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DAINA GROSA, PBLA Izglītības padomes priekšsēde

18. augustā vienas dienas vizītē 
Rīgā bija ieradusies Vācijas 
Federātīvās Republikas kanclere 
Angela Merkele. Vizītes laikā 
augstā viešņa piedalījās ziedu 
no  likšanas ceremonijā pie Brī vī-
bas pieminekļa (attēlā), tikās ar 
Latvijas Valsts prezidentu Andri 
Bērziņu un Ministru prezidenti 
Laimdotu Straujumu.  

Pēc ziedu nolikšanas Angela 
Merkele devās sasveicināties ar 
cilvēkiem, un daudzi šos mirkļus 
iemūžināja fotografijās. Kāds vā -
cietis teica, ka viņš arī ir no 
Templinas, kur uzaugusi kan-
clere. Trimdas latvietis Māris no 
Floridas, sasveicinoties ar dau -
dzu plašsaziņas līdzekļu ieskatā 
pasaulē ietekmīgāko sievieti, 

Vācijas kanclere Angela Merkele Rīgā
NATO 5. punkts nav tikai teorētiska vienošanās, tā ir  reāla rīcība

teica: “Apturiet Krieviju! Palī-
dziet Ukrainai!”

Pēc Krimas aneksijas un mi -
litārā konflikta Ukrainā aktuā li-
zējies jautājums par pastāvīgas 

NATO spēku klātienes palieli-
nāšanu Austrumeiropā. Preses 
konferencē Angela Merkele no -
rādīja, ka NATO 5. pants par 
sabiedroto palīdzību, ja tiktu ap -

draudēta viena no dalībvalstīm, 
nav tikai vārdi vien, sekos reāla 
rīcība. Tā ir vienošanās, kas 
vajadzības gadījumā jāīsteno, 
mums ir jāgatavojas uz to. Tāpēc 
pašreiz būtu jāpastiprina ma -
nevri, lai nepieciešamības reizē 
sabiedroto spēki būtu gatavi rea-
ģēt. Latvijas un arī pārējā Bal tijas 
reģiona iedzīvotāji ir no  bažīju-
šies par drošības situāciju saistībā 
ar Krievijas aktīvitātēm Ukrai  -
nā. “Mums jārada visi priekš-
noteikumi, lai tad, ja Latvijai 
būtu nepieciešams NATO part-
neŗu atbalsts, varētu ātri reaģēt. 
Patlaban runa būtu nevis  par 
ilgtermiņa kaujas vienību stacio-
nēšanu, bet gan par sadarbības 
stiprināšanu citos veidos. Baltijas 

reģionā ir jāizveido tāda infra-
struktūras sistēma, lai uz Krievi-
jas aktīvitātēm varētu nekavējo-
ties reaģēt,” teica Merkele. Ja 
drošības situācija Krievijas un 
Ukrainas konflikta apstākļos  
Austrumeiropā kļūs aizvien 
sarežģītāka, tad Latvijā varētu 
būt pastāvīgi NATO spēki. 
Kanclere  gan arī norādīja, ka 
gala lēmums par NATO spēku 
pastāvīgu klātieni Baltijā, tostarp 
Latvijā, varētu tikt pieņemts 
septembŗa sākumā NATO dalīb-
valstu apspriedē Velsā. Vācijai – 
vienai no NATO dalībvalstīm – 
ir pienākums stiprināt drošību.

(Turpināts 9. lpp.)

Šovasar gleznainajā Jumurdas 
muižā Vidzemes augstienē, ne -
tālu no Ērgļiem un Vecpiebalgas,  
jau septīto reizi Latvijā pulcējās 
latviešu skolu skolotāji, kas lat -
viešu bērniem plašajā pasaulē 
māca latviešu valodu un iedēsta 
viņos latviskās identitātes dzirk-
sti. Piecdesmit skolotāji no 14 
valstīm – Austrālijas, Austrijas, 
Beļģijas, Dānijas, Gruzijas, Igau -
nijas, Islandes, Īrijas, Krievijas, 
Lielbritanijas, Luksemburgas, 
Norvēģijas, Vācijas un Zviedri-
jas, kā arī Latvijas pārstāvji – 
metodiķes no Latviešu valodas 
aģentūras, kā arī pārstāves no 
Pasaules brīvo latviešu apienības 
pavadīja šīs dienas kopā, lai 
smeltos iedvesmu un gūtu zi -
nāšanas.

Latviešu valodas aģentūra 
kursu rīkotājas lomu ir uzņē-
musies ar lielu rūpību – kursi ar 
katru gadu arvien precīzāk runā 
par skolotāju specifiskām vaja-
dzībām. Palīdzību īpaši vajag  
tiem skolotājiem, kas nupat uz -
sākuši jaunas skolas savā pasau-
les pusē un nezina, kā vislabāk 
izveidot skolas struktūru un  mā -
cību programmu. Jaunas skolas 
atveŗ durvis katru gadu, pa -
plašinot latviešu skolu saimi 
pasaulē. Jau tagad skolu skaits 
pasaulē ir vairāk nekā 100. Kā 
jau tas bijis gadiem ilgi, dau-

Jūlijā diasporas latviešu skolotāji
pulcējās Jumurdas muižā

dziem skolotājiem nav paidago-
ģiskās izglītības, un viņi vēlas 
iegūt elementāras zināšanas pai-
dagoģijā no augsti kvalificētiem 
pasniedzējiem. Šo atbalstu tagad 
ar pilnu atdevi sniedz Latviešu 
valodas aģentūra, par lektoriem  
kursos piesaistot mācībspēkus 
no Latvijas augstskolām.

Pirmā diena sākās ar ievada 
uzrunām: Dace Dalbiņa  no Lat-
viešu valodas aģentūras, Daina 
Grosa, Pasaules brīvo latviešu 
apvienība, Aldis Austers no Ei -
ropas latviešu apvienības, Gunta 
Robežniece no Kultūras minis-
trijas.

Sekoja Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes 
prof. Maijas Kūles ļoti saistošā  
lekcija par latvisko identitāti 21. 
gadsimtā – emigrācijas radītiem 
izaicinājumiem. Prof. Kūle iz -
klās tīja savu skatījumu uz mūs-
dienu latvisko identitāti, kā tā 
veidojusies, ka tā ir tradicionālo 
un modernitātes vērtību savi-
jums. Secinājums: Eiropā nostip-
rinātās postmateriālās vērtības, 
kā, piemēram, orientāciju uz 
dzīves kvalitāti, pašreālizāciju, 
interesi par atšķirīgām kultūrām 
un ceļošanu būtu vērts mazliet 
pagriezt uz citu pusi un no jauna 
uzsvērt “mēs” jēdzienu, kas rak-
sturo kopesamības dziļāko jēgu 
un kopienas vērtības. No indi-

viduālā tomēr vērsties vairāk uz 
nācijā vienojošo. Viela pārdo mām.

Kursos tika piedāvāts daudz 
vērtīgu lekciju un meistarklašu – 
gan par divvalodību, logopēdiju, 
folkloru, filozofiju, klasvadību, 
vērtēšanu, plašsaziņas līdzekļu 
izmantošanu latviešu valodas ap -
guvē, latviešu valodas un mācību 
priekšmeta integrētu apguvi. Spilg ti 
prātā paliks Maijas Kokares 
“Bērnu filozofiskās domāšanas 
veidošana un attīstīšana”, kas sko-
lotājiem deva iespēju padomāt 
par to, kā stundās varētu iekļaut 
iespēju bērniem apspriest ek  sis-

tenciālus jautājumus un rosināt 
formālas debates, kā arī prof. 
Zentas Anspokas lekcija “Divva-
lodība ģimenē un valodu apguves 
process”, kuŗā tika analizēts gan 
pirmās, gan nākamo valodu mā -
cīšanās process.

Vērts pieminēt, ka filozofisko 
jautājumu pārrunām klasē Lat-
viešu valodas aģentūras mājaslapā 
www.maciunmacies.lv tagad arī 
pieejama 2002. gadā izdotā mā -
cību burtnīcu serija “Domātprieks”:

Tikpat nozīmīgi bija arī citi 
sniegumi: Ineses Krūmiņas “Lat-
viešu folkloras radošā apguve” ar 

latvisko gadskārtu skaidrojumu 
un rotaļām, Rasmas Vugules “Lo -
gopēdiskie vingrinājumi skaņu 
izrunas grūtību novēršanai”, kas 
bija īss ievads logopēdijas pama-
tos, abu LVA metodiķu Lienes 
Valdmanes un Vinetas Vaivades 
praktiskie padomi latviešu valo-
das apguvē, kā arī Anitas Skal-
bergas ieskats vērtēšanas pamat-
principos un psīcholoģes Daces 
Bērziņas ļoti precīzi uztvertais 
raksturojums par diasporas sko-
lām un ieteikumi klasvadībā.

(Turpināts 14. lpp.)
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Brauciet man līdzi uz ĪRIJU
no 21. līdz 31. martam!

************ LŪDZU PIESAKIETIES! **************

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

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.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Vēl par grāmatu
„Dievs, Tava zeme deg!”VALENTĪNE

LASMANE
Mūsu avīzes erudītais literāts 

Eduards Silkalns  laikraksta 26. 
numurā ar „starmeti” izgaismojis 
Ulža Neiburga grāmatu „Dievs, 
tava zeme deg!”, atstādams pa 
kādai tumšai vietai arī man. Abi 
ar recenzentu esam šo Latvijas 
vēstures četru gadu posmu tur 
līdzi dzīvojuši. Es biju vidussko-
las skolotāja Malnavā un Pļavi-
ņās, bet Silkalns, iespējams, vi -
dus skolnieks, abiem par to laiku 
ir savas atmiņas.

30. martā Talsu baznīcā, Lūcijai 
Garūtai un Andrejam Eglītim 
klātesot. Tur dzejniece Ilze Kal-
nāre uzraksta Andrejam veltītu 
dzeju. Tiešām, šie vārdi grāmatas 
virsrakstā ir vietā. 

Arī grāmatas novātoriskā 
struk tūra mani sajūsmināja. Tā 
veidota pēc kalendāra principa, 
kur katra gada vēsture sākas ar tā 
gada kalendāra attēlu un pa  pla-
šinātu stāstu rādītāju. Savukārt 
katram no visiem 33 rakstiem arī 

ir savs datums, 
no kuŗa vijas vai 
ap kuŗu izplešas 
kā ap kodolu stās-
 tījuma iz  klāsts 
pagātnē vai nā -
kotnē. Šādā vei-
dā, šķiet, krāju-
ma vielas daudz-
veidība būs daudz 
labāk pārre dza-
ma (it kā pierā-
dīts, ka skaitļa 
vizuālais izskats 
veicinot atmiņas 
spējas). Toties 
vēstījumu pa  pla-
šinātā infor mā-
cija ļaus ikvienam 
lasītājam, ātri 
or ientē jot ies , 
atrast savām in -
te   resēm un zinā-
šanām pie mēro-
tāko vielu, vis-
maz sākumam. 
Eduards Silkalns 
gan autora datu-

ma izvēli novērtē par „itin pat-
vaļīgu”. Arī man dažbrīd jā  gudro, 
kālab šāds datums virs rakstā. 
Piemēram, stāsts „Bēgļu laivās – 
uz Zviedriju” sākas tā: „1944. 
ga  da oktobrī” (..) Ny Dag esot 
publicējis, ka Zviedrija un Ame-
rika organizējot latviešu fašistu 
iebraukšanu Zviedrijā. Tālāk 
autors secina: „Tas esot viens no 
iemesliem, kāpēc pārtraukta 

palīdzība latviešiem.” Kaut arī 
zviedru komūnistu avīzes pro  vo-
cēja, tad kaŗa no  beiguma viļņos 
to iespaids bija minimāls. Mūsu 
laivu trafiku drīzāk ietekmēja 
bargā ziema un ļaužu bezcerība. 
– Bet, no otras puses, – šāds 
„neizprotams da  tums” liek lasī-
tājam pārdomāt un plašāk ana-
lizēt lasāmvielu. Var jau reflektēt 
un pat diskutēt ar autoru ne -
klātienē, iegūstot sev kaut ko 
„ekstrā”. Kā man šoreiz. 

Šī biezā grāmata man piepildīja 
visu karsto jūliju. Bija daudz 
jaunu atklājumu, papildinājumu 
un izskaidrojumu – par ko 
PATEICOS autoram! Piemēram, 
strādājot Latgalē, es nezināju, ka 
drīz pēc vāciešu iesoļošanas Rīgā 
laikraksts Tēvija 19. jūlijā ziņojis 
par iedzīvotāju parakstu vākša -
nu, lai ASV latviešus informētu 
par padomijas noziegumiem, 
aicinot Ameriku neatbalstīt Pa -
domju Savienību kaŗā. Esot sa -
vākti 200 000 parakstu. (Mana 
tagadējā reakcija: „Kāda enerģija, 
spars un – naīvums!”) Akcija ie -
strēdza. Laikraksts Laiks 1954. ga -
dā ziņo, ka saņemti no Stokholmas 
Latviešu nacionālā fonda astoņi 
linu audumā iesieti sējumi „Lat-
viešu vēstījums Kerstena komite-
jai”. Patlaban šie sējumi atrodas 
Latvijas Valsts vēstures archīvā. 
– Cits piemērs: trimdā cirkulēja 
nejauki nostāsti par Latviešu po -
licijas bataljonu noziegumiem 
Varšavas geto. Šeit no daudzu 
valstu dokumentiem un liecinie-
kiem uzzinām, ka bataljonam 
va  jadzēja būt tikai par geto ārējo 
apsardzi. Bet 1943. gadā geto 
sacelšanās zvēriskajā apspiešanā 
latviešu piedalīšanās ir pilnīgi 
izslēgta. Mūs mēģināja pro  vo-
cēt...

Arī virsleitnanta Viktora Deg-
lava personība nez vai daudziem 
ir pazīstama, bet, par viņu stās-
tīdams, autors liek virsrakstu 
„Ideālisma augstākā likme”. – 
1941. gada 18. jūlijā plkv. A. Plen-
snera dzīvokļa nama kāpņutelpā 
šāviens izdzēsa 39 gadus vecā 
pat riota dzīvību. Kuŗš bija šāvējs 
– nav noskaidrots. Deglavs ticējis 
vāciešu un latviešu sadarbībai un 
Latvijas patstāvībai! – Šādi dažu 
personu dzīvesstāsti, kas saistīti  
ar nozīmīgiem valstiskiem jau-
tājumiem, veido grāmatas treš-
daļu. Šādi autors nemanot sniedz 
lasītājam iespēju ar dažādām 
ikdienas detaļām un cilvēciskām 
izjūtām izprast vēsturisku faktu 
iedarbību, aptveŗot arī laikmeta 
gaisotni. Stāstīts gan par Dr. 
Bruno Kalniņu, gan par kaŗa-
laukā atrasto un adaptēto puiku 
Uldi Kurzemnieku un par daudz 
ko citu.

Tomēr lielākā daļa rakstu ap -
tveŗ plašākas sociālas norises: 
par leģionu, holokaustu un ebrēju 
glābējiem; Salaspils nometni un 
kaŗa tiesām; sadarbību ar oku-
pācijām; pretošanās kustībām un 
Latviešu Centrālo padomi. Par 
tās esamību zināju, jau strādājot 
skolā Pļaviņās, un ar 1944. gada 
septembri biju aktīva tās orga-
nizētajā akcijā Ventspilī.

Jāatzīstas, ka, saņemot grāma -
tu, tās vizuālais ietērps ar Andreja 
Eglīša vārdiem mani netīkami 
pārsteidza. Manā izjūtā šos An -
dreja vārdus nedrīkstētu „nelie-
tīgi velti valkāt”. Taču pēc lēnīgas 
šī krājuma izlasīšanas nācu pie 
atziņas, ka vēsturnieks šo vārdu 
jēgu ir izvijis cauri visiem rak-
stiem, pat pēdējam, stāstot par 
kantātes atskaņojumu 1945. gada 
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Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2014. gada krāsainajā 6. septembŗa numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 29. augustam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Vēl par grāmatu
„Dievs, Tava zeme deg!”

Gaismas arēna

Tāpēc biju iepriecināta, ka 
autors šajā grāmatā novērtējis 
LCP kā organizāciju, iedalot tai 
savu vietu salīdzinājumā ar visām 
pretošanās kustībām. Bet,  izla-
sot, ko autors teicis intervijā 
Dienas pielikumā (Sestdiena, 4. 
-10. jūl.), kur LCP pielīdzināta 
„polītisko diskusiju klubam”, – 
biju lielā nesapratnē. Tai jābūt 
kļūdai! Kā tāda var rasties? Var-
būt, ja vēsturnieks būtu izla sījis 
interviju pirms tās publicēšanas, 
šāda salīdzinājuma nebūtu? 
Gribas ticēt.

Man vēl daži aizrādījumi stās-
tījumā par organizēto laivu dar-
bību. Manuprāt, autors ievadā 
piešķiŗ pārāk lielu nozīmi šinī 
darbā Zviedrijas Aizsardzības 
stāba C-birojam un ASV Kaŗa 
bēgļu padomei. Saprotams, šie 

fakti pieminami. Bet nav jāpie-
mirst arī tie daži latvieši, šīs ide-
jas ierosinātāji, kas neatlaidīgi  
kombinēja dažādus argumentus, 
kamēr pamazām šinī neitrālajā 
valstī sākās darbošanās. Kopumā 
sadarbībā bija iesaistītas mazāk 
nekā 10 personas, kas nodevās 
tai daļēji un sporadiski, diemžēl 
neilgi. – Vēl man ne visai  patīk 
publicētā kapteiņa Valdemāra 
Jurjaka vēstule, kas rakstīta jau 
Stokholmas drošībā. Ne jau viņa 
LCP kritikas dēļ. (Tiesa, laivu 
vedēju devums nav publiski no -
vērtēts.) Man ir bažas, ka vēstule 
var izraisīt aplamu pēdējā pus-
gada darbības ainu, jo mūsdienu 
latviešiem nav priekšstata par 
„Kurzemes katla” dzīvošanas 
veidu un jēgu, – intensīvā brauk-
šana uz Zviedriju sākās vasaras 

beigās, bet jau ar martu LCP 
vadība bija apcietināta. Dalīb-
niekiem bija jādarbojas pašiem 
absolūtā slepenībā. Varu apgal-
vot, ka mūsu 30 cilvēku grupā 
Ventspilī lielākā daļa nezināja 
nekā par LCP – ne mērķus, ne 
sastāvu. Neviens ne stāstīja, ne 
jautāja. Jo mazāk zināsi, jo labāk, 
kad tevi saķers un spīdzinās 
vācietis. Mēs bijām kā brīvprātī-
gie kaŗā ar jūru un vāciešiem, lai 
ļaudis tiktu brīvībā. Protams, arī 
mēs paši.

Negribas nobeigt ar šādiem 
sīkiem aizrādījumiem, jo pati 
grāmata ir pelnījusi taisnīgu 
UZSLAVU. Grāmatai bija jāiznāk 
daudz agrāk, tā ir ļoti nepie-
ciešama tagad – bibliotēkās, 
vi dus kolās un jubilejās kā 
DĀVANA.

ARMANDS
BIRKENS
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Kā dzidrs ūdens dejotāji izlija 
uz deju grīdas. Izsmelti no 
latviešu tautas deju dziļās akas, 
dejotāji un choreografi mūs vel-
dzēja, dzesējot mūsu kopš pē -
dējā deju lieluzveduma ie  krātās 
slāpes pēc savām tautas dejām.

Tā aizritēja tautas deju liel-
uzvedums XIV Latviešu dzies-
mu svētkos Kanadā, šī gada 
6. jūlijā. Šis koncerts pamatā 
ne  atšķīrās no citiem lieluzvedu-
miem, kādi redzēti ASV un 
Kanadas Dziesmu svētkos. To -
mēr katram uzvedumam ir sava 
aura un savs gars. To nosaka de -
jas, to secība, pavadījumi, de  ju 
prezentācija, dekorācijas, gais-
mas, vispārējā plūsma, utt. Es, 
protams, runāju tikai par sa -
viem iespaidiem un uzskatiem, 
gan arī iepinot citu skatītāju 
iespaidus, ko dzirdēju pēc uz -
veduma.

Deju lieluzvedums bija arī 
pēdējais sarīkojums šajos svēt-
kos. Ejot uz First Ontario Centre 
arēnu, sapratām, ka ar šo uz -
vedumu svētki būs beigušies. 
Tā būs Dziesmu un deju svētku 
pēdējā elpa.

Deju lieluzveduma nosau-
kums: „Deju pinu vainagā“. Par 
šo pīšanu atbildēja deju nozare 
Māras Simsones vadībā. Viņas 
„labās rokas“, piemērotāk var-
būt teikt „labās kājas“, bija Selga 
Apse, Mareks Nēgels un Māra 
Bērziņa. Viņi var būt lepni par 
padarīto darbu. Ieguldīti četri 
gadi, daudzas stundas. Sēžot 
arēnā, es parasti ļaujos, lai viss 
mani uzrunā un iespaido – 
iepriekš nenoskaņojos pozitīvi 
vai negātīvi. Esmu gatavs būt 
vai nu pozitīvi iespaidots vai 
vīlies. Esmu gatavs dzert to, ko 
dalībnieki lej kausā. Sanāca 
dzert ar baudu. Nebija vilšanās. 
Jāteic gan, ka vairums sarīko-
jumu ļāva gardi un apmierinoši 
padzerties mūsu tautas kultūras 
eliksīru.

Māra Simsone vadīja arī deju 
lielkoncertu pirms pieciem ga -
diem turpat Hamiltonā, tajā pašā 

arēnā. Kopā ar jau minē tajām 
personām deju nozarē strādāja 
arī Māra Goba, Daila Dzintara, 
Benita Lāse, Roberts Ādlers un 
Maija Dale. Par de  korācijām 
atbildēja Skaidrīte Leja. Paldies 
spējīgai komandai par visu!

Uz deju grīdas varējām vērot 
30 deju kopas no Kanadas, ASV, 
Latvijas, Īrijas un Vācijas, kopā 

neapmierinātības. To pašu varu 
teikt par deju pavadījumu. 

Kanadieši trāpījuši desmit-
niekā, uzaicinot ansambli Folk-
vakars no Latvijas. Ansamblis, 
jau labi pazīstamās Kristīnes 
Kārkles-Puriņas vadībā, snie-
dza visīstāko baudu. Mūziķi 
spēlēja ar visu sirdi un dvēseli. 
Folk vakars piedalījās vairākos 

Zi  gurda Miezīša jaundeja „To -
ronaks“. Pirms pieciem gadiem 
Zigis vēl bija deju lieluzvedumā. 
Viņš no mums šķīrās, aiziedams 
mūžībā 2011. gadā. Toreiz viņu 
godināja. Atceros, kā viņš sa -
ņēma ziedu klēpjus un bučas no 
dejotājām, kā arī sirsnīgus, ilg-
stošus aplausus no publikas. Tas 
bija pelnīti un skaisti. Ziga vieta 

latviešu, it sevisķi trimdas lat-
viešu deju vēsturē ir ļoti nozī-
mīga. Šoreiz arēna, deju grīda, 
likās tukšāka.... Nav taču pie -
rasts sēdēt deju lieluzvedumā, 
deju arēnā neredzot Ziga melnos 
zābakus, cepuri un sparīgo soli. 

xxx

(Turpināts 4. lpp.)

pāri par 500 dejotājiem – ap -
mēram tikpat daudz, cik ie -
priekšējos svētkos, bet šoreiz 
mazāk dejotāju no ASV, vairāk 
no Latvijas un Eiropas.

Slikti un labi. Kur palikušas 
varenās ASV deju kopas?

Dejotāji bija visumā ļoti labi 
sagatavojušies. Varbūt palikušas 
tās spēcīgākās deju kopas? Pat 
mazākie dejotāji iepriecināja ar 
ne tikai to, ka viņi bija, bet ar to, 
ka labi dejoja. Te varu pale-
poties ar to, ka no Čikāgas 
piedalījās labi sagatavotā Kriš-
jāņa Barona Čikāgas latviešu 
skolas bērnu grupiņa. Mazie 
dejotāji allaž izraisa publikas 
smaidus un sajūsmu par to vien, 
ka viņi „tuntuļo“ pa dejas grīdu, 
bet šoreiz bija pareizās tūres 
pareizā secībā. Cepuri nost!

Man patika deju izvēle – skais-
tas un interesantas, nebija ne 
mirkli garlaicības, kur nu vēl 

svēku sarīkojumos, tostarp. 
atklāšanas aktā. Lūk, arī svētku 
noslēguma vakarā skanēja Folk-
vakars. Viņi bija kā mūzikālā 
alfa un omega. Folkvakars rū -
pīgi, uzmanīgi un iedvesmoti 
pavadīja dejotājus, spēlējot 
stundām ilgi un tā pierādot viņu 
izturību. Manā vērtējumā mū -
zikāli šis bija viens no labākiem 
deju pava dījumiem, kāds bau-
dīts šādos svētkos. Sirsnīgs 
paldies viņiem par to!

Uz skatuves bija arī divi 
kopkoŗi. Vienu vadīja Vizma 
Maksiņa, otru – Juris Ķeniņš. 
Nezinu, kā citi klātesošie, bet es 
šos koŗus diemžēl tikpat kā 
nedzirdēju. Viņi dziedāja līdzi 
Folkvakaram. Diemžēl mikro-
foni bija noregulēti par klusu. 
Varēja gan redzēt, ka koristi 
dzied un diriģenti diriģē no 
visas sirds. Paldies viņiem!

Par deju izvēli. Vispirms –  
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JĀNIS PURVINSKIS, Latvijas goda konsuls Latvijas pases noformē arī Pertā
Kad Ārlietu ministrija Latvijā 
sāka runāt par mobilās Latvijas 
Pasu stacijas sūtīšanu uz ār  ze-
mēm, lai Latvijas pilsoņi varētu 
saņemt jaunās un atjaunot pases, 
kuŗām izbeidzies termiņš, dzir-
dējām spriedumus – uz Pertu it 
kā nebūtu vērts braukt, jo nebū-
šot pietiekami daudz pilsoņu ar 
šo vajadzību. Latvijas goda kon-
suls gan tūlīt griezās pie tau tie-
šiem, lai šo aplamību labotu. Arī 
Latvijas konsuls Melburnā brau -
cienu uz Pertu atbalstīja, un pāris 
nedēļu laikā vajadzīgo pasu skaits 
vairojās tā, ka drīz vien bija 
pavisam skaidrs, ka brauciens uz 
Pertu būs vērtīgs un sevi attaisnos. 

Ar domāšanu vien nepietika, 
goda konsuls personiski griezās 
pie pilsoņiem gan pa telefonu, 
gan pa  e-pastu, gan ar uzrunām 
Pertas Latviešu radio stundā, at -
gādinādams, ka daudziem pasu 
termiņš drīz beigsies un bez pasu 
stacijas palīdzības, lai atjaunotu 
savu pasi, būs jābrauc uz Latviju. 
Tai pašā laikā daudzi pilsoņi 
apzinājās, ka oktobrī izdotais, 
jaunais Latvijas Pilsonības li -
kums, attiecas tieši uz viņiem. Ar 
šo ziņu viņi griezās pēc padoma 
un palīdzības pie goda konsula, 
lai savu Latvijas pilsonību re  ģis-
trētu Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldē Latvijā. Šāda re -
ģistrēšanās viņiem dod pilnas 
Latvijas pilsoņa tiesības un nā -
kamās 12. Saeimas vēlēšanās, 
kuŗas notiks š. g. 4. oktobrī, arī 
jaunie pilsoņi varēs ņemt dalību 
un ievēlēt jaunu Latvijas Saeimu.

Lai to varētu darīt, visiem ir 
vajadzīga derīga Latvijas pase, 
un atbraukusī mobilā pasu no -
formēšanas stacija dod iespēju 
šādu pasi vēl laikus iegādāties. Tā 

nu 10.augusta svētdienas rītā pie 
Pertas Latviešu centra sāka pul-
cēties ļaužu grupiņas –  gan radi, 
gan draugi, gan paziņas, daži no 
kuŗiem nebija redzēti mūsu vidū 
jau ilgāku laiku. Bija gandrīz tāda 
kā svētku sajūta, ar tik daudz 
ciemiņiem. Cilvēki brauca no 
tuvienes un tālienes. Vairāki bija 
pat mērojuši piecu stundu ceļu 
no Rietumaustrālijas pašiem 
dienvidiem: no Albanijas, Den-
mārkas un Baseltonas.

Mobilā pasu stacija strādāja ar 
pilnu jaudu visu dienu un tikai 
jau pēc septiņiem vakarā mēs 
iznācām ārā un devāmies atpakaļ 
uz viesnīcu labi pelnītā atpūtā. 
Mūsu ciemiņiem –  ierēdnēm vēl 
tomēr bija jānosūta dažādi dati 
uz Latviju. Pirmdienas rītā viss 
sākās atkal no gala, bet tad gan 
mēs beidzām vēl pirms pusdien-
laika, kad kopumā bija nofor-
mētas turpat 60 pases.

Goda konsuls nu varēja izlietot 
šīs dažas atlikušās stundiņas un 
ciemiņiem izrādīt kaut ko no 
Pertas skaistuma. Jau pirmā va  -
karā apskatījām Pertu nakts 
ugunīs no augstā Ķēniņa parka 
un apbrīnojām slaveno Pudeļ-
koku, nākamajā dienā braucām 
padzīvoties kopā ar Austrālijas 
ķenguriem, koala lācīšiem un 
citiem īpatnējiem Austrālijas 
dzīvniekiem. Ceļā uz dzīvnieku 
parku bija arī jāiegriežas vīn da-
rītavā nogaršot slavenos Rietum-
austrālijas vīnus. Diemžēl mēs 
nevarējām  šeit ilgi uzkavēties, jo 
vēl bija daudz ko redzēt. Pēc 
zvēru parka braucām uz jūru. 
Ciemiņiem taču bija jāredz In -
dijas okeans.

Tā nu gar okeana krastu de -
vāmies  līdz Fremantles ostai un 

tikai tā vien paspējām tikt Jūr-
niecības mūzejā, pirms to slēdza 
ciet, bet goda konsula vārdu gan 
izlasījām uz slavenās migrantu 
sienas mūzeja priekšā. Paēduši 
vakariņas zvejnieku ostā pie itaļu 
„Ciccirello”, braucām tālāk uz 
Manduru, kur Indijas okeanā 

agri jāceļas un jātiek uz lidmašī-
nu, lai lidotu uz Adelaidi. Bijām 
izbraukājuši lielāko daļu Pertas 
un pa ceļam izdziedājuši savas 
rīkles, tagad bija jāatpūšas.

Jau sešos no rīta atkal bijām 
augšā. Brokastis, viss sapakots 
mūsu mazajā „karietītē”, un uz 

sāksies atkal no gala.
Paldies, Evija un Dace, par jūsu 

lielo darbu, bez kuŗa 4. oktobrī 
Pertā būtu daudz mazāk balsotāju 
mūsu valsts vēlēšanās, un mēs 
ceram, ka jūs kaut ko arī redzējāt 
no Pertas, ka tas jums patika un 
reiz atkal mudinās pie mums 
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mazgājām kājas: tas esot obligāti 
jādara Rietumaustrālijas apcie-
motājiem. Pēc krūzes kafijas un 
Austrālijas Anzac biskvīta brau-
cām 70 km atpakaļ uz Pertu un 
tad uz „čuču muižu”, jo no rīta 

lidostu prom. Te nekāda ilgā 
gaidīšana vairs nebija, un pēc tam, 
kad goda konsuls norīkoja divus 
policistus mūs kopā no  fo to grafēt, 
šķīrāmies, jo mūsu viešņām priek šā 
Adelaide, kur pasu noformēšana 

atgriezties. Pasūtījām jums labu, 
siltu laiku un mēģināsim to atkal 
darīt nākamo reizi, cerēdami ka 
tā nebūs tik ilgi jāgaida kā šī, jo 
pilsonības reģistrēšanās rindas 
atkal sāk stiepties gaŗumā.

