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Sirsnīgi sveicinu Pasaules brīvo 
latviešu apvienības vārdā 13. 
Latviešu Dziesmu svētku dalīb-
niekus Hamiltonā, Kanadā!

Lai mūs vieno latviešu dzies-
mas un dejas, kuŗas pēc tik ilgi 
trimdā nodzīvotiem gadiem vēl 
vienmēr vilina un pulcina kopā!

Latviešu dziesmu svētki jau 
kopš Pirmajiem Vispārējiem lat-
viešu dziedāšanas svētkiem 1873. 
gadā  – gan dzimtenē, gan vēlāk 
trimdā – bijuši tautas vienotāji 
un tautiskās apziņas stiprinātāji. 
Trimdā turklāt tie ir bijuši jau-
natnes audzinātāji un mūsu pul-
cētāji sabiedriskajam un nacio-

Sveiciens Dziesmu svētkos!
nāl polītiskajam darbam. Dzies-
mu svētku tradicijas turpināšana 
ir bijusi īpaši nozīmīga mūsu 
latvietības saglabāšanai vairākās 
paaudzēs svešumā.

Dziesmu svētki ir visas tautas 
svētki. Šajos svētkos mēs visi – 
gan latvietis no Kanadas, gan 
tautiete no Amerikas Savienota-
jām Valstīm, gan dziedātāji un 
dejotāji no Latvijas un citām 
zemēm – līksmi sveicam cits citu  
un izjūtam mūsu dvēseļu vieno-
tību un kopīgas ilgas. Tālumā no 
Latvijas mēs jau vairāk nekā 64 
gadus kopā sanākam kopt mūsu 
gara mantas. Mēs esam godam 

dzīvojuši un veidojuši savu lat-
viskumu! Būsim lepni par to!

Paldies dziedātājiem un dejo-
tājiem, Dziesmu svētku rīkotā-
jiem un apmeklētājiem par Jūsu 
entuziasmu un pūlēm!

Dievs, svētī Latviju un latvju 
tautu!

Mārtiņš Sausiņš,
Pasaules brīvo

latviešu apvienības
valdes priekšsēdis

Sirsnīgs paldies rīcības komitejai par kārtējo 
uzdrīkstēšanos rīkot tik varenus svētkus jau krietni 

ilgāk nekā pusgadsimteni ārpus mūsu mīļās Tēvzemes!

Juris Mežinskis,
ALA Valdes priekšsēdis

Amerikas latviešu 
apvienības vārdā sirsnīgs 

sveiciens visiem 
dalībniekiem, klausītājiem 

un skatītājiem XIII 
Latviešu Dziesmu svētkos 

Kanadā!

Kupls skaits ASV latvieši 
ceļos uz Hamiltonu un 
kopīgi mēs dziedāsim, 

dancosim – saules rakstus 
veidosim!

Klīvlandes vanadžu kopas 
gadskārtējā pavasaŗa sarīkojumā 
pēc dievkalpojuma 7. jūnijā 
ieradās 87 apmeklētāji, tostarp 
priekšnesumu dalībnieki. Sarī-
kojumu atklāja vanadžu kopas 

Klīvlandes vanadžu pavasaŗa sarīkojumā 
dziedāja jaundibinātais koris

XIII Kanadas Latviešu Dziesmu 
svētku kopkoŗa koncerta pro-
grammā. Jaunais koris kopš 
aprīļa jau piedalījies baptistu un 
luterāņu draudžu dievkalpoju-
mos, Baptistu dziesmu dienu 

