār-
toja Grandrapidu latviešu bied-
rības valdes priekšniece un 
biedri Paulīne un Zigfrids 
Zadvinski, viņiem palīdzēja 
Nelija Barkāne, Baiba Lejiņa, 
Dagnita Butlēvica, Elita Vuda, 
Marija Felkere, Dr. Rejs Gon-
zaless un jaunākās pa  audzes 
pārstāve Erika Heinze.

Dr. Līga Gonzalesa

Pie latviešu stenda etniskā mantojuma svētkos Grandrapidos. No 
kreisās: Grandrapidu latviešu biedrības valdes priekšniece Dr. 
Līga Gonzalesa, Paulīne Zadvinska, Nelija Barkāne

„Čikāgas Piecīši” Alberts Legzdiņš un Armands Birkens dzied kopā ar Milvoku latviešu skolas bērniem

Dzintara biedrs
Ansis Uibo

Zelta mūža biedre
Sāra Reul Monson

Mūža biedri
Anna Elizabete Inveiss
Philip G. Brasliņš
Līvija Sēja
Annele Zenta Kaugars
Inta Moruss-Wiest
Samuels Kubuliņš
Audra Eddy
Paulis Kalniņš
Irēna Paskovskis
Pauls Markovs
Laimdota Grauds-Rocēns
Marlēna Alīda Šlokenbergs
Māra Bērziņa

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
SVEIC VISUS AUGSTĀKO PAKĀPJU BIEDRUS,

KAS PAGĀJUŠAJĀ, ALAs 60. JUBILEJAS GADĀ,
un ŠĪ GADA SĀKUMĀ PIEVIENOJĀS ALAs SAIMEI VAI ARĪ 

PAAUGSTINĀJA SAVU BIEDRA PAKĀPI! 
PALDIES ARI VISIEM UZTICĪGAJIEM GADA BIEDRIEM!

Marisa Way-Rogainis
Danny Lynn Blāķe
Vincents Dindzāns
Richard Jergensen
Nora Brita Blumberga
Leo Šteinerts
Helēna Šteinerts
Līga Bauer-Hoy
Krista Ina Ramanis
Ervīns Ramanis
Miks Ramanis
Marlēna Ramane
Ilze Grotāns
Vilis Inde
Aleksander B. Gonzalez
Markus D. Melo
Astra Mangulis
Kaiva Lācis-Huff
Biruta Trokšs
Kristīna Sīmane-Laimiņa

Svētku kopkoŗa koncerts būs 
sestdien, 7. jūlijā. Ir pieteikušies 
koŗi un individuāli dziedātāji no 
ASV, Kanadas, Latvijas, Īrijas un 
Austrālijas. Programmā būs 27 
dziesmas, galvenokārt jauktā 
koŗa dziesmas, kā arī pa vienai 

koŗi un atsevišķi dziedātāji no 
ASV, Kanadas un Latvijas. Arī 
vīru korim var pieteikties un 
dabūt notis tīmeklī, vai arī zva-
not pa tālruni E. Brusubārdim.

Garīgais koncerts notiks ceturt-
dien, 5. jūlijā, 
tajā piedalīsies 
koŗi un atse viš-
ķi dziedātāji no 
ASV, Kanadas 
un Latvijas. Tā -
pat kā kopkoŗa 
un vīru koŗa 
koncertam dzie -
dātāji aicināti 
pieteikties tī  -
meklī, vai zva-
not pa tālruni.  

Milvokos 25. 
februārī lat vie-
šu namā notika 
koncerts „Ar 
dziesmu sirdī” 
līdzekļu vāk ša-
nai XIII Dzies-
mu svētkiem, 
un latvieši tika 
aicināti uz sa -
dziedāšanos. 
Dziedāt un prie-
cāties sanāca 
140 pieaugušo un bērnu. Pro-
grammā piedalījās 50 mūziķu 
un dziedātāju no Milvokiem, 
Indianapoles un Čikāgas, arī  
„Čikāgas Piecīši” un „Adam 
Zahl”. Pēc vakariņām notika 
kop   dziedāšana, mūzicēja un 
dziedāja mazāki ansambļi, ne -

lībnieki bija sajūsmināti par 
skaisto iespēju sadziedāties.

Uz drīzu redzēšanos 
Milvo kos!

dziesmai vīru un sieviešu koŗiem. 
Koncertā tiks dziedātas gan pa -
zīs tamas, gan jaunas dziesmas. 
Kopkoŗa programmā būs latviešu 
tautasdziesmas, klasiskais zelta 
repertuārs un jaunas dziesmas. 
Pirmo reizi klausītāji dzirdēs 
Dziesmu svētku rīcības komite-
jas pasūtināto komponistes Da  ces 
Aperānes dziesmu „Pār pļaviņu 
pāriedama”. Dziedātāji, kuŗi vēlas 
dziedāt korī, vēl var pieteikties 
un dabūt notis tīmeklī www.lat-

Koncerta „Ar dziesmu sirdī”  
rīkotāja Ingrīda Serafima

Indra, Ernests, Viktors Brusubārži

Dziedāsim, dejosim,
Latvju tautu vienosim!

Informācijas nodaļas vadītājs 
Vincents Dindzāns 
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Šogad Latviešu gaidu kustība 
atskatās uz 90 darbības gadiem. 
Kaut gan dažās vietās Latvijā 
gaidas sāka darboties jau 1921. 
gadā, tomēr par oficiālo dibi-
nāšanas datumu tiek uzskatīts 
1922. gada 15. marts, kad Rīgā 
apstiprināja Latvijas Gaidu cen-
trālās organizācijas statūtus 
(LGCO). Visus šos gaŗos gadus 
latviešu gaidu vadītājas ir strā-
dājušas, audzinot jaunatni Lat-
vijā no 1922. gada līdz 1941. 
gadam, Vācijas bēgļu nometnēs 
no 1945. gada un kopš 1949. 
gada, izklīstot pasaules tālēs, 
Anglijā, Amerikā, Kanadā un 
Austrālijā, un atkal kopš 1989. 
gada Latvijā.

 Kas ir tas spēks un saturs, kas 
par spīti grūtībām uztur šo 
kustību dzīvu vēl šodien? Tā ir  
aktīva jaunatnes audzināšanas 
organizācija gan Latvijā, gan 
ārpus tās. Atbildi varam meklēt 
kustības mērķos un audzinā-

Latviešu gaidām 90 gadi!
un Zviedrijā – 4. 

Trešais posms sākas ar latvie-
šu izceļošanu no Vācijas uz da  -
žādām aizjūras zemēm: Angliju, 
Ameriku, Austrāliju un Kanadu. 
Latviešu gaidu kustības locekles 
izklīda pasaules tālēs, līdzi ņe -
mot mudi – “Pasaules tālēs aug-
sim vienotas Latvijai”. Visās 
vietās, kur nonāca kāda gaidu 
vadītāja, tika organizētas vie-
nības un pulcinātas latviešu 
meitenes. Un tā jau 1949. gadā 
atkal sākās aktīva vienību dar-
bība. ASV gaidu jendā nodi bi-
nājās vienības Linkolnā, De -
moinā, Filadelfijā, Sietlā, Palo 
Alto, Kentakijā, Indianapolē. 
Šīs vienības pastāvēja tikai uz 
īsu laiku. Ilgākus gadus vienības 
darbojās Mineapolē, Grandra-
pidos, Ročesterā, Saginavā, 
Detroitā, Milvokos. Vēl šodien 
aktīvas ir vienības Nujorkā, 
Bostonā, Klīvlandē, Kalamazū 
un Čikāgā. Kanadā vienības bija 

darbojas tikai Melburnā. Kop-
summā tagad esam  200 locekles 
visās trijās jendās.

Latvijā gaidas savu darbību 
atjaunoja Tautas frontes pa -
spārnē, bet 1990. gadā kopā ar 
skautiem izveidoja Latvijas 
Skautu un gaidu centrālo or  -
ganizāciju (LSGCO). Jau no 
1989. gada Latviešu gaidu kus-
tība ārpus Latvijas ir aktīvi 
atbalstījusi LSGCO darbību 
morāli un arī materiāli, pieda-
loties viņu konferencēs, nomet-
nēs un vadot kursus jauniem 
vadītājiem.

Kā izpaužas mūsu darbība? 
Rudens un ziemas mēnešos 
katru nedēļu vai katru otro 
nedēļu notiek nodarbības un 
ziemas nometnes. Pavasarī un 
vasarā izbraukumi, sirojumi, 
nometnes. Gaidas katru gadu 
ārpus parastajām nodarbībām 
ir veikušas kādu speciālu labo 
darbu, palīdzot vai nu vietējai 

ik pa četriem gadiem, lai vie-
nības varētu piedalīties un sa -
draudzēties. l. Lielā nometne 
Tēvzeme notika 1967. gadā 
Gaŗezerā, Mičiganā, tai sekoja 
2. Lielā nometne Rīga dimd 
1972. gadā Saulainē. Tad 3. Lielā 
nometne Katskiļu kalnos Ņu -
jorkas pavalstī 1977. gadā, 4. 
Lielā nometne Kāvu gaisma 
Mičiganas pavalstī 1982. gadā, 
5. Lielā nometne 1987.gadā 
Draudzības lokā, arī Mičiganas 
pavalstī, 6. Lielā nometne 
Ugunskurs 1992 gadā Kanadas 
ziemeļos, kur pirmo reizi pie -
dalījās arī gaidas un skauti no 
Latvijas, tad 7. Lielā nometne 
1997. gadā Kopsolī Katskiļu kal-
nos Ņujorkas pavalstī, 8. Lielā 
nometne Kalnaine 2002. gadā 
Masačusetas pavalstī, 2004. ga -
dā 9. Lielā nometne Dziesmu 
gars, Saulainē Kanadā, un 10. 
Lielā nometne  Zvaigžņu sega, 
Mičiganas pavalstī.

un aktīvitātes.
Lai pieminētu un svinētu  90 

gadu jubileju, gaidu vadītājas 
pulcēsies Latviešu gaidu kus-
tības (LGK) un Latviešu skautu 
kustības (LSkK) konferencē  no 
23. līdz 25. martam Bostonā.  
Abu kustību uzdevumā  konfe-
renci rīko vad. Karmena Ziediņa 
no Sauleskalna (7.) gaidu vie-
nības un vad. Aivars Oga no 
Daugavas (8.) skautu vienības. 
Konferences notiek katrus divus 
gadus, lai analizētu paveikto un 
nospraustu mērķus nākotnes 
darbam. Šoreiz tiks pārrunāta 
pagājušā 10. Lielā nometne un 
tiks kalti plāni 11. Lielai nomet-
nei,  būs ziņojumi par sadarbību 
ar Latvijas Skautu un gaidu 
centrālo organizāciju (LSGCO) 
un par jaundibināto Latvijas 
Skautu un gaidu fondu. Sest-
dienas vakarā tiek plānotas 
jubilejas vakariņas ar sekojošu 
mītnes vakaru.

Edmontonā, Londonā, Mon-
treālā, Kičenerā un Sv. Katrīnēs. 
Šodien aktīvas vienības ir To -
ronto un Hamiltonā. Austrālijā 
sākuma gados vienības tika 
dibinātas Benallā, Jurankvintijā, 
Ballaratā, Džilongā. Ilgus gadus 
pastāvēja vienības Adelaidē un 
Sidnejā. Šodien aktīva vienība 

sabiedrībai, vai arī plašākai 
publikai. 

Gaidām vislabāk patīk no -
metnes, jo tur var gulēt teltīs, ir 
interesantas nodarbības, kanū 
braucieni, sirojumi. Nometnes 
parasti notiek katru vasaru, kur 
nometņo tikai pa pilsētām vai 
kādreiz pa divām pilsētām kopā. 
Bet lielās nometnes tiek rīkotas 

Gaidas Latvijā, lai pieminētu 
latviešu gaidisma 90 gadus un 
Vispasaules gaidisma 100 gadus, 
plāno rīkot nometni no 7. līdz 
14. jūlijam, kā arī izdot grāmatu 
„Gaidisma simt mirkļi” ar  fo -
tografijam   no visām vienībām 
Latvijā, kā arī no vienībām ASV, 
Kanadā un Austrālijā, kas 
atspoguļotu gaidisma  darbību 

Latviešu gaidu kustības locekles 10. Lielā nometnē "Zvaigžņu sega"

Konference 2009

šanas principos. Latviešu gaidu 
kustības mērķis ir veicināt mei-
teņu morālo, intelektuālo un 
fizisko attīstību, vadot viņudar-
bību latviski nacionālā garā pēc 
gaidisma darbības principiem. 
Šos principus deva skautisma 
un gaidisma dibinātājs lords 
Roberts Bēden-Pauels, radot jau-
natnes audzināšanas sistēmu, 
kas papildina skolas un mājas 
audzināšanu.

Gaidu organizācijas darbību 
iespējams sadalīt trīs posmos. 
Pirmais posms iesākās ar vad. 
Vilhelmīnes Vilkas izstrādā tiem 
statūtiem un organizācijas di -
bināšanu. Sekoja intensīvs un 
aktīvs darba posms. Laika 
posmā no 1922. līdz 1940. ga -
dam organizācijā bija reģistrētas 
vairāk nekā 3000 guntiņas, gai-
das un lielgaidas, vislielākais 
skaits 1937. gadā – 3036. 

Otrs posms iesākās trimdā 
1945. gadā Vācijas bēgļu no -
metnēs. Šo laika periodu no 
1945. līdz 1950. gadam var uz -
skatīt par visaktīvāko un raže-
nāko, jo kopdzīve nometnēs 
deva iespēju bieži rīkot no -
darbības, nometnes un vadītāju 
sagatavošanas kursus. Šajā laikā 
visās Vācijas Rietumvalstu oku-
 pācijas joslās un Austrijā  kopā 
bija 96 vienības ar 3327 lo  cek-
lēm: 1389 guntiņām, 1454 gai-
dām, 298 lielgaidām un 186 
va  dītājām. Dānijā bija 2 vienības 

Uz gaidisma 85 gadu jubileju 
tika izdota grāmata „Arvien 
modra”, kas 460 lappusēs  atspo-
guļoja gaidisma vēsturi no 1921. 
līdz 2006. gadam ar 1300 foto-
grāfijām, par visiem gaidisma 
vēstures posmiem: pirmskaŗa 
Latvijā, trimdā Vācijā, aizjūŗas 
zemēs un atkal atjaunotā Lat-
vijā.

Grāmatu vēl  var iegādāties 
pie Latviešu gaidu kustības 
apgādes nozares vadītājas:  

Ilzes Rupneres,
83 Brook Run Lane, Stamford, 

CT 06906, 
telefons:203/322- 6428
e-pasts: irupners@optonline.net
Cena: $20.00 ASV ieskaitot 

piesūtīšanu ASV un Kanadā 

Vad. Maija Šķinķe
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(Turpinājums sekos)

Edgars Vilnis 16 gadu vecumā Edgars Vilnis

Stāsti par Bellaccord Electro
(Turpināts no Nr. 10)

Atis Bērtiņš

Pārcilāju savas kollekcijas 17. 
kastīti un, zīmīgi – ar 17 Bell-
accord Electro skaņuplatēm. Tās 
20. gadsimta 30. gados iedziedājis 
Edgars Vilnis – viens no iemī-
ļotiem skaņuplašu dziedoņiem 
tajos neatkarīgās Latvijas laikos. 
Viņa balsī skanēja daudzas Al -
freda Vintera un citu komponistu 
dziesmas. Sāksim ar mūsu tautas 
dziesminieka Alfreda Vintera ne -
aizmirstamo „Gaujas laivinieku”, 
kas drīz vien aizskanēja pāri 
Latvijas robežām. Par labu esam 
to atzina kaimiņi igauņi. Johans 
Pori un Sergejs Lipps tūlīt pat 
„Gaujas laivinieku” pārvērta par 

aizrautīgs dziedātājs. Edgara ra -
diniece, lizumiete Emma Čor-
bārde atceras, ka radu saimē visi 
nosprieduši – tas puika jau ir 
traks pēc mūzikas, jādara viss, ko 
vien var, lai Edgars varētu mā  cī-
ties. Un tā jauneklis tiek Kon-
servātorijā, mācās vijoles, čella 
un klavieŗu spēli, pabeidz dzie-
dāšanas klasi. Kopš 1928. gada ir 
Nacionālās operas orķestŗa dalīb-
nieks, sāk uzstāties par čellistu 
vai dziedātāju dažādos koncer-
tos, mūzicē slavenajā Teodora 
Kaizera Piena restorāna orķestrī 
un Michaila Aljanska orķestrī 
Romas viesnīcā. Kad Helmara 
Rudzīša jaunā skaņuplašu fabri-
ka Bellaccord Electro 1931 – 1932. 
gadā sāk piedāvāt pirmās latviešu 

plates, starp tām 
jau atrodam Ed -
garu Vilni ar 
Berta Reisfelda 
tango „Kaut kļa -
vas sārtas kvēl” 
Mirdzas Ķempes 
tulkojumā no vā -
cu valodas. Man 
šķiet, ka klausīties 
skaņdarbu ir in -
teresantāk, kaut 
ko zinot arī par 
tās autoru. Tāpēc 
mazliet arī par 
k o m p o n i s t u . 
1906. gadā Vīnē 
dzimušais Berts 
Reisfelds rakstīja 
mūziku un tek -
stus šlāgeru rēvi-
jām, filmām un 
operetēm, bija 
pianists, dzie dā-
tājs, žurnālists. 
Tā kā viņš bija 

ebrēju izcelsmes neāriešu autors, 
tad 1933. gadā Vācijā tika aizliegts 
un drīz emigrēja uz ASV, kur ar 
savām kompozicijām guva lielus 
panākumus. 

Turpinot stāstu par Edgaru 
Vilni, atkal jāielūkojas viņa radi-
nieces Emmas Čorbārdes atmi-
ņās. Viņa raksta, ka reiz Edgars 
Vilnis kopā ar Veru Fricnoviču 
un Marisu Vētru koncertējuši 
Velēnas baznīcā, pēc tam visi trīs 
pavadījuši skaistu vakaru lizu-
miešu vidū. Kad 1936. gadā Viļņa 
ģimenē piedzimis otrs dēls, tam 

dots vārds Mariss – par godu 
Marisam Vētram. Visi, kas vien 
Edgaru pazinuši Lizumā vai 
Rīgā, viņu cienījuši kā dzīves-
priecīgu, draudzīgu un intere-
santu sarunu biedru un nebeiguši 
jūsmot par viņa jauko balsi. 
Belakorda skaņuplašu reklāmās 
Vilnis dēvēts par samtaino džeza 
dziedoni. Neaizmirsīsim gan, ka 
tolaik visu deju mūziku dēvēja 
par džezu. Laikraksts Jaunais 
Zemgalietis 1933. gadā apliecina 
jaunā mūziķa vispusību. Nodzel-
tējušās lappusēs atrodam ziņu, ka 
Edgars Vilnis uzstājies vai  rākos 
koncertos Jelgavā gan kā dzie dā-
tājs, gan čellists, gan arī diriģents.

Edgars Vilnis nopelna labi, ie -
gādājās vasarnīcu Baldonē, grūtā 
brīdī palīdz savai radiniecei 
Emmai Čorbārdei, atceroties tās 
rūpes par viņu bērnībā. 

Vienā Belakorda skaņuplatē 
mākslinieks ir iedziedājis Marka 
Marjanovska smeldzīgo tango 
„Tatjana”. Tas nācis no tolaik plaši 
pazīstamā Pēteŗa Ļeščenko re -
pertuāra. Krievu dziedonis, kritis 
nežēlastībā Krievijā pēc Oktobŗa 
revolūcijas, kādu laiku uzturējās 
un koncertēja Rīgā. Ļeščenko 
cienītāji šo tango uzskata par 
viņa populārāko dziesmu, sauc 
par pagātnes šedevru. Domāju 
gan, ka Edgars Vilnis to izpilda 
ne sliktāk, ja ne labāk.

Tā nu Edgars Vilnis ir kļuvis 
par atzītu un mīlētu mākslinieku. 
Bet tad ir jau klāt 1941. gada 14. 
jūnija nakts. Vēl iepriekšējā va -
karā viņš ir runājis par gaidā-
majiem koncertiem. Bet nu to 
vietā dziedonim kopā ar sievu 
un abiem mazgadīgajiem dēliem 
jādodas tālā ceļā uz vergu nomet-
ni Krasnojarskas novadā. Un ne 
jau vairs, lai dziedātu, jo, kā nu 
izrādās, viņš ir kļuvis par kri  mi-
nālnoziedznieku.

Latvijas Valsts archīvā glabājas 
viņa čekas lieta. Mūziķis apsū-
dzēts piederībā organizācijai „Pēr-
koņkrusts” pēc KPFSR Krimi nāl-
kodeksa 58. Panta – par aktīvu 
cīņu pret strādnieku šķiru un 
revolucionāro kustību. Nav gan 
saprotams, kā mākslinieks, dzī-
vodams Latvijā, ar sentimentālām 
tango melodijām vai jautrākiem 
fokstrotiem ir varējis apdraudēt 

vareno Krievijas strādnieku šķi -
ru, bet čekai jau viss bija labāk 
zināms. 

1943. gada 2. janvārī Sevišķā 
padome Edgaru Vilni notiesā ar 
brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, 
bet ieraksts lietā liecina, ka no -
tiesātais jau 1943. gada 29. aprīlī 
miris. Cilvēks pašā spēku brie-
dumā, 39 gadu vecumā.

Manā archīvā glabājas dažas 
Edgara Viļņa fotografijas. Man 

pretī raugās mazs smaidīgs zēns 
ar vijoli rokās, citā jau nopietns 
jauneklis ar čellu, trešā ir ar auto-
grafu un veltījumu mīļajam brā-
lēnam Arvīdam. Veltījumā iz  -
teikts viņa credo –  darbs ir dzīves 
dvēsele. Ar savu darbu – dziedāt 
un mūzicēt Edgars Vilnis bija 
paguvis iepriecināt klausītājus 
tikai gadus desmit. Bet cik raženu 
gadu desmitu vēl būtu bijis, ja 
jaunās pasaules cēlāji no austru-
miem – cara Pēteŗa Pirmā pēc-

„Viljandes laivinieku”, un Frid richs 
Kāsiks to nekavējoties iedziedāja 
Belakorda igauņu platē. 

Stāsts par Edgaru Vilni jāsāk 
no Lizuma ciema Gulbenes no -
vadā. Tur meklējamas viņa savu-
laik kuplās Viļņu dzimtas saknes. 
Jau agrā bērnībā Edgars kļūst 
bārenis. Viņu pieņem audzi nā-
šanā radu ģimene Rīgā, bet pa 
vasarām zēns dzīvo pie radiem 
Lizumā. Pašmācības ceļā viņš 
iemācījies spēlēt vijoli un bijis 

teči, nebūtu atkal sagribējuši cirst 
logu uz Eiropu. Padomju varas 
nodarītais posts un zaudējumi 
nav mūsu tema, tomēr gribu 
atgādināt par dažiem Latvijas 
dabas postījumiem. Vecākās pa  -
audzes ļaudis jau atcerēsies, ka, 
par spīti protestiem, uz Daugavas 
uzcēla Pļaviņu HES pēc visslik-
tākā projekta varianta, rezultātā 
applūdināja Staburagu, Koneses 
viduslaiku pilsdrupas un vienu 

no krāšņākajām vietām Latvijā 
– Pērses ūdenskritumu! Pieminot 
zudušo Latviju, derētu noklau-
sīties Edgara Viļņa dziedāto „Pēr-
ses meiteni”. Melodija gan nāk 
no kādas amerikāņu tautasdzies-
mas. Mūsu pusē pirmie to uz -
tvēruši igauņi, un savā versijā 
apdziedāja savu seno savdabīgo 
novadu Mulgimaale (starp Vī  -
landi un Igaunijas-Latvijas ro -
bežu), pēc tam latvieši dziedājuši 
par Pērses upi ar tās jaukumiem.                
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Indianapoles Daugavas Vanagu apvienības pilnsapulces dalībnieki; sēž (no kreisās) Ērika Vītoliņa, 
Aida Ceriņa, Nora Ceriņa, Ēriks Krūmkalns, Gunārs Kancs, Rasma Kārkliņa

Indianapoles DV apvienības 
pilnsapulci 26. februārī Indiana-
poles sabiedriskā centra telpās 
atklāja apvienības priekšnieks 
Gunārs Kancs. 

Aizritējušais darbības gads ap -
vienībai ir bijis spraigs. Notika 
tradicionālie sarīkojumi – Leģio-
nāru atcere, „cūku bēres”, Lāč-
plēšu dienas sarīkojums, kuŗā 
runu teica Latvijas goda konsuls 
Čikāgā Roberts Blumbergs; ap -
vienība rīkoja DV ASV delegātu 
sapulci Gaŗezerā, kā arī bija va -
dītāja organizācija Indianapoles 
latviešu organizāciju padomē 
(ILOP); kopā ar citām latviešu 
organizācijām rīkoja 1941. gada 
14. jūnijā aizvesto piemiņas aktu, 
Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojumu, kopējo Ziemsvētku 
eglītes sarīkojumu un koncertu 
„Otra puse”. Apvienības delegāti  
piedalījās Gaŗezera akcionāru 
sēdē un apsveica Indianapoles lat -
viešu skolas saimi, Indianas kor-
porāciju kopu un Indianapoles 
ev. lut. draudzi  60. gada jubilejā.

Priekšnieks kopā ar citiem ap -
vienības biedriem daudz strādājis 
Gaŗezerā, Gaŗezera Vasaras vidus -
skolas skolēniem lasījis lekcijas 
par tematu „Kāpēc Daugavas Va -
 nagi šodien?”; piedalījies DV ASV 
zemes valdes atbalstītā volejbola 
spēles nedēļas nogalē, kuŗā po -
pulārizēja DV. Šajā ne   dēļas nogalē 
DV organizācijā pie  teicās 50 jauni 
biedri (četri mūsu apvienībā). 
Gunārs Kancs un mūsu DV ap -
vienības biedrs Mār tiņš Pūtelis ir 
Gaŗezera padomes locekļi.

Uzrunas beigu daļā priekšnieks 
pieminēja DV organizācijas paš-
reizējo situāciju. Zedelgēmas gūs-
tekņu nometnē Daugavas Vanagu 
organizācija tika dibināta ar mēr-
ķi aprūpēt un atbalstīt bijušos 
kaŗavīrus un leģionārus. Gadu 
gaitā daudz kas mainījies. Taču arī 
vēl tagad DV ir latviešu aprūpes 
organizācija, kas pulcina latviešus 
visā pasaulē, lai saglabātu tautas 
kopību, palīdzētu latviešiem grū-
 tībās, atbalstītu un veicinātu lat-
visko kultūru, izglītību un jau-
natni. Kopš dibināšanas Dauga-

Indianapoles Daugavas Vanagu apvienības pilnsapulce
vas Vanagu organizācijas biedri 
šos pienākumus godam  pildījuši.

Kāda ir nākotne? Iepriekšējā  va -
sarā, lasot divus referātus par 
Daugavas Vanagu organizāciju 
GVV skolēniem un sēžot pie DV 
ASV informācijas galda Gaŗezerā, 
G. Kancs bijis pārsteigts, cik maz 
jaunieši zina par DV organizāciju. 
Dzirdēti šādi vērtējumi: „Tā ir ka  -
ŗavīru organizācija. Tā ir vecāku 
cilvēku organizācija, kuŗas biedri 
valkā zilas uniformas.” Vairākas 
meitenes domāja, ka sievietes 

veidot kopēju nākotnes dar bības 
plānu. Steigšus jādomā, kā no  mai-
nīt sirmgalvjus ar jauniem vadī-
tājiem, lai organizācijai būtu nā -
kotne. Ir vecs teiciens: „Ja tu ne -
zini, kur ej, tad nekad nevari tur 
nokļūt.” G. Kancs atkārtoti uzsvē ra 
nepieciešamibu par to padomāt. 

Sanāksmes dalībnieki pēc G. 
Kanca runas sirsnīgi aplaudēja. 

Kultūras un sarīkojumu noza-
res vadītāja Ilze Millere bija  atsū-
tījusi rakstveida ziņojumu.

Kasiere Rasma Kārkliņa pastās-

nāja skolas maksu, apvienības 
valde nolēma paaugstināt stipen-
dijas (GVV audzēkņiem – $500; 
GSS – $250). Alberta Rudzāta pie -
miņai DV apvienība ziedoja $50 
Aglonai, Ligitas Augustes piemi-
ņai – $500 Likteņdārzam. Apvie-
nības vārdā Rasma Kārkliņa pa -
teicās Jurim Augustam. Viņš aici-
nāja Ligitas Augustes piemiņai 
ziedot mūsu apvienībai. Kasiere 
pateicās visiem, kuŗi ziedojuši, 
lai apvienība varētu turpināt at -
balstīt jauniešus un apvienības 

nespējnieku namā. Šos pienāku-
mus veic apvienības valdes lo  -
cekļi, biedri un atbalstītāji. To, ka 
šis darbs ir pozitīvi novērtēts lie -
cina saņemtā vēstulīte: „Mīļš pal  -
dies DV apvienībai par skaistu 
atceri, ko saņēmu svētku priekš-
vakarā. Esmu pārliecināts, ka jū -
su uzmanība ir daudz svarīgāka 
un nozīmīgāka par visiem ārstu 
medikamentiem.” 