Dziesmu svētku karogu pēc 
tradicijas nodeva tālāk nākamo 
svētku rīkotājiem, šoreiz –  ASV 
XVI Rietumkrasta dziesmu svēt-
ku rīcības komitejas pārstāvjiem. 
Svētki notiks  nākamgad Sanhosē 
(San Jose) pilsētā, Kalifornijā. Pēc 
karoga nodošanas sekoja vieno-

Latvijas un citām zemēm, ir 
nepieciešami un pozitīvi. Svēt-
kos tiekoties ar dalībniekiem no 
Latvijas un citām zemēm, sajutu 
to patieso sajūsmu, ar kādu viņi 
piedalās mūsu svētkos. 

Vairāk nekā četrdesmit gados 
esmu apmeklējis gandrīz visus 

meklētāju skaits sarūk, bet šoreiz 
jutos satriekts. Arēnā esot bijis 
1750 cilvēku, bet šķita, ka ir ma  zāk. 
Arēnā vietas ir 19 000 ska tītājiem 
– varat iedomāties, kā tas iz  ska-
tījās! Publiku sasēdināja arēnas 
vienā galā, tālajā otrajā galā bija 
mūziķi un pieteicējas pults. De -

kā jutās dejotāji un arī rīkotāji. 
Tie, kuŗi bija publikā, dedzīgi ap -
laudēja un sajūsmā dzīvoja visam 
līdzi! Tā gribējām, lai de  jotāji jūt, ka 
viņu pūles ļoti augstu novērtē!

Bet nebeigšu savu rakstu ar 
skumjām pārdomām.  

Kāpēc Gaismas arēna? Pirms 

cības komitejas priekšsēdei Bai-
bai Bredovskai, kuŗa līdzēja to 
izkārtot. Paldies Latviešu fondam! 
Turpināsim arī mēs to atbalstīt! 

Bet gaisma staroja ne vien no 
griestiem. Tā staroja no katra 
dejotāja, pavadītāja un rīkotāja. 
Tā staroja arī no publikas. Šo 

Gaismas arēna

jošā „Daugav‘ abas malas“, ko 
visi dejotāji un skatītāji no  dzie-
dāja, rokās sadevušies un līgani 
šūpojoties, kā jau vienmēr. Lai 
nesadalās ne Daugav‘ abas malas, 
ne latvieši visās malās! Tas, ka 
šos svētkus balstīja un kuplināja 
dziedātāji, mūziķi un dejotāji no 

Ziemeļamerikas dziesmu svēt-
kus, taču nekad nebiju piedzīvojis 
to, ko piedzīvoju šoreiz, ieejot 
arēnā. Tā bija gandrīz tukša!!! 
Neticēju savām acīm. Vēl pirms 
pieciem gadiem šī pati arēna bija 
gluži pilna. Nav jau noslēpums, 
ka līdz ar katriem svētkiem ap -

jotājiem nācās dejot arēnā, kas  
izskatījās gaužām tukša. Viens 
no iemesliem varēja būt tas, ka  
šis uzvedums notika plkst. 4:00 
pēcpusdienā, svētdienā, svētku 
pēdējā dienā, kad daudzi jau 
aizbraukuši mājās. Man bija ļoti, 
ļoti žēl, jo varēju gan iedomāties, 

pieciem gadiem šajā pašā arēnā 
apgaismojums tautasdeju lieluz-
vedumam bija vājš, bija tādas 
tumsā tītas dejas. Šoreiz atsaucās 
Latviešu fonds un citas organi-
zācijas, kuŗas ziedoja naudu, lai 
būtu labi apgaismota deju grīda. 
Te arī jāizsaka paldies svētku rī -

vienu dienu First Ontario Centre 
arēna bija mūsu Gaismas arēna.

Sirsnīgākais paldies vēlreiz kat-
ram dejotājam, deju kopu vadī-
tājam, mūziķim, koristam, rīko-
tājam un darbiniekam! Pateicoties 
jums, mums palicis tik daudz 
skaistu atmiņu.
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Grāmatas autore Astrīda Jansone iesvētību dienā

ASTRĪDA JANSONE

(Turpinājums sekos)

Dālinga līkloči
Vienas trimdinieces dzīves stāsts

FRAGMENTI NO TOPOŠAS GRĀMATAS

(Turpināts no Nr. 31)
Laikam nekad vairs dzīvē man 

sevis nav bijis tik žēl kā toreiz, 
tāpēc izvilku savu zābaku no 
dubļiem, uzkāpu atpakaļ uz trak-
tora, sēdēju un raudāju. Nezinu, 
cik ilgi, bet, kad saimnieks sāka 
mani meklēt, jau bija tumšs. Kad 
viņš ar savu lukturi bija mani 
atradis un ieraudzīja, cik dziļi 
dubļos esmu iepērusies, viņš 
kļuva dikti dusmīgs un kliedza 
uz mani kā negudrs. Toreiz gan 
vēl nesapratu, ko viņš tā sabļāva, 
bet labs nekas tas nevarēja būt. 
Es turpināju raudāt, jo biju pār-
liecināta, ka viņš mani patrieks 
un patrieks visu mūsu ģimeni. 
Pagāja vairākas stundas, kamēr 
es tiku no bedres laukā, bet tam 
bija vajadzīgs ne tikai viņš un 
otrs traktors, bet vēl kaimiņš ar 
savu traktoru. Vēl tagad nezinu, 
kāpēc viņš mani nepatrieca, bet, 
mājās ejot, vēl iedeva baterijas 
lampiņu, lai es kādā citā dubļu 
peļķē nenoslīkstu. Vēlāk izdo-
māju gan, kāpēc viņš mani patu-
rēja. Es viņam galu galā biju ne 
tikai fermas puika, bet arī kal-
pone, jo manos darbos ietilpa arī 
veļas mazgāšana un gludināšana, 
bērnu “daiperēšana”, barošana un 
auklēšana, trauku mazgāšana, 
reiz pat vienā istabā izliku tapetes. 
Tas ir, iemācījos darboties ar ta -
petēm, jo līdz tam es tās pat ne -
biju redzējusi. Vissmagāk strādāt 
es dabūju Lieldienu svētdienā 
(Amerikā otrās Lieldienas nav 
svinama die  na), kad saimniekam 
bija jāno dod pārdotā labība. Viņa 
labība atradās virs kūts griestiem, 
kuros bija paprāva četrstūraina 
lūka. Zem tās viņš pabrauca kra-
vas automašīnu un atvēra lūku, 
lai labība birtu mašīnā. Lai labība 
turpinātu birt, man bija jākāpj 
augšā un nepārtraukti tā jāšķi-
pelē lūkā iekšā. 

Kad vakarā pārrados mājās, 
memmīte mani nepazina. Mati, 
uzacis un skropstas bija tā pie-
putējušas, ka izskatījās pēc pe -
lēkas vilnas dzijas gabaliem, de -
guns bija aizdambējies, un es vēl 
trīs dienas spļāvu melnu. To va -
karu mazgājos vairākos ūdeņos, 
lai atkal justos kā cilvēks.

Liekas, mūsu sponsori Amerikā 
domāja, ka mēs esam mucās 
auguši un pa spundi baroti, jo 
vienu dienu man saimniece jau-
tāja, vai es zinu, kas ir radio, tur-
klāt norādīja uz vienu ļoti vec-
modīgu brūnu kasti. Tas man 
trāpīja nepareizajā vietā un laikā. 
Es viņai diezgan nelaipni atbil-
dēju, ka ne tikai zinu, kas tas ir, 
bet zinu arī, kā tas darbojas, un 
vēl pateicu, ka esmu to pat izjau-
kusi un salikusi kopā. Arī tele-
fons viņiem bija tāds, kādu es 
līdz tam nebiju redzējusi. Tā bija 
garena brūna kaste pie sienas ar 
ciparu ripu augšdaļā un apakšējā 
daļā tāda kā melna taurīte. Sānos 
uz tādas kā dakšiņas vada galā 
turējās kaut kas līdzīgs melnai 
desai ar vienu resnāku galu. Es 
diezgan ātri ievēroju, ka viņa citu 
reizi taurītē runā iekšā, bet citu 
reizi tikai pieliek pie auss to 

resnāko desas galu un otru roku 
uzliek taurītei virsū. Sapratu, ka 
tad viņa klausās, ko runā cilvēki 
uz “party line” (telefona pievads 
kopējs vairākām ģimenēm).

Pēc vairāku mēnešu tāda darba 
vienu svētdienas rītu saimnieks 
man izmaksāja pirmo algu – pie-
 cus dolārus – un tajā pašā dienā 
visu ģimeni veda uz baznīcu. No 
mācītāja teiktā daudz nesapratu, 
jo likās, ka viņš runā pārāk ātri, 
bet, kad pēc sprediķa divi vīri 
apstaigāja baznīcēnu rindas ar 
ķeseli garā koka kātā, apjēdzu, ka 
tā viņi savāc kolekti.

Kad ķesele nonāca manā degu-
na priekšā, ar lielu nožēlu atva-
dījos no savas pirmās algas. Vēlāk 
izrādījās, ka tā ir arī vienīgā pie 
Hansona nopelnītā alga. Vairākas 
reizes pie mums bija ciemojusies 
viņa māsa Alīse Hoglama (Alice 
Houglum) kundze, kurai ar vīru 
piederēja ferma kādas 50 jūdzes 
tālāk. Viņa bija izdomājusi, ka 
brālis mūs par daudz izkalpina, 
un bija gatava visu ģimeni glābt. 
Tā viņa panāca, ka vecākus un 
abas mazās māsas aizveda pie 
sava brāļa Orfīlda Pētersena (Or -
field Petersen), mani viņa paņēma 
līdzi uz savu fermu. Diezgan ātri 
es sapratu, kāpēc notika šī “glāb-
šana”. Jāstrādā man bija tāpat kā 
iepriekš, tikai tagad man bija jā -
vāc pieci bērni iepriekšējo divu 
vietā vecumā no diviem līdz de -
viņiem gadiem. Tad viņa vēl at -
cerējās, ka ar vīru nav bijusi atva-
ļinājumā kopš kāzām, un nolēma 
uz nedēļu aizbraukt uz Kanādu. 
Atstāja mani ar saviem pieciem 
bērniem, 11 govīm, 20 aitām, 10 
cūkām un kādu simtu vistām, 
un, kad viņu mašīna aizripoja aiz 
ceļa līkuma, man drebēja ne tikai 
rokas, bet arī kājas. Biju nobiju-
sies kā diegs.

Tas nekas, ka ledusskapis bija 
piekrauts ar ēdamo un dzeramo 
bērniem, pieliekamais gandrīz 
pār pildīts. Problēma bija tā, ka es 
pavārmākslā biju absolūta nulle. 
Jau pirmajā vakarā es, cepot stei-
kus, vakariņas salaidu galīgā dēlī, 
jo nezināju, ka ilgi cept tos ne -
drīkst. Tie bija tik cieti, ka ne -
viens bērns tos negribēja ēst, un 
man viņiem bija jāsacep lērums 
pankūku. Savas neprasmes dēļ 
tās cepu vairākas dienas no vie-
tas un pati ēdu tos cietos steikus. 
Vakarā, kad beidzot bijām pa  ēdu-
ši un krēslas stundu pavadījām 
pagalmā ar dažādām spēlēm, es 
ievēroju, ka mums piemājas me -
žiņā parādās un pazūd spožas 
uguntiņas. Parādās un pazūd at -
kal un atkal. Nekad vēl neko tādu 
nebiju redzējusi, un vienīgais, ko 
par tādām varēju iedomāties, ir 
kādreiz pasakās lasītās mald ugun-
tiņas. Tagad pašai kauns to pie -
minēt, bet toreiz nobijos ne pa 
jokam. Saprotams, ka bērniem to 
nevarēju ierādīt, un tāpēc neko 
nejautāju, bet ātri savācu bērnus 
pa istabām un tad pa gultām un 
visiem logiem aizkarus savilku 
ciet, lai uguntiņas vairs neredzētu. 
Gulēju ar segu virs galvas, jo par 
to, ka uguntiņas nelīdis man zem 

segas, biju diezgan droša. Pēc 
tam pa vakariem līdz tumsai ārā 
vairs nesēdējām.

Vislielākais tās nedēļas pārbau-
dījums man bija nedēļas vidū, kad 
kā parasti uzcēlos sešos un kūtī 
atklāju, ka esam bez elektrības. 
Aiz bailēm man sacēlās pat tie 
mati, kuru man vairs nebija, jo es 
nekad vēl nevienu govi pilnībā 
nebiju izslaukusi bez elektriskās 
slaucamās mašīnas.

Nepateikšu, cik asaru iebira 
piena spainī jau pie pirmās go -
tiņas. Arī govis, likās, bija lielā 
nesaprašanā, jo tādu slaucēju vi -
ņas vēl nebija piedzīvojušas, un 
es ne tikai no pirmās vien ar asti 
dabūju pa aci. Bet tur es nevarēju 
līdzēt, es biju tas, kas biju, slaucēja 
– nepratēja. To gan zināju, ka 
govis ir jāizslauc, un slaucu, slau-
cu, slaucu... līdz vienpadsmitiem 
dienā, un tad jau cūkas kvieca, 
aitas blēja, vistas kla dzināja, bērni 
kašķējās un bļāva, un es puņķojos 
un birdināju asaras. Šī bija jau 
otrā reize, kad es no  žēloju to 
dienu, kad ierados Ame rikā. 
Sāpēja mugura, sāpēja kājas un 
rokas. Pirkstus vairs nevarēju 
dabūt taisnus, pati biju tik līka kā 
dārznieka nazītis un nezināju, 
vai līdz vakaram izturēšu. Tomēr 
izturēju to dienu un vēl trīs die-
nas. Kad beidzot pārradās saim-
nieku pāris, es aiz prieka būtu 
varējusi mest kūleņus, ja mugurā 
vēl nebūtu aizķērusies tā lielās 
slaukšanas sāpe. Bet tad es jau 
biju pārliecināta, ka ilgi neizturē-
 šu arī šīs saimniecības darbus, jo 
tāpat kā iepriekšējā man bija 
jāstrādā ne tikai istabās un kūtī, 
bet arī sakņu un puķu dārzā, kā 
arī laukos. Sakņu dārzu ravējot, 
smagi apdedzinājos, un tās saules 
pēdas uz savām rokām un ple-
ciem var redzēt vēl tagad.

Reiz pat vedu mēslus no kūts. 
Tas man bija viens no smagā ka-
jiem pārbaudījumiem, jo te govju 
mēsli sakrita tādā kā 15 centi-
metru dziļā grāvī, un man jāstāv 
uz celiņa un tie mēsli jādabū ve -
zumā. Tad jāņem zirgs pie pavadas 
un jāved uz lauku. Jau ar pirmo 
vezumu, kad es, zirgam vienā pusē 
būdama, neredzēju, ka zirga otra 
ilkss aizķērās aiz kūts slīdošajām 
durvīm, un tās ar lielu blīkšķi 
kopā ar visu slidināmo mehā nis-
mu atradās vircas peļķē. Daudz 
rupju vārdu nezināju, bet tad 
laikam gan visus, ko zināju, arī 
izspļāvu vienā elpas vilcienā. Sa -
protams, ka saimnieks par šo manu 
veikumu nebija priecīgs, bet ne -
kliedza gan kā iepriekšējais. Viņš 
laikam beidzot saprata, ka pie 
tāda darba nebiju radusi, ka tas 
varētu būt man par smagu. Mani 
briesmīgi kaitināja arī tas, ka kun-
dze mani diezgan bieži ņēma sev 
līdzi uz “Ladies Aid” (kaut kas 
līdzīgs latviešu draudzes dāmu 
komitejai) sapulcēm, lai iepazīs-
tinātu savas draudzenes ar īstu, 
dzīvu “dīpīti”, turklāt tad savā 
starpā sarunājās tā, it kā manis 
tur nemaz nebūtu un es nesa -
prastu nekā no tā, kas tika par 
mani runāts. Ne reizi vien man 

gribējās arī viņām pateikt savas 
domas. Es jutos kā mērkaķis 
cirkā, no kura skatītāji gaida ko -
miskus trikus. Diemžēl man ne -
kas nelikās jocīgs, un tuvākas 
bija asaras nekā smiekli. Jau biju 
gatava atzīt, ka labāk būtu bijis, ja 
laipnā kundze mani no pirmā 
saimnieka nebūtu glābusi, bet vēl 
vairāk nožēloju to, ka biju uzkā-
pusi uz vistu kūts jumta un mē -
ģināju to labot, neraugoties uz to, 
ka augstumu es absolūti nepanesu. 
Biju jumtam jau vairākus sapu-
vušos dēlīšus norāvusi, un tur 
jau bija paprāvs laukumiņš tikai 
ar šķērskokiem.

Izmisīgi pie jumta pieplakusi, 
turējos šā laukumiņa malā un 
pamazām izņemto jumta dēlīšu 
vietā liku jaunus. Pēkšņi uz jumta 
netālu no manis uzlidoja akmens, 
un es izdzirdēju savu vārdu. Sa -
trūkos un, strauji apkārt griežo-
ties, gandrīz uzkritu virsū perē-
tājai vistai. Biju jāteniski uzkri-
tusi vienam no jumta šķērsko-
kiem, bet, par laimi, paguvu sa -
griezties un smagi nobrāzu tikai 
labā ceļa iekšpusi. Nokāpu no 
jumta un gandrīz piekāvu kai -
miņu saimnieku, kurš gribēja 
zināt, kur ir saimnieks. Es viņu 
neesot dzirdējusi! Tajā brīdī es 
biju gatava kaimiņu kopā ar 
saimnieku aizsūtīt uz elli, jo celis 
sāpēja briesmīgi, un šad tad tas 
sevi liek just vēl tagad. 

Kopš man bija jādara arī daudzi 
mājas darbi iekšpusē, es bieži 
ēdienreizēs dabūju kavēties, un 
pie galda tiku tikai tad, kad citi 
jau bija paēduši. Tas nozīmēja, ka 

reti kad tiku pie gaļas un salātiem, 
jo visbiežāk pāri bija palikuši ti -
kai kartupeļi un mērce vai maize un 
sviests, vai piens. Strādāju smagi, 
un ēst gribējās, un tā nemaz ne -
jutu, cik pamatīgi biju pieņē mu-
sies svarā. Ikdienā valkāju tikai 
saimnieka dotās darba drēbes un 
pati to neapjēdzu, pirms saim-
niece aizveda uz pilsētu, lai no -
pirktu man jaku. Gandrīz paģību, 
kad lielveikala skatlogā ieraudzīju 
savu attēlu un sapratu, ka resnais 
cilvēks, kas skatās man pretim, 
esmu es pati. Biju tik satriekta, ka 
uz vietas gribēju zemē ielīst, bet 
zemei tādu baroklīti nevajadzēja, 
un tā man neatvērās. Darbs šeit 
un tas, ko tas ar manu slaido 
augumu bija izdarījis, mani gan-
drīz iedzina depresijā. Rakstīju 
māsām izmisuma pilnas, asarām 
slapinātas vēstules, jo pašai sevis 
bija ļoti žēl. Ja cerēju uz māsu 
līdzjūtību, tad biju pārrēķinā ju-
sies, jo māsām manas vēstules 
likās līdz asarām komiskas un 
maz ticamas.

Labi gan, ka arī māsām viņu 
jaunā dzīve Amerikā nebija pa 
prātam, un Vijolīte ar Muncīti jau 
bija sarunājušas, ka pārcelsies uz 
Fargo, Ziemeļdakotā. Ar labu cil-
vēku palīdzību jau bija dabūjušas 
dzīvokli un darbu. Tur viņas jau 
bija paguvušas iepazīties ar lat-
viešu puišiem, un, kad ar viņu 
mašīnu bija atbraukuši pie manis 
uz laukiem ciemos, es biju kā 
spārnos un gatava tūlīt uz vietas 
atstāt fermu un saimnieku.
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MAIJA ŠĶINĶE

11. Lielā skautu un gaidu nometne 
„Mantojums” ir atklāta!

11. Lielā skautu un gaidu no -
metne “Mantojums” tika atklāta 
2014. gada 17. augustā amerikā-
ņu skautu īpašumā Winnebago 
Scout Reservation Rockaway pil-
sētā Ņudžersijas pavalstī .

Jau sestdien, 16. augustā, no -
metnes vietā notika liela rosība. 
Nometnes rīkotāji ir ņujorkieši – 
no Rīgas (90.) skautu vienības 
vad. Inta Šķinķe un no Zilā kalna 
(4.) gaidu vienības vad. Kristīna 
Putene. Nometnes organizēšanas 
komitejā sastāv Ņujorkas skautu 
un gaidu vadītāji un abu vienību 
labvēļi: vad. Mārtiņs Putenis, 
Edgars Zālīte, Linda Byron, Velta 
Soucie. Sestdienas pēcpusdienā 
visi ar saviem palīgiem veica no -
metnes pēdējos priekšdarbus – 
pieliekot ceļa zīmes, sadalot apakš-
nometņu vietas un citus pēdējā 
brīža darbiņus.

Sēstdienas rītā, 17. augustā,  pir-
mos nometņotājus sagadīja vad. 
Ints Rupners, un tos novirzīja tā -
lāk uz reģistrāciju. Pie reģistrāci-
jas galda nometnes dalībniekus 
sagaidīja vad. Ilze Rupnere, vad. 
Maija Šķinķe, rovers Pēteris Ai  -
vars, kasiere Linda Byron, Gunta 
Ģiga, Jana Tetere un vad. Maija 
Laiviņa kuŗa visiem izdalīja pī  -
rāgus un novēlēja labu nomet-
ņošanu, kā arī parādīja tālāko 
ceļu uz apakšnometnēm.

Pirmais ierodas lielais autobuss 
no Kanadas ar 42 dalībniekiem, 
tajā Toronto Rīgas (72.) skautu 
vienība, Gaujas (14.) gaidu vie-
nība, un no Hamiltonas Ventas 
(10.) gaidu vienība. Tam sekoja 
nometņotāji no Ņujorkas skautu 
un gaidu vienībām, autobuss no 
Bostonas ar Daugavas (8.) skautu 
vienības un Sauleskalna (7.) gai du 
vienības18 dalībniekiem. Dienas 
laikā iebrauca dalībnieki no Či -
kāgas Staburaga (70.) skautu un 
Gaujas (6.) gaidu vienībām, kā 
arī no Kalamazū Lielupes (175.) 
skautu vienības. Ir arī pārstāvji no 
Milvoku skautu vienības. No Aus-
trālijas skautu un gaidu jendām 
nometnē piedalās 18 dalībnieki. 

Nometnē kopsummā 102 skauti 
un 90 gaidas no Latviešu skautu 
kustības un Latviešu gaidu kus-
tības. No Latvijas Skautu un gai du 
centrālās organizācijas ir iera du-
šies 29 skauti un gaidas. Tātad 
nometņotāju skaits ir 221!

Pēc reģistrācijas sākās nomet-
nes iekārtošana pa darbības pakā -
pēm, guntiņu apkašnometni Sēk-
liņas vada vad. Larisa Kaliņa no 
Gaujas (14.) gaidu vienības To -
ronto, mazskautu apakšnometni 
Zemes sargi vad. Kalvis Cers no 
Staburaga (70.) skautu vienības, 
skautu apakšnometni Strēlnieki 
vada vad. Ēriks Puriņš no Dau-
gavas (8.) skautu vienības Bos-
tonā, gaidu nometni Pareizais ceļš 
vad. Karmena Ziediņa no Saules-
kalna (7.) gaidu vienības Bostonā, 
roveru apakšnometni Lāčplēši 
vad. Reinis Sīpols no Rīgas (90.) 
skautu vienības Ņujorkā un vad. 
Krista Lenšs no Gaujas (6.) gaidu 
vie nības Čikagā vada lielgaidu 
apakš nometni Dainas.

Nometnes atklāšana notika plkst. 
5:00 pēcpusdienā. Gan skauti, gan 
gaidas sastājās pa valstīm, jen-
dām, vienībām. Pēc aicinājuma no -
metnes dalībnieki iesoļoja karogu 
laukumā. Skautu komandantei 
vad. Intai Šķinķei seko trīs tra-
dicionālie Latvijas karogi, kuŗus 
parādes laukumā ienes vadītāji 
Arnis Korolkēvics, Ēriks Kākulis 
un Matīss Puriņš. Tad seko visi 
skautu nometnes dalībnieki. Gaidu 
nometnes komandantei vad. Kris-
tīnai Putenei ar Latvijas karogiem 
seko vadītājas Anda Spal viņa, 
Dagnija Spuntele-Lapiņa, un 
Daina Bunga. Karogiem seko 
gaidu nometnes dalībnieces. Kad 
nometne nostādīta, ienāk Lat vie šu 
skautu priekšnieks vad. Pēteris 
Aivars, Latviešu gaidu priekšnie-
ce vad. Nora Aivara un Latvijas 
Skautu un gaidu centrālās orga-
nizācijas Latvijas skautu priekš-
nieks v.v. Jānis Iklāvs.

Vad. Pēteris Aivars, atklājot 11. 
Lielo nometni, uzsveŗ:

“Šogad paiet 97 gadi, kopš lat-

viešu zēni 1917.gadā sāka skautot 
Latvijā. Piecus gadus vēlāk, 1922. 
gadā šai jaukai domai pievienojās 
meitenes un sāka gaidot Latvijā. 
Otrais pasaules kaŗš pārtrauca 
skautu un gaidu darbību Latvijā. 
1945. gadā Vācijā, DP nometnēs 
tika nodibināta Latviešu skautu 
kustība un Latviešu gaidu kus-
tība, lai trimdā varētu turpināt 
skautot un gaidot. Tā arī vēl šo -
dien, 69 gadus vēlāk, pastāv Lat-
viešu skautu kustība un Latviešu 

 rikas. Katrai nometnei ir bijis 
savs raksturs, savas īpatnības un 
savs gars. Bet visās nometnēs mūs 
ir vadījuši mūsu skautu un gaidu 
likumi, kas mums ir devuši mūsu 
skautu un gaidu nerimtīgo garu. 
Smelsimies no mūsu mantojumu 
akas un baudīsim šo nedēļu pil-
nībā. Vēlu jums atjaunot vecās 
draudzības, rast jaunus draugus, 
uzpildīt savu atmiņu mugur-
somas un braukt mājās piepildī-
tiem ar skautu un gaidu garu! Ar 

un zemessargi, aizstāvot mūsu 
Latviju. Tās ir mūsu mīļās tau-
tasdziesmas jeb dainas un mūsu 
latviešu literātūra, kuŗā mēs sa  sto-
pam Lāčplēsi, kas cīnās ar Mel no 
bruņinieku. Mantojums ir skautu 
un gaidu mākas, likumi un so -
lījumi, ko paaudzes pirms jums 
ir saglabājušas. Mantojumā arī esat 
saņēmuši skaisot dabu ap jums, 
kas mums visiem ir jāsargā.”

Nometni apsveica Amerikas 
Latviešu apvienības priekšsēde 

gaidu kustība ārpus Latvijas, un 
mēs visi šodien esam šeit kopā 
pulcējušies. Pirms 47 gadiem mēs 
sākām tradiciju rīkot Lielās no -
metnes jubilejas gados. 1967. ga -
dā notika pirmā Lielā nometne 
“Tēvzeme”. Starplaikā esam rīko-
juši trīs Lielās nometnes Kanadā, 
divas Lielās nometnes Katskiļos, 
Ņujorkā, vienu Lielo nometni Ma -
sačusetā un divas Lielās nomet-
nes Mičiganā. Un tagad esam 
Ņudžersijas pavalstī,  lai nomet-
ņotu 11. Lielā nometnē “Manto-
jums”. Mēs esam braukuši no Aus -
trālijas, Latvijas, Kanadas un Ame-

šo paziņoju 11. Lielo nometni 
par atklātu!”

Karogu mastos uzvijas ASV, 
Latvijas, Kanadas un Austrālijas 
karogi.

Latviešu gaidu priekšniece vad. 
Nora Aivara, sveicot nometņo-
tājus, sacīja:

“…bet kas tad īsti ir Mantojums? 
Mantojums ir tas viss, ko jūs katrs 
esat saņēmuši no saviem priekšte-
čiem. Tas var būt labs padoms, 
kā izvēlēties pareizo ceļu Varbūt 
tā ir sēkliņa no mammas vai vec-
māmiņas stāda. Tā ir mūsu tau-
tas vēsture, kur cīnījās strēlnieki 

Anita Bataraga, Latvijas Skautu 
priekšnieks Jānis Iklāvs. Tika no -
lasīts apsveikums no Latvijas 
Gaidu priekšnieces vad. Līgas 
Jagmanes.

Pēc oficiālās nometnes atklā-
šanas visi nometņotāji devās uz 
svētbrīdi, kuŗu vadīja Nujorkas 
ev.lut draudzes diakons Indriķis 
Kaņeps, tad uz kopējām vakari-
ņām, kuŗas bija sagatavojuši ame-
rikāņu skautu nometnes īpaš-
nieku darbinieki.

Vakarā vēl atklāšanas uguns kurs, 
to vadīja vad. Dace Strīp niece, Ka -
nadas gaidu jendas priekšniece.

Dvēseles svētki Burtniekos
„Ezeram pa visu gaŗum gaŗo 

mūžu bija sakrājies tik daudz 
ko stāstīt, un Ķūķis bija ļoti 
pacietīgs klausītājs. Lielie viļņi 
pašķīrās kā milzu grāmatas 
lapas... Ezera atmiņā atdzīvojās 
seni un noslēpumaini notiku -
mi, tik seni, ka ilgajā gadu gaitā 
bija dziļi jo dziļi iegrimuši 
dzelmē un tos cieši bija apviju-
šas ūdenszāļu lunkanās saknes”. 
Tā sākas dzejnieka Pēteŗa Zir-
nīša pasaku grāmata „Ķūķis 
stāsta Burtnieku ezera teikas”. 

Kad ieradāmies Burtniekos, 
ezers klusi mirdzēja novakares 
saules staros. Laikam Pēteris 
Zirnītis, Ķūķim piepalīdzot, vi -
sas tā teikas un stāstus būs pie -
rakstījis, tāpēc Burtnieks gu lēja 
tik mierīgs, it kā labu darbu 
padarījis un iesnaudies no sava 
lielum lielā vecuma. Tai dienā 
– 8. augustā – māksliniece Anita 
Jansone- Zirnīte ar Burt nieku 
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novada financiālo atbalstu un 
apgāda „Mansards” pa  līdzību 
laida tautās ceturto grā  matu par 
Ķūķi (pirmā iznāca pirms 31 ga -
da – 1983., otrā – 2012., trešā – 
krāsojamā grā mata – 2013. ga -

dā). Viņa ir uzzīmējusi meln-
baltas illustrā cijas (pirmās divas 
bija ar krā sainiem zīmēju-
miem).