Klīvlandiešu apvienotais koris. Pirmā rindā no kreisās: Sandra Hāznere, Zanda Zilaote, Karīna 
Hāznere, Agnese Dzērve, Ilze Hāznere, Maruta Barbina, Rita Pence; otrā rindā: Egils Apelis, 
Zenta Apine, Sarma Eglīte, Līga Zemesarāja, Ilga Rubene, Pauls Barbins; trešā rindā: Druvis 
Ūdris, Valdis Ūsis, Jānis Klipsons, Uģis Dzērve, Andris Ūsis, Vilnis Ciemiņš, Andris Ūdris; nav 
Silvijas Resnes, Liesmas Tropas un Jāņa Vaska

priekšniece Vita Reineka, pateik-
damās visiem, kuŗi atnāca, lai 
gan saulainajā dienā varbūt bija 
vēlēšanās izbraukt zaļumos. Ilze 
Hāznere pastāstīja par nesen 
dibinātā apvienotā koŗa darbību. 
Diviem dučiem koristu trīs diri-
ģentu – Agneses Dzērves, Andŗa 
Ūdŗa un Viļņa Ciemiņa – vadībā 
katru trešdienu ir mēģinājumi, 
lai iemācītos dziesmas, kuŗas ir 

kopkorī un Maijas Ziedaines iz -
va dīšanas dievkalpojumā.

Apvienotais koris no dziesmu 
svētku repertuāra bija izvēlējies 
pavasarīgas dziesmas. Pēc kop-
dziesmas ,,Lokātiesi, mežu gali” 
koris dziedāja nezināma autora 
mazpazīstamo ,,Tik vajag vienas 
dzirksts” un tautasdziesmu ,,Die-
viņš gāja tīrumā”, diriģējot 
Andrim Ūdrim. Otrā koncerta 

daļā trīs tautasdziesmas – ,,Aiz 
purviem, aiz mežiem saulīte lēca” 
Juŗa Keniņa apdarē, ,,Ģērbies, 
saule, sudrabota” Jāņa Kalniņa 
apdarē un ,,Trīcēj kalni, skanēj 
meži” Jēkaba Graubiņa apdarē 

diriģēja Agnese Dzērve. Klavieŗ-
pa vadījumu spēlēja Līga Zemes-
arāja.

Pēc koncerta vanadzes apmek-
lētājus aicināja pie aukstā galda. 
Galda lūgšanu teica mācītāja 
Sarma Eglīte. Sarīkojuma 387 
dolaru atlikums  vanadzēm lieti 
noderēs, lai palīdzētu aprūpē-
jamiem Latvijā.

Vilmārs Kukainis

Priecīgus vasaras saulgriežus!

Cienījamie lasītāji!
Mūsu laikraksta nākamais numurs iznāks 4. jūlijā
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Kur pavadīsim atvaļinājumu?
Mēs varam palīdzēt ar ieteikumiem uz visām zemēm.

Ekskursija gar Argentīnas krastiem

Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām 
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.

Uzmanību!
Mūsu iepriekšējajos sludinājumos ir minēta 

Daiga Davies AffordableADV. RigaVen aģentūrai 
nav nekāda sakara ar šo personu vai aģentūru.

Gramata
The Power of Ten

Vis A. Liepkalns PhD, autors
A book docudrama of the American academic experience “Viesturs Liepkalns izmantojis savas 
plašās zināšanas zinātnē, literātūrā, mūzikā un filozofijā, lai iztirzātu pats savu un deviņu citu 

individu pieredzi intensīvā grupu diskusijā un ģimenes un sabiedrības apstākļu kritiskā 
izvērtēšanā. Viņa novērojumi un secinājumi ir tālejoši un bieži pilni humora. Tie ir pamācoši un 

vedina uz personiskām pārdomām. Grāmata ir viegli saprotama, veikli lasāma un ieteicama 
visiem, kas cenšas savu dzīvi labāk saprast.”