Pērn pēc grūtas slimības no 
mums šķīrās ilggadējā vanadze 
un biedrene Ligita Augusta. Vi -
ņas izvadīšanai DV saime sarū-
pēja bēŗu mielastu. Lai viņai 
salda dusa dzimtenes smiltīs!

Apvienības biedrzinis Andrejs 
Kancs pastāstīja, ka apvienībā ir  
106 biedri, no tiem 72 mūža 
biedri. Apvienība jūtami noveco. 
Patlaban 39 apvienības biedriem 
ir 30-65 gadi; 52 biedri vecāki 
par 65 gadiem.

Revīzijas komisijas priekšsēdis 
Marģers Caune ziņoja, ka revī zi-
jas komisija izskatījusi apvie nības 
kases grāmatas, tās ir priekšzīmīgā 
kārtībā, visi ieraksti un skaitļi 
saskan ar  dokumentiem. 

Revīzijas komisijas locekļi ie -
teica pieņemt apvienības 2012. 
gada budžetu un pateikties apvie-
nības kasierei Rasmai Kārkliņai 
par izcili paveikto darbu. Sanāk-
smes dalībnieki pateicās kasierei, 
skaļi aplaudējot. 

Sanāksmē bija ieradies ciemiņš 
no Latvijas – jaunievēlētās DV 
centrālas valdes kasieris Andris 
Staklis. Viņš teica īsu uzrunu, pie -
bilstot, ka Latvijas DV pārstāvji sū -
ta sveicienus un pauda cerību par 
ciešu sadarbību turpmākā darbā.

Pilnsapulcē ar aklamāciju pie -
ņēma nozaŗu vadītāju ziņojumus 
un 2012. gada budžetu.

Par apvienības delegātu DV 
ASV delegātu sapulcei Klīvlandē 
izraudzīja Juri Augustu. 

Pilnsapulci vadīja Ēriks Krūm-
kalns; protokolēja Nora Ceriņa.

Pēc sanāksmes G. Kancs aici-
nāja pilnsapulces dalībniekus pa -
kavēties pie dāmu sarūpētā uz -
kodu galda un tases kafijas.

EVK

2012. gada sestdiena, 18. feb-
ruāris, ieies Latvijas vēsturē kā 
viena no ievērojamākām dienām 
kopš Latvijas neatkarības atgū-
šanas. Diena, kuŗā Saeimas ie  ro -
sinātais referendums ievest krievu 
valodu par otro valsts valo du, 

LIELA DIENA LATVIJAI
pārvērtās lielā tautas manifes-
tācijā, aizstāvot mūsu, latviešu, 
valodu un apliecinot uzticību 
mūsu valstij.

Šajā dienā Latvijā referendumā 
piedalījās 71% no balstiesīgajiem 
pilsoņiem no kuŗiem pārliecinoši 

pret krievu valodu no  -
balsoja 74.8% bet par 
24.88%. Ārzemēs – 41 
valsts 85 vēlēšanu ie -
cirkņos vēl pārliecino-
šāk – 79% nobalsoja 
pret krievu valodu. Kā 
Latvijā tā ārzemēs ie -
cirkņos ieradās rekord-
liels balsotāju skaits.

Čikāgā vēlēšanu ie  -
cirknis jau piekto reizi 
bija iekārtots Ciānas 
draudzes telpās un bija 
atvērts 15 stundas – 
no 7:00 līdz 22:00. 
Bal  sot ieradās 358 vē -
lētāji, no kuŗiem 353 
nobalsoja pret un 4 
par krievu valodu. Šis 
balsotāju skaits pār-
snie dza mūsu līdz šim 
augstāko 297 balsu 

skaitu 10. Saeimas vēlēšanās. 
Balsošana notika bez starpgadī-

jumiem. Blakus iecirkņa telpai 
Lielajā zālē Krišjāņa Barona sko-
las skolēnu vecāki bija (jau trešo 
reizi) iekārtojuši gandrīz vai ka -
fejnīcu, kur balsotāji uzkavējās, 
kopā ar draugiem iebaudot no 
bagātīgi klātā galda. Paldies 
Krišjāņa Barona skolas darbi-
niekiem par atspirdzinājumiem 
un dežūri.

Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienība izsaka lielu pateicību 
Ciānas draudzei un Čikāgas 
Daugavas Vanagiem par telpām. 
Īpaša pateicība vēlēšanu komisi-
jas locekļiem (daudzi darbojas 
jau ceturto reizi pēdējo divu gadu 
laikā) par sekmīgi veikto darbu 
un īpaši, par viņu izturību.

Šo dienu varbūt vislabāk rak-
sturoja profesors un mācītājs 
Juris Cālītis “Mums tagad vajag 
priecāties un apzināties, ka 
latviešiem ir noticis kaut kas 
skaists.”

Jānis Vilciņš,
Čikāgas latviešu organizāciju 

apvienības priekšsēdis

Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 
18. februārī balsotājus sagaidīja 
vēlēšanu komisijas locekļi (no 
kreisās):  Latvijas vēstnieka ASV 
vietnieks Juris Pogrebņaks, Lat -
vijas vēstnieks ASV Andrejs Pil -
degovičs un Dace Blaumane.

Balsošana par
latviešu valodu

Latvijas vēstniecībā 
Vašingtonā

DV nepiedalās. Skolēni nezināja, 
ka DV ir lielākie Gaŗezera ak -
cionāri un ar iespaidīgām naudas 
summām atbalsta jauniešu aktī-
vitātes. Lielākā daļa arī nezināja, 
ka  DV piešķiŗ  GVV stipendijas. 
Nevienam nebija priekšstata, kā 
un kāpēc iestāties DV organi zā-
cijā. Tāpēc DV vadībai steigšus jā   -
sāk domāt, kas notiks pēc des mit 
vai divdesmit gadiem. DV  vien-
mēr bijusi organizācija, kas tiek 
vadīta „no apakšas uz augšu”. Ap -
vienības strādā diezgan neat ka-
rīgi, centrālai valdei un zemes 
valdēm ir maza teikšana par ap -
vienību vietējām nodarbībām. 
Iespējams, vajadzētu veidot cie šā -
ku sakaru „no augšas uz leju” un 

tīja, ka apvienības financiālais 
stāvoklis ir labs. 2011. gads bei-
dzās ar $387 atlikumu. Pērn pēc 
trīs apvienības sarīkojumiem 
atlikums bija apmēram $1600. 
Pēc Indianapoles DV apvienības 
rīkotās delegātu sapulces Gaŗ-
ezerā peļņa bija apmēram $1300. 
Iepriekšējā darbības gadā ar zie-
dojumiem apvienība atbalstīja 
latviešu skolu ($100); Gaŗezeru 
($200), latviešu sabiedrisko cen-
tru ($500). Atbalstīti pieci latviešu 
skolas absolventi, kuŗi piedalījās 
ALAs rīkotajā „Sveika, Latvija!” 
ceļojumā ($1400), seši GVV jau-
 nieši ($2400) un divi Gaŗezera 
sagatavošanas skolas audzēkņi 
($400). Tā kā Gaŗezers paaugsti-

apkārtrakstu.
Par Aprūpes nozares darbību 

ziņoja vadītāja Aida Ceriņa. Ap -
rūpes nozare rūpējas par Indiana-
poles latviešu sabiedrības locek-
ļiem, kuŗus nomāc slimības, ve -
cuma nespēks un vientulība. DV 
apciemo un, cik iespējams, rū  pē-
jas par ikvienu latvieti neatkarīgi 
no konfesijas vai piederības citām 
organizācijām. Lieldienās viņiem 
aiznes saldumu groziņu, decem-
brī mazu Ziemsvētku dāvanu. 
Apvienības biedrus, kuŗi  sasnie-
guši  85, 90, 95 gadus,  apsveicam 
ar puķēm un jubilejas kliņģeri, 
kā arī kopēji pakavējamies at  mi ņās. 
Pagājušā gadā apmeklēti 28 mūsu 
sabiedrības locekļi mājās, slim nī   cā, 

Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 
klātienē balsoja 204 Latvijas pa -
valstnieki, pa pastu – 269.

Centrālās vēlēšanas komisijas 
pārstāvis ziņo, ka  ASV kopumā 
balsoja 2940 Latvijas pavalst-
nieku.
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Latvijā šo -
brīd spēkā ir 
P i l s o n ī b a s 
likums, kuŗu 
Saeima pie -
ņēma 1994. ga -
 da 22. jūlijā. 
Pēdējie gro-
zījumi iz  da-
rīti 1998. ga -

da 22. jūnijā. Tātad bija jāpaiet 
trīspadsmit gadiem, lai Latvijas 
parlaments uzsāktu darbu pie 
Pilsonības likuma grozījumiem.

Šodien jārunā par vairākiem 
iemesliem, kas liek grozīt Pil so-
nības likumu un par pamato-
jumiem paredzētajai Pilsonības 
likuma reformai.

Visiem ir zināms fakts, ka 
Latvijas Republikas nepārtrauk-
tības doktrīna uzliek par pienā-
kumu Latvijas valstij rūpēties un 
nezaudēt saikni ar tiem Latvijas 
pilsoņiem un viņu pēcnācējiem, 
kuŗi laikā no 1940. gada 17. jūnija 
līdz 1990. gada 4. maijam, glāb-
damies no PSRS un Vācijas oku-
pācijas režīmu terrora, ir atstājuši 
Latviju kā bēgļi, tikuši deportēti 
vai minēto iemeslu dēļ nav va -
rējuši atgriezties Latvijā.

Kristīne Krūma rakstā „Du -
bultā pieeja dubultpilsonībai” 
portālā www.politika.lv (http://
ej.uz/dbyy) norāda, ka Pilsonības 
likuma pārejas noteikumu 1. 
punkts nespēj nodrošināt efek-
tīvu tiesiskās saiknes saglabāšanu 
starp Latvijas valsti un šiem pil-
soņiem un viņu pēcnācējiem. Pil  -
sonības likums balstās uz dubul-
tās pilsonības aizlieguma princi-
pu, taču mūsdienās valstu praksē 
dominē pretējais princips, proti, 
persona var iegūt vai saglabāt 
vairāku valstu pilsonības.

Jāņem vērā fakts, ka Satversmes 
tiesa pozitīvi novērtējusi dubult-
pilsonības pieļaujamību, taču no -
rādījusi, ka „dubultpilsonības 
jau tājums pamatā ir polītisks, 
nevis tāds, kas būtu izšķiŗams, 
balstoties uz juridiskiem apsvēru-
miem”. Šī iemesla dēļ Satversmes 
tiesa atzinusi, ka „pilsonības jau-
tājumu tiesiskā rēgulējuma pie -
ņemšanai piemīt polītiskais as -
pekts”, proti, tieši „likumdevējs, 
izšķiŗoties par labu dubultpil-
sonības pieļaušanai, nosaka arī 
to, kuŗām personām un kādos 
gadījumos dubultpilsonība ir 
pieļaujama, ņemot vērā valsts 
intereses, polītisko situāciju un 
pilsonības polītiku”. (Satversmes 
tiesas 2010. gada 13. maija spri-
eduma lietā Nr.2009-94-01 16. – 
17.punkts).

Lai nostiprinātu Latvijas pil-
soņu kopumu un paplašinātu 
Latvijas valsts tiesiskās saiknes ar 
tai piederīgajiem pilsoņiem, jā -
pieļauj dubultpilsonība savas 
valsts pilsoņiem, lai Latvija ne  -
zaudētu savu pilsoņu kopumu 
un identitāti globālizācijas, eiro-
peiskās integrācijas un ekono-
miskās migrācijas procesos.

Latvijas pilsonība jāiegūst arī 
bērniem, kuŗiem viens vai abi 
vecāki ir Latvijas pilsoņi un kuŗi 

PILSONĪBAS LIKUMA GROZĪJUMU ĢENĒZE 21. GADSIMTĀ
Runa konferencē „Latvijas pilsonība 21. gadsimtā” 2012. gada 2. martā

dzimuši ārpus Latvijas. Tādā 
veidā Latvijas valsts uzņemtos 
atbildību un tiesisko aizsardzību 
arī par tiem Latvijas pilsoņu 
bērniem, kas dzimst ārvalstīs.

Svarīgi būtu paredzēt tiesības 
reģistrēt adoptēto bērnu par Lat-
 vijas pilsoni, ja adopcijas brīdī 
viens vai abi adoptētāji ir Latvijas 
pilsoņi.

Pilsonības likumā kā spēkā 
esošas pastāv nevajadzīgas vai 
neefektīvas likuma normas, tāpēc 
likums jāmaina arī techniski un 
redakcionāli.

Visi minētie fakti un likuma 
nepilnības liek rīkoties.

Ierosmi šim darbam 10. Saeimā 
deva vairākas frakcijas un de -
putāti. Rezultātā 2011. gadā iz  -
skatīšanai Saeimā tika iesniegti 
divi likumprojekti – viens no 
Polītisko partiju apvienības Vie -
notība frakcijas, otrs no Polītisko 
partiju apvienības Visu Latvijai!–
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK frak  -
cijas. Saeima saņēma arī toreizējā 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
vēstuli ar priekšlikumiem grozī-
jumiem Pilsonības likumā.

10. Saeimas Juridiskā komisija, 
būdama atbildīgā komisija, iz -
vērtējot iesniegtos dokumentus 
lēma tālāk virzīt Polītisko partiju 
apvienības Vienotība frakcijas iz -
 strādāto likumprojektu. Jāsaka – 
daudzas likumprojekta normas 
sakrita ar otra ierosinātā likum-
projekta normām un Valsts pre -
zidenta ierosinājumiem. Atšķi-
rīgās normas vienojāmies deba-
tējot izvērtēt un nepieciešamības 
gadījumā vēlāk iekļaut likum-
projektā.

2011. gada 31. martā 10. Saeima 
apstiprināja likumprojektu gro-
zījumus Pilsonības likumā 1. 
lasījumā, nosakot gaŗu priekš-
likumu iesniegšanas termiņu – 
2011. gada 1. septembri. Pama-
tojums šim termiņam ir viens – 
šis ir viens no Latvijas funda-
mentālajiem likumiem, kuŗam 
izmaņas jāizdara lielā apjomā. 
Tas skars Latvijas valsts pamatele-
mentu – pilsoņu kopumu, par ko 
bieži un karsti diskutēts, tātad 
likuma pieņemšanas gaitu ne  -
drīkst sasteigt. Likuma izmaiņas 
publiski jāapspriež, par tām jā -
debatē un jāpanāk, lai rezultāts 
būtu Latvijas valsts un latviešu 
nācijas interesēs. Saeimas darbs 
būtu kvalitātīvs tad, ja Pilsonības 
likums 21. gadsimtā vairs netiktu 
būtiski grozīts.

Nopietnību un nozīmību, kādu 
10. Saeima pievērsa šim jautā ju-
mam, pierāda fakts, ka atbildīgā 
– Juridiskā komisija, uzskatot, ka 
šī likumprojekta grozījumi ir 
īpaši nozīmīgi, izmantojot Saei-
mas Kārtības rullī 155.pantā 
noteiktās tiesības, veidot ne vai -
rāk divas apakškomisijas, vienu 
no tām izveidoja tieši apakško-
misiju darbam ar grozījumiem 
Pilsonības likumā. Man tika 
uzticēta tās vadība un komisija 
sāka aktīvu darbu.

Apakškomisijas deputāti, jau 
pirmsākumā vienojās, ka plaši 
jādebatē par grozījumu pamat-
temām, tādas saredzot četras. 
Savā iekšējā lietošanā mēs tās 
nosaucām: „trimdinieku pilso-

nība”, tātad tie pilsoņi vai viņu 
pēcnācēji, kas Latviju pameta 
pēc 1940. gada un nosacīti, vai 
reāli naturālizējās ārzemēs; „ne -
pilsoņu bērni”, Pilsonības likuma 
3. prim panta izpratnē, „jaunaiz-
braucēji un viņu pēcnācēji”, viņu 
problēmas un saiknes ar Latviju 
saglabāšana, un, visbeidzot, ce  -
turtā daļa – techniskie un 
redakcionālie labojumi.

Pilsonības likums savas iz  mai-
ņas pirmkārt un galvenokārt 
gaida viena iemesla dēļ – ir kar-
dināli mainījusies situācija, kur 
uzturas un kur dzīvo mūsu valsts 
pilsoņi. Viena liela daļa izbrauc, 
bet demogrāfiskā situācija lieci-
na, ka Latvijas pilsoņu skaits 
samazinās. Mums katrs latvietis, 
katrs pilsonis ir svarīgs, bet brīdī, 
kad mūsu cilvēks iegūst citas 
valsts pilsonību, mūsu likums 
paredz viņa „atteikšanos” vai 
pilsonības atņemšanu.

Saskaņā ar Pilsonības un Mig-
rācijas lietu pārvaldes publiski 
sniegto informāciju šī iemesla 
dēļ vidēji gadā tiek zaudēti 400 
pilsoņi – 100 gadījumos pilsonība 
tiek atņemta, 300 pilsoņi atsakās 
paši. Turklāt šiem skaitļiem ir 
tendence palielināties, tāpēc pri-
mārais šo grozījumu jautājums ir 
pilsoņu skaita saglabāšana un 
palielināšana, vispirms – du   bult-
pilsonība.

Šobrīd spēkā esošais likums ir 
aizgājušā gadsimta likums. Slik-
tākajā nozīmē. Likuma normas 
ir tā novecojušas, ka kalpo stu-
dentiem par darba materiālu 
mācībās, kur trenēt savas prasmes 
kļūdu, neprecizitāšu un pretrunu 
meklēšanā. Kad Saeimā sākām 
debatēt par likumā grozāmajām 
normām, tika aicināti gan tiesību 
eksperti, gan deputāti, kas 90. 
gados strādāja pie likuma pirmās 
reakcijas izstrādes, pieņemšanas 
gaitas un būtības.

2011. gada pavasarī apakško-
misijas darbu nācās pārtraukt 
pēc Valsts prezidenta rīkojuma 
Nr. 2, kam sekoja 10. Saeimas 
atlaišana un 11. Saeimas ārkārtas 
vēlēšanas. Pirms vēlēšanām gan 
bija atsevišķu deputātu un frak-
ciju polītiski piedāvājumi veikt 
likumā grozījumus atsevišķās 
jomās, taču apakškomisijā atbil-
dīgi lēmām nedalīt ierosinājumus 
un Pilsonības likumā visus gro-
zījumus izdarīt tikai un vienīgi 
vienlaicīgi. Aicinājām visas frak-
cijas likumprojektu „neskaldīt”, 
ļaut apakškomisijai aktīvu darbu 
pārtraukt un atsākt tikai 11. 
Saeimā.

11. Saeima, sanākot uz darbu 
2011. gada oktobrī, uzreiz lēma 
turpināt darbu pie likumprojek-
ta, pārņemot to no 10. Saeimas. 
No jauna tika izveidota apakš-
komisija, šoreiz to nosaucot par 
Juridiskās komisijas Pilsonības 
likuma grozījumu apakškomisiju. 
Katra frakcija var deleģēt dar-
bam apakškomisijā ne vairāk kā 
divus deputātus.

Uzsākot darbu mainītā sastāvā, 
jaunā apakškomisija pārņēma 
jau 10. Saeimas iestrādes. Tika 
apkopoti visi 10. Saeimā izman-
totie materiāli, jaunpienācējus 
iesaistīja komisijas darbā, iepa-
zīstinot ar protokoliem, pētīju-

miem un komisiju sēžu audio 
ierakstiem.

11. Saeima uz pirmo sēdi sa -
nāca 2011. gada 17. oktobrī, bet 
jau 10. novembrī jaunā Saeima 
pieņēma 1. lasījumā likumpro -
jektu Grozījumi Pilsonības li  -
kumā, nosakot par priekšlikumu 
iesniegšanas termiņu 2012. gada 
1. janvāri.

Visu novembri un decembri 
apakškomisija turpināja debates. 
2012. gada 1. janvārī bija saņemti 
69 priekšlikumi. Daži no tiem 
ļoti konkrēti un attiecīgi nofor-
mēti, daži – idejiskā un ieteiku-
mu līmenī. Ar priekšlikumu ta -
bulu ikviens var iepazīties Sa  -
eimas mājas lapā (http://ej.uz/6fr9).

Janvārī atsākot debates, apakš-
ko  misijas deputāti nolēma pār-
traukt diskusijas par atsevišķām 
Pilsonības likuma temām, bet 
sākt izskatīt visus priekšlikumus, 
likuma pantu secībā.

Likumā plānots veikt tehniskus 
un redakcionālus labojumus, 
piemērām, termins „ārvalstnieks” 
tiek aizstāts ar „citas valsts pilso-
nis”, tiek paredzēts izslēgt likuma 
terminu skaidrojumus, jo tie 
skaidroti speciālajos likumos.

Viens no vislielākajiem apakš-
komisijas līdzšinējiem sasniegu-
miem ir jau panāktā vienošanās, 
tā saucamajā, „nepilsoņu bērnu 
jautājumā”. Situācijā, kad gandrīz 
katra 11. Saeimas frakcija nāca ar 
savu kardināli pretēju šī jautājuma 
uzstādījumu vai formulējumu, 
saucot argumentus un debatējot, 
komisija nonāca pie vienota un 
visām frakcijām pieņemama 
kompromisa.

Šobrīd no spēkā esošā Pilso-
nības likuma 3. prim panta un tā 
apakšpunktiem izriet, ka bezvalst-
nieku vai nepilsoņu bērns, kuŗš 
dzimis Latvijā pēc 1991. gada 21. 
augusta, ir atzīstams par Latvijas 
pilsoni, ja līdz brīdim, kad viņš 
sasniedz 15 gadu vecumu abi 
bērna vecāki ir iesnieguši iesnie-
gumu par pilsonības iegūšanu.

Pēc Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (PMLP) datiem 
šobrīd 13500 bērnu, kuriem pie -
nāktos Latvijas pilsonība pēc 
spēkā esošā likuma, nav reģistrēti 
par Latvijas pilsoņiem. Pēc 
PMLP rīcībā esošās aptaujas var 
spriest, ka par iemeslu ir pro -
cedūras sarežģītība, tajā skaitā, 
ka abi vecāki šo piekrišanu nevar 
vai negrib dot. Tas veido situāciju, 
kas ir nelabvēlīga bērnam, jo Lat-
vijas valsts likumā ir piešķīrusi 
šim bērnam tiesības būt Latvijas 
pilsonim, bet nosacīti „technisku 
iemeslu dēļ” šis bērns nevar 
reālizēt savas tiesības. Tātad 
bērna tiesības iegūt Latvijas pil -
sonību ir nevajadzīgi apgrūtinātas 
un formālizētas.

Pieņemot, ka šī norma jau ir 
spēkā, visu Saeimas frakciju 
pārstāvji apakškomisijā piekrita 
labot situāciju, paredzot, ka bez-
valstnieku vai nepilsoņu bērns, 
brīdī, kad tiek reģistrēts viņa 
dzimšanas fakts, ir tiesīgs iegūt 
Latvijas pilsonību uz viena no ve -
cākiem izteiktās vēlmes pamata.

Turklāt tiek vienkāršota arī 
procedūra. Brīdi, kad bērnu re  -
ģistrē, vienā no ailēm māte vai 
tēvs atzīmē vai vēlas, lai bērns ir 

Latvijas pilsonis vai nepilsonis.
Līdz ar šo lēmumu apakško-

misija ir pilnībā noraidījusi de -
bates par kādu iespējamu „auto-
mātisko pilsonību” vai līdzīgu 
formulējumu parādīšanos mūsu 
likumdošanā.

Un visbeidzot –  par svarīgāko. 
Dubultpilsonība.

Ja paskatās uz visu dubult pil-
sonības institūciju kā tādu, mēs 
pirmām kārtām runājam par 
vēsturisko netaisnību. Pilsonības 
likuma Pārejas noteikumos teikts, 
ka „Latvijas pilsoņi un viņu 
pēcnācēji, kuŗi laikā no 1940. 
gada 17. līdz 1990. gada 4. mai-
jam, glābdamies no PSRS un Vā -
cijas okupācijas režīma terrora, ir 
atstājuši Latviju kā bēgļi, tikuši 
deportēti vai minēto iemeslu dēļ 
nav varējuši atgriezties Latvijā 
un šajā laikā naturālizējušies 
ārvalstīs, saglabā tiesības reģis-
trēties Iedzīvotāju reģistrā kā 
Latvijas pilsoņi un pēc reģistrā-
cijas pilnā apjomā bauda pilsoņa 
tiesības un pilda pilsoņa pienā-
kumus, ja reģistrācija notiek līdz 
1995. gada 1. jūlijam. Ja šīs per-
sonas reģistrējas pēc 1995. gada 
1. jūlija, tām jāatsakās no citas 
valsts pilsonības (pavalstniecības).”

Tātad šobrīd pastāv Latvijas 
pilsoņi, kuŗiem ir pieļauta du -
bultpilsonība. Pēc PMLP ziņām 
uz 2010. gadu tādas bija aptuveni 
20000 personas. Pēc medijos pub -
liskotās informācijas, 2006. gadā 
ASV dzīvoja 60000 – 70000 ASV 
pilsoņi, kas sevi uzskata par lat -
viešiem vai līviem, vai viņu pēc -
tečiem, bet tikai 15000 no tiem 
bija Latvijas un ASV dubultpil-
sonība.

Uzklausot visus faktus un vie -
dokļus, apakškomisijā vienojā-
mies, ka Pilsonības likumā nav 
jāsaglabā šis 1995. gada 1. jūlija 
datums un nav jāuzliek kāds 
jauns, tādējādi paredzot, ka jeb -
kuŗam pilsonim vai tā pēcnā-
cējam, kas atbilst minētās nor-
mas ierobežojumiem, ir tiesības 
atjaunot Latvijas pilsonību, ne  -
zaudējot savas mītnes zemes 
pilsonību.

Debates par dubultpilsonību, 
dažādiem tās aspektiem un ie -
spējamiem risinājumiem, kā arī 
ierobežojumiem ir ikdienas Pil -
sonības likuma apakškomisijas 
darbs. Vairāku jautājumu dis-
kusijas esam apzināti atstājuši 
atvērtas, gaidot mūsu šīsdienas 
konferenci „Latvijas pilsonība 
21. gadsimtā”.

Strādājot pie Pilsonības likuma 
grozījumiem, komisija vai es 
personiski esmu saņēmis vairāk 
nekā sešdesmit vēstules, daudzus 
tālruņa zvanus, bijušas neskai-
tāmas tikšanās ar cilvēkiem, kam 
šie jautājumi aktuāli. Visa šī ko -
munikācija galvenokārt saistīta 
ar konkrētiem dzīves stāstiem un 
cilvēku likteņiem. Sākot ar cil  vēku, 
kas joprojām dzīvo Amerikas 
Savienotajās Valstīs ar vienīgo 
PSRS pasi kabatā un ikdienas 
bailēm, turpinot ar cilvēkiem, 
kuŗiem savulaik Latvijas diplo-
māti kļūdaini skaidrojuši situā-
ciju, mudinot vecākus pieteikties, 
bet nepaskaidrojot, ka anketas 
jāizpilda arī par bērniem.

Ingmārs Čaklais, Mg.iur.,
Saeimas Juridiskās komisijas 

Pilsonības likuma grozījumu 
apakškomisijas priekšsēdis
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Šā gada 11. februārī vairākas 
Klīvlandes latviešu skolas ģi  me -
nes mēroja bīstamu, slidenu ceļu, 
lai nokļūtu slēpošanas parkā 
Boston Mills (Bostonas dzirna-
vas) Klīvlandes apkaimē, kur no 
debesīm kā no milzu dzirnavām 
griezās sniega vērpetes un kalns 
bija apsnidzis balts jo balts, balts 
bija ceļš, balts mežs, balti visiem 
degungali.

Mūsu ģimenei šī bija vienīgā 
īstā ziemas diena šā gada reti 
siltajā ziemā, kad balto nokrišņu 
tikpat kā nemaz! (Mūsu tā sau -
camās slēpošanas sezonas caur-
laides palika neizmantotas.) Pēc 
sasprindzinātā brauciena, kad re -
dzējām grāvjos vairākus auto mo  -
biļus, izbraukuma organizētājs 
Tālivaldis Bērziņš, viens no rū  -

Klīvlandes latviešu skola 
ziemas priekos

dītākajiem slēpotājiem, atvilka 
elpu pie alus kausa; (viņam pēc 
nedēļas bija gaidāma ceļgala  
operācija un viņš varēja tikai 
caur logu priecāties par slēpo-
šanu). Bērniem bija braukšana 
no kalna, vecākiem priecīga tēr-
zēšana (daudzi gan sūdzējās par 
sāpošiem ceļgaliem). 

Netrūka ēdamā un dzeŗamā, 
ko vecāki bija sagādājuši. Reineku 
brāļi Markus un Matīss bija pē -
dējie, kas todien devās mājup – 
pēc deviņiem vakarā. Vecākiem 
viņus nebija iespējams nodzīt no 
kalna! Ceram, ka nākamgad 
ziema pie mums, Ohaijo pavalstī, 
tomēr pakavēsies ilgāk un iedar-
binās savas sniega dzirnavas ar 
pilnu jaudu!