Anita Jansone-Zirnīte nebūtu 
Anita Jansone-Zirnīte, ja viņa 
ļautu visam noritēt kā parasti. 
Atkārtošanās viņai šķiet gar lai-
cīga. Šoreiz grāmatas laišanu 
klajā svinēja Burtnieku parkā, 
kuŗu ar lielu gaumi un rūpību 
savulaik iekārtojis pēdējais pils 
īpaš nieks barons Vilhelms fon 
Šrē ders. Tā vidū izrakts dīķis, kur 
joprojām aug sarkanās ūdens  -
rozes, par ko parūpējusies sla-
venā Burtnieku daiļdārz niece 
Zenta. Un dīķa vidū ir Mīlestības 
saliņa, apaugusi ar simtgadīgiem 
kokiem. Pēc ie  priekšējā vakara 
negaisa laiks bija silts, saulīte 
visus apmīļoja un iepriecināja 
Anitas Jansones-Zirnītes viesus. 
Māksliniece šo grāmatu saņēma 
jūlija pēdējā dienā, kad reiz bija 

kārts viņas šūpulis. Tātad šīs 
bija mazliet novēlotas dzimša-
nas dienas svinības. Un kas var 
būt lie  liskāks par jubilejas svi-
nēšanu ar labi padarītu darbu!

Mīlestības saliņā viesus sa -
gaidīja no siena darināts Ķūķis, 
kuŗš lepni sēdēja siena krēslā 
pie siena galda. Turpat netālu 
stāvēja viņa draugs, acīmredzot, 
Sprīdītis, arī no siena veidots, 
un kokos zvanīja siena zvani. 
Grīdsegas un zirgu deķi aicināja 
apsēsties zālājā.

Te sapulcējās paši tuvākie 
cilvēki, ar kuŗiem kopā sen sen– 
1988. gadā – Lāčplēša svētki 
svi   nēti un uzgavilēts Zigmara 
Liepiņa un Māras Zālītes roko-
perai „Lāčplēsis”, baznīca atjau-
nota un kuŗus katru gadu sep-
tembra beigās aicina kopā svinēt 
Gara svētkus. Visā notiekošajā 
piebalsoja daba, ar kuŗu mēs vi -
si šajā brīdī dzīvo jām uz vienas 

nots. Likās, atgrie zusies jaunība, 
kad nav jāstei dzas, kad var iz -
baudīt laika rāmo ritējumu un 
izbaudīt sa  runu garšu un kad 
viss pie dzī votais šķiet tepat lī -
dzās, vienlaikus, vienviet. Arī 
pats Pēteris Zirnītis kaut kur 
tepat vien mūs vēroja, iemeties 
koku lapotnē. Žēl, ka mēs, ze -
mes cilvēki, tik smalkas vibrā-
cijas neuztveŗam.

Grāmatas atvēršana kļuva par 
dvēseles svētkiem, kas ievadīja 
dzejnieka 70 gadu jubilejas svi-
nības – viņš dzimis rudens pusē, 
bet aizgāja no mums īsi pirms 
Anitas goda dienas. 2001.gadā 
viņu atdeva zemes klēpim Burt-
nieku kapsētā tieši Anitas dzim-
šanas dienā. Tāpēc šī diena bei-
dzās, apciemojot Pēteri, kam 
šogad uzlikts ļoti lakonisks, bet 
tēlaini ietilpīgs tēlnieka Andŗa 
Vārpas granītā kalts kapa pie -
mineklis.
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Latgales gleznotājs

Iekšēja harmonija nemierīgajā laikā

Visu augustu un septembŗa sā -
kumu Rīgas galerijā „Daugava” 
apskatāma izstāde „Terra Vitae”, 
kas veltīta gleznotāja Osvalda 
Zvejsalnieka 70 gadu jubilejai.

Mākslinieks ir ļoti nozīmīga 
personība Latgales kultūrvidē. 
Dzimis 1944. gadā Varakļānos un 
1971. gadā beidzis Latvijas Māk-
slas akadēmijas Pedagoģijas no -
daļu, viņš strādā Rēzeknes Lie -
tiskās mākslas vidusskolā (tagad 
kolledža), kopš 1993. gada ir tās 
direktors. Kad 1991. gadā Latvijas 
Mākslas akadēmija atveŗ filiāli 
Rēzeknē, viņš kļūst par tās va  dī-
tāju, docentu un visbeidzot pro-
fesoru. Viņš ir bijis ļoti populārās 
Jāņa Streiča filmas „Cilvēka bērns” 
mākslinieks. Kad Latvija atgūst 
valstisko neatkarību, Osvalds 
Zvejsalnieks vada pieminekļa „Vie-
 noti Latvijai” (Latgales Mā  ras) at -
jaunošanu, darbojies Tautas frontē 
Rēzeknē, bijis 7. Saeimas un Rē -
zeknes domes deputāts. Par lielo 
ieguldījumu sabiedriskajā darbā 
un mākslā Osvalds Zvejsalnieks 
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni 
(1997).

Neraugoties uz lielo aizņemtību, 
pirmām kārtām viņš ir māksli-
nieks. Nezinu otru tik nozīmīgu 
gleznotāju Latgalē kā viņš. Šajā 
novadā ir strādājis ne viens vien 
otas meistars, taču nevienam no 
viņiem Latgale nav izvērtusies par 
tik nozīmīgu daiļrades temu, kā   da 
tā ir Osvaldam Zvejsalniekam.

Pēc studijām viņš ātri ieguva 
savu īpašo rokrakstu glezniecībā, 
ko acīmredzot palīdzēja veidot 
Latgales tautas māksla un koktēl-

niecība. Viņa glezniecībā kā tālas 
atbalsis var samanīt Šagāla, Vla-
minka un daudzu citu ietekmi, 
taču viņš ir atradis tikai sev vien 
raksturīgu izteiksmi. Viņa figūru 
un priekšmetu paraupjās formas, 
gleznu smagnējie ritmi, piesāti-

Latgales pilsētas – Rēzekni, Krās-
lavu, Daugavpili, Ludzu, Varak-
ļānus, teju katru nozīmīgāku 
vietu Māras zemē. Viņu pievelk 
vecas mājas, krāšņi dārziņi, lauku 
cilvēku sadzīve. Viņa darbos ļoti 
bieži pāri pilsētai slejas divtorņu 

nāmu kompozicijas statiskumu, 
krāsu kontrastos atklājas iekšēja 
spriedze un pat drāmatisms, kas 
apliecina autora vīrišķīgo attieks-
mi pret notiekošo. Nekad gleznās 
neparādās izskaistināts „smu-
kums” vai sentimentālitāte.

jām, iekšējam satraukumam. Daž-
 kārt pat šķiet, ka mākslinieka ota 
krāsu uzšvunkājumos uz audekla 
top pavirša, lai gan patiesībā trie-
 piens vēsta par gleznotāja iekšējo 
sasprindzinājumu, garī gās pasau-
les jūtīgumu. Savukārt krāsas 

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas mūzejā skatāma Ulža 
Zemzara gleznu izstāde „Vecu-
vecais reālisms”.

„Vairāk cienu skaidru domu, 
skaidru skatu un profesionālus 
tēlošanas līdzekļus”, tās anotācijā 
raksta mākslinieks. Šo skaidro 
skatu un izkopto profesionāli-
tāti var ieraudzīt ik izstādītajā 
darbā. 

Ja 2011. gadā Jūrmalā izdotajā 
albumā „Jūra un krasts” Uldis 
Zemzaris apkopojis jūrai veltītos 
darbus, kas viņam ir viena no 
vistuvākajām temām, tad Jel-
gavā gleznotājs visu uzmanību 
veltījis laukiem, lauku cilvēkiem 
vai dzejniekiem, kuŗiem daba ir 
būtiska daiļrades daļa. Kopš 
1970. gada mākslinieks vasarās 
uzturas Tukuma novada Sēmē 
(nu jau gan kādu laiku vairs 
ne), kur daba pāri slieksnim 
iekāpj teju vai istabā. Šeit rīta 
stundās var novērot dabas mo -
šanos pēc nakts miera, pusdie-
nas tveici un novakarēs krēslas 
nolaišanos un miglas celšanos. 
Arī klusumu, kāds iestājas dabā, 
kad sijā silts vasaras lietus, kas 
atveldzē ik stādu, krūmu un 

koku. Dzīvojot dabas klēpī, 
iespējams pavērot nakts ap -
gaismojumu, rudens krāšņumu 
mežu un silu ielocēs un ziemas 
mazliet sentimentālo skaistumu 
gandrīz vai pirmatnējā nostūrī. 

Kur vēl labāku vietu atrast 
gleznotājam, kuŗam pie sirds ir 
gleznošana dabā! Un Uldis 
Zemzaris to izmantojis, cik vien 
bijis spēka. Tur arī tapusi lielākā 
daļa gleznu, ko viņš rāda 
Jelgavā. 

Nelielas miniatūras mijas ar 
lielāka izmēra darbiem. Ekspo-
zīcijas rāmo ritmu pārtrauc 
portreti – gan ģimenes fiksē-
jumi, gan dzejnieku Vitauta 
Ļūdēna un Jāņa Baltvilka (vi -
ņam nupat svinējām 70 gadu 
atceri) ģīmetnes, arī mazdēla 
Niklāva portretējums bērnībā 
(„Puika”, 1987). Ieskanas arī 
skumjākas notis, kad māksli-
nieks ierauga vecu vīru pļaujam 
pļavu, pilnu ar ziediem („Ziedu 
pļāvējs”, 1982), kas liek atcerēties 
dzīves ziedoņa īslaicību, bet tur-
pat viņš, būdams īstens zobgalis, 
ar smaidu tēlo sevi gleznojam 
dzeltenīgas rudens ainavas vidū 
(„Rudens gleznotājs”, 2011). 

Lauku ainavu Uldis Zemzaris 
uz audekla krāsās licis vairāk 
nekā piecdesmit gadus. Jelgavas 
izstāde sniedz tikai nelielu 
ieskatu paveiktajā. Mākslinieks 
ir vecā labā reālisma piekritējs, 

nātie krāsu pielietojumi atklāj 
mākslinieka emocionālās pasau-
les spriedzi.

Būdams reālistiskās mākslas 
piekritējs, Zvejsalnieks strādā vi -
sos žanros – portreta, vēsturiskās, 
sadzīves un klusās dabas žanrā, 
tomēr pats būtiskākais devums 
atklājas ainavās.

Gleznotājs labprātāk „portretē” 

katoļu baznīcas, kas vēsta par 
Dieva svētību cilvēku darbīgu-
mam un pilnasinīgai dzīvei.

Kaut arī nereti viņa darbos pa -
rādās sadzīviskas un pat prozais-
kas situācijas, tomēr Osvalda 
Zvejsalnieka gleznās tās kļūst par 
rituālu. Notikuma īslaicība māk-
slinieka interpretācijā iegūst mū -
žības dvašu. Neraugoties uz zi -

Kopš 21. gadsimta sākuma 
izplūst visai strikti nodalītie krās-
laukumi, kas liecina par noteiktu 
iekšēju disciplīnu un koncen trē-
šanos uz precīzāku stāstījumu, 
lai cik tas būtu vienkāršs un 
lakonisks. Pēdējo gadu desmitu 
laikā Osvalds Zvejsalnieks ļaujas 
otas ekspresīvam rakstam, visu 
uzmanību veltot tābrīža emoci-

iegūst savu patstāvīgo nozīmi.
Lai kur Osvalds Zvejsalnieks 

at  rastos,  lai gleznotu Spāniju vai 
kādu citu zemi, tomēr prātā pa -
liek Latgale, kuŗai pieder viņa 
sirds. Mākslinieks ir Latgales dēls 
ar katru miesas audu, katru asins 
pilienu, katru dvēseles vibrāciju. 
Arī viņa jubilejas izstāde ir vel-
tījums dzimtajai pusei – Latgalei.

tostarp pievēršanos abstrak-
cionismam. Viņš nemeklē ne 
slēptu filozofiju, ne koncepcijas 
(Ulda Zemzara attieksme pret 
ainavu un tās  attēlojuma veids 
gan arī ir koncepcija). Viss attē-

 vieša sirdi, jo gleznotājs ikvienā 
darbā ielicis savu dvē seli. Savu-
kārt izstādes apmek lētājs gūst 
iepriecinājumu, jo gleznas sniedz 
dzīves pilnasi nības un vitālitātes 
sajūtu, iek šēju harmoniju un 

neraugoties uz vairākiem sān-
soļiem daiļrades gaŗajā ceļā, 

lotais ir vienkāršs, sapro tams, 
acij tīkams, kas iesilda katra lat-

garīgu spēku šajā tik nemierīgajā 
un chao tiskajā laikā.
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9. jūlijs, karsta, saulaina diena, 
Pasaules koŗu olimpiadas pirmā  
diena, bet Okupācijas mūzeja 
bied  rībai tā nav brīvdiena. Notiek  
pilnsapulce, kā vienmēr –  janvāŗa 
un jūlija otrā pusē. Kopš esmu 
Mūzeja biedrības Revīzijas ko   mi -
sijā, arī man tur atļauts piedalīties. 
Sapulces sākums nolikts uz plkst. 
10.00, un sanākuši ir vairāk nekā 
20 cilvēku.  Tātad kvorums ir un 
sapulce ir pilntiesīga. Ieradusies 
ir arī uzaicinātā kultūras minis-
tre Dace Melbārde. Pēc īsiem V. 
Nollendorfa sapulces atklāšanas 
vārdiem mūs uzrunā ministre.

Ministre slavē Okupācijas mū -
zeju kā vienu no labākajiem visā 
Latvijā, kuŗu var rādīt par priekš-
zīmi citiem mūzejiem. Ministre 
uzsveŗ mūzeja spēju piesaistīt 
finances, uzteic labi iestrādāto 
iz  glītošanas darbu un pateicas par 
darbu, ko mūzejs veicis sa  karā ar 
izstādi Stūŗa mājā. Šī izstāde ir 
labi apmeklēta un saista ne tikai 
rīdziniekus, bet arī tūristus. Mi -
nistre piemin arī labo sadarbību 
ar komisiju, kuŗa nodarbojas ar 
neatkarīgās Latvijas simtgades 
sarīkojumu plānošanu. Tas ir 
viens no svarīgākajiem tuvākās 
nākotnes kultūras notikumiem. 
Pateicību saņem Gundega Michele 
par mūzeja izveidošanā un ilg ga-
dējā vadībā veikto darbu. Patei-
cību ministre apstiprina ar Gun-
degai pasniegtu Kultūras minis-
trijas Atzinības rakstu un ļoti 
skaistu sārtu  rožu pušķi. Jauna-
jam direktoram Gunāram Nāge-
lam viņa novēl sekmīgu darbu 
mūzeja turpmākajā vadībā un 
pauž cerību, ka sadarbība ar Kul-
tūras ministriju arī turpmāk būs 
laba un drīz varēs Nākotnes namu 
redzēt īstenotu. Saprotams, ka,  
pirms kultūras ministre aiziet, 
mūzeja vadībai ar viņu  jānofo to-
grafējas. Man pašai aparāts ir 

Pieaug Okupācijas mūzeja polītiskā nozīme
Okupācijas mūzejā ciemojas kultūras ministre

Kas jauns Daugavas Vanagiem Amerikā?

līdz, un nu man ir bilde, kuŗā  
kultūras ministre Dace Melbārde 
redzama kopā ar abiem  mūzeja 
direktoriem un  Mūzeja biedrības 
priekšsēdi. 

Kad ministre aizvadīta, varam  
turpināt sapulces darbu. Nomi-
nācijas komisija ieteic jauna bied-
ra uzņemšanu Okupācijas mū -
zeja biedrībā, un tiek uzņemts 
ļoti vērtīgs biedrs – demografs 
Ilmārs Mežs. Viņš ir cilvēks, ku -
ŗam var ticēt, un, runājot par Lat  -
vijas demografiju, viņš  saka: „Klau-
sieties manos vārdos...” Ilmāra 
Meža  vārdiem tiešām var ticēt, 
jo viņa ģimenē aug veseli pieci 
jauni Latvijas pilsoņi. Biedrībā ta -
gad ir vēl viens  jauns ievērojams 
cilvēks – Edvīns Šnore, filmas  
Soviet story autors un režisors. 
Viņš jau ir paspējis uzņemties 
Mūzeja biedrības Vēstures komi-
sijas vadītāja darbu un rudenī 
Saeimas vēlēšanās no Nacionālās 
apvienības ir Zemgales rajona 
sarakstā!

Okupācijas mūzeja biedrības 
priekšsēdis Valters Nollendorfs 
ziņo, ka iepriekšējās pilnsapulces 
valdei uzdotie darbi ir paveikti ar 
uzviju, jo valde ir strādājusi ļoti 
cītīgi un visas rezolūcijas ir iz -
pildītas. Vienīgi darbs  ar Nākot-
nes nama plāniem uz priekšu 
nevirzās, jo firma savu darbu nav 
izdarījusi, un tagad noslēgts lī -
gums ar citu firmu. Biedrības priekš-
sēdis  to nosauc par stāvēšanu uz 
priekšu. Esot gan cerība, ka līdz 
ar jaunās kultūras ministres pa -
līdzību mazākais projekts līdz 
gada beigām tiks pabeigts. Mū -
zejs pats pa to laiku  ir darbojies  
pat trijās „frontēs”, jo ekspozīcija 
ir ne tikai Strēlnieku laukumā un 
Raiņa bulvārī, bet arī Stūŗa mājā, 
kur bez maksas var apskatīt mū -
zeja izkārtoto ekspozīciju un gīda 
pavadībā par nelielu maksu ielū-

koties  čekas pagrabos.
Sakarā ar Krievijas rīcību Uk -

rainā Okupācijas mūzeja polītis -
kā nozīme pieaugusi. Šobrīd jo 
svarīga ir  informācija, ko mūzejs 
var sniegt saviem apmeklētājiem 
un  augstiem viesiem, skaidrojot 
Latvijas pamatotās bažas par 
Krievijas polītiku un ilgtermiņa 
plāniem.

Valters Nollendorfs norāda, ka 
„Draudzīgais izaicinājums” ir 

angļu valodā, un daudzi gribot 
zināt, kas ar šo namu notiks 
nākotnē. Šis jautājums diemžēl  
vēl esot neskaidrs un pārrunās 
par to esot ieteikumi virzīt jau tā-
jumu par financējumu ēkai kā 
Okupācijas mūzeja filiālei. Šādam 
ieteikumam būtu arī sabiedrības 
atbalsts. Otra iespēja ir tīmeklī   
ievietot paziņojumu ar aicinā-
jumu sabiedrībai izteikt savu 
domu – ko darīt ar Stūŗa māju.

gadījumos, kas paredz OMB valdē 
apstiprināt OMB un Mūzeja kri -
zes vadību trīs personu sastāvā 
un krizes vadības rezerves locek-
ļus, pilnvarot krizes vadību sākt 
darboties un iedarbināt krizes 
rīcības plānu, kad to prasa reāli 
draudi un nav iespējams reālizēt 
OMB statūtos paredzētās lēmumu 
pieņemšanas institūcijas – OMB 
valdi un OMB biedru sapulci,  
pilnvarot to darboties līdz brīdim, 
kad iespējams atjaunot OMB 
statūtos paredzētās lēmumu pie -
ņemšanas institūcijas. Ārkārtas 
gadījumu rīcības plāns noteiktu 
šādas prioritātes: personāla, aiz-
sargājamas informācijas, krājuma 
un izstādīto materiālu un finan-
ciālo līdzekļu un materiālo vērtību 
drošība. Drošības policija novēr-
tēja šo ēku un vēlas ieskatīties 
Nākotnes nama telpu plānos, lai 
redzētu, kur novietotas video ka -
meras. Stanfordas universitāte savā 
glabātavā uzglabās video liecību 
kopijas. Top video liecību un me -
tainformācijas digitālizācijas pro-
jekts, kas nodrošinās gan mate-
riālu drošību, gan ilglaicību, mai-
noties technoloģijām. Mūzeja lī -
dzekļus uzglabās vairākās vietās 
Latvijā un izpētīs iespējas Aus-
trālijā un Kanadā ziedotos lī  dzek-
ļus uzglabāt Austrālijas un Ka -
nadas kreditiestādēs, līdz tie ne -
pieciešami.

Priecājos, ka mūzejs ir domājis 
par iespējamiem draudiem no 
mūsu lielā kaimiņa un tiem ir 
sagatavojies. Ievērojot notikumus 
Ukrainā, tāda iespēja nav nolie-
dzama  un mums  jābūt gataviem 
uz ļaunāko, bet vienmēr jācer uz  
labāko. Mūzejs strādā, kaut gan 
Nākotnes nama darbi arvien 
ieilgst un būvniecība nenotiek.  
Mūzejs visam būs gatavs, lai kas 
un  kad notiktu.

Pēc draudzīgām pusdienām, 
kas šoreiz izkārtotas turpat mū -
zeja telpās, tā ietaupot diezgan 
daudz laika, tiek pārrunāts jautā-
jums, kas būtu darāms ārkārtas 
situācijā, kad mūzejs un tur 
iekārtotā ekspozīcija ir apdrau-
dēta. Okupācijas mūzeja bied-
rības valdes priekšsēdis V. Nol-
len dorfs ziņo, ka Latvijas Oku-
pācijas mūzejs var kļūt par ap -
draudētu objektu polītiskas kri -
zes reizē vai  Latvijas suverēnitā-
tes un drošības  apdraudējumos.

Ieraksts sapulces protokolā Nr. 17:
Tāpēc Latvijas Okupācijas mū -

zeja biedrībai jāapstiprina pa -
gaidu noteikumi rīcībai ārkārtas 

bijusi ļoti sekmīga akcija, kas 
ienesusi 200 tūkstošus dolāru,  
un ka mūzeja direktoru maiņa ir 
noritējusi nemanāmi. Tātad iz  -
vēle ir bijusi veiksmīga.

Aija Ābene pastāsta  par izstādi 
un ekskursijām Stūŗa mājā. Tur 
viņa ir atbildīga par gīdu darbu. 
Gīdus viņa slavē kā labus un 
gudrus darbiniekus, kuŗi  apmek-
lētājiem ne vien paskaidro eks kur-
sijā redzamo, bet arī uzklausa 
viņu stāstus un pieraksta kon tak t-
informāciju. Gadoties, ka dažs 
ap  meklētājs pats kādreiz nonācis 
šajās telpās un ticis čekas pra ti-
nāts. Cilvēki aizrautīgi skatoties 
mūzeja uzņemtās video liecības 

DV ASV 64. delegātu sapulce 
un DV ASV 60. Vanadžu salido-
jums notika Indianapolē, Lat-
viešu sabiedriskā centra (LSC) 
telpās, šī gada 25., 26. un 27. ap -
rīlī. Par sanāksmes izkārtošanu 
rūpējās vietējā DV apvienība.

Pēc Mārtiņa Pūteļa svētvārdiem 
un Indianapoles DV apvienības 
priekšnieka Māŗa Kārkliņa apsvei-
kuma ar divām skanīgām dzies mām 
delegātus sveica Indiana po les sie -
viešu ansamblis IDVASA diriģen tes 
Aijas Vinteres-Brug ma nes vadībā. 
Ar īsu uzrunu sanāksmi atklāja DV 
ASV priekšnieks Zigurds Rīders.

Vēlot sanāksmes dalībniekiem 
jo raženu, panākumiem bagātu 
darba cēlienu, priekšnieks ar 
skumjām piebilda, ka pašreiz par 
organizācijas demografisko stā -
vokli mums nav ko priecāties. 
Diemžēl mūsu rindas kļūst re  tā-
kas un arī apvienību darbība 
sarūk. Biedriem aizejot mūžībā, 
jaunus biedrus ir grūti iesaistīt 
mūsu organizācijā. Taču trim mūsu 
apvienībām ir bijis biedru skaita 
pieaugums. Tās ir Grandrapidu, 
Milvoku un Vašingtonas apvienī-
bas. Pašreizējais mūsu organizā-

cijas biedru skaits ir 1224. Mums 
ir 634 vanadzes un 590 Vanagi. 
Mums vairs nav aktīvas vana-
dzēnu un jaunatnes nozares. Mēs 
joprojām pieminam mūsu tautas 
un organizācijas atceres dienas – 
Latviešu leģiona dienu 16. martā, 
Kurzemes cietokšņa atceri 8. maijā 
un Lāčplēša dienu 11. novembrī. 
Mēs piedalāmies arī 18. no  vem bŗa 
Valsts svētku svinībās. Nākotnē 
mums būs vajadzīga vēl lielāka un 
aktīvāka valdes locekļu līdz dalība 
organizācijas mērķu sekmēšanai.

Pašreiz ziedojumi vietējai ap   rū-
pei ASV lielāko tiesu aiziet jaunat-
nes atbalstam un latviskai izglī tī-
bai. Tādējādi kopējais devums 
pagājušajā gadā bija ap $82 000. 
Gaŗezera un Krusas stipendijām 
izdevām $48 000. Mūsu atbalsts 
bērniem un jauniešiem ASV kopā 
pārsniedza $68 000. Ziedojumi 
un pabalsti Latvijai pārsniedza 
$100 000. Lielākais pabalsts tika 
leģionā riem – $87 000, daudz bēr nu 
ģimenēm – $21 000, Okupācijas 
mūzejam – $7000 un citiem pa -
balstiem – $23 000.  Kā redzat, 
pieprasījumi pēc atbalsta nemi-
tas. Mums šis darbs ir jāturpina!

Mūsu cīņa par brīvu un neat-
karīgu Latviju vēl nav galā. Mūs 
joprojām apdraud mūsu lielais kai-
 miņš gan ar dezinformāciju un 
propagandu, gan aizstāvot un 
kūdot krievu minoritāti Latvijā. 
Pašreiz mūsu latviešu un DV 
biedru pienākums ir pieprasīt Lat   -
vijas pavalstniecību sev un saviem 
bērniem, lai varētu piedalīties bal-
sošanā EU tagad un Saeimas vē -
lēšanās šī gada oktobrī. Tikai ar 
stingru nacionālo nostāju mēs – 
tauta un valsts – varam pastāvēt. 
Uzrunu beidzot, priekšnieks pa -
teicās DV ASV valdei par labo 
sadarbību. Tāpat paldies visām 
apvienībām un to valdēm par 
dižo darbu un labo saskarsmi, 
mūsu biedriem un labvēļiem, kas 
atbalstīja mūsu organizāciju, lai 
mūsu darbs varētu turpināties. Šī 
cīņa nav galā un nebeigsies...

Priekšnieka uzrunai sekoja gan 
mutvārdu, gan rakstveida apsvei-
kumi. Mutvārdiem sanāksmes da -
lībniekus apsveica: Astra Iesal-
niece, ASV Vana  džu priekšniece; 
Juris Eglītis, Kanadas DV priekš-
nieks; Gunta Reynolde, Kanadas 
DV valdes priekšsēde; Juris Au -

gusts, bijušais DV CV priekšsēdis  
un Andris Bērziņš, Indianapoles 
LSC priekšnieks.

Rakstveida apsveikumu ar sirs-
nīgu pateicību par DV sniegto at -
bals tu bija atsūtījusi Ilze Golvere, 
Latvijas Audžuģimeņu biedrības 
vadītāja. Gaŗāku rakstveida ap -
sveikumu bija atsūtījis DV CV 
priekšsēdis Andrejs Mežmalis. 
Viņš novēlēja visiem sapulces da -
lībniekiem raženu, veiksmīgu 
DV ASV delegātu sanāksmi un 
nodeva sveicienus no Daugavas 
Vanagiem Latvijā. It īpaši Andrejs 
Mežmalis pateicās par DV ASV 
sniegto atbalstu leģionāriem, 
daudzbērnu ģimenēm un citiem 
trūcībā nonākušiem mūsu tau-
tiešiem Latvijā. Vairāki leģionāri 
viņam teikuši: „Nezinu, vai es vēl 
būtu dzīvs, ja nesaņemtu tās zāles, 
kuŗas man sagādā Daugavas Va  -
nagi.” Vēlreiz paldies un pateicība 
visiem ziedotājiem!

Savā apsveikuma rakstā DV 
CV priekšsēdis skāra tādas temas 
kā  DV organizācijas pastāvēšanas 
turpmāka nodrošināšana un tās 
lejupslīdes no  vēršana. „Mums ir 
jādomā veselu paaudzi uz priekšu, 

kādu mēs gribam redzēt mūsu 
DV organizāciju nākotnē un DV 
izaugsmi nākamo gadu desmitu 
laikā.” Mežmalis arī uzsvēra vaja-
dzību ciešāk sadarboties ar DV 
Latvijā un saskaņot darbu Lat-
vijas valsts labā. Viņš arī sirsnīgi 
ieteica izmantot Latvijas Saeimā 
pieņemto „dubultpilsonības” li -
ku mu. „Es lūdzu un aicinu visus 
DV biedrus un tautiešus ārzemēs 
pieprasīt Latvijas pil sonību, sa  ska ņā 
ar Latvijas dubultpilsonības likumu, 
nezaudējot mītnes zemes pilso-
nību, lai aktīvi varētu piedalīties 
Latvijas polītiskos procesos. Ne -
palaidīsim gaŗām šo izdevību pirms 
nākamām vēlēšanām, kas notiks 
jau pēc pieciem mēnešiem!”

Pēc apsveikumu nolasīšanas 
Indianapoles sieviešu ansamblis 
IDVASA diri ģentes Aijas Vin te-
res-Brugmanes vadībā sapulces 
dalībniekus iepriecināja ar ska nī-
gām, labi sagatavotām dziesmām. 
Dziedātājas saņēma daudz ap   lau-
sus. Vienu no dziesmām – „Li  lio ma 
dziesmu” klausītāji lūdza atkārtot. 
Sa nāksmes oficiālajai daļai seko-
ja saviesīgs vakars Centra telpās.
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Vācijas kanclere atzina, ka dro-
šības situācija Baltijas reģionā 
pēc Krievijas agresijas Ukrainā   
ir drāmatiski mainījusies. “Krie - 
vija neticamā kārtā ir atjauno -
jusi veco domāšanu territoriālā 
kontekstā ne tikai retoriski, bet 
arī praktiski,” atzina Merkele, u z-
sveŗot, ka ES vienošanās par 
sankcijām ir pareizs solis, kas pie -
rāda Eiropas vienoto nostāju un 
stingro poziciju šajā jautājumā. 
“Mans mērķis ir aizvest Ukrainu 
uz Eiropu kā vienotu veselumu, 
nevis kā sašķeltu valsti,” piebilda 
Vācijas kanclere. Angela Merke -
le uzsveŗ Eiropas vienotības no -
zīmi, kas īpaši būtiska ir šobrīd.

Kanclere apliecināja, ka Vācija 
sniegs atbalstu Latvijai ar pado-
mu, mūsu valstij prezidējot ES 
Padomē. Kanclere augsti novērtē 
abu valstu sadarbību profesio-
nālās izglītības reformu jomā un 
pauda gandarījumu, ka Rīga ir 
Eiropas kultūras galvaspilsēta un 
to apmeklē ne tikai vācu tūristi, 
par ko viņa pārliecinājusies pie 
Brīvības pieminekļa. Savukārt, 
jautāta par Krievijas embargo at -
tiecībā uz ES pārtikas produk-
tiem, Angela Merkele norādīja, 
ka tagad nepieciešama citāda 
pieeja ekonomikai un saišu vei-
došanai un katram uzņēmējam 
jā uzņemas  atbildība par to, kā -
das valstis viņš  izvēlas par sa -
viem noieta tirgiem. 