Arnis Kuksis Ph.D., profesors
(Barnes and Noble.com, Amazon.com, Amizante.lv,

Alibris.com, campusbooks.com, Tower books.com u.t.t.)
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Nu jau daudz, daudzus gadus, 
kad pamostos 14. jūnija rītā, mana 
pirmā doma ir , ka viss ap mani 
ir kluss un mierīgs, esmu drošā 
vietā, neviens nav ne mani, ne 
kādu manas ģimenes locekli šai 
naktī meklējis, nekādas briesmas 
nevienam no mums nedraud. 
Jūnija vidū Latvijā tumsa, un to 
pat nevar saukt par īstu tumsu, 
iestājas tikai ap pusnakti, bet 
gaisma aust jau pirms četriem. 
Tik īsā laika sprīdī, pirms nu jau 
68 gadiem, vienai necilvēku gru-
pai bija iespējams pastrādāt ne -
pārspējami drausmīgu noziegu-
mu pret otru cilvēku grupu. Šai 
rītā katru gadu man ir jādomā 

Balti krusti, melni lietussargi
un salijuši sarkanbaltsarkani karogi
Māras Celles agrās vasaras piezīmes no Latvijas

izdarīja pašnāvību. Tas viss ir acu-
 liecinieku grāmatās aprak stīts.

Vai kāds no mums to var aiz mirst? 
Kā var šai dienā par to nedomāt?

Man nekad nav bijušas šaubas, 
ka šai dienā ir jāpulcējas un 
jāgodina šo mocekļu piemiņa. 
Kopš nu jau daudzus gadus 
vasarās esmu Rīgā, dodos pie 
Brīvības pieminekļa, kur notiek 
svinīgs piemiņas brīdis, uzrunu 
teic kāds valdības pārstāvis, zie-
dus pieminekļa pakājē noliek 
gan valstsvīri, gan ārzemju dip-
lomāti, gan kopīgā gājienā atnā-
kušie dzīvi palikušie represētie, 
gan simtiem citi sanākušie. Pie-
minekļa priekšā stāv goda sardze, 

no kuŗa atgriešanās dzimtenē 
vairs nebija iespējama.

Īsu uzrunu pie mikrofona teica 
represēto biedrības pārstāvis. Pēc 
tam – Valsts prezidents Valdis 
Zatlers. Viņš stāvēja kailu galvu, 
bez lietussarga, lietus lija uz viņa 
matiem, brillēm, pleciem. Viņš 
runāja par izsūtīto traģēdiju, ko 
mēs nedrīkstam aizmirst. Viņš 
minēja, ka Stendes dzelzceļa 
stacijā, vienā no lopu vagoniem 
1941. gada 14. jūnijā piedzimis 
kāds bērniņš. Tātad, šai dienā 
sākās gan viņa dzīve, gan moku 
ceļš. Man bija jādomā, diez’ kāds 
bija šī bērniņa liktenis – vai viņš 
izdzīvoja, vai izauga liels, vai 

bet blakus viņiem aug liels kalns 
ar krāšņiem vasaras ziediem.

Šogad 14.jūnijs uzausa auksts, 
drēgns, lietains. Piemiņas brīdis 
pie Brīvības pieminekļa paredzēts 
pulksten trīspadsmitos. Ap pus-
vieniem sāka nopietni līt. Pie 
pieminekļa bija sanākuši sim-
tiem cilvēku – viena liela, galve-
nokārt melnu lietussargu jūra. 
Pakāpušies uz ietves apmales 
paaugstinājuma, mēs ar vīru, abi 
būdami gaŗa auguma, varējām 
visu notiekošo tīri labi redzēt. 
Nekustīgi, lepni galvas augšā 
turēdami, stāvēja stāba rotas ka -
reivji un armijas pūtēju orķestŗa 
mūziķi. Lietus lija uz viņu ce -
purēm un uniformām. Atskanēja 
fanfaras un sāka spēlēt „Lai līgo 
lepna dziesma”. Lietus rībināja pa 
atvērtajiem lietussargiem. No 
tiem ūdens straumes tecēja uz 
blakus stāvētāju pleciem, iepilēja 
pat kabatās un kapucēs.

