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Uz ANO Ģenerālās Asam-
blejas 67. sesijas atklāšanu sep-
tembrī ieradās visu dalībvalstu 
pārstāvji, arī Latvijas Valsts pre-
zidents Andris Bēr ziņš. Kopā 
ar padomdevē jiem un diplo-
mātiem prezidents 30. septem-
brī piedalījās Pļaujas svētku 
dievkalpoju  mā Ņujorkas lat-
viešu ev. lut. draudzes Salas 
baznīcā. Diev kalpojumu vadīja 
mācītājs Laris Saliņš, mūzicēja 
Teksa sas pavalsts Hjūstonas 

Latvijas Valsts prezidenta
viesošanās Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Salas baznīcā

pilsē   tas operas galvenais fago-
tists Kārlis Vilciņš. Viņš uzau-
dzis Longailendā, un daudzi 
draudzes locekļi viņu labi at -
ceras. 

Pēc dievkalpojuma prezidents 
lejas zālē pastāstīja par paš -
reizējiem aptākļiem Latvijā un 
atbildēja uz jautājumiem. Dā  -
mu komitejas locekles piedā-
vāja apmeklētājiem uzkodas, 
viņi noklausījās mūziķa Kārļa 
Vil ciņa solo. Dāmu komitejas 

priekšniece Ilze Beiniķe patei-
cās K. Vilciņam un pasniedza 
puķes. Prezidentu uzrunāja 
Ņujorkas latviešu organizācijas 
padomes priekšniece Baiba 
Rudzīte un Salas novada vecā-
kais Jānis Riekstiņš. ALJAs pār-
stāves uzaicināja prezidentu 
apmeklēt ALJAs kongresu Ņu -
jorkā Pateicības dienas svinī -
bās. Prezidents iepazīstināja 
apmeklētājus ar diplomātiem: 
Latvijas vēstnieku ANO Nor -

No kreisās: Valters fon Holts ar dēlu Aleksandru, Ingrīda Veide fon Holta ar dēlu 
Maksimilianu, Latvijas prezidents Andris Bērziņš, Lilita Veckaktiņa, Marita 
Sabalina

Latvijas Valsts prezidents ar Latvijas studentiem Matīsu Zemīti (no kreisās), Māri 
Rozenfeldu un Maiju Rozenfeldi

Sākusies reģistrēšanās 
ASV Valsts

departamenta 
imigrācijas vīzu

loterijai DV-2014. 
Reģistrēties loterijai 
iespējams līdz 2012. 
gada 3. novembrim. 

Uzvarētājus,
kuŗi varēs pieprasīt DV 

imigrācijas vīzas,
nosaka pēc nejaušības 
principa datorizētas 

izlozes rezultātā.
Vīzas tiek sadalītas starp se -

šiem ģeografiskiem reģioniem, 
turklāt lielāks vīzu skaits tiek 
piešķirts reģioniem, no kuŗiem 
uz ASV emigrējuši vismazāk 

ASV valsts departamenta
imigrācijas vīzu loterija

cilvēku. Vīzas netiks piešķirtas to 
valstu pārstāvjiem, no kuŗām 
pēdējo piecu gadu laikā uz ASV 
emigrējuši vairāk nekā 50 000 
cilvēku. Neviena no loterijas 
dalībvalstīm nesaņem vairāk par 
7% DV imigrācijas vīzu viena 
gada laikā.

ASV Kongresa apstiprināto 
ikgadējo DV imigrācijas vīzu 
loterijas programmu (Diversity 
Visa Lottery) jeb „Zaļās kartes” 
loteriju administrē ASV Valsts 
departaments. ASV Imigrācijas 
un naturālizācijas akta 203(c) 
sadaļā noteikts, ka katru gadu 
tiek piešķirtas 50 000 imigrā-
cijas vīzas ASV pastāvīgā ie   dzī-
votāja statusa iegūšanai per -
sonām, kas atbilst noteiktiem 
kritērijiem un kas dzimušas 
valstīs, piemēram, Latvijā, no 
kuŗām uz ASV emigrējošo ie -
dzīvotāju īpatsvars ir zems.

Pieteikumi dalībai loterijā 

manu Penki, līdzšinējo Latvijas 
vēstnieku ASV Andreju Pilde-
goviču un jauno vēstnieku 
Andri Razānu.

Prezidents pakavējās, lai pa  -
tērzētu ar Longailendas latvie-
šiem un sagādātu iespēju kopā 
ar viņu nofotografēties visiem, 
kuŗi vēlējās. Latvijas delegācijai 
laikus bija jādodas uz lidostu, 
bet Salas baznīcā turpinājās 
Pļaujas svētku sarīkojums. Ap -
meklētājus pacienāja ar siltām 

pusdienām, notika izloze, kuŗā 
varēja laimēt duci grozu, ar dā -
mu komitejas sagādātiem lat-
viešu gardumiem.

Sarīkojumā ieradās vairāki 
sen neredzēti latvieši, jaunas 
ģimenes ar maziem bērniem 
un studenti no Latvijas, kuŗi 
mācās Ņujorkā. Gaidīsim Lat-
vijas prezidentu ciemos atkal 
nā  kamgad!

Ēriks Niedrītis

jāiesniedz elektroniski iepriekš 
minētā reģistrēšanās periodā, 
lietojot E-DV sistēmu: www.
dvlottery.state.gov

ASV vēstniecība Latvijā ie -
saka reģistrēties laikus, jo lielā 
pieprasījuma radītā pārslo go-
juma dēļ reģistrēšanās perioda 
pēdējās dienās sistēmas darbībā 
varētu būt traucējumi. Pietei-
kumus nebūs iespējams iesniegt 
pēc 2012. gada 3. novembra 
plkst. 12.00.

Informācija par pieteikšanās 
prasībām, valstu saraksts, kuŗās 
dzimušie pilsoņi var piedalīties 
loterijā, un atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem par 
DV-2014 imigrācijas vīzu lote-
riju atrodamas DV-2014 loteri-
jas instrukcijās interneta vietnē: 
http://latvian.riga.usembassy.
gov/green_card.html

ASV vēstniecība Rīgā,
Preses un kultūras nodaļa

Laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija di  gi-
tālizētie izdevumi ir brīvi pieejami Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Digi-
tālās bibliotēkas portālā no jebkuŗas vietas 
Latvijā un visā pasaulē. Periodikas portālā 
iespējams izdevumu pārlūkot pēc nosau-
kuma, kā arī meklēt interesējošo vārdu vai 
nu visos digitālizētajos laikrakstos un 
žurnālos, vai izvēlēties meklēšanu vienīgi 
laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija rakstos, 
virsrakstos un attēlos. Apmeklējiet LNB 
Digitālo bibliotēku www.periodika.lv !

Redakcija un izdevēji pateicas visiem, kas 
atbalsta mūsu laikrakstu digitālizāciju 

LNB!

Cienījamie lasītāji!
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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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Agris Makarēvičs, vīrietis, kam 
mēs visi kopā sagādājām naudu 
acu operācijai, šobrīd rūpīgi 
pilda ārstu pēcoperāciju posma 
priekšrakstus, katru dienu pilina 
vairāku veidu acu zāles tieši pro-
 tezēšanai ap  strā dātajā acī, reizi 
mēnesī apmek   lē savu acu ārsti 
Rīgā. „Vārdu sakot, viņš varonīgi 
turpina iet uz priekšu pa šo pa -

tiešām grū to, ilgo ceļu, gaidot to 
pēdējo – laimīgo posmu, ko gai -
dām arī mēs visi – t.i. kad būs 
jābrauc uz Maskavas klīniku ie -
vietot pašu smalko keratoprotē-
zīti (sa  gai dāms janvārī),” pa  stās-
tīja Irēna Dubkēviča, Agŗa 
„atbalsta grupas” izveidotāja.

„Gadījās arī neparedzētas grū -
tības un izdevumi – 2 mēnešus 

pēc otrā kerato pro tezēšanas pos  ma 
notika vēl viena neplānota acs 
operācija. Bija sākusi atdalīties 
acij uzšūtā (no donora) radzenes 
kārta, Agrim sagādājot raizes un 
fiziskas sāpes (pēc ārsta vārdiem, 
tas esot sastopams 50% tādu ope-
 rāciju gadījumos – ja or  ganisms 

Kā klājas Agrim?

Neaizmirsti pasūtināt
Laiku un Jauno Laiku!

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.

Lietojiet www.laiks.us

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,-

"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,-
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Anita Mellupe un Andrejs Jansons Ņujorkā

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Līdz 1965. gadam Dziesmu 
svētkos Kanadā tautasdeju kon-
certos pavadījumu spēlēja 
Ernesta Slaucītāja Toronto 
latviešu tauŗu orķestris, kopš 
1970. gada – profesionāls pū -
šaminstrumentu orķestris Al -
frēda Štromberga vadībā. Viņš 
pats deju mūziku bija lietpra -
tīgi instrumentējis. Spēlēja arī 
kokļu ansambļi, dziedāja gru-
pas. Rīcības komiteja 1981. gadā 
man pasūtināja pavadījumus 
korim, solistiem, koklēm un 
pūšaminstrumentu ansamblim, 
ko uzvedumā arī vadīju. Tau -
tasdeju lieluzvedumā piedalījās 
Toronto Jāņa draudzes koris un 
Toronto simfoniskā orķestŗa 
mūziķi.

Piedalījos Dziesmu svētkos 
Sanfrancisko, vadīju ansambli 
„Kolibri” un Sanfrancisko ope-
ras orķestŗa mūziķu grupu. 
Dziesmu svētkos Klīvlandē arī 
vairākkārt spēlēja Toronto lat -
viešu tauŗu orķestris un Ņu -
jorkas kokļu un dziedātāju 
ansamblis, pārmaiņus spēlējot 
pavadījumu. Visiem tas patika.

Deju kopu vadītāji māca dejot, 
skanot ierakstam, un sagaida, 
lai dejotāji to pašu „atgremo” 
koncertā ar tām pašām emo-
cijām, gluži kā roboti. Es pat 
atļaujos teikt paskarbi: kā cir-
kus lāči, kas ietrenēti trikiem. 
Koncerta priekšnesums kļūst 
sterils un neinteresants, bez 
jebkādu personisku jūtu iz  paus-
mes. Mūzika mūsu tautasdejās 
ir ne mazāk svarīga kā deju soļi, 
tā piešķiŗ krāšņumu! Ja tā tur-
pināsim, drīz vairs nevajadzēs 
arī dejot. Pirmais solis jau 
sperts: mūzika ir iekonservēta. 
Nākamais solis: filmēsim de  jo-
šanu un lieluzvedumā noska-

Kam skanēt Dziesmu svētkos – ierakstiem vai orķestŗa mūzikai?
Diriģenta Andreja Jansona viedoklis

tīsimies uz ekrāna! Tā būtu 
„priekšzīme”, rīkojot kopkoŗa 
koncertus: sagatavotus video-
ierakstus rādīt uz milzu ekrāna. 
Būtu daudz mazāk izdevumu, 
koristiem dziesmas nebūtu jā -
mācās, un rīkotāji varētu prie-
cāties par moderno tech nolo-
ģiju triumfu.

Kā tad notiek gatavošanās 
operu un baleta izrādēm? 
Dziedātāji un dejotāji mācās 
klavieŗpavadījumā, orķestri 
dzird labi ja dažos mēģinā-
jumos.

Nav nekādu problēmu. Di  ri-
ģents pieskaņo tempu dziedā-
tāju un dejotāju izjūtām un 
panāk saliedētu un izjustu 
priekšnesumu. Nevienam ne -
patiktu skatīties operas vai 
ba leta izrādi ar iekonservētu 
mūziku.

Gribu pieminēt „eksperimen-
tu”, ko pirms desmit gadiem 
izmēģināja Ņujorkas Brodveja 
teātŗu producenti – taupības 
nolūkos orķestŗus aizstāja ar 
sintezātoriem un sagatavotiem 
ierakstiem („konserviem”). Iz -
mē ģināja un izgāzās.Teātŗu ap  -
meklētāju skaits strauji kritās, 
tie, kuŗi bija nopirkuši biļetes, 
pieprasīja atdot naudu. Pro  du -
centi bija spiesti atkal aicināt 
orķestŗus.

Ārzemju latviešu Dziesmu 
svētki nav salīdzināmi ar de -
jotāju tūkstošiem stadionā, pa -
pildemocijas sagādā mīļums 
un klātiene, ne lielie ekrāni.

Tieši tāpēc es rētoriski jautāju 
svētku rīkotājiem – kāpēc tau-
tasdeju lieluzveduma dejotājiem 
un publikai uzspiež „nedzīvu”, 
lai cik labu mūziku? Ir zināms, 
ka tautasdeju koncerti Dziesmu 
svētkos ir vieni no iecienītā ka-

jiem, jo saprotami arī latviešu 
valodas nepratējiem. 

Milvokos satikām vairākus 
klausītājus, kuŗi gaŗo ceļu bija 
mērojuši tieši „Iļģu” dēļ.

Arī es biju ļoti vīlies. Deju 
lieluzveduma rīkotāju rīcība 
Milvokos, manuprāt, bija skan-
daloza: svētkos ieradās „Iļģi”, 
viena no izcilākajām Latvijas 
folkloras grupām. Taču lieluz-
vedumā skanēja slikti repro-
ducēti „Iļģu” ieraksti, kamēr 
paši mūziķi sēdēja publikā. 
Dzirdēju aizbildinājumus: „Al -
got mūziķus esot pārāk dārgi”. 
Rīcības komiteja atļāvās izdot 
tūkstošus dolaru, lai no Latvijas 
atvestu rokmūzikas grupu bal-
lēm, bet nevarēja atļauties sa -
maksāt „Iļģiem”, kas bija at -
braukuši, lai spēlētu?! Kur šeit 
loģika? Balles apmeklētāji tātad 
pelnījuši „dzīvu” mūziku, bet 
lieluzveduma dalībnieki un 
publika ne! 

Vislielāko baudu man sagā-
dā ja deju uzvedums Latvijā 
1990. gadā: Jāņa Grigaļa vadībā 
dziedāja izlases koris un spē lēja 
paliels tautas instrumentu or -
ķestris ar koklēm, stabulēm, 
āžragiem. Iespaids bija vien-
reizējs. Pēc tam sākās ierakstu 
laikmets. Pēdējoreiz lieluzve-
dumu Latvijā redzēju 2008. ga -
dā, bet biju gatavs stadionu 
„nedzīvās” mūzikas dēļ pamest 
jau koncerta sākumā... Pēdējos 
gados Amerikā un Kanadā deju 
koncertus neesmu apmeklējis 
tieši tāpēc. Milvokos biju spiests 
to darīt, jo dejoja mazdēls un 
mazmeita, citādi nebūtu gājis.

Andreja Jansona viedokli uz -
lausīja

Anita Mellupe
un Astra Moora

LAIKA mākslas kalendārs
ceļā pie jums!

LŪDZAM IEVĒROT:
■ Spiestuve izsūta tikai VIENU kalendāra 

eksemplāru katram LAIKA abonentam,
■ LAIKA kalendārus PAPILDUS

var pieprasīt, pasūtinot "LAIKAM" pēc adreses: 
Rasma Adams 1292 S. Kimona Dr. Clearwater, 
Fl. 33764, USA.
        

Pa tālruni pasūtinājumus NEPIEŅEMS!
Pasūtinot kalendāru, iesakām lietot kalendāram  

pievienoto kuponu.

2013. gada kalendārs:  .................. gab.  X US $18,00 .....................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $3.00;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

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

Kopā....................................                    US $..........................

Vārds, uzvārds .....................................................................................
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ir pārāk stiprs un grib „atgrūst” 
svešķermeni, vai, gluži pretēji – 
ja organisms ir pārāk vājš. Do -
mājams Agrim ir bijis pirmais 
cēlonis). Šī problēma tika ope-
rātīvi novērsta. Ra  dzenes atjau-
nošanas operāciju veica Agŗa 
uzraugošā acu ārste dr. Petrova 
Rīgā, Biķernieku klīnikas oftal-
moloģijas nodaļā, pārstādot gļo -
tādu no pacienta (Agra) lūpas. 

Operācija ilga divarpus stun-
das. Šobrīd viss šķiet ritam labi, 
mēs turam īkšķus un atbalstām 
Agri ar labām domām!

Vēlreiz paldies par atbalstu 
ikvienam mīļam cilvēkam, ikvie-
nam ziedotājam un labvēlim, kas 
ir domās kopā ar Agri viņa ceļā 
uz acu gaismas atgūšanu!”  

Gaušanās par 
uzvārdu 

pareizrakstību
Gaušanās un neizpratne par 

uzvārdu pareizrakstību nav 
rimusi, un vairākas pazīmes 
liecina, ka, „jo dziļāk iet purvā, 
jo slapjākas kājas”. Arī Džems 
Apsītis rakstā par uzvārdiem 
laiku maiņā (BL Nr.34) vērš 
uzmanību galvenokārt uz lat-
viskotiem  uzvārdiem, kas „at -
šķiŗoties no pareizās rakstības”. 
Neesmu valodniece, esmu tikai 
valodas lietotāja, un man neiz-
pratni rada domas, kāpēc līdz 
šim neviens nav pieminējis 
atšķirību latviešu uzvārdu rak -
stībā ārzemju pasēs. Piemēru 
netrūkst. Daži vārdi sagrozīti 
līdz nepazīšanai. Mārīte Ža -
gariņa pārvērsta par Marite 
Zagarina, Maiga Kaža nu ir 
Maiga Kaza, bet Anna Puķe 
kļuvusi par Anna Puke, kas 
angļu valodas izrunā kļūst galīgi 
nepazīstams.

Jāatgādina, ka Latvijas Mi -
nistru kabineta „Pasu noteiku-
mi” paredz pēc personas vē -
lēšanās pases 3. lappusē iekļaut 

personvārda citas valodas ori -
ģinālformu latīņalfabētiskajā 
transliterācijā (.lvportalslv).

Latviešu personvārdu rak -
stībā nekādu īpatnību nav, ja 
ievēro faktu, ka vārdu un 
uzvārdu rakstība ir iekļauta 
mūsu valodas gramatiskajā 
sistēmā, un tas nozīmē, ka 
uzvārdi rakstāmi sieviešu un 
vīriešu dzimtē, to norādot ar 
attiecīgām galotnēm un iz -
skaņām.

Taču, ja Milda Gaile grib būt 
Gailis, – to viņai neviens neliegs, 
tikai viņai nav tiesību citiem 
prasīt, lai tie sekotu viņas pa -
raugam un ignorētu latviešu 
valodas pareizrakstību un gra-
matisko sistēmu.

Valsts valodas aģentūras 
Konsultāciju daļas valodnieki 
aprakstā par personvārdu rak-
stības problēmām norāda: 
daudzi diemžēl iedomājas, ka 
demokratiskā valstī katram ir 
neierobežotas tiesības uz savu 
vārdu un uzvārdu, ka per -
sonvārdi eksistē paši par sevi, 
ārpus valodas sistēmas, un nav 
pakļauti nekādām valodas li -
kumībām.

Zigrīda Daškevica 
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Pie staļļa. 20. gs. 30. gadi

Mājas gals. 20. gs. 20. gadi

Pašportrets. Ap 1913. gadu

Ainava ar tiltu. 20. gs. 30. gadi

Rudenim iesākoties, vienam 
no ievērojamākiem 20. gad  -
simta pirmās puses latviešu 
gleznotājiem Ģedertam Elia-
sam, Zemgales saimnieka dē -
lam no Platones, Latvijas Māk -
slas akadēmijas profeso ram, 
erudītam mākslas vēstures pa -
zinējam, aprit 125 gadi. Viss šis 
gads norit viņa zīmē. Jau martā 
kādā privātā galerijā Tallinā 
bija skatāma vērienīga meistara 
darbu skate no Ģederta Eliasa 

Bagātās Zemgales zemnieku sētas apdziedātāja atcere
gudrākie prāti. Ja arī 
saimnieki paši nebija 
gājuši augstās skolās, 
tomēr viņi skoloja savus 
bērnus. Viņi lasīja avīzes 
un grāmatas, krāja bib-
liotēkas, mūzicēja, spēlēja 
teātri, auda ne tikai pala-
gus un kreklus, bet arī 
greznas segas un tautas-
tērpus, dziedāja, sagla-
bājot un nododot tālāk 
jaunākiem gadagāju-
miem mūsu folkloru, 
tautas mākslu. Paaudžu 
paaudzēs te veidojās 
sirds gudri cilvēki, nacio-
nāli noskaņoti ļaudis. No 
šiem tautas slāņiem nāca 
jaunlatvieši, jaunstrāv-
nieki un daudzkārt so  -
ciāldemokrati, kuŗu mēr -
ķi sniedzās nākotnē, tau-
tas labklājībā. 

Kur ir tagad šīs dzim-
tas, viņu iekoptās mājas? 
Daudzus aizveda uz Si -
biriju 1941. un pēckaŗa 
gadu deportācijās. Ne -
skai tāmu māju saimnieki 
kaŗa beigās devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju un vēlāk 
izklīda plašajā pasaulē. 
Viņu īpašumos iemiti-
nāja kolchozniekus, kam 
bija vienaldzīga gan ap -
kārtne, gan ēku sagla-
bāšana un pagalma tīrī -
ba un skaistums. Varenā 
„Zīlēnu” saimniecība aiz 
tā paša iemesla būtībā 
vairs neeksistē. Saimes 
māju nodzīvoja vēlākie 
iemītnieki, tā bija jāuzceļ 
no jauna, citas ēkas pa -
zuda no zemes virsas. 
Izabella Cielēna, kas šeit 
vasarās dzīvojusi pie 
vecvecākiem pagājušā 
gadsimta 30. gados, „Zī -
lēnus”, šķiet, vairs ne  -
pazīst, – rožu un citu 
puķu dobes aizstāj zāle, 
nav vairs lielā ābeļu dār -
za, jaunuzceltās būdiņas 
malkai un citiem saim-
nieciskiem mērķiem ne -
iederas bijušajā godībā, 
apkārt apjozts stiepļu 
žogs, aiz kuŗa zaļo ne -
nopļauta zāle un krū -
mājs, Platones upīte ne -
kopta, pie iebrauktuves 
„dižojas” pērno lapu un 
zaru čupas. Padomju 
okupācija ir iznīcinājusi 
saimnieku godu un lep-
numu. Kā mēs to atgūsim 
un vai atgūsim, ja zemi 
izpērk svešzemnieki, kam 
Latvija ir tikai peļņas 
vieta? 

Lai piedod Ģederts 
Eliass, ka viņa jubilejas 
reizē radušās tik rūgtas 
pārdomas, lai gan va  ja-
dzētu tikai lepoties ar 
lie  lā meistara mākslu, 
apbrīnot to un godā celt. 
Viņš savu ir paveicis, 
gleznās iemūžinādams 
kād  reizējo zemnieku spē-
 ku un vitālitāti. Par to 
liels latviešu paldies!

Māris Brancis

Jelgavas Vēstures un mākslas 
mūzeja kollekcijas. Jūlijā Jel -
gavas Mākslinieku biedrība 
sarīkoja viņam veltītu I Zem-
gales plēnēru, ar tur paveikto 
joprojām var iepazīties izstādē 
pilsētas bibliotēkas galerijā. 
Pirms skolas gada sākuma Jel-
gavas Mākslas skola rādīja savu 
audzēkņu darbus, kuŗos atklā-
jas, cik pamatīgi viņi apguvuši 
sava novadnieka glezniecību. 
Savukārt septembŗa sākumā 
Mūksalas galerijā atklāja Ģe  -
dertam Eliasam veltītu izstādi, 
kuŗā sabiedrība pirmo reizi 
varēja skatīt mākslinieka ak -
vareļus.

Bet 21. septembrī Ģederta 
Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas mūzejā atvēra meistara 
jubilejas skati un gandrīz 500 
lappušu biezu monografisku 
albumu (apgāds „Neputns”), 
kuŗu sarakstījušas Ģederta 
Eliasa mantojuma pārzine Jel-
gavas mūzejā Marija Kaupere 
un mākslas zinātniece Laima 
Slava un kuŗā gleznotājs un 
mākslas zinātnieks Jurģis Skul-
me un jubilāra māsas Maijas 
meita Izabella Cielēna dalīju  -
šies atmiņās. Publicētas arī 
agrāk nezināmas mākslinieka 
vēstules. Notikums bija patiesi 
grandiozs, tāpēc mūzejs tikko 
spēja uzņemt visus apmeklētā-
jus – apgāda darbiniekus, Lat-
vijas Nacionālā mākslas mūzeja 
plaši pārstāvēto loku, māk sli-
niekus, ļoti plašo mākslas mī -
ļotāju pulku.

Izstāde „Strādājis esmu 
daudz”, kuŗas nosaukums pa  -
tapināts no kādas mākslinieka 
vēstules, ir būtiska tādējādi, ka 
lielāko daļu darbu skatītāji 

ierauga pirmo reizi vai tie 
pēdējo reizi, iespējams, rādīti 
20. gs. 20.–30. gados. Ģederta 
Eliasa atstātais mantojums ir 
ārkārtīgi plašs – eļļas gleznu 
vien ir ap tūkstoti, tās prasa 
restaurāciju un apkopšanu. No 
šā mantojuma tagad eksponēti 
40 apkopti darbi. Chresto ma -
tiskās gleznas, kas glabājas 
Latvijas Nacionālajā mākslas 
mūzejā, uz Eliasa dzimto pil-
sētu nav atvestas, bet līdz ar 

Jelgavas darbiem 
būs skatāmas no  -
vem brī Rīgā, kur 
arī tiks rīkota jel-
gavnieku novad-
nieka atcere.

Jelgavas izstādē, 
kuŗā galvenais uz -
svars likts uz pa -
gājušā gadsimta 
20.–30. gadiem, lie -
lākā daļa gleznu 
ataino Platones 
„Zī lēnus”, no kuŗie-
nes cēlusies Eliasu 
dzimta. Te līdzte  -
kus Platones upītes 
līčiem, klusajām 
dabām ar vēžiem 
vai ziedu pušķiem 
iepazīstam „Zīlē  -
nu” ikdienas dzīvi 
– labības pļauju, 
govju dzirdināšanu 
un zirgu iejūgšanu, 

veļas žaušanu. Intensīvie krāsu 
salikumi vēstī par autora un šo 
māju saimnieku vitālitāti un 
dzīves mūžīgo ritmu.

Tieši Ģederta Eliasa dzim -
šanas dienā – 23. septembrī – 
Strupdeguņu kapos, kas atro  -
das pavisam netālu no „Zī   lē -
niem”, pulcējās jo kupls viesu 
pulks, lai mirkli pakavētos pie 
meistara, viņa tēva un mātes, kā 
arī brāļa Juŗa un citu tuvinieku 
kapu kopiņām. Starp lietaina-
jām dienām laiks mūs apbalvoja 
ar sauli, it kā aizgājēji suminātu 
sanākušos ļaudis pateicībā par 
mākslinieka godināšanu. Iza-
bella Cielēna, uzrunājot atceres 
brīža dalībniekus, stāstīja par 
savu onkuli Ģedi.

Pēc tam „Zīlēnos” Jelgavas 
Mūzikas vidusskolas stīgu an  -
sambļa mūzicēšana un vietējā 
koŗa „Sidrabe” dziesmas mijās 
ar lasījumu no Feliksa Cielēna 
memuāriem „Laikmeta maiņā” 
par šīs mājas saimniekiem un 
viņu ikdienas soļiem. Tā tika 
sumināta visa dzimta, kas tik 
daudz devusi latviešu kultūrai.

Tajā pašā laikā tika atvērta vēl 
viena grāmata, ko sarūpējusi 
Marija Kaupere un Ģ. Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas 
mūzejs. Tā vēstī par „Zīlēniem” 
jubilāra daiļradē un ir sagata-
vota izstādei Francijā nākamā 
gada pavasarī.

Klausoties Feliksa Cielēna 
memuāru lasījumā un vēlāk 
lasot albumā par Eliasu un viņu 
radu dzimtām, atkal un atkal 
jādomā par mūsu tautas 
likteņgaitām laikmetu griežos 
20. gadsimtā un par šodienu. 
„Zīlēni” un tām līdzīgās mājas 
ir pieminekļi latviešu kultūrai. 
Šajās saimēs auga mūsu tautas 
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Zigfrīds fon Fēgezaks
Fragmenti no topošās grāmatas „Baltiešu traģēdija”
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Dienas kļūst īsākas, naktīs jau 
salst. Jancim atkal jākurina 
krāsnis. Bet pusdienas laikā 
saulīte vēl silda verandā, māte 
sēž uz sarkanbalti strīpotā stūra 
dīvāna, ar balto apmetni ap šau -
rajiem pleciem, un lāpa zeķes. 
Ozols pie alejas ieejas ir iekrāso-
jies asins sarkans. Un lapene 
pie saimniecības ceļa kļūst dzel-
tenāka un šķidrāka. 

Reiz pirms pusdienām māte 
paņēma līdzi Aurelu uz vēj dzir-
navām. Karlomchena nesa lielu 
grozu, pilnu ar apsiešanas man-
tām, vati, vaska ziedi un bal-
driānu. Visu ārstēja ar vaska zie -
di un baldriānu, un tas allaž 
līdzēja. Bet šoreiz lieta bija no -
pietnāka: meldera mazā Kristīne 
ar verdošu pienu bija noplaucē-
jusi sev kāju. Cik tumša un 
smacīga bija trūcīgā istaba! Visās 
malās tupēja skrandaini bērni, 
kas ar trulām, drūmām acīm 
vēroja svešiniekus. Un vienīgajā 
gultā gulēja neizsakāmi nožēlo-
jams bērniņš un kunkstēja savā 
nodabā. Atkal roku skūpstīšana, 
Aurels savējās turēja krampjaini 
aiz muguras, bet tas nelīdzēja, un 
atkal viņš uz savas ādas sajuta 
kaut ko pretīgi mitru un aukstu. 

Mājupceļā Aurels vaicā mātei: 
„Vai viņiem ir tikai viena gulta?”

„Jā, melderis ir trūcīgs,” māte 
nopūšas un uzkalniņā nogurusi 
apstājas.

Un Aurelam atmiņā nāca senas 
pārdomas: visi šie tīrumi, pļavas 
un meži – vai tas viss nepieder 
tēvam?

„Un kādēļ viens ir nabags un 
otrs bagāts?” viņš turpina prasīt.

„Jo mīļais Dievs to tā ir iz -
kārtojis,” saka māte. „Bet debesīs 
mēs visi būsim vienādi!”

Kāpēc gan tikai debesīs, prāto 
Aurels. Un kāpēc Dievs to tā 
būtu izkārtojis, ja viņš ir visuva-
rens. Un tēvs? Kāpēc viņš mel -
derim neuztaisa pāris istabu un 
gultu – viņam taču mežā ir tik 
daudz koku?

Bet tad no jauna atveŗas dārza 
vārtiņi un zemu noliektie ābeļu 
zari viņu sargājoši apkampj, un 
visi neatbildētie jautājumi paliek 
aiz pelēkās dēļu sētas. 

Tagad rodas daudz būtiskāki 
jautājumi: vai zālē zem vecās 
bumbieres atkal būs atrodami 
mazie, dzeltenie bumbierīši, kas, 
kaut gan drusku kokaini, tomēr 
labi garšo. Īpaši ja tos cepeškrāsnī 
apcep, līdz tie kļūst mīksti un 
krunkaini. 

Kādreiz tie arī iekrīt biezajā 
jāņogu krūmā, un tad jālien dziļi 
tajā iekšā, lai tos atrastu. Un, kad 
koks pats nevēlas augļus atdot, 
lielie brāļi uzkāpj kokā un krata: 
tad birst no visiem zariem. 

Šad tad ar dobju atsitienu 
nokrīt arī kāds gatavs ābols. Tikai 
jāuzrauga un jāzina vietiņas, kur 
tie visbiežāk paslēpjas: ērkšķogu 
krūmus, dadžu biezokni, jā, 
dažreiz tie aizripo līdz pat ze -
meņu dobēm. Rožainie, svēd-
rainie bumbieŗāboli nakts salā 
kļūst dzidri un caurspīdīgi, un, ja 
tos tur pret gaismu, tajos kā aiz 
stikla var saredzēt melnās sēk-
liņas. Bet tos dabū māte. Un, ja 
atrodas kāds īpaši skaists, tad 

Aurels nes to tēvam.
„Skat, cik caurspīdīgs...” Bet 

tēvs, bezbēdīgi avīzi lasīdams, 
kož ābolā, un drīz jau atlikusi 
tikai serde un kātiņš, ko tēvs, acis 
nepaceldams, pārmet pār veran-
das margām. Un atkal bāž mutē 
pīpi.

Arī ābolu krievs Griša tagad ir 
ieradies un jaunajā dārzā, starp 
jauni iestādītajiem augļu koci-
ņiem no salmu pīteņiem sev uz -
cēlis īstu indiāņu telti. Tur viņš 
savāc kritušos augļus un pa dienu 
guļ, ietinies aitādas kažokā. Jo 
naktīs viņš sargā. Tad viņš ne -
pārtraukti staigā no viena dārza 
uz otru un klausās, vai kaut kur 
aizdomīgi neieknakšķas kāda 
sēta vai kāds koks nesāk pēkšņi 
purināties. Reiz viņš ābolu zagli, 
mazu puisēnu, noķēra. Tas bļau -
dams tika aizvests pie pārvald-
nieka. Tur pienācās viņu pār -
mācīt. Bet māte par viņu aizlū-
dzās, un tad nu zēnam nācās iet 
pie viņas pateikties. Gaudodams 
viņš basām kājām stāvēja pie 
verandas.

„Ja tev vajag ābolus,” teica māte, 
„tev tādēļ nav jāzog!” 

Un viņa lika Karlomchenai 
atnest ar āboliem pilnu grozu, ko 
zēns knapi spēja panest.

„Tu domā, ka tā tu viņu at -
radināsi no ābolu zagšanas?” tēvs 
smējās.

„Droši,” pārliecinoši teica māte, 
„ja viņš ābolus var dabūt, kādēļ 
tos zagt?”

„Un ja tu noķersi divdesmit 
ābolu zagļus?”

„Ak Dievs, mums ir tik daudz 
nobirušu augļu, kas šā vai tā 
sapūst.”

Bet tagad, pusdienas laikā, 
ābolu krievs krāc savā tumšajā alā.

Kad paliecas un tur ieskatās, 
redz viņa krunkainos zābakus 
un lempīgās, taukainās, platās 
bikses. Reiz kad Griša viņam 
sniedza sarkanu ābolu, Aurels pat 
ielīda pie viņa teltī. Kā tur iekšā 
oda pēc āboliem, salmiem, sī -
poliem un aitādas! Bet no tā, ko 
bārdainais krievs ar dzelteniem 
zobiem viņam teica, Aurels neko 
nesaprata un, ābolu sagrābis, ātri 
aizskrēja.

Nākamajā reizē viņš svešās va -
lodas īpatnās skaņas paturēja 
ausī. „Jabloko, hočeš jabloko?” 
krievs bija prasījis, sniegdams 
viņam ābolu. Un Aurels tad sa -
prata „Jabloko” ir ābols. Jocīgi, 
kad Jancis vai Indriķis „Apfel” 
vietā teica „ābols”, tas nelikās tik 
savādāk. Bet jabloko – kā vien-
kāršam ābolam varēja būt tik 
traks nosaukums? Jeb vai krievu 
āboli ir citādi? Un paši krievi – 
vai tie vispār ir īsti cilvēki? Ar 
tik dīvainām biksēm, kas kā 
maisi karājas zem ceļiem, un ar 
aitādas kažoku vasaras vidū?

Reiz onkulis Oša bija teicis: „Es 
gribētu dzīvot tik ilgi, līdz kamēr 
pēdējais krievs būs aiz Kamčat-
kas noslīcis!” Vai šis diez ir pē -
dējais krievs? Un kādēļ tam aiz 
Kamčatkas jānoslīkst? Tas droši 
ir vēl tālu aiz linu mārka. Nē, 
labāk, lai ābolu krievs dzīvo, tad 
onkulis Oša varēs dzīvot mūžīgi. 

„Kāpēc Griša nemāk pareizi 
runāt?” reiz Aurels prasīja mātei.

„Griša runā pareizi, bet viņš 
runā krieviski!” atbildēja māte 

un no lielā groza viņas priekšā 
paņēma ābolu un sāka to mizot. 
Māte, Karlomchena, melnā Tīna, 
Karlīna un vecā Tīna − visas 
kopā sēdēja dārza verandā un 
mizoja ābolus.

„Bet kādēļ viņš runā krieviski, 
ja viņu taču neviens nesaprot?” 
Aurels turpināja.

„Krievi gan viņu saprot,” teica 
māte, „un Krievijā neviens tevi 
nesapratīs!”

„Krievi?” Tātad Griša nav pē -
dējais, Aurels atviegloti nosprie-
da: onkulis Oša vēl ilgi dzīvos! 

„Vai krievu ir daudz?” viņš tau-
 jāja, lai pilnīgi pārliecinātos.

„Daudzi, daudzi miljoni,” at -
bildēja māte un nomizoto ābolu 
iemeta brūnajā māla bļodā. 

„Un viņi visi runā krieviski?”
„Jā, visi tā runā, un reiz arī tu 

iemācīsies krievu valodu.” Māte 
sniedzās pēc cita ābola. 

„Kāpēc?”
„Jo mēs piederam pie Krievi-

jas,” māte domīgi teica, ābolu 
rokā turēdama. Miza gaŗā spirālē 
karājās gaisā virs viņas ceļiem.

„Un kādēļ tad mēs nerunājam 
krieviski?”

Māte pārtrauca mizošanu un 
pacēla acis, kas īpaši iespīdējās. 
Tad viņa nopietni uzsvērdama 
teica:

„Jo mēs esam vācieši!”
Aurels vēl nelikās mierā; mātei 

nācās sīki izstāstīt viņam, kā reiz 
īsti vācu bruņinieki, spīdošām 
bruņām un zobeniem, iekaŗoja 
šīs pagānu zemes un latviešus, 
līvus un igauņus pievērsa kris-
tietībai, bet vēlāk zaudēja kaŗā 
pret Krieviju; un kā ģenerālis, 
kuŗa portrets karājas pie lasītavas 
sienas, tik varonīgi cīnījās pret 
krieviem, ka Pēteris Lielais viņu 
uzņēma savā dienestā un apsolīja 
viņam un viņa pēctečiem, ka tie 
drīkstēs paturēt savu vācu valo-
du un ticību.