Laimdotai Straujumai tieko -
ties ar  Angelu Merkeli Rīgā, ti -
cis apspriests arī jautājums par 
Dombrovska kandidātūru Eiro -
pa domes prezidenta amatam. 
“Merkeles kundze augstu novēr-
tē Dombrovska zināšanas finan-
cēs. Vācijas kanclerei nav iebil-
dumu pret Latvijas bijušā Minis-
t ru prezidenta Valda Dombrov-
s ka (Vienotība) virzīšanu uz Ei -
ro  padomes prezidenta amatu,” 
sa  cīja Laimdota Straujuma. 

Vācija vienmēr ir atbalstījusi 
Latvijas pievienošanos eirozonai 
un ir gandarīta, ka Latvija kopš 
janvāŗa papildina eirozonas da -
līb valstu loku, pierādot, ka ekono-
misko krizi ir iespējams pārva-
rēt.

Pēc tikšanās ar Angelu Merkeli 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
pastāstīja,  ka Vācijas kanclere ir 
paudusi Vācijas gatavību aizsar-
gāt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Polijas valstu robežas. Prezi-
dents norādīja, ka Vācija ir bū  -
tiska partnere Latvijai vairākās 
jomās un Vācijas kancleres vizīte 
ir uzskatāma par labu divpusējo 
attiecību žestu.  Angela Merkele 
prezidentam esot apliecinājusi, 
ka NATO līguma 5. pants jopro-
jām ir spēkā un Vācija palīdzēs 
Latvijai vairākās jomās, tostarp 
militārās infrastruktūras izvei -
dē. Jautāts, vai kanclere aplieci-
nājusi tiešu Vācijas militāro klā-
tieni Baltijas valstīs, prezidents 
atbildēja, ka tas ir komplekss jau-

tājums, kas vēl tiks apspriests 
NATO galotņu apspriedes lai -  
kā. Valsts prezidents uzsvēra, ka 
Latvija augstu vērtē Vācijas un 
kancleres ieguldījumu reģiona 
drošības jautājumu risināšanā, 
kā arī Ukrainas austrumos ra -
du šās krizes miermīlīga risināju-
ma meklēšanā.

Ārpolītikas eksperta Kārļa 
Daukšta ieskatāVācijas kancle res 
Angelas Merkeles vizītei Lat vi jā 
ir milzīgs ģeopolītisks sa tvars. 
Pirmo reizi pret militāris mu tik 
atturīgā Vācija skaidri pavēstī-
jusi, ka Baltija ir svarīga Eiropas 
sastāvdaļa un  šī territorija  netiks 
atdota saplosīšanai. Vizīte Latvijā  

ir signāls Krievijai, ka Latvija nav 
palikusi nekādā pelēko interešu 
zonā. Vācija nevēlas NATO ba -
zes Baltijā, jo tādējādi vēl vairāk 
tiktu sarežģītas attiecības ar Krie-
viju un, ļoti iespējams, Krievija 
atbildētu ar līdzīgu soli – pastip-
rinātu savu militāro klātieni ne -
tālu no Baltijas. Runājot par  Krie-
vijas prezidentu Vladimiru Pu -
tinu un viņa polītiku, Daukšts 
pauda domu, ka Putins ir kļuvis 
pats par savas retorikas upuri. 
Viņš ir nokļuvis tādu cilvēku lo -
kā, kas prasa paplašināt „Krievu 
pasaules” robežas, tādējādi neap-
robežojoties tikai ar Krimu.

Angela Merkele piedalījās arī 

diskusijā Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas telpās par Latvijas un 
Vācijas ekonomisko sadarbību.  
Latvijas vēstnieces Vācijā Elitas 
Kuzmas ieskatā Vācijas kancle -
res Angelas Merkeles trešais Lat-
vijas apmeklējums arī šoreiz no -
tiek Latvijai, Vācijai un Eiropai 
nozīmīgā laikā, tāpēc vizīte un 
saruna ar uzņēmējiem ir nozī-
mīgs signāls Latvijas uzņēmēj-
darbības vides stabilitātei un turp-
mākas izaugsmes poten ciā lam.

UZZIŅAI
Angela Doroteja Merkele (An -

gela Dorothea Merkel), dzimusi 
Kasnere (Kasner, dz. 1954. gada 
17. jūlijā) ir vācu polītiķe, kopš 
2005.  gada Vācijas kanclere un 
pirmā sieviete šajā amatā. No 
1991. līdz 1994. gadam bija Vā  -
cijas ģimenes lietu ministre, bet 
no 1994. līdz 1998. gadam Vācijas 
vides aizsardzības ministre. Kopš  
2000. gada viņa ir arī Vācijas Kris-
tīgo demokratu apvienības vadī tāja.

Dzimusi mācītāja ģimenē. Tēvs 
1954. gadā nosūtīts kalpot drau-
dzē Austrumvācijā, tāpēc Angela 
uzauga sociālistiskajā VDR. Bei-
gusi Leipcigas universitāti, viņa 
strādāja VDR Zinātņu akadē-
mijas Centrālajā fizikālās ķīmijas 
institūtā. Pēc Berlīnes mūŗa kri-
šanas Angela Merkele iesaistījās 
polītikā.

Tagad Angela Merkele tiek dē -
vēta par ietekmīgāko sievieti 
pasaules polītikā. 

Vācijas kanclere Angele Merkele Rīgā

Preses konferencē ar Latvijas Ministru prezidenti Laimdotu 
Straujumu // FOTO: LETA

Plāns pret vēl bargākām 
Krievijas sankcijām

Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma TV raidījumā 900 se    -
k undes norādīja, ka valdībai ir gan 
plāns B, gan plāns C, ja līdzši nē-
jam Krievijas noteiktajam embar-
go sekos vēl citas sankcijas. Val -
dība jau martā apstiprinājusi vai-
 rākus scēnārijus, un rīcības plāns, 
ja sekos jaunas Krievijas sank ci-
jas, ir gatavs. Plāni glabājoties Eko -
nomikas ministrijas atvilkt nēs.

***
ASV uz Baltijas valstīm 
un Poliju sūtīs tankus

 Pēc militāro ziņu portāla www.
stripes.com sniegtās informācijas, 
ASV armija oktobrī rotācijas kār-
tā nomainīs jau Baltijas valstīs un 
Polijā izvietotos 600 armijas kāj -
niekus, tikai šoreiz līdz ar rudenī 
gaidāmo rotāciju mācībās tiks 
sū  tīti arī M-1 Abrams tanki un 
kājnieku kaujas mašīnas. Šis ir 
pirmais gadījums Latvijas vēstu-
rē, kad ASV militārajās mācībās 
uz Latviju nosūta arī tankus.

ASV armijas Eiropā 173. kāj-
nieku brigādes kaujas vienību ro -
tācijas kārtā nomainīs ASV armi-
jas 1. kavalerijas divīzijas 1. brigā-
des kaŗavīri.

***
Latviju apmeklē ASV 

Transporta virspavēlniecības 
komandieris ģenerālis 

Pauls Selva
18. augustā Latvijā bija  iera -

dies  ASV Transporta virspavēl-
niecības komandieris ģenerālis 
Pauls Selva (attēlā).

Viesis tikās ar pārstāvjiem no 
Latvijas Aizsardzības ministrijas, 
Ārlietu ministrijas un Satiksmes 
ministrijas. Selva nolika ziedus 
pie pulkveža Oskara Kalpaka pie-
minekļa, apmeklēja Starptautis -
ko lidostu Rīga, Rīgas universālo 
ter mināli. ASV augstu novērtē 
ciešo sadarbību ar Latviju, tran  s-
portējot militārās kravas caur 
Ziemeļu apgādes tīklu (Northern 
Distribution Network) uz Afgā-
nis tānu, kur ASV un Latvijas ka  -
ŗavīri vairākus gadus plecu pie 
pleca ir dienējuši Starptautiskās 
drošības atbalsta spēku misijās 
Afgānistānā (ISAF).

***
Žirinovskis draud atkal... 

Skandalozais Krievijas polītiķis 
Vladimirs  Žirinovskis televīzijas 

kanālī Rossija 24 atkal saistījis ska-
tītāju uzmanību ar skaļiem pa   -
ziņojumiem. Lēmums par Trešo 
pasaules kaŗu jau esot pieņemts, 
un tā laikā Baltijas valstis un 
Polija tikšot noslaucītas no zemes 
virsas. Latvijas Ārlietu ministrija 
(ĀM) izsauca Krievijas vēstnieku 
Latvijā Aleksandru Vešņakovu, 
aicinot viņu paskaidrot Žirinov -
s ka izteikumus. Vešņakovs atbil -
dēja  ĀM valsts sekretāra vietnie-
cei Eiropas lietās Ingai Skujiņai: 
Krievijas polītiķis Vladimirs Ži  -
rinovskis ir opozicijas partijas 
biedrs, kas neatspoguļo Krievijas 
oficiālo nostāju.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs stingri nosoda Krievijas po  -
lītiķa Žirinovska izteiktos drau-
dus  Baltijas valstīm un Polijai. 
“Šā di izteikumi ir spilgts aplie-
cinājums Krievijas valdošās elites 
vēlmei atjaunot Krievijas imperi-
ju un arī rāda, ka ES un citu val -
s tu īstenotās sankcijas pret Krie-
viju, kas saistītas ar tās rīcību 
Uk   rainā, ir vietā un pilnīgi pa -
matotas. Mēs šos izteikumus pa -
turēsim prātā, NATO ietvaros 
dis  kutējot par papildu pasāku -
m iem Baltijas valstu un Polijas 
dro šībai,” uzsveŗ Rinkēvičs. Mi -
nistrs sagaida, ka Krievijas amat-
personas norobežosies no šī pa -
ziņoju ma un apliecinās Baltijas 
valstu robežu neaizskaŗamību.

***
Lūdz Merkeli Baltijā
 izvietot NATO bazes

Latvijā vizītē bija ieradusies 
Vācijas kanclere Angela Merkele. 
Gaidot šo svarīgo notikumu, vai-

rāk nekā 30 cilvēki, pārsvarā kul-
tūras pārstāvji, atklātā vēstulē Vā -
 cijas kanclerei Angelai Merkelei 
lūdza atbalstīt NATO bazu izvei-
di Baltijā un Austrumeiropā. Ba -
žas par drošību Baltijas un Aus - 
t rumeiropas reģionā sākušās līdz 
ar Krievijas īstenoto Krimas 
anek  siju un tās apgādāto kauji-
nieku uzbrukumu Ukrainai Do  -
ņeckas un Luganskas apgabalā.

Vēstulē Merkelei kultūras dar-
binieki uzsveŗ, ka Vācijas kanc-
leres atbalsts „apliecinās – jaunas 
paaudzes Molotova-Ribentropa 
tipa nodevības pakts Eiropā vairs 
neatkārtosies”. Baltijā jau vairā-
kus gadus notiek informācijas 
kaŗš. Milzīgie līdzekļi, kuŗi šajā 
informācijas kaŗā tiek ieguldīti, 
netiek taču izlietoti bez noteikta 
mērķa. Apdraudējumu Baltijas 
valstu drošībai ir atzinusi visu tri-
ju valstu polītiskā elite, velkot 
parallēles ar Austrijas inkorpo-
rāciju Trešajā reichā 1938. gadā, 
kā arī 1939. gadu, kad divas to -
tālitāras lielvaras vienojās par 
Eiropas sadalīšanu. Vēstuli parak-
stījuši daudzi Latvijā pazīstami 
kultūras cilvēki: dzejniece un 
publiciste Liāna Langa, dzejniece 
Māra Zālīte, komponists Pēteris 
Vasks, kinorežisore Dzintra Ge -

ka, socioloģe Dagmāra Beitnere, 
vēsturnieki Ritvars Jansons, Mār-
tiņš Mintaurs un Rudīte Kalpiņa, 
rakstniece Gundega Repše, dzej-
nieks Jānis Rokpelnis, rakstnieki 
Nora Ikstena, Osvalds Zebris, 
Māris Bērziņš,  dzejnieks Edvīns 
Raups un citi.

***
 Vai Latvijai nevajadzētu 

baidīties no Putina... ?
Pēc  amerikāņu autores psīcho-

loģes Natālijas Rivkinas (Naphtali 
Rivkin) domām, Latvijai Ukrai-
nas scēnārijs nedraud.

Kaut arī  Pentagons, kas „aiz -
deva” savus militāros spēkus 
NATO, ar aizdomām vēro Latvi-
jas austrumu robežu, satrauku-
mam nav pamata, jo tā ir tikai 
Putina spēle. Krievija šodien 
nespētu reālizēt savas savtīgās 
intereses Baltijas valstīs. Lai to 
izdarītu, nepieciešams pārliecināt 
pasauli, ka Latvijā ir milzīgs krie-
vu īpatsvars, kas sauc pēc palī-
dzības. Patiesībā Krievija tikai  
manipulē ar skaitļiem un valo -
du, lai liktu mums noticēt, ka 
Latvijā ir iespējama potenciālā 
demografiskā krize. Taču, pēc 
2014. gada datiem, Latvijā ir 29% 
krievu, aptuveni 61% krievu ir 
Latvijas pilntiesīgi pilsoņi, tātad  
Putins viņus ietekmēt nespētu. 
Paliek 185 741 nepilsoņu (krievu) 
un 41 212 etnisko krievu, kuŗiem 
ir cits statuss, piemēram, Krievi-
jas pilsonība, taču šie cilvēki 
izvēlas dzīvot Latvijā dzīves kva-
litātes dēļ.
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šu organizācijām - PBLA, Eiropas 
Latviešu apvienību, Latviešu na  -
cionālo padomi Lielbritanijā, Īri -
jas Latviešu nacionālo padomi.

***
Rada kopīgu 

Latviju raksturojošu 
dāvanu komplektu

Tradicijām bagātā šokolādes 
fabrika Laima kopā ar starptau-
tisku atzinību ieguvušo a cappella 
vokālo grupu Latvian Voices, 
kuŗa ir arī Rīga -2014 mūzikālais 
simbols, ir radījušas unikālu dā -
vanu komplektu garšai, redzei, 
dzirdei, smaržai un taustei.

Īpašā dāvanu komplektā ie  -
kļauta leģendārā Laimas šokolāde 
un Latvian Voices jaunā klausām-
grāmata Sounds of Latvian Na -
ture.

***
Tilts – saikne starp 

Rietumiem un Austrumiem
Vācijas Baltijas jūras piekrastē 

no jauna atklāta latviešu māks li-
nieka Ojāra Pētersona veidotā 
skulptūra “Tilts pāri jūrai”. Māks-
las darba atklāšanā piedalījās vai-
rākas augstas Šlēzvigas -Holštei-
nas  federālās zemes amatperso-
nas, Latvijas vēstniecības Vācijā 
pārstāvis, latviešu mākslas entu-
ziasti un atbalstītāji, Vācijas plaš-
saziņas līdzekļu  pārstāvji, kā arī 
pats mākslinieks. 

Pētersona “Tilts pāri jūrai” 
Baltijas jūras krastā pie Ekern-
fērdes  pilsētas pirmo reizi tika 
uzstādīts 1990. gadā. Skulptūra 
attēlo tilta sākumu, kuŗa otra 
puse ar skatu uz Vāciju tika no -
vietota Rīgā uz AB dambja, šādi 
simbolizējot saikni starp rietu-
miem un austrumiem.

***
Latvijas keramika arī Ķīnā.
Laikā no 10. augusta līdz 4. 

sep tembrim Latvijas keramikas 
mākslu Starptautiskajā kerami-
kas simpozijā Čančuņas pilsētā  
Ķīnā pārstāvēs zīmols Skuja Bra -
den. Tika izvērtēti aptuveni pieci 
simti darbu projektu un izstādei 
pieņemti 36 keramiķu darbi no 
24 valstīm. Viņu vidū ir arī Lat-
vijas pārstāves Inguna Skuja un 
Melisa Bradena. Žūrijas interese 
bija tik liela, ka sākotnēji pare-
dzēto trīs skulptūru vietā māks-
liniecēm tika piedāvāts izveidot 
sešus darbus.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Žurnāla atvēršanā piedalījās  
Ig  aunijas parlamenta spīkera 
viet niece Laine Randjerva, žur-
nālisti, kultūras darbinieki, polī-
tiķi un citi interesenti. Sarīkojuma 
mēr ķis bija populārizēt žurnālu 
Ig  aunijas krieviski lasošajiem ie -
dzī votājiem saistībā ar tā izplatī-
šanas uzsākšanu AS Lehepunkt 
tīklā.

***

Kluba „Māja” vasaras nometne
Jaunatnes organizācija „Klubs 

„Māja” – jaunatne vienotai Eiro-
pai” no 18. līdz 24. augustam 
Upes grīvā rīko vasaras nometni 
jauniešiem, kas vēlas ne tikai labi 
pavadīt laiku skaistajā Kurze - 
mes jūrmalā, bet arī uzzināt vai-
rāk par dažādiem aktuāliem Ei -
ropas Savienības tematiem.

„Klubs „Māja” – jaunatne vie -
no tai Eiropai” ir 1995. gadā di  -
bināta biedrība, kuŗas mērķis ir 
veicināt jauniešu izpratni par 
Eiropas Savienību un jauniešu 
iespējām tajā.

***
Rīga 2014 notikumi 

ārvalstīs atspoguļoti vairāk 
nekā 300 reizes

Pēc Latvijas Institūta un no -
dibinājuma Rīga 2014 ārvalstu 
plašsaziņas līdzekļu datiem, par 
Rīgu - Eiropas kultūras galvas pil-
sētu vai tās notikumiem jūlijā  
fiksētas 311 publikācijas un sižeti. 
Tas  apliecina ievērojamo pozi-
tīvo ietekmi, ko  Eiropas kultūras 
galvaspilsētas statuss sniedzis 
Latvijas tēlam ārvalstīs. Ārvalstu 
plašsaziņas līdzekļos par Latviju 
šogad kopumā fiksēti vairāk ne -
kā 6500 dažādi raksti un sižeti. 
No visām Latvijas publikācijām 
gandrīz piektā daļa jeb 1247 raks-
ti un sižeti veltīti Rīgai - Eiropas 
kultūras galvaspilsētai.

***
Latviešu valodu un kultūru 
apgūs gandrīz 100 latviešu 
skolās 22 pasaules valstīs

Ar Izglītības un zinātnes mi -
nist  rijas (IZM) financiālu atbal -
s  tu latviešu valodu un kultūru 
var apgūt 22 pasaules valstīs 
gandrīz 100 neformālās izglītības 
iestādēs jeb tā sauktajās nedēļas 
nogales skolās. 

Visvairāk latviešu diasporas 
nedēļas nogales skolu ir Eiropas 
valstīs - 52,  ASV - 24, Krievijā un 
Austrālijā - katrā 7, Kanadā - 6 
un Dienvidamerikā - 1. Atbalstu 
šo skolu darbībai koordinē Lat -
viešu valodas aģentūra, kas dar -
bā ar diasporas nedēļas nogales 
skolām plāno un īsteno atbalstu, 
sadarbojoties ar diasporas latvie-

gustam ceļo pa Latviju. Sveika, 
Latvija! ir izglītojoša divu nedē -
ļu programma, ko organizē un 
atbalsta Amerikas latviešu apvie-
nība (ALA). Mērķis ir dot iespē -
ju Amerikas latviešu izcelsmes 
bērn iem, kas ir mācījušies par 
Latviju latviešu papildskolās ASV 
un beiguši 8. klasi, pašiem re  -
dzēt Latviju un to iepazīt. Pro-
gramma ir ļoti intensīva. Ceļo-
jums pa visiem Latvijas nova-
diem ir dzīva ģeografijas stunda. 

Jaunieši iepazīsies kopējās no -
darbībās un vēl satiksies Rīgā 
atvadu dienā, 25. augustā, kad 
kopā apmeklēs ASV vēstniecību 
un Ministru kabinetu, kur tiksies 
ar Ministru prezidenti Laimdotu 
Straujumu.

***
Piemineklis latviešu 

kaŗagūstekņiem Krievijā 
Biedrības “Brāļu kapu komi-

teja” valdes priekšsēdiss Eižens 
Upmanis Latvijas Avīzē  sniedzis 
informāciju, ka jūlija beigās Krie-
vijā, bijušās Rudņičnajas nomet-
nes vietā, uzstādīts piemineklis 
bojā gājušajiem latviešu kaŗagūs-
tekņiem leģionāriem.

//Foto: Brāļu kapu komiteja

Piemineklis uzstādīts Kirovas 
apgabala Verchņekamskas rajo -
na Rudņičnajas ciemā. Tipveida 
piemiņas zīmes projektu gūstā 
mirušo latviešu kaŗavīru piemi-
ņai pēc Brāļu kapu komitejas 
pasūtinājuma izstrādājis archi-
tektu birojs “Vecumnieks un Bēr-
ziņi”. Zīme izkalta Latvijā ak -
mens apstrādes firmā “AKM”, un 
tajā iemūžināti 38 zināmo šajā 
kapsētā apbedīto latviešu kaŗa-
gūstekņu vārdi.

***
Prezentē žurnāla Rīgas Laiks 

izdevumu krievu valodā
Latvijas vēstniecībā Tallinā no -

tika žurnāla Rīgas Laiks krievu 
valodas izdevuma prezentācija. 
Sarīkojumu vadīja žurnālists 
Aleksandrs Cukermans, un Rīgas 
Laiku pārstāvēja izdevējs Arnis 
Rītups.

dāti 12. Saeimas vēlēšanās varētu 
būt sadarbojušies ar LPSR Valsts 
drošības komiteju (VDK) kā šī 
dienesta aģenti. Šie kandidāti ir 
Jānis Ieviņš un Arvīds Ulme no 
Zaļo un Zemnieku savienības 
saraksta, Valerijs Orlovs no Lat -
vijas Krievu savienības saraksta 
un Romualds Maculevičs no par-
 tijas No sirds Latvijai saraksta.

Minētajiem cilvēkiem ir tiesī-
bas kandidēt vēlēšanās, jo saska-
ņā ar likumu tiesības kandidēt ir 
liegtas tām personām, kuŗas ir 
bijušas LPSR valsts drošības die-
nestu štata darbinieki un kuŗu 
sadarbība ir pierādīta tiesā. Par 
trijiem kandidātiem - J. Ieviņu,    
V. Orlovu un R. Maculeviču sa  -
ņemta informācija, ka minētie 
kandidāti varētu būt bijuši LPSR 
VDK aģenti, bet sadarbības fakts 
tiesas ceļā nav konstatēts, jo nav 
bijusi ierosināta pārbaudes lieta.  
Savukārt par A. Ulmi TSDC in -
formē, ka pārbaudes lieta ir bi -
jusi ierosināta 2003. gadā Reha-
bilitācijas un specdienestu lietu 
prokurātūrā, taču izbeigta pēc     
A. Ulmes atzīšanās par sadarbī -
bu ar LPSR VDK.

***
Amerikā dzīvojošo latviešu 

bērni apceļo Latviju
Amerikas latviešu apvienības 

Izglītības nozares rīkotā jauniešu 
ceļojuma Sveika, Latvija! 32. gru-
pas dalībnieki no 13. līdz 26. au -

Jaunsargi Lielbritanijā
Latvija un Lielbritanija ir uz -

sākušas savstarpējo sadarbību 
Jaunsardzes jomā kopš 2013. ga -
da decembŗa, kad Jaunsardzes 
delegācija no Latvijas devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz 
Londonu. Tagad Latvijai notiek 
aktīvas, rēgulāras diskusijas ar 
britu sadarbības partneŗiem, lai 
uzlabotu Latvijas Jaunsardzes 
centra darbību un tuvāk iepazī -
tos ar Lielbritanijas pozitīvo pie-
redzi jaunsargu kustībā. 

No 13. līdz 24. augustam 
Lielbritanijā viesojas 10 jaun-
sargi no Latvijas, lai piedalītos 
Lielbritanijas Aizsardzības mi -
nist rijas organizētā jaunsargu 
no  metnē. Šāda sadarbības iniciā-
tīva notiek pirmo reizi un uz  ska-
tāma par ļoti vērtīgu. Tā sniedz 
iespēju jauniešiem nedēļu pava-
dīt treniņnometnē kopā ar britu 
jauniešiem. 15. augustā jaunsargi 
viesojās arī Latvijas vēstniecībā 
Londonā, lai iepazītos ar vēstnie-
cības darbu un aktuālitātēm 
Lielbritanijas un Latvijas sadarbī-
bā aizsardzības un drošības po -
lītikas jomā.

***
Četri Saeimas deputātu 

kandidāti varētu būt bijušie 
VDK aģenti

Totālitārisma seku dokumen-
tēšanas centram (TSDC) ir ziņas, 
ka četri deputātu amata kandi-

“Krievijas pilsoņu pārvērtības” // Zīmējums: Zemguss Zaharāns
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KĀRLIS STREIPS

FRANKS GORDONS
23. augustā aprit 75 gadi, kopš 

Maskavā parakstīts Molotova-Ri -
bentropa pakts, kas ļāva Staļinam 
darīt galu Baltijas valstu neatkarī-
bai un okupēt tās. Nu ir īstais brī-
dis atsaukt atmiņā divus tekstus, 
no kuŗiem otrais ticis vairākkārt 
citēts, kamēr pirmais, šķiet, ir ap -
putējis archīvos.

Sāksim ar Lielvācijas fīrera 
Ādol fa Hitlera uzrunu tīri deko-
rātīvā reichstāga deputātiem 1939. 
gada 1. septembrī.

Paziņojis, ka sācies kaŗagājiens 
pret Poliju, Hitlers teica: “Nu esmu 
laimīgs, ka varu jums no šīs vie  -
tas īpaši paziņot par kādu notiku-
mu. Jūs zināt, ka Krievija un Vāci-
ja tiek pārvaldītas uz divu dažā - 
du ideo loģiju pamata. Bija tikai 
viens jautājums, ko vajadzēja no -
skaidrot: Vācijai nav nodoma sa -
vu ideo loģiju eksportēt. Brīdī,    
kad padomju Krievija negrasās 
eks port ēt savu ideoloģiju uz Vā -

Lielvācijas un PSRS 
mūžīgas sadarbības apliecinājums

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
ciju, es vairs neredzu vajadzību     
no mūsu puses ieņemt pretimstā-
vošu poziciju. Un mēs, abas puses, 
esam pilnīgi skaidri apzinājušās: 
jebkuŗa mūsu tautu savstarpēja 
cīņa būs izdevīga tikai citiem. Tā -
pēc mēs nolēmām noslēgt paktu, 
kas mums abiem uz visiem lai  - 
k iem (für alle Zukunft) izslēdz jeb -
kuŗu vardarbību, kas mums zinā-
mos Eiropas jautājumos uzliek  
pie nākumu konsultēties, un tas dod 
mums iespēju saimnieciski sa   dar -
boties un pirmām kārtām garantē, 
ka šie abi lielie, varenie spē  ki ne  -
tiek vērsti viens pret otru. Jebkuŗš 
Rietumu mēģinājums te kaut ko 
mainīt cietīs neveiksmi. Es gribu 
tepat uz vietas apliecināt, ka šis 
po  lītiskais lēmums nozīmē milzī-
gu pavērsienu nākotnei un ir ga -
līgs (endgültig). Es domāju, ka visa 
vācu tauta šo manu polītisko vie-
dokli apsveiks. Jo Krievija un Vā -
cija pasaules kaŗā cīnījās viena pret 

otru, un abas galu galā bija cietē-
jas. Otrreiz nekas tāds vairs neno-
tiks (..) Un arī Maskavā šis pakts 
tika gluži tāpat apsveikts, kā jūs to 
te apsveicāt. Zem runas, ko teicis 
komisārs Molotovs, krievu ārlietu 
komisārs, es varu tikai vārdu pa 
vārdam parakstīties.”

Tiktāl Hitlers. Molotovs PSRS 
vie dokli šajā jautājumā “padomju 
tautai” sīkāk izklāstīja vēlāk - 1939. 
gada 31. oktobrī, runādams PSRS 
Augstākās padomes (Lielvācijas 
rei  chstāga dekorātīvā ekvivalenta) 
ārkārtas 5. sesijā. “Tagad, ja mēs ru  -
nājam par Eiropas lielvalstīm, Vā -
 cija atrodas tādas valsts stāvoklī, 
kas tiecas pēc iespējas ātrāk beigt 
kaŗu un noslēgt mieru, kamēr 
Anglija un Francija, kas vēl vakar 
vērsās pret agresiju, vēlas turpināt 
kaŗu un ir pret miera noslēgšanu 
(..) Pēdējā laikā Anglijas un Fran-
cijas valdošās aprindas mēģina 
uzstāties kā cīnītājas par tautu de -

mokratiskajām tiesībām, pret hit-
lerismu, pie kam Anglijas valdība 
paziņojusi, it kā tās mērķis kaŗā 
pret Vāciju esot ne vairāk un ne 
mazāk kā “hitlerisma iznīcināša-
na”. Iznāk, ka  angļu un līdz ar vi  -
ņiem franču kaŗa piekritēji pie -
teikuši Vācijai kaut ko līdzīgu 
“ideoloģiskam kaŗam”, kas atgā-
dina senos reliģiskos kaŗus (..) Bet 
šāda veida kaŗam nav nekāda at  -
taisnojuma. Hitlerisma ideoloģiju, 
tāpat kā jebkuŗu citu ideoloģiju, 
var atzīt vai noliegt, - tas ir polītiska 
uzskata jautājums. Bet katrs cil-
vēks sapratīs, ka ideoloģiju nevar 
iznīcināt ar varu, nevar tai darīt 
galu kaŗojot. Tāpēc ir ne tikai ne -
jēdzīgi, bet arī noziedzīgi šādu 
kaŗu vest kā kaŗu par “hitlerisma 
iznīcināšanu”.”

Molotovs arī uzsveŗ, ka “mūsu 
attiecības ar Vāciju kardināli uz  -
labojušās. Te viss attīstījās, nostip-
rinot draudzīgās attiecības, attīs - 

t ot praktisko sadarbību un polītis ki 
atbalstot Vāciju tās centienos pa -
nākt mieru.”

Nobeigumā gribētos lasītājus 
pacienāt ar vārsmām, ko Vladi-
mirs Majakovskis (ko Staļins no -
sauca par “mūsu padomju laik-
meta labāko un talantīgāko dzej-
nieku”) publicēja Maskavas avīzes 
Izvestija 1921. gada 30. novembŗa 
numurā: “Biedri fašisti, laipni lū  -
dzam! Kopā buržuju varu grau - 
s im! Fašisti un boļševiki - proletā-
rieši brāļi, stiprināsim pār pasauli 
sarkanos apkampienus! Prole tā-
rieši, stājieties vienotā līnijā, šo -
dien komandē Trockis un Muso-
līni! Sarkanais proletāriešu cīņas 
karogs šodien pland no Krievijas 
līdz Italijai!”

Mūsdienu “antifašisti” - Einārs 
Graudiņš, Jānis Kuzins, Josifs Ko  -
rens - ko nu teiksit?