Rita Laima Bērziņa

Katoļu draudzē 19. februārī tū -
līt pēc dievkalpojuma draudzes 
administrātors Dr. Zigfrīds Zad -
vinskis ievadīja Meteņdienas sa -
rīkojumu, pastāstot par pankūku 
vēsturi. Pankūkas ceptas jau Se -
najā Romā. Maize tai laikā bija 
viens no galvenajiem uzturlī-
dzekļiem. Taču, lai izceptu maizi, 
jāiegulda daudz darba – jāsa ga-
tavo mīkla, jākurina krāsns. Iz -
rādās, jau tais laikos gudri cilvēki 
izdomāja, kā samērā viegli un 
ātri pagatavot gardu maltīti – 
cepot pankūkas. Tā bija pirmā 
ātri pagatavojamā maltīte. Vēlāk 
pankūkām radās konkurenti – 
McDonald’s, Burger King, Taco 
Bell u. c. ēstuvēs piedāvāja cita 
veida ātri pagatavojamu maltīti, 
un to pirka, par spīti visiem ietei-
kumiem ievērot diētu, uzturā 
samazinot ogļhidrātus, ja vien ir 
vēlēšanās ilgi dzīvot. Tagad Ame-
rikā ir apmēram 1200 IHOP (In -
ternational House of Pancakes) 
restorāni. Pankūkas kļuvušas po -
pulāras Eiropā un citur pasaulē. 
Daudzviet tās apziež ar skābu 
krējumu, ābolu biezeni, dažādiem 
ievārījumiem, Vācijā iecienītas 
pankūkas ar gaļas pildījumu 
„komm morgen wieder”. Zvied-
rijā pankūkas ēd ar bēkonu, 
Krievijā ar siļķi un lasi. 

Vairākus gadsimtus pēc Kristus 
dzimšanas Eiropā ieviesās kris-
tīgā ticība, un viduslaikos stingi 
ievēroja gavēni. Gavēnis sākās ar 
Pelnu dienu, kas parasti ir treš-
dienā. Gavēņa laikā aizliegts ēst ne 
tikai gaļu, bet arī olas un piena 

Meteņdiena Grandrapidos
produktus. Dienu pirms gavēņa, 
ko franči nosauca par Mardi-
Gras (latviski – treknā otrdiena) 
vēl bija iespēja mieloties ar trek-
nākiem ēdieniem, piemēriem pan-
kūkām, un tās bija tradicionāla 
Aizgavēņa dienas maltīte. Vien-
laikus pankūkas kļuva par ierastu 
brokastu ēdienu. Šī raksta autors 
atgādināja bīskapa Jāzepa Ran cāna 
teikto, kad viņš dzīvoja Grandra-
pidos, ka pankūkas latviskais 
vārds ir „lejnieks”, tā pankūkas 
dēvējusi viņa māte un vecāmāte 
Nautrānos, Latgalē.

Senie latvieši svinēja Meteņ-
dienu. Meteņdienā beidzās ķeka-
tās iešana, bija jāpārtrauc vērpt 
dzijas un jāsāk aust. Saimnieki 
salīga gājējus vasarai. Tas bija pa -
vasaŗa sākums. Latvijā izplatoties 
kristīgai ticībai, Meteņdienas un 
Aizgavēņa svinēšana apvienojās, 
par to liecina tautasdziesma:

Metens kaktā sukājās,
Pelnu dienas gaidīdams;
Nu atnāca Pelnu diena,
Bēdz, meteni, aizkrāsnē.
Galda lūgšanu teica pakistā-

niešu izcelsmes priesteris Ajubs 
Nasars. Viņš ir vietējās katoļu 
slimnīcas Saint Mary’s kapellāns 
un apkalpo Grandrapidu latviešu 
katoļu draudzi. Draudzes dāmas 
arī šoreiz bija sagatavojušas ba -
gātīgu Aizgavēņa maltīti – kartu-
peļu un rauga pankūkas, desiņas, 
siļķes, netrūka ievārījuma. Dāmu 
komitejā Paulīnes Zadvinskas 
vadībā darbojās Daina Grīnen-
berga, Marta Kalniņa, Lidija 
Tarbunas, Terēze Vāvere, Marija 

Visocka un Elita Vuda. Sarī ko -
juma beigās bija mantu izloze.

Nākamā svētdienā, 26. februārī, 
pēc dievkalpojuma Meteņdienu 
svinēja Grandrapidu latviešu lu -
terāņu draudzē. Svinības rīkoja 
draudzes dāmu komiteja Dr. 
Līgas Gonzalesas vadībā. Drau-
dzes locekļus un viesus no katoļu 
draudzes apsveica luterāņu drau-
dzes priekšniece Dzintra Korneta. 
Draudzes mācītāja Ilze Larsena 
teica galda lūgšanu. Luterāņu 
draudzē dāmu speciālitāte vien-
mēr bijušas „komm morgen wie-
der” pankūkas, ko cepa Ilga Kal-
niņa un Ilze Runka. Pankūkas 
cepa arī Ausma Dāve, Baiba Le -
jiņa un Linda Rudzīte. Ļoti gardu 
skābo kāpostu viru piedāvāja 
Artūrs Kazlovskis, Velta Lapiņa un 
Brigita Valta. Protams bija arī pa -
rastās pankūkas ar desiņām, siļ -
ķēm, skābu krējumu, bagātīgu 
ievārījumu izvēli un augļi. Gar-
šīgu rupmaizi bija izcepusi Anita 
Ruperte, saldskābmaizi – Aivars 
Stūris.

Visiem par prieku Irēne Vanuška 
nolasīja atjautīgu, humorpilnu 
Toronto latvieša Jāņa Pālena dze-
joli „Kad vīram jāiet iepirkties”.

Sarīkojuma beigās gandrīz ve  -
selu stundu ilga Annas Kalējas 
un citu draudzes locekļu sagādāto 
daždažādu mantu izloze, ko va -
dīja Ivars Petrovskis, Irēne Va -
nuška un Vija Dāvidsone. Palī -
dzes bija Harija un Irēnes Vunges 
(abi jau mūžībā) mazmeitiņas 
Kristena, Tara un Melisa Hos fordas.

Z. Zadvinskis

No kreisās “trejmeitiņas” Marija Bērziņa, Karlīna Kubuliņa un 
Tija Kubuliņa

Skolas pārzine Inga Reineka un viņas dēls Matīss (paslēpies aiz 
maskas). Matīsa dvīņubrāli Markusu fotografijā nebija iespējams 
notvert, jo viņš bija pārāk aizrāvies ar slēpošanu

No kreisās Ieva Daukša, Ariāna Daukša un Laila Kubuliņa

Operas cienītājiem, kuŗi no -
skatīsies angļu komponista 
Bendžamina Britena (1913-
1976) komisko operu „Alberts 
Herings”, ko februāŗa beigās 
sāka izrādīt Losandželosas 
operā, būs ne tikai iespēja 
jūsmot par solistu  skaistajām 
balsīm, bet arī kārtīgi izsmie-
ties.  B. Britena opera „Alberts 
Herings”, kuŗas libretam izman-
tots franču rakstnieka Gija 
Mopasāna stāsts, pirmo reizi 
iestudēta 1947. gadā Anglijā.  
Operas darbība notiek mazā 
Anglijas pilsētā, kur par Maija 
karali kronē jaunu, lēnprātīgu 
sakņu veikala pārdevēju, jo  

Aleks Šrāders dzied
Losandželosas operā

Aleks Šrāders Alberta Heringa lomā Bendžamina Britena operā

Maija svētku rīkotājiem neiz-
dodas atrast Maija karalieni – 
piemērotu  jaunavu, kas atbilstu 
pagājušā gadsimta sākuma sa -
biedrības puritāniskiem stan-
dartiem. Simpatisko jaunekli 
tēlo latviešu izcelsmes solists, 
tenors Aleks Šrāders (Alek 
Shra der), un mūzikas kritiķi 
atkal vienp rātīgi slavē dziedoņa 
entuziasmu un brīnišķo balsi.

B. Britena operā darbojas arī 
pilsētas galva, vikārs, skolotājs, 
policists, kuŗi visi atgādina 
komiku varoņus. Autors trāpīgi 
kritizē provinciālos augstākās  
sabiedrības pārstāvjus un reli-
ģiskos ierobežojumus. 

Operas „Alberts Herings” 
izrādes Dorotejas Čandleras 
paviljonā  Losandželosā vēl būs 
8., 11., 14.  un 17. martā. 

Savukārt, iepazīstoties ar Ņu -
jorkas Mētropolītēna operas 
nākamās sezonas plāniem,  uz -
zinām, ka tur viesosies trīs 
Latvijas dziedones – Elīna Ga -
ranča (operā “Tita žēlsirdība”), 
Maija Kovaļevska (operā “Fi -
garo kāzas”) un Kristīne Opo-
lais (operā “Bezdelīga”. “Mūsējo” 
grupai nākamajā sezonā pie -
pulcēsies arī Aleks Šrāders, 
kuŗš uz slavenās skatuves de -
bitēs Dž. Rosīni operā “Seviljas 
bārd dzinis”. 
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Prezidenta kancelejas 

paziņojums
Valsts prezidenta kancelejas Pre-

 ses dienests izplatījis paziņojumu 
par 16. martu. Paziņojumā norai-
dīti pārmetumi par prezidenta   
ap  galvojumu, ka latviešu leģio  -  
nā rus nevar uzskatīt par kaŗa no -
ziedz niekiem. Prezidents savu 
vie  dokli ir balstījis uz vēsturis-
kiem faktiem. Bet šobrīd ap Lat-
viešu leģionu saceltā ažiotāža ir 
vērtējama kā mērķtiecīga Latvijas 
valsts pazemošanas un nomelno-
šanas kampaņa. 

Valsts prezidents savu viedokli 
par latviešu leģionāriem ir balstī -
jis uz vēsturiskiem faktiem, kas 
apliecina, ka leģions tika saformēts 
pēc nacistu okupācijas varas pa  vē-
les 1943. gadā un nekad pēc būtī-
bas nav bijis brīvprātīgs, nekad arī 
no vācu okupācijas varas puses 
nav ticis uzskatīts par SS spēku 
gvardi.  1907. gada Hāgas konven-
cijā ir noteikts, ka okupācijas varai 
aizliegts savos bruņotajos spēkos 
iesaukt okupēto valstu iedzīvotā-
jus.  Tāpēc Vācija Latviešu leģionu 
nosauca par brīvprātīgo.

***
Krievijas vēsturniekus 

pasludina par persona non grata
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs pieņēmis lēmumu par divu 
Krievijas pilsoņu pasludināšanu 
par Latvijai nevēlamām personām 
un iekļaut tās personu sarakstā, 
kuŗām ieceļošana Latvijā ir aiz-
liegta. Abi „melnajā sarakstā” ie -
kļautie ir kaimiņvalsts vēsturnieki 
Aleksandrs Djukovs un Vladimirs 
Simindejs. Lēmumu ministrs ir 
pie ņēmis, pamatojoties uz kompe-
tento iestāžu atzinumu par šo abu 
personu apzinātu nevēlamu rīcī-
bu, kas kaitē Latvijas valstij un tās 
pavalstniekiem.

Skandalozais vēsturnieks, sa  -

bied riskā fonda Vēsturiskā atmiņa 
direktors Djukovs nesen viesojās 
Rīgā un solījās uz Latviju atvest 
Ārlietu ministrijas asi kritizēto 
izstādi „Aizvestā bērnība: 1943-
1944. Uz Latviju aizdzīto bērnu 
liktenis”. Djukovs arī pirms tam 
aktīvi aizstāvējis savu pozi ciju 
vēs tures jautājumos, kas Latvijā 
tikusi kritizēta.Arī Simindejs ir 
fonda Vēsturiskā atmiņa 
pētniecības pro grammu vadītājs 
un pazīs -tams ar izteikumiem, kas 
vērsti pret Latvijas valsti.

Aleksandrs Djukovs un Vla di-
mirs Simindejs paziņojuši, ka 
vērsīšoties tiesā.

***
Krievijas prezidenta 

vēlēšanās uzvarējis Putins
Provizoriskie Krievijas prezi-

den  ta vēlēšanu rezultāti liecina,   
ka 4. martā Krievijas prezidenta 
vēlēšanās pārliecinoši uzvarējis 
Vladimirs Putins. Pēc 98,09% re -
zultātu sakopošanas, Putins ir va -
dībā ar 63,97% balsu. Otrā vietā ir 
komūnistu līderis Genadijs Zju-
ganovs - 17,17%, trešajā - miljar-
dieris Michails Prochorovs  - 
7,65%, ceturtajā - populists Vla di-
mirs Žirinovskis - 6,24%, bet  pē -
dējais ir partijas Taisnīgā Krievija 
līderis Sergejs Mironovs -3,83% 
balsu.

***
Konference 

par Latvijas pavalstniecību
Saeima sadarbībā ar Latvijas 

Universitāti tās Lielajā aulā 2. 
martā rīkoja  konferenci “Latvijas 
pilsonība 21. gadsimtā”. Kā Latvijas 
pavalstniecības iegūšanas kārtību 
piemērot mūsdienu reālitātei un 
prasībām? Atbildi uz šo un līdzī-
giem jautājumiem meklēja polī-
tiķi un eksperti gan no Latvijas, 
gan ārvalstīm. Konferenci atbals-
tīja Pasaules brīvo latviešu apvie-

nība, Amerikas latviešu apvienī -
ba, Daugavas Vanagi ASV.

Pasaule ir kardināli mainījusies, 
un arī situācija mūsu valstī ir mai-
nījusies, bet pavalstniecības iegū-
šanu joprojām rēgulē Pilsonības 
likums, kas nav mainījies kopš 
1998. gada. Nesen tas tika atvērts 
dubultpavalstniecības grozījumu 
iestrādāšanai. Likumā iesniegti 
vai rāki desmiti grozījumu par da -
žādiem jautājumiem.  Tāpēc Saei-
ma darbam ar Pilsonības likumu 
izveidojusi īpašu apakškomisiju, 
ko vada deputāts Ingmārs Čaklais 
(Vienotība). Tieši šajā apakš ko-
misijā arī radās doma par nepie-
ciešamību rīkot konferenci.

***
Serbijas ārlietu ministra vizīte
Rīgā  2. martā oficiālā vizītē ie -

radās Serbijas ārlietu ministrs 
Vuks Jeremičs. Vizītes laikā viesim 
bija tikšanās ar Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu, Saeimas priekšsēdi 
Solvitu Āboltiņu (Vienotība) un 
ārlietu ministru Edgaru Rinkē-
viču (ZRP). Jeremičs nolika zie-
dus pie Brīvības pieminekļa, ap -
meklēja Okupācijas mūzeju.

Tikšanās laikā abi ārlietu mi -
nistri  pārrunāja valstu divpusējās 
attiecības, Serbijas integrāciju Ei -
ropas Savienībā, reģionālo sadar-
bību un situāciju Rietumbalkā -      
nu reģionā, kā arī citus aktuālus 
starptautiskās dienas kārtības jau-
tājumus. Latvija atbalsta ES kan-
didātvalsts statusa piešķiršanu 
Ser  bijai.

***
Rīgā notiks 

Pasaules koŗu olimpiada
Rīgas domē 29. februārī tika pa -

rakstīts līgums par Pasaules koŗu 
olimpiadas (World Choir Games) 
rīkošanu Rīgā 2014. gadā no 9. 
līdz 19. jūlijam.

Līgumu par Pasaules koŗu olim-
piadas rīkošanu parakstīja Rīgas 
domes priekšsēdis Nils Ušakovs, 
Pasaules koŗu olimpiadas prezi-
dents Ginters Tīčs, kultūras mi -
nist re Žaneta Jaunzeme-Grende, 
ekonomikas ministrs Daniels 
Pavļuts un nodibinājuma „Rīga 
2014” valdes locekle Diāna Čivle.

Rīga 2014. gada jūlijā uzņems 
ap 20 000 dziedātāju no visas pa -
saules. Pasaules koŗu olimpiadu 
2014. gada jūlijā organizēs nodi-
binājums „Rīga 2014” sadarbībā 
ar Vācijas kultūras organizāciju 
Interkultur Management, kas ir 
vadošā koŗu sacensību un festi-
vālu rīkotāja pasaulē.

Rīga ir ieguvusi rīkotājas tiesī-
bas, sacenšoties ar Melburnu 
(Aust rālija), Bali (Indonēzija), 
Keip taunu (Dienvidafrika) un 
Sočiem (Krievija).

***
Melngalvju nams prezidentam
Valsts prezidenta kanceleja sa -

darbībā ar SIA Rīgas nami (RN) 
konceptuāli izvērtējusi iespēju 
Rīgas pils remonta laikā par Valsts 
prezidenta pagaidu rezidenci Rī -
gā nomāt RN pārvaldījumā no -
doto Melngalvju namu. Patlaban 
vēl nav veikti detalizēti aprēķini 
un noskaidrota nepieciešamā pla-
tība, bet ir izvērtēta teorētiska 
iespēja.

***
Iznāks jauns žurnāls Intervija
Kopš 28. februāŗa plašsaziņas 

līdzekļu tirgū nopērkams jauns 

žurnāls Intervija, kuŗā ietvertas 
intervijas gan ar sabiedrībā popu-
lāriem, gan mazāk zināmiem cil-
vēkiem. Žurnāla galvenā redakto-
re ir Anda Paegle.

Žurnāls Intervija iznāks vienu 
reizi divos mēnešos un būs no -
pēr kams lielākajos preses tirdz-
niecības kioskos visā Latvijā,  bet 
žurnāla mājaslapā www.zurnals-
intervija.lv drīzumā  būs pieeja -
ma žurnāla elektroniskā versija.

***
Ušakovs skaidro vēsturi

Rīgas pilsētas galva Nils Uša -
kovs rīkoja pieņemšanu Latvijā 
akreditētajiem vēstniekiem. Rāts-
namā  viesojās  galvaspilsētā rezi-
dējoši 27  vēstnieki. Uzrunā vēst-
niekiem Ušakovs norādīja, ka Rī -
gai ir ļoti svarīgi attīstīt tūrismu. 
Pērn Rīgu apmeklējis rekordliels 
tūristu skaits - 1,2 miljoni, bet  
2014. gadā, kad Rīga kļūs par Ei -
ropas kultūras galvaspilsētu, var 
sagaidīt. ka to apmeklēs vairāk ne -
kā 1,4 miljonus tūristu.

Ušakovs pievērsās vēstures jau-
tājumiem, norādot, ka ir nepie cie-
šams vairāk runāt par deportāci-
jām Otrā pasaules kaŗa laikā. 
“Daudzi domā, ka krievi deportēja 
latviešus, bet deportēti tika arī 
krievi, un  viņi tāpat bija upuŗi,” 
sa  cīja Ušakovs un piebilda, ka 
skolās būtu nepieciešams rīkot arī 
holokaustam veltītas diskusijas. 

***
 Nodibināta  biedrība 

Latvijas attīstībai 
Rīgā 1. martā tika iesniegta re -

ģistrēšanai jauna sabiedriska orga-
nizācija Latvijas attīstībai, kuŗas 
mērķis ir izveidot plašu,  autori-
tātīvu labēju ideju diskusiju plat-
formu, lai izstrādātu priekšliku-
mus Latvijas ekonomikas mērķtie-
cīgai, ilgtspējīgai un dinamiskai 
attīstībai.

Biedrības vadītājs - bijušais polī-
tiķis Einars Repše uzsveŗ: “Mums 
visiem ir viens mērķis - attīstīta, 
labklājīga un tiesiska Latvija, to -
mēr līdz šim mums ir bijis grūti 
atrast kopīgu valodu, saliedēties 
un rīkoties. Mēs vēlamies ar lep-
numu teikt vārdus “mēs kopā”, “no 
paaudzes paaudzē”, “mana ģi -
mene”, “mana valsts”. Lai meklētu 
risinājumus, ir dibināta biedrība 
Latvijas attīstībai.”

Biedrības Latvijas attīstībai di -
binātājos ir uzņēmēji Einars  Rep-
še, Olafs Berķis, Valerijs Belokoņs, 
Donāts Vaitaitis, Uldis Mierkalns, 
Ainārs Ščipčinskis un Agris 
Straut nieks, tiesību eksperte Baiba 
Fromane, polītiķi Edgars Jaunups 
un Dans Titavs.

Biedrība sniegs savu redzējumu 
un risinājumus, aicinās vienoties 
un rīkoties. Latvijas elitei, pēc 
bied rības domām, ir jāsaprot, ka 
pienācis laiks izbeigt konfrontā-
ciju un sākt kopīgu darbu Latvi -
jas attīstībai, teikts paziņojumā.

***
Par pensijas vecumu

Valdība 28. februārī atbalstīja 
Labklājības ministrijas priekšli ku-
mu pašreiz noteikto pensionēša-
nās vecumu – 62 gadus – sākt pa -
kāpeniski paaugstināt nevis ar 
2016. gadu, kā bija paredzēts ie -
priekš, bet jau ar 2014. gadu. Val-
dības lēmums paredz 2014. un 
2015. gada 1. janvārī pensionēša-
nās vecumu paaugstināt par trim 
mēnešiem, bet, sākot ar 2016. 
gadu, ik gadu to plānots paaugsti-

nāt par pusgadu, līdz 2020. gadā 
būs sasniegts 65 gadu vecums.

***
Svin Dzimtās valodas dienu
Maskavas Tautību namā Lat vie-

šu kultūras biedrība sadarbībā ar 
Latvijas vēstniecību Krievijā rī -
koja vakaru par godu starptautis-
kās Dzimtās valodas dienai, go -
dinot dzimto latviešu valodu. 
Priekšlasījumu par latviešu valo-
das izcelšanos sniedza Maskavā 
dzīvojošā paidagoģe un tulkotāja 
Liene Perevalova,  Maskavas lat-
vieši citēja latviešu dzejnieku dze-
joļus. Sarīkojumā ar latviešu tau-
tasdziesmu repertuāru uzstājās 
koris “Tālava”.

***
Būs latviešu skola “Sprīdītis” 
Anglijā dzīvojošajiem latvie -

šiem paredzētā laikraksta Anglo 
Baltic News izdevēja Dace Gaile 
paziņojusi, ka 10. martā Lielbri ta-
nijas pilsētā Northamptonā  tiks 
atklāta jauna latviešu skola “Sprī-
dītis”. Gaile ir šīs skolas dibinātāja. 
Skola būs orientēta uz latviešu 
tradicijām, un bērniem būs iespē-
ja mācīties un saglabāt  latviskās 
tradicijas. Gailes ieskatā skoliņas 
atvēršana ir vēl viens veids, kā 
sniegt lielāku atbalstu Northamp-
tonā dzīvojošajiem latviešiem. 
Vienlaikus tiks izveidota arī pir -
mā latviešu bibliotēka Northamp-
tonā. 

Skolā sākotnēji darbosies divas 
skolotājas - Ilze Vilka un Agnese 
Krēsliņa. Ideja par skolas nosau-
kumu radusies pēc Annas Briga-
deres lugas “Sprīdītis”, kuŗā galve-
nais varonis gāja pasaulē laimi 
meklēt, taču vēlāk saprata, ka 
laime ir mājās. Gaile cer, ka “Sprī-
dītis” būs tā vieta, kur latviešu bēr ni 
varēs justies kā nonākuši mā  jās. 

Sadarbībā ar Ogres kultūras na -
mu, Misas bibliotēkāri Sarmīti 
Šlikaiti un brīvprātīgo grāmatu 
vācēju Rīgā Aiju Rumbenieci tiek 
vāktas grāmatas latviešu bibliotē-
kas izveidei. 

Gaile aicina atsaukties arī citus 
brīvprātīgos Latvijā, kuŗi vēlētos 
palīdzēt un vākt grāmatas, lai pa -
pildinātu Northamptonas latviešu 
bibliotēkas krājumus. 

Pēc portāla Latvians Online in -
formācijas, Lielbritanijā ir vēl trīs 
latviešu skolas - Londonas latviešu 
skola, Mančesteras latviešu skoliņa 
un bērnu skoliņa “Saulespuķe” 
Bradfordā. Trīs skolas ir arī Īrijā. 

***
Saeima noraida 

priekšlikumu noteikt 
7. janvāri par svētku dienu

Pareizticīgo Ziemsvētkus atbals-
tīja abas opozicijas frakcijas – SC 
un ZZS, bet valdošā koalicija vie-
noti nobalsoja pret. Atturējās vie-
nīgi Inga Bite (ZRP), bet  vairāki 
deputāti – Gunārs Igaunis (ZRP), 
Juris Viļums (ZRP) un Jānis Lāč-
plē  sis (Vienotība), kuŗiem tīk sevi 
pozicionēt par latgaliešu aizstāv-
jiem, – izvairījās piedalīties balso -
ju mā.

Pēc balsojuma tribīnē kāpa ār -
pusfrakciju deputāts Viktors Va -
lainis. Viņš  aicināja noteikt pus-
gada moratoriju lēmumiem par 
jaunām brīvdienām, jo “pašlaik 
divi polītiskie spēki nodarbojas        
ar bezatbildīgu un kaitniecisku 
sabiedrības musināšanu, sacen-
šoties brīvdienu dalīšanā”.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

Atgriešanās

Grāmatas Mana 
cīņa autors, kas lē -
ma Vācijas likteņus 
no 1933. gada 30. 
janvāŗa līdz 1945. 
gada 30. aprīlim, 
sevišķi nikni vērsās 
pret diviem “ļau nu-

ma perēkļiem” - t. s. starptau-
tisko žīdismu (Weltjudentum) 
un masoniem jeb brīvmūr nie-
kiem (Freimaurerei). Iegaumē-
sim.

Vārdu sakot, 15. februārī, refe-
renduma gaidās, NRA slejās bija 
lasāma advokāta Andŗa Grūtupa  
intervija Elitai Veidemanei. Virs-
raksts: Ebrējs Lindermans cenšas 
sanaidot latviešus un krievus. 

Tātad pēc Grūtupa prāta Lin-
dermans ir pirmām kārtām eb  -
rējs. Bet, ja tā labi paskatās, Lin-
dermans, askētiska izskata, iekri-
tušiem vaigiem, ir pirmām kār -
tām avantūrists, kam visu mūžu 
paticis provocēt, “atstāt iespai -       
du” - vienalga kādu. Viņš ilgu 
laiku bija nacionālboļševiku va -
doņa Eduarda Ļimonova šķēpne-
sis ar segvārdu Avel (Abels) un 
joprojām ir, tāpat kā slavs Ļi -
monovs, lielkrievu šovinists ar 

Grūtupa-Kabanova pakts

anarchistisku noslieci. To putru ar 
referendumu Lindermans ievā -
rīja trijatā ar tīrasiņu slaviem Osi-
povu un Gapoņenko, kuŗš uz  tur 
sakarus ar Antonijas ielu, tāpat kā 
Rīgas krieviskais lielvecākais Uša-
kovs.

Taču Grūtupam Lindermans ir 
ebrējs “ar izbolītām acīm”, kuŗš 
“virzās uz priekšu pēc kaut kāda 
sava plāna”. Tāds noslēpumains 
plāns... Un Grūtups tūdaļ piemin 
citu ebrēju revolūcionāru - Mor-
dechaju Bogrovu, kas 1911. gadā 
Kijevā nošāva Krievijas iekšlietu 
ministru Stolipinu. Bogrovs bijis 
provokātors un cariskās izspie -
dzes (ochrankas) aģents.

Grūtups nemin ne vārda par to, 
ka liberālais reformātors Stoli -  
pins brutāli izrēķinājās ar 1905. 
gada revolūcijas dalībniekiem, 
tostarp latviešiem. Bija taču soda 
ekspe dī cijas, “Stolipina vagoni”, 
kuŗos ve  da arestantus, “Stolipina 
kaklasai tes” jeb karātavu cilpas...

Grūtups nemin ne vārda arī par 
to, ka, sākot ar 19. gadsimta septiņ-
desmitajiem gadiem, daudzi jo 
daudzi revolūcionāri rīkoja aten-
tātus pret Krievijas caru, gubernā-
toriem, ministriem un šāvēju un 

bumbu metēju vidū bija gan 
muižniecības atvases, gan “mu -
žiki”, krievi, poļi un arī žīdi.

Piešķirdams Bogrovam, tāpat 
kā Lindermanam, noslēpumai -
nu, baisu “auru”,  Grūtups stāsta, 
ka nopratināšanā Bogrovs esot 
teicis: vispār viņš gribējis nošaut 
caru Nikolaju II, “bet tad nodo-
mājis, ka šāds solis nāks par sliktu 
ebrēju tautai: tad (..) sāksies ebrēju 
grautiņi”. Manuprāt, šāds Bogro-
va apsvē rums runā viņam par 
labu, bet Grūtups maļ savu maļa- 
mo: Bog rovs šāvis uz Stolipinu kā 
uz “vie nu no labākajiem un gud-
rākajiem krieviem”, drausmīga 
naida apsēsts. Kas tas par naidu? 
Grū tups tūdaļ citē kādu rabīnu  
Ši  monu, kuŗš, kā rakstīts grāma- 
tā Mehilta (acīmredzot no t. s. 
Bābeles Talmuda - F. G.), esot aici-
nājis: “La  bāko no gojiem (nežī-
diem - F. G.) nogalini.”