„Un tamdēļ mēs esam vācieši 
un runājam vāciski,” māte no  -
beidza un turpināja mizošanu.

Aurels vēl ilgi prātoja, gulē-
dams savā režģu gultiņā, un, kad 
māte ienāca uz vakara lūgšanu 
un ar labu nakts skūpstu, viņš 
cieši satvēra mātes roku un 
vaicāja:

„Kāpēc cilvēki runā tik dau-
dzās valodās, un kāpēc tie cits ar 
citu kaŗo?”

„Jo viņi ir aizmirsuši debess 
valodu,” atbildēja māte un lēnām 
pacēla galvu, „reiz visi runāja 
debess valodu, bet tad tie sāka 
būvēt augstu torni, un katra tauta 
gribēja būt augstāk par pārējām. 
Tad viņi aizmirsa Dieva vārdu, 
un tagad neviena tauta otru ne -
saprot! Bet reiz,” un mātes roka 
viegli noglāstīja zēna galvu, „reiz 
mēs visi atkal runāsim debess 
valodā.”

„Arī Griša?”
„Arī Griša. Bet mums pašiem 

arī tā ir jāiemācas.”
Un Aurels nomierinājies aiz -

miga.
xxx

Tad starp ceriņu krūmiem 
Aurels ieraudzīja Varinkas gaiši 
zilo kleitu.

“Kur tu biji tik ilgi?” viņa sauca. 
“Es tevi visur meklēju! Vai tu 
nenāksi līdzi uz Lāča kalnu, tur 

tagad zied naktenes!” 
Naktenes bija baltās naktsvi-

joles, kas kā svecītes auga mitra-
jās pļavās mežmalā. Tantei 
Madelēnei tās īpaši patika.

Šoreiz Aurels bija stingri ap -
ņēmies palikt tikai uz īsu brīdi 
un jau ātri atgriezties mācī tāj-
muižā, jo nākamajā rītā bija 
iesvētības – bet nu viņš tomēr 
kavējās un gāja līdzi Varinkai uz 
tuvo mežu. Varbūt šī būs pēdējā 
reize, viņš pie sevis domāja. Rīt 
es būšu pieaudzis, un tad arī 
starp mums viss būs citādi!

Bet, ak, katra diena bija citāda. 
Dažreiz Varinka spēja būt tik 
sveša, tik ledaini auksta, ar iz -
smieklu acīs un vīzdegunīgu ru -
nāšanu – tad viņa par visu uz -
jautrinājās: “Kur tu ņēmi tādu 
jocīgu kreklu ar tik gaŗām rokām! 
Un šie zābaki ir šausmīgi! Es jau 
priecājos, ka redzēšu tevi frakā. 
Ka tik es nepārsmejos!” Jeb: “Ne -
 skaties tik izbrīnījies kā zaķis! 
Un kāpēc tu tā gāzelējies? Tas 
drausmīgi izskatās. Tikai negā-
zelējies, iedams pie altāŗa!”

Un tad pēkšņi viņa mainījās, 
aplika roku Aurelam ap plecu, 
gluži kā senāk: “Vai tu atceries 
Klēbergs jaunkundzes kārpu? 
Un kā mēs gaiļus iespundējām 
Bjelinskis kunga skapī? Un kā 
tante Saša sabijās, kad viņas šķī -
vis ar kotleti sāka lēkāt?”

Lai cik nokaitināts Aurels būtu, 
Varinka ar vienu vārdiņu, vienu 
skatienu spēja visu atkal griezt 
par labu. Viņš tad visu pāridarīto 
tūlīt aizmirsa. Dažreiz viņam bija 
kauns, ka viņš ir tik vājš, it kā bez 
rakstura, ka ļauj Varinkai ar sevi 
tā spēlēties. Bet tad viņa tā pa -
skatījās – un viņam bija jādara 
viss, ko Varinka vēlējās.

Viņi gāja pa aizaugušu lauku 
ceļu, tad gar grāvi un pāri pļavai. 
Biezajā zālē kupli auga balts 
āboliņš, trīsenes, sarkanas lauka 
magones un violetas lupīnas. Un 
tālāk aizaugušajā mežmalā, starp 
alksnājiem un bērziņiem, mir-
goja baltās, slaidās nakteņu 
svecītes. 

Pēc tam, kad viņi bija saplū-
kuši divus pušķus, Varinka un 
Aurels atsēdās ēnā grāvmalā.

Varinka turēja rokā smilgu. 
“Tagad atlaidies un aizveŗ acis,” 
viņa pavēlēja, “un iedomājies trīs 
cilvēkus, kuŗus tu mīli: vienu 
augšlūpai, otru apakšlūpai un 
trešo lūpu starpai. Es tev ar šo 
smilgu glāstīšu šajās trīs vietās, 
un, kur tev visvairāk kutēs, būs 
tā, kuŗu tu visvairāk mīli.”

Aurels klausīja. Viņš gulēja iz -
stiepies, ar aizvērtām acīm. Vienu 
brīdi, pamirkšķinājis acis, viņš 
tuvu virs sevis redzēja Varinkas 
roku ar smilgu un virs tās viņas 
seju ar saspringtu izteiksmi: 
mazā mutīte ar paīso augšlūpu 
bija pavērta, kā trusim. Kutēja, 
un viņam nācās saraut lūpas.

“Nu, kur tev visvairāk kutēja?” 
vaicāja Varinka.

“Uz apakšlūpas,” teica Aurels, 
pacēlis galvu.

“Un kam tu apakšlūpu biji 
piešķīris?”

“To es neteikšu!” Aurels 
smējās.

“Bet tev tas ir jāsaka,” viņa stin-
gri pastāvēja.

“Nē, to es nevaru, tas ir mans 

noslēpums.”
“Nu, ja tu negribi teikt, tad 

paturi to sev!” 
Varinka bija piecēlusies. “Bet 

ar mūsu draudzību ir cauri. Un 
es domāju, ka mūsu starpā nav 
noslēpumu!” 

Varinka gāja pa grāvja otru 
malu. Tā viņi nerunādami ilgi 
gāja viens otram blakus. Tā arī 
pa lauku ceļu un vēlāk pa lielceļu 
Varinka gāja pa pretējo malu: 
kad Aurels mēģināja viņai tu  -
voties, viņa pārgāja uz otru ceļa 
malu.

“Nu, ja tu tiešām gribi zināt...” 
viņš stostīdamies iesāka.

“Nē, es nemaz negribu zināt, 
paturi savu noslēpumu sev,” viņa 
Aurelam uzšņāca un ātri gāja 
tālāk.

“Tad nē,” viņš aizvainots atcirta 
un apzināti atpalika aiz viņas. 
Kāda muļķība, ka viņš bija gājis 
līdzi, kāda blēņa, šī muļķīgā 
smilgas padarīšana! Vislabprātāk 
viņš tūlīt būtu devies prom – bet 
nu viņam rokās bija tantei 
Madelēnei nododamais lielais 
naktsvijoļu pušķis. Bet ar viņu 
es vairs nerunāšu, ne pušplēsta 
vārda, tā Aurels sev zvērēja. Viņa 
patiesi ir drusku traka: vispirms 
lai es saku, tad atkal ne. Nē, šādas 
omas nav priekš manis. Labi, ka 
viss tagad cauri!

Aurels apstājās. Tur, aiz ceļa 
līkuma, nozuda viņas gaiši zilā 
kleita.

Jā, tagad bija cauri, galīgi un uz 
visiem laikiem. Viņš gaisā ar 
roku pārvilka strīpu. Tad viņš 
lēnām gāja tālāk. Labi, ka viss ir 
cauri, viņš atkal un atkal pie sevis 
atkārtoja, labi, ka viss ir cauri! Rīt 
es būšu pieaudzis, tad es tik un tā 
sākšu jaunu dzīvi. Ar meitenēm 
es vispār vairs neielaidīšos, tās 
taču vispār ir iedomīgas zosis. 
Pulē savus nagus, dedzina matos 
lokas, valkā korsetes – un par 
Nībelungu gredzenu tām nav ne 
jēgas. Cik riebīgi šie spīdīgie, asie 
nagi – Aurels ar nepatiku rau -
dzījās uz savām rokām –, šodien 
pat es tos nogriezīšu taisnus. 
Iekšā viņam it kā dzēla, it kā 
dega, it kā kaut kas plīsa; bet viņš 
sita sev pa stilbu un atkārtoja 
atkal un atkal: cik labi man, ka 
viss ir cauri, cauri, cauri!

Kad Aurels bija pagājis kādu 
gabaliņu aiz ceļa līkuma, aiz viņa 
− grāvmalas alksnājā kāds ie -
smē jās. Pavīdēja kaut kas zils un 
izlēca no krūmiem. Viņš gribēja 
iet tālāk, bet tomēr bija 
jāapstājas. 

“Muļķīti,” Varinka teica un 
aplika viņam roku ap pleciem. 
“Es tikai gribēju pārliecināties, 
vai tu vari pats sev saglabāt 
noslēpumu, bet tu to nespēj! No 
tevis visu var dabūt ārā, tu tomēr 
vēl esi bērns. Bet rīt tu būsi pie-
audzis! Tagad iedod man savu 
puķu pušķi un nostājies tur, pie 
ceļrāža. Tā, un tagad aizver acis, 
es tevi nekutināšu, bet tev jā  -
apsola stāvēt uz vietas nekusto-
ties, pēc tam tu dosies par šo ceļu 
un es par to!”

Aurels klausīja un darīja visu, 
ko Varinka vēlējās: viņš nostājās 
pie ceļrāža un aizvēra acis. Un 
tad viņš pēkšņi sajuta ciešu 
skūpstu – tieši uz lūpām. 

(Turpināts no Nr. 38)
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Mores kauja atceres brīži

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Mores kauja notika pirms 68 
gadiem – 1944. gadā no 25. 
septembŗa līdz 6. oktobrim uz 
austrumiem no Siguldas. At -
raujoties no Lubānas kaujas te  l-
pas, 19. latviešu grenadieŗu 
divīzija bija ieņēmusi Siguldas 
izstāvēšanās pozicijas, kuŗās 
iekļāvās arī Mores pagasts. 
Jaunā aizstāvēšanās frontes 
līnija, ka ieņēma 19. divīzija, 
bija apmēram 12 kilometru 
platumā un atradās uz rietu-
miem un dienvidiem no Sudas 
purva, lai segtu vācu vienību 
atkāpšanos. Skatot 19. latviešu 
divīzijas grenadieŗu kaujas 
kar  ti un frontes situāciju, re  -
dzam, ka Mores kaujas telpā 
bija izvietojies latviešu 44. pulks, 
kuŗu komandēja pltn. Rūdolfs 
Kociņš; pulka sastāvā iekļāvās I 
bataljons, ko komandēja maj. 
Gustavs Praudiņš un kas ieņēma 
Mores pozicijas ar 1. rotu, ko 
komandēja vltn. Rolands Kov-
tuņenko, 2. rotu ltn. Imants 
Karelis, 3. rotu Herberts Zāgers 
un 4. rotu kpt. Atis Homka; 1., 
3. un 4. Rota atradās priekšējā 
aizstāvēšanās līnijā, bet 2.rota 
bija bataljona rezerve, kas arī 
piedzīvoja smagas kaujas pret-
triecienos pret ienaidnieku 
kopā ar 43. pulka rotām, kas 
bija 19.divīzijas rezerve. Mores 
kaujas laikā 44. pulka II batal-
jons, ko komandēja vltn. Vis-
valdis Graumanis, atradās uz 
dienvidiem no Mores līdz 
Mālpils ceļam. Uz ziemeļiem, 
blakus 44. pulkam, bija izvietots 
latv. 42. pulks. Kad iesākās 
Mores kauja, frontes līnijas 
tuvumā neatradās neviena vācu 
vienība vismaz 20 kilometru 
dziļumā; 44. pulka aizstāvēša-
nās platums bija 6 kilometri. 
Tātad latviešu 19. divīzija stā-
vēja pretim krievu pārspēkam 
vieni paši šajā kaujas sektorā: 
„Mores kauja bija tikai latvie  -
šukrievu savstarpēja cīņa.” 
Virsnieka vietnieks Pauls Va -
nags, 3. rotas 1. vada komandi-
eris, atceras ltn. Zāgeŗa norā-
dījumu: „Pauli, mums šī līnija 
jānotur 10 dienas, un te nebūs 
ne mīnmetēju, ne artilerijas 
atbalsta.” Pretim šīm latv. 44. 
pulka rotām krievi bija kon-
centrējuši milzu pārspēku – 
pret latviešu 44. pulka I batal-
jona 1. rotu virzījās Padomju 
LXXXIX korpuss ar 23. strēl-

Mores kaujas atceroties
nieku divīziju, 89., 117. un 225. 
strēlnieku pulku un 270. un 271 
soda rotu, bet pret 3. un 4. rotu 
uzbruka PSRS 55. strēlnieku 
divīzija ar 107., 111, un 228. 
strēlnieku pulku. Krievu uzbru-
kuma sastāvā bija iekļauts arī 
10. tanku korpuss ar T-34 tan-
kiem, liels skaits artilerijas (310 
artilerijas stobru uzbrukuma 

un ievainoto krievu kaŗavīru 
skaits sasniedza 9576. Latviešu 
leģiona kaŗavīri šajā kaujā pali-
ka neuzvarēti, un pati kauja 
paliek Otrā pasaules kaŗā viena 
no vislabāk vadītām aizstā vē-
šanās kaujām, paraugs – ko 
braukuši apzināt un pētīt NATO 
virsnieki no Vācijas un ASV.

Mores Kauja ir viena cīņa, 

latviešu zēni, Latvijas dēli, bija 
jau pārdzīvojuši 1940.-1941. 
gada Padomju Savienības (Hit-
leriskās Vācijas sabiedrotās) 
brutālo okupāciju, latviešu tau-
tas masu slepkavošanu, geno-
cīdu, un latviešu tautas masu 
deportāciju uz tālo Sibrijas gu -
lagu. Pēc tam, kaut arī ar 
pretlikumīgi mobilizēti, iesauk-

tai dotu, vismaz daļai, iespēju 
paglābties no postošās sarka-
nās varas, kas bija iznīcinājuši 
jau tik daudzus tūkstošus Lat-
vijas valsts iedzīvotāju. Mores 
kaujā, kā arī daudzas citas sīvās 
cīņās latviešu kaŗavīri, leģio-
nāri, cerēja, ka atkārtosies 1918. 
gada apstākļi un latviešu for-
mācijas, kaut arī svešas valsts 
uniformās, līdzīgi Pirmā pa -
saules kaŗa apstākļiem, varēs 
izcīnīt savas tautas brīvību. 
Sirds dziļumos viņi cerēja, ka 
Rietumu sabiedrotie nepieļaus 
vēlreizēju Padomju Savienības 
okupāciju Latvijā. Un tas viņiem 
ievērojamā mērā arī izdevās 
Mores kaujā un citās lielajās 
kaujās, jo viņi ar savu varonību 
pavēra brīvības ceļu vismaz 
daļai latviešu tautas izkļūt no 
ienaidnieka ielenkuma un var-
mācības skavām, lai viņi no -
kļū tu brīvībā Rietumos un pēc 
tam turpinātu cīņu ar citiem 
ieročiem citos apstākļos. „Mo -
res kaujā” attēlota un raksturota 
ne tikai latviešu leģionāru 
varonība cīņā pret daudzkār-
tēju varmācības pārspēku, bet 
arī latviešu tautas liktenis šajā 
drūmajā, iznīcinošajā Latvijas 
valsts vēstures posmā.

Š.g. 3. oktobŗa Mores kaujas 
atceres sarīkojumu bija izkār-
tojuši Siguldas novada dome, 
Latviešu virsnieku apvienība 
un Nacionālā kaŗavīru bied-
rība. Pulcējušies bija ļoti dau -
dzi tautieši. Sarīkojumā pie-
dalījās arī Nacionālās aizsar-
dzības akadēmijas kadeti, Na -
cionālo bruņoto spēku (NBS) 
orķestris, Mores kultūras nama 
vokālais ansamblis „Ceriņi”, Ze -
messardzes veterānu koris. 
Goda sardzē stāvēja NBS štāba 
bataljona kaŗavīri, piedalījās 
Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) 
no dažādām DVL nodaļām, arī 
leģiona kpt. Artūrs Vīdners, kas 
bija mērojis gaŗo ceļu ar vai -
rākiem savas nodaļas biedriem 
no Liepājas. DV priekšnieks 
uzrunāja klātesošos gan Lat-
vie šu leģionāru brāļu kapos pie 
Roznēnu ozola, gan arī pie 
Mores kaujas memoriāla Mores 
pagastā.

Andrejs Modris Mežmalis,
atv. flotiles admirālis

smailē un citur 100 stobru uz 
katru frontes kilometru), liels 
skaits mīnmetēju un lidmašī-
nas. Boļševiku mērķis bija iz -
lauzties cauri Morei uz Siguldu 
un tad tālāk uz Rīgas līci, lai 
nogrieztu atkāpšanās ceļu vācu 
Nord kaŗaspēka daļām, kas 
atradās Dienvidigaunijā (vācu 
18. armijai un citām vienībām). 
Mores kauja risinājās 10 dienas, 
tajā krita 186 un tika ievainoti 
650 latviešu kaŗavīri; krievu 
zaudējumi bija ievērojami lie-
lāki, kā to liecina Mores un 
Nītaures krievu kapi, kuŗos 
apbedīti 2736 krievu kaŗavīri, 

vienā specifiskā vietā, ar ko 
grāmatas „Mores kauja” autors 
Rolands Kovtuņenko raksturo 
katra latviešu kaŗavīra, leģio-
nāra, lielo cīņas sparu un līdz 
sirds dziļumiem lielo izmisumu 
un apziņu, ka viņš cīnās par 
savas tautas eksistenci, ka viņš 
cīnās uz dzīvību un nāvi pret 
ļoti brutālu un nežēlīgi barba-
risku un diktātorisku varu – 
Padomju Savienību. „Mores 
kauja” īsteni ir apraksts par 
vienu no daudzajām varonī-
gajām kaujām, ko izcīnīja lat-
viešu kaŗavīri, leģionāri, svešas 
varas uniformās. Šie jaunie 

ti, apģērbti svešas valsts uni-
formās un pretlikumīgi, pār-
kāpjot visas internacionālās 
normas, iekļauti Vācijas oku pā-
cijas varas militārajos spēkos, 
latvju kaŗavīri, leģionāri, nekad 
nezaudēja izpratni, ka vien-
prātībā, centienos, kopienā un 
varonībā ir cerība, lai cik niecīga 
tā būtu, panākt Latvijas valsts 
neatkarības atjaunošanu, – pat 
tajos neiedomājami grūtajos 
un nožēlojamos okupācijas ap -
stākļos. Šie latviešu kaŗavīri, 
leģionāri, darīja visu iespējamo, 
lai aizstāvētu un saglabātu lat-
viešu tautas dzīvo spēku un lai 

Pirms neilga laika TV pārrai-
dē „Neatkarība kā māksla”, kur 
savās atmiņās dalījās mūsu 
nesenā Atmodas laika un pir -
mo neatkarības dienu lieci nie-
ki, runāja arī kāds to  reizējais 
polītiķis. Viņš runāja par pie -
došanu. Vai tās tiešām bija viņa 
domas jeb viņš gribēja būt 
oriģināls? Oriģināls šajā pār  -
raidē, jo doma par piedo šanu, 
visu aizmiršanu u.tml. (jo mēs 
taču esam kristieši) nav nekas 
jauns. Arī viena mūsu tautas 

Ko un kam piedot?
daļa ir tā noskaņota, nerunājot 
jau par mūsu kai miņiem – krie-
viem un it se   višķi to krievu 
tautas daļu, kas, pajūkot Pa -
domju savienībai, palika Latvijā.

Kam un ko īsti šis kristietis 
grib piedot? Vai viņam vispār 
kaut kas tika nodarīts? Bet, ja 
nodarīts tēvam, kādas viņam ir 
tiesības kādam piedot sava tēva 
vietā? Kādas mums katram ir 
tiesības piedot? Un vai mums 
kāds ir lūdzis piedošanu? Kaut 
vai prasījis? Pat prātā tas nevie-

nam nav nācis. Un kam vispār 
šī piedošana ir vajadzīga?

Pazīstamais krievu rakst-
nieks Uspenskis, kuŗš darbojās 
padomju iekārtas gados, kād-
reiz izteicās, ka uz Latviju nav 
braucis tāpēc, ka viņam esot 
bijis kauns braukt uz krievu 
okupētu zemi.

Es negribētu runāt par izsū-
tīšanu (kas kādreiz skāra arī 
mani), arestu un citu represiju 
piedošanu, jo tas viss tomēr 
attiecas tikai uz vienu tautas 

daļu. Uz lielu tautas daļu gan, 
bet ne visu tautu. Bet Latvijas 
valsts sagrāve, tautas muļķo-
šana un paverdzināšana pus-
gadsimta laikā, armijas iznī ci-
nāšana, valsts un tautas pār-
krievošana u.tml. – vai tas viss 
ir piedodams? Un, ja nu tas 
būtu jau pagātnē, bet patiesībā 
taču viss turpinās vēl joprojām. 
Un mums piedāvā piedošanu! 
No kuŗa punkta līdz kuŗam tad 
mums būtu jāpiedod? Nemitīgi 
tikai jāpiedod un jāpiedod. 

Līdzko mums kaut kas tiek 
nodarīts, tūlīt jāsteidzas piedot. 
Bet kad mums krievu tauta lūgs 
piedošanu par visu gadu simtos 
nodarīto? Tauta nav vainīga? –  
Tas ir diskutējams jautājums. 
Katra tauta, kaut kādā mērā ir 
vainojama savā liktenī, bet lielās 
tautas vainojamas arī citu, 
mazāko tautu liktenī.

Atriebties jau nu gan ne  va-
jadzētu, un nav taču kam atrie-
bties. Bet piedot? Ne mūžam.

I. Knaģis
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Staunton, 
October 7 – 
Populat ion 
changes are 
usually dis-
cussed in 
glo  bal and 
often apoca-
lyptic ways, 
but three de -

mographic developments in the 
Russian Federation – first the 
draft in Daghestan, second the 
education of immigrants, and 
third the regional divide among 
thecountry’s Muslims – present 
immediate bottlenecks for 
Moscow.

In Daghestan, the Russian 
ar m  ed forces may not draft any-
one this year, Zulfiya Mago-
medova, the head of the Soldiers 
Mothers Committee there, said. 
Given that its draft-age cohort 
is disproportionately large rela-
tive to other regions, this will 
have an impact far beyond that 
North Caucasus republic  

Until 2008, the Regnum.ru 
news agency says, the Russian 
military drafted between 15 and 
20 thousand young Daghestanis 
every year. In 2009, that num-

Pols Goubls 
(Paul Goble)

By Edgar B. Anderson

Window on Eurasia:
Three Demographic Bottlenecks for Moscow

An Interview with Secretary of Labor Hilda Solis 
U.S. IMMIGRATION POLICY: HOW TIMES HAVE CHANGED

ber fell to 2,000. More impor-
tant, Moscow stopped taking 
Daghestanis into the border for -
ces and air forces and stopped 
offering them contract posi-
tions, consigning almost all of 
them to MVD internal troops.

Given the high levels of unem-
ployment in Daghestan, Mago-
medova adds, some young 
Daghestanis want to go the mili -
tary as a way to get into law 
enforcement. But Russian com-
manders don’t want them there: 
In 2012, there have been more 
than 80 cases of what the news 
agency calls “mass sabotage acts 
when dozens of Daghestanis 
refused to follow orders.”

If Moscow does end the draft 
of Daghestanis, other North 
Caucasian republics may seek a 
similar exemption. That will 
exacerbate unemployment in 
the region and quite possibly 
lead more unemployed young 
men to heed the calls of Islamist 
and nationalist groups to go 
into the forests and fight repre-
sentatives of Russian power.

But more seriously, many eth-
nic Russian parents are likely to 
be angry that their children 
must pay the tax of military 
service while people in the 
“restless” North Caucasus are 

allowed to avoid it. Such atti-
tudes will only exacerbate ten-
sions between ethnic Russians 
and North Caucasians not only 
in the region, but in major 
Russian cities as well.

Meanwhile, in those Russian 
cities, school administrators 
and the government behind 
them are facing the challenge of 
integrating ever more migrant 
children whose native language 
is not Russian. According to an 
article in “Russkaya gazeta” to -
day, “soon 30 percent of pupils 
[in Russian cities] will be the 
children of gastarbeiters. 

That will happen over the 
next eight to ten years, but 
already the percentage of immi-
grant children in some schools 
has passed 50 percent, forcing 
the school system to divert 
resources to provide Russian 
language instruction and pre-
senting administrators will a 
serious challenge for which they 
have no good answer.

The least expensive option is 
to create special magnet schools 
for these children. But if Mos-
cow chooses that option, many 
parents will be upset that their 
children will no longer attend 
neighborhood schools, and both 
parents and the pupils will feel 

set apart, possibly viewed by 
others as burdens to the Russian 
tax payer.

But the costs of intensive 
Russian-language training in 
neighborhood schools may be 
beyond Moscow’s ability to meet. 
And that combination could 
mean that the magnet schools, 
if they are created, will intensify 
the formation of ethnic neigh-
borhoods or ghettos, again set-
ting in train social and political 
forces the regime will be hard-
pressed to meet.

The third challenge may seem 
less momentous, but it could 
spark protests in Moscow even 
sooner. Since the end of the 
Soviet Union, Saudi Arabia has 
allocated 20,500 slots for the 
annual haj to the Russian Fe -
deration, and with Moscow’s 
blessing, North Caucasian 
Muslims have claimed almost 
all of these.

This year, for example, the 
Russian haj committee has allo-
cated 8,000 such slots to Dag -
hestan, 4,000 to Chechnya, 1500 
to Ingushetia, and 1200 to 
Kabardinia-Balkaria, Kraa  cha-
yevo-Cherkessiya, Adygeya, and 
North Osetia. That means North 
Caucasians who form a minority 
of Russia’s Muslims nonetheless 

get more than 70 percent of the 
haj slots.

That situation has continued 
“already for many years,” Kha-
lida Khamidullina, a Tatar wri-
ter complains, adding that “each 
year the situation becomes 
more unfortunate because tho-
usands of Tatars (and others 
from the Middle Volga and 
Siberia) cannot take part”.

Last year, several hundred 
Muslims from the Middle Volga 
and Siberia staged a protest in 
Moscow. Now, Khamidullina 
says, some 500 to 600 Middle 
Volga Tatars are planning to 
stage another one, quite pos -
sibly forcing Moscow to change 
the domestic haj quota or to go 
to the Saudis to ask for a larger 
country quota.

Either step is fraught with 
dangers. If Moscow helps the 
Middle Volga Muslims to gain 
more slots, some in the North 
Caucasus will be infuriated and 
radicalized. If Moscow appeals 
to the Saudis, at least some 
Russian nationalists will be 
angry. But if it does neither, 
Moscow will face an increas-
ingly angry Muslim community 
in Middle Volga, something it 
can ill afford.

D u r i n g 
the De  mo-
cratic Na -
t i o n a l 
C o n  v e n -
tion in 

Char  lotte, North Carolina, I 
had the opportunity on behalf 
of Latvian newspaper Laiks to 
speak briefly with Secretary of 
Labor Hilda Solis. In view of 
the Obama Administration’s 
pro-illegal alien immigration 
policies, I chose to question her 
about the dramatic changes in 
the way that the Federal Go -
vernment has treated newcom-
ers over the years. I leave it to 
you, the reader, to decide 

whether she really was willing 
to address my concerns.

EA:  My name is Ed Anderson.  
I’m a reporter for an immigrant 
Latvian newspaper – Latvia, 
Eastern Europe – and I wonder 
if I can ask you a quick question.  
You know most Latvians in this 
country came here after World 
War II.  They were refugees who 
ran from the Red Army or other-
wise they would be sent to 
Siberia.  And most of them spent 
four or five years in Displaced 
Persons camps in Germany, and 
they couldn’t come here without 
a sponsor so that they would 
never become a public charge, 
and any funds that were expend-

ed in support of them they paid 
back. What are they to think 
today when the policy toward 
immigration is so very different, 
where illegal immigration is kind 
of winked at, and many times a 
pass is given to those people?  
Meanwhile, of course, people 
who are waiting in line in other 
countries and following the rules 
are kind of made fools of.

Secretary Solis: Well, I know 
the President is working very 
hard to try to get bipartisan sup -
port on immigration reform, 
and he worked recently to move 
through Executive Order De -
ferred Action for those young-
sters that have lived here, gone 

through, gotten their education, 
have either joined the military 
or are signed up to go to com-
munity college.  Many of them 
have parents and others that 
have, you know, been here.  And 
it seems like our immigration 
system is evolving, and we know 
there are a lot of people who are 
waiting to be citizens, and we 
need to expedite their visas and 
get them all settled in with their 
assistance as well.  So I’m hope-
ful that that will happen and 
that we’ll have cooperation 
across the aisle to be able –

EA: Well, George Bush sup-
ported a form of amnesty, a 
broad amnesty, as does –

Jaunais DV priekšnieks un 
DV Centrālās valdes priekšēdis, 
Latvijas republikas Jūras spēku 
atvaļinātais flotiles admirālis 
Andrejs Modris Mežmalis no -
vembŗa sākumā viesosies sešās 
DV apvienībās ASV vidienē. Sā -
kumā bija plānots, ka viņš ap -
meklēs tikai divas – Indianapolē 
un Klīvlandē, kad tiks svinētas 
apvienību dibināšanas jubilejas, 
bet, lai racionāli izmantotu laiku, 
viņš nolēma paviesoties vēl četrās 
citās – Čikāgā, Kalamazū, Det-
roitā un Vašingtonā. A. Mežma-
lis pats segs lidojuma izdevu-
mus, apvienības tikai par pār-
nakšņošanu un benzīnu, aizve-

Andrejs Mežmalis viesosies vairākos ASV latviešu centros
dot viņu uz nākamo pilsētu. 

Admirālis A. Mežmalis visur, 
kur teiks runu, pieminēs un 
godinās Lāčplēšus, tātad viņa 
runu būs interesanti dzirdēt arī 
tiem, kuŗi nav DV apvienības 
biedri. Novembrī notiek Mār-
tiņballes, karnevāli un tamlīdzīgi 
sarīkojumi. Bazāri ir noderīgi 
līdzekļu vākšanai labdarībai, bet 
tie neaizstāj patriotiskus sarīko-
jumus. 

Vispirms A. Mežmalis teiks 
runu Čikāgas baznīcas telpās 2. 
novembŗa vakarā un nākamās 
dienas vakarā piedalīsies In  dia-
napoles DV apvienības 60 gadu 
dibināšanas atceres sarīkojumā 

latviešu namā. Kalamazū lat-
vie šu namā viņš viesosies 8. 
novembŗa pēcpusdienā, 10. no -
vembŗa pēcpusdienā latviešu 
draudzes namā Detroitā. Dienu 
vēlāk, 11. novembŗa pēcpusdie-
nā, A. Mežmalis būs galvenais 
runas teicējs Klīvlandes DV 
apvienības 61 gadu jubilejas 
sarīkojumā draudzes zālē. No 
Klīvlandes viņš dosies uz Va  š -
ingtonu un 13. novembŗa vakarā 
teiks runu latviešu draudzes 
namā Rokvilā. Informāciju var 
iegūt, sazinoties ar DV apvienību 
priekšniekiem.

V. Kukainis

Solis: I’m not talking about 
amnesty –

EA: But allowing people who 
are here in violation of the laws 
to stay. What does that say to 
people who follow the rules? 

Solis: We want everyone to 
follow the rules, and we want to 
have a good stable conversation 
about it, and we’re not able to 
do that right now with the cur-
rent makeup of the House and 
the Senate, and until we get 
there and we have that kind of 
support, I think we’re going to 
be at a stalemate unfortunately, 
and a lot of people are being hurt.

www.laiks.us

Lasiet 
tīmeklī!
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Maruta maratongājienā

Kas mudināja jauno sievieti 
šai humanitārā atbalsta pa  -
sākumā un ar ko viņa nodar-
bojas ikdienā?

Maruta Bergmane: Vienmēr 
esmu izjutusi vajadzību kaut ko 
dot sabiedrībai arī no savas 
puses, dot jebkuŗā veidā, tā, kā 
es to spēju. Tādēļ pagājušā gadā 
nolēmu piedalīties pretvēža 
akcijā – AVON krūts veselības 
atbalsta gājienā. 

Čikāgā soļošana notika 2. un 
3. jūnijā. Pirmajā dienā es gāju 
26 jūdzes. Tas bija maraton-
gājiens. Otrā dienā – atlikušās 
14 jūdzes. Man šķita svarīgi 
atbalstīt organizāciju, kuŗa man 
kaut ko nozīmē. Kad manai 
vecmāmiņai jau bija krietni 
pāri septiņdesmit gadiem, viņai 
tika diagnosticēts krūts vēzis. 
Tādēļ jutu, ka AVON gājiens ir 
piemērots tieši man. Zinu arī 
to, ka šī slimība var skart jeb-
kuŗu sievieti jebkuŗā vecumā, 
tādēļ nolēmu turpināt šo akciju 
atbalstīt visu savu mūžu. Varu 
būt laimīga, ka man ir brīnišķī-
ga ģimene un draugi, kas man 
palīdzēja gan ar ziedojumiem, 
gan iedrošinājuma vārdiem un 
pat ieradās uzmundrināt, kad 
es nedēļas nogalē piedalījos 
gājienā. Nebūtu jau nemaz slik-
ti, ja varētu teikt, ka nostaigāt 
40 jūdzes ir viegli! Īpaši smaga 
bija otrā diena, bet, ja atrodies 
līdzās sievietēm un vīriešiem, 
kuŗi zaudējuši savu māti vai 
meitu, vai arī paši iziet ārst-
niecības kursu, tad krampji kājā 
vai kāda tulzna uz pēdas nav 
nekas. Pavisam kopā man iz  -
devās savākt gandrīz 6000 do -
laru, un lielākā daļa visu soļo -
tāju līdzekļu „atnāca atpakaļ” 
uz mūsu Čikāgas vietējām 
slimnīcām un vadošām organi-
zācijām krūts vēža pētniecības 
labā.

Pastāsti, lūdzu, par sevi – ar 
ko nodarbojies, ko esi mācī-
jusies, par savu darbu un arī 
par vaļaspriekiem!

Esmu ieguvusi bakalaura 

Marutas Bergmanes dārgumi
Šīs vasaras sākumā, 2. un 3. jūnijā, Čikāgas latviete Maruta Bergmane devās 40 jūdzes

krūts vēža pētniecības atbalsta gājienā, ko rīkoja AVON Walk for Breat Cancer bezpeļņas organizācija,
lai gūtu līdzekļus vēža pētniecībā un ārstēšanā.

gradu startautiskajās attiecībās 
Viskonsīnas universitātē Ma -
disonā un maģistra gradu 
sabiedrisko attiecību un rek-
lāmas menedžmentā De Paul 
universitātē Čikāgā. 

Savā pašrei-
zējā darbā esmu 
nostrādājusi jau 
deviņus gadus. 
Strādāju kom-
pānijā, ko sauc 
Hill & Knowlton 
Strategies. Mums 
ir atvērti biroji 
gandrīz visās pa -
saules valstīs, arī 
Rīgā, Latvijā. 
Esmu vicepre-
zidente pārtikas 
un dzērienu no -
zares darba no -
zarē ASV. Mans 
v i s l i e l ā k a i s 
klients šobrīd ir 
Pringles. Darba 
uzdevumos bie -
ži ceļoju uz Ņu -
jorku, Sinsinati, 
L osandže losu  
un Sanfrancisko. 
Brīvajā laikā 
man patīk ceļot 
gan pa ASV, gan 
arī citām zemēm 
un valstīm, ie  -
turēt maltīti sveš-
zemju res torā-
nos un izmēģi-
nāt jaunas ēdie-
nu receptes. Pē -
dējā laikā esmu 
sākusi apmeklēt 
fotografijas kur-
sus, kas man pa -
līdz arī profe-
sionālajā darba 
laukā. Protams, 
arī fiziskie tre-
niņi manā dzīvē 
ir vienmēr ieņē-
muši nozīmīgu 
vietu.

Tu esi uzau-
gusi ģimenē, 
ku  ŗa vienmēr ir 

bijusi aktīva latviešu sa  bied-
riskā dzīvē. Ko esi no tā iegu-
vusi? Pastāsti, lūdzu, kādas 
atmiņas no savas latviešu 
meitenes dzīves Amerikā!