Lielā mērā tā ir putra, ko ievārī-
juši paši amerikāņi, un nupat tā ir 
putra, kas amerikāņiem atkal ir jā -
strebj. Tikai pāris gadu pēc tam, 
kad ASV kaŗaspēks pameta Iraku 
un it kā valsts turpmāko attīstību 
atstāja irakiešu rokās, tur atkal ir 
amerikāņu zaldāti, un atkal nebūt 
nav skaidrs, cik ilgi viņi tur paliks, 
nedz arī vai ar tiem, kuŗi tur ir pat-
laban, galu galā pietiks.

Lasītāji droši vien  zina, ka Irakā 
un Sīrijā patlaban darbojas kauji-
nieku grupa, kas sevi sauc par Islā-
ma valsti un apgalvo, ka viņu kon -
t rolētajā territorijā ir nodibināts tā 
dēvētais kalifāts, kuŗš nu pārvaldī-
šot visus musulmaņus visā pasau -
lē.  Šie ir tik ekstrēmi un radikāli 
ļau dis, ka pat bēdīgi slavenā Osa-
mas Binladena terroristu grupa 
Al-kaida no viņiem ir atteikusies, 
jo  viņi esot pat pārāk ekstrēmi.  
„Islāma valsts” lielā mērā ir pašfi-
nancējoša organizācija. Jau pirms 
kāda laika kaujinieki izlaupīja ban-
ku Mosulas pilsētā un pievāca vai -
rākus simtus miljonu dolaru. Kau -
jinieku rīcībā ir arī ievērojams dau-
 dzums ieroču, kuŗus tie ieguvuši 
no Irakas pašas militārajām bazēm 
brīdī, kad viņu spēks bija pārāks 
par irakiešu bruņotajiem spēkiem. 
Patlaban „Islāma valsts” kontrolē 
ie   vērojamu daļu Irakas territorijas, 
un viņu kontrolē ir arī stratēģisks 
upes dambis netālu no Mosulas.

Amerika Irakā notiekošajā šo -
reiz iesaistījās tāpēc, ka nemiernie-
ki sāka bīstami tuvoties Irakas kur-
du apdzīvotās territorijas galvas-
pilsētai Erbilai.  Kamēr citur Irakā  
pēc ASV kaŗaspēka aiziešanas plo-
sījās lielā mērā reliģiskās dom -
starpībās balstīts pilsoņu kaŗš, kur-
di savā territorijā sāka veidot vis-
notaļ veiksmīgu… nu ne jau valsti, 
vismaz pagaidām tādas Kurdistā-
nas nav, - bet apgabalu gan. Erbilā 
jau ieplūda ārvalstu investīcijas, tā 

Atgriešanās Irakā – amerikāņi jau tagad, bet mēs?
ir pusotra miljona cilvēku apdzī-
vota un visnotaļ moderna pilsēta  
ar daudzu tūkstošu gadu vēsturi.  
Amerikāņiem Erbilā ir konsulāts, 
pilsētā ir nozīmīga lidosta un bū    tis-
ki transporta krustceļi. Tā visa pa   -
sargāšana ir viens no iemesliem, 
kāpēc amerikāņu „zābaki” atkal ir 
uz Irakas zemes.

Otrs iemesls, bija notikumi  pirms 
pāris nedēļām, kad daudzi tūkstoši 
cilvēku, kuŗi pieder pie tā dēvētās 
jazidi reliģis kās kopienas, bija spie s  -
ti mukt uz kalniem, jo „Islāma 
valsts” kaujinieki draudēja viņus 
visus nogalināt, jo viņu reli ģija, lūk, 
esot „neparei za”.  Ameri kāņi un to 
sabiedrotie vairāku die nu gaŗumā 
uz kalna me  ta saiņus ar  pārtiku, 
ūdeni, me   dikamentiem u.c. visne-
piecie ša mā ko, kā arī  sāka bombar-
dēt ap kalnu sakopotos „Is  lāma 
valsts” spē kus. Pagājušās nedē ļas 
bei gās ame  rikāņi konstatēja, ka ļoti 
daudz bēgļu no kalniem ir aiz-
gājuši paši saviem spēkiem, tāpēc 
liela humā na traģēdija acīmredzot 
nedrau dēja, taču, iekams viss no -
skaidro jās, ASV prezidents Baraks 
Oba ma, paskaidrojot iemeslus, kā  -
pēc Amerika steigusies palīgā, no      -
rā dīja, ka  mērķis ir novērst „geno-
cīdu”. Tas ir ļoti smags vārds, un tas 
palīdz izprast, kāpēc ir noticis tas, 
kas ir noticis.

Viena problēma saistībā ar to,  ka 
Amerika atkal ir nosūtījusi zal  dā -
tus uz Iraku, ir tāda, ka ASV Kon -
g ress patlaban ir atvaļinājumā. 
Amerikas prezidentam ir tiesības 
nekavējoties rīkoties, ja kaut kur 
pa  saulē ir vajadzīga militāra iesai s-
tīšanās, taču lēmuma pieņemša - 
nas brīdī viņam par to ir jāpaziņo 
abu Kongresa palātu vadībai, bet,  
ja 60 dienu laikā Kongress nav šo 
rīcību  apstiprinājis, tad attiecīgais 
militārais personāls no dislokācijas 
vietas  jāizvāc. Kad beidzās minē-
tais termiņš pirmajam B. Oba  mas 

paziņojumam, vēl nav zināms, vai 
tik tiešām pirmos zaldātus prezi-
dents tāpēc sauks mājās.

Maz ticams, ka kongresmeņi un 
senātori pārtrauks savas brīvdie-
nas, jo rudenī ir gaidāmas vēlēša-
nas un daudzi no viņiem piedalī - 
s ies priekšvēlēšanu procesos. Re -
pub likāņu partijas vadītā apakš - 
pa lāta Obamam pārmetusi, ka 
prezidents uz Tuvajos Austru mos 
no  tiekošo ne   reaģējot pietiekami 
ak   tīvi, bet patiesībā vi  ņam neesot 
tiesību rīkoties vienpersoniski. 

Baraks Obama vairākkārt  ir at  -
kārtojis, ka uzsvars esot uz Irakas 
pašas bru ņoto spēku apmācīšanu 
un apgā dāšanu, lai irakieši paši 
varētu tikt galā ar nemierniekiem.  
Taču patla ban šķiet, ka process 
ieilgs. Kurdiem palīgā steidz ne vien 
amerikāņi,  bet arī franči un briti,  
un tas nozī mē, ka reakcija jau ir 
kļuvusi starptautiska. „Islāma 
valsts” pārstāvji ne reizi vien ir pa -
ziņojuši, ka viņi tieši gaidot jaunu 
Amerikas iebrukumu Irakā, lai 
varētu pret to cī  nīties. Kaut gan pa -
 saule no kaŗo šanas Tuvajos Aus - 
t rumos ir no  gurusi, jāapzinās, ka 
civīlizētā pa  saules daļa nekad ne  -
pieļaus „kali f āta” nostiprināšanos 
tiktāl, ka tas kļūs par terroristu pe -
rēkli un apmācības vietu. Turklāt 
jautājums skaŗ ne vien Iraku, bet 
arī Sīriju, kur jau sen plosās nežē-
līgs pilsoņu kaŗš, par kuŗu ārpasau-
lei ir pat ļoti grūti pateikt, kuŗi ir 
labie un kuŗi ir sliktie režīma preti-
 nieki. Ne velti ASV prezidents no  -
rādījis, ka te acīmredzot nebūs  pā    ris 
nedēļās nokārtojams jau tā jums.

Eiropai un tātad arī Latvijai šie 
notikumi ir būtiski divu iemeslu 
pēc. Pirmkārt, ja konflikts pletī - 
s ies plašumā, tad gan jau ar laiku 
sāksies runas par Amerikas sabied-
roto iesaistīšanu.  Francija un Liel-
bri tanija jau tagad piegādā ieročus 
kurdiem, joprojām notiek sarunas 

par to, kā palīdzēt pašas Irakas spē-
kiem. Labi, ka beidzot Bagdādei ir 
izdevies atbrīvoties no pagalam 
nekompetentā premjērministra 
Ma  liki, kuŗš astoņos gados, ko pa -
vadījis savas valsts galvgalā, būtībā 
ir nokaitinājis itin visus. Taču nebūt 
nav skaidrs, vai irakiešiem izdosies 
savus spēkus pastiprināt tiktāl, lai 
tie varētu paši kontrolēt savā valstī 
notiekošo, vēl jo vairāk tāpēc, ka  
šis  process jau sniedzas ārpus mi   -
nētās valsts ro  bežām. 

Grūti spriest, ko teiktu un darītu 
Latvijas galve nās amatpersonas, ja 
no Amerikas vai citurie nes saņem tu 
lūgumu uz Iraku no  sūtīt arī mū   su 
valsts ka  ŗavīrus. Un tie, kā zi    nāms, 
tur ir bijuši un vai rāki no vi   ņiem 
mājās atgriezās zārkā. Arī Latvijas 
iedzī vo tājiem ir pilnīgs  pa   mats būt 
no   gurušiem no kaŗa procesiem, vēl 
jo vairāk tāpēc, ka mūsu zaldāti Af -
gānistānā atrodas vēl jo  projām.

Otrkārt, brīdī, kad Amerika pie -
vērš uzmanību vienai pasaules ma -
lai, tā nereti samazina uzmanību 
citām pasaules daļām, un mūsu 
interešu kontekstā tas sevišķi bī s    - 
t a mi ir šobrīd saistībā ar Ukrainā 
notiekošo. Krievijas caram Vladi-
mi ram tas, ka pasaule raugās citā 
virzienā, ir kā medusmaize. At  ce-
rēsimies, ka brīdī, kad sākās pir - 
m  ais lielais kaŗš Irakā, tieši tad, kad 
sākās bom bardēšana Bagdādē, 
toreizējie PSRS spēki  uzbruka Lie-
   tu  vas tele vīzijas tornim Viļņā un 
pēc tam rī    koja uzbrukumus arī 
mū   su pašu galvaspilsētā tā dēvē -
tajā barikāžu laikā. Lietuvā bojā 
gāja padsmit, pie mums - seši cil  -
vēki. Acīmre dzot Kremlis cerēja, 
ka ārpasaule būs tā aizrāvusies ar 
notikumiem Irakā un Kuveitā, ka 
notiekošo mūs pusē nepamanīs. Tā -
   pat Krie vijas iebrukums Gruzijā, 
lai atņe m tu tai prāvas territorijas, 
notika Pe  kinas Olimpisko spēļu 
laikā un aizsegā. Negribu teikt, ka 

amerikāņi no mums patlaban būtu 
novēr su š ies pavisam. NATO spēku 
lid  ma šīnas joprojām patrulē mūsu 
de     bes īs, joprojām mūsu valstī ir 
NATO zaldāti, joprojām tiek plā-
notas dažādas militāras mācības 
un citas nodarbības, kuŗu mērķis 
ir,  pirmkārt,  stiprināt mūsu dro -
šī bu un, otrkārt, likt Krievijai sa -
prast, ka šajā virzienā  tai vis neva-
jadzētu raudzīties.

Krievija atkal ir sākusi pie Ukrai-
nas robežas pulcināt savu kaŗaspē-
ku un joprojām cenšas atbalstīt se -
parātistus, kuŗu dzīve pašpārņem-
tajos Ukrainas rajonos kļūst arvien 
spiedīgāka, jo Ukrainas pašas bru   -
ņotie spēki nav ar pliku roku ņe -
mami un bez Maskavas atbalsta  
no Krievijas atsūtītie diversanti,  
būtībā terroristi, būtu sabrukuši  
jau sen. Ne velti pašpasludinātās 
„Doņeckas tautas republikas” paš-
pasludinātais vadonis jau ir sācis 
runāt, ka Krievijai nepiedienētos 
„savējos” atstāt nelaimē. 

Vēl šobrīd visnotaļ miglā tīts ir 
jautājums - kas īsti atrodas tajos 
furgonos, ko Krievija it kā sūta uz 
Ukrainas dienvidaustrumiem  „hu  -
mānu” vajadzību apmieri nā ša nai. 
Ne  būtu pārsteigums, ja izrādītos, 
ka „humānajā” kravā ir arī ieroči 
un cita veida technika, kas domā -
ta se  parātistu atbalstīšanai. Bet se  -
pa rātistu nepārprotama sa  kāve ca -
ram Vladimiram nozīmētu, kā sa  -
ka japāņi, sejas zaudēšanu. Lasītāji 
droši vien atce ras, ka pagājušajā ne   -
dēļā cars bija Kri mā, kur  nevarēja 
vien noprie cā ties par to, cik „veik-
smīgi” sek mējas „krievu zemju” sa  -
vākšana ko  pā. Protams, Doņecka 
un Lu  gan ska nav Krima, taču cars 
Vladimirs nav ieradis neko iesāktu 
pamest  pusratā, un tas nozīmē,     
ka Ukrainu Maskava joprojām  ap -
draud konkrēti, un  tas savukārt 
nozīmē, ka varbūt ne  tieši, bet ap -
draudēti tomēr esam arī mēs.
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EDUARDS SILKALNS
Uz brīvdienu namiņu pie Sedas 

purva Ziemeļvidzemē šā gada svel-
mainajā jūlijā biju paņēmis līdzi 
pirmo romānu no iecerētas Latvi -
jas vēstures romānu serijas „Mēs. 
Latvija, XX gadsimts”. Autoram ar 
uzvārdu no pašām alfabēta bei - 
gām bijis uzdots rakstīt romānu par 
svarīgāko notikumu Latvijā 20. 
gad simta pašā sākumā, par 1905.
gada revolūciju. Man verandā sē -
žot un lasot, vardes kurkstēja pie-
mājas dīķī, bet kaimiņu pusē cēlās 
dūmu stabs. Nē, tur nedega vis 
mui ža kā 1905. gadā, tur tika de  -
dzinātas ar Afrikas cūku mēri sa -
slimušas nokautas cūciņas.

Pirmo nodaļu Osvalda Zebŗa 
romānā Gaiļu kalna ēnā izlasīju      
ar patiesu baudu. Ziemīgais 1906. 
gada decembŗa vakars un kāda vīra 
gājiens ar bērniem pa Rīgas ielām 
uzbūra brīnišķu atmosfairu, kas      
asi kontrastēja ar manām vasaras 
vard ēm un lopiņiem. Radīta arī in -
triga: kāpēc vecais savāc svešus 
bērnus? Kāds viņa nolūks? Kā viņš 
ar bērniem var atļauties apmesties 
dārgā viesnīcā?

Tomēr, jo tālāk lasīju, jo dziļāk 
šķitu iebrienam savā Sedas purvā. 
Stāstījums izvērtās stipri epizodisks. 

Pievienota vērtība vai apgrūtinājums
Osvalds Zebris, Gaiļu kalna ēnā, romāns, apgāds Dienas Grāmata, 2014.g., 176 lpp. 

Anna Katra, Visiem laimīgas beigas, Lata romāns, izdevusi AS „Lauku Avīze”, 2014. g., 192 lpp.

Dažviet stāstīts pirmajā personā, 
citviet trešajā. Varbūt grāmata vai-
rāk piemērota lasīšanai savās mā -
jās, kur uzmanību nenovērš var des 
un dūmi? Varbūt rakstnieks pār -
cen ties, ierobežota apjoma darbā 
lūkojot ietvert 1905. gada revolū - 
ci jas daudzpusību? Tā pati muižu 
dedzināšana, piemēram, attēlota 
ga   ŗākā Ēdoles mācītāja ziņojumā, 
ko bērnu nolaupīšanas lietas iz  -
meklētājs izlasa pirms ķeršanās pie 
saviem aktuālajiem dienas darbiem.

Sāka kaitināt daudzās vēstures 
faktus un dažādus terminus skaid-
rojošās parindes. Brangai to daļai 
lasāms pat turpinājums deviņas 
lappuses gaŗā avotu un skaidroju-
mu nodaļā grāmatas izskaņā. Ko     
ar rakstnieka centību lasītājam ie  -
sākt: visu šo papildu vielu ignorēt, 
lai nezustu lasīšanas plūdums?     
Lasīt to pašās beigās, kad atmiņā 
vairs nav palicis konteksts? Lasīt      
to apzinīgi un uzcītīgi kopā ar 
romāna tekstu, par spīti draudam, 
ka tādā veidā no sapratnes var 
izslīdēt romāna saturiskais pa -
vediens? Rūpīga avotu izpēte pati 
par sevi, protams, ir teicama, bet ar 
šādas izpētes iznākuma ietilpinā -
ša nu parindēs un skaidrojumos, 

ne vis romāna pamattekstā autors 
liekas vairāk pakalpojis vēstures 
pēt niekiem nekā lasītājiem, kas grib 
baudīt daiļliterātūru.

Neparasts ir arī autora pēc -     
vārds, kur Osvalds Zebris īsumā 
pārstāsta, kas viņa grāmatā notiek 
un kāds bijis viņa nolūks, grāmatu 
rakstot. Pēdējā teikumā viņš saka: 

Romāna vadmotīvs ir cilvēka ceļš 
uz vainas izpirkšanu – kāpiens pa   šam 
savā sirdsapziņas kalnā uz no   zīmīgu 
sabiedrisku satricinājumu fona.

Autora pēcvārds (Afterword of 
the Author), starp citu, tulkots visai 
barbariskā angļu valodā. Šīs valo - 
das pratēji, salīdziniet, lūdzu, pirmo 
teikumu vienā valodā ar otru. –

„1905. gads latviešiem Rīgā, Lie-
pājā, Valmierā un citās Krievijas 
im  perijas Baltijas guberņu pilsētās 
deva nojautu par vienotas nācijas 
iespējamību pašiem savā valstī.”

1905 was the year, which allowed a 
presentiment of a possibility of an inte-
grated nation living in their own count -
ry to emerge among Latvians in Riga, 
Liepāja, Valmiera and other towns in 
the Baltic provinces of Rus sian empire.

Ticis galā ar Gaiļu kalna ēnu, 
atskārtu, ka vasaras brīvdienām 
nepieciešama vieglāka lasāmviela. 

20 km attālajā Valkā iegādājos grā-
matiņu ar optimistisko virsrakstu 
Visiem laimīgas beigas. Tā šogad 
iznākusi t.s Lata romānu serijā, kas 
vairāk speciālizējas izklaides lite rā-
tūrā, nevis izvēlas ko īpaši dziļu vai 
gudru. Uz vāka autore Anna Katra 
nosaukta par romānu konkursa 
uzvarētāju. 

Romāns bija bez vainas un ērti 
lasāms. No Latvijas uz Angliju peļ-
ņas nolūkos devusies Ramona uz 
brīdi atgriežas Latvijā, kur pazudu -
si viņas pusaudze meita Signe. Ru -
nā, ka Signe devusies uz Angliju pie 
mātes, bet tas  tomēr nav taisnība. 
Izrādās, ka Signe miesīgi vēl arvien 
ir Latvijā, bet ka viņas gars nonācis 
informātikas technoloģijas valgos 
un ka viņa kļuvusi datoratkarīga. 
Romāns lielā mērā ir par Signes 
meklēšanas procesu. Tas labi varē -
tu patikt cilvēkiem, kas ir uz „tu” ar 
datortechniku, t.i., ja viņi vēl arvien 
kaut ko lasa no papīra. 

Ja Annas Katras uz priekšzi nā-
šanām un dzīves pieredzi balstīto 
„vieglo” romānu šeit sakabinu ar 
Osvalda Zebŗa smagnējo nopiet -
nas izpētes iznākumu, daru to tā -
pēc, ka arī Anna Katra ir uzrakstī-
jusi savam sacerējumam pēcvārdu, 

tā virsrakstā solot pieskarties jautā-
jumam, „kuŗš interesē ikvienu”. 
Pēcvārdā autore pastāsta par sava 
romāna tapšanas gaitu, par savas 
rakstīšanas mērķiem, bet, galve -
nais, par to, cik patiesi, iespējami vai 
vismaz paticami varētu būt viņas 
izstāstītie notikumi. Ar notikumu 
gaitu neapmierinātos lasītājus viņa 
pēcvārda pēdējā teikumā provo -    
cē: „Ķerieties klāt un uzrakstiet   
kaut ko labāku!” 

Mīļie rakstnieki! Izsakieties par 
saviem sacerējumiem preses, radio 
un televīzijas žurnālistiem, kad tie 
sagribējušies jūs intervēt! Atļaujiet 
savus darbus vērtēt grāmatu ap -
skatniekiem, kritiķiem, literātūr zi-
nātniekiem! Ļaujiet darbiem, kā 
saka, brīvi elpot un necentieties 
pēc vārdos lasītājiem uztiept, kā vi -
ņiem nule izlasītā viela būtu jātul -
ko un jāsaprot! Lasītājs nereti pats 
vēlas būt izlasītā vērtētājs un bez 
autora palīdzības nostatīt darbu uz 
drošām kājām, vēlas pats darbu do -
mās uzslavēt vai pelt. Autoru skaid-
rojumi un citas grāmatās ietilpinā-
tās piedevas lasītājam nereti var   
kļūt par apgrūtinājumu un nekādu 
īpašu papildu vērtību grāmatai 
nepievienot.   

Andris Caune (dz. 1937.g.) pa -
matos ir Latvijas vēstures senāko 
periodu pētnieks, kaut viņš pēc 
emeritūras vai tuvu tai daudzus    
ir iepriecinājis arī ar Rīgas (Maska-
vas forštates, Pārdaugavas) 19.gs. 
un 20. gs. sākuma komentētu fo -
toattēlu, senu pastkartīšu publi -
cē šanu grāmatās. Tagad Caune 
sarūpējis grāmatu par sava tēva, 
gleznotāja un fotografa Volde - 
mā ra Caunes (1901-1975) drauga 
un caur tēvu arī par sevis paša la -
ba jaunības gadu paziņas, ģenerā-
ļa Jāņa Baloža (1881-1965) mūža 
pēdējo gadu desmitu.

Autors grāmatu sauc par „lie-
cību un materiālu krājumu ģe  ne-
rāļa Jāņa Baloža plašākas zināt-
niskās biografijas sagatavošanai, 
kuŗu nākotnē kāds jaunāks vēs-
tur nieks uzņemsies rakstīt. Ģene-
rālis Jānis Balodis ir pelnījis tādu 
pašu izsmeļošu dzīves aprakstu, 
kādu Edgars Dunsdorfs mums 
atstājis par Kārli Ulmani.”

Vismaz pusi liecību un mate-
riālu  ir devis pats sastādītājs, bet 
ļoti plašu attēlu klāstu – viņa tēvs. 
Gūstam labu ieskatu ģenerāļa Ba -
loža laipnajā, sirsnīgajā, allaž uz 
izlīdzināšanu un kompromisiem 
vērstajā personībā, iepazīstam vi -
ņa draugus (jā, un tomēr arī ne -
draugus – Alfr. Bērziņu, Munteru) 
gados, kad Balodi varēja uzskatīt 
par otro cilvēku valstī aiz Ulmaņa. 
Uzsvars grāmatā likts uz Baloža 
mūža beigu galu pēc atgriešanās 
Latvijā no padomju izsūtījuma, 
bet Jāņa Lejiņa trimdā 1971. gadā 
publicētas atmiņu grāmatas frag-
ments un dzejnieka un žurnālista 
Kārļa Eliasa atmiņas itin uzskatā-
mi ataino arī Baloža varas un sla-

Cieņas apliecinājums
Ģenerāļa Jāņa Baloža beidzamie mūža gadi Latvijā 1956-1965, laikabiedru atmiņas un liecības, sastādītājs 

Andris Caune, Latvijas vēstures institūta apgāds, Rīgā 2014. g., 336 lpp.
vas gadus. Lejiņa atmiņas aizved 
atpakaļ pat līdz 1919. gadam: viņš 
pārliecinoši pierāda, ka Kalpa -
kam piedēvētie pēdējie vārdi 
pirms nāves: „Balodi, paliec ma -
nā vietā,” - ir tīrā leģenda.

Baloža mūža beigu galā trim -
das publikācijās un cilvēku saru-
nās vīdēja uzskats, ka ģenerālis 
pārdevies komūnistiem un, kā 
Mun ters, sācis pūst viņu taurē. 
Andŗa Caunes pašuzlikts uzde-
vums tad nu ir – palīdzēt glābt 
vi  ņam pazīstamā sirmgalvja go -
du. Par gājieniem, ar kādiem lab-
dabīgais Balodis apvests ap stūri, 
savā 1971. gada grāmatā liecina 
jau minētais J. Lejiņš:

Paretam ģenerāli viņa istabā Rī -
gā apmeklējis... V. Munters, kas vi  -
ņam neesot lāga paticis. Kādam 
latvietim viņš tikai piezīmējis: ko 
lai dara, kādreiz viņš bija mans 
darba kollēga. Kādā... apmeklēju-
mā V. M. stāstījis, cik negodīgi izrī-
ko jies sūtnis K. Zariņš, kuŗš sūtnie-
cības namu (Londonā – E.S.) no  -
rak stījis savai meitai. Ģenerālis 
maz zinājis, kas notiek brīvajā pa -
saulē, turpretim V. M. zinājis visus 
sīkumus, jo viņam bijusi atļauja 
lasīt ārzemju laikrakstus. Tad V. M. 
izvilcis no kabatas jau sagatavotu 
rakstu pret nama pārrakstīšanu  
un pierunājis Balodi to parakstīt. 
V. M. to nodevis „Dzimtenes Bal -
sij”. Domāju, ka J. B. nesaprata, ko 
viņš dara, jo nezināja patiesos ap -
stākļus, kāpēc nams pārrakstīts, 
bijis tikai sašutis par notikumu... 
Tā informētais „kollēga”  ir apstrā-
dājis vecu vīru. (138. lpp.)

Tā jau bija komūnistu labi iz -
domāta taktika: izmantot visas 
tautas cienīta varoņa autoritāti, 

caur ko nozākāt trimdas vadoņus, 
cenšoties trimdas tautas daļu no 
šiem vadoņiem atsvešināt.    

Pats A. Caune ar manāmu dvē-
seles īgnumu atspēko dažādus 
pag. gs. 80. un 90. gados gan Lat -
vijā, gan ārpus tās publicētos “iz -
domājumus” un „klajus apmelo-
jumus” par ģenerāli Balodi. Viņš 
rezonē: „Jo gaŗāks laika sprīdis 
mūs šķiŗ no kādas ievērojamas 
personības atklātībā maz zinā  - 
m iem dzīves gadiem, jo vairāk 
ro   das leģendu un izdomājumu 
par šo dzīves posmu. Jānis Balodis 
nav izņēmums.” (162.) 

 Visasāk un viskrasāk jautā - 
jums par J. Baloža integritāti iz  -
virzīts A. Caunes rakstītā nodaļā 
„Vai ģenerālis Jānis Balodis bija 
„čekas kalpībā” ( 200.-206.). Ja la -
sītājs jaunībā piederējis pie trim-
dinieku saimes un atceras, kā viņu 
pašu vai vismaz viņa vecākus abi-
žojis padomju propagandas izde-
vums Dzimtenes Balss un pa rei-
zei arī tā pagarinātās rokas – Edu-
arda Alaiņa Memingenā (Vāci -      
jā) izdotā Daugava un Viļa Ešo -      
ta Adelaidē (Austrālijā) izdotais 
Vies is, tad tāds šīs nodaļas lasītājs 
pēkšņi jutīsies kā pārcelts piec-
desmit gadu senā pagātnē. Visu 
trīs izdevumu nolūks bija apjūs-
mot visu, kas notiek Padomju 
Lat  vijā, un radīt lasītājos neuzticī-
bu galu galā pret  pašu izvirzīta-
jiem un atbalstītajiem sabiedris-
kajiem aktīvistiem trimdā. Savu 
mērķu īstenošanas nolūkā Alainis 
ik gadu viesojies Latvijā, lai sa -
darbībā ar kultūras komiteju veik-
tu savus tumšos darbus. 

1962. gada pavasarī Latvijas kul-
tūrsakarnieki piegādājuši Balo -

dim vairākus Daugavas paraug-
ek semplārus un jau sagatavotu,     
ar rakstāmmašīnu nodrukātu „ģe -
ne  rāļa atbildi – pateicības vēstuli”, 
kas viņam būtu tikai jāparaksta. 
Varbūt sava kuplā mūža gadu 
skai ta un veselības dēļ neapjaušot, 
kādā afērā ar pirmajā acu uzme-
tienā mazvainīgā teksta parak stī-
šanu viņš  tiek iejaukts, Balodis 
tad arī ņēmis un vēstuli parakstī-
jis. Parakstītais vēstules faksimils 
parādījies Daugavas 3. numurā. 

Teksts bija šāds: 
„Daugavas” redaktoram E. Alai nim
Apsveicu redakcijas nodomu sa -

glabāt latviskumu un mātes va   lo -
d  u, padziļināt interesi par latvie -     
šu tautas kultūras vērtībām pagāt-
nē un šodien un esmu vienis prātis 
ar Jums, ka tas ir dārgāks par kal-
pošanu kādas grupiņas patīgiem 
polītiskiem mērķiem. 

 Ceru, ka „Daugavas” darbs būs 
vainagots panākumiem, un novēlu 
labas sekmes!

Caunes komentārs: 
Par to, ka vēstule nav paša J. B a-

 loža sacerēta, liecina tas, ka tā 
drukāta uz rakstāmmašīnas, ne -
vis rakstīta ar roku. J. Balodim jau 
rakstāmmašīnas nebija. Arī pa -
raksts „ģenerālis (J. Balodis)” liekas 
dīvains, jo pēc atgriešanās Lat vijā 
viņš šo titulu nekad un nekur, 
parakstot kādu vēstuli vai doku-
mentu, netika lietojis. 

Pēc pāris gadiem Alainis savā 
Dau gavā publicējis pastāstījumu 
par viesošanos pie Baloža kādā Rī   -
gas slimnīcā. A. Caunes komen tārs: 

 Jā, kuŗš to gan tagad pateiks - cik 
no visa E. Alaiņa uzrakstītā ir 
ģenerāļa teiktais, cik Kultūras 
sakaru komitejas darboņu pievie-

notais. Lai radītu lasītājam ie  spai-
du, ka visu uzrakstīto teicis pats 
ģenerālis, E. Alainis vēl licis sevi 
ko   pā ar slimo veco vīru nofoto-
grafēt.

 J. Baloža galveno dzīves datu 
lapās minēts, ka „1965.gadā raks-
tu krājumā Strēlnieks nr. 9/10,   kas 
iznāk ASV, Čikāgā, Pēteris Dar-
dzāns uzsāk ģenerāļa Jāņa Baloža 
nomelnošanas un apmelošanas 
kampaņu, kas šajā izdevumā tur-
pinās gandrīz 10 gadu gaŗumā”.  
Žēl, ka nekur tālāk A. Caunes grā-
matā nav pastāstīts, kādi tad bi -
juši Strēlniekā pret Balodi vērstie 
apvainojumi un kas tajos nepatiess. 

 Te nu komūnistu pirksta lai-
kam nebija. Andersona Latvju 
En  ciklopēdijā 1962 – 1982 par 
Strēlnieku gan sacīts, ka tajā bi -
juši „kontraversiāli raksti”, tomēr 
šķirkļa gala vērtējums ir, ka žur-
nālam „bijusi liela nozīme Latvi -
jas jaunāko laiku vēstures bagā ti-
nāšanā un diskusiju radīšanā par 
dažādiem vēstures notikumiem 
un to izskaidrojumiem”. 