Šādi un līdzīgi citāti bija lasāmi 
laikrakstā Tēvija 1941. gada vasarā 
un rudenī. Ar šādiem citātiem 
toreiz tika motīvēti citi šāvēji, un 
šie šāvieni vēl ilgi atbalsojās Bi -
ķerniekos un Šķēdes kāpās.

Tumšajos viduslaikos “neticī-
gos” nolādēja visu konfesiju spre-

diķotāji, un musulmaņu imami     
to dara vēl šobaltdien.

Bet nē, Grūtupam ar rabīnu 
Šimonu nepietiek, viņš sauc talkā 
arī Vinstonu Čerčilu, kas uzsvēris, 
ka t. s. oktobŗa revolūcija ir ebrēju 
boļševiku darbs. Grūtups  uzsveŗ: 
“Un kārtējo reizi mēs pārlieci nā-
mies, cik bīstams var būt šāds eb -
rēju revolūcionāru ekstrē misms.” 
Un vēl: “Ja Lindermanu - tāpat kā 
Mordechaju Bogrovu - piedabūtu 
uz atklātību, mēs noteikti ierau-
dzītu, ka viņā nav nekā svēta un 
naids ir augstākais dievs.” Atkal 
nāk prātā Tēvijā lasītais par starp-
tautisko žīdismu.

Bet Grūtupam, protams, ir arī 
viens “labais žīdiņš” - Kirovs Lip-
mans. Šaubos vai Lipmans par 
šā   du komplimentu priecātos...

Paliek vēl otrs nacistu bubulis - 
masoni jeb brīvmūrnieki. Te 
vārdu ņem - tā sakot, no otra gala - 
SC frakcijas deputāts, Vesti Segod-
ņa slejinieks Nikolajs Kabanovs, 
kas 16. februārī šīs avīzes pieliku-
mā Vesti nāk klajā ar plašu apce-
rējumu: "Masoni pie varas LR".

Šoreiz tiek “atmaskots” nevis 
ebrējs Lindermans, bet latvietis 
Ilmārs Latkovskis, Nacionālās ap -
vienības deputāts, kas vada vienu 
no Saeimas komisijām. Kabanovs 
mūs informē, ka Latkovskis ir 
augstas raudzes brīvmūrnieks: 
viņš darbojas biedrībā ĀSR - 

Ancient and Accepted Scottish Rite. 
Tajā viņš ir 33. pakāpes masons, 
liels priekšnieks.

Tālāk Kabanovs vēstī par 
masonu ložu pirmsākumiem, par 
to, ka brīvmūrnieku emblēma - 
trijstūris jeb piramida ar visu 
redzošo aci vidū - grezno ASV 
viena dolara naudas zīmi. Šaus-
mas! Kabanovs mūs informē, ka 
no 31. marta līdz 2. aprīlim kādā 
vientuļā muižā (!) Elijas nams 
notikšot vērienīgs Latvijas ma -
sonu saiets. Viens no lektoriem 
būšot pazīstamais mācītājs Juris 
Rubenis, un Kabanovs ir neiz-
pratnē: ko tur meklē šis luterāņu 
garīdznieks?

Kabanovs, protams, neaizmirst 
pieminēt LR eksprezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu, kas atzinusies,      
ka bijusi biedre rozenkreiceru 
ordenī, kur viņai bijis mistisks 
pārdzīvojums.

Beigās Kabanovs pauž  nepatiku 
par to, ka LR likumi aizliedz ba -
lotēties vēlēšanās bijušiem kom-
partijas un Interfrontes aktīvis-
tiem, bet polītiķiem  ir ļauts pie da-
līties  “slepenās biedrībās, kuŗu 
vadība atrodas tālu Rietumos”.

Te nu redzam starptautisko žī -
dismu un brīvmūrniekus - pa abi 
gali. Tātad ir pamats runāt par 
Grūtupa-Kabanova paktu, vai 
ne?

Franks Gordons

Kā jau to varēja 
paredzēt, Krievijas 
prezidenta vēlē ša-
nās uzvarējis Vla-
dimirs Putins. Če -
kists atgriežas pre-
zidenta krēslā, un 
atliek vien cerēt, ka 

turpmāko mēnešu un gadu no -
tikumi Krievijā neietekmēs 
Latviju un Eiropu pārāk skarbi.

Jāpiebilst, ka Latvijā izveidotajos 
Krievijas prezidenta vēlēšanu ie -
cirkņos nobalsojuši 21 895 Krie-
vijas pilsoņi. Visvairāk balsu at -
dots par līdzšinējo Krievijas prem-
jeru Vladimiru Putinu.

Savukārt Latvijā uz polītiskās 
skatuves atgriežas Einars Repše – 
kopā ar visai savdabīgu „kom-
paniju”. Repšes vadībā nodibināta 
biedrība Latvijas attīstībai, un 
bijušais polītiķis neizslēdz arī ie -
spēju izveidot partiju. Biedrībā 
pašlaik apvienojušies uzņēmējs 
Olafs Berķis un baņķieris Valerijs 
Belokoņs, Vienotības biedrs un 
Rīgas domes deputāts Edgars Jau-
nups, savulaik no Jaunā laika iz  -
slēgtais Repšes līdzgaitnieks Dans 
Titavs, miljonāri Donāts Vaitaitis 
un Uldis Mierkalns, Vienotības 
priekšvēlēšanu kampaņas veido-
tājs Ainārs Ščipčinskis un aģen-
tūras LETA valdes priekšsēža viet-
nieks Agris Strautnieks, kā arī 
tiesību eksperte, bijusī Repšes pa -
domniece Baiba Fromane. Jāpie-
bilst gan, daudziem biedrības di -
binātājiem nav visai spoža repu-
tācija. 

Olafs Berķis, kā zināms, pieder 
pie Aivara Lemberga tagadējiem 
pretiniekiem, kaut arī savulaik ar 
Lembergu strādāja plecu pie ple -
ca un domstarpību viņiem nebija. 
Vēlāk, kad abi kļuva par sīvāka-
jiem ienaidniekiem, presē ik pa 

brīdim varēja lasīt trilleru cienī -
gus stāstus, kuŗš kuŗam ko atņēmis 
un kādas telpas ieņēmis, izman-
tojot gan apsardzes vīrus, gan 
policiju.

Bet bijusī Jaunā laika Rīgas 
domes priekšvēlēšanu kampaņas 
vadītāja un finanču ministra Ei -
nara Repšes padomniece Baiba 
Fromane 2010. gadā kļuva par 
val des priekšsēdi uzņēmumā „Bi -
roju centrs Ezerparks”. Uzņēmu-
mā 31,5% kapitāldaļu piederēja 
savulaik Rīgas pilsētas galvas 
Gundara Bojāra vadītajai SIA 
„Mežaparks SPV”, kuŗas faktiskā 
īpašniece ir Krievijas oligarha 
Viktora Vekselberga „Renova 
Group”. Tieši finanču ministra 
pa  domniece valsts pārvaldes re -
formu un vadības jautājumos            
B. Fromane 2010. gadā bija kon-
kursa komisijā, kas izvēlējās jauno 
VID ģenerāldirektoru. Un tomēr 
fakts, ka viņa pārgājusi darbā uz 
kompaniju, kas nodarbosies ar 
VID ēkas celtniecību, Fromanei 
nekādas problēmas neradīja.

Baņķieris Valerijs Belokoņs ir 
vis  notaļ odioza personība, stāsti 
par viņa projektiem un polītiska -
jām simpatijām aizņemtu ne   
vienu vien lapaspusi. Droši vien 
interesantākais fakts ir tas, ka Be -
lokoņa banka aizdevusi Repšem 
aptuveni miljonu latu.

Par Edgaru Jaunupu neko daudz 
jau agrāk rakstītajam piebilst grū -
ti – Vienotības, agrāk Jaunā laika 
kasieris, kas naudu ievāca pēc 
vienošanās principa: tu man, es 
(partija) tev, acīmredzot jūtas 
mazliet atbīdīts malā un arī spon-
soriem dotos solījumus tagad 
grūtāk izpildīt. Vienotības vadītāji 
pēdējā laikā pabīdījuši Jaunupu 
mazliet tālāk no saviem varas 
krēsliem, jo Jaunups meta uz par-

tiju pārāk lielu un melnu ēnu – 
pārāk bieži dažādās krimināllietās 
par kukuļošanu un varas ļaun-
prātīgu izmantošanu parādījās 
viņa, Jaunupa, kā sarunu dalīb-
nieka vārds. Jaunups jau paspējis 
publiski paust savu topošās par-
tijas redzējumu: pašlaik valstī jā -
izbeidz darba kārtībā par priori-
tāriem izvirzīt nacionālos jautā-
jumus, tā vietā uzmanība jāvelta 
ekonomikai un attīstībai. Skaid-
rojot savu aizvirzīšanos no Vieno-
tības un to, kāpēc izveidota bied-
rība, viņš sacīja, ka jau neilgi pēc 
11.Saeimas vēlēšanām visai spilgti 
iezīmējās šī  nacionālā jautājuma 
izvirzīšana priekšplānā un dar-
bam koalīcijā izvēlēta Nacionālā 
apvienība. Tomēr, pēc Jaunupa 
domām, valdībā būtu vajadzējis 
ņemt Saskaņas centra (SC) polī ti-
ķus, kuŗi tur darbotos līdz ar lat-
viešu polītiķu stabilu vairākumu. 
Viņš arī pauda, ka jaunās biedrī-
bas aktīvistu vidū esošie uzņē -
mēji Valerijs Belokoņs, Olafs Ber-
ķis un citi būs „jaunas oligarchijas 
sākums”, kura būšot citādāka, 
nekā iepriekšējā.

Dans Titavs vienmēr ir bijis tāds 
kā pelēkais kardināls, Repše viņu 
gandrīz  klausīja uz vārda, bet ne -
kad tā īsti nav bijis skaidrs, kā 
intereses Titavs aizstāv. Tiesa gan, 
runājis viņš vienmēr skaisti un 
viņa raduraksti arī izskatās labi,      
jo tur bijuši dažādi padomju laika 
disidenti.

Ar vārdu sakot, šī biedrība ne -
raisa uzticamību. Godīgi sakot, tā 
rada zināmas asociācijas, un tā 
vien gribas sacīt, ka maza saujiņa 
mafijas ir legālizējusies. Ne velti 
publiski jau izskanējuši salīdzi-
nājumi – biedrība esot kā mafijas 
sūtīta zivs galva Āboltiņai par 
brīdinājumu. Domāju, ka Repše   

ir pierunāts un pārliecināts, lai 
pārējo „biedru kopai” būtu karogs 
ar bijušās slavas atblāzmu. Ie  spē-
jams, ka Repše tic visam, ko tagad 
saka, bet, manuprāt, pārējie gan 
kaļ paši savus plānus.

Protams, var vaicāt, no kā un 
kāpēc vajadzētu brīdināt Solvitu 
Āboltiņu? Manuprāt, Vienotība ar 
Jaunupa palīdzību tika pie lielas 
naudas apmaiņā pret dažādiem 
solījumiem sponsoriem. Solījumi 
tagad jāpilda, bet tas vairs nav tik 
vienkārši kā agrāk. Iespējams, ka 
biedrība ir kā brīdinājums: nepil-
dīsiet solījumus, mēs „uztaisīsim” 
partiju un būsim jums konkuren -
ti pašvaldību vēlēšanās. Gan ne -
domāju, ka šī partija nākamā gada 
pašvaldību vēlēšanās spēs pārva-
rēt piecu procentu barjēru un, pat 
ja tā notiks, pāris deputātu Rīgas 
domē nekādu lielo varu nesola.

Bet atņemt balsis Vienotībai 
topošā partija var. Situācijā, kad 
Vienotība pamazām zaudē atbals-
tītājus, katrs vēlētājs var kļūt zelta 
vērts.

Starp citu, Valsts prezidents 
And ris Bērziņš populāritātes ziņā 
ir apsteidzis Ministru prezidentu 
Valdi Dombrovski un Saeimas 
priekšsēdi Solvitu Āboltiņu. „Lat-
vijas faktu” februārī veiktais pē  -
tījums liecina, ka prezidentu And-
ri Bērziņu pozitīvi vai drīzāk po -
zitīvi vērtē 55,6% aptaujāto pilsoņu 
un gandrīz tāpat – arī visi respon-
denti. Ministru prezidentu pozi-
tīvi vai drīzāk pozitīvi vērtē 50% 
pilsoņu un 47,3% no visiem aptau-
jātajiem, bet Saeimas priekšsēdi – 
35,8% pilsoņu un 33,7% no vi -
siem respondentiem.

Ļoti iespējams, ka prezidenta 
populāritāti veicinājis viņa pazi-
ņojums par latviešu leģionāriem: 
patlaban ap Latviešu leģionu sa -
celtā jezga ir vērtējama kā mērķ-
tiecīga Latvijas valsts pazemoša-
nas un nomelnošanas kampaņa, 

kam nav nekādas reālas saistības 
ar objektīvu vēstures izvērtēšanu 
un izpratni. Prezidenta preses 
dienests atgādināja, ka Latviešu 
leģiona saistība ar SS bija formāla. 
Tas bija nacistu okupācijas varas 
lēmums Latviešu leģionu iekļaut 
Waffen SS spēkos. To 1950.gadā ar 
īpašu lēmumu atzina arī ASV. 
Sabiedrotie Nirnbergas tribunāla 
laikā bijušajiem latviešu leģio nā-
riem uzticēja apsargāt galvenos 
nacistu kaŗa noziedzniekus. Ne -
viens latviešu leģiona virsnieks   
vai kaŗavīrs nekad nav bijis nacis-
tu partijas biedrs. Preses dienests 
arī uzsvēra, ka Latviešu leģions 
Otrā pasaules kaŗa gados kā fron-
tes vienība nav piedalījies soda 
ekspedīcijās pret civīliedzīvotā-
jiem vai pastrādājis noziegumus 
pret cilvēci. Leģions tika izveidots 
kā kaujas vienība un pamatos 
cīnījās Austrumu frontē. Vairāk-
kārt pieminēto nacistu okupācijas 
laika soda vienību – „Arāja ko -
mandu” – izveidoja 1941.gadā, 
kad Vācijas karaspēks iebruka 
Latvijā, un tā tiešām pastrādāja 
sma gus noziegumus pret civilie-
dzīvotājiem, tajā skaitā bija ie  sais-
tīta holokausta noziegumos. Lat-
viešu leģionu, kā zināms, saformē-
ja 1943.gadā. ”Arāja komandu” 
Otrā pasaules kaŗa beigu posmā 
1944.gadā iekļāva leģionā. Bet tas 
nekādā veidā neliecina, ka Lat-
viešu leģions būtu atbildīgs par    
tās pastrādātajiem noziegumiem. 
Līdz ar to likt vienlīdzības zīmi 
starp šo soda vienību un visu 
Latviešu leģionu ir vismaz neko-
rekti, pauda Valsts prezidenta pre-
ses dienests. Prezidenta nostāja 
tā  tad ir skaidra un saprotama. 
Atliek gaidīt, ka arī citos jautāju-
mos skaidra un saprotama būs 
gan Prezidenta, gan vadošo Lat-
vijas polītiķu nostāja.

Sallija Benfelde
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Šogad, 24. janvārī, Eiropas Pa -
do  mes (EP) Parlamentārā Asamb-
leja (PA) ievēlēja Latvijas Univer-
si tātes Sociālo un polītisko pētī -
ju mu institūta direktoru Nilu 
Muiž nieku par EP Cilvēktiesību 
komisāru. Strasbūrā, EP mītnē, 
Muižnieks strādās sešus gadus un 
savu darbu sāks no 1. aprīļa.

Tātad jūs būsiet tas cilvēks, 
kuŗš turpmākos sešus gadus pār-
metīs Latvijai, ka tā neievēro 
cilvēktiesības? Līdz šim to ik pa 
laikam esam dzirdējuši no EP 
cilvēktiesību komisāra.

Pirmām kārtām jāteic, ka cil-
vēk tiesību komisāra funkcija nav 
kritizēt, bet palīdzēt, nākot ar pa -
domiem, faktiem un situācijas 
analīzi un atrodot dialogu gan ar 
valdību un parlamentu, gan ar tie-
sībsargu. Otrkārt, – Eiropas Pa -
domē ir 47 dalībvalstis, un diez vai 
Latvija būs tā valsts, uz kuŗu es kā 
komisārs braukšu vispirms. Pro-
tams, man jābrauc uz visām 47 
dalībvalstīm, bet ir dažas valstis, 
kuŗas komisāra uzmanību vien-
mēr ir piesaistījušas biežāk un 
kuŗas sagādā visvairāk lietu Eiro-
pas Savienības Cilvēktiesību tiesā. 
Ir piecas valstis, kas nodrošina 
60% no visām cilvēktiesību tiesas 
lietām: Krievija, Rumānija, Ukrai-
na, Turcija un Italija. Pašreizējais 
cilvēktiesību komisārs iesaistījās 
situācijas risināšanā, piemēram, 
pēc apšaudes Armēnijas parla-
men tā, pēc Gruzijas – Krievijas 
kaŗa, jo cilvēktiesību komisāra in -
stitūcija ir neatkarīga un spēj ātri 
reaģēt.

Cik liela ietekme Eiropas Pa -
domē ir Krievijai?

Domāju, ka Krievijai ir liela 
ietekme kopējā EP organizācijā,  
jo Krievija ir viena no tām vals -
tīm, kuŗa sniedz lielu devumu EP 
budžetam, diezgan daudz ierēd -
ņu EP struktūrās ir no Krievijas, 
bet nevar teikt, ka Krievija nosa -
ka EP dienaskārtību. Kā eksperts 
esmu strādājis vienā no EP struk-
tū rām sešus gadus un pēdējos di -
vus gadus to arī vadīju, bet neju - 
tu no Krievijas nekādus ieteiku-
mus, norādes vai spiedienu. Ma -
nuprāt, ir jānošķir Eiropas Pado-
mes polītiskais un cilvēktiesību 
darbs. Polītisko darbu vada ģe - 
ne rālsekretārs un Parlamentārā 
Asam bleja (PA). Polītiskie ziņo ju-
mi PA par Krieviju ir visai kritis -
ki. Vismaz es no savas pieredzes 
nevaru teikt, ka EP vada Krievija, 
nopietni ietekmējot tās darbu.

Cik liela vispār Eiropā ir Ei -
ropas Padomes ietekme? EP     
dod padomus, un tos var uz -
klausīt, bet neievērot.

No vienas puses, padomus var 
neievērot, bet, no otras puses, ir 
sankcijas gadījumiem, kad tie 
netiek ievēroti. Visbeidzot ir Ei -
ropas Savienības Cilvēktiesību  
tie sa, kuŗas lēmumi ir obligāti. Šī 
tiesa ir daļa no EP, tā var piespriest 
izmaksāt kompensācijas. Nauda      
ir tas mechanisms, ar kuŗa palīdzī-
bu var piespiest mainīt likumus 
un ievērot cilvēktiesības. Ir arī 
citas institūcijas, piemēram, Ei -
ropas Komiteja spīdzināšanas un 
necilvēcīgas vai pazemojošas rī -
cības vai soda novēršanai. Tā ir 
efektīva institūcija, jo tai ir tiesī -
bas apciemot jebkuŗu slēgta tipa 
iestādi – policijas iecirkni, ieslo-

„Es tiešām esmu kritizējis 
integrācijas polītiku Latvijā”

dzījuma vietu, psīchoneiroloģis -
ko slimnīcu. Jau tas vien, ka eks-
perti uz turieni brauc, bieži vien 
liek veikt uzlabojumus. Protams, 
ne vienmēr, bet ļoti bieži. Eiropas 
Komisija pret rasismu un neie  -
cie tību, ko es vadīju, un Vispārē -
jās konvencijas par nacionālo mi -
noritāšu aizsardzību Konsultatīvā 
komiteja sastopas ar ļoti dažā -
dām situācijām. Reizēm šo EP 
institūciju darbs nes labus re  zul-
tātus, bet ir gadījumi, kad tādu 
nav, jo viss ir atkarīgs no situāci -
jas konteksta. Piemēram, manam 
priekšgājējam cilvēktiesību ko  mi-
sāra amatā bija ļoti labs dialogs      
ar Turcijas valdību, viņš prata 
viņus profesionāli uzrunāt, pārlie-
cināt ar analīzi, kas balstīta uz 
faktiem, varētu sacīt – pareizajā 
toņ kārtā. Rezultātā izdevās palī-
dzēt risināt ar cilvēktiesībām sais-
tītos jautājumus Turcijā. Cik zinu, 
arī armēņi bija ļoti apmierināti      
ar to, kā cilvēktiesību komisārs 
palīdzēja viņiem risināt krizes 
situāciju. Savukārt atsauksmes par 
komisāra iesaistīšanos Gruzijas – 
Krievijas pēckaŗa situācijā bija 
pret runīgas. Ar vārdu sakot, rezul-
tāts ir ļoti atkarīgs no situācijas 
konteksta un profesionālitātes.

Vai ir pamats bažām, ka kādā 
no 47 EP dalībvalstīm šobrīd        
ir polītieslodzītie un ka pret 
viņiem tiek izmantotas fiziskās 
un morālās spīdzināšanas me -
todes?

Jāteic, ka juridiski nav jēdziena 
„polītieslodzītais”, bet pašlaik, pie-
mēram, ir asas diskusijas starp        
EP Parlamentāro Asambleju un 
Azerbaidžānu. PA grib apmeklēt 
atsevišķus cietumus un tikties ar 
atsevišķiem ieslodzītajiem, bet 
Azerbaidžānas valdība ziņotā -  
jam no EP nedod vīzu. Savukārt 
Cilvēktiesību komisāram ir man-
dāts sadarboties ar pilsonisko sa -
biedrību, un tās locekļi ir gan cil-
vēktiesību aktīvisti, gan žurnā -   
listi, gan dažādu sabiedrības gru -
pu pārstāvji. Bet komisāram nav 
mandāta sadarboties ar atsevišķu 
cilvēku un risināt viņa lietu, ko -
misāram jāskatās sistēma un ar     
to saistītās problēmas. Ja komisārs 
redz, ka tiesu sistēma ir polītizēta 
un ar tās palīdzību tiek risināti 
polītikas jautājumi, tad viņam ir 
jādara viss iespējamais, lai mai -

nītu tādu sistēmu. Komisāram    
nav jāsaka, ka šis cilvēks, lūk, ir 
polītieslodzītais un jums viņš jā -
atbrīvo. Komisāram jāsaka, ka jā -
maina soda kritēriji tiesu sistēmā. 
Nesen EP Cilvēktiesību komisārs 
nāca klajā ar ziņojumu par Uk -
rainas tiesu sistēmu. Viņš neru-
nāja par Jūliju Timošenko ( bijusī 
Ukrainas premjere, tagad notie-
sāta ar septiņiem gadiem cietu -    
mā – aut.), bet par tiesu sistēmu. 
Par individuālajiem gadījumiem 
vairāk runā Parlamentārā Asamb-
leja. Ja runājam par tiesām EP 
dalībvalstīs, tad ir atsevišķas tie -
sas, kas ir polītizētas un nav pie-
tiekami neatkarīgas, kuŗās ir ap -
šaubāmas procedūras un tam lī-
dzīgi. Ir skaidrs, ka milzīgas pro b-
lē mas ir Baltkrievijā, bet tā nav       
EP dalībvalsts – tomēr iepriekšē-
jais Cilvēktiesību komisārs ar šīs 
valsts cilvēktiesību pārstāvjiem 
vai rākas reizes ir ticies Polijā un 
Ukrainā.

Intervijai ar jums jau pēc ie -
vēlēšanas Cilvēktiesību komi-
sāra amatā kāds krievu laik -
raksts bija ielicis virsrakstu: 
„Latvija atstumj krievus”. Vai 
tiešām mēs tā darām?

Neatceros, ka tā būtu teicis, bet 
es tiešām esmu kritizējis integ rā-
cijas polītiku Latvijā un domāju, 
ka it īpaši pēdējos gados ir bijis 
daudz kļūdu. Ir bijusi stagnācija 
un atsevišķās jomās pat regress.

Kas ir mazākumtautība jeb 
nacionālā minoritāte? Latvijā 
ļoti bieži tas tiek skaidrots pēc 
vajadzības un ieinteresētības   
šajā jautājumā.

Tiek uzskatīts, ka ir vairākas pa -
zīmes, kas raksturo piederību na -
cionālajai minoritātei: kādas 
tautības cilvēki ir skaitliskā mazā-
kumā un viņiem ir saikne ar at  tie-
cīgo valsti ilgākā laika posmā, viņi 
vēlas uzturēt un attīstīt savu iden-
titāti. Ko nozīmē saikne ilgākā 
lai  ka posmā, tiek skaidrots dažā -
di – vieni uzskata, ka valsts territo-
rijā tautība ir dzīvojusi vismaz 100 
gadus, otri saka, ka ir jāpabeidz 
skola šajā valstī un tātad jābūt vis-
maz 18 gadus vecam. Vairākums 
ekspertu uzskata, ka saikne ar       
valsti nozīmē, ka šie cilvēki ir 
pavalstnieki. Nav vienas juridiski 
pie ņem tas definīcijas. Ratificējot 
EP minoritāšu konvenciju, katra 

valsts pati definē, ko tā uzskata  
par minoritāti. Latvija ir definē-
jusi, ka etniskā minoritāte ir skait-
liskā mazākumā, atšķiras no lat-
viešiem kultūras un valodas un 
reliģijas ziņā, ir pavalstnieki un 
vēlas uzturēt savu identitāti. Vēl ir 
teikums, ka nepilsoņi, kas identi-
ficē sevi ar kādu no nacionālajām 
minoritātēm, var baudīt visas tās 
pašās tiesības, kas paredzētas mi -
noritātēm, ja vien kādā jautāju - 
mā likums neparedz citādi. Taču 
minoritāšu tiesības atšķiras ar to, 
ka tajās daudzas lietas nosaka     
pie prasījums. Tātad, ja cilvēks pēc 
tau  tības, piemēram, ir krievs, bet 
neuzskata, ka pieder minoritātei 
un tas viņu neinteresē, tad valstij 
nav pienākums nodrošināt vi -
ņam minoritāšu tiesības.

Kādas tiesības pienākas nacio-
nālajām minoritātēm un vai 
Latvija tās nodrošina?

Ir trīs plaši tiesību bloki: dis-
kriminācijas aizliegums, līdzda-
lības tiesības lēmumos, kas skar 
minoritātes, un pasākumi, lai aiz-
sargātu un veicinātu identitātes 
saglabāšanu.

Cik EP dalībvalstīs valsts fi -
nancē nacionālo minoritāšu  
skolas viņu valodās? 

Situācija ir ļoti dažāda. Ir atse-
višķas valstis, kas ļoti daudz fi -
nancē minoritāšu izglītību – Lat-
vija, Austrija, Spānija, Ungārija, 
Ru  mānija, Bulgārija, arī Igaunija 
un Lietuva. Ir valstis, kas to ne -
dara nemaz, piemēram, Nīder-
lande, Francija, Lielbritanija. Ir 
valstis, kas minoritāšu skološanu 
nacionālajā valodā pilnībā atstāj 
privātajam sektoram – piemēram, 
Lielbritanijā. Tātad šajā jautāju -
mā nav stingra juridiska kritērija. 
Par Latviju un Igauniju EP ir lē -
musi, ka apmācība valodu attie-
cībā 60 pret 40 atbilst Konvencijai 
un galvenais ir nodrošināt iz -
glītības kvalitāti. Uz kopējā Eiro-
pas fona izglītības jautājumā Lat-
vija izskatās labi. Sliktāk Latvija 
izskatās jautājumā par to, ka valo-
das likumā nav jēdziena „mino-
ritāšu valoda”, bet visas valodas, 
kuŗas nav latviešu, ir svešvalo -       
das; tajā, ka iesniegumi vietējā lī -
menī, neatkarīgi no minoritātes 
lieluma, jāraksta tikai valsts valo-
dā; ierobežojumi citu valodu lie-
tošanai paredzēti arī visā privātajā 
sektorā.

Vai tas nav absurds, ka Latvijā 
visur nav iespējams sazināties 
latviešu valodā? Es nerunāju par 
ģimenēm un draugu loku – arī 
veikalā un taksametrā ne vien-
mēr saprot, ko saka klients.

Eiropā un arī Amerikā, ņemot 
vērā migrantu pieplūdumu, tā 
notiek aizvien biežāk. Diemžēl  
tas, ka cilvēkam savā valstī ir tie sī-
bas jebkur sazināties valsts va  lodā, 
neietilpst cilvēktiesību jē  dzie nā. 
Domāju, ka ir veidi, kā ap  gūt, vei-
cināt un aizsargāt latviešu valo -      
du atbilstoši cilvēktiesībām un ir 
veidi, kas ar tām ir pretrunā.

Ja Latvija likumā ierakstītu,       
ka krievu valoda ir minoritātes 
valoda, vai tad pašvaldības, ku -
ŗas to vēlas, varēs pieņemt ie -
snie gumus arī krievu valodā? 
Vai tad nevajadzēs rakstīt visus 
valsts un pašvaldību dokumen-
tus krievu valodā, uz ielu no  sau-
kuma plāksnītēm likt uz  rakstus 
arī krievu valodā un tamlīdzīgi?