Abi mani vecāki (Ilmārs un 

draudzenēm, īpaši patīkamas 
atmiņas man palikušas par ik  -
ga  dējiem Amerikas Latviešu 
jaunatnes kongresiem un to ap  -
mek lēšanu. Daudz jautru mirkļu 
palicis atmiņā no braucieniem 

uz kāda veca skrejceliņa nosnau-
dos un kā ieturējām maltīti 
kafejnīcā Do Re Mi. Īpaši ie   spie-
dies atmiņā kāds notikums jeb 
starpgadījums, kad mēs ar drau-
dzeni Renāti ielavījamies Brī -
vības pieminekļa iekšpusē pa aiz -
mugures durvīm  un uzkāpām 
līdz pašai augšai, bet, kad no  nā-
cām atpakaļ lejā, izrādījās, ka 
durvis bija aizslēgtas! Par laimi 
tomēr kāds atnāca mūs izglābt. 
Man arī bija izdevība pirmo 
reizi mūžā satikt mātes un tēva 
radiniekus, un es apskatīju savas 
vecmāmiņas māju Liepājā. Turp  -
māko apmeklējumu laikā varēju 
tikties arī ar vecmāmiņas māsu 
Elzu Skabārdi. Viņa mēdza stās -
tīt par abām reizēm, kad bija 
izsūtīta kopā ar dēlu uz Sibiriju. 
Elza nomira 95 gadu vecumā. 
Viņa bija apbrīnojami stipra sie  -
viete. Pēc sava pirmā brauciena 
uz Latviju, es esmu atgriezusies 
Latvijā vēl vairākas reizes. Rīgas 
800 gadu jubilejas svinību laikā 
es Latvijā pavadīju veselu ne  dē  ļu. 
Atceros, kā toreiz krustām šķēr-
sām braukāju un staigāju pa 
Rīgu, lai redzētu un baudītu 
dažādas svinību norises. Tieši 
toreiz es iemīlēju Latvijas rok-
grupu Prāta Vētra. Mums šī 
grupa tik ļoti iepatikās, ka gadu 
vēlāk uzaicinājām tās dalīb nie-
kus apmeklēt Čikāgu 2002. gada 
Latviešu Dziesmu un deju svēt-
kos. Puiši arī atbrauca un sniedza 
dažus patiesi lieliskus koncertus. 
Ceru, ka nākamvasar atkal iz -
dosies apmeklēt Latviju. Man 
jau šķiet, ka pārāk ilgi neesmu 
tur bijusi.

Ko tev nozīmē Latvija?
Es lepojos ar to, ka esmu lat-

viete, un jūtos ļoti laimīga, ka 
tiku audzināta latviskās kultūras 
garā. Skolas gados gan es nebiju 
lielā sajūsmā par mācībām sešas 
dienas nedēļā. Atšķirībā no sa   viem 
amerikāņu draugiem es sestdie-
nas pavadīju Kr. Barona latviešu 
skolā Čikāgā. Neapmeklēju gaidu 
nodarbības kopā ar amerikāņu 
draudzenēm, bet ceturtdienu va -
karos apmeklēju guntiņas. Sest-
dienās vēl pēc skolas gāju uz 
tautasdeju mēģinājumiem. Skolā 
manu vārdu mēdza nosaukt un 
rakstīt kļūdaini. Mani vecāki 
angliski runāja ar akcentu, vec -
māmiņa angļu valodā spēja pa  -
teikt pavisam nedaudz, bet es 
pati biju gluži jocīgs bērns, kas 
nesa uz skolu sviestmaizes no 
rudzu rupjmaizes. Ar gadiem 
tomēr esmu sākusi saprast, ka 
tieši latviskuma pieredze ir mani 
veidojusi par to cilvēku, kas es 
šodien esmu. Šķiet, ka latviskās 
kultūras klātbūtne ievirzīja manu 
skatu uz dzīvi citā perspektīvā. 
Pavisam noteikti tā ir darījusi 
mani par stiprāku cilvēku.

Es augstu vērtēju savus lat  vie šu 
draugus, ar kuŗiem kopā uzaugu 
un kuŗus satiku Kr. Barona lat -
viešu skolā un Gaŗezerā. Ar pa -
 teicību domāju par to, ka manu 
dzīvi ir skārusi latviešu kopība un 
kultūra, un zinu arī, ka vienmēr kā 
lielu dārgumu sirdī paturēšu visu, 
ar ko tā mani ir bagātinājusi.

Ar Marutu Bergmani 
sarunājas Ligita Kovtuna

Ārija Bergmaņi. –red.) vienmēr 
ir bijuši ļoti aktīvi latviešu 
sabiedrībā. Esmu īpaši lepna 
par savu tēvu. Gadu gaitā viņš 
ir tik daudz darījis Latvijas un 
latviešu lietas labā. Par viņa 
nerimtīgo darbu tautas un 
tēvijas labā Latvijas valdība 
piešķīra viņam visaugstāko 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 
ordeni. Tā kā abi mani vecāki 
arī aktīvi piedalās Čikāgā jau 
daudzus gadus iznākušajā lat-
viešu periodiskā izdevuma 
Čikāgas Ziņas veidošanā, kopā 
ar draudzenēm, citām latviešu 
meitenēm, pieteicos veidot tajā 
savu rubriku, kuŗu nosaucām 
„Lūdzu, rēķinu!”. Katrā izde-
vumā mēs izvēlējāmies kādu 
jaunu restorānu un tajā visu 
pamatīgi izvērtējām – kā ēdienu 
kvalitāti, tā arī apkalpošanu, 
ēdnīcas atmosfairu un cenas. 
Tas mums sagādāja lielisku 
iespēju katru mēnesi sanākt 
kopā un turklāt vēl izpētīt ar -
vien jaunus restorānus. No ga -
diem, kad es augu kopā ar ci   tām 
latviešu meitenēm, manām 

uz Bostonu, Kalamazū, Vašing-
tonu, Čikāgu un Milvokiem. No 
Gaŗezera vidusskolā pavadītā 
laika dažus draugus esmu iegu-
vusi pat visam mūžam. Es nekad 
neaizmirsīšu mūsu mācību pe  -
riodus, pēcpusdienas ezera krastā 
un draiskulības naktīs. Man vēl 
joprojām patīk aizbraukt uz 
Gaŗezeru ik vasaru pa Jāņiem 
vai arī kādā nedē   ļas nogalē uz 
volejbola spēlēm, vai vienkārši 
lai izklaidētos, atpūstos un tik-
tos ar vecajiem draugiem.

Vai esi bijusi Latvijā? Kad 
atkal tevi satikšu tēvzemē?

Pirmo reizi apmeklēju Latviju, 
kad man bija 18 gadi. Biju pirmā 
no mūsu ģimenes, kas 1989. 
gadā ieradās Rīgā, lai ar tautas 
deju ansambli Dzelmieši pieda-
lītos Dziesmu un deju svētkos.

Atceros, ar kādu viesmīlību 
mēs tikām uzņemti jau no pa -
šiem pirmajiem viesošanās mir-
 kļiem, kad ieradāmies Rīgas 
lidostā. Cilvēki nesa puķes, deva 
mums tautastērpus, lai mēs tos 
nēsātu, un tik tiešām par mums 
visu laiku rūpējās. Atceros, kā es 

Maruta ar vecākiem Āriju un Ilmāru Bergmaņiem

Larisa Daina Līzenberga
šā gada 1. jūnijā ar uzslavu absolvējusi

Rosalind Franklin University, Chicago School of Medicine, 
saņemot MD gradu. Larisa ir sākusi mācības rezidentūrā 
University of Chicago, Comer bērnu slimnīcā, pediatrijā.

Larisa pieder Alpha Omega Alpha Honor Medical Society un 
korporācijai Imeria.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents 
Valkā un Valgā

Valsts prezidents Andris Bēr-
z iņš 4. oktobrī darba vizītē ap -
meklēja Valku un Valgu. Prezi-
dents nolika ziedus pie piemi-
nekļa 1919. gada brīvības cīņās 
kritušajiem, tikās ar Valkas do -
mes deputātiem, apmeklēja Val-
gas apriņķa profesionālo skolu 
Igaunijā un Valkas mākslas sko-
lu, kā arī atklāja Valkas koģene-
rācijas spēkstaciju un tikās ar 
Valkas iedzīvotājiem.

Valsts prezidents atzinīgi no -
vērtēja Valkas pilsētas attīstību, 
jo īpaši pēdējā gada laikā, kad 
pilsētas infrastruktūrā ieguldīti 
Eiropas fondu līdzekļi 7,7 mil-
jonu eiro apmērā. „Nenovērtē-
jiet sevi par zemu, rīkojieties 
nākotnes un nākamo paaudžu 
vārdā, bet nākotni būvējiet pār-
domāti, ne uz nākamo paaudžu 
rēķina, kā to šobrīd dara dau-
dzas valstis Eiropā,” atbildot uz 
iedzīvotāju jautājumiem, uz -
svēra Valsts prezidents.

***
No Valsts prezidenta 

Andŗa Bērziņa apsveikuma 
Skolotāju dienā

Par skolotāju nekļūst, par sko-
lotāju piedzimst, jo izcilākās pai-
dagoga īpašības ir spēja aizraut 
un iedvesmot. Skolotājs ir tas 
cilvēks, kas paveŗ durvis uz zi -
nā šanu un prasmju neaptve ŗa-
majiem apvāršņiem, bet talants 
uzrunāt, ieinteresēt un izskolot 
ir katra skolotāja lielākais izai -
ci nājums un arī gandarījums. 
Jūsu klasēs un auditorijās skolo-
jas nākamie Latvijas paidagogi, 
ārsti, celtnieki, uzņēmēji, mi -
nistri un šīs valsts patrioti. Tā ir 
liela atbildība, ko esat uzņē mu-
šies, un svētīgs darbs, ko darāt. 
Paldies, un lai jūs allaž pavada 
gandarījums par paveikto!

***
„Negāzēt līdz grīdai!”

Tā Saeimas Budžeta un fi  nan-
ču (nodokļu) komisijas sēdē 
likumprojekta “Par valsts bu -
dže tu 2013. gadam” apsprieša-
nas laikā sacīja Ministru pre zi-
dents Valdis Dombrovskis (Vie-
notība). Nākamā gada valsts bu -
džeta pieņemšana būs nopietns 
tests Latvijas polītiskās vides 
spē jai turēties pie stingras fis kā-
lās polītikas un apņēmībai at - 
kal “negāzēt līdz grīdai”. 

Dombrovskis  uzsvēra, ka šis 
ir pirmais budžets pēc ilgāka 
pārtraukuma, ko valdība veido 
bez ciešas starptautiskās uzrau-
dzības, tāpēc starptautiskā tir -
gus dalībnieki uzmanīgi vēros, 
vai esam spējīgi fiskālās discip-
līnas mērķus īstenot patstāvīgi.

***
Būs vajadzīgi 30 000 paraksti
Valsts prezidenta padomnieks 

juridiskajos jautājumos Edgars 
Pastars plašsaziņas līdzekļiem 
paziņojis, ka Rīgas pils atbalsta 
30 000 vēlētāju parakstu slieks -
ni likumprojektu ierosināšanai 
vismaz līdz 2015. gadam, ja tas 
ir kompromiss, lai rēgulējums 
par tautas nobalsošanu un li -
kumu ierosināšanu izkustētos 
no vietas,

Šāds parakstu skaits būtu trīs 
reizes lielāks nekā pašlaik, kad 
pirmajā parakstu vākšanas kārtā 
par likumprojektu jāsavāc 10 000 

vēlētāju parakstu, lai to iesnieg -
tu Centrālajā vēlēšanu komisijā.

***
Top reemigrācijas plāns

Ekonomikas ministrija ir sā -
kusi izvērtēt priekšlikumus,        
kā ārvalstīs dzīvojošos Latvijas 
valsts piederīgos motīvēt atgriez-
ties Latvijā. Ierosinājumus, kā  
lai viņiem palīdz pārvarēt dažā-
dus šķēršļus un veiksmīgi viņus 
atkal iekļaut Latvijas sabiedrībā, 
jau sākušas iesūtīt dažādas Lat-
vijas un ārzemēs dzīvojošo ne -
valsts organizācijas. 

Ir izveidota Reemigrācijas dar-
ba grupa. Ekonomikas ministra 
Daniela Pavļuta mērķis ir  līdz 
2030. gadam panākt, ka Latvijā 
atgriežas aptuveni puse emig-
rējušo tautiešu – 120 000. 

Reemigrācijas plāna izstrādē 
ir iesaistīta Iekšlietu ministrija, 
Labklājības ministrija, Izglītības 
un zinātnes ministrija, Kultūras 
ministrija, Vides aizsardzības  
un reģionālās attīstības minis- 
t rija, Finanču ministrija, Veselī-
bas ministrija, Zemkopības mi -
nistrija, Pasaules brīvo lat viešu 
apvienības  pārstāvība Rīgā, Ei -
ropas latviešu apvienība, Lat -
vijas Darba devēju konfederā-
cija, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera, Latvijas 
Pašvaldību savienība.

Aptaujājot aizbraukušos tau-
tiešus, kuŗi vēlētos atgriezties 
Latvijā, atbilde ir viena – uz Lat-
viju gribam, taču tad nepiecie-
šams stabils darbs ar pienācīgu 
atalgojumu. 

***
Par ko Primakovs 

runāja Rīgā?
 Klusu un nemanāmi Latvijā 

uz trim dienām bija iebraucis 
viens no Krievijas vecās gvardes 
polītiķiem – smagsvariem Jev-
ge ņijs Primakovs. Viņš Krievijā 
kādreiz vadīja vienu no spec-
dienestiem - Ārējās izlūkošanas 
dienestu. Borisa Jeļcina laikā  
bija premjērs. Šobrīd pārstāv 
biz nesu - vada Krievijas tirdz-
niecības un rūpniecības ka -
meru. Lai arī šoreiz Primakova 
brauciena oficiālā versija bija 
viņa sarakstītās grāmatas reklā-
mēšana, visticamāk, Krievija cen-
tās noskaidrot Latvijas no  stāju 
Maskavas – Briseles gāzes kaŗā.

Uzrunā augstskolās un pie 
Valsts prezidenta Primakovs ne -
palaida gaŗām iespēju pieminēt 
Latvijas un Krievijas polītikas 
problēmjautājumus - nepilso -
ņus un Krievijai nepatīkamos 
leģionārus. Primakovs un An- 
d ris Bērziņš ir veci paziņas un 
ti  kušies, kad  Bērziņš vēl vadīja 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru. Ko Valsts prezidents 
ap  solījis Primakovam - no paša 
Andŗa Bērziņa noskaidrot ne -
bija iespējams, – viņš ar plašsa-
ziņas līdzekļu pārstāvjiem neru-
nāja. No Prezidenta preses die-
nesta paziņojuma secināms, ka  
Bērziņš „savas prezidentūras lai-
kā rīkošoties tā, lai, savstarpēji 
sadarbojoties, veicinātu Latvijas 
un Krievijas attiecību attīstību 
abām valstīm izdevīgā gaisotnē”.

***
1. Saeimas vēlēšanu jubileja
7. oktobrī apritēja 90 gadi  kopš 

pirmajām Saeimas vēlēša nām Lat-
vijā 1922. gada 7. un 8. oktobrī.

Latvijas vēlēšanu vēsturē 1. Sa -
eimas vēlēšanas bija ievēroja -
mas ar to, ka tajās pirmo reizi 
drīkstēja balsot pēc izvēles jeb-
kuŗā vēlēšanu iecirknī, uzrādot 
Latvijas pasi, un vēlētāju saraksti 
netika veidoti. Savukārt vēlētāja 
pasē tika izdarīta atzīme par 
dalību vēlēšanās. Tieši 1. Saei-
mas vēlēšanās vēlētājiem pirmo 
reizi bija iespēja grozīt kandi-
dātu sarakstus, vēlēšanu zīmē 
izsvītrojot sev netīkamos kandi-
dātus. Atšķirībā no mūsdienām 
vēlētāji drīkstēja arī izvēlēties  
sev tīkamākos kandidātus no 
dažādiem sarakstiem. 1. Saeimas 
vēlēšanās bija vērojama augsta 
vēlētāju aktīvitāte - tajās pieda-
lījās 82,2% jeb 800 840 vēlētāji. 
Atbilstoši tā laika Valsts statis-
tiskas pārvaldes ziņām balsstie-
sības 1. Saeimas vēlēšanās bija 
963 257 pilsoņiem. 1. Saeimas 
vēlēšanām tika reģistrēta 31 par-
tija un vēlētāju grupas saraksts, 
no tiem vietas parlamentā ie -
guva 20 saraksti. Salīdzinā ju-
mam: pēdējās - 11. Saeimas vē -
lēš anās, kas notika 2011. gada 
17. septembrī, piedalījās 13 de -
putātu kandidātu saraksti, no 
kuŗiem pārstāvniecību parla-
mentā ieguva pieci saraksti.

***
Nodibina diplomātiskās 

attiecības ar Grenādu
Ņujorkā 19. septembrī  paraks-

tīts kopīgs komunikē, ar kuŗu  
nodibinātas Latvijas Republikas 
un Grenādas diplomātiskās at -
tiecības. Komunikē Latvijas vār-
dā parakstīja ārkārtējais un         
pilnvarotais vēstnieks, pastā vī-
gais pārstāvis ANO Ņujorkā 
Normans Penke un Grenādas 
vārdā – Dessima M. Williams.

***
Brazīlijas apbalvojums - 

Līgai Briģei
Brazīlijas galvaspilsētā Brazi -

ljā Latvijas goda konsulei Līgai 
Briģei pasniegts Brazīlijas Fe -
derālās pavalsts augstākais ap -
balvojums. Apbalvojums pie -
šķirts par nopelniem publiskās 
drošības uzlabošanā. Ceremo-
nijā kopumā tika apbalvotas 20 
personas un tikai vienu apbal-
vojumu pasniedza citas valsts pil-
sonei – Latvijas goda konsulei.

***
Briseles „Baltajā naktī”

Mūsdienu kultūras forumā Nuit 
Blanche Bruxelles (Briseles „Baltā 
nakts”) bija aplūkojamas 2011. 
gada gaismas festivāla „Sta ro 
Rīga” Latvijas mākslinieku radīts 
interaktīvs projekts „Fonoskops”. 
Idejas pamatā ir pašradīta ierī -  
ce, kas balsi pār vērš gaismās, 20. 
gadsimta sā  kuma kinofilmu at -
tēlos un Richarda Vāgnera „Val-
kīru li  dojuma” melodijā. „Fo  no-
s kops” ir radošās apvienības I Did 
It un video mākslinieka Mikus 
Mei rā na radīts projekts. 

***
Latvijas Ārstu biedrības 

atzinums
Latvijas Ārstu biedrība par 

ve selīgākajiem Latvijas produk-
tiem atzinusi SIA „Liepkalni” 
jauno pilngraudu rupjmaizi un 
AS „Smiltenes piens” sūkalu 
olbaltumvielu koncentrātu 
„Piena spēks”. Kopumā žūrijai 
vērtēšanai bija nodoti 17 Lat -
vijā ražoti pārtikas produkti. 

Par Latvijas pievienošanos 
eirozonai

Eiropas polītikas studiju cen-
t ra pārstāve Čincija Alčidi inter-
vijā aģentūrai LETA norādīja, 
ka, Latvijai pievienojoties eiro-
zonai, jautājums ir par pievie-
nošanās laiku, jo pievienošanās 
eirozonai krizes posmā varētu 
nebūt Latvijas un arī pašu eiro-
zonas valstu interesēs. Patlaban 
ir grūti paredzēt, vai situācija 
būs mainījusies 2014. gadā, kad 
Latvija plānojusi pievienoties 
eirozonai.Valdībai nepieciešams 
izvirzīt konkrētus mērķus un 
noteiktu laiku, kad pievienoties 
monetārajai savienībai. Alčidi 
pieļauj, ka atkarībā no situācijas 
eirozonā Latvijas valdība varētu 
apsvērt iespēju atlikt pievieno-
šanos tai.

***
Pagarināts mandāts

Ministru kabinets 2. oktobrī 
nolēma pagarināt mandātu Lat-
vijas Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) dalībai NATO vadītajā 
operācijā Afgānistānā Starp tau-
tisko drošības atbalsta spēku 
(ISAF) sastāvā. Saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju 
pašreizējais mandāts ir spēkā 
līdz šā gada 13. oktobrim, bet 
par mandāta pagarināšanas jau-
no termiņu ANO vēl nav lemts.

Sagatavotajā likumprojektā  
vēl nav noteikts, līdz kādam lai-
kam Latvija pagarinās šo man-
dātu. Likumprojekts tiek virzīts 
uz valdību, lai brīdī, kad ANO 
Drošības padome būs pieņē -
musi lēmumu par termiņa pa -
garināšanu, to varētu nekavējo-
ties virzīt tālāk uz Saeimu, kuŗai 
būs jāpieņem gala lēmums.

Ievērojot ISAF operācijas prio-
ritāro raksturu NATO, Latvijai 
jāturpina ieguldījuma snieg -
šana alianses ietvaros, aplieci not 
savu uzticamas starptautis kās 
koalicijas dalībvalsts reputāciju. 
NBS dalība ISAF operācijā ir 
sais tīta ar daudzu partneŗval- 
stu plāniem Afgānistānā, kuŗi 
starp citiem faktoriem ir balstīti 
uz pieņēmumu par Latvijas 
sniegtā atbalsta turpināšanu 
2013. gadā.

Dalību starptautiskajā operā-
cijā Afgānistānā Latvijas kaŗa -
vīri sāka 2003. gadā. Veicot die-
nesta pienākumus, Afgānistānā 
gājuši bojā četri Latvijas kaŗavīri.

***
Rīgas Techniskajai 
universitātei – 150

Rīgas Techniskā universitāte 
(RTU), kuŗai 14. oktobrī aprit 
150 gadi, savu jubileju svin ar 
sudraba monētas, jubilejas past-
markas un grāmatas izdošanu. 
Svinību nobeigumā Arēnā Rīga 
ar spožu mūziķu piedalīšanos 
notiks lielkoncerts “Radi tālāk!”.

RTU jubilejas sudraba mo -
nētu veidojis mākslinieks Kris-
taps Ģelzis. Grāmata “Senākā 
techniskā universitāte Baltijā – 
laikmeti un personības” sniedz 
ieskatu RTU vēsturē, iekļaujot 
nozīmīgākos pieturas punktus 
un izcilāko RTU personību ap -
rakstus. Grāmatā izmantoti frag-
menti no akadēmiķu Jāņa Stra-
diņa un Ivara Knēta rakstiem, 
kā arī citi materiāli no apjomīgā 
vēstures pētījuma četros sēju-
mos “Augstākās techniskās iz -

glītības vēsture Latvijā”, ko sa -
gatavojusi un izdevusi RTU         
no 2002. līdz 2011. gadam. Lat-
vijas Pasts izdos RTU 150 gadu 
jubilejas pastmarku. Pastmarkas 
autors ir Arnis Grīnbergs, kas 
savā darbā atspoguļojis gan   
RTU ģerboni un galvenās ēkas 
daļu, gan arī nozīmīgo gadskār-
tas skaitli. Notiks RTU dzimša-
nas dienai veltīta 53. starptau-
tiskā zinātniskā konference un 
pirmais pasaules inženieŗu un 
Rīgas Politechniskā institūta/
Rīgas Techniskās universitātes  
absolventu kongress.

***
Ebrēju kopiena vēlas 

kompensāciju
Tiekoties ar Reformu partijas 

(RP) Saeimas frakcijas deputā-
tiem, Latvijas Ebrēju draudžu 
un kopienu padomes priekšsēža 
vietnieks Biomins Kajems norā-
dīja, ka ebrēju kopiena vēlas, lai 
tās zaudētie īpašumi tiktu kom-
pensēti ar naudu vai citu īpa - 
šu mu ierādīšanu. “Mēs negri-
bam īpašumu pārdalīšanu,” viņš 
skaid roja, „jo daudzas personas 
šos īpašumus ir ieguvušas pri-
vātizācijas ceļā, ar izsolēm un 
citos veidos. Īpašumiem ir jā  pa-
liek to cilvēku valdījumā, ku -
ŗiem tie šodien pieder.” Kopējā 
kompensācijas summa būšot 
mazāka par 32 miljoniem latu, 
jo ebrēju kopiena ir pieņēmusi 
lēmumu, ka neprasīs kompen -
sēt tos īpašumus, kas piederējuši 
fiziskām personām, kuŗām nav 
mantinieku. Šo jautājumu at -
klātā procesā būtu iespējams 
atrisināt pusgada laikā. Ir da -
žādi veidi, kā šo jautājumu at -
risināt, un valstsvīriem ir jāpie-
ņem lēmums, kā šadā situācijā 
rīkoties. Lietuvā esot izmaksāta 
naudas kompensācijas.

Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis (Vienotība) pēc 
koalicijas padomes sēdes žurnā-
listiem skaidroja, ka ebrēju īpa-
šumu restitūcijas jautājums dis-
kutēts saistībā ar īpašumu sa -
raks tu. Ievērojot saspringto si -
tuāciju budžetā, nav apspriests 
jautājums par  kompensācijām.

***
Īrijā spriež par latviešu valodu

Īrijas Latviešu nacionālā pa -
dome (ĪLNP) rakstveidā vērsu-
sies pie izglītības ministra Ro -
berta Ķīļa, rosinot viņu rast 
iespēju norīkot darbā Dublinā 
izglītības atašeju. Viens no šāda 
atašeja uzdevumiem būtu rast 
saikni ar vietējām izglītības ie -
stādēm un rūpēties, lai Īrijas 
skolu programmā latviešu va -
lodu ieviestu kā atsevišķu mā -
cību priekšmetu. Tas nodroši-
nātu nepārtrauktu Latvijas valsts 
un Īrijas latviešu bērnu nedēļas 
nogales skoliņu sadarbību.

***
Krievijas uzņēmēji Daugavpilī

Daugavpilī viesojās Krievijas 
uzņēmēji. Viņi interesējās par 
iespējām atvērt pilsētā elektro-
nikas ražotni. Krievijas uzņē-
mu ma nosaukums pagaidām 
netiek izpausts, tā pārstāvji mek-
lēja telpas, ko varētu ilglaicīgi 
iznomāt ražotnes vajadzībām. 
Sākotnēji jaunajā ražotnē va -
rētu tikt izveidotas 50–100 dar-
ba vietas. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Kur tu teci, Gai-
līti manu? - tā no -
saukts mans raks ts, 
kas te parādījās šī 
gada maijā un bija 
galvenokārt veltīts 
cilvēkam, kuŗš ne -
parko negrib būt 

Harijs Gailītis un Rīgas krievva-
lodīgajā avīzē Čas raksta lielāko-
ties par literātūru un parakstās   
kā Garri Gailit. Viss, kas bija Pa -
domju Savienībā, viņam ir labs, 
un visi, kas šādam vērtējumam 
nepiekrīt, viņam ir sliktie.

Kur tu teci, Gailīti, - nākas jautāt 
pa otram lāgam, lasot tagad tai 
pašā avīzē viņa recenziju par 
gadagrāmatas Rižskij Almanach 
kārtējo laidienu.

Šo gadagrāmatu laiž klajā Lat-
vijas Krievu kultūras biedrība, un 

Svētdien, 7. ok -
tobrī, apritēja 90 
gadu kopš pir-
majām Latvijas 
Republikas Saei-
mas vēlēšanām 
1922. gadā. Par 
godu šim noti-
kumam Centrālā 

vēlēšanu komisija ir digitālizē -
jusi ziņojumu par minētajām 
vē lēšanām, kuŗu 1923. gadā iz -
deva ievērojamais polītikas ak -
tīvists Marģers Skujenieks. Ziņo-
jumā lasāms, ka vēlēšanās pie -
da lījušies 82,2 procenti vēlētāju. 
Salīdzinājumam varam kon- 
s tatēt, ka pagājušā gada 11. Sa  ei-
mas vēlēšanās piedalījušies ma- 
zāk nekā 60 procenti no tiem, 
ku ŗiem bija tiesības doties pie 
ur  nām. Acīmredzot toreiz jaun - 
di binātās valsts pilsoņi pieda -
līša nos vēlēšanās uzskatīja par   
daudz nopietnāku pienākumu, 
nekā tas ir patlaban (lai gan, kad 
Latvijas Republikas pilsoņi pir-
mo reizi varēja piedalīties brīvās 
vēlēšanās pēc padomju okupā-
cijas beigām, tas bija 1992. gadā, 
tajās piedalījās gandrīz 90 pro-
centi iespējamo vēlētāju).

Pirmās Saeimas vēlēšanas no 
mūsdienu vēlēšanām atšķīrās arī 
citā ziņā. Saeimā iekļuva ne ma -
zāk kā 20 partiju un vēlētāju 
grupu pārstāvji no 31 saraksta. 
Pērn vēlēšanās bija tikai 13 sa -
rakstu, Saeimā vietas ieguva tikai 
pieci. 1922. gadā nekādas vēlē-
šanu barjēras nebija, savukārt 
mūs dienās partijai jāsavāc pieci 
procenti visu balsu, lai iegūtu 
mandātus parlamentā. Tāpat kā 
mūsdienās, toreizējie vēlētāji 
varēja „labot” sarakstus ar krus-
tiņiem un svītrojumiem, toties 
atšķirībā no mūsdienām viņi va -
rēja izvēlēties sev tīkamus kan-
didātus no vairākiem saraks -
tiem. Balsot drīkstēja jebkuŗā 
iecirknī, uzrādot pasi, vēlētāju 
sarakstu nebija. Pasē tika izdarī ta 
atzīme par piedalīšanos vē  lēša-
nās, lai pilsonis nevarētu bal  sot 
atkārtoti. Arī mūsdienās dara 
tāpat, manā Latvijas Re  publikas 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Kur tu teci - pa otram lāgam

financējums tai nāk no Kultūr-
kapitāla fonda. Analizējot alma-
nacha saturu, Garri Gailit nīgri 
vīpsnā par memuāriem, ko sa -
rakstījušas, viņa vārdiem runā -
jot, “divas literātūrai pietuvinā -    
tas dāmas” - Dzidra Tubeļska un 
Vik  torija Tubeļska, kas “piederē-
jušas pie brāļu Turu rakstnieku 
klana”. Memuāaros stāstīts par 
Jūr malu un par Rakstnieku jaun-
rades namu Dubultos, kuŗš pēc 
architekta Georga Minca pro -
jekta uzbūvēts drīz pēc kaŗa un 
kuŗu recenzents daudzina kā ie -
stādījumu, kas (pag. gadsimta) 
seš desmitajos un astoņdesmita -
jos gados “iemantojis pasaules 
slavu”.

Recenzents noklusē to, par ko 
š.g. februārī portālā www.kas-
jauns.lv rakstīja Jānis Ķuzulis: 

“Tas bija nevis mūsu, bet Vissa-
vie nības uzņēmums. Ja kāds vie-
tējais rakstnieks vēlējās dabūt       
nu  muru (istabu – red.) Dubultu 
jaun rades namā, viņam tas bija 
jāsaskaņo ar Maskavu.” 

Garri Gailit nemin ne vārda  
par to, ka 1987. gada 5.februārī 
Vizmas Belševicas 28 g. v. dēls, 
apdāvinātais rakstnieks Klāvs 
Elsbergs nolēca, nokrita vai tika 
nomests no šī nama devītā stāva. 
Tīmeklī vietne, kur izteikti mi -
nē jumi par šīs traģēdijas apstāk-
ļiem, ir bloķēta...

Toties recenzents nikni vēršas 
pret Viktoriju Tubeļsku par atgā-
dinājumu, ka Jaunrades nams 
uzcelts tur, kur bija vasarnīcas, 
kuŗru īpašnieki tika deportēti vai 
nošauti. Galīšaprāt to nedrīkst 
pieminēt!

Un tālāk viņš dēvē par “salona 
murgiem” (salonnije bredni) atgā-
dinājumu, ka padomju kaŗa -
spēks, uzbrūkot Berlīnes virzienā, 
“tāpat slepkavoja, laupīja, postīja 
un izvaroja kā nacisti Padomju 
Savienībā”. Kā nu tā drīkst rakstīt!

Recenzents ārdās, lasot šajā al -
ma nachā publicēto fragmentu no 
Māŗa Čaklā nepabeigtās grāma-
tas, kur pieminēti Ojārs Vācietis, 
Imants Ziedonis, Jānis Peters, 
Knuts Skujenieks, kuŗi darbojās 
Latvijā, pēc tam kad daudzi di -
ženi latviešu rakstnieki un dzej-
nieki tika nošauti, izsūtīti, devās 
bēgļu gaitās. To pieminēt vien ir 
grēks, domā Garri Gailit.

Gandrīz vienlaicīgi tai pašā avī-
zē Čas un līdztekus portālos www.
rus.delfi.lv un www.IMHOclub.lv 
par Padomju Savienības sabru-
kumu nebeidz skumt kāds An -
tons Buchvalovs, radošās grupas 
(?) Zvezda vadītājs. Viņš raksta, 
ka pirms 1990. gada bijusi tāda 

sistēma, kur darbojās Padomes 
(ar lielo burtu). Bet tagad, liberā -
lās demokratijas apstākļos, no -
skaidrojies, ka tiesības pārvaldīt 
valsti ir ne tuvu ne visiem tās ie -
dzīvotājiem. Viņaprāt pirms 1990.  
gada vara piederējusi Padomēm, 
nevis PSKP CK Polītbirojam 
Maskavā.

Visskumjākais ir tas, vaimanā 
Buchvalovs, ka “zaudēta daļa no 
tām vērtībām, kas bija padomju 
laikā. Padomju tautu draudzības 
vietā, ko minēja par priekšzīmi 
visai pasaulei (!), mēs saņēmām 
nožēlojamu, primitīvu nacionā-
lismu”. Cilvēcisku attiecību vietā, 
kad tika strādāts sabiedrības la -
bā, tagad valda individuālisms    
un alkatība, raksta Buchvalovs.

Var manīt, ka pēcpadomju         
no  stalģijai ir labs noiets Rīgas 
kriev valodīgajā informācijas 
telpā.

Franks Gordons

Pirms 90 gadiem
pasē ir atzīmes par pie dalīšanos 
visās vēlēšanās kopš 1992. gada. 
Esmu apzinīgs pil sonis.

M. Skujenieka ziņojums at -
rodams CVK mājaslapā, tas ir 
pdf formātā un rakstīts tolaiku 
valodā: „Valsts statistiskā pār val-
de, publicēdama Saeimas vēlē-
šanu rezultātus, aizrāda uz to,      
ka sakarā ar grozamiem kandi-
dātu sarakstiem vēlēšanu ma -
terials ir tik daudzpusīgs un 
plašs, ka šī materiala vispusīga 
apstrādāšana ar tiem līdzek - 
ļiem, kuŗi pārvaldei ir asignēti, 
nebija iespējama un ka talab     
šinī izdevumā trūks vairākas 
interesantas tabeles, kaut gan 
visā visumā šis izdevums ļauj 
pārbaudīt grozamo kandidātu 
sarakstu iespaidu uz vēlēšanu 
iznākumiem un atļauj izdarīt sa -
līdzinajumus ar Satversmes Sa -
pulces vēlēšanu iznākumiem.” 
Kā redzams, tolaik gaŗumzīmju 
izmantošana bija citāda nekā 
mūsdienās. Interesantā kārtā zi -
ņojumā redzams, ka kandidātu 
sarakstos informācija sniegta 
divās valodās. Kā lasītājam lie-
kas, kuŗa ir otra valoda? Varbūt 
krievu valoda? Varbūt toreiz 
pietiekami aktuālā vācu valoda? 
Nē, tā ir toreizējās starptautiskās 
diplomātijas, tātad – franču va -
loda. Ne vien Latvijas jaunzem-
nieku savienība, bet arī Union 
des noveaux-paysins. Ne vien 
vācu-baltiešu partija, bet arīdzan 
Partie des Allemands-Baltiques.

Pēc vēstures ir skaidri zināms, 
ko nozīmēja barjēras trūkums 
vēlēšanās. Ja Saeimā ir 20 partiju 
pārstāvji, tad tirgošanās par vie-
tām valdībā un par dažādiem 
likumprojektiem ir pilnīgi neiz-
bēgama. Laikā pēc 3. Saeimas 
vē  lēšanām 1928. gadā Kārlis Ul -
manis paziņoja, ka „ļoti kaitīga    
ir pati sīko partiju pastāvēšanas 
iespējamība (..), jo pienākumu 
pret tautu, valsti un vēlētājiem 
tāds deputāts nejūt nekādu, jo 
viņš nemaz nezin un nevar zi -
nāt, kādi tie viņa vēlētāji ir un 
kādas ir viņu vajadzības.” In -
teresantā kārtā arī toreiz radās 

jautājums, kuŗam pietiekami 
konkrētas atbalsis ir arī mūs die-
nās. Tas pats Ulmanis: „Jau līdz 
šim komunistu iespaids Saeimā 
bija liels, bet tas uz ārieni parā-
dījās netieši caur sociālde mo-
krātiem. Tagad nu Maskava va -
rēs rīkoties tieši, un lai nestāsta 
nevienam, ka mūsu sociālde mo-
krāti varēs vai gribēs nopietni 
pretoties komunistiem un viņu 
prasībām. Tā tad krievu zeme 
tagad vadīs apmēram ceturto 
daļu Latvijas Saeimas deputātu, 
un, pie kā tas var novest, tas 
mums katram ir skaidrs.” Mūs-
dienu Saskaņas centrs (SC) un 
Par cilvēka tiesībām vienotā 
Latvijā (PCTVL) varbūt nav ar 
komūnismu saistāmi, bet par 
Krievijas roku mūsu valsts iekš-
lietās ir iemesls runāt joprojām.

Visi zinām, ar ko šis chaoss 
beidzās. 1934. gada 15. maijā 
Ulmanim tas viss bija piegriezies, 
un viņš likvidēja ir Saeimu, ir 
parlamentāro demokratiju mū -
su valstī. Tajos laikos tas nebija 
nekas neierasts, Ulmanis sekoja 
kollēgu „paraugam” Lietuvā un 
Igaunijā, bet viņa valdīšana tik   
un tā bija diktātūra, un no mūs-
dienu skatupunkta nekas labs  
tas tomēr nebija un nevarēja       
būt. Nākamās „vēlēšanas” Latvijā 
notika jau pēc okupācijas sā -
kuma, toreiz „ievēlētā” Saeima 
uz Maskavu nosūtīja emisārus, 
lūdzot Latviju uzņemt PSRS 
„brālīgajā saimē”. Sākās pusgad-
simts apspiestības ar visām de -
portācijām, represijām, slepka - 
vī bām un visu pārējo, kas „ro -
tāja” padomju iekārtu. Nav brī-
nums, ka, tiklīdz no jauna bija 
iespēja piedalīties brīvās vēlē ša-
nās, ļaudis kāri devās iecirkņu 
virzienā. 1990. gada Latvijas      
PSR Augstākās padomes vēlē ša-
nās piedalījās mazliet vairāk ne -
kā 80%, bet, kā jau minēts, pir-
majās atjaunotās brīvvalsts Saei-
mas vēlēšanās – teju 90% balss-
tie sīgo.