Tūlīt aiz grāmatnieciski augstas 
kvalitātes izdevuma titullapas la -
sāms ģenerāļa Jāņa Baloža tei-
ciens:

Tauta, kas neprot cienīt savus 
va  roņus un varoņu slavu daudzi-
nāt, nav varoņu darbu cienīga un 
ir nolemta bojā ejai.

Andŗa Caunes grāmatai, kas 
lielā mērā veidota, kā mēdz sacīt, 
ar sirdi, dotais uzdevums ir ap   lie-
cināt Baltajam ģenerālim cieņu un 
atjaunot viņa padomju laikā pa -
postīto godu. Bieži šādas vēsturis-
ku personu pārvērtēšanas pēc 
viņu nāves notiek tām par sliktu. 
Prieks, ka šoreiz ir otrādi.
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Šīs vasaras pašā vidū – 8. jūlijā – 
Rīgā, Okupācijas mūzejā, notika 
kādas ļoti īpašas vēsturiskas do   ku-
mentālās filmas pirmizrāde. Fil  -
m as nosaukums – „Mežabrāļi. Īles 
bunkura partizāni”. Īpaša tā ir ne 
vien tāpēc, ka vēstī par notiku - 
m iem, kas Rietumu pasaulē nav 
ne vien īsti izprasti, bet ir apšaubīti 
vai pat ignorēti. Proti, par parti-
zāniem, kas turpināja bezcerīgu 
cīņu par Latvijas brīvību, uzbrūkot 
okupantiem no saviem bunku-
riem mežos. Tāpēc viņi arī ieguva 
nosaukumu “mežabrāļi”. Viņu, me -
  žabrāļu, vairs palicis maz. Divi – 
Leons Garkalns un Juris Birg-
manis piedalījās pirmizrādes sa -
rī kojumā. Filma īpaša ir vēl  tāpēc, 
ka tās režisori un producenti ir ... 
vācieši Pēters Grimms (Peter 
Grimm) un Ekarts Reichls (Eckart 
Reichl). Un abus uz sarunu ir at -
vedis Daris Deliņš,  Latvijas Goda 
konsuls Ņujorkā. Latvietis, kuŗa 
saknes ir Austrālijā. Mūsu saru na 
notiek viesnīcas „Radi un Drau gi” 
mājīgajā otrā stāva buduārā, kādu 
stundu pirms atbildīgās pirmiz -
rādes. 

Tātad – filma vēstī par pēckaŗa 
pretošanos otrreizējai padomju 
okupācijai Latvijā un ir pamato - 
ta ar šo cīņu dalībnieku un acu -
liecinieku atmiņām. Angļu valo -
dā  filmu sauc – Forest Brothers – 
the partisans of the bunker-  un tā 

Seeing is believing jeb 
Latvijas vēstures gaita pašu acīm

ir galvenokārt orientēta uz Rie-
tumvalstu skatītāju. Taču Pēteram 
un Ekartam bija svarīgi to parādīt 
Latvijā.

Filmu „atrada” Daris Deliņš, 
apmeklējot Berlīnes kinofestivālu 
šā gada februārī. Daris pieteicās 
uz filmas seansu, satika režisoru 
un producentu, un nu aktīvi strā-
dā, lai „Mežabrāļus” noskatītos 
pēc iespējas vairāk skatītāju pa  -
saulē. Šobrīd filma ir dublēta lat -
viešu, vācu, angļu, igauņu un lie-
tuviešu valodā. Interesi par to 
pau duši arī... korejieši. Un japāņi, 

kuŗus sevišķi interesē filmas par 
Otro pasaules kaŗu. 

Jautājums Pēteram Grim m am – 
kas rosināja vienu vācu re  žisoru 
uzņemt filmu par tik spe cifisku 
vēstures posmu Latvijā? 

P.G. Es uzaugu Austrumvācijā, 
Berlīnē. Zinu, kas ir okupācija,     
un arī piedalījos studentu kustībā, 
kas bija vērsta pret režīmu. 1991. 
gadā man bija iespēja apmeklēt 
Lietuvu kopā ar vācu parlamenta 
delegāciju, lai mēs kā pārraugi 
vērotu tautas nobalsošanu par ne -
atkarības atjaunošanu Lietuvā.  

LIGITA KOVTUNA

Pēc tam braucām uz Rīgu. Šais 
dienās dzirdēju stāstu par parti-
zānu kustību un nolēmu, ka tas ir 
jādokumentē – jo dalībnieku un 
aculiecinieku vairs nav palicis 
daudz.

Kādas ir tavas izjūtas un vē -
rojumi kopš tā laika, atkal at -
griežoties Rīgā?  

P.G. Īstenībā jau, atgriežoties 
Rīgā, tik vien kā noīrējām auto-
mašīnu, lai dotos uz filmēšanas vie-
tām. Bet skaidri varu apgalvot – 
Rīga ir kļuvusi par normālu 
Eiropas mētropoli, tā nav  tikai  
kāda Austrumeiropas valsts gal-
vaspilsēta. Vienīgi – jau lidmašī-
nā, lasot reklāmas žurnālu, dūrās 
acīs, ka nekustamo īpašumu tir-
gus piedāvājumi ir tikai krievu 
va   lodā... Redziet, vācieši jau ar 
grū tībām izprot, kuŗa ir katras 
Baltijas valsts galvaspilsēta, Lat-
vijas vēsture ir īpaša, un tāpēc arī 
problēmas ir īpašas. Šī vēsture ir 
jāzina un jāstāsta, tad arī izpratne 
mainīsies.

Jautājums producentam Ekar-
tam – vai tagad, kad darba attie-
cības Latvijā beigušās, paliks 
kādas „sirds attiecības”? 

E.R. Kā nu ne – mana krustmā-
te, vārdā Austra, ir latviete! Mei -
tas uzvārdā – Austra Celmiņš. 
Tieši vi  ņa ir visvairāk man stā s tī-
jusi par Latvijas vēsturi, un tieši 
viņas stāsti mani visvairāk ietek-
mējuši. Kad filmējot klausījos 
veco vīru un sievu stāstus, Aust-
ras tantes stāstītais atdzīvojās.

Ko tagad izjūtu Latvijā?  Ukraina 
ir tik tuvu, un, pēc statistikas, Rīgā 
dzīvo ap 50% krievu...

... kuŗi gan lielākajā vairāku -
mā vēlas būt eiropieši!

E.R. Lai nu tā būtu! Un lai nu 
pa   saule izprastu, jo ir taču šis „div-
domīgais” leģionāru jautājums – 
viss, kas saistīts ar burtiem SS, ir 
ļoti sensitīvs Rietumu pasaulē. 
Tāpēc arī  producenta darbā izjū-
tu, ka mūsu filmu par Latvijas 
vēs tures neordināru stāstu ir grūti 
pārdot starptautiskajiem TV ka -
nāļiem.

Jautājums Darim Deliņam – kā 
tu, Austrālijas latviešu atvase, 
nokļuvi Amerikā? 

D.D. Kad man 22- 23 gadu ve  -
cumā bija izvēle turpināt mācī - 
bas Londonā, Anglijā, vai ASV, 
izvēlējos Ameriku – tās kultūra un 
mentālitāte man likās tuvāka.

Jau septīto gadu turklāt vēl esi 
arī Latvijas Goda konsuls Ņu  -
jorkā. Laiks pietiekams, lai va  -
rētu arī pateikt, kas ir tava darba 
lielākais gandarījums?

D.D. Kaut ko vienu grūti no  -
saukt – prieks un gandarījums ir 
ikreiz, kad izdevies palīdzēt gan 
cilvēkiem, kam radušās problē-
mas, teiksim, pazaudētas pases 
dēļ, gan izkārtot Latvijas valsts 
amat personu vai uzņēmēju sek-
mīgas tikšanās ar cilvēkiem, kuŗi 
kaut ko vēlas darīt Latvijas labā. 

Tu izkārtoji arī savulaik LR 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
tikšanos ar Latvijā dažādi vērtēto 
Džordžu Sorosu.

D.D. Jā, par Sorosu domas da -
lās visur pasaulē – Anglijā viņu 
vērtē negātīvi, Amerikā un citur 
pasaulē – kā financiālu veiksmi-
nieku un filantropu... Latvijā? 
Šķiet, Tēvzemē uz daudz ko skatās 
pārlieku aizdomīgi. Dažs varbūt 
gluži vienkārši tāpēc, ka nav da -
būjis cerēto naudu. 

Jau drīz Latvijā būs kārtējās – 
12. Saeimas vēlēšanas. Vai tu jau 
zini, par ko balsosi? Esi taču arī 
Latvijas pavalstnieks.

D.D. Manuprāt, ir svarīgi, lai 
Latvijā būtu stabila valdība. Daudz 
domāju par to, kāpēc latviešiem 
raksturīgas šīs „mazpartijas”, kas 
taču saskalda stiprumu. Vai tā ir 
kāda godkāre, vēlēšanās būt „ķē  -
niņam” kaut mazā, bet „savā ķē -
niņzemē”?! Viss labais taču ir 
veik smīgāk izdarāms kopā. It  
īpaši šābrīža nedrošajā situācijā 
mēs nedrīkstam šķelties! Bet 
attieksmē pret Latviju es tomēr 
ne  esmu pesimists – tā zāle ir za -
ļāka Latvijā!

Vai tici veiksmīgam Repatriā-
cijas plānam? 

D.D. Katra aizbraukušā latvieša 
stāsts ir individuāls. Labākais re  -
zultāts būtu, ja reemigrants teiktu – 
darīšu Latvijā to, ko pasaulē esmu 
iemācījies. Demografiskā krize 
mums vēl ir priekšā, un es ļoti 
ceru, ka Latvijas valsts zina, ka tai 
ir plāns, kā noturēt šo valsti 2 – 2,5 
miljonu iedzīvotāju skaitā,  vai arī 
mēs gribam, lai šo skaitu uzturētu 
cilvēki no Mongolijas, Irānas, 
Turcijas? Varbūt tomēr savējos?

Manā ieskatā Latviju vajag ap -
ciemot vismaz reizi gadā, jo – see-
ing is believing. Es nepaļaujos tikai 
uz tīmekli vien.

No kreisās: Daris Deliņš, Pēters Grimms un Ekarts Reichls

Pie Īles bunkura uzstādīts piemiņas akmens no Pertas (Austrālijas) latviešiem // Foto: Imants Urtāns

Ieeja bunkurā un telpa pazemē, kur no 1945. līdz 1949. gadam slēpās 24 bijušie leģionāri - “Mežabrāļi”, t.s. Kārļa Kraujas (īstajā vārdā 
Visvaldis Žanis Brizga) grupa. Piecpadsmit no viņiem 1948. gadā gāja bojā nevienlīdzīgā cīņā ar okupantiem // Foto: Imants Urtāns
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12. Saeimas vēlēšanās piedalās 
13 deputātu kandidātu saraksti,  
un šajā un turpmākajos laikrak - 
s  ta numuros par sarakstiem un 
par  tijām lasiet:  ko kandidāti  da -
  rī juši un solījuši līdz šim un ko 
so  la tagad. Vairāk varēsit uzzināt 
par tiem deputāta kandidātiem, 
kas startē no Rīgas vēlēšanu ap  -
gabala, jo ārpus Latvijas pilsoņi 
balsos tieši par Rīgas vēlēšanu 
apgabala sarakstiem. 

Partija un cilvēki. Vēlēšanās 
pie  dalās ar 4. kārtas numuru,  un 
kopā visos piecos vēlēšanu ap -
ga  balos tās sarakstā ir 115 depu-
tāta amata kandidāti. Rīgas vēlē-
šanu apgabalā ar pirmo numu - 
ru startē pašreizējais ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs, Vidze-
mes vēlēšanu apgabalā pirmā ir 
pašreizējā Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma, Kurzemē – 
11. Saeimas priekšsēde, partijas 
Vienotība valdes priekšsēde Sol-
vita Āboltiņa, Latgalē – pašrei zē-
jais satiksmes ministrs Anrijs 
Ma  tīss,  un Zemgalē pirmais sa -
rakstā ir 11. Saeimas deputāts, 
Bu  džeta un finanču (nodokļu) 
ko  misijas priekšsēdiss Jānis Reirs. 

Vienotība savulaik veidojās, ap -
  vienojoties trīs partijām – Jau - 
 n ais laiks, Pilsoniskā savienība un 
Sabiedrībai citai polītikai. Šogad 
partijai ir pievienojušies vairāki 
polītiķi no bijušās Reformu par-
tijas (ko savulaik dibināja Valdis 
Zatlers), un Vienotības sarakstā 
12. Saeimas vēlēšanās ir arī Lat -
gales partijas biedri. Pazīsta mā-
kais Vienotības polītiķis neap-
šau bāmi ir Valdis Dombrovskis. 
Viņš bija valdības vadītājs no 
2009. gada 12. marta līdz 2014. 
gada 22. janvārim un  pēdējās 
Ei   ropas Parlamenta vēlēšanās  
ie  vēlēts par EP deputātu no Vie-
notības saraksta. 2009. gadā Val -

PARTIJAS, KANDIDĀTI UN SOLĪJUMI
SALLIJA BENFELDE

dis Dombrovskis gan kļuva par 
valdības vadītāju, būdams Jaunā 
laika polītiķis, jo Vienotība tika 
nodibināta tikai 2011. gada 6. 
augustā. Tagadējā Ministru pre-
zidente Laimdota Straujuma arī 
ir Vienotības biedre, tāpēc tomēr 
var teikt, ka Vienotība pie varas ir 
jau piekto gadu. Partija neap šau-
bāmi ir ar rietumniecisku orien-
tā ciju, un tās lielākais padarītais 
darbs ir stingra, saprātīga finan-
ču polītikas ievērošana krizes ga -
dos. Pēdējo trīs gadu laikā pēc 
11. Saeimas vēlēšanām Vienotībai 
ministri ir bijuši aizsardzības, 
finanču, labklājības un veselības 
jomā. Vienotības polītiķi finanču 
ministra un aizsardzības minis -
t ra amatā savu darbu veica pro-
fesionāli, kaut gan problēmu ša -
jās jomās, trūkstot financēju - 
m am, aizvien ir bijis pietiekami. 
Labklājības ministre, šķiet, pa   ma -
zām saprata (vai arī bija spie sta 
saprast) iedzīvotāju patieso situā-
ciju un vairs neapgalvoja, ka Lat-
vijas iedzīvotāji ir nabadzīgi, jo  
ir slinki,  neko negrib darīt un to 
vien domā, kā nemaksāt valstij 
nodokļus. 

Lielā neveiksme Vienotībai bija 
veselības ministre, kuŗas lai kā 
situācija veselības aprūpē valstī 
pasliktinājās. Diemžēl partija ve -
 selības aprūpē notiekošajam īpa-
šu uzmanību nepievērsa, līdz 
nācās ievērot mediķu sabiedris-
ko organizāciju vienprātīgo pra-
sību par ministres demisiju. Šo -
brīd veselības ministra nav - atli-
kušajos dažos mēnešos pirms vē    -
lēšanām uzrunātie šo amatu ne   -
vēlas veikt, jo tik īsā laikā neko 
glābt nevar. Vērtējot partiju ko    -
p u mā, jāatzīst, ka Vienotība salī-
dzi nājumā ar daudzām citām 
par tijām ir ar labu intelektuālo 
potenciālu un stingru, uz Rie -
tum iem orientētu polītiku. Ne -
gā tīvi jāvērtē zināma augstprā-
tība, korporātīvisms, „savējo lo  -
ka” veidošana, reizēm aizmirstot  
sabiedrības un valsts intereses. 

Vēl jāpiebilst, ka nesaprotams ir 
pašreizējā satiksmes ministra 
An  rija Matīsa (bezpartejiskais) 
pirmais numurs Latgales vēlē - 
ša nu sarakstā, jo ar Satiksmes 
mi  nistriju jau ilgu laiku ir saistī -
ti skandali par  vilcienu iepir -    
ku mu un Brīvostas renovāci -     
jas pro  jektu, kam paredzēta Ei -
ropas fondu nauda. Šai sarakstā 
atra dīsit arī vārdu Janīna Kur sīte, 
kas gan nav mums pazīsta mā 
pro fesore, bet viņas “vārda 
māsa”.

Rīgas vēlēšanu apgabala sa  -
raksts. Kandidātu sarakstā ir     
35 deputāta kandidāti. Pirmie 
pieci ir: Edgars Rinkēvičs, Ojārs 
Ēriks Kalniņš, Aleksejs Losku-
tovs, Lo   lita Čigāne un Andrejs 
Judins. 

Edgars Rinkēvičs tātad ir ār   -
lietu ministrs un šo amatu veica 
arī  iepriekšējā – Valža Dombrov  - 
s   ka valdībā kopš 2011. gada 24. 
oktobŗa. Rinkēvičs ir viens no 
retajiem polītiķiem, kam nevar 
pārmest neprofesionālitāti un 
sav tību. Ārlietu ministrijā viņš 
sā  ka strādāt 1995. gadā, divus  ga -
 dus vēlāk kļuva par valsts sek re-
tāru un šajā amatā nostrādāja 
līdz 2008. gadam, kad kļuva par 
Latvijas Valsts prezidenta kan ce-
lejas vadītāju līdz 2011. gada jū -
lijam. Latvijas iestāšanās NATO 
lielā mērā ir arī viņa nopelns,      
jo Rinkēvičs, veicot ministrijas 
vals ts sekretāra pienākumus, ir 
vadījis vairākas darba grupas un 
delegācijas vai tajās piedalījies: 
1998. gada februārī viņš kļuva 
par Baltijas valstu un ASV part-
nerības chartas nosacījumu iz -
pil des komisijas divpusējās aiz-
sardzības un militāro jautājumu 
darba grupas vadītāju no Latvijas 
puses. No 2002. līdz 2003. gadam 
darbojies delegācijā sarunās par 
Latvijas iestāšanos NATO (dele-
gā cijas vadītāja vietnieks), no 
2005. gada līdz 2007. gada jan-
vārim vadījis NATO valstu un 

valdību sanāksmes organizācijas 
biroju. Vēl jāpiebilst, ka Ukrai -
nas – Krievijas krizes laikā ārlie-
tu ministrs ir bijis un ir viens no 
tiem polītiķiem Latvijā un Ei  -
ropā, kas nepārprotami un skai d-
  ri pauž nosodījumu Krievijas 
rīcībai un ir mudinājis Eiropas 
Savienību rīkoties noteiktāk un 
stingrāk. 

Ojārs Ēriks Kalniņš  ir latviešu 
diplomāts un polītiķis, pašlaik 
11. Saeimas deputāts, ievēlēts no 
Vienotības saraksta, Ārlietu ko   -
mi sijas priekšsēdis. Bijis Latvijas 
vēstnieks ASV (1993—1999) un 
Latvijas institūta direktors. Pirms 
pārcelšanās uz Latviju bija Ame-
rikas latviešu apvienības un Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
aktīvs biedrs.  

Aleksejs Loskutovs  - jurists, 
pirms iesaistīšanās polītikā       
2009. gadā četrus gadus bija Ko  -
rupcijas novēršanas un apkaŗo-
šanas biroja (KNAB) priekšnieks 
(2004-2008). 11. Saeimas depu -
t āts, ievēlēts no Vienotības sa  -
raks ta, strādā Aizsardzības, iekš-
lietu un korupcijas novēršanas 
un Publisko izdevumu un re -
vīzijas komisijā. 

Lolita Čigāne pirms iesaistī-
šanās polītikā aktīvi darbojās 
ne valsts organizācijās, pašlaik ir 
11. Saeimas deputāte un strādā 
Valsts pārvaldes un pašvaldības 
un Mandātu, ētikas un iesnie -
gumu komisijā. Iesaistījusies  po -
 lītikā, ir mainījusi savu nostāju 
un attieksmi daudzos jautāju -
mos, deklarējot, ka tagad pārstāv 
„otru pusi” – varu.

Andrejs Judins - jurists, paš  -
laik 11. Saeimas deputāts, ievē-
lēts no Vienotības saraksta, strā-
dā Juridiskajā un Sabiedrības 
sa liedētības komisijā. Bijis vai rā-
ku likumu grozījumu iniciātors 
jautājumos, kas izraisījuši asu 
Saskaņas centra protestu, – pie-
mē  ram, prasot likumos noteikt 
atbildību ne tikai par nacisma, 
bet arī par komūnistu režīma 

simbolikas izmantošanu dažādos 
publiskos sarīkojumos. 

Priekšvēlēšanu programma. 
Vienotības programmā aplamī-
bas nav saskatāmas, jautājums 
vie nīgi, kā partija paveiks solīto. 
Patīkami ne tikai dzirdēt, bet arī 
lasīt programmā: „Latvietības 
vei cināšanai un saglabāšanai ār -
zemēs aktīvi sadarboties ar dia   -
s  poru.” Priecē arī partijas vēlme 
nostiprināt Latvijas kultūrtelpu, 
ieguldot izcilībā, sakārtojot infra-
struktūru un atbalstot kultūriz-
glītību un tautas mākslu. 

Dažādas aptaujas liecina, ka 
ikdienā Latvijas iedzīvotājiem 
vis vairāk rūp veselības aprūpes 
pieejamība, nodokļi, kas vienā -
di maksājami gan bagātajiem un 
turīgajiem, gan nabadzīgajiem; 
izglītība un darba vietas. Pēdējā 
pusgada notikumi Ukrainā liek 
arī nopietnāk izturēties pret aiz-
sardzības jomas financēšanu un 
enerģētisko neatkarību. Līdz šim 
Vienotība nav īpaši atbalstījusi 
nodokļu diferencēšanu atkarībā 
no ienākumu lieluma, tāpēc ce -
rīgs ir solījums programmā: „Vei-
dot nodokļu polītiku, kas mazi -
na nevienlīdzību un taisnīgāk 
sadala nodokļu slogu starp iedzī-
 votājiem ar zemiem un aug - 
 s tiem ienākumiem, saglabājot 
vidēji zemu nodokļu slogu ko -
pumā.” Jautājumos par aizsar - 
dzī bu un enerģētisko neatkarību 
Vie notība savā programmā sola 
rīkoties – palielināt aizsardzības 
budžetu un palielināt arī Latvi -
jas enerģētisko drošību, dažādo-
jot piegādes avotus. Protams, tiek 
solīts arī palielināt pieeju pri mā-
rajai veselības aprūpei un sama-
zināt mazāk turīgo iedzīvotāju 
līdz maksājumus tajā. Tāpat var 
piekrist atziņai, ka jāizstrādā 
aug stākās izglītības financējuma 
modelis, kas nodrošinātu brīvu 
pieeju izglītībai un vienlaikus 
vei cinātu izglītības kvalitāti. Tā  -
tad  programmā ir viss,  kas val-
s tij būtu darāms.

Pirmās dienas pievakarē pēc 
gar šīgām vakariņām varēja vel-
dzēt dvēseli Birutas Ozoliņas me  -
ditātīvajās dziesmās un kokles 
skaņās. Biruta kursu dalībnie -
kiem pirmajā dienā bija kā saldais 
ēdiens, ko katrs varēja izbaudīt 
savā nodabā, sēžot Jumurdas eze-
ra krastā, un pārdomāt dienā   
dzir dēto, ieplūstot senatnīgās un 
to  mēr dvēseliski tuvās latviešu un 
latgaļu meldijās. Otrās dienas va  -
kara pusē bija iespēja arī klausī -
ties folkloristes Ilgas Reiznieces 
stāstījumu par latviešu mūzikas 
instrumentiem un tos pašiem arī 
izmēģināt, kā arī mācīties rotaļas 
un dančus, ko katra skola varētu 
iekļaut mācību stundās, mācot  
latvisko dzīvesziņu.

Iepriekš minētajā saitē Latvie - 
šu valodas aģentūras veidotajā 
mājas lapā “Māci un mācies” ir arī 
tagad elektroniski pieejams 1998. 
gadā LVAVP publicētais LAT 2 
mā   cību līdzeklis par latviešu svēt-

kiem un tradicijām. Te ir  minētas 
ne tikai mūsu senču tradicijas, bet      
arī mūsu kaimiņu - igauņu, lietu-
viešu, ukraiņu un krievu gadskār-
tu paražas.

Trešās dienas rītā notika ideju 
darbnīca, kur trīs darba grupās 
izkristallizējās turpmākie darbī -
bas virzieni un vajadzības diaspo-
ras skolām dažādās jomās, tostarp 
skolu izaugsmei un attīstībai, ie  -
vērojot bērnu individuālos valo-
das līmeņus, vajadzības pēc m ā -
cību līdzekļiem  un metodiska-
jiem līdzekļiem, pasākumiem, kas 
vērsti uz latviskās identitātes sa -
glabāšanu, kā arī jaunu skolēnu 
piesaisti, vecāku un bērnu motī -
vē šanu skolas rēgulāri apmeklēt. 
No šīm pārrunām radās arī iero-
sinājumi, kuŗus varēs šogad tālāk 
iekļaut diasporas latviešu valodas 
un latviskās dzīves ziņas apguves 
Latvijas valsts darāmo darbu sa -
rakstā.

Nobeigumā dažu kursu dalīb-
nieku viedoklis. Ieva Pūpola, kas 

jau vairākus gadus vada Vīnes 
latviešu skolu un vairākas reizes 
arī piedalījusies kursos, dalās sa -
vos ieskatos: “Šobrīd es pati vairs 
neesmu izmisīgos meklējumos 
par skoliņas veidošanas princi-
piem vai metodiku, es galveno -
kārt gūstu iedvesmu nākamajam 
gadam, satieku jaukos, pazīstamos 
cilvēkus, man svarīgas ir arī rēgu-
lāras tikšanās ar LVA un visa jau -
nā uzzināšana. Ļoti patīkami, ka 
pēdējos divos gados bija latvisko 
pašapziņu ļoti iedvesmojošas lek-
cijas. Ļoti priecājos, ka tika uzai -
cināta Ilga Reizniece, grūti ie   do-
māties vēl piemērotāku cil vē ku, 
kas varētu iedvesmot folklo ras 
mācīšanai.”

Sanita Oša, nesen dibinātās 
Reikjavīkas Latviešu skolas vadī-
tāja, bija viena no skolotājām, ku -
ŗa piedalījās pirmo reizi  un kuŗas 
skola arī durvis atvērusi tikai ne -
sen. Tāpēc Sanita cerēja “iepa zīties 
ar LVA darbiniecēm, citu valstu 
skolu skolotājām, uzzināt kollēgu 

praktisko pieredzi, kā vadīt skolu. 
Uzzināt, kādas nodarbības piedā-
vāt bērniem, kā labāk mācīt lat-
viešu valodu un kā motīvēt vecā-
kus/bērnus nākt uz skolu… Uzzi-
nāt, vai savu paidagoģes darbu 
daru profesionāli un pareizi, jo 
man nav paidagoģiskās izglītī -  
bas. Ieguvu daudz jaunu paziņu 
un kontaktu, ļoti profesionālus 
skolotājus, interesantas un praksē 
lietojamas metodes un pieejas. 
Sevišķu enerģijas lādiņu un lat-
viskumu, un brīnišķīgu atpūtu + 
mācības un praksi skaistajā Ju -
murdas muižā… Man visvairāk 
noderēs plašsaziņas līdzekļu iz  -
mantošana un logopēdijas ietei-
kumi. Protams, kaut kas īpašs no 
katras prezentācijas tika pa   ņemts, 
pieskaņojot situācijai. Īpaši no -
derīga būs informācija par bied-
rības darbu, kuŗu ieguvu nefor-
mālās sarunās ar meitenēm, lai 
paši varētu nodibināt latviešu 
biedrību Islandē.”

Dace Freija no Adelaides lat-

viešu skolas, otro gadu spēļu gru-
pas vadītāja: “Vēlējos uzzināt, kā 
vislabāk mācīt latviešu valodu 
spēļu grupiņā, iegūt jaunus sa -
darbības partneŗus citās valstīs,   
kā arī izglītot sevi, lai varētu zinā-
šanas izmantot gan darbiņā, gan 
arī privātajā dzīvē. Es ieguvu at  -
bildes uz daudziem  jautājumiem, 
iepazinos ar jaunām atklāsmēm 
un idejām, kas man turpmāk lie-
liski noderēs, kā arī tuvāk iepazi-
nos ar ļoti interesantiem, rado-
šiem cilvēkiem un, protams, guvu 
daudz, daudz pozitīvu emociju…”

Pašu dalībnieku viedoklis jau 
izsaka visu – šie kursi ir zelta 
vēr ti, un tie jāturpina katru ga -
du! Un jaunā tradicija -  rēgulāri 
Latvijas valsts financiāli atbal-
stīti kursi notiek arī mītnes ze  -
mēs vai tur pat tuvumā - ir tik -
pat svarīga, jo tad nezūd vēlme 
pilnveidot skolu programmas, 
kā arī pašiem sko lotājiem ie -
dvesmoties un smelties zināša-
nas mācību gada laikā.

Jūlijā diasporas latviešu skolotāji pulcējās Jumurdas muižā
(Turpināts no 1. lpp.)
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Ar Rudīti Brūveri pirmoreiz 
satikāmies šī gada marta nogalē 
Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznī-
cā labdarības koncertā “Dzies - 
m as dzīvībai”, kuŗā pulcējās cilvēki 
(liel  ākoties kopā ar ģimenēm) ar 
kopīgu aicinājumu -  veicināt “Ģi -
  menes šūpuļa” - sociālā projekta, 
biedrības “Patvēruma mājas” (pa  -
mestām grūtniecēm un jaunām 
māmiņām) veidošanu, būvdarbu 
pabeigšanu.

Klātesošie acīmredzot Rudīti 
pa   zina vai visi, un norises savie-
sīgajā daļā gandrīz katrs gribēja     
ar šo ļoti enerģisko sievieti pār -
mīt kādu vārdu, tā ka man atlika 
vienīgi  formāli iepazīties un no -
ru nāt tikšanos kādā mierīgakā 
dienā. Pieņēmu, ka tas notiks, vē -
lākais, pēc nedēļas… taču atkalre-
dzēšanās notika pēc vairākiem 
mē   nešiem. Iemesls? Vecmāte Ru -
dīte Brūvere savā profesijā ir ļoti 
pieprasīts cilvēks, un, protams,  
pat zinātkāram žurnālistam jā -
piekāpjas laikā, kad notiek lielais 
brīnums – bērna dzimšana. 

Rudīte Brūvere ar ģimeni uz 
dzī vi Latvijā  no Vācijas pārcēlās 
pag. gs. 90. gadu sākumā, ir asto-
ņu nu jau pieaugušu bērnu un 
viena nepilngadīga audžubērna 
mamma, sociālā projekta “Ģime-
nes šūpulis” aizsācēja, profesionā-
la mājdzemdību vecmāte.

I.R.: Pieņemu, ka Latvijas sa   -
biedrībā mājdzemdības lielāko -
ties uztveŗ kā ekstravaganci (vai 
nepārdomātu vai nenopietnu at -
 tieksmi pret dzemdībām). Jūsu – 
profesionāles  skatījumā: kas šo -
brīd izvēlas mājdzemdības?

R.B.: Tās izvēlas motīvēti cilvē-
ki, kuŗi grib dabiskas, neietekmē-
tas, mierīgas dzemdības, kuŗās 
gan mātei, gan bērnam tiek dots 
vajadzīgais laiks, nav iegrožojuma 
parastajos laika rāmjos, iejauco-
ties ar medicīniskām metodēm. 
Šie cilvēki zina, ka dzemdības ir 
dabisks process un pieder tikai 
viņiem, tas ir – ģimenes notikums 
ar profesionālas vecmātes atbalstu.