Sallija Benfelde

Ja rūpīgi palasa minoritāšu        
konvenciju un viedokļus par da -
žādām valstīm, tad var redzēt, kā 
šīs tiesības tiek īstenotas, un tas 
nenozīmē, ka visa dokumentācija 
un vēl citas lietas ir minoritāšu 
valodā. Ja ir pieprasījums, ja tas ir 
izdarāms un neprasa lielus iz -
devumus, valsts var nākt pretī un 
pieņemt iesniegumus un atbildēt 
uz tiem minoritātes valodā. Pa -
tiesībā Latvijā tas jau notiek un 
jautājums ir, vai šo procesu legā-
lizēt. Jā, šobrīd tas ir pretrunā ar 
likumu, un domāju, ka likumu 
varētu piemērot reālitātei. Turklāt 
jautājums jau nav tikai par krie -    
vu valodu – Daugavpilī, piemē-
ram, varētu būt pieprasījums        
pēc poļu valodas saziņai ar pa  š-
valdību. Nedomāju, ka tas kaut 
kādā veidā apdraudētu latviešu 
valodu. Vēl gribu teikt, ka lietu-
viešiem, poļiem un arī daļai krie -
vu Latvijā ir ļoti dziļas saknes, 
tāpēc diez vai var salīdzināt krie-
vu, poļu vai lietuviešu valodu, pie-
mēram, ar japāņu valodu un no -
teikt tām svešvalodas statusu. 
Latvijas poļi, lietuvieši un daudzi 
krievi ir mūsējie, bet mēs pret 
viņiem izturamies kā pret sveši-
niekiem.

Daudzās Eiropas valstīs ir 
kvota, kas nosaka, cik ilgi cil -  
vē kam, kas nav šīs valsts pilso-
nis, jānodzīvo pašvaldības ter -     
ri torijā, lai viņš varētu balsot 
pašvaldību vēlēšanās.  Vai, jū -
su  prāt, tas neapdraudēs lat-
viešu valodu un latviskumu,      
ja Lat vija atļaus pašvaldību vē -
lēša nās balsot visiem nepilso-
ņiem, kas te kādu laiku no -
dzīvojuši?

Ja Eiropas Savienības pilsoņi 
Latvijā ir nodzīvojuši sešus mē -
nešus, viņi var piedalīties tās pa  š-
valdības vēlēšanās, kuŗas terri-
torijā viņi dzīvo. Domāju, ka Lat-
vijas nepilsoņiem varētu piemē -
rot tādu pašu kvotu. Vai mūsu 
nepilsoņi, kas te dzīvojuši gadus 
divdesmit, ir sliktāki par kādu 
britu vai slovaku, kas te nodzī -
vojis pusgadu? Vai viņi labāk 
orientējas Latvijas situācijā?

Baidos, ka Eiropas Savienības 
pilsoņiem varētu būt pavisam 
cita izpratne par brīvību, neat-
karību, demokratiju utt. Ja bal-
sošanā piedalīsies arī nepilsoņi, 
lielās Latvijas pilsētas atkal va -
rētu kļūt par pārkrievotām ter-
ritorijām ar padomju laika dzī-
vesstilu.

Teiksim tā – Eiropas prakse 
šajos jautājumos ir dažāda. Ir 
dažas valstis, kas to atļauj, un ir 
valstis, kas to neatļauj. Lietuvieši 
un igauņi atļauj, mēs neatļau -      
jam. Neesmu gan manījis, ka 
Lietuva vai Igaunija tāpēc būtu 
sabrukusi. 

Vai tas būs cilvēktiesību pār-
kāpums, ja Latvijā būs nevis 
valsts un pašvaldību financētie 
atsevišķie bērnudārzi, kuŗos 
nodarbības notiks latviešu un 
krievu valodā, bet visi dārziņi 
darbosies tikai latviešu valodā?

Domāju, ka tas nebūtu cilvēk-
tiesību pārkāpums. Es nezinu tā -
dus cilvēktiesību standartus, kas 
rēgulē valodas lietošanu bērnu-
dārzos. Es atbalstu to, lai bērnu-
dārzi būtu pieejami un lai tajos 
tiktu lietota latviešu valoda – tas 
dotu labumu visiem.

Nils Muižnieks: "Es nezinu tādus cilvēktiesību standartus, kas 
rēgulē valodas lietošanu bērnudārzos. Es atbalstu to, lai 
bērnudārzi būtu pieejami un lai tajos tiktu lietota latviešu 
valoda – tas dotu labumu visiem"
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Tālā zeme, mīļā tauta,
Devi otru dzimtu zemi
Manim, tevī nedzimušam.
Vai vēl vairāk dosi?
Mīlēt trešu dzimtu zemi:
Jaunu dzīvi – atdzimteni? 
Tie ir pirmie Raiņa vārdi grā-

ma tai „Kastaņola. Pa atmiņu pē -
dām otrā dzimtenē”. 

Raiņa grāmata, ko tagadnes lat-
vietis (šķiet) vismazāk no Raiņa 
būs lasījis. Grāmatas sastādītāja 
Gun dega Grīnuma komentāros 
raksta: „... kopš 1927. gada tā 
atsevišķā izdevumā nav publi -
cēta. Trīs reizes tā iekļauta Raiņa 
kopoto rakstu izdevumos – div-
reiz Padomju Latvijā un vien -      
reiz – trimdā.” (J. Abuča izd. 17. 
sēj.) Šo savu darbu Rainis sacer, 
būdams jau izglītības ministrs 

Par Raiņa grāmatu „Kastaņola”
Latvijā, savā atvaļinājumā Šveicē 
1927. gada augustā. Tā dod ieskatu 
viņa un Aspazijas 14 dzīves gados 
(1906-1920), ko viņi vadīja Šveicē, 
italiešu kantonā Tičīnā, nomaļā 
ciemā Kastaņolā pie Lugāno ezera. 
Rainis jau sen bija lolojis sapni 
aprakstīt šo dzīves posmu, kuŗā 
viņš juties savā radošā darba ze  -
nītā. Latvijā pārbraukušu šejienes 
spraigais dzīves temps un neie-
rastais sabiedriski polītiskais darbs 
dzejnieku bija nokausējis fiziski 
un garīgi. Atvaļinājums bija do -
māts „nervu uzlabošanai” Aust-
rijas kalnu kūrortā, bet spontā -      
nā sastapšanās ar gleznotāju un 
Rai ņa kopoto rakstu illustrātoru 
A. Prandi pēkšņi mainīja plānus. 
Viņi abi devās tieši uz Lugānu, 
steigā nepaņemot līdzi iekrātos 
materiālus un piezīmes par šo vie-
tu. G. Grīnuma „Ievadā” piemin 
Raiņa vārdus: ...”ja es nebūtu šo 
gadijienu  satvēris, kā romieši tvē-
ra savu Fortūnu,... tad es gan ne -
kad nebūtu uzrakstījis savas at -
miņas par Kastaņolu.”

Grāmata nav bieza – Raiņa 
teksts ir tikai 150 lappusēs kopā      
ar A. Prandes melnbaltiem un 
krā  su attēliem. Bet tā ir bagāta un 
daudzveidīga. Sākumā biografis-
kas ziņas par Raiņa un Aspazijas, 
toreiz izbēgušo trimdinieku, iera-
šanos pēc Cīriches Lugānā, salī-
dzinot ar tagadni, kur jaunības 
jūsmai ir rūgta smeldzes garša. 
Bet tēlainās atmiņu ainas izjauc      
tā laika apspiestības un brīvības 
alcēju ēnas, kas liek stāstīt par 
dažādiem polītiskiem trimdinie-

kiem, kuŗi saistīti ar šo apkārtni. 
Tāds, izrādījās, bija Kārlis Kataneo 
(Carl Cattaneo), kuŗa namiņš bija 
kļuvis par  abu dzejnieku pirmo 
mitekli. Viņam veltītas vairākas 
lap puses. Ceļā no ciema uz Lugā-
nas pilsētu ir daudzas vēsturiskas 
vietas saistībā ar trimdiniekiem. 
Ar dižu marmora plāksni ir godāts 
Kataneo centienu biedrs, šeit dzī-
vojošais Džuzepe Madzīni (1805-
1872), kas dēvēts par vienotās un 
republikāniskās Italijas apustuli. 
Rainis jūt dziļu cieņu pret tičinie-
šu brīvības mīlestību un viņu de  -
mokratisko principu stingrību. Ar 
respektu un iejūtu aprakstītas ap -
kaimes ievērojamākās vietas – 
Vilhelma Tella piemineklis, San-
salvatora kalns ar virsotnē 1830. 
gadā apglabāto poļu pretestībnie-
ku un trimdinieku Radoņski 
(1790-1830). Ceļi, viņu pastaigu 
un atpūtas vietas, kapsētas, pilis ar 
parkiem. Stāstīts par tičiniešu pa -
ražām, ēdieniem, īpatnībām un 
viņu vērtējumiem. 

Lai sakausētu šo daudzējādo vie-
 lu un padziļinātu tās personisko 
izjūtu, Rainis liek lietā savu dzeju – 
lasām gandrīz  20 dažāda gaŗuma 
vārsmas, pie kuŗām šad tad jāap-
stājas ilgāk, tās pārlasot. Vietējo 
ko  loritu pastiprina iestarpinātās 
(apmēram desmit) tičiniešu tautas-
dziesmas, kā arī tičiniešu himna 
Raiņa atdzejojumā. Rainim bija arī 
kontakts ar tičiniešu dzejniekiem, 
un Elmo Patocki (1906-1980) vi -
ņam bija atsūtījis savu dzejoļu krā-
jumu, no kuŗa šeit publicēti vairāki 
Raiņa atdzejojumi.

Lai Kastaņolas manuskriptam 
pieaudzētu  vajadzīgo lappušu skai-
tu, par ko bija nolīgts ar izdevēju 
Ansi Gulbi agrāk, Rainis bija no -
lēmis tam pievienot jau presē dru-
kātos fragmentus no apcerējuma 
„Uz zilo tāli”. To viņš bija rakstījis  
gadu iepriekš pavasarī pēc brau-
ciena uz Franciju, kad dažas dienas 
bija iegriezies Šveicē, Lugānā. Šinī 
grāmatā tās ir tikai 10 rakstītas 
lapas. Bet, tā kā tās saistītas ar Kas-
taņolu par to pašu pagājušo laika 
posmu, tās nevis atkārto, bet kaut 
kā pastiprina pagātnes esamības 
tiešumu Raiņa izjūtā: Es senas ta -
kas staigāju/- ir vēl tās pašas ainas./
Es viņās sevi meklēju:/ak, nau, ak, 
kā viss mainās!   

Grāmatas kvalitāti ceļ arī literā-
tūr zinātnieces Gundegas Grīnu-
mas rūpīgais darbs. Pirmizdevuma 
teksts ir precīzēts, salīdzināts ar 
Rai ņa rokrakstu un labotas radu -
šās kļūdas, piemēram, 172. lappusē 
prof. Niedermaiera vietā jābūt 
„Nie derman” u. c. Papildināti vēs-
turiski fakti, norādes, izlaboti illus-
trāciju paraksti. Agrāk lietotā „Kas-
ta njolas” rakstība mainīta pēc Rai-
ņa oriģinālrakstības – „Kastaņola”. 
Saglabāts Raiņa  stils un pareiz-
raks tība, piemēram, „nau”, „gadi-
jiens” u. c. G. Grīnuma piemin arī 
nedaudzos pirmizdevuma recen-
zentus: Ed. Virzam tā galīgi nepa-
tīk. K. Dziļleja raksta: „... katram 
lasītājam te pavērts skats uz līdz 
šim nepazīto...” Bet Līgotņu Jēkabs: 
„...(Rainis) uzticīgs savai oriģinā li-
tātei. Svešās vietas skatītas... kā viņš 
pats tās redz un izjūt.” Nešaubos, ka 
šie izziņas bagātie komentāri, ģeo-
grafisko nosaukumu un personu 
rādītāji var iekārdināt lasītāju pa -

šam doties turp, lai uzzinātajam 
pievienotu paša iespaidus. Taga dē-
jās emigrācijas jaunie cilvēki, kuŗi 
pārplūdina Eiropu, – kas zin’ – va -
rē tu atvaļinājumā aizšauties uz 
turieni. Šādam nolūkam grāmatai 
pievienots ceļvedis ar Raiņa un 
Aspazijas trimdas vietām, marš ru-
tu schēmas ar svarīgāko objektu 
norādēm un dažāda gaŗuma eks-
kursiju veidiem. 

Iespējams,  atmiņu grāmata „Kas - 
  taņola” nav pieskaitāma pie Raiņa 
„diždarbiem”, bet arī mūs dienās tā 
ir literāri baudāma kat ram vidu-
vējam latvietim. Raiņa proza viegli 
lasāma – teikumi īsi, sarunvalodas 
līmenis drusku no  vecojies, bet 
tāpēc interesants kul tūrvēsturiski. 
Man pašai grāmata deva divējādu 
pārdzīvojumu. Pirm   kārt – es sati-
kos ar ļoti cilvē cīgo un personisko 
Raini, kas man atklājās kā laba tie -
sa 60 gadu ve  cuma vīrieši savās 
šaubās, vilša nās, vēlmē pēc jaunām 
iespējām, bet arī prieka, sajūsmas 
šūpās. Va  rēju iedzīvoties viņam 
līdzi, redzē ju skaistumu viņa acīm, 
izpratu viņu sev tuvāku. Rainis var 
būt ne  savaldīgs, kautrs un mīļš. 
Viņam var patikt aplausi, bet viņš 
klusumā notrauš pa asarai. Taču 
trīs nedēļās viņš uzraksta „Kasta-
ņo lu”, ko pēc 85 gadiem es aizrau-
tīgi lasu! Otr kārt – tā kā esmu 
Kas ta ņolā pava dījusi pāris dienas, 
tad, lasot tagad, spodrināju savas 
atmiņas gan ar Raiņa vārdiem, gan 
Gundegas Grī numas zināšanām. 
Nudien, Raiņa saulē atmiņas kļuva 
spožas un daudz spirgtākas! Arī 
jūs, kas Kastaņolā esat jau bijuši, 
palasiet gan šo nelielo, bet labo 
grāmatu!                    

V. Lasmane

Uģa Segliņa pirmais teikums 
„Es apskatu pasauli” rosina re -
cenzentu veidot savu sakāmo trīs-
daļīgu, pastāstot vispirms, kas ir 
šis „es”, šis Segliņš, tad raksturo -   
jot viņa skatīto pasauli un beigās 
padomājot, kā šis pasaules skatī-
šanas process īsti notiek.

Uģis Segliņš 20 gadus strādājis 
par Dailes teātŗa literārās daļas 
vadītāju, tulkojis lugas no angļu 
un krievu valodas. Viņš rakstījis 
arī scēnārijus televīzijas raidīju-
miem, stāstus, dziesmu tekstus  
un dzejoļus. Kad treknos gadus 
nomainījuši liesie laiki, viņš dar-
bojies par tūristu gīdu ceļojumos 
uz ārzemēm, bet šobrīd ir lektors 
bakalaura studiju programmā 
„Au  diovizuālā mediju māksla”. 
Sīkāks apraksts par „žurnālistu  
un literātu” Segliņu lasāms uz   
grā matas aizmugurējā apvāka.

Pasaule mūsu autoram ir pir-
mām kārtām Rīga ar savām ie -
lām, ēdnīcām, veikaliem, izklaides 
vietām, cilvēkiem, svētkiem. Re -
tumis atzīmēts kāds izbrauciens 
uz laukiem. Impulsi, kas gūti 
ārzemju ceļojumos ar tūristiem, 
viskoncentrētāk sastopami noda -
ļā „Tāltālās zemēs”.

Pasaules skatīšanas veids Seg -  
li ņam ir ne gluži kā rakstnie -            
kam, bet krāšņāks un sulīgāks par      
caur mēra reportieŗa redzējumu. 
Grā matā satilpināti vairāki simti 
sīk gabaliņu. Dažs gaŗumā nepār-
sniedz aforismu, uz tādu labi var 

„Talantīgi mirkļi sprēgā”
Uģis Segliņš, Lieso laiku laimes formulas, 

Dienas un nedienas, ziņas un neZiņas 2009-2011, 
apgāds „Mansards”, 2011.g., 270 lpp.

attiecināt autora 23. lappusē lie-
toto vārdu „zibsnis”. Astoņas lap-
puses gaŗo apcerējumu par Rīgas 
torņiem savukārt varētu saukt      
par eseju. Ir divi īsi dzejoļi. Ja kat-
ram gabaliņam obligāti būtu jā -
sameklē piemērotākais žanra ap -
zīmējums, pārējie būtu saucami 
par anekdotiem, humoreskām, 
mi  niatūrām, skicēm, bet visai grā-
matai gluži labi šķistu piemēro-
jams reiz Reiņa Kaudzītes izvēlē-
tais nosaukums „Domu izteikumi”.

Tā kā italiešu drāmatiķim Lui-
dži Pirandello ir luga „Seši raks-
turi meklē autoru”, nelaipns Seg-
liņa simtiem vērojumu un vērtē-
jumu lasītājs varētu teikt, ka viņa 
grāmata ir pilna vērtīgas vielas, 
kas vēl meklējas pēc kādas pie-
vienotas vērtības, ko tai dotu 
„nogruntēšanās” kādā vienā tra di-
cionālā dzejas vai prozas žanrā. 
Tomēr ar padomu vai pat priekš-
rakstu došanu stipri jāuzmanās. 
Segliņš pareizi saka, ka „pat vis-
sīkākajam stila korrektora pielie-
tojumam var būt neprognozēja-
mas sekas: nejauši var aizkrāsot 
cilvēku pašu”. (45.) Gluži tāds pats 
cilvēka paša aizkrāsošanas drauds 
rodas, ja no asprātīga un nian -  
sēta mazu piezīmju rakstītāja par 
makti grib iztaisīt vai nu dzej-
nieku, vai esejistu.

Gan dzejai raksturīgo domas 
blīvumu, gan simpatiska dzejnie-
ka personības šarmu sekmīgi iz -
strāvo Segliņa lakoniskā īsproza. 

Lūk, paraudziņš: 
„Katru reizi, ejot lasīt lekciju, es 

kārtīgi nospodrinu kurpes.
 Kaut arī tie ir varbūt tikai 2%        

no lekcijas kopiespaida.
Un tomēr – man patīk apzinā-

ties, ka vismaz 2% no lekcijas ir 
spoži.” (52.)

Dzejā efektu nereti panāk div-
domība jeb viena un tā paša vār -
da lietošana dažādos kontekstos 
vai ar dažādu nozīmi. Šeit par 
spodrām jeb spožām kurpēm tiek 
runāts vārda „spožs” tiešā nozīmē, 
bet lekcijas spožums saprotams 
pārnestā nozīmē. Rakstītāja per-
sonības simpatiskums savukārt 
iz riet no redzēšanas, ka viņš, bū -
dams garīgas ievirzes cilvēks, to -
mēr nevairās no vienkāršā mir- 
s tīgā cilvēka vajadzības spodrināt 
kurpes, un no viņa acīm redzamā 
totālā iedomības trūkuma, kuŗa 
rezultātā viņš pieļauj, ka viņa lek-
cijas varētu arī nebūt īpaši spo -  
žas. Ja īsdarbiņa pārstāstīšanai un 
norādīšanai uz panākto efektu 
nepieciešami vairāki vārdi, nekā   
ir pašā īsdarbiņā, tas norāda, ka 
darbiņš ir laba manta.

Ne cildenas svinības, bet drīzāk 
sīkumaina ikdiena ir Segliņa uz -
manības galvenais objekts. Viņš 
ierauga, „cik daudz liela un lieka 
visapkārt. Un cik daudz maza un 
būtiska tepat līdzās. Pilna pasaule 
neatkārtojamu, vienreizēju sīku-
mu! Visus tāpat neaptversi? Sī -
kums! Pēkšņi gribas dzīvot sīki jo 

sīki...” (191.) Citur viņš iedomājas, 
„cik daudz novērojama ir mūsu 
nemanāmajā ikdienā”. (221.) Un 
tā nu viņš paskumst par vārda 
„klausule” izzušanu, mazajiem 
mo  bilajiem telefoniņiem nākot 
agrāko statisko vietā. (27.) Viņš 
apceļ Makdonaldus, kur varot 
pierīties McVisu. (58.) Viņš pa-
smaida par zobārstu nedienām. 
(112. - 113.) Viņš domā, ka pa -
stāvīgā klikšķināšana neskaitā -
mas reizes dienā, lai pārbaudītu, 
vai pienākušas kādas e-pasta 
vēstules, jau kļuvusi par atkarī  -   
bas veidu. (168.) Viņš paamizējas 
par novērotu pusmūža mīlas      
pāŗa romantisku pusdienošanu 
ēdnīcā. (206. – 207.) Viņš pama-
nījis, ka „lielajam vairumam jau-
nu cilvēku tagad bikses šļūk       
nost”. (182.)

Kā jau tas ir ar ikvienu labu 
grāmatu, ir vietas, kur gribas ko 
piebilst, un citas, kur gribas ko 

jautāt. Autors raksta: „Ir tik jauki 
svešās pilsētās pastaigāties pa ne -
pazīstamām ielām - tajās nav mū -
su atmiņu, nekas neko nespiež 
atcerēties.” (83.) Tāda nepār pro-
tami ir gados vēl jauna cilvēka 
izjūta: arī foto attēls uz grāmatas 
aizmugurējā vāka parāda vēl stip -
ri jaunu Uģi Segliņu ar Vecrīgu 
fonā. Gados vecākiem cilvēkiem 
bieži vairāk tīk dziedāt: „Tad uz 
veco vietu allaž mēdzu iet.” Par 
burtu „L” autors raksta, ko agrāk 
vēl nebija gadījies dzirdēt: „Vār -      
du Latvija brīvvalsts laikā izrunā -
ja ar tādu samtainu, maigu sāku-
ma burtu. Tagad tas ir ciets kā 
kriminālo aprindu autoritāte.” 
(162.) Vai ir pareizi tā vispārināt? 
Der ieklausīties, cik mīksti „L” iz -
runā ilgus gadus Vācijā dzīvojuši 
un vācu valodu runājuši latvieši. 
Krievu valodas nepratējiem labs 
pamats pukoties par četru citētu 
krievisku teikumu atstāšanu bez 
latviskā tulkojuma.

Priecē foto pār visu priekšējo 
vāku. Redzamas trīs ēdienu tvert-
nes, kādas droši vien rodamas 
daudzu sabiedrisko ēdnīcu virtu-
vēs vai aiz maltīšu izsniedzamās 
letes. Uz malējām tvertnēm lasā-
mi uzraksti „Cūkgaļa ar dārze-
ņiem” un „Jēra gaļa”, bet virs vi -
dējās – „Sirds”. Te nu lasītājs vēl 
pirms grāmatas atvēršanas var 
sākt minstināties ad infinitum, vai 
vidējā tvertnē tiešām būtu ievie-
totas kādas pusdienām sagatavo-
tas lopiņu sirdis jeb vai sirds būtu 
uztveŗama kā simbols, t.i., kā    
sirds, kas sāp gara darbiniekam, 
jaušot, kā cilvēce koncentrējas 
tikai uz ēšanu jeb pievēršas tikai 
materiālajai pasaulei.

Eduards Silkalns
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Inese Raubišķe: Gaidīju, ka 
teiksiet: “universitātē beidzu 
vēsturniekus”...

D. T.: Vēsture ir vaļasprieks, la -
su grāmatas par vēsturi, mani in -
teresē un es pētu atsevišķas te -
mas, piemēram, studentu korpo-
rā ciju vēsturi.

Pastāstiet vairāk par krievu 
studentu korporāciju, kurā  
darbojaties.

No 1997. gada esmu Latvijas 
krievu studentu korporācijas 
Fraternitas Artica biedrs, tagad 
jau oldermanis (mans vectēvs 
savulaik arī bija krievu studentu 
korporācijas Ruthenia seniors, 
bet vecmāmiņa krievu studenšu 
korprācijas Sororitas Tatiana sek-
retāre). Jūtos un esmu piederīgs 
stude ntu korporāciju kustībai, 
bet galvenais – Latvijai.

Latvijas krievu studentu kor-
po rācija Fraternitas Artica tika 
nodibināta 1880. gada 7. no - 
vem b rī, nelegāli darbojās arī pa -
domju laikā, atjaunota 1990. ga -
dā. Esam nolēmuši izveidot krie-
vu studentu korporāciju arī Tar -
tu universitātē, kur pirms kaŗa 
bija pat piecas krievu studentu 
korporācijas, un aktīvi strādā -
jam, lai šo mērķi sasniegtu.

Studentu korporāciju būtība 
vispirms meklējama tradicijās  
un to pārmantojamībā nevis no -
saukumā un statūtos. Savstarpēji 
runājam krievu valodā, mums      
ir daudz draugu arī latviešu 
korporācijās, ar kuriem runājam 
tikai latviski, un tas, kas visus 
vieno studentu korporāciju kus-
tībā, ir patriotisma jūtas pret Lat-
vijas valsti. 

Korporācijas biedri lielākā vai 
mazākā skaitā pulcējas katru 
nedēļu, notiek tikšanās ar intere-
santiem cilvēkiem, kā arī pārru-
nas par aktuāliem sabiedriskiem, 
ekonomiskiem, filozofiskiem te -
matiem. Viens no mūsu korporā-
cijas darbības pamatprincipiem 
ir tolerance, kas nozīmē ne tikai 
respektēt citu cilvēku viedokli, 
kaut arī viņi, piemēram, būtu 
skaitliskā mazākumā. Mēs šo -
dien daudz runājam par mazā-
kum tautību tiesībām, bet jārunā 
arī par pienākumiem. Toleran -
cei jābūt divpusējai, un tas nav 
stāsts tikai par korporāciju un 
Latviju, bet arī par visu Eiropu.

Vai esat kādas partijas biedrs? 
Šobrīd esmu Zatleras reformu 

partijas biedrs. Viss sākās ar to, 
ka Saeimas deputāts Valdis Lie-
piņš uzaicināja dalīties pārdo -
mās par sabiedrības saliedētību, 
un tad sapratu, ka ZRP vēlas 
veidot nevis latviešu partiju, bet 
Latvijas partiju, un apvienot zem 
Latvijas idejas cilvēkus, kas pie-
der ne tikai pamatnācijai. Tāpēc 
iestājos.

Un tiešais maizes darbs ir 
saistīts ar nekustamo īpašumu 
tirgu?

Tā varētu teikt, bet arī pats 
esmu namīpašnieks, turklāt no 
tiem ekonomiski domājošajiem, 
kuŗiem nav vēlēšanās izmest 
īr niekus uz ielas. Pat pretēji, cil-
vēki, kam ar tiesas spriedumu 
bija jāaiziet no mājas, mums sav-
starpēji vienojoties, palika, un 
šodien bez problēmām tajā dzī -
vo. Esmu bijis Latvijas nekustā -
mā īpašuma asociācijas ētikas ko -
misijas priekšsēdētāja vietnieks, 
strīdu izskatīšanas komitejas 
priekšsēdētājs... Vienmēr biju 

“Pavalstniecība nav tikai tiesības, bet arī pienākumi...”

aktīvs, varbūt pat pārāk, no 1997. 
gada biju Latvijas namīpašnieku 
asociācijas viceprezidents, vēlāk 
prezidents, tieši šī organizācija 
ini ciēja Satversmes tiesā lietu par 
īres griestiem, kas bija netaisna 
lieta pret namu īpašniekiem, kuri 
faktiski bija spiesti uzturēt īrnie-
kus. Īpaši gandarīts esmu par      
to, ka kopā ar Rakstnieku savie -       
nī bas biedriem man piedero -        
šajā namā izveidojām dzejnieka 
A. Čaka memoriālo dzīvokli – 
mūzeju.

Esmu darbojies konsultatīva -
jās padomēs un darba grupās 
Reģionālās attīstības ministrijā, 
Ekonomikas ministrijā, Rīgas 
Domē, Latvijas Bankā, strādāju 
Latvijas rūpniecības un tirdznie-
cības kamerā par viceprezidentu, 
esmu Filipīnu Republikas goda 
konsuls Latvijā...

Vai varat raksturot savu pil-
sonisko attieksmi pret šodie -
nas Latviju? 

Viennozīmīgi – es atbalstu Lat-
viju kā neatkarīgu un demo-
krātisku valsti un latviešu valo -  
du kā vienīgo valsts valodu. Tie, 
kas pagājušajā referendumā bal-
soja par krievu valodu, faktiski 
nobalsoja par mūsu sabiedrības 
sašķelšanu. Bet mums, gluži pre-
tēji, nepieciešams saliedēties,      
lai kļūtu par vienotu Latvijas 
tautu. 

Domāju, viena daļa PAR bal-
sotāju ir cilvēki ar padomju laika 
domāšanu, t. s. padomju cilvēki 
ar savulaik “veiksmīgi izskalo-
tām” smadzenēm. Vēl citi, būsim 
godīgi, ir visus šos 20 Latvijas 
neatkarības gadus tikuši zom -
bēti ar t. s. “krievu“ presi un te  le-
vīziju. Daudziem referendums 
bija nevis atbalsts otrai valsts va -
lodai, bet gan protests pret vals -      
tī notiekošajām ekonomiskajām 
izmaiņām. 