Orķestris spēlēja „Dievs, svētī 
Latviju”, un daudzas balsis dzie-
dāja līdzi. Šī bija pirmā reize 
kopš daudziem gadiem, kad es 
nespēju padziedāt, bija jāraud. 
Kareivji stāvēja stalti un braši, 
ziedi pie pieminekļa bija skaisti, 
orķestŗa skaņas liriskas un dzid-
ras. Bet man nāca raudiens. 
Debess bija nomākusies tumša 
un nemīlīga, auksts vējš bija jau 
izlauzies cauri manam samirku-
šajam mētelim, lietus piles ne -
mitīgi rībināja pa lietussargiem. 
Bet man bija jāraud. Ne jau mūsu 
dēļ, kam bija jāpacieš īslaicīgas 
neērtības, bet par tiem, kuŗiem 
pirms 68 gadiem šai dienā pār-
trūka ierastā dzīve un sākās ceļš 
uz badu, ciešanām, slimībām. 
Daudziem tas bija ceļš uz drošu 
nāvi. Citiem – ceļš uz svešumu, 

atgriezās dzimtenē? Prezidents 
teica, ka par spīti grūtībām, kas 
tautai arī šodien jāpārdzīvo, 
mums ir jātic Latvijai, jātic 
nākotnei, jātic pašiem sev. Tad 
viņam blakus nostājās ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis, 
Saeimas priekšsēdētājs Gundars 
Daudze un vēl citas valsts augs-
tas amatpersonas, un viņi visi 
nolika ziedus pie pieminekļa.

Sekoja ļaužu rindas ar ziediem 
un lietussargiem rokās. Starp 
tiem kāds nesa baltu krustu, 
plīvoja sarkanbaltsarkani karogi, 
arī viens Lietuvas valsts karogs. 
Kad lielais vairums bija ziedus 
nolikuši, arī es nācu pie piemi-
nekļa un pievienoju savu balto 
ziedu pušķīti krāšņajam puķu 
kalnam, jo arī mana tēva kauli 
kopš 1941. gada balo kādā ne zi -
nāmā, neviena nekoptā Kriev-
zemes lauka vai meža malā.

Otru pušķīti vedu ar tramvaju 
atpakaļ uz Mežaparku, lai to no -
liktu pie skulptūras Stokhomas 
ielas un Kokneses prospekta 
stūrī. Skulptūra, kas attēlo zemē 
nokritušu zīdaini ar gaisā paceltu 
rociņu, veltīta svešumā aizvesta-
jiem un ceļā uz Sibiriju miru-
šajiem Latvijas bērniem. Šodien 
tur bija vēl daudz citu ziedu. 
Ziedus tur tikpat kā katru dienu 
kāds noliek visu cauru gadu. Arī 
mani mazbērni, kad vasarā šeit 
ciemojas, vienmēr grib aiznest 
kādu puķīti „Sibirijas bērniņam”. 
Ap šo skulptūru nekad nav 
nomesti atkritumi, nedz izdarīti 
kādi postījumi. Ir lietas, kuŗas 
pat palaidņi pusaudži, kuŗi tur-
pat otrpus ielai rēgulāri izdauza 
tramvaja pieturas nojumes stik-
lus, instinktīvi respektē. Ir lietas, 
kas visiem ir svētas.

par tām Latvijas ļaužu mājām, 
gan pilsētās, gan uz laukiem, 
kuŗās pēkšņi vairs nebija neviena 
cilvēka. Lopi palika nebaroti, 
govis neslauktas, sunīši un kaķīši 
klīda pa pažobelēm un brīnījās, 
kur palikuši saimnieki. Kur pali-
kuši māju kopēji un sargātāji, 
brašie vīri un darbīgās sievas, kur 
vecmāmiņas un vectēvi, kur 
jaunieši un bērniņi?

Toreiz, 1941. gadā, tas esot bijis 
silts un saulains rīts. Iepriekšējā 
naktī vairāk nekā 15 000 Latvijas 
iedzīvotāji tika brutāli pamodi-
nāti, izrauti no gultām, sadzīti 
smagās mašīnās, pēc tam ieslo-
dzīti aizrestotos lopu vagonos. 
Vai mēs, kas nu jau daudzus 
gadus dzīvojam mierā un pārti-
cībā, to varam iedomāties, iztē-
loties? Vai tādam pagriezienam 
cilvēka dzīvē vispār var ticēt?