Ja min vārdu ģimene, tad do -
mājams, ka tēva klātiene nav iz -
ņēmuma gadījums? 

“… varu ietekmēt likteņus, kas ir šeit tuvumā”
Ar Rudīti Brūveri tikās Inese Raubišķe

Nav gan, un pārsvarā tēvi sniedz 
lielu atbalstu… Vienu gan atce -
ros, kuŗam uznāca vājuma brīdis, 
jo viņš bija pārguris pēc ļoti ilga 
brauciena. Tēvi drīkst arī atkāp-
ties, taču pārsvarā ir tik aizņemti 
ar sievas atbalstīšanu un emocio-
nālo bērniņa gaidīšanu, ka kopu-
mā vērtējami kā ļoti labi jaunie 
tēvi. Mūsu sabiedrībā ārkārtīgi 
trūkst tēvu, kuŗi nes šo vārdu go -
dam.

Vai mājdzemdību skaits pie-
aug?

 Jā, noteikti. Un, ja valdītu eko  -
nomiskais taisnīgums, ja valsts 
at   maksātu par mājas dzemdībām 
to, kas tiek maksāts par stacio nā-
rajām, tad Latvijā strādājošās māj-
dzemdību vecmātes ar darba ap  -

jomu, iespējams, vairs netiktu ga -
lā. Veselības ministrija ar šo jautā-
jumu strādā, taču likuma dzirnas 
maļ lēni. Gribu piebilst, ka finan-
ces nav šķērslis izvēlēties māj-
dzemdības, ar vecmātēm daudz 
ko var sarunāt, pamatotos gadī  -
ju mos dodam atlaides, piedāvā-
jam nomaksu. Galvenais jau ir 
motīvācija.

Kā šodien pie mums reāli 
notiek mājdzemdību vecmātes 
izvēle?

 Tā nav, ka piezvana un izsauc 
vecmāti uz mājdzemdībām. Šāda 
prakse ir Anglijā, un tā nav laba. 
Latvijā topošajām mātēm jāstājas 
uzskaitē, un parallēli viņas to var 
darīt arī pie mājdzemdību vec-
mātes. Piemēram, mana brīniš ķī -

gā kollēģe Dina Ceple savulaik no  -
dibināja ģimenes veselības cent ru 
“Stārķa ligzda”, kas patiesībā va -
rētu arī būt vecmāšu prakses vie -
ta. Šeit mēs, visas mājdzemdību 
vecmātes, varam strādāt ar grūt-
niecēm speciāli atvēlētā kabinetā – 
pārmaiņus ņemam viņas uzskai -
tē, veicam viņu aprūpi, tiek slēgti 
līgumi…

Tātad jūsu maizes darbs ir 
ciešā sasaitē ar “Stārķa ligzdu”, 
taču kopš 2003. gada darbojas 
jūsu un Irēnas Bindemanes di  -
binātā biedrība “Ģimenes šūpu-
lis” ar patvēruma māju “Jaun-
palejas” Beverīnas novadā. Kādi 
ir šis biedrības mērķi?

“Ģimenes šūpulis “ ir sabiedris-
kā labuma biedrība, kas iestājas 
par dzīvības saglabāšanu. Galve -
nie darbības mērķi ir patvēruma 
mājas pamestām grūtniecēm un 
jaunajām māmiņām, izglītības   
un atbalsta vieta jauniešiem, to  -
pošajiem vecākiem, primārās ap  -
rūpes darbiniekiem un vecmā-
tēm, kā arī mājdzemdību prakses 
vieta, kas tagad jau atvērta visām 
ģimenēm, kuŗas vēlas bērniņa 
piedzimšanu piedzīvot klusā lau-
ku vidē “Jaunpalejās”.  

Mēs nevienam ar varu neko 
nevaram iedot, bet tas nenozīmē, 
ka nedrīkstam neko piedāvāt, ka 
mums nebūtu pienākums kaut     
ko piedāvāt. Mana vīzija ir tāda, 
ka mēs varam radīt laimīgu sa  -
biedrību, kuŗā pamatvērtības ir 
stabilas attiecības, darbs un rado -
ša domāšana, un tieši tam ir ra -
dīts “Ģimenes šūpulis”.

Cik cilvēku strādā “Ģimenes 
šūpulī”,  un ar kādiem desmit ga -
du laikā padarītiem darbiem 
varat šodien lepoties?

Cilvēku skaits ir mainīgs, bet tā 
saucamā darba grupā ir 10 cilvē -
ki. Mēs neesam  ne perfekti, ne 
su   percilvēki, bet cienām to mazu-
miņu, ko varam izdarīt kopīgiem 
spēkiem. Ja daudzi mazliet palīdz, 
tad kopīgiem spēkiem izdarām 
vairāk nekā viens atsevišķi. ”Jaun-
palejas” pirms vairākiem gadiem 
“Ģimenes šūpulim” tika uzdā vi-
nātas. Māja bija stipri bēdīgā stā-
voklī, bet nu jau ir uzklāts jauns 

jumts, ielikti jauni logi, izbūvēts 
pirmais  stāvs, kas šodien tiek iz  -
mantots biedrības mērķiem – tel-
pas izglītībai (dažādu semināru 
rīkošanai) un iekārtota ārpus-
stacionāra dzemdību vieta – māj-
dzemdību prakses vieta -  trīs tel-
pas, ko var izvēlēties  jebkuŗa sie-
viete, kuŗai sava māja vai dzīvok -
lis neliekas pietiekami labs vai 
kuŗa  dod priekšroku lauku mie -
ram bērna dzimšanai. “Jaunpale-
jas” atrodas arī tuvu stacionāram, 
ja dzemdībās rodas nepieciešamī-
ba pēc tā. Otrajā stāvā top sešas 
istabiņas bez atbalsta palikušām 
grūtniecēm un jaunajām māmi-
ņām. Mēs  meklējam līdzekļus, lai 
būtu budžets viņu uzturēšanai, 
saimniecības vajadzībām un mā -
jas mātes algai. Mēs augam, attī s-
tāmies, topam, bet ir vajadzīgi sa -
biedrotie un finances (no svaiga 
gaisa un mīlestības neviens neiz-
dzīvos).

Cik ilgi sievietes varēs uz  tu-
rēties patvēruma mājā?

 Mēs paredzam līdz bērna pus-
gada vecumam. Ja mātes ir stipri 
nepilngadīgas, tad laiks varētu     
būt ilgāks, pēc tam meklēsim nā -
kamo vietu – ģimeni, kas varētu 
būt  tāda kā audžuģimene… Vis-
labāk, ja tāda atrodama laukos,    
jo būtiski ir sievietēm iemācīt 
darbu un saprašanu, ka  tikai ar 
darbu var sevi uzturēt. Iespējams, 
jaunā ģimene palīdzētu arī pa -
beigt skolu.

 Cik ilgi esat gatava uzņemties 
atbildību, rūpēties un raizēties 
par faktiski jums svešu cilvēku 
likteņiem? Jums pašai ir kopja-
ma māja un mātes un sievas 
uzmanību, gādību un mīlestību 
gaidoša ģimene 

Cik Dievs dos spēku, tik arī 
strādāšu. Tas ir tā – kuŗus mēs 
savā dzīves ceļā sastopam, tie kļūst 
par mūsu atbildību. Es nevaru 
palīdzēt, piemēram, Indijā badā 
mirstošiem, bet varu zināmās ro -
bežās un kopā ar citiem ietekmēt 
likteņus šeit tuvumā. Dievs man   
ir uzticējies, no Viņa impulsiem, 
enerģijas un mīlētspējas nāk tā va -
rēšana. Arī man ir noguruma brī-
ži, bet Viņš palīdz no tiem iziet.

“Paldies par rūpēm, pūlēm un 
atbalstu,” teic Vītolu fonda zie-
dotājs Kārlis Ķirsis no ASV, dibi-
not stipendiju savu vecāku Vil  -
m as un Jēkaba Ķiršu piemiņai 
un ar pateicību pieminot visus 
la bos cilvēkus – gan radiniekus 
un drau gus, gan skolotājus, kas 
vi  ņam savulaik palīdzējuši izvē -
lēties pareizo ceļu un izskolo -
ties, kļūstot par izglītotu un 
veiks mīgu cilvēku.

Kārlis Ķirsis dzimis 1942. gada 
25. oktobrī Jelgavā. Viņa tēvs 
nāca no trūcīgas ģimenes, taču 
ar uzņēmību un centību bija no -
pelnījis stipendiju studijām Lat-
vijas Universitātē. Jau bērnībā 
vecāki Kārlim un viņa brālim 
Valdim allaž bija paraugs, jo ģi -
menē augstu tika vērtētas zinā-
šanas un strādātgriba. Tēvs dē -
liem deva ,,gaišu galvu’’, bet māte 
iemācīja izvirzīt katram savu 

Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija (2014)
mērķi un paļauties tikai uz savu 
gribu un varēšanu, lai sasnieg -     
tu iecerēto. Tēvs veica mežziņa 
pienākumus Skrundā, taču kaŗš 
izpostīja daudzus sapņus un ie -
ceres, un nācās doties trimdā. 
Ģimene nokļuva bēgļu nometnē 
Pinebergā, bet 1949. gadā izce  -
ļo ja uz ASV un apmetās uz dzīvi 
Bostonā. Dēli piepildīja vecāku 
sapņus - dēls Valdis izskolojās 
par architektu, bet Kārlis absol -
vēja Ziemeļaustrumu universi-
tāti Bostonā un Kolumbijas uni-
versitāti Ņujorkā. 1972. gadā   
viņš ieguva maģistra gradu uz  -
ņēmēj darbībā un kopā ar part-
neri 1978. gadā nodibināja firmu 
World Steel Dynamics. 

Studējot Kolumbijas univer-
sitātē, Kārlis satika Margo, un ti -
ka nodibināta ģimene, kuŗā iz -
audzināti un augstskolā izsko -
loti divi bērni:  Marta strādā un 

dzīvo Ņujorkā, un Kārlis ir kļu -
vis par veiksmīgu advokātu un 
tagad dzīvo Londonā. Savstar-
pējā cieņā un mīlestībā pavadīti 
daudzi gadi, taču vēl joprojām 
abus dzīvesbiedrus vieno prieks 
par dzīvi un vēlme palīdzēt tiem, 
kam tas nepieciešams. 

2014. gada jūlijā Latvijā nodi-
bināta stipendija Kārļa Ķirša  ve -
cāku piemiņai. Pats ziedotājs sa -
ka: ,,Ar šo stipendiju vēlos palī -
dzēt  kādam Latvijas jaunietim 
arī  uzsākt savu ceļu.’’

Ar Vilmas un Jēkaba Ķiršu pie-
miņas stipendiju studijas uz   sāks 
Reinis Dzenis no Ķeguma. Viņš 
ir iestājies Rīgas Techniska jā uni-
versitātē datorsistēmu stu diju 
pro grammā, un Rūta Pickaine 
no Valmieras, kuŗa arī studēs Rī -
 gas Techniskajā universitātē,  
Ma   teriālzinātnes un lietiskās  
ķīmi jas fakultātē, apgūstot  mate-

riālu technoloģiju un dizainu.
Savā vēstulē Reinis dalās pār-

domās par piešķirto stipendiju:
Vēl šovasar visticamākais va -

riants bija tāds, ka es nevarēšu 
atļauties augstskolu, man būtu 
nā  cies gaidīt līdz laikam, kad brā-
lis pabeigtu augstskolu un atras -
tu darbu, lai arī es varētu iegūt 
augstāko izglītību.

Tā kā no Vītolu fonda bija at  -
nākusi ziņa, ka es esmu palicis ie   -
spējamo stipendiātu sarakstā, es 
tomēr pieteicos uz studiju pro -  
  gram mām, kuŗas vēlētos mācīties. 
Un  man jāpateicas Jums, Ķirša 
kungs, - divas  dienas pirms ter-
miņa beigām man piešķīra sti-
pendiju, lai es varētu mācīties 
augstskolā. Tagad es varēšu at  ļau-
ties gan braukšanu, gan atvieg  lotu 
pārtikšanu. Es un mana ģi   mene 
neaizmirsīsim Jūs un palī  dzību, ko 
Jūs mums sniedzat. Liels paldies!

Reiņa sapnis studēt ir piepil-
dījies, bet vēl 45 jaunieši tic,     
ka spēsim viņiem palīdzēt…

Vītolu fonda mērķis – ar  sti -
pendijām palīdzēt spējīgiem, 
centīgiem, bet maznodroši nā-
tiem jauniešiem studēt Latvi -
jas augstskolās.

Vītolu fonds piešķiŗ savas un 
administrē citu ziedotāju sti-
pendijas.

Viena gada stipendija ir tikai 
2000 EUR.

Aicinām dibināt savas sti-
pendijas Latvijā!

Vairāk informācijas www.vi  to -
lufonds.lv un www.facebook.com/
vitolufonds 

Nodibinājums „Vītolu fonds” 
Reģ.Nr.40008066477; Lāčplēša 
ielā 75 - III, Rīga, LV - 1011, 
Latvija. Tālr.: 6728 0122; +371 
26022856 fakss: 6782 8523; 
e-pasts: info@vitolufonds.lv

Rudīte Brūvere
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Baltijas ceļam Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – 25 gadi

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV)  
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Krustvārdu mīklas (BL Nr. 31 
atrisinājums)

Līmeniski. 1. Redingots. 5. Po -
 ra. 6. Ātrs. 8. Kopra. 10. Laso. 11. 
Ciprese. 12. Biti. 16. Kanva. 18. 
Kēkss. 20. Emīri. 22. Sapals. 23. 
Kārumi. 25. Smakt. 26. Etaps.     
27. Dusts. 28. Seda. 30. Kamenes. 
33. Taka. 37. Amati. 38. Sēre. 39. 
Tapa. 40. Sveiciens. 

Stateniski.  1. Rasa. 2. Dikļi. 3. 
Orars. 4. Sāts. 5. Poza. 7. Sūkt.     
9. Parūka. 10. Lakonisks. 13. 
Idilliska. 14. Karpati. 15. Sekun-
de. 17. Naska. 18. Kalme. 19. 
Stāvs. 21. Īriss. 24. Kapela. 29. 
Ezis. 31. Agave. 32. Elite. 34. 
Kūla. 35. Āres. 36. Rīts.   

Līmeniski.  1. Pilsēta Z-Vidze-
mē. 5. Pēc manām domām. 9. 
Graudzāļu dzimtas augs. 10. 
Stāvs krasts. 11. Ritma īpatnī -  
bu kopums. 12. Sakaru iestāde. 
14. Saldūdens zivs. 15. Tīne, lā -
de. 19. Pudiņam līdzīgi ēdieni.  
20. Valsts A-Eiropā. 21. Novada 
centrs Latgalē. 23. Daiļas. 25. 

Vistveidīgo dzimtas pļavu putni. 
27. Mājvieta, miteklis. 28. Aug  lī -
ga, trekna. 32. Ārpuse, ārveids. 
33. Vienošanās, kontrakts. 34. 
Pieminēšana; godināšana, pie -
minot kādu notikumu. 35.At  -
vērt, atdarīt. 36. Cilvēka balss 
skaņas, kas pauž patiku, prieku. 

Stateniski. 1. Vīnaudzētājs. 2. 

Nokrišņi. 3. Pagasta centrs Sal -
dus novadā. 4. Debespuse. 5. 
Upe ASV vidienē. 6. Ne pagāt -
nē, ne tagad, ne nākotnē. 7. Kar-
pu dzimtas saldūdens zivis. 8. 
Ierakums. 13. Slieksme, tenden-
ce. 16. Novada centrs Latgalē.  
17. Tādas, kas nav tālas. 18. 
D-Amerikas kamieļu dzimtas 
dzīvnieki. 21. Lībiešu valdnieka 
Kaupo pils. 22. Pilnveidot, iz -
kopt. 23. Viegli vasaras apavi.  
24. Acu pievēršanās (kādam ob -
jektam). 26. Stipri viļņoties. 29. 
Kāda dzīvnieka mazuļi. 30. Tu -
vas radinieces. 31. Jūrmalas 
pilsētas daļa.

Gulbenes novada Rankas lauku ģimenes uzņēmums „Ķelmē ni”, 
kur diennaktī izcep 2,5 tonnas maizes, 13. augustā saņēma Latvijas 
Ārstu biedrības (LĀB) Veselības gada balvu nominācijā „Veselīga 
uztura ražotājs”.  Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā pateicības vār -
dus teica LĀB prezidents Pēteris Apinis, LR zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs un Gulbenes domes pārstāvji. „Ķelmēni” izveidoti 
pirms 25 gadiem, tur 800 ha audzē graudaugus. 

Neretas mūzejā „Riekstiņi” 23. augustā notiks gleznotāja un 
rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 137. dzimšanas dienai veltīts atceres 
sarīkojums. Piemiņas brīdis būs viņa atdusas vietā Ķišku kapsētā (2,5 
km no mūzeja). Vēlāk varēs noskatīties Mores teātŗa „OGA” iestudēto  
J. Jaunsudrabiņa darba izrādi „Latvieši”. Viensētā „Riekstiņi’ aizritē-
jusi rakstnieka bērnība (1880-1886). Pie Jāņa Jaunsudrabiņa Nere -    
tas vidusskolas aug J. Jaunsudrabiņa (1937.g.) stādītā liepa, bet                  
J. Jaunsudrabiņa parkā apskatāma  skulptūra „Ganiņš”.

Latvijā 31. augustā jūras krastā saulrietā ļaudis sanāks seno 
ugunskuru naktī, kas ar dzejas lasījumiem un mūzikas skaņām no  -
tiks vienlaikus visās valstīs ap Baltijas jūru,  Rīgā - plkst.20.00 Vakar-
 buļļu plūdmalē. Tā  tiek simbolizēta kopīga apņemšanās rūpēties  
par jūru un arī atvadīšanās no vasaras. Ugunskuru nakts tradicija 
atdzima 1992. gadā Somijas pilsētā Turku un guva lielu atsaucību arī 
citās Baltijas jūras valstīs – Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā, Polijā, Latvijā  
un vēl  citās. Norisi Latvijā koordinē nodibinājums „Rīga 2014” – 
Eiropas kultūras galvaspilsētas gada rīkotāji. 

Rīgā, Jelgavā un Sunākstē no 4. līdz 6. septembrim ar vērienī -
giem sarīkojumiem un konferencēm svinēs Gotharda Frīdricha 
Stendera (Vecais Stenders) 300. dzimšanas dienu. Viņš bija Apgais-
mības laikmeta vācbaltu luterāņu teologs un izgudrotājs, Sēlpils un 
Sunākstes mācītājs, latviešu laicīgās rakstniecības dibinātājs. 4. 
septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā paredzēta 
G.F.Stendera darbu izstāde. 5. septembrī Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas mūzejā notiks G. F. Stendera ziņģu koncerts. 6.septembrī 
plkst. 17:30 Sunākstē paredzēts piemiņas brīdis Stenderu dzimtas 
atdusas vietā, bet vēlāk  Sunākstes baznīcā būs koncerts, kuŗā skanēs 
arī G.F. Stendera latviski atdzejotā vācu komponista Karla Heinricha 
Grauna kantāte „Jēzus nāve”. 

Aiviekstes pietekā Aronā ielaisti 30 000 strauta foreļu mazuļu. 
To financēja AS Latvenergo. Firmas ikgadējais ieguldījums  zivju re -
sur su atjaunošanas programmā ir gandrīz 900 000 eiro. Ik gadu 
Daugavas baseinā kopumā tiek ielaisti vismaz 600 000 Baltijas lašu un 
taimiņu, 700 000 vimbu, zandartu, sīgu un līdaku mazuļu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība jau astoto reizi 
pasniedza balvas konkursa “Pagasta bibliotēkārs — gaismas nesējs” 
uzvarētājiem. Balvai lasītāji šogad pieteica 52 bibliotēkārus no visas 
Latvijas. Kā ierasts, arī šogad balvu saņēma viens bibliotēkārs no 
katra Latvijas reģiona: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un 
Pierīgas. Katrs “Gaismas nesējs” saņēma dāvanu karti 100 eiro vēr tī bā.

Skrīveŗu Jaunavas Marijas - Miera Karalienes draudzes katoļu 
baznīcā sākta ērģeļu montāža. Ērģeles pērn tika atvestas no Zvied ri-
jas Mansarpa baznīcas. Lai instruments atgūtu pilnvērtīgu skanē - 
ju mu, vēl ir daudz darba un nepieciešami ievērojami līdzekļi - ap 
3440 eiro. Baznīcas draudze tāpēc rīkoja labdarības koncertu, un         
šo projektu atbalstīja arī Nīderlandes fonds “KNHM”,kā arī Skrīveŗu 
paš valdība.

Latvijas Ārstu biedrības iedibināto veselības gada balvu no -
minācijā “Veselīga uztura ražotājs” saņēma Rankas zemnieku 
saim niecības “Ķelmēni” īpašnieka Jura Pauloviča ģimene. Balvu uz 
“Ķelmēniem” atveda Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris 
Apinis, bet svinīgi to pasniedza pats zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs.

Īsziņas sagatavojušas VALIJA BERKINA un MĀRA LINDE

23. augustā pie Brīvības pie-
minekļa Rīgā ar vērienīgu sa  - 
rī  kojumu - ar Igaunijas prem -
jēr ministra Tāvi Reivasa, Lie -
tuvas premjērministra Aļģirda 
But   ke  viča un Latvijas Ministru 
pre zidentes Laimdotas Strau -
jumas svinīgām uzrunām un 
Baltijas valstu mākslinieku mū -
 zikas priekšnesumiem - 1989.
gada 23. augustā notikušā Bal -
tijas ceļa 25 gadu jubilejas svi-
nī bas sasniedz kulmināciju. At -
 kal igauniski, lietuviski un lat-
viski skan Baltijas ceļa himna 
“Atmostas Baltija!”. Līdz au -
gusta beigām visā Latvijā un 
plašajā pasaulē, kur mīt latvie-
ši, lietuvieši un igauņi, notiek 
Baltijas ceļa 25. gadadienai vel t ī -
ti sarīkojumi un izstādes.

23. augustā aprit 75 gadi pēc 
Molotova-Ribentropa pakta pa  -
rakstīšanas 1939. gada 23. au   -
gustā, kad PSRS un Vācija sa  -
dalīja ietekmes sfairas Austrum-
eiropā un Latvija, Igaunija un 
Lietuva tika okupētas. Savukārt 
pirms 25 gadiem Baltijas ceļš, kas 

VALIJA BERKINA

pasaulei pavēstīja par pirmajiem 
tautas atmodas soļiem, kad Lat-
vijas Tautas fronte (LTF) kopā ar 
Lietuvas Sajudis un Igaunijas Ra   h-
 varinne varēja iegūt īstu polī tisku 
spēku visu trīs Baltijas valstu 
neatkarības atgūšanai. 1989. ga -
da 23. augustā vairāk nekā  divi 
miljoni cilvēku, sadevušies rokās, 
veidoja 600 km gaŗu dzīvo ķēdi: 
no Igaunijas - Tompea pils pa  -
kājes Tallinā - cauri Latvijai līdz  
Lietuvai - Ģedimina torņa pa  -
kājei Viļņā, simboliski savieno -
jot Baltijas valstu galvaspilsētas, 
lai pievērstu pasaules uzmanību 
vēsturiskiem notikumiem Balti-
jas valstīs. Baltijas ceļa gājēji 
igau ņu, latviešu un lietuviešu 
valodā teica cits citam: „Par brī-
vību — jūsu un mūsu!”

Baltijas ceļš ir ierakstīts Gine -
sa rekordu grāmatā kā gaŗākā 
(600 km) rokās sadevušos cilvē-
ku ķēde. Bet pirms pieciem ga -
diem - 2009. gada 30. jūlijā pro-
testa akcija Baltijas ceļš tika ie  -
kļauta UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” starptautiska -

jā reģistrā - Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas kopīgi sagatavotā no -
minācijā „Baltijas ceļš – cilvēku 
ķēde trīs valstu vienotiem cen -
tieniem pēc brīvības”. Šajā re   ģis -
t rā ir ietverti nozīmīgākie doku-
menti, kas ataino vēsturiskās ak -
cijas sagatavošanu un norisi.       
Tā  da mēroga notikums ir jādo-
ku  mentē vispusīgi, ievērojot arī 
cil vēku individuālo pieredzi, kas 
kopā veido Baltijas valstu iedzī-
votāju kopīgo sociālo atmiņu.

Liepājas mūzeja nodaļā „Lie-
pāja okupāciju režīmos” līdz 28. 
septembrim apskatāma Latvijas 
Valsts archīva un Latvijas Tautas 
frontes mūzeja veidotā ceļojošā 
izstāde „Tautas vienotība ceļā uz 
neatkarību”, kuŗā iekļauti arī vē -
s turiskie materiāli par Balti jas 
ceļu. Izstādes atklāšanā liepāj  -
nie  ki dalījās atmiņās par to, kas 
pie  dzīvots pirms 25 gadiem. 
Dau gavpils Novadpētniecības 
un māk   slas mūzejā 18. augustā 
atklāja Baltijas ceļam veltītu iz  -
stādi „Man pieder tēvu zeme...”. 
No 20. līdz 24. augustam Latvijā, 

Lietuvā un Igaunijā norisinās 
Baltijas ceļa daudzdienu velo -
brau  ciens, kuŗā piedalās 20 ko -
mandas no 16 valstīm. Latvijas 
territorijā riteņbraucēji aizvada 
divus posmus: Rīga – Sigulda      
un Valmiera – Pērnava. Bijušais 
Latvijas Tautas frontes (LTF) Cē -
 su rajona nodaļas Baltijas ceļa 
izpildgrupas priekšsēdis Ivars 
Prauliņš atceras, ka  no Valmie-
ras rajona līdz Rīgas rajona ro  -
bežai Cēsu nodaļai talkā brau-
kuši ļaudis no Daugavpils, Lu -
dzas, Krāslavas, Ogres un Ma   do-
 nas rajona LTF nodaļām. Vienotā 
ķēdē stāvējuši aptuveni 50 000 
cilvēku. 

Lai dokumentētu 1989. gada 
notikumus, godinot Baltijas ceļa 
25. gadadienu, UNESCO Latvi-
jas Nacionālā komisija sadarbībā 
ar partneŗiem Latvijā, Lietuvā  
un Igaunijā īsteno projektu 

„Baltijas ceļa stāsti”, aicinot ik  -
vienu pierakstīt savu atmiņu stā  s   - 
tu par piedalīšanos Baltijas ceļā 
līdz š.g. 30. oktobrim tīmeklī 
http://www.thebalticway.eu/stasti/, 
pievienojot arī foto un video 
materiālus, kā arī norādot kartē 
vietu, kur Baltijas ceļā pats ir stā-
vējis 1989. gadā. Atmiņu stāsti 
tiks sakopoti Baltijas ceļa 25. ga -
dadienai veltītā kollekcijā, kas 
Latvijā tiks nodota glabāšanā 
Nacionālajam vēstures mūzejam 
un Tautas frontes mūzejam kā 
nozīmīga Latvijas kultūr vēstu-
ris kā mantojuma daļa. Savukārt 
digitālizētās fotografijas nonāks 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
un digitālās bibliotēkas Europ ea-
na archīvā. Spilgtākie 25 stāsti 
Lat vijā, Lietuvā un Igaunijā tiks 
sakopoti Baltijas ceļa 25. gada-
dienai veltītā elektroniskā iz  -
de vumā.
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Kas jauns Daugavas Vanagiem 
Amerikā?(Turpināts no 8. lpp.)

Pērk meža īpašumu, ātra sa -
maksa. Tālr.: 26157008

Pērku lauku īpašumu. Izskatīšu 
visus piedāvājumus.
Tālr.: 22154364

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

PĒRK
Patriotisks latvietis pērk

LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.
Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb

rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

Rīgā iznākušas Leonarda Inkina grāmatas

„Neizmantoto iespēju laiks” pirmās divas daļas.

Pirmā daļa „Kritiens” stāsta par autora personiskajiem 
piedzīvojumiem, saistot tos ar pagājušā gadsimta

20. gadu beigu vēsturiskajiem notikumiem.
Grāmatā daudz atklātības un paškritikas.

Otrā daļā „Meklējumos” pausts orģināls viedoklis par
dažādām organizācijām un norisēm Latvijā.

Grāmatā daudz kritisku atzinumu un vērtējumu.
Autors ir notikumu līdzdalībnieks un pauž savu viedokli.

Grāmatas var pasūtināt internetā – www.butlatvietim.lv
Pasta adrese: Leonards Inkins

k,70, Garkalne
Rīgas rajons,

LV–2137
Latvija

Tālr.: 29247998

64. Daugavas Vanagu ASV 
delegātu sapulcē ievēlēja jaunu 
DV ASV zemes valdi, kuŗa pēc 
kon struē šanās ir šāda: Andris 
Kursietis – DV ASV valdes 
priekšnieks, Ma  rija Maher – 
DV ASV Vanadžu priekšniece, 
Zigurds Rīders – priekšnieka 1. 
vietnieks, Gunārs Kancs – 
Aprūpes nozares vadītājs un 
priekšnieka 2. vietnieks, Mar-
ģers Pinnis – valdes sekretārs, 
Ivars Zušēvics – Finanču nozares 
vadītājs/kasieris, Ildze Rudzīte – 
biedrzine, Imants Kalniņš – In -
formācijas nozares vadītājs, Jānis 
Jansons – Sporta nozares vadītājs, 
Astra Iesalnieks – Speciālo uz -
devumu nozares vadītāja.

26. un 27. aprīlis bija spraiga 
darba dienas.

Par delegātu sapulces vadītājiem 
ievēlēja Imantu Kalniņu un Astru 
Iesalnieci. Sekretāre – Nora Ceriņa.

Mandātu komisija ziņoja, ka 
sapucē piedalās 28 delegāti no 11 
apvienībām ar 37 mandātiem. 
Pro ponēto darba kārtību pieņēma. 
Bez grozījumiem pieņēma arī 
pagājušās delegātu sapulces pro-
tokolu un 2013. gada darbības 
pārskatu. Tā kā ziņojumi par 
pagājušā gada darbību no DV 
ASV priekšnieka, ASV Vanadžu 
priekšnieces un DV CV bija jau 
iesniegti rakstiski un izsniegti 
delegātiem un nekādu papildinā-
jumu nebija, delegāti pievērsās 
plašākām pārrunām par DV 
ASV nākotni un saistībām ar DV 
CV un DV CV Pārstāvību.

64. DV ASV delegātu sapulces dalībnieki un viesi Indianapoles Latviešu sabiedriskajā centrā

Andris Kursietis

tības rast ienākumus šo pieprasī-
jumu apmierināšanai. Ir grūti arī  
piesaistīt jaunus biedrus, kas tie-
šām vēlētos pielikt savu roku mūsu 
pasākumos. Daudz par šiem jau-
tājumiem ir runāts, tomēr lielu 
panākumu nav. Sadarbība ar mūsu 
centrālām organizācijām kā PBLA, 
ALA, ALJA un Gaŗezeru ir bijusi 
laba. DV ASV cenšas atbalstīt ALJu 
iespēju robežās. Grūtības ir daž-
kārt ar stipendijām Gaŗezeram. 
Bieži vien pieprasījumi pēc stipen-
dijām pienāk vēlu, kas rada grū-
tības kasierim un valdei, šos pie-
prasījumus izvērtējot. Delegāti no -
lemj noteikt zināmu datumu – 7. 
jūliju, pēc kuŗa pieprasījumus 
pēc atbalsta Garezera skolu ap -
mek lēšanai vairs nepieņems.