Vēlēšanas ir jebkuŗas demo-
kra tiskas iekārtas vizītkarte un 
pietiekami daudzu nedemokra-

tisku iekārtu butaforija. Visi 
zinām, ka „vēlēšanas” notika arī 
PSRS, katru reizi tika apgalvots, 
ka balsojuši teju vai visi iespē ja- 
mie vēlētāji, vēlēšanu „rezultāti” 
bija acīm redzami pat pirms ie -
cirkņu slēgšanas u.tml. Tas pats 
turpinās arī mūsdienās. Pirms 
pāris nedēļām parlamenta „vēlē-
šanas” notika Baltkrievijā, tur 
uzvarēja visi valdošā režīma kan-
didāti, opozicija palika galīgi 
bešā. Jā, vismaz daļēji tas bija 
tāpēc, ka opozicija aicināja pro-
cesu boikotēt, taču arī tam bija 
pamats, ja atceramies, ka pēc 
iepriekšējām Baltkrievijas prezi-
denta „vēlēšanām” visi tie, kuŗi 
bija uzdrīkstējušies kandidēt   
pret valsts diktātoru Lukašenko, 
nonāca cietumā.

Salīdzinājumam varam aplū-
kot vēl vienu bijušo PSRS repub-
liku Gruziju. Tur nesen pirmo 
reizi visas valsts vēsturē opozicija 
uzvarēja un režīms akceptēja 
rezultātu. Tiesa, opozicija Gruzijā 
ir visnotaļ raibs bars, to vieno 
tikai opozicija valsts preziden-
tam Michailam Šaakašvili, taču 
tas tā vai tā ir pozitīvs rezultāts, 
kas apliecina, ka Gruzija atšķi-
rībā no vairākuma bijušo PSRS 
republiku, tām noteikti pieskai-
tot arī Krieviju, joprojām virzās 
rietumu, nevis austrumu vir zie-
nā. Piekrītu vārdiem, ko par to 
raksta kollēga Atis Klimovičs 
laikrakstā Diena: „Aizvadītās vē -
lēšanas ir nopietns signāls pacelt 
ES un ASV attiecības ar Gruziju 
jaunā līmenī.” Tostarp arī no 
jauna apskatot jautājumu par 
minētās valsts uzņemšanu Eiro-
pas Savienībā un varbūt arī 
NATO.

Savukārt valstīs ar ilgu demo-
kratisku pieredzi vēlēšanas var 
radīt apatiju un zināmu mēru 
cinisma. Doma „nav neviena, 
par ko balsot”, ir aktuāla ne jau 
Latvijā vien, kur, kā minēts, ie -
priekšējās vēlēšanās pie urnām 
devās samērā maz cilvēku. Tā, 
piemēram, 1994. gadā ASV Tau-
tas vietnieku nama vēlēšanās 
piedalījās tikai 39 (!) procenti vē -
lētāju, lai arī tas bija gads, kad 
pirmo reizi pēc ļoti, ļoti dau-
dziem gadiem Kongresa apakš-

pa lātā varu pārņēma Republi-
kāņu partijas pārstāvji. Pat 2008. 
gada prezidenta vēlēšanās, kad 
Demokratu partijas kandidāts 
bija pietiekami iedvesmojošais 
Baraks Obama, uz iecirkņiem 
de  vās mazāk nekā puse balsstie-
sīgo vēlētāju.

Pasaulē ir gan demokratiskas 
(Austrālija, Brazīlija), gan ne tik 
ļoti demokratiskas (Kongo De -
mo kratiskā Republika) valstis, 
kuŗās piedalīšanās vēlēšanās ir 
pilnīgi obligāta, citās valstīs (Beļ-
ģija) piedalīšanās skaitās obli-
gāta, bet prokurori nedzenas pa -
kaļ tiem, kuŗi tomēr nepiedalās. 
Arģentīnā cilvēks var nepieda-
līties, ja var uzrādīt ārsta zīmi, 
kuŗā apliecināts, ka viņš bijis 
pārāk slims, lai dotos uz iecirkni. 
Vārdu sakot, varianti šajā jomā ir 
dažādi.

Manā ieskatā piedalīšanās vē -
lē šanās tomēr ir jebkuŗas demo-
kratiskas iekārtas pilsoņa pienā-
kums. Nebalso, un tev nav tiesību 
pēc tam sūdzēties par to, ko dara 
ievēlētās personas. Protams, fak-
tam, ka ir zems to ārvalstīs re -
ģist rēto Latvijas Republikas pil-
soņu skaits, kuŗi piedalās vēlē-
šanās (11. Saeimas vēlēšanās ti -
kai ceturtā daļa), ir objektīvi ie -
mesli, tostarp attālums no iecirk-
ņa u.tml., bet pašā Latvijā ir grūti 
izprast ļoti daudzos cilvēkus, 
kuŗi nepiedalās balsošanā. 

Nākamās mums būs pašval-
dību vēlēšanas, Rīgā ļoti aktuāls 
būs jautājums, vai vēlētāji ļaus  
arī turpmāk saimniekot Saska-
ņas centram ar tā piedēkli Gods 
kalpot Rīgai vai arī ievēlēs citu 
variantu. Amerikā pēc mēneša 
būs prezidenta vēlēšanas, arī tur 
ir pavisam skaidra izvēle starp 
prezidentu Obamu un melīgo 
un demagoģisko Republikāņu 
partijas kandidātu Mitu Rom-
niju (ceru, ka pietiekami daudz 
Amerikā dzīvojošo lasītāju ir 
pamanījuši, cik ļoti M. Romnijs 
pagājušajā nedēļā notikušajās 
kan didātu debatēs meloja un 
mai nīja iepriekš pausto viedokli 
par visu ko). Abos gadījums ir 
vērts nākt klajā ar uzsaukumu: 
Pie urnām!

Kārlis Streips
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Kas notiek Latvijā? Jau kuŗo 
mēnesi socioloģiskajās ap tau-
jās līderis ir Saskaņas centrs 
(SC), bet nupat astoņdesmit 
pro centi rīdzinieku pozitīvi 
novērtējuši SC līdeŗa, Rīgas 
pilsētas galvas Nila Ušakova 
darbu.

Par  rīdziniekiem jāteic - tik 
tra ki nav. Astoņdesmit procenti 
pozitīvi novērtējuši Rīgas do -
mes darbu, bet tur ir gan pozi-
cija, gan opozicija. Rīgas dome ir 
Salavecis ar dāvanu maisu, kas 
nāk 365 dienas gadā un, ja va -
jag, atnāk arī trīssimt sešdesmit 
sestajā dienā. Tas ir SC noslē-
pums – prāgmatiskais populisms, 
labi apzinoties  robežas, līdz ku -
ŗām var iet, un robežas, kuŗas 
vairs nedrīkst pārkāpt, lai nopiet-
ni neapdraudētu Rīgas budžetu 
un pašvaldības financiālo stabili-
tāti. 

Vai tas nav paradokss? Viens 
no visvairāk iemīļotiem saru -
nu ikdienas tematiem ir ko -
rupcija, zagšana, negodīgums 
valsts varas un visu līmeņu de -
putātu vidū, šajās sarunās vien-
mēr tiek sacīts, ka „visi viņi” 
mā  nās, krāpj, zog un bāž savās 
kabatās. Rīgas domi atkal skā-
ris kārtējais kukuļošanas un 
ko  rupcijas skandals – patiesībā 
tie seko cits citam, un Korup-
cijas novēršanas un apkaŗoša-
nas birojs (KNAB) ir kļuvis 
biežs „viesis” domē un tās uz -
ņēmumos. Taču rīdzinieki ap -
taujās Nilu Ušakovu joprojām 
atzīst par visu laiku labāko 
Rīgas pilsētas galvu.

 Esmu par to daudz domājis. 
No vienas puses, nav jau tā, ka 
tas vispār paliek bez sekām, –     
tas ir kā kārtainais pīrādziņš, 
kārtiņa uz kārtiņas, un pienāks 
brīdis, kad vēlētāji sāks jautāt, 
kas notiek, kāpēc tas pīrādziņš 
tik uzblīdis. No otras puses, mū -
su sabiedrība ir fantastiski tre-
nēta attieksmē pret īstiem un 
šķietamiem korupcijas skanda-
liem, kuŗi gan parasti beidzas 
bez īstiem rezultātiem, un tāpēc 
uz tiem vairs nereaģē. Atcerieties 
kaut vai slaveno Latvenergo trīs 
miljonu lietu! Sabiedriskā do -
ma, var teikt, pārlūza. Valsts pie-
rādīja, ka tai var nozagt trīs mil-
jonus un nekas nenotiek. Viss ir 
uzrakstīts grāmatā, laikrakstos 

Par prāgmatisko populismu un salauzto sabiedrību
Sallija Benfelde  sarunājās  ar Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras „Latvijas fakti” vadītāju Aigaru Freimani

līdz pēdējam  ir minēti visi, kas 
„ar portfeli kaut kur aiznesa 
naudu”, bet valsts pati ir saražojusi 
likumus, kas ļauj zagt. Tāpēc  Rī -
gas dome visā tajā „pasākumā” ir 
tikai tāds knariņš, kaut vai salī-
dzinājumā ar to, ko mēs tagad 
pie dzīvojam ar pasažieŗu vilcie-
nu iepirkumu. 

Atliek visiem kopā smieties, jo 
ir taču skaidrs, - ja tur nav koru-
pcijas, tad jājautā – kas tad tur ir? 
Citplanētieši? Tā ir pretīga schē-
ma, kuŗā Rīgas dome ir gandrīz 
vai gaismas stariņš. Tur viss no -
tiek. Protams, ir pavisam dīvaini, 
ka divi cilvēki nolemj pašvaldī-
bas naudu, vairāk nekā miljonu, 
ielikt aizdomīgā privātā valūtas 
maiņas firmā un spēlējas ar nau-
du, kaut kur bez pēdām zaudējot 
vairāk par pusmiljonu  šīs sum-
mas. Taču Rīgas vicemērs Andris 
Ameriks rīkojās tik ātri, kā valsts 
to nekad nav darījusi, – viņš abus 
naudas mijējus uzreiz atlaida un 
ziņoja policijai. Var jautāt - vai 
tiešām nodokļu nauda tika ie -
guldīta privātā firmā tikai ar šo 
divu cilvēku lēmumu, - bet sa -
bied rība vairs nemaina viedokli, 
izdzirdot par kārtējo skandalu, 
vienīgi secina, ka tiešām kārtējo 
reizi tā notiek, kā jau sen domāts. 
Šķiet, tas pasargā Rīgas domi,  
sa  biedrības apnikums ir kā imū-
nitāte.

Tomēr, redzot Rīgas domes 
„prāgmatisko populismu”, 
gribas vaicāt - vai tiešām ne -
viens nekad neko nerēķina? Ir 
jauki, ja Rīgas pensionāri un 
skolēni var braukt pilsētas sa -
biedriskajā transportā bez     
mak s as, bet nav taču noslēpums, 
ka pašvaldības uzņēmums „Rī -
gas satiksme” visu laiku piepra-
sa miljonu lielas dotācijas un 
ba  lansē uz bankrota robežas, – 
ir ļoti iespējams, ka jau pēc nā -
kamā gada pašvaldību vēlēša-
nām nāksies celt sabiedriskā 
transporta biļešu cenas. Turklāt 
pensionāri var braukt bez     
maksas visu dienu, un tiem, kas 
brauc uz darbu un atpakaļ, ie -
kļūt sabiedriskajā transportā 
bieži vien ir gandrīz neiespēja-
mi. Daudzās valstīs atviegloju-
mi sabiedriskajā transportā zi -
nāmām ļaužu grupām ir 
no teikti konkrētā dienas laikā, 
bet Rīgā neviens pasažieŗu 

plūs mu acīmredzot neplāno. 
Vai tiešām cilvēki to nesaprot?

Cilvēki par to nedomā, jo no -
dokļus nosaka nevis Rīgas do -
me, bet gan valsts. Cilvēki neie-
dzi ļinās, kur pēc tam viņu no -
dokļi aiziet, – piemēram, Rīgas 
domei. Viņi nedomā, ka no sa -
vas minimālās aldziņas uztur vi -
su pilsētas pensionāru braucie-
nus sabiedriskajā transportā, pa -
pildus tam, ka viņiem jau atvelk 
sociālo nodokli, kas aiziet pen-
sijām. Pensionāri braukā visu 
die nu pa visu pilsētu, meklējot, 
kur var nopirkt kaut par dažiem 
santimiem lētāku pārtiku un 
zāles. Nesen iegāju Vidzemes 
(Ma  tīsa) tirgū, tur jūtams panī-
kums, tirgus mirst, un droši vien 
tuvākajos gados tur uzcels kādu 
lielveikalu. Agrāk pensionāri 
brauca uz tuvāko tirgu, tagad 
vi ņi, netērējot naudu, var ap -
braukāt visu pilsētu, un viņi ir 
apmierināti. 

Tā ir pretruna: nodokļus no -
saka valsts, un Rīga tos dala. Ja 
tajā redzamajā dalīšanā pensio-
nāriem un skolēniem kaut kas     
ir bez maksas, tad cilvēku iek -
šējā sociālās solidāritātes apziņa 
teic, ka tas viņus neskaŗ, jo mak-
sājamo nodokļu summa  nesa-
ma zinātos atkarībā no tā, vai   
viņi brauc par maksu vai bez 
maksas. Drīzāk cilvēki jūtas la -
bāk, ja šīm cilvēku grupām kāds 
palīdz, jo neprot saskatīt, ka tas 
tiek darīts no viņu pašu maksā-
tās naudiņas un tāpēc citās vie -
tās un lietās naudas ir mazāk vai 
tās nav vispār. Tas ir paradok -
sāli, bet Rīgas domes prāg ma-
tiskais populisms, ko īsteno pa  š-
reizējā domes vadība, ir ģeniāls 
modelis, kuŗam nevar tikt klāt. 

Uz vispārējā fona, kad visur viss 
samazinās, visa kļūst mazāk, 
polītika, kas tā arī tiek saukta  
par kreisu un sociālu, rīdzinie-
kiem šķiet pareiza un pieņema-
ma. Kas atliek konkurentiem? 
Viņiem ir divas iespējas. Pirmā – 
ticami un argumentēti pierādīt, 
ka šis modelis nav ilgtspējīgs. 
Šķiet, ka konkurenti to nevar un 
nespēj izdarīt. Otrā iespēja – pie-
dāvāt vēl vairāk vai uzvesties vēl 
kreisāk. Vai tas ir iespējams? 
Teo rētiski ir trešā iespēja – salikt 
visus cietumā.

Vai tiešām nav iespējams bei-
dzot pierādīt visas tās machi-
nācijas, kas notiek Rīgas domē?

Ja to var, tad labi. Jautājums, 
vai to var izdarīt, vai var tikt galā 
ar visiem, kas tur iesaistīti? Un 
jāteic, ka Ušakovs ar Ameriku ir 
kļuvuši par īstiem komūnikā-
cijas meistariem. Viņi tā sajūs-
mi na publiku, ka atliek vienīgi 
noskatīties. Ko darīt? Man at -
bildes šobrīd nav.

Nu labi, nabadzīgos laikos 
„prāgmatiskais populisms” Rī -
gā svin uzvaru. Kā saka, maize 
un izpriecas jeb bezmaksas sa -
biedriskais transports un Jāņu 
svinēšana krastmalā vēlētājiem 
ir svarīgāk par visu citu. Bet SC 
ir līderis arī Latvijas aptaujās, – 
kā tas var notikt?

Viņu reitings ir audzis kopš 
2006. gada, kad notika atdalīša-
nās no Par cilvēka tiesībām vienotā 
Latvijā (PCTVL) un viņi ieguva 
lojālus vēlētājus. PCTVL tēlā bija 
ļoti daudz no bijušās PSRS lai-
kiem, viņi nebija dzīvotspējīgi.   
SC radās kā pēcpadomju nelat-
viešu partija un ļoti ātri vēlētājus 
padarīja sev lojālus un  šo lojāli-
tāti ir saglabājuši par spīti visam. 

Latvijas sabiedriskās televīzijas 
raidījumā Panorāma pirmajā die-
nā pēc vēlēšanām vienmēr inter-
vē partiju pārstāvjus. Tā ir sagadī-
jies, ka gan 2006., gan 2010. un    
arī 2011. gadā no SC tika inter -
vēts Sergejs Dolgopolovs. Fraze, 
kuŗu viņš teica visās trijās reizēs, 
bija viena un tā pati: „Šoreiz bez 
mums nevarēs!” Un vienmēr bez 
viņiem varēja, un varētu domāt, 
ka tas ir drauds SC! Brīnumainā 
kārtā izrādījās, ka tā tas nav, jo 
laikam nav konkurences.

Nedomāju, ka vēlētājs ir kon so-
lidēts, jo arī krievu valodā ru  nā-
jošie ir ļoti dažādi, ar dažādiem 
uzskatiem. Procenti deviņdesmit 
no SC vēlētājiem nav latvieši, bet 
viņi lielākotiesu  ir lojāli pilsoņi 
un turklāt tie, kas pilsonību sa -
ņēmuši „mantojumā” no saviem 
senčiem. Jaunpilsoņu daļa SC 
vēlētāju vidū ir mazākā daļa. 
Mums ir tāda kā geto attieksme, 
ka mums viņi jānoraida un nav 
jāpieņem, bet viņi taču ir legāli 
pilsoņi! Mēs taču paši pieņē -    
mām likumus, kad atjaunojām 
valsti. Tajā visā ir kaut kas abām 
pusēm personiski traumējošs, – 
no vienas puses, mēs nevaram 
viņus pieņemt, mēs domājam,     
ka viņi pārstāv tādu kā PSRS 
atzaru, bet, no otras puses, viņi 
taču ir likumīgie pilsoņi, viņiem 
negribas dzīvot kā polītiskā geto.

Vēlētāji saglabā lojālitāti pret 
SC, kaut arī viņi netiek pie varas 
un katru reizi liekas, ka nupat 
sāksies vēlētāju un arī pašas SC 
„izšķīšana”, bet tas nenotiek. Kaut 
kādas zīmes jau it kā ir, ka va -     
rētu notikt radikālizācija un atra-
dīsies partija, pie kuŗas aizies tie 
vēlētāji, kuŗi vairs negrib gaidīt, 
kad beidzot SC nokļūs pie  varas. 
Piemēram, var pieņemt, ka Lin-
der mans un Osipovs  ar savu or -
g a nizāciju varētu būt tie radikāļi, 
pie kuŗiem aiziet vēlētājs. Tomēr 
radikālizācijas apjoms SC vēlētāju 
vidū ir niecīgs, tie ir apmēram 
pie ci procenti. Lindermans rīko-
jas ļoti gudri, pasakot, ka viņa 
orga nizācija atbalsta Ušakovu kā 
Rīgas pilsētas galvu, tā sūtot vēstī-
jumu SC vēlētājiem, lai tie ne  bai-
dītos balsot par Lindermanu, – tā 
teikt, jūsu Nils taču paliks tur,        
kur viņš ir!

(Sarunas turpinājums 
nākamajā numurā)

Iepazīstoties ar Latvijas vēsturi, 
mēs uzzinām, ka pirmos ziedus 
Brīvības piemineklis 1987. gada 
14. jūnijā saņēma no pašām tau-
tas dzīlēm.

Lai to saprastu, ir vēlams ieska-
tīties Trešās atmodas žurnāla Au -
seklis pirmajā numurā. Tur viss 
„kā uz delnas”. Sākot ar rakstu 
“Informācija un aktuālitātes”, bei-
dzot ar “Mūsu sirdsapziņas cie-
tumnieki, biografiska uzziņa par 
Gunāru Astru” un 1983. gada 15. 
decembŗa Gunāra Astras ”Pēdē-
jais vārds”.

Nākamgad apritēs 30 gadi,   
kopš 1983. gada 15. decembrī no -
tika polītiskā tiesas prāva pret 
brī vības un latviešu tautas tiesību 
cīnītāju Gunāru Astru. Lai piemi-
nētu šo notikumu, atgādinot to 

No pašām tautas dzīlēm
pēc iespējas plašākai sabiedrībai, 
vairākas iestādes un organizācijas 
(Latvijas Nacionālais archīvs, Lat-
vijas Okupācijas mūzejs, Dauga-
vas Vanagi u.c.) ir vienojušās, ka 
tiek izsludināts pētniecisko darbu 
konkurss Latvijas jaunatnei: „Gu -
nārs Astra un viņa līdzgaitnieku/ 
laikabiedru loma Latvijas neat-
karības atjaunošanā”.

Nosaukumu konkursam ir ie  -
tei  cis vēsturnieks prof. Heinrichs 
Strods. Sevišķa ievērība veltījama 
viņa pētījumam “Nevardarbīga 
pretestība Latvijā /1944. – 1985./”, 
kas ievietots Latvijas Zinātņu 
akadēmijas izdevumā “Nevarda r-
bīgā pretošanās: Latvijas neat ka-
rības atjaunošanas ceļš 1945. – 
1991.”. Autora secinājums: “Oku-
pā cijas režīma likvidēšana nereti 

tiek traktēta vienpusīgi, uzskatot 
to tikai par dažu inteli ģentu dar-
bības rezultātu. Patiesībā atbrī-
vošanās bija plaša tautas kustība.”

Šī konkursa mērķis: sakopot   
un izdot rakstu krājumu, kas 
atspoguļotu Gunāra Astras un 
viņa līdzgaitnieku/laikabiedru 
lo mu nevardarbīgā pretošanās 
kustībā okupācijas varai Latvijā. 
Šajā krājumā ievietos arī kon-
kursa dalībnieku labākos darbus.

Īpaši uzrunāti tiek Latvijas akre-
ditēto augstskolu studenti. Pieda-
līties šajā konkursā aicināti arī 
Igaunijas un Lietuvas jaunieši, kuŗi 
pašlaik dzīvo un mācās Lat vijā, jo 
mūsu brīvības cīnītājus ie  dvesmo-
ja arī igauņi, lietuvieši, kuŗus viņi 
sastapa Mordovijas nometnēs.

Katram dalībniekam jāaizpilda 

pieteikuma anketa, kas pieejama 
konkursa mājaslapā:   www.pēdē-
jais vārds.lv un jāiesūta līdz 2012. 
gada 15. decembrim uz e-pastu: 
konkurss.astra@gmail.com

Mājaslapā atrodama arī plaša 
informācija par Gunāru Astru    
un viņa „Pēdējo vārdu”.

Konkursa organizātori sarū pē-
juši balvas: pirmo trīs vietu ie -
guvēji saņem DV Kanadā Toronto 
nodaļas naudas balvas: 1. vieta 
250 latus, 2. vieta 150 latus un 3. 
vieta 100 latus. Latvijas Nacionā-
lais archīvs dod iespēju pasūtināt 
archīva dokumentus – to kopijas 
100 latu apmērā, kā arī archīva 
grāmatu iegādei. 

Paredzētas arī citas speciālās, 
pārsteiguma un atzinības balvas.

Konkursu jau sākts izsludināt 
augstskolās, īpašu uzsvaru liekot 
gan uz Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātē 

studējošiem, gan Daugavpils uni-
versitātes vēstures programmas 
studentiem. Par konkursu jau ir 
publicēta informācija tīmekļa 
portālos www.ogresvetisvisiem.lv 
(informē visu Ogres novadu), 
www.rekurzeme.lv (informē Gro-
biņas, Durbes, Pāvilostas, Prie ku-
les novadu, Liepājas pilsētu), kā 
arī novadu laikrakstos: Rūjienas 
Vēstnesis, Zemgales Ziņas (lasa 
Jel gavas pilsētas, Jelgavas novada 
iedzīvotāji), Ogres Vēstis Visiem 
(la  sa visā Ogres novadā mītošie), 
Dzirkstele (lielā Gulbenes novada 
avīze), Alūksnes Ziņas, Malienas 
Ziņas (arī Alūksnes puses avīze). 
Tiek gaidīts, ka arī citu novadu 
laikraksti publicēs šo informā -
ciju. Top konkursa plakāts, kas 
tiks izvietots Latvijas augstskolās.

Imants Balodis,
Gunāra Astras 

piemiņas projekta vadītājs

“Latvijas fakti“ vadītājs Aigars Freimanis
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Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu.

SIA “L. Grāmata”

Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294

Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie 

lielākā grāmatu tirgotāja 

„LATVIJAS GRĀMATA” 

Kā tu nokļuvi pie latviešu va -
lodas? Kad šo jautājumu inter - 
vi jā uzdeva Prāgas letonistam 
Pavelam Štollam, viņš pateica 
vienu teikumu par sevi un pēc 
tam ierunājās par latviešu mī -
lestību pret puķēm, tautas dzies-
mām... Man gan gribētos te ie -
runāties par latviešu valodas 
skaistumu. Jo ir tāda sajūta, ka 
nevis es nokļuvu pie latviešu va -
lodas, bet tā nokļuva pie manis 
un palika – kā kaķene: nāk it kā 
tāpat vien, tikai reizi pabaksta      
ar galviņu tavu kāju, un nāka-
majā brīdī jau sēž tavā klēpī,       
tu to glāsti un saki: „Nu, nu, cik 
tu piemīlīga, cik skaista!“ Bet, tā 
kā Pavela Štolla intervija bija če -
chu žurnālam, turklāt šis raksts 
ir domāts latviešiem, kuŗi zina, 
cik skaista ir latviešu valoda, 
neko jaunu pateikt nevaru un ir 
jārunā par sevi. Vienmēr, kad 
jā  stāsta par sevi un Baltijas val-

Mans ceļš pie latviešu valodas
Marta Eva Běťáková, letoniste no Čechijas, tulkotāja no angļu, lietuviešu un latviešu valodas

tīšu par to referātu un, pirms 
pienāks mana kārta to nolasīt,  
to jau būs izdarījis kāds cits. 
Tāpēc, kad es vietējā bibliotēkā 
(dzīvojām mazā pilsētiņā netālu 
no Prāgas) kādā enciklopēdijā 
at  radu rakstu par Igauniju, ku -
ŗai tolaik bija kādi pieci gadi,      
es biju sajūsmā. Lūk, kur valsts, 
kuŗai karogs man iemīļotās krā-
sās – baltā un zilā, kur ir daudz 
ezeru, mežu un koŗu (es dzie-
dāju bērnu korī) un kuŗa ir tik 
jauna, ka maniem klasesbied-
riem noteikti nenāks prātā iz  vē-
lēties to referātam! Un tik tie-
šām, nevienam tas neienāca prā-
tā, un mans priekšlasījums vi  -
ņiem likās ļoti interesants, jo par 
Igauniju viņi nezināja itin neko.

Kopš tā laika Baltijas valstis 
kļuva it kā „mans lauciņš“. Bet 
savu dzīvi ar šīm valstīm negri-
bēju saistīt – plānoju studēt pro-
testantu teoloģiju. Daudzi mani 

gaisma, smiltis, vecpilsētas – 
gand rīz viss man tur patika! 
Tikai - kā mēs, čechi, sakām - 
„pasaule, brīnies”: Lietuvā un 
Latvijā man patika labāk nekā 
manā sapņu valstī Igaunijā! Un 
atkal uzraksti. VILNIAUS GAT-
VĖ, AMATNIEKU IELA, VIES-
NĪCA, TĒVZEMEI UN BRĪVĪ-
BAI (toreiz gan domāju, ka tur 
rakstīts TEVZEMEI UN BRIVI-
BAI, jo gaŗumzīmes nevarēja 
la  bi saredzēt). Tie man runāja 
„Saproti mūs!“. Tādu ziņkārību 
manī nav radījuši nedz pirms, 
nedz pēc tam redzētie uzraksti 
Nīderlandē, Rumānijā, Somijā. 
Vislielāko ziņkārību manī ra -
dīja Latvija, jo no tās redzējām 
vismazāk - tikai Rīgu - un man 
bija sajūta, ka nevaru godīgi 
teikt: „Es zinu, kā izskatās Lat-
vija.“ Tāpēc es nolēmu, ka reiz 
atgriezīšos un Latviju apskatīšu 
vairāk.

Atgriezusies no atvaļinājuma, 
uzzināju, ka manā fakultātē at -
veŗ, jaunu baltistikas studiju ga -
du ar lietuviešu valodas kur -
siem. Nopriecājos. Bet negribēju 
tik vienkārši aiziet no savām 
studijām, tāpēc paliku anglis -
tikā un lingvistikā, bet baltistikā 
paņēmu gandrīz visus priekš-
metus... Ar baltistiem kļuvām 
par labiem draugiem, rēgulāri 
tiekamies līdz šai dienai. Nu un 
„gandrīz visa baltistika“ man 
padevās tik viegli un labi, ka pēc 
diviem gadiem nomainīju to 
pret lingvistiku. Studēju to ar 
lietuviešu valodas speciālizā -
ciju, kuŗa man ļoti patika, bet 
gribējās orientēties uz latviešu 
valodu. Tam pamatā bija daudzi 
iemesli: tas, ka Brno latviešu va -
lodas kursa nebija, un tas Lat-
vijai piešķīra tādu piedzīvoju -
ma garu „Hic sunt leones“, un es 
arī gribēju aizpildīt tukšo lau-
ciņu; tas, ka man latviešu va -
loda šķita bezgala skaista un arī 
jocīga (čechu ausīm vairāki vār -
di tā izklausās), un tā man bija 
vispievilcīgākā kombinācija;    
tas, kā jau stāstīju, ka gribēju  

Uz viļņlauža Kuivižos

par Latviju uzzināt ko vairāk; un 
tas, ka esmu protestante, tāpēc 
domāju, ka Latvijā laikam man 
būtu tuvāka vide nekā Lietuvā; 
un tas, ka baltistikas vadītājs 
mums reiz teica: „Tur, kur lie-
tuviešu valoda jums taisīs jokus 
un niķosies, tur latviešu valoda 
būs pavisam viegla!“ Baltistikā 
sēmestri viesojās arī viens fran-
cūzis, kas man aizdeva dažus 
gru pas Jauns Mēness dziesmu 
al   bumus. Šī ir grupa, kuŗa man 
līdz šai dienai no latviešu mū -
zikas patīk vislabāk. Atceros, ka 
toreiz bieži klausījos dziesmu 
„Es esmu vēl dzīvs“.

Tāpēc, kad 2004. gadā pirmo 
reizi atvēra latviešu valodas 
kursu, uzreiz pieteicos. Taču iz -
rādījās, ka to māca vācietis, kuŗš 
Latvijā ir dzīvojis tikai vienu 
gadu. Viņš mums mācīja galve-
no kārt gramatiku, un atkal man 
bija sajūta, ka neuzzinu pietie-
kami daudz, lai varētu godīgi 
teikt: „Es zinu, kāda ir latviešu 
valoda,“ tāpēc pieteicos uz divu 
mēnešu studijām Latvijā. Kad 
atgriezos no studijām 2006. gada 
martā, sāku mācīt to pašu lat vie-
šu gramatikas kursu, kuŗu biju 

ap  meklējusi pirms aizbraukša-
nas, jo vācietis teica, ka viņš 
vairs nezinot, ko mācīt...

Baltistikas maģistrantūrā  
viens lingvistikas profesors man 
piedāvāja kopā izveidot projektu 
„Baltu mītoloģijas enciklopē -
dija čechu valodā“. Projekts uz -
varēja Čechijas Zinātņu akadē-
mijas konkursā, un tā notika, ka 
es pārtraucu studijas un uz trim 
gadiem aizbraucu uz Latviju 
rakstīt Baltu mītoloģijas encik-
lo pēdiju. Dzīvoju skaistā vie - 
tiņā – Saulkrastu ev. lut. mācītāj-
muižā, pie jūras un starp prie-
dēm. Braukāju uz Rīgu un rei-
zēm uz Viļņu lasīt un kopēt 
grā  matas bibliotēkās. Tā iemā-
cījos lasīt zinātniskos tekstus 
latviešu un lietuviešu valodā. 
Dievs pret mani bija dāsns arī 
citā ziņā – atradu lielisku lat-
viešu valodas privātskolotāju. 
Tam visam varu pateikties, ka     
man 2011. gada jūnijā nolikt 
Valsts valodas prasmes pārbau -
di Vents pilī augstākajā līmenī 
bija tīrais nieks. Tas bija mans 
pēdējais solis pie latviešu valo-
das, bet ceru, ka tikai pagaidām. 
Jo vienmēr ir ko mācīties.

s tīm, man uzreiz nāk prātā mana 
brāļa draudzīgi ironiskā balss: 
„Izstāsti viņiem par to ksilo-
fonu!“

Par ksilofonu... Kad es biju 
maza, astoņdesmito gadu bei -
gās mani vecāki nopirka bērnu 
ksilofoniņu, ražotu Padomju Sa -
vienībā, kuŗam bija klāt arī      
notis dažām dziesmiņām, kas 
rakstītas mums pavisam nesa-
protamā valodā. Mēs visi lau zī-
jām galvu par to, kas tā varētu 
būt par valodu, un nenonācām 
ne pie kāda slēdziena. Vēlāk ksi-
lofoniņu atdevām savām maza-
jām māsīcām un to aizmirsām. 
Atceros, ka tajos laikos mums 
mājās bija arī saspraužu kastīte, 
uz kuŗas bija latviski rakstīts SA -
SPRAUDES, un man šis  vārds 
ļoti patika. Tas man likās tik kla-
siski skaists – it kā būtu latīņu 
valodā, bet tāds cilvēciskāks, 
personiskāks un tajā pašā laikā 
arī eksotisks un noslēpumains. 
Ar to beidzas manas bērnības 
atmiņas par latviešu valodu, 
nezinot, ka tā ir latviešu valoda. 
Bet tādu pašu sajūtu, kādu manī 
tolaik radīja uzraksts SASPRAU-
DES, manī vēl šodien rada visa 
latviešu valoda.

Nākamo soli pie latviešu va -
lodas spēru apmēram 16 gadu 
vecumā, ģimnazijā. Mums bija 
jāizvēlas viena no Eiropas val- 
s tīm un jānolasa par to referāts. 
Izvēle bija brīva, un es baidījos, 
ka izvēlēšos kādu valsti, uzraks-

radi ir Čechijas brāļu evaņģe lis-
kās Baznīcas mācītāji, un arī 
ma  ni pašu interesēja teoloģija. 
Vienīgā problēma – nevarēju se -
vi iedomāties mācītājas lomā. 
Vēl divas nedēļas pirms iesnie-
guma nodošanas termiņa, es tā 
arī īsti nezināju, ko gribētu stu-
dēt. Mani izglāba labākā drau-
dzene, it kā starp citu sakot: „Bet 
tev taču labi padodas valodas, 
vai ne?“ Es uzreiz nodomāju, ka 
pieteikšos uz igauņu valodas 
stu dijām, tikai drīz atskārtu – 
igauņu valodu kā studiju pro-
grammu Čechijā studēt nevar. 
Tāpēc sāku studēt Brno, Masa-
rika universitātē, angļu valodu 
un vispārējo lingvistiku, – ja 
nevaru studēt savu sapņu va- 
lodu, tad studēšu visas!

Šis, kā izrādījās, bija labs lē -
mums, jo, pirmkārt, iemācījos 
lasīt, runāt, rakstīt un loģiski 
domāt un, otrkārt, lingvistikā 
mums bieži deva piemērus no 
baltu valodām. Mani ieintri -      
ģēja tādi vārdi kā „vilkas“ vai 
„tirgus“ – tie čechu valodā skan 
„vlk“ un „trh“, tāpēc varat iedo-
māties, ka man lietuviešu un 
latviešu ekvivalenti šķita daudz 
skaistāki un skanīgāki.

Laikam tāpēc uzreiz piekritu, 
kad mana draudzene pēc pir - 
mā studiju gada man piedāvāja 
aizbraukt vasaras atvaļinājumā 
ar vilcienu uz Baltijas valstīm. 
Un tā bija mīlestība pēc pirmā 
acu skatiena. Priedes, jūra, gaiss, 

Ar kollēgām baltistiem Igoru un Jindržichu Brno kafejnīcā
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Droši vien katrs 
koncerta apmek-
lētājs pēc laba 
koncerta iz  jūt la -
bu noska ņu, kon-
certa pēc   garšu. 
Tā sa  glabājas il -
gā ku laiku un pa -
dara gaišu mūsu 

skatu. Bieži tādi cilvēki, labas 
mūzikas uzlādēti, vēlas dalīties 
ar citiem savās izjūtās. Mūzika 
tādā gadījumā ir izpildījusi sa -
vu transcendentālo garīgo mi -
siju – tā ir izmainījusi cilvēka 
izjūtu pasauli, atstājot domās 
gaišu vai tumšu pārdomu no -
spiedumu. Un tas vēl ilgi kno-
sīsies mūsu domās, liekot sin-
chronizēt paša uzskatus, sprie-
dumus ar mūzikāli pārdzīvoto.

Tā parasti mūzika darbojas 
mūsos, un tā viņa spēj mainīt 
cilvēka ieražas, dabu. Tur nu 
taisnība senajiem grieķiem – ka 
mūzika ir labākā medicīna!

Taču tagad, pēc dažu pēdējo 
gadu koncertu apmeklējuma, 
mutē paliek sāja neapmieri nā-
tības garša. Kad sāc par to runāt 
ar koncerta organizētājiem, tie 
raugās uz tevi, it kā tu būtu ap -
čurājis viņu Ziemsvētku eglīti...

Kur vaina? Iespējams, manī. 
Pārāk augstas un profesionālas 
prasības vienmēr var novest kā 
Savonarolu uz sārta.

Padomju gados bija teiciens: 
„Tautai tas patīk. Un, kas tai 
patīk, tam tā jābūt!” (mūzikā). 
Taču tautu var viegli piemānīt. 
Piedāvājiet tai to, kas gadu des-
mitiem tai garīgi iebarots, - 
vēstures falsificēšana, lēta, līdz 
pagalma smiltīm modificēta ba -
rība, iepakota spožā cellofanā, 
mākslas triviālizēšana, nosmie-
šana, padarot to par putekļu lu -
patu, valodas primitīvizēšana  
un līdz ar to jēdzienu primitī-
vizēšana, morāles dubultstan-
dartu tirāžēšana un tā jopro -
jām. Un koncerta apmeklētājs 
būs apmierināts ar to, ko viņam 
piedāvās.