Un tomēr tas notika. Sievu 
asaras, bērnu vaimanas, vīru bez-
spēcīgās dusmas. Izmisums, ne -
ziņa, bailes. Neskaitāmos lopu 
vagonos ieslodzīti nevainīgi visu 
paaudžu cilvēki. Radinieki nāca 
viņus meklēt, nesa sainīšus ar 
maizi un drēbēm, mēģināja tos 
nodot savējiem. Kamēr vagoni 
vēl stāvēja Latvijas robežās, vēl 
dzīvas bija cerības. Droši vien 
daudzi domāja, ka šis ir kaut 
kāds pārpratums, drīz viss no -
skaidrosies, cilvēkus palaidīs 
brīvībā, viņi atgriezīsies mājās.

Bet mēs zinām, kas notika 
tālāk. Mēs zinām, uz kurieni 
veda šie vagoni, mēs zinām, kāds 
liktenis pēc moku pilna ceļojuma 
sagaidīja šos cilvēkus. Mēs zinām, 
ka šai ceļojuma laikā daudzi 
nomira, it sevišķi mazi bērni un 
vecāki ļaudis. Bija mātes, kas 
nogalināja pašas savus bērnus un 

Pie Sibirijas bērniņa skulptūras Mežaparkā

32009. ga da 20. jūnijs – 26. jūnijs
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers nosūtīja vēstuli Igaunijas 
Republikas prezidentam Tomasam Hendrikam Ilvesam un  izteica 
līdzjutību prezidentam un visai Igaunijas tautai saistībā ar 
Afgānistānā bojā gājušo Igaunijas armijas kaŗavīru Allainu Tikko. 
Vēstulē Zatlers apliecina, ka tik skumjā brīdī Latvijas tauta ir kopā 
ar Igauniju.

Uz tālajiem Krievijas apgabaliem 14. jūnijā devās 20 cilvēku 
grupa, arī desmit izsūtījumu pārdzīvojušie Sibirijas bērni, lai 
uzstādītu piemiņas plāksnes represētajiem Latvijas bērniem un 
mātēm. Idejas autore ir fonda Sibirijas bērni dibinātāja  režisore 
Dzintra Geka. Grupa  ar vilcienu brauc uz Maskavu, pēc tam ar 
lidmašīnu uz Krasnojarsku, tālāk ar autobusu uz Jeņiseisku un 
Abanu un pa Jeņisejas upi ar kuģi līdz Igarkai.

Ģenerālprokurātūras Krimināltiesiskā departamenta sevišķi 
svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Edvīns Piliksers  
nosūtījia iesniegumu Tieslietu ministrijai, atsakoties pieņemt 
viņam piešķirto Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi. Piliksers 
no  apbalvojuma  atteicies “ciniskās liekulības dēļ”. “Patiesais mana 
darba ieguldījuma tieslietu sistēmā novērtējums ir tāds, ka  man ir 
noņemta piemaksa 10% apmērā no amatalgas par pirmstiesas 
kriminālprocesa veikšanu un valsts apsūdzības uzturēšanu tiesā 
īpaši sarežģītā  liela apjoma krimināllietā, man ir noņemts 
atvaļinājuma pabalsts, mans ikmēneša atalgojums tiek samazināts 
par 15 vai 20 procentiem,” iesniegumā norādījis prokurors. 
“Visbeidzot, man tiek prettiesiski atņemts mans īpašums – 80 pro-
centi (10% kopējais samazinājums plūs 70% kā strādājošam) no 
vairāk nekā 21 gada  godīgā darbā šīs valsts un tās tieslietu sistēmas 
labā likumīgi nopelnītās iekšlietu iestāžu izdienas pensijas – 172 
latiem un 60 santimiem,” skaidro Piliksers.