Pārrunām sekoja DV ASV amat-
personu vēlēšanas. Par DV ASV 
jauno priekšnieku ievēlēja An -
dri Kursieti. Andris Kursietis ir 
dzimis Londonā, Anglijā, 1955. ga -
dā. Viņa tēvs Fricis bija viens no 
DV organizācijas dibinātājiem 
Cedel gemas gūstekņu nometnē 
1945. gadā. A. Kursietis ir aktīvs 
militārās vēstures pētnieks un ir 
sa   rak stījis vienpadsmit grāmatas 
par dažādiem militāriem tematiem. 
Kopš 1996. gada vinš ir Pasaules 
ungāru veterāņu apvienības goda 
biedrs. 1997. gadā viņam piešķī-
ra ungāru Vitez bruņinieku orde-
ņa Nopelnu krustu,  izteicot atzi-
nību par viņa uzrakstītām divām 
grāmatām par Ungārijas bruņoto 
spēku vēsturi. 2008. gadā Pasaules 
ungāru veterānu apvienība viņam 

ASV zemes valdi ar aklamāciju.
Vanadzes savukārt paziņoja, ka 

par DV ASV Vanadžu priekš-
nieci ir ievēlēta Marija Mahar. 
Par jauniem ASV CV valdes lo -
cekļiem izraudzīja Andri Kursieti 
un Zigurdu Rīderu; DV ASV goda 

tiesai – Juri Augustu, Marģeru 
Cau  ni un Ēriku Krūmkalnu. 
Statūtu un Revīzijas komisijām 
nebija kandidātu. Tos vēlāk iz -
raudzīs DV ASV valde.

(Turpināts 18. lpp.)

Vecajiem darbiniekiem pagur-
stot vai aizejot viņsaulē, bet lūgu-
miem pēc palīdzības un atbalsta 
pieaugot, DV apvienībām ir grū-

piešķīra sudraba atzinības medaļu. 
2013. gadā Kursietis pievienojās 
Milvoku DV apvienības valdei un 
2014. gada februārī tika ievēlēts 

par apvienības priekšnieku. Tā kā 
visi DV ASV zemes valdes locekļi 
bija ar mieru darbu turpināt arī 
nākamā gadā, delegāti ievēlēja DV 
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(Turpināts 19. lpp.)

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

Māras teātra viesturneja Ziemeļamerikā 2014. gadā 
ar Māras Ķimeles lugu ”Parīze-Rīga-Parīze”

SIETLĀ - piektdien, 22. aug., plkst. 19:30
 Sietlas latviešu centrā – 11710-3rd Ave. NE Seattle, WA
 Rīko Latviešu biedrība Vašingtona štatā – Inta Wiest 425-678-8774
SANFRANCISKO - sestdien, 23. aug., plkst. 16:00
 ZKL Luterāņu draudzes namā – 425 Hoffman Ave. San Francisco, CA
 Rīko Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība – Taira Zoldnere 650-279-8409
MINEAPOLĒ - otrdien, 26. aug., plkst. 19:00
 Minn.-St. Paulas lat. ev. lut. dr. telpās  – 3152 17th Ave. S, Minneapolis, MN
 Rīko Latviešu organizāciju apvienība Minesotā – Maija Zaeska 763-972-2521
LINKOLNĀ - ceturtdien, 28. aug., plkst. 18:00
 Latviešu Sabiedriskajā Centrā - 33 Mohawk St. Lincoln, NE 
 Rīko Linkolnas Daugavas Vanagi - Ārijs Liepiņš 402-475-9076
DETROITĀ - piektdien, 29. aug., plkst. 19:00 
 Sv. Pāvila dr. sabied. telpās - 30623 W. Twelve Mile Rd. Farmington Hills, MI
 Rīko Latviešu apvienība Detroitā - Līga Jekabsone 734-426-8488
KALAMAZŪ - svētdien, 31. aug., plkst. 15:00
 Kalamazū latviešu centrā - 100 Cherry Hill St. Kalamazoo, MI
 Rīko Kalamazū latviešu bied. - Maira Bundža 269-352-3507 vai 269-387-5207
TORONTO - otrdien, 2. sept., plkst. 19:00
 Kanādas Latviešu Centrā - 4 Credit Union Dr. Toronto, Ont.
 Rīko Kanādas Latviešu Centrs Toronto - 416-759-4900 
BOSTONĀ - ceturtdien, 4. sept., plkst. 19:00
 Trimdas draudzes zālē - 58 Irving St. Brookline, MA 
 Rīko Mākslas draugi Bostonā - Maija Priede 781-329-7491
PRIEDAINĒ - piektdien, 5. sept., plkst. 18:00
 Priedainē - 1017 State Route 33 Freehold, NJ
 Rīko NJ Latviešu biedrība - Sarmīte Leja-Grigalinoviča  732-610-8227
ŅUJORKĀ - sestdien, 6. sept., plkst. 16:00
 Ņujorkas Latviešu dr. Jonkeru baznīcas telpās - 254 Valentine Ln. Yonkers, NY
 Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome - Baiba Pinne 917-270-4786
VAŠINGTONĀ DC - svētdien, 7. sept., plkst. 19:00
 Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes namā - 400 Hurley Ave., Rockville, MD
 Rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā DC - Anita Juberte 301-814-1080

Turneju rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS
un Amerikas latviešu apvienība 

sadarbībā ar vietējām organizācijām. 

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas Trimdas draudzes zālē
4. septembrī 19:00 Māras teātŗa 

viesizrāde ’’Parīze-Rīga-Parīze’’. 
Lomās Varis Piņķis un Karīna 
Tatarinova. Jēkaba Nī   maņa mūzi-
 kālais pavadījums. Pēc izrādes 
Karīnas Tatarinovas mūzikālais 
priekšnesums, dziedot Rai  mon-
da Paula, Imanta Kalniņa un 
Jāņa Lūsēna dziesmas. Ieejas 

maksa $20.
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt  -
dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģi-
nājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas brīvo latvju biedrība 

(531 N 7th Str, Philadelphia, PA 19123), 

Info: www.Latviansociety.com
9. septembrī 11:00 Filadelfijas 

pensionāru kopas saiets. Pro  gram -
mā valdes ziņojumi, nākotnes dar -
bība un apspriedes par aktuāliem 
tematiem. Saiets beigsies ar dzi-
mumdienu svinēšanu pie kafijas 
galda. Viesi arvien laipni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes zālē (1385 

Andrews Ave, Lakewood, OH 44107)
20. septembrī 18:00 gadskār tē-

jais Klīvlandes Daugavas Vana-
džu bazārs. Būs tradicionālais ru -
dens iepirkumu galds, bufete, ba -
gātīga izloze, priekšnesumi. Ieeja 
$15, ieskaitot arī vakariņas. Auto 
novietošana Masoņu laukumā ir 
atļauta. Atlikums vanadžu aprū-
pes darbam. Jūs laipni aicina Klīv-
landes vanadzes! Info: vanadžu pr. 
Vita Reineks, tālr.: 440-268-8357.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas latviešu draudzes baz-

nīcas telpās Jonkeros (254 Valen-
tine Ln, Yonkers, NY 11705)

6. septembrī 16:00 izrāde 
„Parīze – Rīga – Parīze”. Māksli-
nieku Elvīras un Rūdolfa Piņņu 
romantiskā vēstuļu sarakste un 
Karīnas Tatarinovas mūzikā-
lais priekšnesums.

Drāmatizējums un iestudē-
jums: Māra Ķimele.

Lomās: Karīna Tatarinova un 
Varis Piņķis.

Mūzikālā programmā: R. 
Paula, I. Kalniņa un J. Lūsēna 
dziesmas.

Rīko Ņujorkas latviešu orga-
nizāciju padome TILTS un 
Amerikas latviešu apvienība.

Ieeja: $25.
Informāc.: Baiba Pinne, E-pasts: 

pinnis@banet.net, tālr.: 917-270-
4786.

PRIEDAINE (NJ)
Info:www.priedaine.org
5. septembrī 18:00 teātris ’’Rīga-

Parīze-Rīga’’ un sekos mūzikāls 
priekšnesums ar Karīnu Tata ri-
novu, viņa dziedās R. Paula, I. 
Kalniņa un J. Lūsēna dziesmas. 
Ieejas maksa $25.

SAGINAVA (MI)
13. septembrī 15:00 J. Skābarža 

lauku īpašumā (3630 E Curtis 
Rd, Birch Run, MI) tiks rīkots 
Saginavas latviešu kluba gads-
kār tējais ’’Ruksīša mielasts’’. Būs 
ruksīša cepetis ar visām piede-
vām, dzērieni jāņem līdzi. Pie-
dalīšanās $20 no pers., vidussko-
las bērniem par brīvu. Pieteik-
ties līdz 7. septembrim, zvanot J. 
Skābardim, tālr.: 989-777-1607 
vai R. Martinsonei, tālr.: 989-
792-9716. Čeku rakstīt uz ’’Lat-
vian Club of Saginaw’’ vārda.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125). Info: www.
seattlelatviancenter.com 

22.augustā 19:30 teātŗa viesiz-
rāde no Latvijas ’’Parīze-Rīga-
Parīze’’. Ieeja $30, studentiem 
$20.

29. aug. līdz 1. septembrim 
„Mežu dienas”– nometņošana, 
zvejošana un izklaidēšanās Rie -
tumkrasta latviešu izglītības 
centrā Šeltonā. Tuvāka informāc.: 
marisa.wayrogainis@gmail.com 

6. septembrī 11:00 Jackson 
Park golfa klubā golfa sacīkstes. 
Vakarā ’’Sveiks un Steiks’’ – va -
kariņas latviešu centrā. Pieteik-
šanās līdz 19. augustam. Lūdzu 
zvanīt Edmundam Leitim, tālr.: 
425-369-0401 vai Rolandam Aber-
manim, tālr.: 425-398-9145.

28. septembrī 12:00 latviešu 
centrā prof. Gundara Ķeniņa 
Kinga grāmatas atklāšana. Lūdzu 
pieteikties līdz 20.septembrim 
pie: KeninsEvent@outlook.com 

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 
33713), tālr.: 727-365-7856.

2. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums. Sūtījumus uz 
Latviju paredzēts savākt oktobrī. 
Info: Anita, tālr.: 973-755-6565, 
ext. 5, jeb 973-744-6565.

Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbosies. 

Tā būs atvērta rudenī – 7. oktobrī 
11:00-12:00

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving Str, 
Brookline MA 02445). Visi dievk. 
notiek 11:00, dievg. katrā dievk. 
24. augustā dievk. 31. augustā 
dievk.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 
17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Visi dievk. notiek 10:00 
no rīta. Dr. māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte 
un Margarete Thompsen. Info: 
www.detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 24. augustā 
11:00 dievk. ar dievg.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr. sekretāre Zigrida 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 11:00. 24. augustā 
dievk. ar Sv.vakarēdienu, sekos 
pusgada informācijas sapulce.  
Pēc tam būs pikniks – ienākums 
par labu Rūjienas bērniem – sil-
tām pusdienām. 31. augustā 
Labor Day nogale – dievk. neno-
tiek. 7. septembrī dievk. ar Sv.
vakarēdienu. 14. septembrī 
dievk. 21. septembrī dievk. 21. 
septembrī 15:00 Vilmingtonā 
(1530 Foulk Rd.-Rt.261) dievk. 
ar Sv. vakarēdienu, sekos kafijas 
galds. 28. septembrī dievk. 5. 
oktobrī dievk. ar Sv. vakarēdie-
nu. Pļaujas svētki-bazārs-pus-
dienas.Māc. Ieva Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill Str, Kala-
mazoo, MI 49996). 24. augustā 
10:00 dievk., māc. Ilze Larsen. 
31. augustā dievk. nenotiks.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107).

(Turpināts no 17. lpp.)
Priekšlikums par DV CV Sta-

tūtu maiņām bija jau savlaikus 
izsūtīts visām apvienībām. Sta-
tūtos ir divi punkti, kas skar DV 
ASV – 1. Izbeigt  jaunatnes nodaļu 
un 2. Likvidēt kultūras nozares 
vadītāja posteni Centrālā valdē.  
DV ASV priekšnieks Zigurds 
Rīders ieteica šos grozījumus 
pieņemt. Atklāti balsojot, dele -
gāti pieņēma Statūtu grozījumus.

Neskaidrība radās ar ASV daļas 
pieņemšanu projektētam DV CV 
budžetam Pieprasītā biedru nau da 

ir $14 gadā no katra biedra, bet 
pašreizējā DV ASV biedru maksa 
ir $15 gadā. Vai nu mūsu apvie-
nībām ir krietni jāpaceļ savas 
biedru maksas, vai CV jāpamazi-
na savs pieprasījums. Zigurds 
Rīders pārrunās šo jautājumu ar 
DV CV. 

Plašākas debates izraisīja pār-
runas par DV publikācijām, kā 
DV Mēnešrakstu un kalendāru. 
Kalendārs tiek sagatavots iespie-
šanai, bet fotografijas un citi ma -
teriāli no apvienībām ienāk ļoti 
lēni. Ir sarucis arī pircēju skaits. 

Būtu jāpieņem noteikums, ka ap -
vienībām ir jāsamaksā par visiem 
pasūtītiem kalendāriem, ne tikai 
par pārdotiem eksemplāriem. Jau-
tājums – vai vispār atmaksājas 
šādu kalendāru turpināt? 

 Vairāki delegāti nebija apmie-
rināti ar to, ka DV Mēnešraksts, 
kopš to izdod Latvijā, Amerikā 
pienāk ar novēlošanos.

2015. gada 65. Delegātu sapul-
ces vieta vēl nav izraudzīta. To 
kārtos DV ASV jaunā valde.

Sanāksmi beidzot, delegāti pie-
ņēma vairākas rezolūcijas.

Kas jauns Daugavas Vanagiem Amerikā?
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(Turpināts no 18. lpp.)

Mūžībā aizsaukts senais draugs architekts

JĀNIS FREIJS
Sēro:

MINTAUTS UN ILGA CAUNE
ELMĀRS UN RUTA RUDZĪTIS

SILVIJA STURM
VIJA MANGULIS

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

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

JURIS ZIRNIS
SOC., 1959 II

Dzimis 1942. gada 28. maijā Latvijā,
miris 2014. gada 11. augustā ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā filistre

TAMARA KALNIŅA (1c.),
dzimusi ZAULA

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Dziļās sērās
KORP! SPĪDOLA NY KOPA

To, kas skaists reiz bijis, pieminiet.
Sveces – zilas sveces iededziet!
(E. Kezbere)

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,
veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, kuŗam 

nav analoga pasau lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, 
par centrālo asi, ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs,
ja ne mēs paši?!

Skatiet – www.nekropole.info!

Nekropole.info var palīdzēt un atbalstīt, ziedojot:
Biedrība “Nekropole.info”
reģ. Nr. 40008208926
banka – AS SWEDBANK
konta Nr. – LV12HABA055 1036552408
Bankas kods HABALV22
Sabiedriskai organizācijai Ne  kropole.info. ir piešķirts sa -
biedriskā labuma statuss.

(Vairāk publicēts Nr. 29)

Pēkšņi mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

MARGARITA SOLVEIGA APT,
dzimusi KUŠĶIS

Dzimusi 1962. gada 7. augustā Long Island,
mirusi 2014. gada 10. jūlijā Long Island

Dziļās sērās un mīļā piemiņā mūžam paturēs
TĒVS UN ARIA

VIŅAS BĒRNI ANNALĪZE UN OSTINS
MĀSA ASTRA AR ĢIMENI UN BĒRNIEM AUSMU UN GREGORY

BRĀLIS ĢIRTS UN DĒLS MATTHEW UN BRĀLIS ARGODS

Un skaists bija ceļš,
Ko visi kopā gājām;
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām.

Sit tibi terra levis!

Daudz, daudz ir ceļu druviņā,
Kas sidrabiņu vizina...

Katru svētdienu 11:00 dievk. 
Apvie no tās draudzes dievnamā. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

24. augustā 11:00 Kapusvētki 
Sunset kapsētā. 31. augustā 
dievk. nenotiks.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 garden St, Manchester, CT 
06040). 23. augustā 10:00 Kapu-
svētku dievk. Mančesteras Aus-
trumu kapsētā, māc. Daina Sal nīte.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mn -
drau dze.org 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 

NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org Mācītāja at -
vaļinājums līdz 29. augustam. 
6. septembrī 11:00 Avokas kapu-
svētki. 7. septembrī 11:00 Tērvetē 
dievk. 10. septembrī 19:00 Lat-
viešu centrā valdes sēde. 11. sep-
tembrī 13:00 Latviešu centrā pen-
sionāru saiets. 14. septembrī 
15:00 dievk. 21. septembrī 15:00 
Mont Royal kapsētā kapusvētki.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. 
(12 Gates Ave, East Brunswick, NJ).

 24. augustā 13:30 Īstbransvikā 
dievk. ar dievg. 31. augustā dievk. 
nenotiek. Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-mail: 
latvianlutheranchurch@gmail.com

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatenā Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovnā St. Mark Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ)

Ņudžersijā Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-

an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Priedainē (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY)
Springfildā Holy Cross Luther-

an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roch-
es ter NY). 14. septembrī 14:00 
dievk. ar dievg. Prāvests Oļģerts 
Sniedze un Linda Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava). 21. sep-
 tembrī 13:00 dievk., pēc dievk. 
kafija. Kalpos māc. Roberts 
Franklins. Dr. sekretāre Vija Arins, 
E-pasts: vijaarins@yahoo.com

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).  
24. augustā dievk. nenotiek. 31. 
augustā 10:30 dievk.. Māc. D. 

Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 

• St. Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: ziemas mēnešos dievk. 
notiek Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707), Bī  beles stundas 
notiek biedrības namā 11:00. Uz -
manību – vasarā dievk. no   tiks 
Biedrības namā 11:00! 24. au -
gustā Bībeles stunda. 7. sep tem-
brī Bībeles stunda. 14. septembrī 
dievk.. 21. sep tembrī Bībeles 
stun  da. 5. oktobrī Pļaujas svētku 
svētbrīdis. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Trau-
gott Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, e-pasts: 
valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 

Ave, Rockville, MD 20850-3121) 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 
10:00 Zaķīši, 11:00 dievk., vasaras 
mēnešos dievk. 10:00. Kafijas 
galds. Grāmatu galds.

24. augustā dievk. ar Sv. va  kar-
ēdienu un Iesvēti. Pie kafijas galda 
jūlija un augusta jubilāru sveik-
šana. 31. augustā dievk. 7. sep tem-
 brī 9:15 latviešu skolas 1. diena; 
11:00 jaunā mācību gada atklā-
šanas dievk. Septembrī at  zī mē sim 
Luterāņu imigrācijas un bēgļu ap  -
rūpes (LIRS) 75 gadu ju  bileju, kā 
arī uzņemsim LELBA Laju kur-
sus (23.-28.sept.). Prāv. Anita Vārs-
berga Pāža. Tālr. baz nīcā: 301-251-
4151, e-pasts: dcdrau dze@verizon.
net. Info: www.dcdrau dze.org

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 Ferris 

Ave, Los Gatos).
Oaklande Resurrection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, Oakland).
Burlingema, Labā Gana baz-

nīca (301 Burlingame Ave)
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 

un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais 
svētdienās. Kārtējam avīzes nu -
muram ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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Pasaules Jaunatnes 
olimpiskās spēles

Naņdziņā, Ķīnā, atklāja II Pa -
saules jaunatnes olimpiskās spē-
les. Latvijas karogu atklāšanas 
parādē nesa tenisiste Jeļena Os -
tapenko. Sacensības 28 sporta 
veidos pulcē vairāk nekā 3000 
sportistu vecumā no 15 līdz 18 
gadiem. Latviju astoņos sporta 
veidos pārstāv 13 jaunie atlēti. 

Pirmo medaļu Latvijai izcīnīja 
svarcēlāja Rebeka Kocha. Svara 
katēgorijā līdz 48 kilogramiem vi -
ņa ierindojās trešajā vietā. Rau ša-
nā Kocha pacēla 75, grūšanā – 90 kg.

Dana Kolidzeja uzvarēja savā 
priekšsacīkšu peldējumā 50 m 
brasa distancē ar rezultātu 33,28 
sekundes, taču ar to nepietika, lai 
tiktu pusfinālā. Kolidzeja ieņēma 
21.vietu.

Latvijas daudzsološā 
U-17 volejboliste 

Gaŗezerā
Ik gadus augusta sākumā 

Gaŗezerā notiekošajā 4-2 volej-
bola turnīrā man bija izdevība 
satikties ar volejbolisti Tīnu 
Graudiņu (attēlā), kuŗa nupat 
atgriezusies no Meksikas, kur 
kopā ar savu partneri Elizabeti 
Grambergu izcīnījusi  bronzas 
medaļu pasaules junioru (U-17) 
plūdmales volejbola meistar sa-
cīkstēs.

Ja vien būtu bijis mazliet vairāk 
veiksmes spēlē pret ASV (15:21, 
21:17, 12:15), Tīna domā, ka 
būtu iekļuvušas sacīkšu finālā. 
Jauniete savu volejbolistes kar-
jēru iesākusi desmit gadu ve -
cumā, spēlējot iekštelpās, bet 
vēlāk, būdama jūrmalniece, pār-
gājusi uz plūdmales volejbolu. 
Pašlaik Tīna mācās Rīgas 3. 
vidusskolā, un viņas  atzīmes ir 
daudzsološas. Pārējo laiku pa -
vada trenējoties Aigara Birzuļa 
vadībā, kas Londonas Olim pis-
kajās spēlēs bija bronzas medaļu 
ieguvēju Mārtiņa Pļaviņa/Alek -

sandra Samoilova treneris. 
Tīna jau bērnībā ir ciemojusies 

Gaŗezerā ar tēvu Pēteri Grau-
diņu, un šogad jutās priecīga 
piedalīties 4-2 turnīrā, bet viņas 
vienībai nesekmējās. Tīna no -
darbojas arī ar vieglatlētiku, 
sevišķi ar augstlēkšanu, viņai 
pietrūka tikai dažu centimetru, 
lai kvalificētos dalībai Pasaules 
jaunatnes olimpiadā.  

Šī gada augustā Nandžiņā, 
Ķīnā, Tīna pārstāv Latviju Pa -
saules jaunatnes olimpiadā plūd-
males volejbolā. Uz jautājumu 
par iespaidiem Gaŗezerā, jau-

niete atbild: „Jūs jau dzīvojat te 
kā kūrortā!“ Tīna ir pārsteigta 
par augsto spēles līmeni 4-2 
turnīrā un jauniešu entuziasmu 
par šo sporta veidu vispār. Tīna 
domā, ka derētu kādreiz ielūgt 
kādu komandu no Latvijas. Nā -
kotnē viņai patiktos Gaŗezerā 
pavadīt pāris nedēļu, apmācot 
jauniešus plūdmales volejbolā. 
Atvadoties no Tīnas, novēlēju 
viņai labas sekmes Ķīnā ar 
uzvaras dziesmas vārdiem – 
Sarauj, Latvija! Sarauj, Latvija!

Aizrāvies
ALBERTS LEGZDIŅŠ

Golfs
Lansingas LHH golfa vienība 

2014. g. 13. septembrī rīko 17. 
gadskārtējās golfa spēles Timber 
Ridge Golf Club, 16339 Park 
Lake Rd., East Lansing, MI

48823; tel. 517-339-8000; 
golftimberrridge.com.  Reģis trā-
cija plkst. 10 no rīta. Spēles 
sākās plkst 11  scramble formatā 
ar shotgun startu. Piedalīšanās 
maksa spēlētājiem ir $65 no 
personas, ieskaitot golfa ratiņus 
un vakariņas Timber Ridge Golf 
Club telpās pēc spēlēm, aptu-
veni 3.30 pēcpusdienā. Atbal-
stītāji un labvēļi var piedalīties 
vakariņās par $20 no personas. 
Lūdzu pieteikties golfa spēlēm 
un vakariņām līdz š. g. 6. sep-
tembrim Rīcības komitejai -  
Ligita Ķepītis (517-930-9131); 
Ligita@vayager.net – Juris Mo -
russ (517)755-9485, georgemo-
russ@gmail.com – Ģirts Aus-
triņš (517)-349-6524; gigaus@
comcast.net.

Ar  trīs uzvarām olimpiskā tur-
nīra grupas kārtu sākušas Latvijas 
plūdmales volejbolistes Tīna Grau  -
diņa/Anastasija Krav čeno ka. 

Šaušanā ar gaisa pistoli 10 m 
distancē Agate Rašmane izcīnīja 
10. vietu. Rašmane kvalifikācijā 
četru seriju summā iekrāja 370 
punktus, ar ko bija par maz, lai 
iekļūtu astoņu finālistu vidū.

Peldēšanā Jānis Šaltāns 100 m 
distancē uz muguras priekšsa-
cīk stēs savā peldējumā finišēja 
ceturtais pēc 57,00 sekundēm un 
kopvērtējumā ierindojās 17. vietā. 

Trīs soļi uz finālu 
Eiropas 2015. gada basketbo-

la meistarsacīkšu kvalifikācijas 
turnīrā Latvijas vīriešu izlase ot -
rajā spēlē Rīgā ar rezultātu 86:66 
(23:14, 26:12, 16:14, 21:26) uz -
varēja Slovakijas valstsvienību. 
Rezultātīvākie spēlētāji mūsu vie -
nības rindās bija Kaspars Bērziņš – 
18 punkti un astoņas atlēkušās 
bumbas, Rolands Freimanis – 14, 
Kristaps Janičenoks – 12, Jānis 
Timma – 10. 

Nākamā spēle Latvijas vienībai 
bija ar rumāņiem Rīgā. Mūsu 
vienība  ar rezultātu 88:65 (20:16, 
16:19, 29:18, 23:12) pārliecinoši 
pieveica pretiniekus, izšķirīgo 
pār  svaru gūstot otrajā puslaikā. 
Līdz ar to kvalifikācijas  turnīra 
pirmo riņķi Latvijas basketbolisti 
beiguši ar trim uzvarām trijās 
spēlēs. Sperts plats solis pretim 
finālturnīram. Rezultātīvākais 
spēlētājs Latvijas izlasē ar 17 
punktiem bija Jānis Blūms, vi  ņam 
ar 12 punktiem un sešām re  zul-
tātīvām piespēlēm piebalsoja Jā -
nis Strēlnieks, 11 punktus iemeta 
Rolands Freimanis, bet Mareks 
Mejeris savāca desmit punktus 
un piecas atlēkušās bumbas.

Eiropas meistarsacīkšu fināl-
turnīram kvalificēsies grupu uz -
varētājas un sešas no septiņām 
otro vietu ieguvējām vienībām.

Augstākās vietas – 
ceturtā, piektā un sestā

Eiropas meistarsacīkstēs vieg l-
 atlētikā Šveices pilsētā Cīrichē 
startam bija pieteikti 25 Latvijas 
atlēti. Medaļas izcīnīt neizdevās, 
kontinenta labāko desmitniekā 
iekļuva četri.

Vistuvāk goda pjedestalam bija 
šķēpa metēja Madara Palameika 
(attēlā). Finālsacensībās viņa vis-
pirms aizmeta šķēpu 60,33 m, 
pēc tam rezultātu uzlaboja līdz 
62,04 m, kas viņai deva augsto 
ceturto vietu. 

Sinta Ozoliņa-Kovale pirmajā 
metienā šķēpu aizmeta 57,82 m, 
bet nākamie mēģinājumi netika 
ieskaitīti Līdz ar to viņa sacensības 
pabeidza 11. vietā. Par Eiropas 
čempioni kļuva čechiete Barbora 
Špotākova (64,41 m).

Vīriešu konkurencē finālam 
kvalificējās tikai Ansis Brūns. 
Trešajā mēģinājumā viņš šķēpu 

raidīja 81,04 m tālu, par četriem 
centimetriem apsteidzot kvali fi-
kācijas normatīvu. Aināra Kovala 
rezultāts 77,70 (14.v.), Rolanda 
Štrobindera – 76,16 (16.v.).  

Tāllēkšanā dāmām augsto 
piekto vietu izcīnīja Aiga 
Grabuste.

Finālsacensībās ieskaitītajos 
mēģinājumos Aigas rezultāti bija 
6,35, 6,52, 6,57  un 6,56. 

Aiga Grabuste
Tāllēkšanā vīriešiem Elvijs Mi -

sāns pārvarēja kvalifikāciju un ar 
rezultātu 7,79 m  iekļuva fināl-
sacensībās.

Septiņcīņniece Laura Ikau-
niece-Admidiņa pēdējā discip-
līnā – 800 m skrējienā ie  rin dojās 
ceturtajā vietā – 2:16,9 un ar ie -
gū tajiem 866 punktiem iekļuva 
labāko sportistu sešniekā. Pirms 
šīs disciplīnas viņa ieņēma septīto 
vietu. Kopumā septiņās discip-
līnās tika izcīnīti 6310 punkti, 
kas deva sesto vietu.

2.15:56. Pēc 40 kilometriem  viņš 
bija 14. vietā, bet līdz finišam 
pakāpās  par divām pozicijām

Latvijas gaŗo distanču skrējēja 
Jeļena Prokopčuka startēja 10 
000 m distancē. Ilgāku laiku  viņa 
turējās vadošajās pozicijās, bet 
pēc septiņiem kilometriem sāka 
atpalikt no līderēm un finišā 
„ieskrēja” 11. vietā – 32:34,03, sa -
sniedzot šīs sezonas labāko rezul-
tātu. Uzvarētājai Džo Peivijai  
(Lielbritanija) Jeļena zaudēja 
tikai 12 sekundes. 

Līga Velvere 400 m barjēr skrē-
jienā izcīnīja 13. vietu – 56,87, 
sasniedzot personisko rekordu.

Sprinteris Rolands Arājs 100 m 
priekšsacīkstēs sasniedza rezul-
tātu 10,41, pusfinālā finišēja pēc 
10,52 sekundēm, kas deva sesto 
vietu, tomēr iekļūšanai finālā bija 
par maz. 

Alūksnietis skrien 
apkārt zemeslodei; 

pievarēts Riode-
žaneiro maratons

Apņēmīgais alūksnietis Dins Ve -
cāns turpina īstenot savu sapni – ap -
skriet apkārt zemeslodei. 4. au  gustā, 
viņš pievarēja ceturto no pavisam 
septiņiem iecerētajiem maraton-
iem – Riodežaneiro Bra zīlijā.

“Skrējienu aizvadīju, klausoties 
okeana viļņu šalkoņā un vērojot 
smilšainās Rio plūdmales, klin-
šainos kalnus, ainavu. Mara tona 
trase (42,195 km) stiepās gar 
okeana krasta līniju. Tas bija ap -
brīnojami!. Pēdējos 400 metrus 
noskrēju ar līdzpaņemto Latvijas 
karogu. Pūlis gavilēja, karogs 
plīvoja. Jutos lepns, ka esmu lat-
vietis,” par saviem iespaidiem 
portālā Delfi stāstījaVecāns. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Laura Ikauniece-Admidiņa
Valerijs Žolnerovičs izcīnīja 

12. vietu maratona skrējienā – 