Pag. gs. 20. – 30. gados, spriežot 
pēc Jāņa Zālīša un Jēkaba Grau-
biņa publikācijām presē tūdaļ 
pēc, latviešu komponistu (īpaši 
Jāņa Mediņa, Jāņa Kalniņa, 

Kultūras pietiekamība un mūzikālā nepietiekamība
Bruno Skultes vai Lūcijas Ga  rū-
tas neparasti aktīvajai radošajai 
darbībai) latviešu klausītājs pa -
mazām sāka ieaugt Eiropas mū -
zikālās kultūras sasniegumu si  s-
tēmā. Tieši Eiropas, nevis Holi-
vudas. Klausītājs kļuva gudrs, 
prasīgs, spējīgs atšķirt seklo no 
patiesā. Protams, izklaide rāvās 
vaiga sviedros, spēlējot Holivu-
das un vācu kino mūziku resto-
rānos, kafejnīcās vai dažās stun-
dās Latvijas Radiofonā. Taču ne   -
kad tā necentās uzspiest vi  siem 
savu „vienīgo īsto patie sību”.

Bet tad pienāca drūmie 40. 
gadi. Mūziku, īpaši vokālo, pa -
kļāva nežēlīgai cenzūrai. Tad,   
kā savā pētījumā min erudītais 
vēstures pētnieks Arnolds Klo-
tiņš, no programmām zuda ne 
vien nacionāli orientētie darbi, 
bet pat tautasdziesmas. Piemē-
ram, „Cekulaina zīle dzied”, 
„Saulīt’ vēlu vakarā” vai „Kaŗa-
vīri bēdājās” u. c. Kā bilda kāds 
padomiskās Mākslas lietu pār-
valdes darbonis, cenzūrai nav 
iebildumu pret mūziku, bet 
neder teksti! Ja vēlas, var dzie-
dāt bez tekstiem! ...

Vācu okupācijas gadu sāku -
mā ar likumu Radiofonā aiz-
liedza atskaņot „Dievs, svētī Lat-
viju!”. To izmantoja boļševiki,    
lai no frontes otrajām pozīcijām 
ar šo dziesmu sāktu radio pār-
raides – propagandas raidījumus 
uz Latviju. Kaŗa pēdējās dienās 
viss apgriezās otrādi – vāci li -
kumu atcēla, un Latvijas himnu 
drīkstēja dziedāt visi. Kādi tik 
nav bijuši likumi! Senajā Romā 
tikai no 397. gada ar likuma spē-
ku atļāva vīriešiem nēsāt bikses, 
par ko esam pateicīgi vēl šo  dien.

Taču šodien ar bikšu nēsāša-
nas modi iet tāpat kā ar mū -
ziku. Dažs uzskata, ka viņam 
vislabāk piestāv tik tievas bikšu 
staras, kuŗas nevar ne uzvilkt,   
ne novilkt.  Citam savukārt va -
ren lepni bikses turas nevis uz 
gurniem, bet Dievs zina uz kā. 
Īpaši efektīgi izskatās nokārušās 
bikšu lences. Arī meitenēm. Ta -
ču bikšu mode ir mūžam mai nī-
ga, bet mūzikālā gaume gan ne. 
Šlāgeŗmūzika sit putas ūdens-
bļodā, cerot saputot putu krē-

jumu. Taču ūdeņaini pliekanās 
dziesmiņas, kuŗās iemeistarotas 
populāro hītu intonāciju un 
ritmu sīkdaļas, nespēj ārpus 
Latvijas nevienu apmānīt, – 
ūdens ir ūdens, un krējums ir 
krējums. Radošā gara veiksmes 
nav iepriekš paredzamas - „es 
tagad uzrakstīšu vienu īstu  
hitu!” gadījumā. Mūzas nesēž 
katrā sintezātorā vai datorā. Te 
nepieciešams ilgstošs, pacietīgs 
darbs, piepūle, kuŗas rezultātus 
nevar prognozēt.

***
Uldis Stabulnieks savas sav-

da bīgās skaistās dziesmas radīja 
ilgi un bieži vien - upurējot savus 
atpūtas brīžus ar ģimeni vai 
draugiem. Tās tika koptas kā ro -
zes un nevis gurķi tirgum. Viņš 
nekad nepalaidās uz nejaušī -       
bu vai gadījumu. Stabulnieka 
dzies mu intonāciju aizmetņi 
esot sēdējuši viņa apziņā ga -

diem,   līdz beigās uzplauka kā 
pār stei gums pašam un citiem.

Taču ļoti liels daudzums     
dzies miņu autoru dzīvo pēc    
tiem pašiem principiem, par 
kuŗiem savulaik rakstīja Rū -
dolfs Blaumanis: „Katrs trešais 
pie mums ir dzejnieks..., katrs 
piektais kritiķis (tas par mani... – 
P. D.), un ne jau katrs ir tīrska -
ņu zvanu lējējs!” Taču šlāgeŗu 
autors strādā sistēmatiski, spē-
lējot vienus un tos pašus pāris 
akordus, kuŗus iemīlējis, loka   
un veido kaut kur noklausītu 
mel diņu tā, lai to neviens vairs 
nepazītu un varētu uzdot par 
savu. Mūza viņa sintezātorā guļ 
vai vispār tur nemaz nav iepro g-
rammēta, jo kultūra ir pašpie-
tiekama parādība. Paši pūta,  
paši dega... 

Lasītājs teiks – izklaidei vien mēr 
ir bijusi svarīga loma sa  bied  -
rībā, tā ietekmējusi arī augs to 
mākslu! Protams, Bacha svītas 

un visi Brandenburgas koncerti 
ir sacerēti modīgajos deju rit-
mos. Grūti novilkt tolerances ro -
 bežas, noteikt robežšķirtni, kas 
šķiŗ izklaidi no augstās māks las. 
Īpaši jau tagad, kad vēl jopro -
jām - jau 20 gadus ķeŗam Eiro-
pas kultūras aizejošā vilciena 
pēdējo vagonu. Un ne tikai mēs, 
diemžēl sajukums dažādo māks-
lu hierarchijā valda arī kaimi -
ņos Lietuvā, Ungārijā, Bulgārijā, 
Slovakijā. Pēdējā vagona ķerša-
nas sindroms - bailes nokavēt ir 
izdevīgs mūzikas biznesam, jo 
šajā situācijā var diktēt savus 
noteikumus.

Uldis Stabulnieks nekad ne -
skrēja pakaļ modei. Viņa dzies-
mu tematika, mūzikālā mate-
riāla oriģinalitāte un savdabība 
vienmēr pieteica sevi kā augstās 
mākslas un izklaides sinkrētisku 
fainomenu. Tur nav vietas banā-
litātēm, prastiem meldiņiem, 
ap  nikušām primitīvo harmoniju 
secībām. Tās labprāt klausījās 
visi, bet mūzikas industrija šīs 
dziesmas uzskatīja par nederī-
gām plašai tiražēšanai.

Uldis Stabulnieks saņēma savā 
mūžā augstāko valsts apbalvo-
jumu – Triju Zvaigžņu ordeni, 
taču viņa 60 gadu jubilejas kon-
certā Mazajā ģildē 2006. gadā 
kultūras dzīves virzītājus gan 
ne  manījām, ne arī Ministru ka -
bineta balvu. Tagad tās viņam 
nav vajadzīgas, jo viņa bagātais 
mūžs, kaut arī bez paša, vēl 
turpi nāsies. Un te ir mūzikālās 
nepietiekamības paraugs. Vēl 
paies laiks, līdz viņa mūzikālā 
pieredze tiks pietiekami izpē-
tīta, ierakstīta tvartos, atskaņota 
koncertos. Mūzikālo iespēju ne -
pietiekamība nav šķērslis daudz 
labas mūzikas atskaņošanai,  
taču jāpanāk pašpietiekamās, 
pašapmierinātās apziņas maiņa, 
jo aiz durvīm stāv viss latviešu 
mūzikālais mantojums, mūzika, 
kuŗa skan tikai retās jubileju rei-
zēs. Vai neskan vispār. Tas ir 
ne  pietiekamās intereses un kon-
certdzīves organizācijas darbī-
bas rezultāts!

Uldis Stabulnieks miris 66 ga -
du vecumā šā gada 27. oktobrī.

Pauls Dambis

Uldis Stabulnieks

Laikrakstā Diena Guntis Bojārs izsaka pārdomas par iespēju panākt, lai 
emigrējušie  tautieši atgrieztos Latvijā:

(..) ja es būtu ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, iespējams, es ru nātu tāpat 
kā viņš, proti, atgriezt no Īrijas un Lielbritanijas kādus 100 tūkstošus aizbraucēju 
ir pilnīgi reāli. Polītiķim polītiķa valoda. Ja es būtu Rolands Lappuķe, gozētos 
smalkās pieņemšanās un saņemtu labu naudu kā Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos, es arī cerētu un domātu labas 
domas, ka viss izdosies un kāds jau noteikti atbrauks, bet, tā kā es neesmu ne 
viens, ne otrs, gana ciniski atļaušos apgalvot – neceriet uz viņiem. Šie cilvēki 
lielā mērā ir zaudēti Latvijai, un labākais, uz ko mēs varam cerēt, – ka tad, kad 
pēc gadiem desmit vai piecpadsmit ziņās stāstīs        par izciliem Eiropas 
mūziķiem, sportistiem vai māksliniekiem, kāds tomēr atcerēsies un pieminēs, 
ka viņi ir latviešu izcelsmes. Tā būs jau nākamā paaudze, nevis tā, kas pieņēma 
lēmumu pamest Latviju.

Kāds jau noteikti atbrauks...

Žurnāls Ir, sarunājoties ar Gunaru Birkertu, architektam jautāja, kādas ir            
viņa domas par Latvijas Nacionālās bibliotēkas – Gaismas pils celtniecības gaitu             
un vai viņa vizītes laikā izdevies iekustināt būvniecības procesus citā virzienā. Ie -
rēdņu un būvnieku apspriedē Birkerts nav uzaicināts, vienīgi iepriekš izteicis dažas 
piezīmes. Tās ir:

Nezinu, ko esmu aizskāris. Esmu vienīgi pateicis, ka, no ārpuses skatoties un taisot 
projekcijas, mēs bibliotēku laikus nevaram pabeigt – kamēr cilvēki nevienojas, kamēr 
viņu godaprāts neņem virsroku. Esmu pārsteigts, ka visu šo gadu laikā nav sasaukta 
sanāksme, kur mēs ieejam radīšanas procesā. (..)

Uzaugu Latvijas kultūras vidē, ulmaņlaikos, kas bija tautiski un nacionāli. Manī 
tas ir dziļi iekšā. Ar to esmu dzīvojis, es paļaujos uz tādu spēku, kas ir neiznīcināms. 
Tava zeme, tās kultūra, daba un vēsture – tas esi tu. Es dzīvoju Amerikā, man ir 
Amerikas pase, esmu iemācījies tur šo to jaunu, bet es balstos uz Latviju. Uz savu 
spēku, iedzimtību, tautību. Mans spēks nenāk no lielās Amerikas, nē, tas nāk no 
Latvijas.

„Mans spēks nāk no Latvijas...”
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Šā gada 14. septembrī atklāja 
pieminekli Bauskas aizstāvjiem. 
Piemineklī atveidota latviešu 
kaŗavīru cepures „saulīte”, lat vie-
šu leģionāru karoga vairodziņš 
un zobens,  zem kuŗa uzraksts: 
LIEC ZOBENU ZEM GALVAS 
UN DZIĻI NEIEMIEDZ. Savu-
kārt zem tā: BAUSKAS AIZ-
STĀV JIEM PRET OTRREI-
ZĒJO PADOMJU OKUPĀCIJU 
1944. 28. 07-14.09. Pieminekļa 
atklā ša nā piedalījās Bauskas pil-
sētas  pašvaldības vadība, Baus-
kas iedzīvotāji, Latvijas aizsar-
dzī bas ministrs, Latvijas Nacio-
nālo bruņoto spēku pārstāvji un 
citi viesi.

Ziedi pieminekļa pakājē ne -
bija vēl novītuši, kad Krievijas 
vēstniecība Latvijā nosodīja 
Baus kas pieminekļa atklāšanu, 
un 18. septembrī Latvijas Avīzē 
Krievijas vēstnieka retorika at -
spoguļojās vēstniecības paziņo-
jumā, ka tā „katēgoriski nosoda 
pašvaldības līdzekļu ieguldī -
šanu, lai izveidotu pieminekli 
Waffen-SS policijas soda batal-
jonu kaujiniekiem”. Bauskas 
pilsētas galva 17. septembrī pa -
zi ņoja, ka „ap pieminekli, kam 
nav nekā kopīga ar nacismu,      
ir sacelta nepamatota, tenden-
cioza un provokātīva ažiotāža”. 
Krievijas vēstniecība ar saviem 
komentāriem ir iejaukusies Lat-
vijas iekšējās lietās un parāda,  

Aizskarts Daugavas Vanagu gods un cieņa
cik niecīgas ir viņu zināšanas 
Lat  vijas vēsturē, jo tādu „Waffen-
SS policijas soda bataljonu” Otrā 
pasaules kaŗa laikā Latvijā ne -
kad nav bijis. Tas ir gan padomju, 
gan tagadējās Krievijas vēstnie-
cības fabricējums plašsaziņas 
līdzekļiem, un tā bija parasta 
parādība Padomju Savienības 
čekas fabricējumos Aukstā kaŗa 
laikā. Svešas valsts - Krievijas 
ag  resīvo nostāju pret Latvijas 
vals ti, Latvijas pamattautu un 
latviešu tautas brīvības cīnītā-
jiem, leģionāriem, acīm redza -
mi atbalsta Saeimā ievēlētā Sa -
skaņas centra (SC) partijas depu-
tāte Irina Cvetkova, paziņojot, 
ka „ideoloģiski Daugavas Va na -
gi ir nacistiskā režīma at  balstī -
tāji un sekotāji. Tā ir Trešā reicha 
ideju turpināšana, un es par to 
esmu pilnīgi pārliecināta.” 

Mums, Daugavas Vanagiem, 
nav jāatkārto, kas mēs esam, 
nedz arī jāuzklausa okupantu 
versijas par Latvijas vēsturi. Mēs 
savu patieso vēsturi  paši labi 
pārzinām, un to mums sirdī un 
prātā iekaluši mūsu pašu tautas 
piedzīvojumi Padomju Savie-
nības brutālās okupācijas laikā.

Man, Daugavas Vanagu 
priekš   niekam, tas ir nepie ņe-
mams, nepamatots uzbrukums 
Daugavas Vanagu organizācijai 
visās DV zemēs, bet it sevišķi 
Latvijā, kur dzīvo lielāks skaits 

Otrā pasaules kaŗa latviešu ka -
ŗavīru. Esmu lūdzis Daugavas 
Vangu Centrālai valdei (DV CV)  
rīcības mandātu aizstāvēt DV 
godu un cieņu un to esmu sa -
ņēmis. Krievijas vēstnieka un 
Saeimas deputātu paziņojumi     
ir uzbrukums arī Latvijas Na -
cionāliem bruņotiem spēkiem 
(NBS), kuŗos es esmu dienējis 
laikā, kad  Latvija iestājās NATO, 
jo es esmu ne tikai DV biedrs  
un atvaļināts ASV bruņoto 
spēku virsnieks, bet arī Latvijas 
NBS atvaļināts admirālis. Lī -
dzīgā situācijā ir arī Daugavas 
Vanagi Latvijā (DVL), jo DVL 
valdes priekšnieks Juris Vecti-
rāns ir Latvijas NBS atv. brigā -
des ģenerālis; viņš ir arī  DV CV 
loceklis. Es esmu runājis ar ģe -
nerāli Vectirānu par nepamato 
uzbrukumu DV organizācijai, 
un mēs esam vienās domās, ka 
šis bijušās Padomju Savienības 
stila uzbrukums prasa krasu     
un skaidru atbildi; pēc mana 
lūguma to  atbalsta arī DV CV, 
jo šāds uzbrukums ir visu DV 
biedru goda un cieņas aizskā-
rums, ko mēs neatstāsim neat-
bildētu. Tiešām, Bauskas pie mi-
neklī iekaltie vārdi jāpatur prātā 
mums visiem: LIEC ZOBENU 
ZEM GALVAS UN DZIĻI NE -
IEMIEDZ.

Saistībā ar Bauskas pieminekli 
esmu saņēmis Imanta Zeltiņa 

rakstu, „Sapnis par Bausku”, ko 
uzticu arī šī laikraksta lasītā-
jiem.

 „Sapnis par Bausku”
„Atceros 1944. gada augustu, 

kad laikrakstā Tēvija bija pub-
licēts raksts „Sapnis par Bau s -
ku”,  un laikam tas tā arī bija,      
jo augusta beigās „neuzvaramā” 
Sarkanā armija ielauzās Bauskā,  
ieņemot trīs ceturtdaļas Baus -
kas pilsētas. Maskavā jau šāva 
gaisā par Bauskas „atbrīvošanu”, 
ko veikuši neuzvaramie, bet pie-
nāca vakars, kad neuzvaramie 
no Bauskas tika padzīti. To iz -
darīja nepilns simts latviešu 
brīv prātīgo kaŗavīru, kuŗus at -
balstīja tikai viens triecienliel-
gabals, ar ko rīkojās vācu ka -
ŗavīri. Trīs dienas vajadzēja tīrīt 
Bauskas pilsētas namu pagra-
bus, kur bija paslēpušies mū -
košie sarkanie „atbrīvotāji”, kuŗi 
padodoties stāstīja, ka esot no 
soda bataljoniem, kuŗu Sarka-
najā armijā bija vairāki simti.     
Šo Bauskas iztīrīšanu no iebru-
cējiem jau var saukt par va -
roņdarbu un Bausku par varo -
ņu pilsētu. Bauskas iztīrīšanā      
no sarkano pārspēka vislielākie 
nopelni bija Bauskas brīvprā -
tīgo bataljonam, kuŗā bija ne     
jau bagātnieki un viņu dēli,       
bet lielākoties Bauskas strād -
nieki un zemnieki. 

Šodien atkal Krievijas vēst -

nie cībai un saskaņiešiem rādās 
nelāgs sapnis - Bauskā atdzim-
stot fašisms. Vai tiešām šie prātu 
izkūkojušie visu rangu ierēd - 
nīši nesaprot, ka viņi nepama-
toti apvaino  Bauskas novada 
domi un cilvēku, kas pieminekli 
sarūpējis par saviem un tautas 
saziedotiem līdzekļiem. Uz pie -
minekļa nav rakstīts nekas par 
esesiešiem vai fašistu uzvarām. 
Piemineklis ir veltīts varoņiem, 
kas atdeva savu dzīvību, septi -
ņas nedēļas aizstāvot Bausku 
pret desmitkārt lielāku un la -
bāk apbruņotu pārspēku. Pro-
tams, par to ir jākaunas Krie -
vijas bruņoto spēku varenībai. 

Piemineklis nākamām paau-
dzēm rādīs patiesību par lat -
viešu tautas gribu dzīvot brīvā 
zemē. Tajā ir iekalti nobendētā 
Latvijas Valsts prezidenta Kārļa 
Ulmaņa vārdi, ka Latvijai jābūt 
latviešu valstij. Un tā tas arī     
būs mūžīgi mūžos. Latvijas ne -
labvēļiem es iesaku doties turp, 
kur viņus mīl un ciena. Latvija 
un latvieši var cienīt vienīgi 
lojālus pilsoņus, kas ir gatavi 
jebkādiem līdzekļiem cīnīties  
par Latvijas brīvību. Bauskas 
aiz stāvēšanas cīņu dalībnieks 
Imants Zeltiņš.”

Daugavas vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis,
DV priekšnieks un 
DV CV priekšsēdis 

Laikrakstā Diena š. g. 1. okto brī 
rakstīts: „95 gadu vecumā miris 
slavenais britu vēsturnieks Ēriks 
Hobsbaums,” (Hobsbawm) un 
tālāk vēstīts, ka Ē. Hobsbaums 
19. un 20. gadsimta vēsturi pētī-
jis no marksista perspektīvas.      
Īsi un kodolīgi. Toties Anglijā 
Hobsbauma nāves diena kļuva 
gandrīz par nacionālu sēru die-
nu. British Broadcasting Corpo-
ra tion tika pārtrauktas iecerētās 
programmas, lai godinātu mi  ru -
šo vēsturnieku stundu ilgā raidī-
ju mā par viņa dzīvi un sa  snie-
gumiem. Anglijas kreisi no  ska-
ņotais laikraksts The Guar dian 
viņam veltīja veselu no  daļu.

Iespējams, lielāka daļa mūsu 
avīzes lasītāju par tādu Hobs-

Britu vēsturnieku Ēriku Hobsbaumu  pieminot
baumu nemaz nav dzirdējuši. 
Tie, ku  ŗiem ir interese, par viņu 
var izlasīt 17 lappušu gaŗu aprak-
stu Vikipēdijā. Nav noliedzams, 
ka vēsturnieks ir slavens. Viņš 
sa  rakstījis vairāk nekā 30 grāma 
-tu, daudzas no tām tulkotas 41 
valodā. Viņa darbi ir atzīti visā 
pasaulē, guvuši augstāko atzi-
nību un godalgas. Pasaules aka-
dēmiķi viņu dēvē par crème de 
la crème of historians. Anglijas 
valdība 1998. gadā Hobsbaumu 
pagodināja ar augsti novērtēto 
Order of Companions of Honour 
par sasniegumiem humānitārās 
zinātnēs, literātūrā, mūzikā, 
zinātnē, polītikā, rūpniecībā un 
reliģijā. 

Ne jau visus apžilbināja Hobs-

bauma uzskati un sasniegumi. 
Citi akadēmiķi domā, ka Hobs-
bauma marksistiskā ideoloģija   
ir bijis šķērslis viņa vēstures 
interpretācijā. Piemēram, kād-
reizējais marksists, britu vēstur-
nieks Tonijs Džuds (Tony Judt) 
raksta, ka Hobsbauma aizsprie-
dumi, aizstāvot Padomju Savie-
nību, komūnistiskās valstis un 
komūnistu ideoloģiju, kā arī 
viņa tendence noniecināt katru 
nacionālistisku kustību kā īs -
laicīgu un bezjēdzīgu, kavē -      
jusi viņa 20. gadsimta izpratni. 
T. Džuds objektīvi atklāj Hobs-
bauma padziļināto marksista 
ideoloģiju viņa domāšanā un 
darbos. Ē. Hobsbaums bija pār-
liecināts staļinists, viņš neno-

žēloja, ka ir komūnistiskās par-
tijas biedrs. Daudzi vecie mark-
sisti izstājās no komūnistiskās 
partijas, kad tika parakstīts Mo -
lotova-Ribentropa pakts vai     
kad Padomju Savienības kaŗa-
spēks 1956. gadā iebruka Ungā-
rijā un 1968. gadā Čechoslova-
kijā. Progresīvāki cilvēki mai -
nīja savu nostāju, kļūstot par 
„jaunajiem kreisajiem” (New 
Left), trockistiem, sociālistiem 
un pat konservātīvistiem. Ēriks 
Hobsbaums līdz savai nāvei bija 
un palika pārliecināts staļinists. 
Anglijas televīzijā 1994. gadā, 
atbildot uz kanadieša akadē -
miķa Maikla Ignatefa (Michael 
Ignatieff) jautājumu, vai vērts 
upurēt 20 miljonu dzīvību, ra -

dot proponēto komūnistu uto-
piju, Hobsbaums noteikti un ar 
pārliecību atbildēja: jā! T. Džuds 
domā, ka šāda atbilde ir ne tikai 
kaunpilna, bet traģiska. Vainīgi 
ir Eiropas marksisti, īpaši                
Ē. Hobsbaums, ka par liberālo 
nacionālismu Eiropā izplatījies 
negātīvs uzskats. 

Ē. Hobsbauma dievināšanu 
mums  ir grūti saprast. Taču tas 
ir tikai atgādinājums, ka arī pēc 
PSRS sabrukšanas Marksa ideo-
loģija pasaulē vēl aizvien tiek 
cienīta. Diemžēl nākotnē mēs 
vēl ilgi cietīsim, jo Hobsbauma 
ietekme ļoti jūtama vēstures 
grāmatas un kreiso polītiķu dar-
bībā. 

Māris Mantenieks

SEPTEMBŖA NOTIKUMI LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJĀ
• Septembrī mūzeju apmeklēja 

9222 interesenti.
• Septembrī saņēmām lielu 

tes ta mentāru novēlējumu. Lat -
vie te no Anglijas Spodra Zariņa 
mūzejam novēlējusi 72 200 ster-
liņu mārciņu. Spodra Zariņa 
(pirms laulības uzvārdā Tomso-
ne) dzimusi 1923. gadā Kuldīgā. 
Absolvējusi Viļa Plūdoņa ģim-
na   ziju. Otrā pasaules kaŗa laikā 
devās bēgļu gaitās un nonāca Vā -
cijā, bet 1947. gadā – Anglijā. 
Spodra Zariņa mirusi Bradfordā 
2011. gada nogalē. Viņas testa-
mentāro novēlējumu saņēma     
arī Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģim-
nazija. Daļu novēlējumu mūzejs 
iecerējis izlietot Nākotnes Nama 
iekārtošanai.

• 14. septembrī fonds „Sibiri -
jas bērni” organizēja tikšanos 

mūzejā par šīs vasaras ekspedī-
ciju uz Sibiriju. Fonds šādus 
brau cienus organizē jau ceturto 
gadu, lai tur novietotu piemi -  
ņas plāksnes 1941. un 1949. gada 
deportāciju upuriem.

• 19. septembrī mūzejā vieso-
jās architekts Gunārs Birkerts,     
lai prezentētu ideju par īpašu 
telpu Nākotnes Namā, kur ap  -
mek lētāji varēs nodoties apcerei 
un pārdomām. Architekts to no -
saucis par Kluso telpu. Tās ie -
kārtojums simbolizēs pāreju no 
pelēkuma, tumsas uz gaismu. 
Birkerts tikšanās laikā pauda 
skumjas par valstij svarīgu ēku 
celtniecības lēno un birokratis-
kiem šķēršļiem pilno gaitu.

• 20. septembrī mūzeja vēstur-
niece Lelde Neimane piedalījās 
starptautiskā seminārā par Sta -

ļi nisma represijām Baltijas val- 
s tīs. Seminārs norisinājās Toronto 
universitātē. Seminārā piedalī - 
jās Igaunijas, Latvijas un Kana-
das vēsturnieki. Lelde uzstājās ar 
priekšlasījumu par Okupācijas 
mūzeja ieskaņotajām video lie -
cībām. Tās pašas dienas vakarā 
Tartu kolledžā Toronto notika 
mūzeja dokumentālās filmas 
„1949. gada 25. marta deportā-
cija Latvijā. Prom no mājām” 
seanss. 24. septembrī Lelde pie -
dalījās arī Otavas Latviešu bied-
rības vakarā.

• Septembrī publiskojām uzla-
botu mūzeja mājaslapas www.
okupacijasmuzejs.lv versiju. Jau-
najai mājaslapai ir pilnīgi mai-
nīts stils un grafiskais dizains,   
kā arī pievienotas jaunas funk- 
cijas, piemēram, e-veikals, kuŗā 

var iegādāties grāmatas un mū- 
zeja producētās dokumentālās 
filmas, izveidota iespēja pieteik-
ties uz e-jaunumiem, ko mājas 
lapas lietotāji saņems savā e-pas-
tā. Jaunā tīmekļa vietne skaidro, 
kāpēc mūzejam nepieciešami 
ziedojumi un kā tie tiek izlietoti. 
Būtisks jauninājums ir iespēja 
ziedot tiešsaistē, ar norēķinu kar-
tēm, populārākajām internet-
bankām un tīmekļa norēķinu 
sistēmām. Mājaslapas tapšanu 
financiāli atbalstīja Rīgas dome.

Aicinām ikvienu sekot līdzi 
mūzeja jaunumiem, izmantot 
e-veikala sniegtās iespējas un at -
balstīt mūzeju, ziedojot ar mū -
zeja mājaslapas starpniecību!

Inese Krieviņa,
LOM sabiedrisko lietu vadītāja
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Ivars Jaunrubenis

Daudziem no mums ir sa -
krā jušās atmiņas par dažā -
diem Dziesmu svētkiem gan 
Latvijā, gan patvēruma zemēs. 
Man īpaši spilgtā atmiņā pa -
likuši Dziesmu svētki, kas no -
tika pirms septiņdesmit ga -
diem vācu okupācijas laikā, 
kad 1942. gadā tika rīkoti Zem-
gales novada Dziesmu svētki 
Dobelē. Tie nebija nedz lielākie, 
nedz lepnākie, bet tie izcēlās ar 
savu īpatnību, jo izvērtās par 
lau ku Dziesmu svētkiem. 

Dziesmu svētku vietai tika iz -
vēlēts Dobeles pilsdrupu pla -  
šais laukums, kas ir ļoti iecie nīts 
brīv  dabas sarīkojumiem. Jau vai-
  rākas nedēļas iepriekš Dobele 
sāka gatavoties Dziesmu svēt-
kiem. Mans tēvs toreiz bija poli-
cijas priekšnieks un ar pil sētas 
domes atbalstu izdeva vai rākus 
rīkojumus par kārtību, ka  rogu 
izkāršanu, ļaužu pulcē šanos un 
alkoholisku dzērienu pārdošanu 
un lietošanu svētku laukumā, 
par ko draudēja naudas sods vai 
diena, varbūt pat divas arestā. 
Tēvs šajā gadījumā bija stingrs 
un noteikts un teica, ka alkohols 
ļaužu drūzmā var radīt nepatī-
kamus starpgadī ju mus. Esot ie -
lūgti vairāki augsti viesi.

Ielas, gatves un sabiedriskās 
celt nes tika tīrītas un uzpostas, 
un arī mūsu ģimene sāka gata-
voties Dziesmu svētkiem. Tēvs 
un māte noteica, ka man un 
brālim jāuzvedas kārtīgi, jo 
mums būšot ciemiņi. Pāris die-
nu pirms svētkiem atbrauca vec-
tēvs ar vecomāti no Madonas. 
Tās pašas dienas pievakarē ie -
ra dās tuvs radinieks ar ģimeni 
lepnos atspeŗu ratos ar diviem 
lieliem, staltiem zirgiem. Varēja 
redzēt, ka šie ir nevis darba, bet 
izbraucamie zirgi. Mātei un ve -
caimātei darba bija  pilnas ro -
kas, jo ciemiņi bija jāpaēdina       
un jāizguldina. Par zirgiem pra-
ta rūpēties radinieks, tēvs un 
vectēvs. 

Nākamā rītā ceļamies agri, 
pa ēdam brokastis, iejūdzam zir-
gus. Mājas priekšā piebrauc au -
to mašīna ar šoferi un gaida tē -
vu. Tēvs, saposies savā parādes 
uniformā, ir gatavs doties uz sa -
vu darbavietu. Gribu braukt vi -
ņam līdzi, pavizināties automa-
šīnā, jo esmu diezgan izbraucies  
ar zirgu vectēva laikos, bet tēvs 
saka - viņam esot daudz uzde-
vumu un es būšot pa kājām, 
izdarīšot vēl kādu nedarbu un 
dabūšot pērienu. Nu, neko da -
rīt, jāpaklausa tēvam. Gatavojas 
arī pārējie mājinieki doties uz 
svētku vietu. Māte un vecāmāte 
saposušās savos Krustpils tau-
tas tērpos un radinieka sieva – 
Zemgales tautastērpā. Māte s a -
ka, ka šī laikam  būšot pēdējā 
reize, kad viņa nesīs savu tau tas-
tērpu. Tā arī bija – māte nekad 
vairs savu tautastērpu neuzvilka. 

Pēc vecas Zemgales tradicijas 
abiem zirgiem ap sakām tiek ap -
likti vainagi, iemaukti tiek iz -
pušķoti ar zaļumiem un rati 
izgreznoti ar meijām. Ir silta un 
drusku apmākusies Zemgales 
atvasaras svētdiena. Esam prie-
cīgi, ka lietus nav paredzēts. Ap 
pusdienas laiku Dobeles stacijā 
iebrauc pirmie koristi, kas tad 
autobusos un smagās mašīnās 
tiek vesti dziedādami uz svēt -      
ku laukumu. Skats ir iespaidīgs. 

ATMIŅAS PAR DZIESMU SVĒTKIEM
Arī mēs dodamies ceļā. Tajā ga -
dā mēs dzīvojām pie Dobeles 
stacijas, Stacijas ielā 7. Šī iela       
jau skaitījās pilsētas nomalē, un 
mūs dēvēja par puslaucinie -
kiem. Pa mūsu istabas logiem 
varēja redzēt pilsdrupu augstos 
mūŗus. Aiz mūsu mājas bija 
pilsētas lielais ūdensvada uzbē-
rums, aiz tā kapsēta un grants-
bedres.

Pilsētā jau daudz Dziesmu 
svētku apmeklētāju, kas sara-
dušies ne tikvien no Zemga -      
les, bet arī no citiem Latvijas 
no   vadiem. Pilsēta ir karogota      
ar sarkanbaltsarkaniem karo-
giem, kā arī ar dažādu organi-
zāciju karogiem. Liekas,  visa 
pil sēta ir sākusi kustēties un 
dodas uz svētku laukumu. No -
lemjam caur pilsētu nebraukt, 
bet doties pa mūsu Stacijas ielu 
līdz Pērses upes tiltam, kur iela 
izbeidzas. No tilta pa kreisi ir 
pilsdrupas. Zirgi soļo stalti, gal-
vu cilādami un sprauslodami. 
Rikšos nedrīkst braukt, jo tad 
var notikt nelaime. Mūsu pajūgs 
izskatās grezns, un tagad es   
esmu laimīgs un priecīgs, jo tā -
du braucienu nekad nebiju 
piedzīvojis. Gaŗām brauc smagās 
automašīnas ar dziedošiem ko -
ristiem, kas māj mums sveicie-
nus. Arī mēs mājam viņiem. 
Zirgi no automašīnām nebai -
dās, jo ir jau pie tām pieraduši.

Tad esam klāt pie tilta un no -
vietojam zirgus ierādītā laidarā, 
kas apgādāts ar visu, ko vien 
zirgs varētu vēlēties. Kāds ga -
baliņš mums jāiet kājām. Lau-
cinieki, tāpat kā mēs, atbraukuši 
savos zirgu pajūgos, kas pušķoti 
meijām un ziediem – skaists 
skats. Laipnie laucinieki, dau -
dzi tautastērpos, mums piedāvā 
ēdamo, jo ir launaga laiks. Esam 
jau paēduši, bet vectēvs saka,      
ka laipnības pēc kāds kumoss 
jāpaņem. Ļaužu drūzma jo  pro-
jām pieaug. Dziesmu svētku 
atklāšana nolikta pulksten čet-
ros. Lauku koristi vēl sadziedas 
savos pulciņos. Dziesmu svētku 
galvenā  ieeja ir pušķota mei -
jām un ziediem un uzcelti goda 
vārti. Aiz koŗu tribīnes no pils-
drupu augstajiem mūŗiem visā 
gaŗumā nolaisti divi lieli sar-
kanbaltsarkani karogi, un tas ir 
ļoti iespaidīgs un skaists skats. 

Tēva amata dēļ mums visiem 
ierādītas t. s. goda vietas priek-
šējā rindā, tā visu varam labi 
redzēt. Otrā pusē goda vietās        
ir mūsu kaŗavīri, kas vai nu 
atvaļinājumā, vai ieradušies no 
frontes atkopties no ievaino-
jumiem. Tēvs vairs nav pie 
mums, jo viņam jārūpējas par 
kārtību un jāpārzina savi poli-
cisti. Kopkoris jau sastājies tri-
bīnē. Visi dziedātāji tautastēr-
pos. Zināmu svinīgumu pienes 
Jelgavas apriņķa policijas un 
Dobeles biedrības apvienotie 
pūtēju orķestŗi, kuŗi, ja pareizi 
atceros, ir bijušā Jelgavas kāj-
nieku pulka kapelmeistara Kus-
kēviča vadībā. Koŗu diriģentu 
vārdus nevaru vairs atcerēties.

Dziesmu svētkus atklāt kā 
augsts viesis ieradies brīvkungs 
fon Mēdems, laikam ģenerāļu 
Dankera un Bangerska pava-
dībā. Skan trompētes, un rīb 
bungas - orķestris spēlē sagaidī-
šanas maršu. Tautumeitas sa -
gaida Mēdemu ar skaistiem 

ziediem un vainagu, un viņu 
sveicina Dziesmu svētku rīcī -
bas komitejas priekšsēdis, kas 
augstajam viesim pasniedz grez-
nu Zemgales bajāru alus kausu 
un saktu. Seko Dobeles pilsētas 
galva ar lielu pilsētas ģerboni. 
Tēvam uzticēts sveikt viesi pil-
sētas policijas vārdā, jo viņam 
vienmēr bijušas labas attiecības 
ar Mēdemu un tā stāba darbi-
niekiem. Pēc savas uzrunas tēvs 
Mēdemam pasniedz mazāka 
formāta seno Zemgales virsaiša 
vairogu ar ozollapām rotāta zo -
bena attēlu. Tēvs atcerējās, ka 
vairogā bijusi iegravēta 11. Do -
beles pulka devīze.     

Dziesmu svētkus ieskandina 
„Dievs, svētī Latviju!”. Vareni   
un skaisti skan un pilsdrupu 
mūŗos atbalsojas mūsu tautas 
lūgšana, ko spēlē orķestris un 
dzied kopkoris. Visi klausītāji 
piecēlušies kājās un dzied līdzi. 
Daudzi slauka acis, un, kad 
nejauši paskatos uz māti, ve  co-
māti un mūsu radiniekiem, 
redzu, ka viņiem visiem ir asa -
ras acīs un  viņi tās slauka  ar 
mu  tautiņiem. Fon Mēdems ir 
piecēlies kājās un sveic mūsu 
valsts himnu ne ar hitlerisko,  
bet ar vācu armijas sveicienu. 
Tēvs vēlāk stāstīja, ka svinīgos 
sarīkojumos Mēdems vienmēr 
ir atļāvis skanēt mūsu valsts him- 
nai; pametis  labo roku gaisā un 
teicis: „Nu tad dziediet un 
spēlējiet savu tautas lūgšanu.”