Esplanādē pie Raiņa pieminekļa 18. jūnijā arodbiedrības  rīko 
manifestāciju “Par manu un tavu Latviju”. Manifestācija notiks no 
plkst. 11 līdz 15, kad paredzēta pēdējā Saeimas sēde pirms 
gaidāmajām brīvdienām. Pieteikumā norādīts, ka varētu ierasties 
ap 2200 dalībnieku.

Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs mediķim un  nule 
aizejošam Rīgas domniekam Viktoram Kalnbērzam  piešķīris 
Draudzības ordeni par sasniegumiem medicīnā un abu tautu 
attiecību veicināšanā. Ordenis Kalnbērzam tika pasniegts Krievijas 
vēstniecības rīkotajā pieņemšanā par godu Krievijas dienas 
svētkiem. Šis ir viens no augstākajiem apbalvojumiem, ko pa-
sniedz Krievijas prezidents. Latvijā ar šo ordeni ir apbalvoti Rīgas 
Krievu teātra direktors Eduards Cechovals, kā arī nu jau aizsaulē 
aizgājušie akadēmiķis Bruno Puriņš un aktrise Vija Artmane.

Bijušais Ministru prezidents  Aigars Kalvītis (TP) 1. jūlijā 
atstās Lattelecom padomes priekšsēžaa amatu pēc paša vēlēšanās. 
Kalvītis paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem norāda, ka to darīs 
tāpēc, ka viņa ieskatā padomes ir jālikvidē ne tikai tajos uzņēmumos, 
kas pilnīgi pieder valstij, bet arī tajos, kur Latvijas valsts ir tikai 
viens no akcionāriem. 

Kļūdas labojums. Centrālā vēlēšanu komisija atzinusi, ka 
kļūdījusies aprēķinos - kuŗai partijai varētu tikt devītā Eiropas 
Parlamenta deputāta vieta, ja spēkā stāsies Lisabonas līgums. Tā 
būs EP vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusī Pilsoniskā savienība, 
nevis trešās vietas ieguvēja PCTVL. Tas nozīmē, ka līdz ar PS 
pārstāvjiem Sandru Kalnieti un Inesi Vaideri iespējas sākt darbu 
EP varētu būt Kārlim Šadurskim vai Pēterim Viņķelim.

Krievu valodā iznākošajā laikrakstā Vesti nikns Latvijas 
neatkarības nīdējs Nikolajs Kabanovs publicējis rakstu „Uzvara!”. 
Tā  pamatdoma:  6. jūnijā pašvaldību vēlēšanās krievi iekaŗojuši 
Rīgu, nākamajās Saeimas vēlēšanās tiks iekaŗota visa Latvija...   

Piemin represētos
1941. gada 14. jūnija deportāci-

jās cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāji 
(latvieši, ebrēji, krievi, poļi), to-
starp 3751 bērns vecumā līdz 16 
gadiem. Izsūtīšanas laikā vīriešus 
atšķīra no ģimenēm un aizdzina 
uz gulaga nometnēm, kur dau-
dziem piesprieda augstāko soda 
mēru, bet citus sodīja ar ieslodzī-
jumu. 

Spītējot drēgnajam laikam un 
stiprajam lietum, 14. jūnijā vairāki 
simti cilvēku nolika ziedus pie 
Brīvības pieminekļa, godinot ko- 
mūnistiskā genocīda upuŗu pie-
miņu.

Šoreiz arī komūnistiskā geno-
cīda upuŗu piemiņas sarīkojumā 
bija jaušams, ka valsts ir nonākusi 
ekonomikas krizē, un polītiski 
represētie pauda satraukumu, ka 
viņiem tiks samazinātas pensijas.

Latvijas Polītiski represēto ap- 
vienības priekšsēdis Gunārs Res-
nais uzrunas sākumā uzsvēra ko- 
mūnistiskā genocīda traģiskumu 
un tā upuŗu lomu Latvijas valstis-
kuma atjaunošanā, un vērsās pie 
valsts vadības, aicinot nelāpīt valsts 
budžetu uz polītiski represēto rē- 
ķina un nesamazināt viņiem pen-
sijas.