Kādas ir atziņas pēc notikušā 
referenduma?

Manuprāt, steidzīgi jārisina 
jautājums, lai valsts plašsaziņas 

līdzekļi varētu aizpildīt Latvijas 
informatīvo telpu. Ja valsts nevar 
aizstāvēt sevi informatīvajā tel -
pā, tad pastāv iespēja, ka mēs 
varam arī zaudēt šo valsti. 

Mūsu sabiedrība ir sašķelta 
nevis pēc tautību principa, bet 
gan pēc piederības šai valstij. 
PRET balsoja tie, kas jūtas pie-
derīgi, PAR, kas nejūt piederību, 
un pēdējie nav tikai krievi, ir        
arī citas tautības, ieskaitot lat-
viešus. Daudzi šajā referendumā 
nepārdomāti balsoja PAR, pau-
žot neapmierinātību ar tiesis-
kuma nepilnībām valstī...

Vai tiesiskumu Latvijā daudzi 
nejauc ar visatļautību?

Arī tas, bet ir cilvēki, kas vēlas 
izveidot kaut kādu parallēlu val-
s ti, un ar to pelnīt naudu. Tas re -
dzams tiem, kas šo situāciju vēro 
no malas. Visas pļāpāšanas par 
mazākumtautības tiesībām ir 
saistītas ar vēlmi nopelnīt, iegūt 
varu. Nākošais solis būs paslu-
dināt, ka Daugavpils ir krievu 
territorija, un tad tur oficiālā būs 
valoda krievu valoda, un tālā -
kais domu pavediens jau saistās 
ar to, ka būsim tuvāki Krievijai 
un vieglāk varēsim tai pievie-
noties... Vai Latvijā dzīvojošie 
krievi vēlās pievienoties Krievi-
jai? Domāju, ka ne. Ja šodien  
mēs rīkotu referendumu par pie-
vie nošanos Krievijai, tad varbūt 
PAR balsotu 2-3 procenti. Neva-
jag iedomāties, ka visi, kas no -
balsoja valodu referendumā    
PAR, ir ienaidnieki (tādi varbūt  
ir pāris desmit tūkstoši). Mums 
jāpārliecina sabiedrība, ka sva -
rīgi izveidot saliedētu sabiedrību 
turp mākai valsts attīstībai, Lat-
vijā nav vajadzīgi geto Bolderājā, 
Ķengaragā vai kur citur ...

Jūsu domas par integrācijas 
procesiem Latvijā?

Ļoti liela kļūda tika pieļauta 90. 
gados, kad iedomājāmies, ka ar 
krieviem nevajag runāt krievu 
valodā. Pats būdams krievs, jūtu, 
ka ir jāpalīdz krieviem iemāc ī -

ties latviešu valodu. Esmu par to, 
ka Latvijā visiem jāprot runāt 
latviski. Taču tas arī nevar notikt, 
ja netiek ievērota reālitāte. Nevar, 
piemēram, valstiskā līmenī pa -
sludināt, ka izglītība skolās jāap-
gūst tikai latviešu valodā, jo šo -
brīd tas nav īstenojams, vienkārši 
nav spēka (ne naudas, ne cilvēku 
resursu). Paši sev mēs veidojam 
lielas problēmas, runājot par 
lietām, kuŗas šobrīd nav iespē-
jams panākt. Mans viedoklis ir 
tāds, ka ar krieviem bija jārunā 
krievu valodā, jāiepazīstina ar 
latviešu kultūru, un tikai pēc tam 
jau varējām izdarīt šādu spie-
dienu. Man ir arī priekšlikums. 
Integrāciju varētu īstenot caur 
nevalstiskām organizācijām. Pro-
ti, ja nevalstiska organizācija vē -
las ar to nodarboties, tā piesakās 
uz integrācijas naudu un pie -
rāda, ka, piemēram, 30 procenti 
tās biedru ir cittautieši (un, pie-
mēram, ja mēs esam mazākum-
tautības organizācija, tad mums 
vismaz 30 procentiem no biedru 
skaita jābūt latviešiem). Mans 
redzējums ir tāds, ka latvieši      
pēc savas mentālitātes ir samērā 
kautrīgi, turklāt viņiem škiet, ka 
ikviens cilvēks ir patstāvīgs un     
arī no jebkuŗas situācijas var iziet 
patstāvīgi, tāpēc citiem palīdzību 
nepiedāvā, ja to īpaši nelūdz.       
No otras puses, arī paši latvieši 
parasti nelūdz palīdzību, jo pat-
stāvīgam cilvēkam taču ar visu 
jātiek galā pašam. Latvieši ir in -
dividuālisti – to zina ikviens. 
Taču tas nav šķērslis, jo gandrīz 
katrs latvietis var būt kādas ne -
valstiskas organizācijas biedrs. 
Latviešiem nav problēmu dibināt 
koŗus, organizēt talkas... Diem-
žēl, raugoties vēsturiski,  krievu 
kollektīvisms visbiežāk ir bijis 
pie spiedu kollektīvisms, piemē-
ram, ja tā ir talka, tad jāiet noteik-

Dmitrijs Trofimovs: Esmu  
dzimis 1968. gadā Rīgā. Manā 
dzimtā bijuši krievi, vācieši, uk -
raiņi, poļi ... vācu zars dzīvo 
Rī  gā kopš 15. gs. Tēvs piedzima 
kara laikā Kurzemes katlā, vec-
māmiņa palika Latvijā, bet tā  
kā vectēvs karoja vācu pusē,  
tad viņam nācās doties trimdā, 
miris Jaunzēlandē 1976. gadā. 
Abi mani vecāki strādāja par 
ekskursiju vadītājiem, pats ko -
pā ar mammu ekskursijas ap -
meklēju jau no divu trīs gadu 

vecuma, bet no 14 gadiem ra -
dās iespēja vadīt ekskursijas 
skolniekiem. Esmu dienējis Pa -
domju Armijā (kur man tāpat 
kā daudziem baltiešiem nācās 
izbaudīt naidīgus “uzbraucie-
nus” no krievu puišiem), pēc 
die nesta atkal strādāju par gi -
du, ieguvu tiesību zinātņu ba -
kalaura grādu, no 1992. gada 
sāku profesionāli nodarboties 
ar nekustamajiem īpašumiem, 
no 1994. gada esmu SIA “Rit-
ters” valdes priekšsēdētājs.

Vizītkarte mūsu lasītājiem

ti visiem, grib vai negrib... Un tas 
apziņā pastāv vēl joprojām. Krie-
vu organizācijās Latvijā ir tik 
niecīgs biedru skaits, ka patie -
sībā tās nevar nosaukt par orga-
nizācijām, bet kas attiecas uz po -
lītiskām organizācijām, tad fak-
tiski biedri tiek uzņemti mērķ-
tiecīgas propagandas dēļ. Lat vie-
tim tas ir pats par sevi sapro - 
tams, ka viņš atnāk uz kādu pro-
fesionālu vai kultūras organizā-
ciju, bet krievs neaicināts neies... 
Viņam vajag paskaidrot, ka viņš 
ir gaidīts arī latviešu sabiedrībā. 

Šodien patriotiskā audzinā -
šana ir ļoti svarīga. Un no tās iz -
riet arī attieksme pret latviešu 
valodu. Man šķiet, ka būtiski ir 
tas, lai šī valoda būtu nevis uz 
mēles, bet apziņā. Mācot tikai va -
lodu bērniem, tiek tērēti līdzekļi, 
bet vēlāk šie bērni aizceļos uz 
plašo pasauli, kur labāki dzīves 
apstākļi.

Latviešu valodu var aizsargāt 
ne tikai ar ieročiem rokās, bet arī 
veicinot dzimstību un patrio-
tismu. Viss pārējais ir tikai tukša 
pļāpāšana. Katrā ģimenē ir va -
jadzīgi trīs bērni, ir vajadzīgs 
patriotisms un gatavība ziedoties 
Dzimtenei. 

Kāpēc es esmu tik aktīvs? Tas      
ir mans pienākums, pirmkārt, kā 
Latvijas pavalstniekam, saprotot, 
ka pavalstniecība nav tikai tie-
sības, bet arī pienākumi, un ik       
pa laikam pat ļoti smagi. Otr -
kārt, es apzinos šo pienākumu, 
būdams studentu korporācijas 
biedrs, un, treškārt, kā krievu 
tau tības cilvēkam man droši un 
skaļi jāpasaka - ne visiem krie-
viem ir pieņemams divkopienu 
valsts paraugs, un ne visiem 
krieviem pieņemama otra valsts 
valoda.

Dmitrija Trofimova teiktajā 
ieklausījās Inese Raubišķe

Lai gan nevaram lepoties ar 
gaŗām rindām pie Luksembur-
gas balsošanas iecirkņa, tomēr 
apmeklētāju skaits bija pastāvīgs 
visas dienas gaŗumā. Ieradās arī 
Kārlis Āboliņš, kuŗš, kā izrādās, 
ir pirmais latvietis, kas kļuvis par 
Luksemburgas pavalstnieku (tas 
noticis 1976. gadā). Atbrauca arī 
pulciņš puišu no Māstrichtas 
Ho  landē, jo viņiem Luksembur-
ga esot tikai 30 kilometrus tālāk 
nekā Hāga, turklāt Luksemburga 
esot skaistāka. Nāca lieli un mazi. 
“Mazajiem” latviešiem tika uzti-

Balsotāji Luksemburgas 
balsošanas iecirknī

cēts svarīgākais uzdevums – ie -
mest balsošanas zīmi kastē. Vai-
rākiem mājās bija izstāstīts, kādēļ 
šajā sestdienā jadodas balsot – 
mēs negribam, lai mums Latvijā 
būtu jārunā krieviski. Neiztika arī 
bez starpgadījumiem, bet tādu 
bija maz. Viena balsotāja de  mon-
stratīvi runāja krieviski, nobalso -
ja, jau izgāja ārā, bet tad atgriezās 
un krieviski jautāja, vai šeit varot 
atjaunot pasi. Taču kopumā mie-
rīgajā mazajā Luk semburgas vals -
tī arī balsošana noritēja mierīgi. 

Valda Liepiņa

Pirmās balsotājas
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Pirms dažiem 
gadiem marta 
sā  kumā Jaunā 
lai ka valdes sēdē 
kāds jauns pui -
sis jautāja par-
tijas vadībai: „Vai 
mēs atbalstām 
16. martu?”

Neizturēju. „Jaunais cilvēk, 
1944. gada 16. martā pie Veļikajas 
upes satikās abas latviešu divī-
zijas - 15. un 19., un cīņās pret 
Sar kano armiju divu dienu laikā 
gāja bojā 2000 tādu jaunu puišu 
kā jūs... Vai mēs to atbalstām? 
Un Otro pasaules kaŗu? Mēs at -
bals tām?” Absurds. Vēsturi nevar 
at  balstīt vai neatbalstīt, to var 
tikai zināt vai nezināt. 

PAR VĒSTURI UN VALSTIIngūna Rībena, 
11. Saeimas deputāte

Godājamais mācītājs Juris Ru -
benis – mana un daudzu citu 
ga   rīga autoritāte – nesvin 16. 
martu un saka - tie neesot viņa 
svētki (žurnāls IR, 23.-29. II, 
2012). Arī es 16. martu nekad 
neesmu svinējusi. Būtu laimīga, 
ja vēsturē šāda datuma nebūtu. 
Atdotu visu pasaules bagātību, 
lai nebūtu bijis Otrā pasaules 
kaŗa. 

Nākamais absurds. Var, pro-
tams, aicināt aizmirst savu ve -
cāku, bērnu, brāļu, māsu, draugu 
un tuvinieku miršanas datumu 
un vienoties tos pieminēt visai 
Latvijai kopīgajā Mirušo pie  -  
mi ņas dienā, arī novembrī. Taču 
kamēr vien būšu dzīva, es atcerē- 
šos, ka savu mammu zau dēju   

16. maijā, bet tēva klases biedri, 
katrs ar savu vārdu, uzvārdu, lik-
teni, smiekliem, talantiem, kas tā 
būtu noderējuši Latvijai nākot-
nē, krita divu noziedzīgu lielvaru 
iniciētā asinspirtī 16. martā pie 
Veļikajas upes. Saules kaujā kri-
tušos esmu ar mieru pieminēt 
11. novembrī. 

Divdesmit gadu laikā esmu 
sapratusi, ka Latvijā prestižs ir 
būt bagātam. Būt godīgam – ne 
tuvu. Godīgam ļoti plašā nozī-
mē, tostarp būt godīgam pret 
vēsturi, pret iepriekšējām pa -
audzēm. Godīgi izvērtēt viņu 
domas, gaitas un darbus. 

Krievijā Otrais pasaules kaŗš ir 
Veļikaja pobeda (Lielā uzvara), 
Eiropā – holokausts. Bet pa vidu 

esam mēs un visa Austrumeiro-
pa ar simtiem tūkstošu abu liel-
varu sabradātu likteņu. Un šī 
vēsture plašā sabiedrībā nav ne 
izrunāta, ne sakārtota patiesības 
gaismā, lai varētu doties tālāk. 
Nekad tam nav bijis ne laika, ne 
gribas. 

Referendums notika Latvijā, 
tāpēc, ka Latvija ir vāja. Bet kāpēc 
tā ir vāja? Mūsu Latvijas gāju-
mam nākot nē nav iepriekšējo 
paaudžu svē tības un tāpēc nav 
arī Dieva svē tības. Un vēl. Vēst-
ure, notikumi mūsu valsts un 
katra personis kajā dzīvē atkārto-
jas. Un atkār to jas tikmēr, kamēr 
neizdarām va  jadzīgos secināju-
mus. Taču tikai tad, kad aplis tiek 
pārcirsts, ie  spējams doties tālāk. 

Līdz 1991. gadam bija vēsture 
padomju varas interpretācijā. Bet 
turpmākajos gados bija ļoti daudz 
vajadzību no ES un ASV, kas savā 
territorijā lielvalstu iz  pratnē jau 
sen bija Otrajam pa  saules kaŗ am 
salikuši punktus uz „i”... 

„Katram kompromisam, kat-
rām bailēm ir sekas. Tāpēc jācen-
šas uzreiz rīkoties saskaņā ar 
sirdsapziņu – ne tikai tādēļ, lai 
glābtu dvēseli, bet arī savu ķer-
meni un savu valsti.” (V. Novod-
vorska, Sestdiena, 24.02.-01.03., 
2012)

Savā alkatībā un aprobežotībā 
paši savu valsti, tās vēsturi un 
cilvēkus necienīdami, mēs tos 
zaudējam. Referendums bija tam 
pirmais nopietnais brīdinājums. 

Par leģionāriem un Latviešu 
leģionu ir ļoti daudz publikāciju 
un grāmatu, kas skaidro notiku-
mus Otrā pasaules karā. Tajās 
minēti pamatojumi un doku-
mentāli pierādījumi par leģiona 
formēšanu.

 1983. gada 13. janvārī Stras-
būrā Eiropas Parlaments pieņē -
ma speciālu rezolūciju par stā-
vok li Baltijas valstīs. Rezolūcijā 
uzsvērts, ka, pamatojoties uz Ri -
bentropa-Molotova paktu, 1940. 
gadā notikusi varmācīga Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas okupācija 
un no starptautisko tiesību vie-
dokļa nelikumīga šo triju valstu 
iekļaušana PSRS sastāvā. 

2003. gadā arī Rīgā notika 
starptautiska zinātniska vēs tur-
nieku konference, kuŗā piedalī -
jās deviņu valstu vēsturnieki un 
referēja par stāvokli okupētajā 
Lat vijā Otrā pasaules kaŗa laikā. 
Nekādi pārmetumi leģionāriem 
netika izteikti. 

 2003. gadā Eiropas Padomes 
deputāts Michaels Gālers uz  svē-
ris: „Leģionāri cīnījās nevis tāpēc, 
ka bija nacisti, bet gan tāpēc, ka 
nebija citas alternatīvas.” Viņš arī 
piebilda, ka Latvijai un Krievijai  
ir „dažāds skatījums uz vēsturi. 
Un paies laiks, kamēr Krievija 
„pārkāps pāri” savai vēsturei.”

 Leģionāru jautājums ir skaid-
rots daudzkārt, tikai to nevēlas 
saprast. 

Neviena valsts neņirgājas par 
saviem karavīriem. Tikai Latvijā 
leģionāri tiek noliegti un aizliegti. 
Sirmajiem vīriem pat liedz ar 
cieņu nolikt ziedus pie Brīvības 
pieminekļa (kas celts par tautas 
ziedojumiem) savu kritušo biedru 
piemiņai. Katru gadu ap to sa -       
ceļ milzu traci. Vienīgais argu-
ments – „jūs neko nevarat pada-
rīt, jūs neko nevarat pierādīt”. 

 1940. gada jūnijā Staļins sagrā-
ba savā varā trīs Baltijas valstis, 
tika sarīkotas viltotas vēlēšanas 
un paziņots, ka tās ir brīvprātīgi 
iestājušās PSRS. Tam sekoja terro-
ra un represiju gads, masveida 
aresti, izsūtīšanas. Pēc Baigā gada 
daudziem vāciešu ienākšana li -
kās atpestīšana, katrā ziņā - ma -
zāks ļaunums. 

Tieši latviešu virsnieki no čekas 
terrora cieta vissmagāk, tāpēc arī 

Brīvprātīgi iesauktie jeb lai runā fakti
tie, kas tika mobilizēti leģionā, ie -
saistījās kaŗā pret Sarkano armiju 
un padomju varu, baidoties no 
terrora atkārtošanās. 

Latvijas neatkarības laikā pa    stā-
vēja aizsargu organizācija. Aiz-
sargi pēc dzīvesvietas bija orga ni-
zēti vados, rotās, bataljonos, pul-
kos. 1943. gadā Latvijas vīrieši ti -
ka organizēti militārās vienībās, 
lai viņi izpildītu policijas funk -
cijas frontes aizmugurē. Viņiem 
tika skaidri apsolīts, ka viņu pie-
nākums būs uzturēt kārtību pašu 
zemē. 

Vācieši lika savākt vienkopus 
vēl palikušos aizsargus, pievie-
noja daļu policijas un tad vien-
kārši paziņoja, ka tas ir policijas 
bataljons, kas pakļauts vācu kaŗa 
laika likumiem un pavēlēm. 

Pavisam primitīvi apgādātus  
un apbruņotus šos bataljonus  
pievienoja kādām vācu armijas 
vienībām tajos frontes iecirkņos, 
kur bija lieli zaudējumi, parasti 
tālāk no Latvijas, lai mazinātu de -
zertēšanas iespējas. Dezertierus 
nošāva vai aizsūtīja uz koncent-
rācijas nometnēm.

Vācieši pārkāpa visas starp tau-
tiskās normas un konvencijas, 
ku ŗas pati bija parakstījusi. Pie -
mē ram, okupētājvalsts nedrīkst 
iesaukt okupētās zemes civilie dzī-
votājus tiešās kaŗadarbības vaja-
dzībām un tos iekļaut savos bru-
ņotajos spēkos.

Līdz leģiona dibināšanai 1943. 
gadā vācieši jau bija iesaistījuši 
vairāk nekā 20 nelegāli noformē-
tus bataljonus, saucot tos par 
brīvprātīgiem. Neviena leģiona 
vienība nav nokomplektēta no 
brīvprātīgajiem.

Kanadas vēsturnieks H. Otto 
savā grāmatā par Latviešu leģio -
nu tieši pasaka, ka latviešu jau-
nekļu iesaukšana vācu bruņo-
tajos spēkos bija pilnīgi pretru-
nā ar Hāgas konvenciju un tur 
nevar būt runa par „brīvprātī-
gumu”, ja cilvēki tiek iesaukti ar 
varu un draudiem. 

Tas pats attiecas uz padomju 
laika iesaukšanām – 1940.-1941. 
g. un 1944.-1945. gadā.

1943. gada 10. februārī tika iz -
dota Hitlera un Himlera pavēle 
iz  veidot Latviešu leģionu. 

Vācu augstākais SS un Policijas 

vadītājs Ostlandē ģen. Jekelns, 
nepanākot latviešu pašpārvaldes 
piekrišanu, 1943. gada februārī 
patvarīgi izsludināja mobilizāciju.

Vācieši sāka organizēt Latviešu 
leģionu, lai aizsargātu Latvijas  
territoriju pret iespējamiem uz -
brukumiem no austrumiem. Ie -
saukšana notika piespiedu kārtā. 
Kaŗa laikā visa civilā un militārā 
vara bija vāciešu rokās.

Vācieši uzskatīja, ka leģiona iz -
veidošana latviešiem liksies pie-
vilcīga, jo Padomju armija tuvo -
jās Latvijas robežai, un latvieši 
nevēlējās lielinieku atgriešanos. 
Vācieši zināja par latviešu vēlēša-
nos atjaunot nacionālo Latvijas 
armiju, un viņi cerēja, ka Latviešu 
leģions tiks atsaucīgi pieņemts      
kā pirmais solis šajā virzienā. Ie -
saukumu gadu vīri (1919. -1924. 
gados dzimušie) nepretojās i  e  -
sauk šanai un viņiem jau arī ne -
bija tādu iespēju, jo kaŗa laikā       
par nepakļaušanos pavēlēm drau-
dēja nošaušana.

Latviešu leģionāri nav jā  uz-
skata par vācu SS, jo:
1) viņi nesaņēma nekādu nacistu 

politisku apmācību;
2) viņiem neprasīja atzīt nekādas 

nacistu doktrīnas;
3) viņi nedeva SS zvērestu;
4) viņi nebaudīja SS privilēģijas;
5) viņi nenēsāja vācu SS vienībām 

noteikto uniformu. 
Latviešu divīzijas, kuŗas veidoja 

mobilizētie kaŗavīri, tika nosauk-
tas par Waffen-SS grenadieru di -
vīzijām, tātad ieroču SS divīzi -
jām. Skandināviem bija SS Frei-
willigen Division, tātad SS brīv-
prātīgo divīzijas. Arī somi, dāņi, 
norvēģi veidoja savas vienības un 
cīnījās vācu pusē.

Lai atšķirtu leģionāru dienesta 
pakāpes no vācu SS, sākumā li -      
ka burtus „Leg. ”, bet vēlāk „Waff”. 
Latviešu leģionāri nēsāja uz pie-
durknes vairodziņu ar Latvijas 
krāsām un uzrakstu „Latvija”, un 
tā bija liela uzdrīkstēšanās, jo 
patiesībā tas nebija atļauts.

 Pēc kaŗa Rietumu sabiedrotie 
ātri atšifrēja starpību starp Lat-
viešu leģionu un SS vīriem. Le -
ģio nāri nekad ne juridiski, ne 
ideoloģiski nav bijuši SS vīri.

 1946. gadā Lielbritanijas Ārlie-
tu ministrija atzina: „Mēs neva-

ram uzskatīt Baltijas valstu pil-
soņus par kaŗa noziedzniekiem 
vai nodevējiem, ja kā vienīgo ap -
sūdzību pret viņiem izvirza to,   
ka viņi cīnījušies pret padomju 
bruņotajiem spēkiem. ”

1947. gada jūlijā UNRRA re -
patriācijas direktors Ralfs Praiss 
izdeva ziņojumu, kuŗā par Lat   -
vie šu SS leģiona kaŗavīriem rak- 
s tīts: „Tā kā izmeklēšana ir atklā-
jusi, ka baltiešu kaŗavīru vienī -   
bas ie  rindoja zem SS juridiskci -
jas, bet tās nepadarīja par vācu SS 
in  teg rālu sastāvdaļu, lai tās dar-
botos  kā tādas, UNRRA pieņēma 
lē  mu mu, ka baltieši pieder pie 
tām vienībām, kuŗu kaŗavīrus at -
brī vos kā pie vērmahta (vācu ar -
mijas) piederīgos. Nebūtu tais -
nīgi, ja atbrīvošanās apliecībās 
parā dītos termins „SS”."

Latviešu kaŗavīru atvaļināša -
nas dokumentos arī nebija raks-
tīts „SS”.

Jau Nirnbergas prāvā tika at -
zīts, ka par noziedzniekiem nav 
atzīstamas tās personas, kuŗas 
valsts piespiedusi iestāties par 
locekļiem SS organizācijā tādā 
veidā, ka tām nebija citas iespē -
jas, un šīs personas nav pastrā-
dājušas kaŗa noziegumus. 

Šī sprieduma daļa bija ļoti no -
zīmīga, lai vēlāk izskaidrotu lat-
viešu un igauņu „ieroču SS” di -
vīziju kaŗavīru faktisko nepie-
derību pie šīs organizācijas. 

Rietumu sabiedroto virspavēl-
nieks, ģenerālis Dvaits D. Eizen-
hauers, atteicās nodot baltiešu        
le  ģionārus Padomju Savienībai,   
jo zināja, ka tad tos nogalinās,         
un norādīja, ka leģionārus nevar 
uz  skatīt par kaŗa noziedznie -   
kiem tikai tāpēc vien, ka tie ka -
roja pret Padomju Savienību.

 Profesors Dr. Heinrichs Strods, 
kuŗš veicis daudzus pētījumus      
kā gestapo, tā arī NKVD (čekas) 
arhīvos Latvijā un ārpus tās, uz -
sveŗ, ka no augstas militārperso-
nas Vācijā – E. Kaltenbrunnera 
ziņojuma, izriet vismaz divi se -
cinājumi: 1) leģions bija latviešu 
tautas daļa un pauda tautas 
lielākās daļas neatkarības centie-
nus; 2) latviešu tautas lielākā daļa 
un leģions bija pret Lielvācijas 
politiku Baltijā.

Arī tagadējās Krievijas vēs tur-

nieku vidū ir kaŗa vēsturnieki, 
kuŗi pauž objektīvus uzskatus       
par to, kāpēc baltieši karoja vā -
ciešu pusē pret PSRS. Tomēr tieši 
Krievija vērš pret Latviešu leģio-
nu visnepatiesākos apgalvoju -
mus un apmelojumus.

1943. gada jūnijā PSRS valsts 
drošības tautas komisārs V. Mer-
kulovs rakstīja Latvijas komunis-
tu partijas 1. sekretāram J. Kaln-
bērziņam, ka „faktiski leģiona 
formēšana tika veikta noteiktu 
ga  dagājumu vīriešu piespiedu 
mo  bilizācijas kārtībā.”

Otrā pasaules kaŗa iznākums 
un tam sekojošās pusgadsimtu il -
gās krievu okupācijas varas po -
stošās sekas pierādīja, ka latviešu 
leģionāriem bija morālas tiesī -  
bas cīnīties, lai atturētu Sarkano 
armiju no iebrukuma Latvijā. 

1955. gadā Augstākā Padome 
pieņēma lēmumu par leģionāru 
reabilitāciju.

Kaŗa laikā 1943. gadā Latvijā   
no diviem miljoniem iedzīvo -       
tāju gandrīz 80% bija latvieši.          
Kad Latvija atjaunoja savu vals-
tisko neatkarību 1990. gadā, tikai 
52 % no Latvijas iedzīvotājiem 
bija latvieši. 

Brāļu kapos Lestenē iegravēti 
vairāk kā 18 tūkstoši kritušo le -
ģionāru vārdi. Vēl jāpieskaita bez 
vēsts pazudušie; tie, kas vēlāk 
mira no ievainojumiem; tie, ku -
ŗus neņēma gūstā, bet nošāva;      
tie, kas krita PSRS gūstā un mira 
vergu nometnēs Sibirijā. Kopā 
varētu būt ap 80 tūkstošiem.

Daudzi tūkstoši arī karoja un 
krita Sarkanās armijas pusē. Vēl 
jāpieskaita pēckaŗa vairākkārtē -
jās deportācijas; uz Rietumiem 
emigrējušie tūkstoši, kas bēga       
no boļševiku otrreizējās ienākša-
nas...

Mazai valstij tas ir milzīgs zau-
dējums. 

Materiāls sagatavots pēc Vis -
valža Lāča grāmatas „Latviešu 
leģions ārzemju vērotāju skatīju-
mā” (2006. g.) un Andreja M. 
Mež maļa grāmatas „Latviešu 
leģions. Informācija, fakti, pa -
tiesība” (2010. g. ). Materiālus ap -
kopoja Māra Robalde Daugavas 
Vanagi Latvijā E. Laumaņa Rīgas 
nodaļas biedre. 
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Sāpīgais Latgales jautājums vada pašvaldības vadītāja L. Sili -
ņa stāsta, ka daudzi, īpaši robe -    
žas tuvumā, skatās Krievijas televī-
zijas programmas, jo Latvijas 
programmas nav pieejamas. 