Kādas dziesmas tad dziedāja 
Dobeles Dziesmu svētkos? Kā 
redzēsim, šīs dziesmas skaitās 
mūsu Dziesmu svētku dzelzs 
inventārs. Varbūt dažas no tām 
šodien liekas novalkātas, nove-
cojušas, bet toreiz tas tā nebija. 
Diemžēl pēc tik daudziem ga -
diem Dziesmu svētku program-
ma mums ir pazudusi, un es to 
saku ar dziļu nožēlu. Neatliek 
nekas cits kā rakstīt pēc atmi -
ņas, un es varu kļūdīties.

Kopkoŗa koncertu ievadīja 
„Latviski lai atskan dziesmas”. 
Tai sekoja „Gaismas pils”, „Be  ve-
rīnas dziedonis”, „Senatne”, Ag -
lonas Dievmāte”. „Bārenītes go -
dināšana”, „Līgo vakars”, „Balsis” 
un dažas citas, kuŗu nosauku-
mus nevaru atcerēties. Turpi nā-
jumā skanēja tautasdziesmas: 
„Lokatiesi, mežu gali”, „Rīgā 
pirku sirmu zirgu”, „Tumša 

nakte, zaļa zāle”, „Dziedāj’ tauta 
tīrumā”, „Ej, saulīte, drīz pie Die-
va”, „Aiz upītes es uzaugu”, „Tek 
saulīte tecēdama”, „Jūriņ’ prasa 
smalku tīklu”, „Saulīt’ vēlu va  ka-
rā”, „Stādīju ieviņu”, „Aiz ezera 
balti bērzi”, „Noriet saule vakarā”, 
„Kuŗš putniņš dzied tik koši”, 
„Div’ pļaviņas” un „Trīcēj’ kalni, 
skanēj’ lejas”.

 Skan lieli aplausi, un vairā -  
kas dziesmas ir jāatkārto. Dzies-
mas labi atbalsojas pilsdrupu 
mūŗos, un klausītāji ir ļoti at -
saucīgi. Pēc īsa starpbrīža sākas 
vīru koŗa koncerts, kas veltīts 
mūsu cīnītājiem frontē. Vīri 
dzied mums tik pazīstamas un 
iemīļotas dziesmas: „Kaŗavīri 
bēdājas”, „Es kaŗā aiziedams”, 
„Daugaviņa puto balti”, „Dau-
gav’s abas malas”, „Strauja, strau-
ja upe tecēj’”, „Kalējs”, „Biķeris 
miroņu salā”, „Kur tu skriesi,      
va  nadziņi”, „Mūžam zili”, „Kā 
Dau gava vaida”, „Daugaviņa, 
mā  muliņa”, „Varoņa atgriešanās”, 
„Daugavas Vanagu dziesma” un 
„Lielā junda”- kopā ar orķestri. 
Atkal skan lieli aplausi, un 
vairākas dziesmas jāatkārto. 

Lielajā starpbrīdī ejam ap -
meklēt zirgus un kaut ko paēst. 
Draudzīgie laucinieki mums 
atkal piedāvā ēdamo, bet mums 
pašiem jau arī ir paņemts līdzi 
pietiekami. Zirgi ir labā kār -       
tībā un paēduši. Tuvojas vakars, 
un jādodas atpakaļ uz svētku 
vietu, kur pienācis laiks pūtēju 
orķestŗu koncertam. To ievada 
„Dziesmu svētku uvertīra”, kam 
seko „Latvju tautas brīvlaišana”. 
Domāju, ka liela daļa latviešu 
nebūs dzirdējuši šo orķestŗa 
skaņdarbu. Orķestŗu koncerts 
turpinās ar „Tautas deju svītu”, 
„Spēlēju, dancoju” no Mediņa 
operas „Uguns un nakts” un bei-
dzas ar mūsu mūzikas vecmeis-
tara Jāzepa Vītola „Latvju polku”, 
kas ir pazīstama arī ar otru 
nosaukumu „Sirmā latvju tau -
tas deja”. Tā rakstīta pūtēju or -
ķestrim un ir domāta nevis de -
jošanai, bet koncertam. Arī or -
ķestris izpelnās lielus aplausus 
un sniedz piedevas. Pūtēji jau 
spēlēja un skanēja skaisti un 
spēcīgi. Nobeiguma daļā „Kan-
tāte tēvijai” un „Svēts manto-
jums” orķestŗa vadībā aizrā -        
va klausītājus tā, ka tos pava -   
dīja vesela aplausu vētra. Kop-

koris atvadām dzied „Pūt, vē -
jiņi!” un māj ar mutautiņiem. 
Toreiz šī mūsu tik iemīļotā tau-
tasdziesma netika saukta par 
dzērāju dziesmu un nepiede -
rīgu Dziesmu svētkiem. Liekas, 
mums katram pašam jāizšķi - 
ŗas, ko mēs par to domājam.

Dziesmu svētki izskan ar „Tev 
mūžam dzīvot, Latvija!”. Klau sī-
tāji atkal stāv kājās un dzied 
līdzi, un daudzi slauka acis. 
Ap lausu vētra negrib rimties 
gandrīz pusstundu. Koŗu diri -
ģenti tiek godināti ar veltēm,      
un pēdējais pagodinājumu sa -
ņem orkestŗa diriģents. Atva-
doties pūtēju orķestris spēlē vai-
rākus maršus un pašu pēdējo - 
„Tautas maršu”. Ļaudis sastā-
jušies pulciņos un sarunājas –       
ir tik grūti šķirties, arī mums,  
un tomēr laiks pienācis doties 
mājup, jo vakars jau stipri sa -
tumsis. Vectēvs ar radinieku 
sakārto pajūgus, un drīz mēs 
varam braukt. Zirgi ved mūs 
mājup, raiti soļodami. Ceļā pa -
laižam gaŗām vairākas smagās 
mašīnas un autobusus ar ko -
ristiem, kas brauc, dziedādami 
atvadu dziesmas. Tās atskan arī 
pilsētas ielās.

 Pēdīgi esam mājās. Vectēvs 
palīdz izjūgt zirgus, lai tie dabū 
atpūsties līdz nākamajai dienai. 
Mēs paēdam vēlīnas vakariņas 
un dodamies pie miera. Ap pus-
nakti ierodas tēvs, priecīgs, ka 
viss noritējis kārtīgi un bez ares-
tiem. Mums visiem ir bijusi 
bagāta un skaista diena, kuŗu 
ne  var aizmirst. Otrā dienā at  va-
dāmies no mūsu radiniekiem, 
ne  nojaušot, ka nekad vairs ne sa-
tiksimies, jo kaŗa notikumi ies 
savu gaitu. Šis ir skumjš brīdis.

Nākamie Dziesmu svētki, ku -
ŗos bijām klāt, notika 1944. gada 
jūlijā Valmierā, Gaujas smilšu 
priedainē, kad noskaņojums jau 
bija pilns drūmām nojautām. 
Kaŗadarbība un fronte virzījās 
aizvien tuvāk. Krievi jau bija 
iebrukuši Zemgalē un lauzās 
arvien tālāk. Lai gan satraukums 
bija liels, dzīve šķietami turpi-
nāja  savu gaitu uz priekšu. Val-
mierā bija daudz vācu kaŗa -
spēka vienību, un visi cerēja, ka 
tās dosies uz fronti. Vēl kāda 
maza drošības sajūta bija pali-
kusi, un Dziesmu svētki varēja 
notikt.

Skats uz Dobeli no ev. lut. baznīcas torņa, tālumā redzams ūdenstornis un stacijas ēka, tur arī 
Stacijas iela 20. gs. 30. gados (No Dobeles novadpētniecības mūzeja krājumiem)
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Ventspils Loču torni iekļaus Valsts aizsargājamo kultūras pie mi-
nekļu sarakstā kā valsts nozīmes architektūras pieminekli. Tāds ir 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kultūras piemi-
nekļu uzskaites komisijas 28. septembŗa lēmums. Loču torni (uzcelts 
1934. gadā), tautā sauktu arī „Baltā bāciņa”, ierauga vienu no pirma-
jiem, kad no jūras puses iebrauc Ventspils ostā.

Latvijas skolās ar 1. oktobri uzsākta ES atbalsta programma „Sko las 
auglis”. Skolēni katru dienu saņems svaigu augļu vai dārzeņu porciju. 
Pagājušajā mācību gadā 708 Latvijas skolās skolēniem tika izda līti 6,9 
miljoni porciju, ko piegādāja 148 augļu un dārzeņu audzē tāji. Kopē -      
jais programmas financējums 2012./2013. mācību gadā ir  807 745 lati, 
no tiem Ls 605 809 ir ES atbalsts, Ls 201 936 – no Latvijas budžeta.

Tukumā publiskai apskatei atklāta Eiropā vienīgā Salmu mūzeja 
jaunā ēka, ko uzcēlusi Rītiņu ģimene. Mūzejā apskatāma jauna izstā -
de – „Sēnes kā pēc lietus”. Tās ir  zinātnieces un mākslinieces Kristī -  
nes Zichmanes-Rītiņas no salmiem veidotas 50 dažādas meža sēnes.  

Rēzeknē, Valsts robežsardzes kolledžas lauku mācību centrā 
“Janopole”, notika VII Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensī-
bas LATVIJA 2012, kuŗās piedalījās kinologi no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas un Moldovas. Profesionāļi (robežsargi, policisti, 
apsardzes darbinieki) un amatieŗi ar saviem suņiem mērojās spēkiem 
šķēršļu pārvarēšanā, „noziedznieka” aizturēšanā un citās disciplīnās.

Daugavpilī Latvijas Architektu savienība sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domi rīkoja Starptautiskajai Architektūras dienai veltītu Starp-
tautisku konferenci „Publiskās ārtelpas attīstības tendences Bal tijā pē -
dējos 20 gados”. Piedalījās ne vien architekti, bet arī būvvalžu un celt nie-
cības firmu vadītāji. Baltijas valstu architektūras augstskolu pēdējā ga -      
da labāko diplomdarbu prezentācijas vērtēja starptautiska žūrija. Pilsē -   
tas domē  atklāja 2011. gada Latvijas architektūras gada skati. 

Kurzemes Lībagu pagasta saimniecībā „Līči” no 6. oktobŗa ka -
ņepju novākšanā tiek izmantots Latvijā pirmais universālais kom-
bains, kas vienlaicīgi pļauj, sagarina stiebrus un izkuļ graudus. Šeit ceļ arī 
kaņepju pārstrādes rūpnīcu. Iegūto šķiedru nogādās Rēzeknes uzņē mu-
mam SIA „Baltiks EAST”, kur tiks ražoti īpaši diegi un auklas.

Latvijā 6. un 7. oktobrī notika Eiropas putnu vērošanas dienas 
EuroBirdwatch12. Tika rīkotas 16 putnu vērošanas ekskursijas un 
četras putnu barotavu būvēšanas darbnīcas. Slīteres nacionālajā parkā 
piedāvāja putnu vērošanu Kolkasragā, Dundagas novadā, kā arī Sātiņu 
zivju dīķos, Saldus novadā.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 7. Valsts iestādes 
amat persona (s. dz.). 8. Orga -
nisms, kas spēj dzīvot bez gaisa 
skābekļa. 10. Franču fiziķis (1796-
1832). 11. Tēls brāļu Kaudzīšu 
romānā „Mērnieku laiki”. 12. Ie -
nā  kums no akcijas tās īpašnie-
kam. 16. Plaši, saviesīgi sarīkoju-
mi. 19. Saistaudu veidojumi. 20. 
Ļoti plāns, smalks lina vai kok-

vilnas audums. 21. Amūras piete-
ka. 22. Lielas, vēsturiski veidoju-
šās cilvēku grupas. 23. Mutes do -
buma gļotādas čūliņas. 24. Ierīces 
šķidruma plūsmas rēgulēšanai. 
25. Ēdināt. 28. Stūŗi. 30. Parazī-
tisks kukainis. 31. Celtne mūzikas 
priekš nesumiem senajā Grieķijā 
un Romā. 32. Cirka mākslinieks. 
36. Lietuviešu aktieris (dz. 1937.). 

40. Karpu dzimtas zivs. 41. Cī  nī-
ties. 42. Senas sodīšanas ierīces. 
43. Jūras šaurums starp Jitlandes 
un Skandinavijas pussalu. 

Stateniski. 1. Franču rakstnieks 
(1828-1905). 2. Latviešu čellists 
un diriģents (1949). 3. Darbības 
vārdi. 4. Smēde. 5. Svi nīga skate. 
6. Navigācijas ierīces jūras dziļuma 
noteikšanai. 7. Transportlīdzeklis. 
9. Ēdama sē  ne. 13. Neliela 
ūdenstilpe. 14. Bī  belē minēts 
nezvērs. 15. Studenta apliecība. 
17. Valsts galvaspilsēta R-Āzijā. 
18. Brīvs no mikrobiem. 26. 
Tumšpelēks, kvarcu nesa tu rošs 
vulkānisks iezis. 27. Franču rakst-
niece (1766-1817). 29. Ang ļu 
dzejnieks (1809-1892). 33.             F. 
Dostojevska romāns. 34. Jūras 
laupītāji. 35. Matu sakārtojums. 
37. Atspirdzinošs dzēriens. 38. 
Valsts R-Āzijā.39. Naglas sliežu 
piestiprināšanai pie gulšņiem.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 38) 
atrisinājums

Līmeniski. 5. Vakarēdiens. 6. 
Slokas. 7. Zemene. 10. Lauks. 11. 
Anita. 13. Skalbes. 16. Lauska. 17. 
Iesnas. 18. Komplekts. 19. Vidaga. 
21. Toveri. 25. Jaunība. 26. Skaut. 
28. Samts. 29. Tauvas. 30. Virpot. 
31. Pagastskola. 

Stateniski. 1. Baroks. 2. Bara vi-
ka. 3. Licences. 4. Anketa. 6. 
Spulgs. 8. Etiķis. 9. Baltalksnis. 10. 
Logaritms. 12. Albatross. 14. Sa -
kas. 15. Vista. 20. Atrast. 22. Vir-
mot. 23. Kastaņas. 24. Abinieki. 
27. Tautas. 28. Sapals.    

Gājējam  ceļā uz Rēzeknes no -
vada Sakstagala “Kolnasātu” 
vienmēr jāpakāpjas kalnā. Šajā 
kalnā pie Latvijas ievērojamākā 
latgalieša kāpuši daudzi. Fran-
cis Trasuns (1864–1926), katoļu 
garīdznieks, literāts, publicists, 
polītiķis, sabiedrisks darbi -
nieks, dēvēts par Latgales Kron-
valdu, viens no Latvijas vieno-
tības rosinātājiem un atbalstī-
tājiem, cīnītājs pret drukas aiz-
liegumu, latgaliešu pārkrie vo-
šanu un pārpoļošanu. Viņa bē -
rēs Valsts prezidents Jānis Čak-
s te teica: “Francis Trasuns ielika 
Latvijas ģerbonī trešo zvaig-    
zni – Latgali.” 

Trasunu ģimene Sakstagalā     
bija pārtikusi un bagāta ar septi-
ņiem dēliem. Vecāko no viņiem – 
Franci izdevās izskolot līdz pro-
fesora zinātniskajam nosauku-
mam un amatam Pēterburgas Ga   - 
rīgajā seminārā. Kaut jaunekli 
vairāk interesēja dabzinības un 
skolotāja darbs, tomēr, mātes ai -
cināts, pašam saprotot, ka savā 
dzimtenē viņam nebūs ļauts strā-
dāt ne skolā, ne kādā citā ie  stādē 
un ka vislabāk tautai var kalpot 
garīdznieka amatā, viņš izvēlējās 
teoloģijas studijas. Būdams Saei-
mas deputāts, Trasuns veicināja 
konkordāta noslēgšanu ar Ro -
mas pāvestu un Rīgas Jēkaba baz-
nīcas nodošanu katoļu virsval -
dei.  Nevēloties pieļaut Trasuna 
pieprasīto Latgales baznīcu lat -
vis košanu, turklāt dzenot sīkas 
in  trigas, viņu 1924. gadā ar pā -
vesta Pija XI bullu izslēdza no 
katoļu Baznīcas. Tobrīd desmit-
gadīgais novadnieks Jānis Klīdzējs 
atceras, ka  visa Ciskodu draudze 
raudājusi, kad baznīcā nolasīts     
šis lēmums. Trasuna nāves cēlo-
nis bija nepārprotama viņa iz  rai-
dīšana no Jēkaba baznīcas priekš-

Franča Trasuna mūzejam “Kolnasāta” 20 gadi
telpas 1926. gada Lieldienu diev-
kalpojuma laikā. Viņu pat neļāva 
apglabāt Rēzeknes katoļu kapos. 
Tikai 1998. gadā Trasuna eksko-
mūnikāciju atzina  par neliku-
mīgu. Pie Jēkaba baznīcas sienas 
pretī Saeimas ēkai atklāja Trasu-
nam veltītu plāksni un 2009. gadā 
pieminekli Rēzeknē.

1889. gada vasaras brīvdienās 
“Kolnasātā” uzkāpa divi nākamie 
mācītāji – varakļānietis Pēteris 
Smelteris un sakstagalietis Fēlikss 
Boļeslavs Laizāns. Šajā sētā dzima 
ideja par latgaliešu folkloras vāk-
šanu, un abi jaunekļi to īstenoja, 
pierakstot latgaliešu tautasdzies-
mas un gandrīz visas iesūtot  “Lat-
vju Dainām”.  Simt gadus vē  lāk 
pie “Kolnusātas” ēku paliekām 
pašā pagasta centrā ieradās gru -
pa kultūras darbinieku (Imants 
Ziedonis, Saulcerīte Viese u.c.), 
lai pieminētu Franča Trasuna 125 
gadus un panāktu māju atjau - 
no šanu. Kad bija restaurēta dzī-
vo jamā māja, klēts un pirtiņa, 
1992. gadā izveidoja mūzeju 
“Kolnasāta”. Kopš 1994. gada to 
vada Valentīna Bruzgule, gan- 
drīz no pirmsākumiem strādā 
Sandra Sadovska un desmit ga -
dus - Tamāra Tutina.

Ap 1994. gadu tā brīža kultūras 
ministram šķita par dārgu tālu 
laukos uzturēt mūzeju ar vairā-
kiem darbiniekiem, nevērojot tā 
nozīmi vietējās kultūrvides vei-
do šanā. Valentīna Bruzgule izmi-
sumā vērsās pie Latviešu folklo -
ras krātuves darbiniekiem, kuŗus 
viņa bija iepazinusi, ilgstoši pē -
tījot Smeltera un Laizāna mate-
riālus. Sākās mūsu lieliskā sadar-
bība, kas, iespējams, paglāba mū -
zeju. “Kolnasāta” izveidojās par 
folkloristu darbības bazi, mēs 
satikām un fiksējām brīnišķīgus 
vietējos teicējus, sadarbojāmies   

ar skolas bērniem, rosinājām iz -
veidot folkloras kopu (darbojas 
kopš 1995. gada 31. oktobŗa), lo -
lo jām sapni  par atjaunoto stalli, 
visā baudot latgalisko viesmīlī -
bu. Mums kopā ar pagasta cil vē-
kiem organizēja ekskursijas, ku -
ŗās apciemojām Laizāna un Smel-
tera atdusas vietas Bebrenē un 
Sventē, piedalījāmies svētkos Ag -
lonā.  Laikam nav otras vietas Lat-
vi jā, kur tik ilgstoši un rēgulāri vie  - 
sojušies un strādājuši folkloristi.

Arī šogad 25. augustā pieda-
lījāmies F. Trasuna mūzeja 20 
gadu jubilejā. Sarīkojumu  sākām 
un beidzām ar savu neaizmirsta-
mo teicēju apciemošanu nu jau 
Pedeļu un Kantinieku kapsētā. 
Zuzanna Brizgo, kam šogad aprit 
100 gadi, folkloristiem bija pazīs-
tama jau kopš pagājušā gadsimta 
30. gadiem, kad viņa,  Varakļānu 
ģimnaziste, iesūtīja pašas pieraks-
tītās dziesmas un stāstus. Vecum-
dienās viņa mums atkal dāsni 
atdeva savu bagāto garīgo manto-
jumu, ko guvusi no vecākiem.    
Vēl  mums ir  draudzīgas attiecī-
bas ar viņas meitām Intu Lap-
kovsku un Ritu Liuki. 

Pavisam citāda bija mūzeja 
dvēselīte teicēja Eleonora Tutāne 

savā spriganībā, straujumā un 
skaistajos rokdarbos. Pirms pā - 
ris gadiem viņa aizgāja mūžībā 
aukstā februāŗa dienā, kad ne -
kādi nevarējām aizbraukt uz 
Sakstagalu, un no viņas atvadījā-
mies, skatoties safilmētos video-
materiālus. Tagad esam iepazi nu-
šies ar viņas meitu Antoņinu 
Tutāni no Viļāniem, kuŗa labes-
tībā ir ļoti līdzīga savai mātei. 
Viņa mums parādīja pirms da -
žām nedēļām atklāto pieminekli 
Jānim Klīdzējam Kantinieku ka -
pos. Lietuviešu tēlnieks Henriks 
Orakausks no Kernaves piemi-
neklī attēlojis Boņuku ar viņa 
sunīti Žiku.

Jubilejas sarīkojums “Skaista 
mu  na tāva sāta” sākās pie Antona 
Rancāna atjaunotā “Kolnasātas” 
krucifiksa ar svētbrīdi, ko vadīja 
Rēzeknes Aglonas diecēzes bīs-
kaps Jānis Bulis un Ciskodu pries-
teris Imants Petrovskis. “Kol nu-
sātā”  ir ļoti raksturīgi, ka garīgie 
dziedājumi mijas ar tautasdzies-
mām un raitu dejas soli. Svinībās 
piedalījās septiņi Rēzeknes no -
vada ansambļi – “Rūta” no Rē -
zeknes, Vērēmu pagasta “Vōrpa”, 

Ozolmuižas “Ūzuleņi”, vokālais 
ansamblis “Almus” no Dricēniem, 
“Rikava”, Lendžu jauniešu deju 
kopa “Ūdzeņa” un mājinieki 
“Kol nasāta”. Sarīkojumu koordi-
nēja Ilmārs Dreļs, savu dzeju la -
sīja Janīna Dukule. Bīskaps ie  -
svētīja Izstāžu namu, kas iedzī-
vināts vecajā stallī, no kuŗa bija 
saglabājušās tikai drupas. Pirmā 
izstāde, ko varējām redzēt, ir “Lat-
vju raksti”;  to ļoti savdabīgā tech ni-
kā, izmantojot apdarinātu un krā-
sotu kārklu vicu gabaliņus, veido -  
jis preilēnietis Antons Salītis ar sa -
vas kundzes Monikas atbalstu.

Videofilma iepazīstināja ar pa -
gasta un mūzeja vēsturi, mūzej-
nieki pateicās saviem palīgiem un 
līdzjutējiem. Interesenti varēja 
iepazīt pamatekspozīcijas: “Fran-
ča Trasuna dzīve un darbība”, 
“Jānis Klīdzējs no Sakstagala līdz 
Kalifornijai”, “Senie sadzīves 
priekšmeti”. Kā katrā satikšanās 
reizē, piedalījās Trasunu dzimtas 
pārstāvji, arī Franča brāļa maz-
meita Konkordija Libauere, kas 
tik daudz palīdzējusi mūzejam ar 
materiāliem un padomiem. No -
bei gumā nogaršojām  uz uguns-
kura gatavotu sautējumu, iebau-
dījām jubilejas torti un novērtē-
jām  šmakovku.

Trasuna mūzejs “Kolnasāta” 
Sakstagalā simboliski ir kā tāds 
perēklītis, ko putns taisa “no gol-
vas”, bet cilvēki atjauno un rūpīgi 
kopj, kā Franča Trasuna 1925. ga -
da dziesmā, kam melodiju kom-
ponējis dricēnietis Antons Mat-
vejāns un ko dziedāja  “Almus” 
dziedātājas. Pēdējais pants:

Mums kod kari pōri brauce,
Vai, cik perekleišu jauce!
Nyu mes otkon skaisti gleiti
Taisom sovu perekleiti.

LFK fondu glabātāja 
Māra Vīksna
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Lelde Neimane un Dagnija 
Staško
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„2012. gada 14. septembrī 
Lat vijas vēstnieks Kanadā Juris 
Audariņš Toronto Latviešu 
bied   rības Sestdienas skolas 
kok  lēšanas skolotājai Marisai 
Zu bānei pasniedza desmit Lat-
vijā darinātas kokles. Tautiskie 
instrumenti tika nodoti skolo-
tājas Zubānes gādīgajās rokās, 
kas vēstniecībā bija ieradusies 
tās saņemt kopā ar ģimeni – 
vīru Albertu un meitām Karlīni 
un Lieni, kuŗas šogad apgūs 
koklēšanas prasmi,” – tā iesākas 
Latvijas vēstniecībā Ka nadā 
trešās sekretāres Egijas Eglītes 
izplatītais paziņojums Latvijas 
plašsaziņu līdzekļiem. Kā šāds 
apjomīgs kokļu pasūti nā jums 
izdevās, varbūt pat pir mo reizi 
šādos apmēros starp Latviju un 
ārvalstīm? Šo pa sū ti nājumu at -
balstīja ne tikai Lat vijas Ārlietu 
ministrija, bet arī kokļu dari-
nātājs Rīgā, gald nieks Rīgā, 
Latviešu nacionā lās apvienības 
Kanadā Kultū ras un izglītības 
fonds (LNAK KF), Toronto Lat-
 viešu bied rības Sestdienas skola 
(TLBSS) un skolas vecāki, – kat-
  ram bija sava svarīga loma. 

2011.–2012. mācību gadā pēc 
sešu gadu pārtraukuma atsākās 
koklēšanas stundas Toronto Lat -
viešu biedrības Sestdienas sko-
lā. Skolotāja Marisa Zubāne un 
palīgskolotāja Kristīne Keona 
uzņēmās mācīt ieinteresētiem 
bērniem koklēšanas māku, lai 
turpinātu šo kultūrālo man to-
jumu nākamā paaudzē. Pirmās 
nedēļās pieteicās 31 bērns no 
pirmās līdz astotai klasei, ap  -
mēram puse skolas skolnieku! 

Ar prieku koklētāji katru ot -
ro nedēļu sanāca dziedāšanas 
stun das laikā, sagrupēti pa 
di vām klasēm – 1.-2. kl., 3.-4. 
kl., 5.-6. kl. un 7.-8. kl. Tādā 
veidā iznāca četras koklēšanas 
stun das dienā. Bija ļoti nepie-
cie šami tā rīkoties, jo gada 
sā ku mā tikai 14 bērniem bija 
pa šiem savas personiskās kok-
les. Pārējiem 17 skolēniem va -
ja dzē ja lietot skolas kokles. Vis-
 lie lākā grupā sanāca 14 bērnu, 
un no tiem sešiem nebija kokļu. 
Kaut skolas sarakstā uzrādītas 
18 kokles, īstenībā tikai puse 
bija lietojamas mūsu pamatmā-
cībām, un viena bija pazudusi. 
No deviņām lietojamām kok-

Toronto vēl ilgi skanēs kokles
Latviešu sabiedrība atbalsta TLBSS koklētājus

lēm tikai sešas bija piemērotas 
mazu bērnu rokām. Mums pa  -
tie šām iznāca lietot visas pie-
mērotās kokles gandrīz katrā 
kok lēšanas stundā. Ja kāds aiz-
mirsa atvest savu kokli, tad vi  -
ņam bija jācenšas spēlēt kāda 
lielāka kokle. Mēs mēģinājām 
labot dažas kokles, bet nopietnu 
prob lēmu dēļ nespējām tās sa -
ga tavot spēlēšanai. Ko darīt? 
Nolēmām izpētīt, kā dabūt vēl 
kokles.

Bijām dzirdējuši, ka vairākas 
reizes pēdējos 20 gados tika 
izsludināts lūgums Toronto sa  -
biedrībai ziedot kokles skolām, 
tāpēc izpētījām iespējas atrast 
kokles te, Ziemeļamerikā, un 
atradām divus kokļu darinā tā-
jus, – vienu kanadiešu amatieri 
ārpus Toronto, kuŗam bija īpat-
nējs stils un kas bija bez lielas 
pieredzes, un pašu pazīstamo 
Ilmāru Vilmani, kuŗš dzīvo un 
vēl darina kokles Floridā, ASV. 

Mēs pētījām iespējas arī Lat-
vijā. Saņēmām ziņu no bijušā 
Otavas koklētāju ansambļa va  -
dītāja Miķeļa Svilana, kuŗš pat-
laban dzīvo un strādā Rīgā. Viņš 
bija nopircis D mažora kokli no 
kāda kokļu meistara Rīgā folk-
loras veikalā ,,Upe”. Kokle labi 
skanēja, un viņš bija ļoti ap  mie-
rināts ar savu pir ku mu. Viņš 
piedāvāja iepazīstināt mūs ar šo 
Latvijas kokļu meis taru. 

2012. gada janvāŗa sākumā 
sazinājāmies ar kokļu darinā tā-
ju un saņēmām atbildi, ka viņš 
bija ar mieru pieņemt pasūti nā-
jumu vairākām koklēm, sa pro-
tot, ka mēs vēlējamies, lai tās 
būtu gatavas laikā, iesākot jau-
no mācību gadu septembrī. Kad 
izsludinājām projektu TLBS 
skolas saimei, pieteicās vairākas 
ģimenes ar interesi pa sūtināt 
kopā 10 kokles. Kok lēm bija 
jābūt 13 stīgu E (Mi) mažora 
koklēm ar līdzīgiem iz mēriem 
kā Kārļa Staško, Rū dolfa Zā  la-
maņa un citas lī dzīgās kokles. 
Kokļu dari nā tājs piedāvāja iz  vē-
 lēties kādu no pie cām krāsām, 
diviem kokles vāka atveres rak-
stiem, divām pē diņu formām 
un kādu lat viešu rakstu iegra-
vējumu sānos. Martā oficiāli 
aiz  sūtījām pasū ti nājuma izvēles 
un detaļas. Pie kokļu darinātāja 
mēs arī pain te re sējāmies par 

iespēju pasūtināt kokļu futrāļus 
jeb kastes. Viņš sameklēja gald-
nieku, kas bija ar mieru uztaisīt 
desmit kastes šīm koklēm.

Februāŗa sākumā mēs bijām 

izsūtījuši lūguma vēstules 
LNAK KF, lūdzot financiālu 
at balstu kokļu iegādei, un Lat-
vijas vēstniecībai Kanadā ar 
lū gumu palīdzēt ar kokļu no -

gā dā šanu Kanadā. TLBSS bija 
ļoti pateicīga un gandarīta aprī-
ļa mē nesī saņemt ievērojamu 
$1000 financiālu atbalstu no 
LNAK KF kokļu iegādei. To 
izdalījām vienādi pa visām 10 
ģi menēm, lai palīdzētu ar iegā-
dā šanas maksu. Maija mēnesī 
Latvijas vēstniecība Kanadā at  -
bildēja, ka viņi bija nokārtojuši 
kokļu pārsūtīšanu no Rīgas uz 
Latvijas vēstniecību Otavā caur 
Latvijas Ārlietu ministriju. Tas 
atvieglināja mūsu ģimenes no 
pasta un saiņošanas izdevu-
miem, kā arī no raizēm par 
kokļu atceļošanu Mēs patiešām 
bijām tik priecīgi un pateicīgi 
par šādu sadarbību un atbalstu 
gan Kanadā, gan Latvijā! 

8. jūnijā Miķelis Svilans kok-
les nogādāja Latvijas Ārlietu 
ministrijā, kur tās tika saga ta-
votas pārsūtīšanai uz Otavu. 25. 
jūnijā saņēmām ziņu, ka visas 
10 kokles ir ieradušās. 14. sep-
tembrī TLBSS koklēšanas sko-
lotāja Marisa Zubāne ar ģi meni 
aizbrauca uz Otavu, lai atvestu 
kokles uz Toronto. Vēst niecībā 
viņi tikās ar vēst nieku Juri 
Audariņu, vēstniecī bas trešo 
sekretāri Egiju Eglīti un vēst-
niecības lietvedi Karme nu Svi-
lani. Vēstnieks oficiāli nodeva 
visas 10 Latvijā darinā tās kok-
les, kas bija mērojušas tālo ceļu 
uz Kanadu.

Šīs kokles tagad ir savu īpaš-
nieku/skolēnu rokās: Viktors 
un Violeta Ezeri, Amanda un 
Si mona Gaides, Marta un 
Amalie Kannes, Liene Lūsis-
Zondo, An na Stroka, Karlīne 
un Liene Zubānes. Varam tagad 
priecā ties, mūzicēt un lepoties 
ar jau nām koklēm! Ar šīm jau-
nām koklēm visi TLBSS kok-
lētāji tagad sarīkojumos varēs 
reizē nospēlēt iemācītās dzies-
mas. Pirmā reize būs šī gada 18. 
novembŗa aktā Kanadas Lat-
viešu centrā To ronto. Par šo 
kopā spēlēšanas iespēju sirsnīgi 
pateicamies vi sām latviešu sa -
biedrības orga ni zācijām un vi -
siem indivi diem, kas mums 
palīdzēja īs te not to, ka mūsu 
bērni spēs uzturēt mūsu latviešu 
kultūras tradicionālo kokļu 
mūzicēšanu. Lai tas turpinās 
gadiem ilgi!

Marisa Zubāne

Visas desmit kokles pirms nogādāšanas Ārlietu ministrijā

Alberts, Liene, Karlīne, Marisa Zubāni ar vēstnieku Juri Audariņu 
vēstniecībā Kanadā

Kokles kastēs Latvijas vēstniecībā Kanadā

Toronto pensionāru saietu 4. 
oktobrī atklājot, pensionāru 
apvienības valdes priekšniece 
Valija Briksne nolasīja ar no -
kavēšanos saņemto Toronto 
latviešu kreditsabiedrības ap -
sveikumu 40 gadu jubilejā, ko 
pārvaldnieka Andŗa Lagzdiņa 
vārdā nodeva Juris Steprāns. 

Bija ieradušies viesi – Latvijas 
50 gadu okupācijas mūzeja 
vēsturniece Lelde Neimane un 
viņas dzīvesbiedrs Gatis Nei -
ma nis. L. Neimanes pārziņā ir 
mūzeja audiovizuālo materiālu 
krātuve, un vasarā viņa ap  brau-

Vēsturniece Lelde Neimane viesos pie Toronto pensionāriem
kāja vairākus latviešu centrus 
ASV, lai ieskaņotu atmiņu stās -
tījumus. Toronto univer si tātē L. 
Neimane piedalījās igauņu rī -
kotā seminārā par deportācijām 
Baltijas valstīs padomju oku-
pācijas laikā. Va  karā pēc semi-
nāra viņa rādīja filmu par 1949. 
gada depor tācijām. 

Lelde Neimane nodeva svei-
cienus pensionāriem no mū  zeja 
darbiniekiem un Valijai Briksnei 
pasniedza dāvanu – filmu trīs 
daļās, ko skatīsimies kādā citā 
saietā. Viešņa pastāstīja par 
mūzeja darbību, mērķiem, pie-

minēja nepieciešamību papla-
šināt telpas, jo krājas arvien 
vairāk materiālu. Viņa parādīja 
filmu „Mēs bijām brīvi Latvijas 
pilsoņi”, ko ievada brīvvalsts 
proklamēšanas ainas, pēc tam 
parādīts uzplaukuma laiks, bet 
„melnā diena sāk biezēt”. At -
miņu stāsti liecina, ka 18. no -
vembris latviešiem ir ļoti sva rīgs. 
Pirmajos „melno dienu” gados 
to ar sirdsdegsmi piemin sko-
lēni, bet arī gadu ritējumā tas 
nav aizmirsts, Latvijas valsts di -
bināšanas diena svinēta pat ap -
cietinājumā. Atsevišķos stāstī-

jumus citu no cita atdalīja īsas 
ainas, kuŗās parādīta svecīšu 
dedzināšana uz tiltiem dažādās 
Latvijas pilsētās, un pēc filmas 
beigām viešņa paskaidroja, ka 
tā bijusi akcija „Gaismas tilti 
Latvijai”, kas sākusies 90 dienas 
pirms 2008. gada 18. novembŗa, 
kad visā pasaulē latvieši rīkoja 
svinības par godu Latvijas 
dibināšanai 1918. gada 18. no -
vembrī, pirms 90 gadiem. 

Vakarā Neimaiņi devās 
atpakaļ uz Latviju. Liels paldies 
par apmeklējumu!

da
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„Ilgi lai stāv šis nams, ēka 
piekusušiem, paspārne bēdī-
gajiem, Jaunpils draudzes vēs-
tures grāmata. Un, kad pēc jau-
niem 100 gadiem tai nāk jauni 
gavilēšanas svētki, tad lai uz 
bērnu bērniem šie akmeņi runā 
par mūsu mīlestību, ar ko savu 
garīgo māti esam mīlējuši,” 
teica Jaunpils draudzes mācītājs 
Aleksandrs Bernevics baznīcas 
300 gadu jubilejā 1892. gada 9. 
augustā. 

Jaunpils draudze darbojas jau 
gadsimtiem ilgi un pat padom-
ju laikos savu darbību nepār-
trauca. Jaunpils baznīca, kā 
daudzi dievnami Latvijā, tika 
izpostīta un piegānīta, bet 
jaunpilieši sanāca kopā torei-
zējā draudzes priekšnieka Žaņa 
Rūsas mājās un turpināja garīgo 
dzīvi Dieva klātienē un drošī -
bā. Atmodas laikā, 1989. gada 
Ziemsvētkos, draudze atsāka 
diev   ka lpojumus baznīcā . 
Daudz ir paveikts, bet vēl daudz 
jāpaveic, lai baznīca atgūtu savu 
sākotnējo izskatu un altāris 
spožumu. 

Jaunpils baznīca sākta celt 
1592. gadā un pabeigta 1638. 
gadā. Darbus financēja torei-
zējais Jaunpils dzimtkungs Ma  -
tiass fon der Reke. Jaunpils 
nākamais mantinieks Matiass 
Dītrichs fon der Reke un viņa 
sieva Kristīne Zuzanna 1698. 
gadā dāvāja baznīcai altāri un 
kanceli, kas ir kokgriezēja To -
biasa Heinces darbs agrā baroka 
stilā, un tam ir unikāla mākslas 
vērtība. 

Aizritējušā gadsimta 80. ga -
dos, kad restaurēja Jaunpils 
(vācu val. Neuenburg) pili, 
Jaunpils lopkopības izmēģinā-
jumu saimniecības direktors 
Elmārs Dubults panāca, ka 
LPSR Kultūras ministrijas 
Restaurācijas pārvaldes spe -
ciālisti kopā ar vietējiem celt-
niekiem izremontē arī Jaunpils 
baznīcu – kultūras pieminekli. 
Šogad Jaunpils baznīcai apri-
tēja 420, un gatavošanās jubi -
lejai sākās jau vasarā, kad iz  -
sludināja baznīcas zīmējumu 
konkursu. Bērnu zīmējumu 
kartītes un krūzītes ar Jaunpils 
baznīcas ainavu par piemiņu 
no svētkiem saņēma aktīvākie 
draudzes locekļi, labdaŗi un 
īpašie viesi. Jaunpilieši, pa -
dzirdējuši, ka vajadzīgas puķes, 
lai rotātu baznīcu, kājām, ar 
divriteņiem, ratiņos un auto-
mašīnās veduši gladiolas, as  te-
res, mārtiņrozes, miķelīšus un 
citas puķes.

Ar skaistiem rudens ziedu 
pušķiem greznotajā dievnamā 
8. septembŗa vakarā pulcējās 
ļaudis no tuvienes un tālienes. 
Īpaši svētkiem veltītajā kon  -
certā „Latvieša lūgšanas dzies-
mas” Gaŗkalnes novada jauk -
tais koris „Pa Saulei” dziedāja 
Andreja Jurjāna, Emīla Dār-
ziņa, Pēteŗa Vaska, Lūcijas 
Garūtas, Imanta Kalniņa un 
citu komponistu dziesmas. 
Pārsteigums bija Martina Kru -
cina Harmonia Sakra, kas kom-
ponēta 1592. gadā, kad likti arī 
pamati Jaunpils baznīcai. Di -
riģents Jānis Ozols jautāja: „Kas 
ir latvietis? Kas ir lūgšana? Kas 

Šai namā svētku diena ausa
Jaunpils baznīcai 420 gadu

ir latvietis bez dziesmas?” 
Patiesi, latvietis dzied gan 
priekos, gan bēdās. Abu di  ri-
ģentu Jāņa un Martas Ozolu 
vadībā koris dziedāja skanīgi 
un izteiksmīgi.

Svētā glītumā sapostajā baz-
nīcā 9. septembŗa rītā notika 
dievkalpojums, ko vadīja Lie -
pājas diacēzes bīskaps Pāvils 
Brūveris un Jaunpils draudzes 

Tālos viesus uz Jaunpili bija 
atvedusi mīlestība uz šo zemi 
un tās ļaudīm. Barons apsvei-
kuma runā uzsvēra, ka latviešu 
un vācu tautai ir daudz kopīga 
un bijis jāiztur daudz smagu 
pārbaudījumu, lai mēs visi at -
kal varētu draudzīgi pulcēties 
kopā. 

„Esmu priecīgs, ka varam 
sadarboties, un tam nākotnē 

sirdīs arī turpmāk un lai Dievs 
Kungs ir mūsu stiprā pils.

Vēsturniece Inta Dišlere iz -
stāstīja Jaunpils baznīcas vēs -
turi un tulkoja barona Matiasa 
fon Rekes teikto. Restaurātore 
Ilga Galviņa skaidroja, cik grūts 
un sarežģīts ir baznīcas at  jau-
nošanas darbs, ka tas līdzvērtīgs 
„dārgakmeņu meklēšanai”, jo 
allaž sagaidāmi pārsteigumu. 

pajokoja: „Mēs neesam skau-
dīgi, ka Jaunpilij ir tik skaista 
baznīca. Mums arī tāda būs!” 
Jāpiebilst, ka Lestenes baznīcas 
atjaunošanai vajadzīgas ne tikai 
čaklas darbarokas, bet arī mil-
zum daudz līdzekļu. 

Mākslas zinātnieks Ojārs 
Spārītis pastāstīja, ka Jaunpils 
baznīcas iekārtota manierisma 
stilā, kam raksturīgas košas 
krāsas un apzeltījuma mir -
dzums. Jubilejas dalībnieki par 
to varēja pārliecināties, aplū-
kojot atjaunotos altāŗa priekš-
metus. 

Jaunpilieši ir lepni, ka viņiem 
ir tāda baznīca un šo kultūras 
pērli, daudzu laikmetu vēstures 
liecinieci, izdevies saglabāt un 
nosargāt. 

Jaunpils baznīcas slaikais 
tornis no visām pusēm redzams 
jau iztālēm, tas ir kā virziena 
rādītājs. Jaunpils draudzē 16. 
gad simtā ietilpa 18 muižu. 
Draudzē kalpojuši četri Ber-
nevicu dzimtas mācītāji. Spa-
ravu kapos 9. septembrī tika 
nolikti ziedi uz mācītāju Ber-
nevicu un J. Neimaņa kapu 
kopiņām. Bernevicu dzimtas 
pārstāvji, kuŗi dzīvo Kanadā, 
svinībās nevarēja ierasties, viņi 
atsūtīja apsveikumu ar laba 
vēlējumiem. 

Pēc svinībām baznīcā viesus 
aicināja uz pili, kur lielajā zālē 
varēja pamieloties ar ēdieniem 
latviešu gaumē. Draudzes lo  -
cekļi pakavējās atmiņās par 
agrākajiem laikiem, bet viesi 
uzzināja daudz jauna gan par 
pils, gan baznīcas vēsturi un uz 
ekrāna varēja vērot restaurācijas 
darbu norisi un draudzes 
sadzīves ainas.

Jaunpils pili 1301. gadā cēla 
Livonijas ordeņa mestrs Got -
frīds fon Roga. Vairāk nekā 350 
gadu pilī valdīja fon der Rekes 
(Recke) dzimta. Ainaviskā ap  -
kārtne un senā pils iztēlē rosina 
neskaitāmus mīlas stāstus. Pils 
noslēgtais iekšpagalms ir bru -
ģēts un ik akmens glabā 700 
gados piedzīvotos noslēpumus. 
Septembŗa sākumā vienā no 
pils zālēm varēja papriecāties 
par majestātisko gladiolu skais -
tumu. Sešdesmit šķirņu gla-
diolas no bijušās ģeografijas 
skolotājas Zentas Plezeres, Ai -
nāra Plezera un Elgas Valaines 
dārza, sakārtotas stikla vāzēs, 
veidoja brīnišķīgu krāsu paleti. 
Turpat bija apskatāma vietējā 
mākslinieka Edmunda Ander-
sona gleznu izstāde.

 Jaunpils apmeklētājiem īpaši 
romantisku noskaņojumu iz -
raisa pārnakšņošana viduslaiku 
pilī barona, baroneses, Elīzas, 
zelta, baltā, zilā vai viduslaiku 
istabā ar akmens kamīnu. 
Jaunpils pils viesnīcas zinīgā un 
atsaucīgā pārzine Renāte Ru  -
maka teica, ka šī ir visvies mī-
līgākā pils Latvijā. Mēs ar Hugo 
jutāmies tikpat mīļi gaidīti viesi 
kā Rekes pāris, jo jaunpilieši ir 
draudzīgi un sirsnīgi. Paldies 
Jaunpils draudzes priekšnieka 
vietniecei Zanei Sapnovai un 
draudzei par ielūgumu būt kopā 
ar viņiem šajos svētkos un 
dalīties kopīgos priekos. 

 Laima Dzene

Hugo Dzenis un Renāte Rumaka gladiolu izstādē pilī

Draudzes locekļi un viesi pie Lizas Rekes portreta; no kreisās: Jaunpils draudzes priekšnieks Mārtiņš 
Ķergalvis, Mirdza Ķergalve, draudzes mācītājs Jānis Saulīte, Hugo Dzenis (ASV), Anete Reke, 
vēsturniece Inta Dišlere, bīskaps Pāvils Brūveris, barons Matiass fon der Reke, baznīcas atbalsta 
fonda priekšniece Zinta Mielava, draudzes priekšnieka vietniece Zane Sapnova, mazie koklētāji – 
Anna, Jēkabs, Katrīna Sapnovi un Kristiāna Stanga

mācītājs Jānis Saulīte, dziedāja 
Jaunpils jauktais koris, mūzi-
cēja Tukuma mūzikas skolas 
koklētāji un klarnetists Ivars 
Švalbe. Bīskaps novēlēja, lai 
Jaunpils baznīca būtu vieta, kur 
bēdas pārvēršas priekā, lai tā 
kļūtu par gaismu un mieri-
nājumu izmisušajām dvēselēm. 
Lai šis nams, kas pastāv jau 420 
gadu, kalpotu vēl otrtik ilgi, līdz 
pat Kristus otrreizējai atnāk-
šanai. Māc. J. Saulīte aicināja 
ikvienu sirdī izjust baznīcu kā 
mājas: „Kādas tās arī ir – mūsu 
garīgis pieraksts.”

Dievnama jubilejas svinībās 
no Vācijas bija ieradies baltvā -
cu pēctecis barons Matiass fon 
der Reke ar dzīvesbiedri Aneti. 

būs liela nozīme,” teica Matiass 
fon der Reke, vēlot Jaunpils 
draudzei ilgu mūžu. Kopš Otrā 
pasaules kaŗa Rekes dzimta 
dzīvo Vācijā, bet daudz palī-
dzējusi dievnama atjaunošanā. 

Apsveicēji bija no Bikstu, An -
nenieku, Džūkstes, Blīdenes un 
Jaunsātu draudzes, Jaunpils 
domes, mūzeja, vidusskolas, arī 
agrākā mācītāja Jūlija Neimaņa 
bērni un daudzi citi. Hugo 
Dzenis, viesis no Amerikas, 
pa teicās Dievam, ka abi ar 
dzīvesbiedri varēja dalīties 
priekos kopā ar jaunpiliešiem 
viņu nozīmīgajos svētkos šajā 
skaistajā Latvijas novadā. H. 
Dzenis vēlēja, lai svinību gai-
šums vienmēr paliek mūsu 

Viņa uzdāvināja draudzei lielu 
fotografiju, uz kuŗas redzams 
altāris pirms tā atjaunošanas. 
Ievērojama daļa altāŗa priekš-
metu jau atguvuši savu agrāko 
spožumu, bet daļa vēl jākrāso 
un jāapzeltī. Negaidītu un brī -
numainu pārsteigumu baznīcas 
jubilejā bija sarūpējis Rīgas Sv. 
Jāņa baznīcas draudzes loceklis 
Gatis Blunavs. Viņš dāvināja 
četras, pirms 40 gadiem bez 
vēsts pazudušās altāŗa figūri-
ņas, kuŗas atguvis no to „gla -
bātājiem”, kuŗiem, iespējams, 
pamodās sirdsapziņa. Divi eņ -
ģelīši un divi apustuļi atkal 
atradīsies vecajā vietā uz altāŗa 
un kanceles, kas vēl jāatjauno. 

Lestenes draudzes pārstāve 
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Latvijas Ķīmijas vēstures 
mūzejā apskatāma slavena 
ķīmiķa technologa, zinātņu 
vēsturnieka Dž. I. Grosvalda 
izstāde. Inženieŗzinātņu dok-
tora ieguldījumu ķīmijas, 
technikas un vēstures zinātņu 
attīstībā augsti novērtēja Rī -
gas Techniskās universitātes 
rektors Leonīds Ribickis un 
Jūrmalas domes priekšsēdis 
Gatis Truksnis, piešķiŗot vi -
ņam Atzinības rakstus.

Džons Ilgars Grosvalds dzi-
mis pirms 85 gadiem ASV 
Masačūsetas pavalstī, Lorensas 
(Lawrence) pilsētā, 40 km no 
Bostonas, būvuzņēmēja Džona 
(Jāņa) un Ellas Grosvaldes, 
dzim. Grēviņas, ģimenē. Vecā -
ki dēlam deva vārdu Džons 
Ilgars, un Lorensā izdotajā 
dzimšanas apliecībā viņš re  ģis-
trēts kā John Ilgar. Divdesmito 
gadu beigās ģimene atgriezās 
neatkarīgajā Latvijā. Džons un 
Ella Grosvaldi iegādājās nam -
īpašumus Jūrmalā, Undīnes 
ielā 7 un Jūras ielā 7. Diemžēl, 
reģistrējot mazo Džonu Ilgaru 
Rīgas Dzimtsarakstu nodaļā, 
izdota apliecība, kuŗā saglabāts 
tikai vārds Ilgars. Jūrmalā, Ma -
joros, pagāja zēna bērnība un 
skolas gadi. Ilgars mācījās Ma -
joru pamatskolā (1934-1939). 

Skolas gadi saistās ar inte re-
santām atmiņām. Reiz skolā 

Dr. inj. Džonam Ilgaram Grosvaldam – 85

noticis pārpratums: aizpildot 
klases žurnālu, skolotāja Ilga-
ram jautājusi par viņa dzim-
ša nas vietu. Viņš atbildējis, ka 
dzimis Amerikā, un par to iz  -
raidīts no klases, jo skolotāja, 
nezinādama patiesību, domā-
jusi, ka zēns par viņu smejas. 
Nepalīdzēja pat tas, ka klases 
biedri Ilgaru aizstāvēja. Pamat-
skolā matēmatikas skolotājs 
Arturs Stūrmanis, kam vienī-

gajam no paidagogiem bija 
augstākā izglītība, par centību 
rēķināšanā skolēnu ne vienu 
reizi vien atalgojis ar augstāko 
atzīmi.

Majoru pamatskolas ēka 
piederēja Latviešu biedrībai. 
Lielajā zālē bieži notika sarī-
kojumi, teātŗa izrādes un balles, 
kuŗās pulcējās visa Jūrmalas 
elite: pilsētas galva, policijas 
priekšnieks, skolotāji, ārsti, 
pašvaldības un sabiedriskie 
darbinieki. Vasaras Ilgaram pa -
gāja lielajā skautu nometnē 
Lielupē, jo viņš bija 3. jūras 
skautu vienības dalībnieks. 
Lepni zēns nēsāja savu zilo jū -
ras skautu formu ar daudzajām 
kabatām, kas viņam patika 
daudz labāk nekā zaļā saus-
zemes skautu forma. Izturējis 
eksāmenus, Ilgars iestājās Jūr-
malas Valsts ģimnazijā, vēlāk – 
Latvijas Universitātē.

Sešdesmitajos gados Ilgaru 
Grosvaldu uzaicināja veikt ja  -
vu pētījumus Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Ķīmijas institūtā. 
Jaunās atziņas un zināšanas 
sakopotas monografijās No pi -
ramidām līdz dzelzsbetonam, 
Latvijas dzīļu bagātības, par ko 
1993. gadā piešķirts Latvijas 
Republikas inženieŗzinātņu 
doktora grads. I. Grosvalds 
strādāja Rīgas Politechniskā 
institūta Silikātu technoloģijas 

katedrā. Parallēli zinātniska -
jam un mācību darbam RPI un 
Valsts technikumā viņš darbo-
jās Latvijas Dabaszinātnieku 
apvienībā, kļuva par vadošo 
speciālistu javu saistvielu ražo-
šanā un lietošanā Latvijā. Līdz-
tekus pamatdarbam I. Gros-
valds pievērsās Latvijas un 
trimdas technisko zinātņu 
vēstures pētījumiem. Viņš pa -
matīgi izpētījis Rīgas Poli tech-
nikuma un Rīgas Politechniskā 
institūta dibināšanas vēsturi, 
mācībspēku dzīves gaitas. 

I. Grosvalds pētījis arī tech-
niskās izglītības attīstību Lat-
vijas Universitātē starpkaŗu 
laikā. Par trimdas latviešu zi -
nātniekiem – LU mācībspē-
kiem, audzēkņiem un pētnie-
kiem, kas ieguvuši izglītību 
ārzemēs un likuši tālu aizska-
nēt Latvijas un latviešu vār -
dam, sarakstīti darbi: Latvijas 
Universitātes ķīmiķu ceļi un 
likteņi pasaulē, Latviešu farma-
ceiti trimdā un Latvijas Uni-
versitātes dabaszinātnieku de -
vums trimdā. Pēc I. Grosvalda 
iniciātīvas sarīkotas daudzas 
izstādes Latvijas ķīmijas vēstu -
res mūzejā. Kopā ar kollēgām 
organizēti piemiņas lasījumi un 
kolokviji Rīgas Techniskās uni-
versitātes Ķīmijas fakultātē. Ar 
Kanadas latviešu inženieŗu 
apvienības atbalstu izveidota 

ekspozīcija Latviešu ķīmiķi un 
techniskā inteliģence pasaulē. 

Technisko zinātņu doktors 
Ilgars Grosvalds savos 85 gados 
ir ap 700 zinātnisku un popu-
lārzinātnisku darbu autors un 
vēl joprojām veic aktīvu pēt-
niecisko darbu ķīmijas zinātņu 
vēsturē, pētījumos iesaistot arī 
jauniešus. Katru gadu iznāk 
viņa monografijas: Augstākās 
techniskās izglītības vēsture 
Latvijā, Ķīmiskās ražošanas at -
tīstība Latvijā un citi. 

Ilgars Grosvalds ir Latvijas 
Zinātņu vēstures asociācijas 
sekretārs kopš  1994.  gada un 
pirmais tās goda biedrs. Ap -
balvots ar P. Valdena prēmiju 
un medaļu par pētījumu ciklu 
Zinātnes un technoloģijas at  -
tīstība Latvijā un trimdā. Lat-
vijas valsts viņam piešķīrusi 
emeritētā zinātnieka titulu. I. 
Grosvalds aktīvi darbojas žur-
nālu Akadēmiskā Dzīve, Tech-
nikas Apskats redkollēģijās. 
Joprojām vada Latvijas ķīmijas 
vēstures mūzēju un ir RTU 
zinātnisko rakstu Zinātņu un 
augstskolu vēsture redkollēģijas 
loceklis.

Novēlam vēl daudz prie-
cīgu un radošu mirkļu!

Ivans Griņevičs,
Irēna Berga

Esmu tas pats žurnālista Kārļa 
Streipa rakstā “Kad reliģija kļūst 
pārlieku uzmācīga” minētais mā -
cītājs – viens no tiem tumsoņām 
un liekuļiem, kuŗi nez ko grib 
panākt, iebilstot pret labklājības 
ministrijas izdoto grāmatu “Diena, 
kad Rūta bija Rihards” un “Diena, 
kad Kārlis bija Karlīna”.

Lasot K. Streipa komentāru, man 
ir ārkārtīgi žēl redzēt, ka autors, 
visādā ziņā erudīts cilvēks, savā 
argumentācijā nav korrekts un 
precīzs, kā arī acīm redzami jauc 
kopā dažādas lietas. Īpaši tas at  -
tiecas uz izpratni par Svētajiem 
Rakstiem. Protams, Bībelē ir rak -
stīts daudz kas. Arī tas, ka kādam 
bija daudzas sievas, un tas, ka Jūda 
Iskariots pakārās. Bībeli nepareizi 
skaidro un pārprot gan radikāļi, 
gan liberāļi. Un viss tāpēc, ka at -
kāpjas no tradicionāla Svēto Rakstu 
skaidrošanas veida. Ir Vecā Derība 
un Jaunā Derība. Lai gan abas šīs 
daļas ir Dieva Vārds, tomēr tām 
nav vienāds svars. Tradicionāli, 
skaidrojot Bībeli, uz Veco Derību 
skatās caur Jaunās Derības prizmu. 
Tikai tad var saprast, kāpēc daudz 
ko no tā, ko lasām Vecajā Derībā, 
mēs vairs nedarām: kāpēc mums 
nav šķīstīšanās trauku katrā mājā, 
netiek veikta apgraizīšana, netiek 
neviens nomētāts ar akmeņiem 
u.tml. Bet kas attiecas uz morāli 
un ētiku, Jaunajā Derība ir aug -
stāks līmenis. Vecā Derība runā 
par ārējām lietām, taču Jaunā jau 
iet dziļāk. Vecās Derība pieļauj 
daudzsievību, bet Jaunā Derība 
norāda uz to, ka tikai viens vī  -
rietis un viena sieviete ir pareizs 
laulības modelis. Vecā Derība pa -
redz dažādām seksuālām novir-
zēm (arī laulības pārkāpšanai) 

Kad uzbrukumi pamatvērtībām kļūst pārlieku uzmācīgi
nāves sodu, taču Jaunā Derība to 
sauc par grēku, kuŗa dēļ var 
izslēgt no draudzes, līdz kamēr 
cilvēks nelabojas.

Jā, tradicionāla laulība ir starp 
vienu vīrieti un vienu sievieti, bet 
tas negarantē, ka visas laulības starp 
jebkuŗu vīrieti un jebkuŗu sievieti 
būs veiksmīgas un laimīgas. Au  -
tors vairākkārt piesauc homosek-
su ālismu kā parādību, kas it kā 
nodarbinot mācītāju un ģimenes 
vērtību aizstāvju prātus. Gribu Jūs 
nomierināt, – ne jau homosek-
suālisms nodarbina mūsu prātu, 
bet gan šo homoseksuālo attie-
cību un dzīvesveida cildināšana 
un propaganda. Homoseksuāli 
orientēti cilvēki ir bijuši vienmēr, 
tas nav nekas jauns. Ja viņi ne -
mēģinātu visu sabiedrību pārlie-
cināt, ka arī viņu dzīves veids ir 
tikpat normāls un godājams kā 
vīrieša un sievietes kopdzīve 
laulībā, tad jau neviens viņiem 
pat īpašu uzmanību nepievērstu. 
Kristieši uzskata, ka homosek-
suālisms ir grēks, novirze no 
normas, bet tajā pašā laikā –  ja 
laulātie viens otru krāpj vai sit, – 
tā arī ir novirze no normas.

Viena lieta ir runāt par morāles 
un ētikas principiem, sabiedriskās 
iekārtas pamatiem un pilnīgi cita 
– runāt par novirzi no mūsu 
tautā pieņemtām, tradicionālām 
normām. Nepārprotami Eiropas, 
Amerikas un lielas daļas civī-
lizētās pasaules vērtību sistēmas 
principi sakņojas kristietības 
kultūrā. To ir vērts atcerēties.

Tur, kur cilvēki pazaudē ticību 
Dievam un atkāpjas no morāles 
un ētikas principiem, jānāk kādai 
jaunai ideoloģijai vai režīmam – 
jaunai, cilvēku pašu noteiktai 

kārtībai. Vieta tukša palikt nevar. 
Nevienam režīmam neder pa -
rasts (dabisks) cilvēks. Visi režīmi 
to vēlas modificēt un pilnveidot. 
Komūnisti vēlējās izveidot pa -
reizo šķiru, nepareizos iznīcinot, 
bet nacisti – tīro rasi un pār cil-
vēku. Ja svaru kausos liktu šo 
divu režīmu ļaundarības un tiem 
pretī tā saucamos baznīcas grē-
kus, tad bezdievīgie režīmi dažos 
gadu desmitos ir sastrādājuši 
vairāk nekā baznīcas ļaudis visā 
tās pastāvēšanas laikā. Ir pierasts 
dzirdēt tumšo viduslaiku kā tāda 
bubuļa piesaukšanu. Ar ko gan 
šie viduslaiki būtu tumšāki par 
pagājušo gadsimtu – pusgadsimtā 
divi pasaules kaŗi! Starp kaŗiem 
un pēc tiem miljoniem nāves no -
metnēs nomocītu cilvēku. To visu 
paveica ne jau kristieši, bet kādi 
“gaišās nākotnes” cēlāji, kuŗi tur-
klāt šo nākotni vēlējās celt bez 
Dieva. Tieši dažādo ideoloģiju 
mē  ģinājumi radīt supercilvēku, 
supersabiedrību, superkārtību ir 
radījuši vislielākās problēmas. Gan 
nacisms, gan komūnisms no  stā jās 
pret pastāvošajām, iesīkstēju ša jām 
vērtībām, to vietā piedāvājot jaunas. 
Ievērības vērts ir arī tas, ka šie 
režīmi asi vērsās pret kristietību. 
Neviena šādu jaunu vērtību iedzī-
vināšana nav notikusi dabiskā ceļā, 
bet gan ar polītisku un militāru 
spēku. Arī jaunā dzimumu līdz-
tiesības ideoloģija nāk ar agre sī-
vitāti, polītisko un financiālo aiz-
muguri un, protams, vēršanos pret 
kristietību. Bez šiem faktoriem 
to vienkārši nevarētu iedzīvināt. 

To pierāda arī šīs grāmatas 
nākšana klajā, par spīti sabied-
rības iebildumiem. Nav nekādu 
diskusiju par grāmatas saturu 

pēc būtības, bet jelkādi iebildumi 
tiek nodēvēti par tumsonību un 
aizspriedumiem. Jūs jautāsiet, kas 
kopīgs manis minētajām ideolo-
ģijām un šai “nevainīgajai” grā ma-
tai par dzimumlomām. Kopīgs ir 
morāles un ētikas vērtību relātī-
visms: nav objektīvas patiesības, 
nav pareizā un nepareizā. Visu 
nosaka laikmeta gars. Ja tā, tad nav 
labā un ļaunā, un nevienam nav 
tiesību runāt par kādām negro-
zāmām vērtībām un kādu vispār-
pieņemtu lietu kārtību. Jelkāda 
atsaukšanās uz tradicionālām vēr -
tībām tiek klasificēta kā diskri-
minējoša un līdztiesības ierobe-
žojoša. Kas notiek ar sabiedrību 
un cilvēku šādā visaptveŗošā re -
lātīvismā? Apjukums – tā to varētu 
raksturot vienā vārdā. Konkrētas, 
skaidri definētas vērtības, ētikas 
un morāles pamatprincipi palīdz 
sabiedrībā sadzīvot dažādiem 
cilvēkiem. 

Varbūt, lai nerunātu no augsta 
plaukta, minēšu kādu piemēru. 
Ceļu satiksmes noteikumus arī 
var uzskatīt par diskriminējošiem 
un cilvēku ierobežojošiem. Varbūt 
kāds šeit, Latvijā, gribētu kā Liel-
britanijā braukt pa ielas kreiso pusi, 
bet... viņam jābrauc pa labo. 
Varbūt kāds vēlētos pa Jūrmalas 
šoseju traukties ar neierobežotu 
ātrumu kā Vācijas autobāņos, bet 
fotoradars reģistrēs pārkāpumu 
un braucējs saņems soda kvīti. 
Varbūt kādam ļoti gribētos pa 
vienvirziena ielu braukt pretējā 
virzienā, jo viņam tā būtu ērtāk 
nokļūt mājās, bet... ar šādu rīcību 
viņš varētu izraisīt avāriju. Iero-
bežojumi satiksmes noteikumos, 
lai arī var šķist atsevišķa individa 
tiesības un brīvības ierobežotāji, 

tomēr nāk par labu satiksmes dro -
šībai kopumā. Vienoti principi un 
individa izpausmes brīvības iero-
bežojumi uz autoceļiem dod la  -
bumu visiem. Protams, ir izņē mumi, 
kā piemēram, kādi speciālie die-
nesti drīkst pārkāpt ceļu satik smes 
noteikumus īpašos gadījumos, bet 
tas neatceļ normālo lietu kārtību. 
Tāpat arī sabiedrībai ir nepiecie-
šami vienoti morāles un ētikas 
principi. Var arī sacīt tā – ir va -
jadzīga sava tabu sistēma.

Skandalu par Labklājības minis -
trijas izdotajām grāmatām “Diena, 
kad Kārlis bija Karlīna” un “Diena, 
kad Rūta bija Rihards”, kā arī me -
todisko materiālu, kas ar to sais-
tīts, neizraisīja vis kādas kristiešu 
organizācijas, kā raksta Kārlis 
Streips. Šo skandalu izraisīja vēr  tību 
sadursme. Ar baznīcu un kris tie-
šiem šī lieta ir saistīta tikai tik lielā 
mērā, ka arī baznīca un kristieši 
ir tradicionālu un kon servātīvu 
vērtību piekritēji un atbalstītāji. 

Labklājības ministrei un arī ci -
tiem valdošās elites pārstāvjiem 
būtu labi ieraudzīt, ka Latvijas 
sabiedrība ir konservātīva un pie -
turas pie tradicionālām ģimenes 
vērtībām. Ja ministriem, kas ir 
aicināti būt par tautas kalpiem, 
nevis revolucionāriem un visādu 
netradicionālu pieeju pionieŗiem, 
tomēr šķiet, ka tauta ir aizsprie-
dumaina un tumša, tad tikai go -
dīgi būtu atkāpties no amata un 
pameklēt kādu citu darbu, varbūt 
kaut kur Ziemeļvalstīs kādā ekspe-
rimentālā bērnudārzā, nevis par 
nodokļu maksātāju naudu veikt 
apšaubāmus eksperimentus ar 
Latvijas bērniem.

Māc. Ivo Pavlovičs
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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

SARĪKOJUMI 
BOSTONA (MA) 
• 27. oktobrī plkst. 7.30 vakarā 

Labyrinth Choir „Maximum Joy!” 
koncerts First Cong. Church of 
Natick (2 E. Central St, Natick, 
MA) un 3. novembrī plkst. 7.30 
vakarā Hancock Church (1912 
Mass Ave, Lexington, MA). Koris 
dziedās optimistiskas dziesmas, 
klausītāji varēs pievienoties. In -
formācija: www.labyrinthchoir.
org

DETROITA (MI) 
• 13. oktobrī, plkst. 2.00 Sv. 

Pāvila baznīcā (30623 W. Twelve 
Mile Rd. Farmington Hills MI 
48334) vijolnieces Unas Tones 
un pianista Rūdolfa Ozoliņa 
koncerts. Ieeja $15.00, bērniem 
brīva

Rīko Latviešu apvienība Det-
roitā ar ALAs financiālu pa  -
balstu. 

• 21. oktobrī plkst. 11.30 Lat-
viskā mantojuma federālās kre -
ditsabiedrības atklātā valdes sēde 
Sv. Pāvila draudzes sabiedrisko 
notikumu ēkā. Būs karsta kafija 
un gardas uzkodas.

• 4. novembrī pēc dievkalpo-
juma sabiedriskajā ēkā draudzes 
informācijas sapulce; būs uzko-
das, kafija. Visi draudzes locekļi 
aicināti ierasties!

• 10. novembrī plkst. 2.00 Lāč-
plēšu atceres srīkojums, runu 
teiks DV Centrālās valdes priekš-
sēdis, Latvijas republikas Jūras 
spēku atvaļinātais flotiles ad  mi-
rālis Andrejs Modris Mezmalis. 
Būs siltas pusdienas, kafijas un 
boles galds. Sarīkojumu apmeklēt 
aicina Detroitas Daugavas Va -
nagu apvienības valde. 

• 18. novembrī pēc dievkal-
pojuma Latvijas valsts dibināša-
nas atceres akts, runu teiks PBLA 
priekšsēdis Jānis Kukainis.

FILADELFIJA (PA) 
• 20. oktobrī plkst. 6.00 Brīvo 

latvju biedrībā (531 North 7th 
Street Philadelphia, PA 19123) 
Sateklas dievtuŗu kopa ar vie-
siem no Vašingtonas, folkloras 
ansambļa „Sudrabavots” dalīb-
nie kiem (Andŗa un Daigas Rū -
tiņu ģimene, māsas Helēna, 
Brigita un Ingrīda Vīksniņas, 
Daina Bolšteina) daudzinās ve -
ļus; būs sadziedāšanās sveču 
gaismā, seno tautas atzinumu 
pieminēšana, saviesīga pasēdē-
šana. 

KLĪVLANDE (OH) 
• 11. novembrī plkst. 12.30 

Klīvlandes Daugavas Vanagu ap -
vienības 61 gada darbības atce -
res un Lāčplēšu piemiņas sarī-
kojums Apvienotās draudzes zālē 
(1385 Andrews Ave. Lakewood, 
OH). Pēc svētbrīža Klīvlandes 
DV apvienības priekšnieka Zi -
gurda Reineka ievadvārdi un 
DV priekšnieka un DV Centrālas 
val  des priekšsēža, Latvijas re -
publikas Jūras spēku atv. flotiles 
admirāļa Andreja Mežmaļa 
svētku runa. Apsveikumi, apbal-
vojumi un mielasts. Dalības 
maksa $20, jauniešiem $10, 
bērniem līdz 16 gadiem ieeja 
brīva. Ielūdz Klīvlandes DV 
apvienība.

LOSANDŽELOSA (CA) 
• 14. oktobrī no plkst. 10.00 

līdz 12.30 LASL pārstāve pieņems 
saiņus sūtīšanai uz Latviju. 

• 21. oktobrī plkst. 12.30 
draudzes bazārs.

• 23. oktobrī plkst. 7.30 dzie-
dones (mecosoprāns) Elīnas 
Garančas koncerts 

Santa Monica College Perfor-
ming Arts Center, Broad Stage 
(1310 11th Street, Santa Monica, 
CA 90401). 

• 18. novembrī plkst. 1.00 lat-
viešu namā Talantu koncerts par 
godu Latvijai.

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

MILVOKI (WI) 
• 1. novembrī plkst. 11.00 pen-

sionāru biedrības saiets. 
ŅUJORKA (NY) 
• No 12. oktobŗa līdz 14. okto-

brim Rudens svētki Rotā, Kat-
skiļos. Sportošana, alus garšo-
šana, cūku bēres, vakarā balle 
krodziņā „Zelta auns”, mūziku 
atskaņos ansamblis The Lugers. 
Informācija: www.rotalodge.org. 
Istabas var rezervēt, zvanot pa 
tālr.: 518- 589-9878. 

• 27. oktobrī plkst. 2.30 kon-
certs Autumn Leaves bibliotēkas 
telpās Forest Hills 108-19 71 Ave. 
Programmā romantiska, rude-
nīgas noskaņas mūzika. Biruta 
Grunvalde dziedās latviešu tau-
tas dziesmas, itaļu un spāņu 
komponistu dziesmas, kā ar 
dziesmas no Brodveja izrādēm; 
pianiste Šarlote Rosa Zanda 
spēlēs V. A. Mocarta un S. 
Džoplina skaņdarbus, pianists 
Edmunds Nikodemi savas kom-
pozicijas un itaļu renesanses 
skaņdarbus. Izziņas: 718-268-
7934.

• 2. novembrī no pulksten 
12.00 līdz 5.00 un 3. novembrī 
no plkst. 9.00 līdz 3.00 lietoto 
mantu tirdziņš DV namā 
Bronksā (115 West 183rd Street). 
Lūgums ziedot mājsaimniecības 
piederumus, aparātus, drēbes un 
rotaļlietas, nogādājot tos DV 
namā dažas dienas pirms tir-
dziņa. Daļu ienākumu ziedos 
Bronksas latviešu skolai un 
draudzes Ziemeļu novadam. 
In formācija, zvanot pa tālr. 
908- 277-1251. 

• 10. novembrī plkst. 2.00 
Lāčplēšu dienas sarīkojums DV 
namā Bronksā. Programmā Mar-
ģera Piņņa referāts ar slīdrādi 
„Ko The New York Times ziņoja 
par Latvijas neatkarības cīņām 
1918-1920?”. Dalības maksa $15.00 
(ieskaitīta „Lāčplēšu vira un citas 
uzkodas, ko piedāvās pēc pro-
grammas kluba telpās. Varēs 
iegādāties atspirdzinājumus no 
bāra. Visi laipni ielūgti. 

• 16. novembrī plkst. 7.30 
Latvijas Radio koŗa koncerts 
Church of St. Mary the Virgin 
(145 West 46th Street, New York, 
NY).. Informācija par koncertu: 
www.WhiteLightFestival.org/
L a t v i a n - R a d i o - C h o i r 
Informācija par visiem Lincolna 
centra White Light Festival kon-
certiem: www.WhiteLight Festi-
val.org. Informācija par Latvijas 
Radio kori: www.RadioKoris.lv. 

• 17. novembrī plkst. 2.00 Lat-
vijas valsts dibināšanas atceres 
akts Jonkeru baznīcā. Svētku 
runu teiks ansambļa „Čikāgas 
piecīšu” dalībnieks Armands 

Birkens; viņš arī dziedās un 
spēlēs ģitaru. Pēc akta sa  drau-
dzības pēcpusdiena baznīcas 
lejas zālē. 

• 17. novembrī plkst. 7.30 Lat-
vijas Radio koŗa koncerts Alice 
Tulley Hall, Starr Theater (1941 
Broadway New York, NY 10023). 

SAGINAVA (MI) 
• 14. oktobrī plkst. 3.00 Sa -

ginavas draudzes gadskārtējais 
bazārs baznīcas lejas telpās (128 
N. Elm, Saginaw, MI 48602); būs 
tirdziņš, pusdienas, kafijas galds, 
dziedāšana un izloze. Visi laipni 
ielūgti. 

SIETLA (WA) 
• 27. oktobrī plkst. 6.00 Siet-

las latviešu sabiedriskā centrā 
Baltijas studiju atbalstgrupa rīko 
Mārtiņvakaru ar maskām, de -
jošanu, dziedāšanu, rotaļām, 
vakariņām, kluso izsoli. Dalības 
maksa: pieaugušiem $25, stu-
dentiem $15, bērniem, jaunā-
kiem par 10 gadiem ieeja brīva. 
Visi laipni aicināti. 

• 10. novembrī no plkst. 10.00 
līdz 4.00 un 11. novembrī no 
plkst. 12.00 līdz 4.00 Ziemsvēt -
ku tirdziņš latviešu centrā; būs 
latviešu ēdieni, rokdarbi, rotas, 
keramika un citi daiļamatniecī-
bas izstrādājumi. 