Referenduma organizātori un 
otras valsts valodas aizstāvji plaš-
saziņas līdzekļos nemitīgi atgā di-
na krievu valodas diskrimināciju. 
Diemžēl par latviešu valodas dis-
krimināciju Latgalē ierunājas tikai 
retais. Reti kuŗš uzrunātais Dau-
gavpils iedzīvotājs Latvijas TV 
žur nālistam varēja atbildēt latvis-
ki. Lai arī izlieto ūdeni grūti sa -
smelt, problēma jārisina valsts 
mē  rogā, ir nepieciešami līdzekļi 
latviešu valodas kursu organizē-
šanai, taču kā padarīt vidi latvis-
kāku, ja daudzos pagastos latvieši 
ir mazākumā? No latgaļu sabied-
risko organizāciju puses skan vie-
dokļi, ka jānodrošina, lai uz ārze-

mēm aizbraukušo Latgales iedzī-
votāju balsis tiktu uzskaitītas viņu 
sākotnējās dzīvesvietās. Izskanē-
juši aicinājumi kaut ko darīt, lai 
stiprinātu valstiski svarīgus plaš-
saziņas līdzekļus  Latgalē. Noteikt 
sabiedrisko pasūtinājumu elektro-
niskajos medijos latgaliešu valodā. 
Par būtisku soli no valsts puses 
jāuzskata latgaliskās kultūrvides 
saglabāšana un atbalstīšana. Lat-
vijas sabiedriskajā telpā pēdējās 
dienās daudz runāts par divko-
pienu valsti, par to, kā divām ko -
pienām - latviešiem un „kriev va-
lodīgajiem” - sadzīvot turpmāk. 
Lie ki atgādināt, ka mūsu valstī   
nav divu kopienu, bet gan ir lat-
viešu nācija un citas kopienas, no 
kuŗām lielākā  ir krievu mazā-
kum tautība.

Dainis Mjartāns

Rīgas evaņģeliskā draudze (RED) 
dievkalpojumā 19. februārī Rīgas 
Vecā Sv. Ģertrūdes baznī   cā svi nē ja 
RED uzņemšanu LELBĀL drau-
džu sarakstā. Diev lūdzējus ar kal-
po jošiem garīdzniekiem iepa zīs-
tināja RED svētdienas skolas au -
dzēkņi. Dievkalpojumā kalpoja 
archib. Elmārs E. Rozītis, prāv. Lau-
ma Zušēvica, prāv. Andris Aba  -
kuks, prāv. Ieva Graufelde, mācītāji 
Dr. Daira Cilne, Dr. Juris Cilnis, 
RED kasieris Andris Bēr ziņš un 
RED māc. un Vācijas prā vests 

Rīgas evaņģeliskā draudze 
uzņemta LELBĀL

Klāvs Bērziņš.
Draudzi ar savu klātieni pago-

dināja arī archibīskaps Jānis Va -
nags, māc. Juris Cālītis, māc. Mā -
ris Ķirsons, māc. Gundars Ceipe, 
vācu māc. Dr. Martins Grāls un 
viņa pēcnācējs, Latvijas Luterāņu 
sieviešu teoloģu apvienības lo cek-
les un daudzi mīļi draugi un drau-
dzes locekļi. Pēc dievkalpojuma  
vi  si sadraudzībā pakavējās pie ka -
fijas galda baznīcas Vart burgas zālē. 
Latvijas TV1 ieska ņo ja šo diev-
kalpojumu un pār raidīs 29. aprīlī.

Vītolu fondā gandrīz jau des-
mit gadu ik diena ir svētki - tā ir 
tikšanās gan ar sirdsgudriem 
zie dotājiem, gan ar centīgiem 
un mērķtiecīgiem jauniešiem, 
fonda stipendiātiem. Taču īpašu 
gandarījumu sniedz tās reizes,   
kad tiek saņemta ziņa, ka ar Vītolu 
fondu saistīto cilvēku veikums 
augstu novērtēts visas Latvijas 
mērogā. 

Pagājušā gada nogalē titulu 
„Latvijas lepnums’’ ieguva ziedo-
tāji - Arnis  un Jānis Apsīši, SIA 
„Kurekss” īpašnieki, kuŗi jau trīs 
gadus ir Vītolu fonda ziedotāji. 
Patlaban ir parakstīts līgums par 
SIA „Kurekss” 10 stipendijām, kas 
ik gadu tiks piešķirtas Dundagas 
vidusskolas absolventiem, kā arī 
par SIA „Apsīte”  10 stipendijām, 
ko piešķiŗ jauniešiem, kuŗi dzīvo 
vairāk nekā 100 km attālumā no 
Rīgas un studē eksaktās zinātnes. 

Tikšanās ar ziedotāju Arni Apsīti

Tas nozīmē, ka divdesmit Latvijas 
jauniešiem tiek dāvāta iespēja pie-
pildīt sapni par augstāko izglītību 
un nākotnē ziedot savas  zināšanas 
Latvijas izaugsmei. 

Cēsīs, februāŗa svētdienā

18. februāŗa tautas nobal so-
šanas rezultāti Latgalē krasi at -
šķiras no pārējās Latvijas -      
55,6% nobalsoja par krievu va -
lodu kā otru valsts valodu. Par 
protesta balsojumu to nevar 
uzskatīt, jo latvieši balsoja par 
savu valodu. Krieviem un citām 
mazākumtautībām, kam sarunu 
valoda nav latviešu valoda, ir ie -
skats, ka krievu valodai  jābūt otrai 
valsts valodai. Daudzos novados, 
piemēram, Balvu, Viļakas, Vārka-
vas, Baltinavas novadā, vairāk 
nekā 70% balsoja pret, bet Rugāju 
novadā pret otru valsts valodu 
nobalsoja 94%. Novērotāji uzsver: 
ja balsojuši būtu arī nepavalst-
nieki, tad iznākums Latgalē būtu 
vēl kritiskāks, taču nedrīkstam 

aizmirst, ka absurdās reģionālās 
reformas rezultātā no Latgales ir 
atdalīts Krustpils un Varakļānu 
novads, attiecīgi 81,1% un 96%  
„pret”, un latviskais Barkavas pa -
gasts. Pēdējie tautas skaitīšanas 
da  ti  par Latvijas novadiem  vēl 
nav publicēti, tāpēc jāpieņem, ka 
Latgalē dzīvo 44,1%  latviešu, 
39,0% krievu, 7,0% poļu un  5,3% 
baltkrievu. Ievērojot šos datus, at  -
liek vienīgi secināt, ka referendu-
ma rezultātus noteicis etniskais 
balsojums. Ko tas nozīmē, raugo-
ties caur Saeimas vēlēšanu priz-
mu? Žurnāla Ir redaktore N. Loč-
mele secina, ka divvalodības at  -
balstītāju skaits tikai aptuveni par 
pieciem tūkstošiem pārsniedz to 
vēlētāju skaitu, kuŗi pērn balsoja 

par krievvalodīgo interešu aiz  stāv-
jiem - Saskaņas centru un PCTVL,  
- 18. februārī aptuveni 270 tūks-
toši balsoja par Satversmes grozī-
jumiem, bet pērn septembrī 267 
tūkstoši par abām partijām.

Diemžēl pašvaldību vadītāji, 
reaģējot uz tautas nobalsošanas 
rezultātiem, nāk klajā ar populis-
tiskiem paziņojumiem. Rēzeknes 
pilsētas galvas Aleksandra Barta-
ševiča (Saskaņas centrs) ieskatā ir 
jādomā par reģionālās valodas 
statusa piešķiršanu krievu valo -
dai. Ciblas un Viļakas novada va -
dītāju ieskatā Krievijas TV kanāļi 
ir saistīgāki un Latvijas televīzija 
konkurencē par labāk izklaidē-
jošiem un interesantākiem raidī-
ju miem zaudē. Arī Baltinavas no -

16. februārī Arnis Apsītis tikās 
ar saviem 20 stipendiātiem. Sā -
kumā viņš pastāstīja par sevi, sa -
vām vērtībām un par dzīvē gū -
tajām atziņām. Arnis gan uzsvēra, 

ka neesot īpaši labs runātājs, taču 
jaunieši vienbalsīgi atzina, ka viņa 
teiktais uzrunājis ikvienu, īpaši 
pārdomas par dzīves mērķi un uz -
devumiem un nemitīgo vēlmi  
pilnveidoties. Pēc tikšanās Vītolu 
fondā saņemtās stipendiātu patei-
cības vēstules pauda prieku par 
iespēju ne tikai klātienē tikties ar 
savu ziedotāju, bet arī gūt daudz 
dzīvē noderīgu atziņu. Lūk, stipen-
diātu domas par tikšanos:

Man vislabāk patika doma par 
to, ka mēs dzīvojam šeit un tagad 
un mums ir jāizmanto laiks, kas 
mums ir dots, un jādara tas, ko 
vēlāk mēs nespēsim darīt. Ar nepa-
cietību ceru atkal satikt Arni Apsīti, 
lai vēl labāk viņu iepazītu un dzir-
dētu vēl kādu labu, dzīvē noderīgu 
atziņu. (Dagnis Vasks) 

Šī tikšanās bija īpaša - ne tikai 
tāpēc, ka beidzot ieraudzījām savu 
ziedotāju, bet arī uzklausījām in -
teresantas domas un jauki pava dī-
jām laiku patiešām sirsnīgā gaisot-

nē. Paldies Apsīša kungam par vi -
ņa labajiem darbiem, par dalīša -
nos savos piedzīvojumos un uz -
skatos. (Diāna Kauce) 

Sarunā Arnis Apsītis jauniešiem 
atklāja, ka reiz sācis domāt - kas 
gan paliks pēc viņa? Protams, ir 
trīs dēli, uzcelta māja, taču, kā 
allaž, gribējies ko vairāk, un tā nu 
viņš sācis stādīt kokus, mežu, kas 
priecēs cilvēkus un noderēs nāka-
majām paaudzēm, visai Latvijai. 
Nu jau iestādīti gandrīz miljons 
koku.

Un, kā zināms, lai sniegtos pretī 
debesīm, kokiem nav nepiecieša-
mi ne tituli, ne nosaukumi, ne 
pa     godinājumi. Koki aug tāpat, ja 
vien saknēm ir auglīga dzimtā ze -
me un pietiekami gaismas un sau-
les. Kokiem ir gana daudz sava 
spē  ka un lepnuma, un, gluži tāpat 
kā cilvēkiem, nemitīga vēlme 
snieg ties augšup, aicinot pārējos 
tiekties līdz.                   

 Vita Diķe

Arnis Apsītis kopā ar SIA "Apsīte" un SIA "Kurekss" stipendiātiem

No kreisās puses: Andris Bērziņš, Juris Cilnis, Andris Abakuks, 
Ieva Graufelde, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Daira Cilne, Lauma 
Zušēvica, Elmārs Ernsts Rozītis, Klāvs Bērziņš
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons 

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr.10) atrisinājums  
Līmeniski. 1. Čabatas. 4. 

Paparde. 8. Akas. 9. Rija. 10. 
Gans. 14. Sēre. 16. Diennakts. 18. 
Nātre. 19. Plaši. 20. Liesa. 22. Lira. 
23. Līna. 24. Gana. 25. Siet. 28. 
Skate. 33. Indēt. 34. Efeja. 35.     
Spī tēties. 38. Audummalas. 40. 
Ūdens  putns. 41. Ērti. 42. Boze. 43. 
Sekante. 44. Sisenis. 

Stateniski. 1. Čaugans. 2. Alas. 
3. Asaŗi. 5. Apiet. 6. Aras. 7. Eņ -
ģelis. 11. Nits. 12. Andi. 13. Bads. 
15. Ēnas. 16. Debitants. 17. Spin-
deles. 20. Lapas. 21. Alise. 26. Ķi -
menes. 27. Odze. 29. Kūts. 30. 
Tūta. 31. Neto. 32. Falsets. 36. Po -
tēt. 37. Eposi. 39. Sēna. 40. Zeme.         

Alūksnes novada Veclaicenē notika Brāļu kapu komitejas Alūksnes 
nodaļas rīkots Igaunijas Republikas neatkarības prok lamēšanas dienai 
veltīts piemiņas sarīkojums pie nezināma igauņu kaŗavīra kapa. Kaŗa - 
vīrs  kritis 1919. gada pavasarī Latvijas Brīvības cīņās. 1990. gada 24. 
februārī te uzstādīts Igaunijas Brīvības krusts. Latvijas Nacionālos 
bruņotos spēkus (NBS) pārstāvēja NBS Kājnieku skola un Zemessardzes 
31. bataljona kaŗavīri, kas nostājās goda sardzē. 

Jelgavā šogad vecāki par katru jaundzimušo saņems vienreizē ju 
pabalstu 50 latu apmērā. Ja vienā reizē piedzims trīs bērni, pašvaldība 
piešķirs 2000 latu. Pilsētas budžetā jaundzimušo atbals tam atvēlēti    
30 000 latu. 

Skrīveŗu sociālās aprūpes centrs saņēmis humānās palīdzības 
sūtījumu (krēsli, plaukti, dīvāni, higiēnas preces) no Ludvikas pilsētas 
Zviedrijā. Centra direktors Pēteris Jansons pirms pieciem gadiem iz -
veidojis  personiskus kontaktus ar labdaŗiem. Reizi gadā viņi atbrauc 
ciemos, lai pārliecinātos par sūtījuma izmantošanu. 

Liepāju apmeklēja ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Viesis 
Liepājas universitātē sniedza priekšlasījumu „Industriālā polītika, attīstī-
bas iespējas reģioniem”, kā arī tikās ar pašvaldības vadību, uzņēmējiem, 
lai pārrunātu reģionam aktuālo ekonomikā un industriālā attīstībā.

Jēkabpilī no 27. februāŗa līdz 3. martam notika Starptautiskās starp-
konfesionālās kristīgās organizācijas „Jaunatne ar Misiju” labdarības 
sarīkojums. Piedalījās 315 jaunieši no 21 valsts. Viņi izdalīja savās valstīs 
savākto humāno palīdzību un rīkoja rotaļu pēc pusdienas bērniem. 
Pasaulē „Jaunatne ar Misiju” darbojas kopš pag. gs. 60. gadiem,  Lat -      
vijā – kopš 1993. gada, bet labdarības sarīkojumus Latvijā rīko  kopš   
2000. gada. Tie  jau  ir notikuši Kolkā, Talsos, Valdemārpilī, Bauskā, 
Rēzeknē, Sabilē, Dagdā, Smiltenē un citviet.

Visā Latvijā 28. un 29. februārī notika Latvijas Zvērinātu notāru 
padomes rīkotās Notāru dienas - 117 notāri  sniedza bezmaksas kon-
sultācijas dažādos juridiskos jautājumos. Notāru dienas Latvijā norisinās 
kopš 2006. gada.

Daugavpilī 100 gadu jubileju februāŗa beigās nosvinēja Zelma 
Ērgle. Dēla ģimenes aprūpētā jubilāre saņēma apsveikumu no Latvijas 
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa, un viņu sirsnīgi sveica Daugavpils 
pilsētas dome.

Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis” 25. februārī notika kompo-
nista Valta Pūces 50 un jauniešu koŗa „Balsis” 25 gadu jubilejas kon -  
certs „Gadalaiku dziesmas”. Ar šo programmu koris sniegs koncertus 
dažādās Latvijas pilsētās – Siguldā, Madonā, Durbē un Rīgā. Cikls 
„Gadalaiku dziesmas” ir pirmais tik apjomīgais gadalaiku cikls latviešu 
mūzikā. Tas radīts pēc Vivaldi slaveno instrumentālo koncertu parauga.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 7. Odiseja sieva 
sengrieķu mītoloģijā. 8. Pilsēta 
ASV Ziemeļaustrumos. 10. Ita -
lie šu komponists (1813-1901). 
11. Līnija, kas apzīmē ceļa, kanāļa 
u. c. atrašanās vietu un virzienu. 
12. Fizikāls lielums. 16. Graudu 
malšanas blakusprodukts. 19. 
Dumbrvistiņu dzimtas putns.    
20. No maltiem produktiem ga -
tavots ēdiens. 21. Kapoku dzim-
tas koks. 22. Mūžzaļi skuju koki 
vai krūmi. 23. Akūta infekcijas 
slimība. 24. Neuzņēmīgi pret in -
fekcijas slimībām. 25. Siena, kas 

atrodas virs celtnes galvenās   
dzegas. 28. Pilsēta Igaunijas ZA. 
30. Fazānu apakšdzimtas putns. 
31. Romas pāvesta padomdevēja 
institūcija. 32. Elements daiļsli-
došanā. 36. Ingveru dzimtas 
augs. 40. Navigācijas orientieri. 
41. Kalnu sistēma Turcijas dien-
vidos. 42. Vergu sacelšanās vado-
nis Senajā Romā. 43. Cienījamas 
precētas sievietes senajiem ro -
miešiem. 

Stateniski.  1. Elektriskās strā-
vas avota pozitīvais pols. 2. Pa -
toloģiski veidojumi uz deguna 

gļotādas. 3. Īslaicīga dubļu 
un akmeņu straume kalnos 
lietus periodā. 4. Ķīmisko 
elementu vismazākās da -
ļiņas. 5. Valsts Rietumafri-
kā. 6. Indīga čūska. 7. Kul-
tūrvēsturisks novads Lat-
vijā. 9. Valsts Eiropas vi -
dienē. 13. Italiešu dzejnieks 
(1265-1321). 14. Sena spā-
ņu tautas deja. 15. Sala Vi -
dusamerikā M. Antiļu sa -
lās. 17. Siļkveidīgo kārtas 
zivis. 18. Pamudinājums 
dar bībai. 26. Pliekans, no -
drāzts. 27. Viens no literā-
tūras pamatveidiem. 29. 
Kareivīgas jaunavas, die -
vietes seno skandinavu mī -
toloģijā. 33. Noslēgtas sa -
biedrības grupas Indijā. 34. 
Aptaujas lapa. 35. Saus ze-
mes daļas, ko no visām 
pu   sēm apskalo ūdens. 37. 
Daugavas pieteka. 38. Pil-
sēta Zviedrijas dienvidos. 
39. Bībeles tēls.
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Lai gan Latvija neatkarību 
atguva 1991. gadā, tikai pēc 20 
gadiem, 2011. gada 1. septembrī 
visās Latvijas skolās nu atkal 
ierādīta pilntiesīga vieta mācību 
priekšmetam „Latvijas vēsture”. 
Pirmskaŗa Latvijas skolās ieviesto 
„Latvijas vēsturi” 1941. gadā aiz -
liedza Padomju Savienības Iekš lie-
tu Tautas komisariāts, aizstā jot ar 
„brālīgo tautu saimes” PSRS vēs-
turi. 

 Taču jau 1999. gadā Bauskas  
1. vidusskolas parlaments uz -
rakstīja aicinājumu mācīt sko -
lās Latvijas vēsturi. Skolas direk-
tore bija paidagoģijas doktore 
Anta Rudzīte. Izglītības un zināt-
nes ministrijā to nesadzirdēja. No 
1999. līdz 2000. gada 5. maijam 
ministri bija Silva Golde (TP) un 
Māris Vītols (TP). 

 2001. gada pavasarī skolēni   
no visiem Latvijas novadiem ie -
radās uz konferenci Bauskā un 
uzrakstīja vēstuli Saeimas priekš-
sēdim Jānim Straumem (TB/
LNNK) un izglītības ministram 
Kārlim Greiškalnam (TP): „Vēl-
reiz lūdzam pārdomāt arī Latvijas 
vēstures nozīmi mūsu izglītībā. 
Esam neskaidrībā, kāpēc mūsu 
zemes vēsture vēl joprojām tiek 
mācīta kā niecīga piedeva visam 
plašajam pasaules vēstures izklās-
tam. Vai tieši tāpēc nerodas situā-

Par patriotisko audzināšanu, Latvijas vēsturi un 16. martu

cija, ka daudzi jauni cilvēki, ie  gu-
vuši izglītību, iemaina savu Dzim-
teni pret biezāku maizes riecienu 
un dodas uz ārzemēm? Mēs gri-
bam lūgt jūs atzīt, ka izglītības 
sistēmā ir problēmas, kas traucē 
mums izaugt Latvijai.” Ministrs      
K. Greiškalns paliks vēsturē ar rī -
kojumu izkārt Latvijas karogus 
pie visām valsts skolām. 

2005. gada novembrī izglītības 
un zinātnes ministre Ina Druvie -
te (JL) izdeva rīkojumu Latvijas 
vēsturi skolās turpmāk mācīt kā 

atsevišķu mācību priekšmetu. No 
2006. līdz 2009. gadam notika 
eks perimentāla mācīšana 40 Lat-
vijas skolās, ievērojot to pašu iz -
vēli. Izglītības likuma 51. pantā 
sadaļā „Paidagoga vispārīgie pie-
nākumi” teikts:„Audzināt kriet-
nus, godprātīgus cilvēkus - Latvi-
jas patriotus. ” Vai ir iespējams 
izaudzināt patriotus, nemācot sa -
vas valsts vēsturi? 

Par šo 20 gadus gaŗo ceļu līdz 
Latvijas vēstures kā atsevišķa mā -
cību priekšmeta mācīšanai visās 

valsts skolās īpaši jādomā šais 
dienās, kad tuvojas Latvijas vēs- 
tures nozīmīgie datumi, piemē-
ram, Leģionāru pie miņas diena 
16. martā. 

Labi, ja par to var uzzināt Latvi-
jas vēstures stundā, bet pavisam 
kas cits, ja par Latviešu leģionu 
stāsta pats leģionārs, vēsturisko 
notikumu aculiecinieks, dalīb-
nieks. Tā Zasas vidusskolā notika 
Daugavas Vanagu Latvijā valdes 
locekles Edītes Ortveinas rosināta 
tikšanās ar bijušo leģionāru, in  že-
nierzinātņu doktoru, Tālavas no -
vada skautu priekšnieku, zemes-
sargu Gunardu Bērziņu un Na -
cionālās pretošanās kustības da -
lībnieku Dzintaru Johansonu. 
Īpaši zēniem patīk klausīties ka -
ŗavīru stāstus.

Ja Latviju nebūtu okupējusi 
Krie  vijas armija, nebūtu bijis Bai-
gā gada un daudzu cilvēku izve-
šanas lopu vagonos uz Sibiriju, ie -
spējams, hitleriskās Vācijas armi-
jas sastāvā nebūtu Latviešu leģiona 
15. un 19. divīzijas. Gunards Bēr-
ziņš vācu armijā tika mobilizēts 
1944. gada vasarā, mācoties Rīgas 
Valsts technikumā. Leģionāra un 
viņa vecāku ceļš viņus bija aizve-
dis jau līdz Vācijai, bet tad Po  me-
rānijā veidoja triecienbataljonu 
„Kurzemes cietokšņa” aizstāvībai, 
un Gunards devās uz Latviju... 
Tikai 1979. gadā viņš atkal tikās ar 
saviem vecākiem Bertu un Volde-
māru Bērziņiem, kas ārvalstu tū -
risma grupas sastāvā apmeklēja 

Rīgu... Nesen māsa Ilga no Ame-
rikas pārcēlusies uz dzīvi Latvijā. 

Lai skolēni vairāk uzzinātu par 
latviešu leģionāru varonīgo cīņu 
par brīvu Latviju, ciemiņi skolai 
uzdāvināja divas grāmatas - „Ka -
ra kalpu stāsti” un „To nedrīkst 
nezināt”. 

1988. gadā, sākoties Atmodai, 
Gunards Bērziņš sapulcināja bi -
jušos skautus, lai atjaunotu skautu 
kustību Latvijā. 

Zasas vidusskolā  aktīvi dar  bo-
jušies vanadzēni, kuŗiem lielu 
atbalstu snieguši Austrālijas Dau-
gavas Vanagi un vanadzes. Direk-
tora vietniece ārpusstundu darbā 
Inese Kalniškāne sūta viņiem lie -
lu paldies. Viņa pastāstīja, ka skolā 
aktīvi darbojas novadpētniecības 
pulciņš, kuŗa dalībnieki tikušies  
ar vietējiem leģionāriem, tiek go -
di  nāta Lāčplēšu diena 11. no    -  
vem b rī un Latvijas Neatkarības 
diena 18. novembrī. Savukārt, 
sagaidot Leģionāru dienu 16. mar-
tā, notika šī tikšanās un sko lēni 
piedalās DVL rīkotā konkursā 
„Latviešu kaŗavīrs laikmeta grie-
žos – 2”, kuŗa noslēgums būs 16. 
martā.

16. martā bijušais latviešu le -
ģionārs Gunards Bērziņš un 
Nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieks Dzintars Johansons 
būs Rīgā, lai pie Brīvības piemi-
nekļa atkal satiktos ar saviem 
cīņubiedriem...

Valija Berkina
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Zasas vidusskolas direktors Edvīns Grauzs (1. rindā 1. no krei-
sās), DVL valdes pārstāve Edīte Ortveina, Nacionālās pretoša-
nās kustības dalībnieks Dzintars Johansons un leģionārs 
Gunards Bērziņš
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LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

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

PĒRKU:

 LATVIEŠU MĀKSLINIEKU – 
Tones, Tīdemaņa, Liberta, 

Strunkes, Vidberga, Purvīša, 
Bogdanova-Beļska, 

Vinogradova u.c. gleznas

LATVIEŠU PORCELĀNU –
sienas šķīvjus, vāzes,

figūras u.c.

Tālr.:727-822-1993 Jānis
E-pasts: janisflorida@gmail.com

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo
Pērkam zelta un sudraba izstrādājumus ar bojājumiem vai bez.

Konsultējam pa e-pastu vai tālruni.

Latviete
iznomā divistabu dzīvokli 

Rīgā, centrā,
uz jebkuru laiku.

RudzitisA@gmail.com
(+371) 28359125.

LIBERTA GLEZNAS
Ņujorkas ev. lut. draudzes Salas novads
piedāvā izsolei mākslinieka Liberta gleznas.

Tuvāka informācija:
Tālr.: 631 267 8418

e-pasts : gkundzins@aol.com

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

1. BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA

MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ;

2. MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;

3. MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;

4. MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA, ROBEŽU ATJAUNOŠANA;

6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM;

7. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ATGŪŠANA,
MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA

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

ASV- Laila Aleksandra Šlesers
420 East Street apt 7F

New York, NY 10075

Email: lslesers@gmail.com

JAUNLAUCIŅI www.jaunlaucini.lv

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 18. martā, dievkalpojums 10:30; sekos 

PAVASAŖA SARĪKOJUMS
“ES ESMU LATVIETE”

Salas skolas absolvente
Madelena Miniate stāstīs par piedzīvojumiem

“Sveika, Latvija” braucienā un Gaŗezera vasaras vidusskolā  

  Sekos siltas pusdienas, kafija un izloze 
Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja
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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

2011. gadā mūžībā aizsaukti mūsu
draudzes locekļi:

MIRDZA BREMPELIS
Dzimusi 1919. gada 12. oktobrī Permā, Krievijā,

mirusi 2011. gada 1. decembrī Portlandē, Oregonā

ANDRIS PĒTERSONS
Dzimis 1937. gada 26. decembrī Rīgā,

miris 2011. gada 5. decembrī West Linn, Oregonā

Dieva mierā aizgājuši

mūža biedrs

diakons JĀNIS ELBERTS
miris 2011. gada 8. septembrī

mūža biedre

HERTA PAREIZS
mirusi 2011. gada 21. oktobrī

mūža biedre

MIRDZA KRILOVA-ŠMITS
mirusi 2011. gada 6. decembrī

biedre

ANNA ŠTRAUSS
mirusi 2011. gada 15. jūlijā

Viņus mīļā piemiņā paturēs
OREGONAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Viņus piemin
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FLORIDĀ

Ak, retākas rindas
ik gadus mums top.

SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA)
• 10. martā plkst. 7.30 Labyrinth 

Choir koncerts Hancock baznīcā 
(1912 Mass Ave, Lexington MA), 
diriģente Anita Kuprisa.

FILADELFIJA (PA) 
• 11. martā pēc dievkalpojuma 

plkv. O. Kalpaka piemiņai Stu -
den tu korporāciju kopas rīkotas 
pusdienas. 

• 18. martā pēc dievkalpojuma 
Dr. Melisas Čakares referāts Be -
tween a Rock and a Hard Place: 
The Lands Contested by Hitler 
and Stalin.

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 18. martā plkst. 12.30 Dien-

vidkalifornijas latviešu biedrības 
biedru pilnsapulce; būs kafijas 
galds (1955 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039).

DKLB informācijas tālr.: 323-
663-6267. DK LB Informācijas 
biļetens tīmeklī: www.biletens.com

MILVOKI (WI) 
• 10. martā izrāde „Miss Saigon!” 

ienākumi Dziesmu svētkiem; 
rīko DV apvienība (8845 West 
Lynx Avenue Milwaukee, WI 
53225-1894).

• 11. martā plkst. 2.00 Kreditsa-
biedrības gada sapulce latviešu 
namā. 

• 25. martā plkst. 4.00 latviešu 
nama gada sapulce. 

MINEAPOLE (MN) 
• 18. martā plkst. 1.00 draudzes 

nama telpās (3152 17th Avenue 
South Minneapolis, MN 55407) 
režisora Anša Epnera 1990. gada 
filma „Es esmu latvietis” – inter-
vijas ar latviešiem visā pasaulē. 
Ieeja $ 5.00, būs kafijas galds. 

• 25. martā pēc dievkalpojuma 
DV apvienības biedru pilnsa pulce. 

• No 12. līdz 14. aprīlim Trim-
das latviešu archīvu un kultūras 
konference Elmer L. Andersen Li    b -
rary telpās, Minesotas universitātē 
(222 - 21st. Ave., South) sadarbībā 
ar Amerikas latviešu apvienību, 
mūzeju „Latvieši pasaulē” un 
IHRC. Dalības maksa $80.00 vai 
$35.00 dienā. Pieteikšanas: www.
alausa@org vai zvanot pa tālr.: 
301-340 -1914.