• 18. novembrī plkst. 12.00 pēc 
dievkalpojuma Sietlas latviešu 
centrā Latvijas valsts dibināšanas 
atceres sarīkojums. Svētku runu 
teiks Vašingtonas universitātes 
prof. Guntis Šmidchens, dziedās 
igauņu ansamblis ,,Mägi”. Būs 
bufete ar auksto galdu. Dalības 
maksa par vismaz 10 dolaru zie-
dojumu. 

Sietlas latviešu sabiedriskais 
centra adrese: 11710 3rd Ave. N. 
E. Seattle, WA 98125. Informācija: 
www.seattlelatviancenter.com

ST. PĒTERSBURGA (FL)
• 13. oktobrī plkst. 10.00 Dau-

gavas Vanagu apvienības Flori-
dā gadskārtējais pikniks „War 
Veterans Memorial Park”, 9600 
Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr. 4. 
Ieejas vārti parkā pie 94th Street 
N. Līdzi jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam azaidam. Par 
ceptām desiņām, sutinātiem skā-
biem kāpostiem un vēsu dzērie-
nu gādās vanadzes un vanagi.

• 16. oktobrī plkst. 13.00 Bied-
rības namā videoizrāde – pēc 
Vizmas Belševicas stāsta mo -
tīviem veidotā Rīgas Kinostu-
dijas mākslas filma – komēdija 
„Tās dullās Paulīnes dēļ”. Lieliski 

aktieŗi, labs humors! Kafija un 
cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums sākot ar $3.00.

• 21. oktobrī plkst. 12.00 pie 
Biedrības nama Jānis Vārpsalietis 
savāks saiņus nosūtīšanai uz 
Latviju. Tie Latvijā tiks nogādāti 
uz Ziemsvētku laiku. Ieprieci-
niet radus un draugus svētkos 
Latvijā!

 DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr. (58 Irving St., 
Brookline, Ma 02445) dievk.: 14. 
okt. Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg., pēc dievk. siltas pusdie-
nas, izsole; 21. okt., 28. okt. 
Ticības atjaunošanas dienā ar 
dievg. Dievk. sākas plkst. 11.00. 

• Bukskauntijas un apk. latv. 
ev. lut. dr. Kvēkertaunā (424 
Juniper St., Quakertown, PA 
18951): 21. okt. plkst. 2.00 Re -
formācijas svētku dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. Dr. R Ziedone 
un emer. māc. Dr. A. Ziedonis. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 14. 
okt. dievk. 21. okt. dievk. 28. 
okt. Reformācijas dienas dievk. 
ar dievg., pēc dievk. draudzības 
stunda. Dievk. sākas plkst. 10.00 
no rīta. Bībeles stunda: 19. okt. 
plkst. 11.00 no rīta. Draudzes 
māc. A. Greiema, tālr.: 517-614-
4853. Ērģ. R. Ozoliņš, Dr. S. 
Lizlova, L. Upīte. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr. (1927 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 90039-3704): 21. 
okt. plkst. 11.00 draudzes locekļu 
vadīts dievk.; pēc dievk. rudens 
bazārs. 28. okt. plkst. 11.00 
dievk., māc. A. Ozoliņš. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr. (100 Rock view 
St., Jamaica Plain, MA 02130): 
dievk. ar dievg. katru svētdienu 
plkst. 11.00, māc. Dr. J. Keggi. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 14. 
okt. plkst. 10.00 dievk. 21. okt. 
plkst 11.00 dievk. angļu val. ar 
dievg. 28. okt. plkst. 11.00 dievk. 
4. nov. plkst. 11.00 dievk., 11. 
nov. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
Māc. I. Dzelzgalve. Informācija: 
www.latvianluthchurchphila.org 

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505; tālr.: 
616-361-6003): 28. okt. plkst. 

5.00 svecīšu vakars Woodlawn 
kapsētā. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut 
dr. (122 Cherry Hill St., Kala-
mazoo, MI 49996), māc. B. 
Puiķe. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave-
nue, Lakewood, OH): dievk. 
notiek katru svētdienu plkst. 
1.00. Māc. Dr. S. Eglīte. Bībeles 
stundas mēneša otrā un trešā 
trešdienā plkst. 10.00 . Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 
plkst. 2.30. 

• 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): 28. okt. plkst. 11.00 
drau dzes 60 gadu jubilejas 
dievk. ar dievg., māc. B. Puiķe; 
svinības notiks Manchester 
Country Club. Dr. priekšn. A. 
Grase, tālr. 860-649-1362. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070): 14. okt. 
Bībeles svētku dievk. ar uzrunu 
bērniem. 21. okt. dievk. angļu 
val. ar uzrunu bērniem un diev-
galdu. Bībeles stunda angļu 
valodā. 28. okt. Reformācijas 
dienas dievk. ar dievg. un uzrunu 
bērniem. Visi rēgulārie dievk. 
sākas plkst. 10.00. Bībeles stun-
da 18. okt. un 1. nov. plkst. 
10.00. 4. nov. dievk. ar uzrunu 
bērniem. 6. nov. plkst. 7.00 
draudzes padomes sēde. Māc. 
L. Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com; 
draudzes priekšn. S. Kalve, tālr.: 
414- 536-0358. Informācija: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407, tālr.: 
612-722-4622): 14. okt. plkst. 
10.00 dievk. vadīs dr. darbinieki; 
pēc dievk. sadraudzība. 21. okt. 
dievk. ar dievg., māc. R. Nīlija; 
pēc dievk. sadraudzība. 28. okt. 
plkst. 10.00 dievk. vadīs dr. dar-
binieki. 4. nov. plkst. 10.00 dievk. 
vadīs dr. darbinieki. Dr. priekš-
nieks Gerolds Luss, tālr.: 612-
333-1785, e-pasts: vgluss@gmail.
com Informācija: www.mndrau-
dze.org 

Latviešu Klīvlandes Kreditsabiedrība ASV
MEKLĒ

latviski runājošu biroja vadītāju.
Latviešu Klīvlandes kredītsabiedrība ar $30 milj. bilanci

ir lielākā latviešu kredītsabiedrība ASV.
Birojā strādā 4 darbinieki. Birojs atvērts 4 dienas nedēļā.

Prakse kredītsabiedrību vadībā vai līdzvērtīgā finanšu
institūta vadībā ir vajadzīga.

Pieteikšanās ar darba vēstures aprakstu piesūtāma
kredītsabiedrības valdes priekšniekam O. Manteniekam

P.O. Box 45438, Westlake, OH 44145
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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

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue

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

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

Rīgas rajons LV-2105
Mob. tel.: (371) 29496870

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Ņūdžersijas Latviešu Biedrība,
Ņūdžersijas Latviešu kreditbiedrība,

Leikvudas –Ņūbransvikas ev. lut.draudze un ģimene rīko:

90 GADU JUBILEJU
Valfrīdam Spuntelim

Priedainē
2012.g. 27. oktobrī, plkst. 2:00PM

Paredzēti apsveikumi, priekšnesumi un siltas vakariņas.
Ziedojumi pie ieejas, sākot ar $25,

ko dāvināsim Ņūdžersijas Daugavas Vanagiem.
Lūdzam pieteikties līdz 20. okt., zvanot Sarmītei:732-610-8227
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(Turpināts no 20. lpp.)

Mūsu filistrs

ULDIS KLAUSS
Dzimis 1929. gada 9. novembrī Rīgā,

miris 2012. gada 28. jūlijā Rīgā

Mūsu mīļā

AINA BESERIS,
dzim. RAMANIS

Dzimusi 1922. gada 16. jūlijā Jelgavā,
mirusi 2012. gada 18. septembrī Long Island, NY

 Sēras viņu piemin
 FRATERNITAS VANENICAS KONVENTS

Sēro
MEITA ANDA AR ĢIMENI

MĀSA VITA

Mūžībā aizgājis
mūsu mīļais vīrs, tēvs, vectēvs un vecvectēvs

Dr. RAINIS BĒRZIŅŠ
Dzimis 1921. gada 12. maijā Limbažos,

miris 2012. gada 11. augustā Čikāgā

Acis Dieva mierā aizvērusi mūsu mīļā

VELTA VALIJA
LIBERE,

dzim. SINKA
Dzimusi 1917. gada 7. maijā Annas pag., Latvijā,

mirusi 2012. gada 4. augustā Kristus Dārzā, Woodbridge, Ont., Kanadā

Dieva mierā aizgājusi

ELISABETH EVA 
LAUVA,

dzim. ANDERSOHN
Dzimusi 1919. gada 29. decembrī Berlīnē, Vācijā,

mirusi 2012. gada 7. septembrī Ročesterā, NY

Mūžīgā mierā aizgājusi mūsu 
mīļā MIMĪ

SKAIDRĪTE MEĻĶIS,
dzim. VEISBERGS

Dzimusi 1920. gada 19. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2012. gada 3. oktobrī Blūmfīldā, Indianā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA VELTA, DĒLS ULDIS AR SIEVU DACI

MEITAS ILZE UN INTA, MAZBĒRNI ANNA, ĒRIKS, 
ALEKSANDRS, DĀVIDS UN MAZMAZDĒLS DĀVIS

Mīlestībā piemin
MEITA ANDA UN RADI LATVIJĀ

Mīlestībā viņu piemin
MEITA VELTA AR VĪRU ĢIRTU

MAZBĒRNI SILVIJA UN ALEKSANDRS
RADI VĀCIJĀ, LATVIJĀ UN KANADĀ

Mīlestībā viņu piemin: 
VECĀKĀ MEITA DAGNIJA AR VĪRU JOHN FEASTER UN

MEITU KAREN GUILFORD UN VIŅAS BĒRNIEM DAVID UN SARAH
JAUNĀKĀ MEITA KARINA AR VĪRU DAVID CONNER UN

MEITU SOFIA AR VĪRU BRETT DVORAK UN
DĒLU KIEF CONNER UN VIŅA DĒLU ELDON VALDEMARS

Dievs ir mīlestība, un
kas paliek mīlestībā,
tas paliek Dievā un Dievs viņā.
(1. Jņ. 4 :16)

Dziedot dzimu, dziedot augu, 
Dziedot mūžu nodzīvoju; 
Dziedot iesi dvēselīte 
Paradīzes dārziņā. 
(t. dz.)

Mans Dievs, Tev pateicos,
Ka radīji tik skaistu pasauli.
Tu dāvāji man dzīvību,
Lai varu dziedāt Tavu dziesmu...

D I E V K A L P O J U M I

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 14. okt. plkst. 
8.30 dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu bazn. 607 E. 7th St., 
Lakewood). 21. okt. plkst. 1.30 
draudzes baznīcā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave, East Brunswick). 
28. okt. plkst. 8.30 Leikvudā; 
Reformācijas svētki Māc. I. 
Pušmucāne-Kineiko (Kineyko); 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 13. 
okt. plkst 2.00 Manhatanā 
(Seafarers & Intl House, 123 E 
15th St, NY NY 10003) dievk, 
māc. L. Saliņš. 14. okt. plkst. 
10.30 Salas bazn. (4 Riga Lane, 
Melville NY 11747) dievk ar 
dievg., māc. L Saliņš; pēc dievk. 
atklātā draudzes valdes sēde. 21. 
okt. plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Lane, Yonkers NY 
11705) dievk., māc J. Saivars; pēc 
dievk. Miķeļu tirgus; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš; Džamaikā (162-10 High-
land Ave, Jamaica NY 11432) 
plkst. 3.00 Pļaujas svētku dievk. 
ar dievg., māc. L. Saliņš. 28. okt. 
plkst. 10.00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst. 10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš; Īstoranžā (Holy Trinity 
Lutheran Church, 153 Glenwood 
Ave, East Orange NJ 07017) plkst 
2.30 Pļaujas svētku dievk. ar 
dievg., māc. L. Saliņš; pēc dievk. 
Lailas un Lalitas Saliņu kon-
certs.

• Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Street): 21. okt. plkst. 
1.00 dievk, māc. R. Franklins; 
pēc dievk. kafija. 11. nov. plkst. 
1.00 dievk., Latvijas valsts di  bi-
nāšanas atcere un mirušo pie-
miņas dievk. ar dievg., māc. R. 
Franklins; pēc dievk. kafija. 23. 
dec. plkst. 1.00 Ziemsvētku dievk. 
ar dievg., māc. R. Franklins; pēc 
dievk. kafija. Dr. sekretāre Vija 
Āriņa, e-pasts: vijaarins@yahoo.
com 

• Safrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave): 14. okt. plkst. 
11.00 diev., māc. K. Žols. 28. okt. 

plkst. 11.00 dievk., mag. Rota 
Stone; pēc dievk. kafijas galds. 
Inf: www.lvnc.org 

• Sandiego latv. ev. lut. dr. 
Grace Lutheran Church (3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116): 20. okt. plkst. 12.00 
dievk.; pēc dievk. kafijas galds.

• 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): 14. okt. plkst. 10.30 
dievk. angļu val. ar dievg.; pēc 
dievk. Bībeles stunda. 21. okt. 
plkst. 10.30 dievk., pēc dievk. 
Bbeles stunda. 28. okt. plkst. 
10.30 Reformācijas svētku dievk. 
ar dievg. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net Informācija tīmeklī: 
www.seattlelatvianchurch.org 

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

• Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
lut. dr.: („Mūsu Pestītāja (Our 
Savior)” baznīcā, 301 – 58th Street 
S., St. Petersburg, FL 33707). 21. 
okt. plkst. 14.00 dievkalpojums, 
kuŗu kuplinās Andris Ritums. 
28. okt. plkst. 11.00 Biedrības 
namā Bībeles stunda. 4. nov. 
plkst. 14.00 dievkalpojums, kuŗu 
kuplinās Aleksandra Rituma. Dr. 
māc. Aivars Pelds, dr. priekšn. 
Aija Norbergs.

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr. 
(76 Windham Rd., Willimantic, 
CT): 14. okt. plkst. 12.15 (nevis 
plkst. 2.30, kā ziņots agrāk) 
Pļaujas svētku dievk. ar dievg., 
diak. I. Kaņeps; pēc dievk. svētku 
mielasts lejas zālē. Dr. priekn. 
Vija Bachmute, tālr. 860-644-
3268.
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Mūsu mīļais filistrs

Ivars Maidelis
75 II

Dzimis 1954. gada 18. februārī Hartfordā, CT,
miris 2012. gada 20. augustā East Windsorā, CT

Pietrūks sirsnīgā liepājnieka

ILMĀRA
KIRŠTEINA
* 17.08.1924 – + 10.09.2012

Sērās viņu piemin
BEVERONIJAS KONVENTS

KONIJA

Jāņa ev. 14:1-3.
Negaidīti savu Pestītāju satikt aizgāja

GUNTIS IMANTS 
KALNIŅŠ

Dzimis 1963. gada 7. decembrī Demoinē, Aijovā,
miris 2012. gada 7. septembrī Čikāgā, IL

Šī gada 3. oktobrī mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

SKAIDRĪTE
MEĻĶIS

Sērās un mīlestībā piemin
VECĀKI IMANTS UN RUTA

MĀSAS ILGA UN ILZE
BRĀĻI JĀNIS, DAINIS AR ĢIMENI

GAŖEZERA SKOLAS BIEDRI
RADI, DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Krustu krustām zemes ceļi,
Tavs celiņš izstaigāts.
Dod, Dieviņi, dvēselei
Vieglu ceļu viņsaulē.

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MAGITA UN ANDRIS RITMAŅI

BRIGITA UN PAULS DŽEMESONI
ALBERTS, FILIPS UN KRISTOFERS RITMAŅI

LOLITA, MARKS, ANDRIS, AIJA UN ILZE MATTSONI
ANDRA, PĒTERIS, MARKUS UN KAIJA STAŠKO

DAIRA, DENNIS UN KRIŠJĀNIS POPALARDO

Nu laiks ir mājās braukt, 
Kur reiz tev tik labi 
Un tik silti bija, 
Kad pieglaudi galvu 
Pie viņa pleca…
…Vējā klusi šalca
Mežaparka priedes
Un no debesīm krita
Mirdzošas sniega pārslas…
… Mīlestība nekad nebeidzas…

Kad istabā ielidoja taurenītis, 
tad mēs visi, domu un pārdomu 
aizņemti, uz brīdi aizmirsām 
rūpes un grūtības, jo, redzot 
taurenīša mīļo smaidu un klau-
soties viņas sirsnīgajos, humora 
pārpilnos stāstos, dzīve uzsita 
priecīgāku vilni.

Mūsu taurenītis bija mūsu 
visu iemīļotā Skaidrīte, kas šī 
gada 3. oktobrī aizlidoja pie 
savas lielās mīlestības, ilgu ga -
du drauga un divu meitiņu – 
Dagnijas un Karinas –tēta, Val-
demāra Meļķa, kuŗš Debesu 
dārzos gaidīja savu Skaidrīti jau 
no 2003. gada 17. janvāŗa.

Skaidrīti pazinu ilgus gadus. 
Viņa piedzima Rīgā, 1920. gada 
19. janvārī, ģimenē, kur, iz  tik-
šana bija pieticīga, toties valdīja 
labestība un mīlestība. Viņas 
tētis Kārlis Veisbergs, būdams 
muitas ierēdnis, pelnīja maz, 
taču vēlējās, lai viņa sieva Sofija 
vienmēr būtu mājasmāte un 
turētu lielu rūpi par abiem 
bērniem – dēlu Eduardu un 
meitiņu Skaidrīti. To viņa arī 
darīja. Skaidrīte bija vienmēr 
glīti tērpta. Draudzenes viņu 
apbrīnoja, jo ārpus skolas 
Skaidrītei bieži bija mugurā 
dažādu krāsu jaunas, skaistas 
kleitas. Tikai zinīgais pamanīja, 
ka kleitiņa ir tā pati – tikai 
mammas pārvērsta citā krāsā. 
Vecāki rūpējās, lai Skaidrīte 
varētu apmeklēt un nobeigt 
iecienīto Rīgas pilsētas II ģim-
naziju.

Braucot ar autobusu no Me -
žaparka, glīts, izskatīgs puisis, 
Valdemārs Meļķis ar nepacie-
tību gaidīja, kad Sarkandau-
gavas centrā busā atkal iekāps 
skolas uniformā tērpta, ļoti 

Taurenītis aizlidoja pie gaidošā drauga
Atvadas no Skaidrītes Meļķes

jauka, blonda meitene, no kuŗas 
viņš nevarēja novērst acis. Abi 
reizē izkāpa no autobusa, netālu 
no Latvijas Nacionālā teātŗa. 
Skaidrīte aizsteidzās uz savu 
skolu. Valdemārs vispirms no -
skatījās, kā Skaidrīte iegāja skolā 
un tad pa Raiņa bulvāri cilpoja 
uz savu skolu – Rīgas pilsētas I 
ģimnaziju.

Vēlāk noskaidrojās, ka Skaid-
rīte izskatīgo jaunieti jau labu 
laiku bija vērojusi, taču bijusi 
pārsteigta par viņa kautrību. 
Beidzot Vovis (Valdemārs) pus-
līdz sadūšojās un lūdza savam 
draugam Paulim, lai mēģina 
sarunāt viņam randiņu ar 
Skaidrīti. Paulis to meistarīgi 
izkārtoja.

Vovis sagaidīja savu sapņu 
tēlu pusceļā starp Sarkan dau-
gavu un Mežaparku, kur atra-
dās Pareizticīgo baznīca. Sākās 
romance, kas turpinājās ilgus, 
ilgus gadus.

Skaidrīte no Sarkandaugavas 
meitenes kļuva par Mežaparka 
meiteni, viņa priecājās līdzi sava 
talantīgā vīra plaukstošajai pia-
nista karjērai.

Dzīve bija koša un skaista. 
Kaut tā būtu bijis vienmēr...

Taču nelabais, kuŗš izjauca 
Skaidrītei un Valdemāram šo 
iesākto skaisto, saulaino dzīvi, 
iznīcināja sapņus par nākotni 
un karjēru dzimtajā zemē.

Ar varu izšķirti jau Latvijā un 
ierauti kaŗa nejēdzīgajos mu -
tuļos, viņi kaut kā kaŗu pār-
dzīvoja un, pateicoties laimī-
gam gadījumam, jau samērā 
drīz pēc kaŗa beigām atkal 
varēja būt kopā, trimdas gaitas 
uzsākot Vācijā, Detmoldas pil-
sētā. Labu laiku tā ritēja latviešu 

slavenā komponista Jāzepa Vī -
tola paēnā, kur Valdemārs kopā 
ar Albertu Jērumu un citiem 
mūziķiem varēja palīdzēt turēt 
rūpi par latviešu Dižgaru. Mūsu 

nija. Vecākiem bija liels prieks, 
bet arī rūpes, kā mazo izaudzināt 
un aprūpēt.

Ģimenē ienāca skumjas, kad 

cājās, ka viņai „stārķis atnesis” 
māsiņu – Karinu.

Drīz vien Meļķu ģimene 
pārcēlās dzīvot uz Indiana-
poli, kur pavadīja ilgus gadus. 
Skaidrīte strādāja biroja darbā. 
Viņas māmiņa gādāja par 
mazajām meitenēm. Vovis labu 
laiku apmācīja jauniešus kla-
vieŗu spēlē, koncertēja ar Lat-
viešu Trio (Viktors Ziedonis – 
vijole, Dzidris Treimanis – čello 
un Valdemārs Meļķis – kla-
vieres), kā arī kļuva par In -
dianapoles latviešu koŗa diri-
ģentu. Skaidrīte piedalījās In -
dia napoles dāmu komitejas 
dažādos pasākumos un guva 
speciālu uzslavu par viņas cep-
tajiem, garšīgajiem pīrāgiem. 
Skaidrīte lidoja kā taurenītis, 
visur viņa ienesa smaidu un 
priecīgu noskaņu ar saviem 
nebeidzamajiem stāstiem un 
noskaņām. Viņa jūsmoja par 
dzeju un savā grāmatiņā bija 
sakrājusi labu kaudzi savu 
mīļāko vārsmu.

Pēdējos četrus gadus mūsu 
taurenītis – Skaidrīte vairs ne -
spēja lidot. Bija tik ļoti skumji, 
jo pietrūka viņas smaida, la  -
bestības un dzirkstošā humora. 
Kaut arī ar lielu mīlestību un 
uzupurēšanos par Skaidrīti rū  -
pējās viņas meitas Dagnija un 
Karina, tomēr mūsu Taurenītis 
– Skaidrīte šī gada 3. oktobrī 
aizlidoja uz Debesu laukiem, 
kur viņu pacietīgi gaidīja viņas 
lielā mīlestība – Valdemārs.

Ardievu, Taurenīt,
ardievu, Skaidrīte!

Andris Ritmanis

Ardievu, Taurenīt!
Mums pietrūkst tava smaida,
Mums pietrūkst tavu stāstu,
Mums pietrūkst tavu plīvojošo spārnu,
Kas palīdzēja arī mums lidot,
Kaut uz brīdi...
taurenītis Skaidrīte ar savu 
smaidu un sirsnīgajiem stās-
tiem palīdzēja gan J. Vītolam, 
gan citiem trimdiniekiem ie -
nest istabā kaut uz brīdi gai  -
šāku gaismas stariņu. Viņa pa  -
cietīgi gaidīja mājās savu Vovi, 
kuŗš devās daudzos koncert-
ceļojumos kopā ar latviešu māk    -
sliniekiem. 1947. gadā Skaid-
rītei piedzima meitiņa – Dag-

mūžībā 1948. gadā aizgāja 
Skaidrītes mīļais tētis Kārlis 
Veisbergs.

1950. gada vasarā visi trīs 
Meļķi un Skaidrītes māmiņa 
izceļoja uz Ameriku, nonākot 
Šelbijas pilsētā Ziemeļkali for-
nijas pavalstī. Tāpat kā dau-
dziem jauniebraucējiem, vi -
ņiem dzīve nebija viegla. 1950. 
gada decembrī Dagnija prie-

Saldu dusu!
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Pirmais amatieŗu 
šacha olimpiskais 

čempions bija 
Hermanis Matisons
Pēc Latvijas Šacha federācijas 

prezidenta Pēteŗa Šmidres snieg-
tās informācijas, Latvijas Šacha 
federācija nosūtījusi Starptautis-
kajai Olimpiskajai komitejai lū -
gumu iekļaut šachu Olimpisko 
spēļu programmā. Iniciātīva nā -
kusi no FIDE (Starptautiskās 
Šacha federācijas). Šachu varētu 
iekļaut turpmākajās Ziemas 
olim piskajās spēlēs.

Grāmatā 
„Šachs Lat -
vijā līdz 
1940. ga  dam”, 
kuŗas autori 
bija Kārlis 
Bētiņš, Ar -
vīds Kalniņš 
un Vladi mirs 
Petrovs, pub-
licētas Lat-
vijas ša  chis-
tu gaitas kād   -
reiz mūsu 
šacha slavas 

gados. Tur rakstīts, ka Latvija pie -
dalījusies jau 1924. gada Parīzes 
Olimpisko spēļu individuālajā 
šacha turnīrā, kur pirmo vietu 
izcīnīja mūsu izcilākais šachists 
Hermanis Matisons ar 5,5 punk-
tiem, otrā vietā ierindojās Fricis 
Apšenieks ar 5 punktiem. Viņi 
aiz sevis atstāja daudzus slavenus 
ārzemju meistarus. Kopā pie  da-
lījās 54 šachisti no 18 valstīm. 
Turnīrs notika no 12. līdz 20. jū -
lijam un tajā kvalificējās tikai 
amatieŗi. Parīzē valdīja milzīgs 
karstums. Spēlētāji cīņas lauku at  -
stājuši „pilnīgi izmirkuši svied ros”. 
Matisons tātad kļuva par ama tie ŗu 
olimpisko pasaules čempionu.

Nākamās olimpiadas laikā 1928. 
gadā Amsterdamā, parallēlās ša -
cha sacensības notika Hāgā, kur 
Matisonam bija savs meistartitulis 
jāaizstāv. Šoreiz viņam tik labi ne -
veicās. Uzvarēja vēlākais pasaules 
meistars, holandietis Eive, otro 

vietu izcīnīja Pšepjurka no Po -
lijas, trešais palika Matisons.

Parallēli individuālajam turnī-
ram notika arī 2. FIDE šacha ko -
mandu Olimpiada, kur Lat vijas 
komanda (Apšenieks, Petrovs, 
Strautmanis, Taube, rezervē Meln-
bārdis) 17 vienību konkurencē 
palika 14. vietā. Uzvarēja Ungā-
rija, otrā vietā ASV, trešā Polija.

Vēlākās FIDE komandu olim-
piadas notika gandrīz katru gadu 
un vairs nesaistījās ar vispārējām 
spēlēm. Pieminēšanas vērta ir 
pēdējā pirmskaŗa FIDE Šacha 
olimpiada 1939. gadā Buenosai-
resā, kuŗā Latvija izcīnīja 7. vietu, 
bet individuālajā vērtējumā pie 
pirmā galdiņa izcilākos panāku-
mus guva mūsu V. Petrovs ar 9,5 
punktiem, apsteidzot Aļechinu, 
Kapablanku, Keresu un citus 
pasaules slavenākos šachistus.

Varbūt tagad ar Alekseja Širova 
(pasaulē 29. vieta, 2 712 reitinga 
punkti) atgriešanos Latvijā, te 
atdzīvosies arī šachs, kuŗā jau dau -
dzus gadus vērojams apsī kums. 
Latvija pasaules valstu vidū paš-
reiz ir 37. vietā caurmērā ar 2 507 
punktiem, tai ir 11 lielmeistari, 
11 starptautiskie meistari un 
kopā 50 titulēti šachisti. 

O. Celle

Andris Biedriņš
gatavojas jaunajai 

sezonai
Latviešu spēlētājs Andris Bied-

riņš ir pārliecināts, ka pats pratīs 
veiksmīgi sagatavoties jaunajai 
Nacionālās basketbola asociācijas 
(NBA) sezonai, tāpēc jūtas pār-
steigts par sacelto ažiotāžu, ka 
viņš negatavojas kopā ar Gol  den-
steitas Warriors vienību. Plašsa-
ziņas līdzekļos ziņots, ka Warriors 
vienības bazē jau pirms oficiālās 
treniņnometnes sākuma trenējas 
visi basketbolisti, izņemot Bied-
riņu, kuŗš, kā vienmēr, jaunajai 
sezonai gatavojas individuāli.

“Zinu, kas man ir jādara, lai sa -
 gatavotos sezonai. Esmu trenējies 
smagi un tie komentāri mani 

neiespaido,” dienu pirms oficiālās 
treniņnometnes sākuma Biedriņš 
izteicās laikrakstam San Francisco 
Chronicle. Kā to darījis pēdējos 
7-8 gadus, Biedriņš jaunajai se -
zonai gatavoties uzsāka Latvijā, 
bet septembrī cītīgi trenējies 
Santabarbarā.

tus un izcīnot 3,7 atlēkušās bum-
bas. Pagājušās sezonas NBA 
meis  tarsacīkšu Rietumu līgas no -
beiguma kopvērtējumā Warriors 
ar 23 uzvarām 66 spēlēs ieņēma 
13. vietu, neiekļūstot izslēgšanas 
spēļu turnīrā.

     
Kamaniņu 

brau   cēji gata-
vojas ziemai
Latvijas kamaniņu 

sportisti devušies uz 
tre  niņnometni Nor vē-
  ģijas pilsētā Lille ham -
merā. Gan pieaugušo, 
gan junioru izlases da  -
lībnieki Olimpiskajā 
trasē uzturēsies vairāk 
nekā nedēļu, kuras 
laikā aizvadīs pirmos 
braucienus ledus trasē 
pirms gaidāmās sezo-

nas. Nometnes nobeigumā ieplā-
nots piedalīties arī sacensībās, bet 
par gatavošanos jaunajai sezonai 
nelielā sarunā stāsta Latvijas iz   la  ses 
vecākais treneris Pēteris Cīmanis.

Kas šobrīd ir Latvijas vienībā?
Šobrīd ir ne tikai pieaugušie, bet 

arī perspektīvākie no junioriem. 
Komandā ir Inārs Kiv-
 lenieks, Mār   tiņš Rube-
nis, Kristaps Mau    riņš, 
ekipāžas Oskars Gud-
 ramovičs/Pē   teris Kal-
niņš un Andris un Ju   ris 
Šici, kā arī māsas Tīru-
 mas. Ju   nio  ri Ar  tūrs Dārz-
nieks, Riks Kris tens 
Rozītis, Ri  hards Loz-
bers, eki  pā ža Imants 
Marcinkēvičs/Kris tens 
Pu   tins, kā arī Ulla Zirne, 
Saiva Dam  bīte un vēl 
pavisam jaunā Alise Mitkus.

Plūdmales volejbols 
krustcelēs

Plašsaziņas līdzekļos vēstīts, ka 
Londonas Olimpisko spēļu bron-
zas medaļu ieguvēji plūdmales 
volejbolā Mārtiņš Pļaviņš un 
Jānis Šmēdiņš nākamajā sezonā 

kopā vairs nespēlēs.
Noskaidrots, ka Šmēdiņš nā -

kamo sezonu plāno aizvadīt kopā 
ar Aleksandru Samoilovu, kuŗš 
līdz šim spēlēja kopā ar Ruslanu 
Sorokinu. Savukārt Mārtiņš Pļa -
viņš vēl ir jauna pāŗinieka mek -
lējumos. Jau tūlīt pēc olimpis ka-
jām spēlēm plūdmales volejbola 
treneris Aigars Birzulis izteicās, 
ka varētu izveidoties duets Šmē -
diņš/Samoilovs.

“Es spēlēšu ar Sašu”, intervijā  
Dienai teicis Šmēdiņš. “Es do  mā  ju, 
ka pēdējā sezonā sasniegtais jau 
bija mūsu maksimums un pat 
pāri tam. Katru gadu gan kādā 
turnīrā izdevās “uzspridzināt”, 
to   mēr Pasaules kausa izcīņas 
posmos rēgulāri ierindojāmies 
devītajās un septiņpadsmitajās 
vietās. Ar Mārtiņu bija noruna 
spēlēt līdz olimpiadai un tad 
skatīties, ko darīt tālāk”.

Šmēdiņa ieskatā, spēlējot kopā 
ar Pļaviņu, vienmēr šim duetam 
trūcis auguma centimetru, un viņš 
vēlas izmēģināt, kādi rezultāti būs 
ar citu pārinieku. Šmēdiņš ar Sa -
 moilovu norunājuši, ka kopā no -
 spēlēs vienu sezonu un, izvērtējot 
rezultātus, pieņems lēmumu par 
nākotni. Šo duetu trenēs abu 

Lansingas LHH golfa vienības 
15. gadskārtējās golfa spēles no -
tika 15. septembrī Timber Ridge 
golfa laukumā Īstlansingas pil  sē -
tā, Mičigenas pavalstī. Scramble 
golfa spēles sākās plkst. 11 ar shot 
gun startu. 

Vienību  rezultāti. 1. vietu ar 
64 punktiem ieguva Ligita Ķepīte, 
Jānis Priede, Andris Runka; 2. 
vietu ar 67 punktiem – Jānis Mā -
liņš, Jānis Sverns, Eriks Ziediņš;  
3. vietu ar 73 punktiem – Ģirts 
Austriņš, Jānis Kuģenieks, Dvaits 
Michelsons (Dwight Michelson), 
Eriks Smits (Smith); 4. vietu ar 
88 punktiem – Tods Greiems 
(Todd Graham), Eriks Putnis, 
Kristīne Putne, Roberts Putnis.    

Pirmās vietas ieguvēji saņēma 
balvas – golfa krekliņus ar uzrakstu 
LHH 2012 champion; otrās un tre -
šās vietas ieguvēji – jaunas golfa 
bumbiņas. Trīs izcilāko vie  nību 
sportisti saņēma arī vīna pudeles.

Sacensībās piedalījās 26 spor-
tisti,  20 vīrieši un sešas sievietes 
bija atbraukuši no latviešu cen-
triem Mičigenas, Indianas un 
Ilinojas pavalstī.   

Pēc spēlēm gofisti un viesi Tim -
ber Ridge golfa kluba verandā 
vakariņoja un patērzēja ar pa  zi-
ņām. Golfa laukuma zāliens un 
gleznais ezeriņs bija skaisti ap -
kopti. Kaut gan šogad spēlētāju 
bija mazāk, tomēr šķita, ka ko  pī-
bas sajūta lielāka. Sportisti asprā-
tīgi dalījās savos piedzīvojumos  
šīgada un aizritējušo gadu sacen-
sībās, un visi pauda apņēmību 
un vēlēšanos tikties šajā golfa 
laukumā nākamgad. 

Laipni lūdzam golfa spēlētājus 
laikus gatavoties 16. Lansingas 
LHH golfa turnīram 2013. gadā 
Timber Ridge Golf Club, East 
Lansing, MI.

Paldies Lansingas LHH golfa 
spēļu rīkotājiem – Ģirtam Aus-
triņam, Ligitai Ķepītei, Jurim 
Morusam un Valdim Vītolam. 

Gundega Ozola

Pirmā rindā no kreisās: Andris Spielbergs, Arija Spielberga, Atis Markovs, Roberts Putnis, Vija 
Markova, Ligita Ķepīte, Valdis Vītols, Juris Moruss, Eriks Ziediņš, Jānis Priede, Andris Runka, Uģis 
Augenbergs, Jānis Māliņš; otrā rindā: Leslie  Cothran, Jānis Kuģenieks, Peters Sprenne, Dwight 
Michelson, Eric Smith, Parsla Blāķe, Ģirts Austriņš, Druvis Moruss, Eriks Putnis, Tods Greiems, 
Jānis Dapķis, Kristīne Putne (nav Jāņa Sverna)

Lansingas  LHH golfa vienības 15. golfa spēles

Hermanis Matisons

Latviešu centra spēlētājs Andris Biedriņš 
ieradies Nacionālās basketbola asociācijas 
(NBA) kluba Goldensteitas Warriors tre -
niņnometnē un gatavs cīnīties par vietu 
vienības sastāvā

Tomēr tas neliedza pagājušajā 
nedēļā Warriors komandas galve-
 najam trenerim Markam Džek-
sonam un ģenerālmenedžerim 
Bobam Maijersam izteikt neiz-
pratni par latvieša lēmumu un 
veikt pieņēmumus, ka debitants 
Festuss Ezeli no Nigērijas jau 
pirms treniņnometnes sākuma ir 
apsteidzis Biedriņu.

“Mans pašatdeves līmenis vien-
mēr bijis vienādi liels,” stāstīja Bied-
 riņš pirms tikšanās ar  Džeksonu. 
“Tas, ka nebiju šeit, nenozīmē, ka 
neesmu trenējies smagi. Man ir 
bijuši vairāki neveiksmīgi gadi un 
biju pārtraucis ticēt sev. Tomēr 
vairs mani tas neuztrauc, esmu 
tiešām koncentrējies un gatavs 
pierādīt, ka cilvēki kļūdās.”

Biedriņa ieskatā viņš ir tajā 
pašā līmenī, kā pirms 2008./2009.
gada sezonas, kad vidēji spēlē gu -
va vairāk par desmit punktiem 
un desmit atlēkušajām bumbām.
Pēdējo trīs sezonu laikā Biedriņš 
savainojumu dēļ kopsummā iz  -
laidis 91 spēli, bet aizritējušajā se  -
zonā latvietis uzrādīja personīgo 
statistikas rādītāju antirekordu, 
laukumā vidēji pavadītajās 15,7 
minūtēs gūstot vidēji 1,7 punk-

Pļaviņš un Šmēdiņš pēc uzvaras Londonā
sportistu tēvi – Genadijs Samoi-
lovs un Andris Šmēdiņš.

Pēc Aigara Birzuļa domām, Pļa  -
viņš un Šmēdiņš vēl nebija sevi 
izsmēluši, bet Pļaviņam esot trīs 
potenciālie pārinieki. Birzulis no -
rādīja, ka pārinieks meklējams 
starp spēlētājiem, kuŗi ziemas 
sezonā spēlēs klasisko volejbolu.

P. Karlsons