ŅUJORKA (NY) 
• 18. martā Salas baznīcā (4 

Riga Lane, Melville, NY) pēc 
dievkalpojuma Pavasaŗa sarīko-
jumā „Es esmu latviete” Salas 
skolas absolvente Madelena Mi  -
niate stāstīs par piedzīvojumiem 
Gaŗezera vasaras vidusskolā un 
ALAs rīkotajā „Sveika, Latvija!” 
braucienā. Būs siltas pusdienas, 
kafija un izloze. Laipni ielūdz 
Salas novada dāmu komiteja.

PRIEDAINE (NJ) 
• 10. martā plkst. 6.00 (1017 

Highway 33 East Freehold, NJ 
07728) piemiņas vakars dzej nie-
kam Gunaram Saliņam (1924-2010) 
un viņa dzīvesbiedrei literātūr-
zināt niecei Dr. Jautrītei Saliņai 
(1924-2010). Sarīkojumu vadīs 
Gunara un Jautrītes Saliņu bērni: 
mācītājs Laris Saliņš; dziedātāja 
Laila Saliņa; jaunākā meita – flau -
tiste un psīchoterapeute Lalita 
Saliņa. Viņi pastāstīs par Gunara 
un Jautrītes Saliņu dzīves gaitām 
aizritējušā gadsimta 50. un 60. ga -
dos Ņujorkā, viņu darbību trimdas 
mākslinieku „Elles ķēķa” laikā; 
stāstījumu papildinās fotoattēli un 
komponistu Arnolda Šturma, Gun -
degas Šmites un Lailas Saliņas 
dziesmas ar Gunara Saliņa tekstu; 

dzejoļu un Jautrītes Saliņas pie -
zīm ju lasījumi. Vakariņas. Dalī-
bas maksa $20.00 Informācija: 
www.priedaine.org 

SANFRANCISKO (CA) 
• 10. martā plkst. no plkst. 6.30 

līdz 8.30 fotografa Jāņa Miglava 
foto izstādes Ancient Myths & 
Vineyard Light atklāšana The 
Mumm Napa Gallery (tālr.: 707-
967-7740). 

• 11. martā plkst. 1.00 Latvijas 
Kultūras akadēmijas profesores 
Dainas Teteres referāts „Kad sē  -
miotika Latvijas kultūras dārzos 
pastaigājas” draudzes namā (425 
Hoffman Ave.). Ieeja par vismaz 
10 dolaru ziedojumu. Studentiem 
un skolēniem ieeja brīva.

SIETLA (WA)
• 18. martā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 10.30, Latviešu 
biedrības Vašingtonas štatā (LBVŠ) 
gada sapulce (11710 – 3rd Ave. 
N. E. Seattle, WA 98125).

SV. PĒTERSBURGA (FL)
• 10. martā, plkst. 2.00 biedrības 

namā (1705 9th Ave North St. 
Petersburg, FL 33706, tālr.: 727- 
365-7856) diriģenta Vladimira 
Hohlova 20 gadu darbības jubile-
jai veltīts biedrības koŗa kon-
certs; pēc koncerta jubilejas kliņ-
ģeris un kafija. Dalības maksa – 
vismaz $20.00.

• 13. martā, plkst. 1.00 biedrības 
namā videoizrāde „Brāļi Kokari”, 
būs kafija un cepumi. Ieejas zie-
dojums – $3.00. 

• 15. martā plkst. 2.00 biedrības 
literārā pulciņa sanāksme biblio-
tēkas telpās. Informācija, zvanot 
Mārai Ritumai, tālr.: 727-797-1933.

• 17. martā plkst. 2.00 biedrības 
namā DV leģionāru un kaŗavīru 
pēcpusdiena. 

• 18. martā plkst. 1.30 doku-
men tārfilmas „Taisnība par lat-
viešu leģionu” izrādi. Rīko DV 
apvienība. 

VAŠINGTONA (DC)  
• 18. martā  plkst. 1.15  draudzes 

nama lielajā zālē (400 Hurley  
Avenue, Rockville MD 20850-
3121)  DV apvienība  izrādīs Lat-
vijas žurnālista A. Skalberga do -
kumentāro videofilmu  ,,Taisnība 
par Latviešu leģionu”, kas atspēko 
maskaviešu melus. Visi laipni 
aicināti. Ieeja brīva. 

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr. (58 Irving St., Brookline, 
Ma 02445): 11. martā dievk. ar 
dievg., 18. martā un 25. martā 
dievk. Dievk. sākas plkst. 11.00. 
Māc. J. Mazura. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā (424 Ju -
ni per St., Quakertown, PA 18951): 
25. martā plkst. 2.00 dievk., pēc 
dievk. kafija. Lankasterā Mt. Ca -
 lvary Lutheran Church (308 East 
Petersburg Rd. Lititz, PA 17601): 
18. martā plkst. 3.00 dievk.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 11. 
martā dievk. ar dievg. 18. martā 
dievk. 25. martā dievk. ar dievg, 
pēc dievk. draudzības stunda. 
Dievk. sākas plkst. 10.00. Bībeles 
stunda 9. martā plkst. 11.00. 
Drau dzes māc. A. Greiema, tālr.: 
517- 614-4853. Ērģ. R. Ozoliņš, 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr. (Shepard of the Coast Lutheran 
Church 1909 E. Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale). 18. martā plkst. 

2.00 dievk., pēc dievk. draudzes 
gada sapulce. Diakone Abija 
Venta, tālr.: 954-427-3558. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): dievk.: 
11. martā ar dievg., 18. martā, 
25. martā ar dievg. Dievk. sākas 
plkst 11.00; māc. D. Kaņeps. 21. 
martā plkst. 11.00 kristīgas filmas 
skatīšanās un pārrunas. 28. martā 
plkst. 11.00 ekskursija uz Losan dže-
 losas ievērojamākām baznīcām. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073, 
tālr.: 610-353-2227). 11. martā plkst. 
11.00 O. Kalpaka atceres dievk., 
pēc dievk. Studentu korp. kopas 
rīkotas pusdienas. 18. martā plkst. 
11.00 dievk., pēc dievk. Dr. Meli-
sas Čakares referāts Between a 
Rock and a Hard Place: The Lands 
Contested by Hitler and Stalin. 25. 
martā plkst. 11. 00 dievk. (pirms 
dievk. plkst. 10.00 pankūku bro -
kastis); plkst. 3.00 dievk. ar dievg. 
Vilmingtonā Good Shepherd bazn. 
(1530 Foulk Road, Wilmington). 

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505; tālr.: 616-361-
6003): 11. martā plkst. 10.00 dievk., 
pēc dievk. draudzes pilnsapulce. 
25. martā plkst. 10.00 dievk. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kalama-
zoo, MI 49996): 11. martā plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. kafija. 
15. martā plkst. 4.00 Bībeles 
stunda Ciemā „Latvija”. 18. martā 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 25. martā plkst. 
10.00 dievk., pēc dievk. kafija.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107): 11. martā 
plkst. 11.00 dievk., viesmāc. Dr. 
P. Barbins. 18. martā plkst. 11.00 
dievk. un draudzes sapulce. Māc. 
Dr. S. Eglīte. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Road, East 
Lansing, MI). Māc. A. Greiema.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr. (21 Garden St., Manchester, 
CT 06040): 18. martā plkst. 
12.15 dievk., diak. I. Kaņeps.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 18. martā 
dievk. angļu val. ar dievg. un kris-
tībām. 20. martā plkst. 7.00 me -
ditāciju un lūgšanu vakars. 22. 
martā plkst. 10.00 Bībeles stun-
da. 25. martā dievk. ar dievg. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 11. martā plkst. 
11.00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
sadraudzība. 15. martā plkst. 10.30 
Bībeles stunda. 18. martā plkst. 
11.00 dievk., pēc dievk. sadrau-
dzība. 25. martā plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg., būs īpaša mūzika; pēc 
dievk. sadraudzība. 29. martā 
plkst. 10.30 Bībeles stunda. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 11. martā plkst. 
1.30 dievk. ar dievg. draudzes diev -
namā Īstbransvikā. 18. mar  tā 
plkst. 8. 30 dievk. ar dievg. Leik-
vudā (Igauņu bazn. 607 E. 7th 
St.). 25. martā plkst. 3.30 dievk. 
dr. dievn. Īstbransvikā (12 Gates 
Ave, East Brunswick, NJ). Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko, tālr.: 908-

638-1101; e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 10. 
martā plkst 2.00 Manhatanā 
(Seafarers & Intl House, 123 E 
15th St, NY NY 10003) dievk., 
māc. L. Saliņš. 11. martā plkst. 
10.00 dievk. Jonkeru bazn. (254 
Valentine Lane, Yonkers NY 
11705), māc. J. Saivars, piedalīsies 
vijolniece Una Tone, čellists Dā  -
vids Moors, pianiste Inese Ce  -
derbauma, pēc dievk. pankūku 
brokastis; Salas bazn. (4 Riga 
Lane, Melville NY 11747) plkst 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš; Dža-
 maikā (162-10 Highland Ave, 
Jamaica NY 11432) dievk. plkst. 
3.00, māc. L. Saliņš. 18. martā 
plkst. 10.00 dievk. Jonkeru bazn., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš. 25. 
martā plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., diak. I. Kaņeps; Salas bazn. 
plkst 10.30 dievk., māc. J. Saivars. 
Mājaslapa: www.nydraudze.org

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 18. martā 
plkst. 1.00 dievk.; pēc dievk. kafi-
ja. Māc. R. Franklins. Dr. sek-
retāre Vija Āriņa: vijaarins@
yahoo.com

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): 11. martā 
plkst. 11.00; pēc. dievk. kafijas 
galds. 25. martā dievk. plkst. 
10.00, pēc dievk. padomes sēde. 
Māc. K. Žols. Inf.: www.lvnc.org

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar 

groziņiem. Draudzes priekšn. I. 
Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
– 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 11. martā plkst. 10.30 
dievk. angļu val. un kristības. 18. 
martā plkst. 10.30 dievk. ar 
dievk. ar dievg. 25. martā plkst. 
10.30 dievk. ar dievg. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net Bazn. mājas-
lapa: www.seattlelatvianchurch.org

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: 18. martā plkst 2.00 dievk. 
Trīsvienības bazn. (35 Furman 
Str.) Skenektedijā. Prāv. O. Snie-
dze, ērģ. Karola Materna (Carol 
Matern). 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): 11. martā 
dievk. ar dievg. un kristībām. 
plkst. 1.00 draudzes pilnsapulce. 
18. martā dievk. 25. martā dievk. 
ar dievg., marta jubilāru apsveik-
šana. Bībeles stunda biedrības 
namā 11. martā plkst. 11.00. 
Drau dzes māc. A. Pelds, tālr.: 
727-368-0935, dr. priekšn. A. 
Norberga, tālr.: 727-367-6001. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr. (400 Hurley Avenue, Rock-
ville MD 20850-3121, tālr. bazn.: 
301-251-4151). Māc. A. Vārs berga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: maca -
vp  @yahoo.com Informācija: http://
www.dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT). draudzes priekšn. V. Bach-
mute, tālr.: 860-644-3268.
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Mūsu mīļā māmiņa, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa

ILGA BALODIS MD,
dzim. APINIS

Dzimusi 1918. gada 5. novembrī Tartu, Igaunijā,
mirusi 2011. gada 30. novembrī Čikāgā, USA

Mūžībā aizgāja
mūsu mīļā māte un vecmāte

ĀRIJA IRĒNE JĒGERS,
dzim. DRAVIŅŠ

Dzimusi 1930. gada 19. augustā Rīgā,
mirusi 2012. gada 28. janvārī Čikāgā

Pēc viņas sēro
MEITA ANITA

DĒLS KĀRLIS AR SUSAN
MAZBĒRNI RENĒ AR COLIN, PATTY AR DANNY, TAY

MAZMAZBĒRNI MAKSIS, NIKOS, ARIJA 

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GUNDARS, KRISTĪNA, DĀVIS UN MIJA JĒGERS

ANDA, SEAN, ALEXANDRA UN JACKSON MCGOWAN

Vakarzvaigzne
Mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.
A. Lūsis

Pieminot aiziešanu mūžībā

IRĒNE A. KAŅEPĀJA
Dzimusi 1914. gada 22. jūnijā Rankas pag.,
mirusi 2011. gada 14. martā Toms River, NJ

Mūža miegā aizmigusi mūsu mīļā māmiņa un sieva

MĀRA VILMANIS,
dzimusi VORPS

Dzimusi 1942. gada 7. septembrī Bukaišos,
mirusi 2012. gada 28. februārī Toronto

Mūžībā aizgājusi

MĀRA VILMANIS,
dzimusi VORPS

Dzimusi 1942. gada 7. septembrī Bukaišos,
mirusi 2012. gada 28. februārī Toronto

Šīs zemes gaitas beigusi

MĀRA VILMANIS,
dzimusi VORPS

Dzimusi 1942. gada 7. septembrī Bukaišos,
mirusi 2012. gada 28. februārī Toronto

2011. gadā Aizsaulē aizgājuši
DV Apvienības Bostonā mūža biedri:

ĒRIKA AUĢIS
JĀNIS E. AUĢIS

LIDIJA SMILGA BĒRZIŅŠ
KĀRLIS CĪRULIS

VALTERS GRĪNBUŠS
MĀC. DR. IMANTS KALNIŅŠ

MIRDZA STENDZENIEKS

Paturot sirdī un atmiņā
MEITAS UN RADI LATVIJĀ

Mīļā piemiņā viņu glabās
VĪRS VALENTĪNS, MEITAS KRISTĪNA UN ANITA AR ĢIMENĒM

Par viņu sēro
BRĀĻA DĒLI ROBERTS UN HARIJS AR ĢIMENĒM

Par viņas aiziešanu sēro
BRĀLIS DZINTARS AR DZĪVESBIEDRI HELINA,

MĀSĪCA DACE AR ĢIMENI

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA BOSTONĀ

Ar Tavu spēku, pie Tavas rokas, varu dzīvot.

...Kaut tā mana māmuliņa
Otru mūžu dzīvojusi...

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

Dieviņ, iededz Vakarzvaigzni –
Zemes bērns uz mājām iet.

Ak, retākas rindas...

Mūžībā aizgājusi

ZAIGA PETROVSKA,
dzim. STARĶIS

Dzimusi 1937. gada 22. novembrī Rīgā,
mirusi 2012. gada 3. martā Grand Rapidos, Mičiganā, ASV

Lai Dieva miers Tev, mīļā

NORA PLOSTNIEKS,
dzim. OZOLIŅŠ

Dzimusi 1931. gada 24. jūnijā Bauskā,
mirusi 2012. gada 1. janvārī N. wales, PA

Mūžībā aizgājis rotkalis

DAUMANTS TOMSONS
Dzimis 1927. gada 8. jūlijā,

miris 2012. gada 22. februārī
25 gadus no savām vasarām viņš veltīja,

mācot rotkalšanu Gaŗezerā Vasaras vidusskolas audzēkņiem.

Viņu vienmēr mīlestībā atcerēsies
VĪRS IVARS, DĒLS ĒRIKS AR SIEVU SANDRU UN MAZBĒRNIEM ANNIŅU UN KRIŠU

DĒLS EDUARDS AR SIEVU KAIJU UN MAZDĒLU MĀRTIŅU
MĀSA RŪTA AR ĢIMENI, BRĀLIS AIVARS AR ĢIMENI

UN RADI ASV UN LATVIJĀ

Nekad Tevi neaizmirsīsim...
VĪRS HARALDS, DĒLI ELMĀRS UN INGMĀRS

SVAINE ELGA DUSS AR VĪRU LAIMONI LATVIJĀ

Skumjās un pateicībā viņu piemin
GAŖEZERA VADĪBA UN SAIME

„...Ir mīlestība, kas, kad ērkšķi dzeļ,
Vēl zied un zeļ.” Vēl zied un zeļ ...
(No baznīcas dziesmas # 180, LELBĀL Dziesmu Grāmatas)

Viss paiet, kam jāpaiet, 
Un atpakaļ vairs nenāk,
Tik saule riet tāpat kā senāk.
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S P O R T S

Latvijas vēstnieks ASV 
skrien maratonu

Latvijas vēstnieks ASV Andrejs 
Pildegovičs 19. februārī pieda-
lījās ASV pirmā prezidenta 
Džordža Vašingtona dzimšanas 
atceres dienai veltītajā maratonā 
Grīnbeltā, Merilendā. Pilnu mar-
atona distanci (42,195 km) vēst-
nieks noskrēja 4 stundās, 25 mi -
nūtēs un 8 sekundēs.

A. M.
Ārzemju latviešu dzī  ves 
un sporta fotografam 

un reportierim 60 
gadu gaŗumā Reinim 
Upem-Upsonam – 90 

gadu jubileja
Apmēram 1946. gadā, kad bēg ļu 

jeb pārvietoto personu nometnēs 
Vācijā sāka dibināt trimdas lat-
vie šu organizācijas un rīkot sporta 
sacensības, bija vajadzīgi fotografi 
un reportieŗi.

Slēpošanas meistars Reinis Upe 
vienmēr piedalījās lielākajos lat -
viešu sarīkojumos. Viņš sūtīja foto-
 grafijas un rakstus jau pirmajām 
latviešu pēckaŗa avīzēm Vācijā – 
Tēvzemei Hanavā (1947. gadā) un 
Latvija Gincburgā, arī izdevu-

mam „Trimdas sports” Toronto. 
Garmišpartenkirchenas olim -

pis   kajā stadionā 1949. gada zie  mā 
vācieši rīkoja pirmās un vienīgās 
starptautiskās pārvietoto personu 
meistarsacīkstes, kuŗās Reinis Upe 
uzvarēja 18 km slēpošanā. Sacen-
sības vēroja arī kādreizējais Lat-
vijas sporta preses „tēvs”, rīdzi nieks 
Arnolds Šmits. Tēvzemē tika ap -
rakstīti labākie sasniegumi, pie-
bilstot: „Reinis būs mūsu rīt die nas 
meistars slēpošanā”. R. Upe 1943. 
gadā Siguldā 18 km distancē bija 
ieguvis Vidzemes meistara nosau-
kumu. Atstājis Latviju, viņš pie  da -
lījās triju valstu sportistu – Lat-
vija, Vācija, Amerika – meistar-
sacīkstēs. Vēlāk R. Upe kļuva vai -
rākkārtējs latviešu meistars kalnu 
slēpošanā.

Reinis Upe ieceļoja ASV 1949. ga -
da septembrī, un laikraksta Laiks 
sporta redaktors Vilis Čika viņu 
1951. gadā uzaicinaja iesūtīt foto-
grafijas un rakstus. Galvenais re -
daktors Kārlis Rabācs lūdza viņu 
aprakstīt latviešu lielākos sarīko-
jumus un sūtīt fotografijas, vai  rāki 
R. Upes raksti tika ievietoti pirmā 
lappusē. Laika gaitā R. Upe ie  -
sūtīja simtiem reportāžu, un 
1955. gada 31. decembŗa numurā 
minēts, ka R. Upe ir „galvenais 
sporta nodaļas līdzstrādnieks”. 

Klīvlandē 1959. gadā pirmo 

reizi ASV viesojās PSRS basket-
bola vienība, un sporta redaktors 
V. Čika lūdza Reini Upi pārstāvēt 
Laiku, atsūtot preses karti. Reinis 
Upe bija vienīgais ārzemju repor-
tieris, kam bija atļauts atrasties 
laukumā ar fotokameru un inter-
vēt latviešu sportistus Maigoni 
Valdmani un Valdi Muižnieku. 
Intervija izdevās labi, krievu spor-
tisti tikai dusmīgi noskatījās. 

Vārds Jūrmala, parasti saistās ar 
kāpām, sauli un ... vasaru, bet par 
to cik skaista un baudāma var 
būt plūdmale arī ziemā, šī gada 
janvāŗa beigās pārliecinājās zie-
mas peldēšanas entuziasti (po -
lārlači jeb roņi) no 28 dažādām 
valstīm. Pulcēšanās iemesls – 8. 
Pasaules meistarsacīkstes ziemas 
peldēšanā, kas pateicoties organi-
zātoriem – Starptautiskajai zie-
mas peldēšanas asociācijai sa  -
dar bībā ar ziemas peldēšanas 
klubu Latvijā „Jelgavas roņi” 
šogad tika rīkotas Latvijā. 

Sacensībās piedalījās ap 1200 
sportistu, daži dalībnieki pār-
stāvēja pat tik eksotiskas zemes kā 
Austrālija, Dienvidafrika, Mek-
sika, Indija un Botsvana. Viskup-
lākais peldētāju skaits pieder zie-
 mas peldēšanas lielvalstij Somijai 
– 344 dalībnieki. Otrā vietā pār-
stāvju skaita ziņā ir Latvija – ar 
224 ziemas peldētājiem, trešajā 
Krievija – ar 192 aukstum mīļiem.

Ar prieku gribu pavestīt ka 
meistarsacīkstēs piedalījāmies 
arī mēs – vienīgā komanda no 
ASV, Bronksas polārlāči jeb The 
Bronx Polarbears, tāpēc visas 
vienības vārdā  saku milzum lielo 
paldies Ņujorkas Daugavas Va -
na giem, par atsaucību bez kuŗu 

Latvijā pulcējas roņi un leduslāči
atbalsta Amerikā dzīvojošiem lat -
viešiem – vienības dalībniekiem,  
sacensības būtu gājušas secen.  
Daugavas Vanagu palīdzīga roka 

latviešus un atbalstīt sacensības. 
Vienības priekšsēdim, ziemas 

peldēšanas veterānam Valdim Frei -
manim, rit jau 30 ziemas peldē-

ziemas peldēšanai ir apbrīnojama; 
bieži esam dzirdējuši viņu sakām: 
„man vienalga kāds ārā ir laiks 
– lietus vai putenis, es eju peldēt,” 
un viņš tik tiešām iet, iet peldēt 
iedvesmojot arī mūs, pārējos vie-
 nības biedrus uzticēties savam 
ķer menim un vienkārši ļauties...  

Valdim Čirkstam, Līgai Frei-
ma nei un Bronksas Televīzijas di  -
rektoram Maiklam Knobbem šī 
ir trešā aktīvas peldēšanas sezona 
un pirmās ziemas peldēšānas sa -
 censības. Katrs startēja savā ve  -
cuma grupā un peldēšanas katē -

un mēs jau sākam aktīvu saga -
tavošnās darbu, lai mūsu starti 
kļūtu no gada uz gadu labāki un 
rezultāti augtu.

Meistarsacīkstes notikušas, bet 
leduslāču peldēšanas sezona tur-
pinās. Atgriezušies no sacensī bām 
tūlīt „peldējām” uz nākamajām sa -
censībām, kuŗu organizēšanu un 
tradicijas turpināšanu bija uzņē-
mies Maikls Knobbe. Valentīna 
dienas peldes Take a plunge with 
the loved one ideja dzima pagā ju-
šogad, kad parasti, ziemas mēne-
šos aizmirstā un klusā Orchard 
plūdmale Bronksā atdzīvojās un 
pulcēja vairāk nekā 100 peldētājus  
un divtik vērotājus. Ar lepnumu 
skatījāmies, ka Orchard beach 
plūdmalē plīvo Latvijas karogs, 
kā arī bijām priecīgi par vietējo 
lielo interesi uzzināt ko vairāk par 
mums – “trakajiem latviešiem”, kas 
peld aukstā ūdenī. Tāpat kā pērn, 
tā arī šogad, Valentīna dienas 
jautrā pelde tika rādīta Bronksas 
televīzijā un reklāmēta vairākos 
sociālajos tīklos. Tagad šī jaunie-
dibinātā tradicija vienoja trīs pel-
 dētāju grupas dažādās pasaules 
malās; Orchideju plūdmalē Bron   k-
 sā, Rīgas jūrmalā Latvijā un Ame -
rikas Ziemeļrietumu Ērgļupē – 
visi vienojās kopīgai peldei vienā 
dienā, vienā laikā. Domājams, ka 
tradicionālā pelde Take a plunge 
with the loved one nostiprināsies 
un notiks biežāk – katru ziemas 
mēnesi pa vienai. Aicinām visus 
interesentus Kanadā un citās ASV 
pavalstīs sazināties ar mums un 
pievienoties šim mazajam, vese -
līgajam un visnotaļ dzīvelīgajam 
„neprātam”. 

Ziemas peldētāju vārdā
Līga Freimane 

P.S. Vairāk informācijas par 
meistarsacīkstēm, kā arī citām 
Bronksas leduslāču aktivitātēm 
skatīt http://www.nwpolarbears.
blogspot.com Bronx Polarbears 
on Facebook. http://www.win-
terswimming2012.com

Bronksas ziemas peldētāju 
emblēma

Bronksas leduslāči – no kreisās: Raitis Ābele, Valdis Freimanis, 
Līga Freimane, Valdis Čirksts un Maikls Knobbe

tika sniegta tieši laikā un jo īpaši 
par šo iespēju piedalīties esam 
aizkustināti arī tāpēc, ka tik liela 
mēroga ziemas peldēšanas mei -
starsacīkstes Latvijā notiek pir mo 
reizi un visi dalībnieki kā viens 
joprojām uzskata ka šī bija goda 
lieta pārstāvēt ārzemēs dzīvojošos 

šanas sezona un šīs bija trešās  
pasaules meistarsacīkstes, kuŗās 
viņš piedalījās. Valdis ir ļoti aktīvs 
šī sporta veida piekritējs, kas ar 
savu entuziasmu un paraugu gan 
Latvijā vēl „padomju laikos”, gan  
ASV, vienmēr ap sevi ir pulcējis 
peldēt gribētājus. Viņa uzticība 

Sniegotajā Latvijā Līga ar abiem 
Valžiem
go   rijā. Visi ir ļoti apmierināti par 
savu izvēli piedalīties meistarsa-
cīkstēs un atzīst, ka šāda pieredze 
bija ļoti noderīga mācību stunda 
– ir iepazīti konkurenti, ir pamē-
ģināts peldēt „citos ūdeņos” un ci -
tādos platuma grados. Jāpiemin, ka 
sacensību norises laikā Latvijas zie-
 ma neskopojās ar salu un sniegu, 
dažviet temperātūra nokritās līdz 
pat -20 pēc Celsija...

Nākamās sacensības ir pare-
dzētas 2014. gadā Somijā, Ziemas-
svētku vecīša pilsētā Rovaniemi, Līga un Valdis āliņģī

Reinholds Upsons „Zelta svil-
pes” saņemšanas dienā

Reinis Upe-Upsons slēpo Kolorado

šanas tiesnesis, būdams vienīgais 
Ohaijo pavalsts pārstāvis. 

Kopš bērnības dienām Val mierā 
Reinis Upe spēlējis Eiropas fut-
bolu, bijis treneris un tiesnesis. 
Amerikas futbola federācija (Soccer 
Federation – USSF) Reinholdu 
Upsonu 80 gadu jubilejā par 

nesavtīgo zie -
došanos spor-
tam un ties ne -
ša darbu 2000 
spēlēs apbal-
voja ar „Zelta 
svilpi”. 

Laika 2008. 
gada 19. jūlija 
numurā bija 
ievieota R. Upes-
Upsona pēdējā 
reportāža. 

Vēsma 
Žīgure

pasaules ranga līderes, Pa  saules 
kausa ieguvējas un Eiropas čem pio -
nes – Spānijas futbola izlases spēli.

Futbola tiesneša žests

Amerikas latviešu meistarsa-
cīkšu laikā 1964. gadā Milvokos 
ar ALAs Sporta nozares atbalstu 
notika pirmā sporta fotografija 
izstāde, kuŗā R. Upe saņēma 
godalgu – lielu sudraba šķīvi.

1977./1978. gados Amerikas 
slēpošanas savienība iecēla Rein-
 holdu Upsonu (tāds ir viņa vārds 
kopš 1964. gada) par ASV nacio-
nālās vienības goda treneri. Zie  mas 
olimpiskās spēlēs Leikplesidā 
1980. gadā R. Upsons bija slēpo-

Latvijas futbola 
tiesnešiem uztic vadīt 

pasaules spēcīgāko 
vienību spēles

Pagaidām augstāko atzinību iz -
pelnījušies trīs Latvijas futbola ties-
neši, kuŗiem uzticēts tiesāt FIFA 

Spāņi 29. februārī savā laukumā 
Malagā pārbaudes spēlē tikās ar 
Venecuēlu, kas pasaules rangā ir 
46. vietā. Par spēles galveno ties-
nesi norīkots Latvijas labākais ar -
bitrs Andris Treimanis, viņa asis-
tenti bija Haralds Gudermanis un 
Alekejs Spasjoņņikovs. Līdz šim 
neviens Latvijas tiesnesis nebija 
apkalpojis spēli ar tika augsta 
līmeņa izlases piedalīšanos.

Jāpiebilst, ka tā nav pirmā aug-
sta atzinība Latvijas tiesnešiem 
šajā gadā, jo Maskavā Eiropas 
kausa izcīņas spēles plūdmales 
futbolā tiesāja Latvijas pārstāvis 
Jurijs Ivušins.

P. Karlsons