“Šis nav naudas, šis ir goda 
jautājums,” sacīja polītiski repre-
sēto pārstāvis.

Valsts prezidents Valdis Zatlers 
savā uzrunā piemiņas sarīkojuma 
dalībniekiem uzsvēra, ka komū-
nistiskais genocīds ir viena no 
melnākajām lappusēm Latvijas 
vēsturē un komūnistu represiju 
upuŗi devuši nozīmīgu ieguldī-
jumu Latvijas stiprināšanā.

Prezidents uzrunā pievērsās arī 
ekonomikas krizes jautājumam. 
Grūtības, kas Latvijas iedzīvotā-
jiem  jāpārvar pašlaik, tomēr ne 

tuvu nav salīdzināmas ar tām, 
kādām cauri gājuši komūnis-   
tiskā genocīda upuŗi. Lai pārva-
rētu šo grūtību posmu, iedzīvo-
tājiem  nepieciešams sakopot spītu 
un ticību sev un valstij.

Ziedus pie Brīvības pieminekļa  
nolika arī Saeimas priekšsēdis 
Gundars Daudze (ZZS), Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis, 
vairāku partiju līdeŗi, aizejošā 
Rīgas domes vadība un pa kādam 
pārstāvim arī no galvaspilsētas 
topošās valdošās koalicijas, diplo-
māti un militārpersonas. Piemi-
nēt represiju upuŗus bija pulcē-
jušies vairāki simti pārsvarā ve- 
cāka gadagājuma cilvēku, savukārt 
vairāki jaunieši gāja viņiem ga- 
ŗām, brīnoties, kāpēc cilvēki šo- 
dien  pulcējušies pie Brīvības pie-
minekļa.

Valdības nakts darbi
Valdību veidojošās partijas 12. 

jūnija vakarā vienojās samazināt 
budžetu par 500 miljoniem latu, 
solidāri par 20% samazinot pilnīgi 
visas algas, kas tiek izmaksātas    
no valsts budžeta, un par 10% sa-
mazinot pensijas. Vienošanos 
parakstīja valdību veidojošās po- 
lītiskās partijas, kā arī pieaicinātie 
sociālie partneŗi - Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība, Latvijas 
Darba devēju konfederācija, Lat-
vijas Pašvaldību savienība, Lat-
vijas Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kamera un Pensionāru fe- 
derācija. 

Vienošanās paredz samazināt 
“māmiņu algas” par 10%, kas 
budžetā ļaus ietaupīt 6,3 miljonus 
latu. Strādājošiem pensionāriem 
par 70% samazinātās pensijas   
ļaus ietaupīt 37,8 miljonus latu. 
Vecuma un izdienas pensijas sa- 
mazinās par 10%, un budžeta 
izdevumi tāpēc samazināsies par 

50,5 miljoniem latu. 
Panākta arī vienošanās sama-

zināt ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli neapliekamo minimumu 
no 90 līdz 35 latiem, bet pensiju 
neapliekamo minimumu atstāt 
līdzšinējā apmērā - 165 lati.

Plānots palielināt akcīzes no-
dokli alum un stiprajiem alkoho-
liskajiem dzērieniem, palielinās 
azartspēļu nodevas un attiecīgo 
nodokli. 

Pilnīgi likvidēs valsts kapitāl-
sabiedrību padomes, apturēs ie- 
rēdņu apmācību, tiks samazinā-
tas valsts administrācijas skolas 
funkcijas. Plānots arī ar 1. augustu 
apturēt Okupācijas režīma no- 
darīto zaudējumu aprēķināšanas 
komisijas darbību.

Plānots samazināt  izdevumus, 
likvidējot dažas ministrijas vai tās 
apvienojot. Tiek pieļauta iespēja 
apvienot Labklājības un Veselības 
ministriju. Valdības darba kārtībā 
šo jautājumu uzņems tūlīt pēc 
budžeta grozījumu pieņemšanas. 

Valdības sēde noritēja saspring-
tā gaisotnē. Svarīgo jautājumu 
lemšanā piedalījās arī Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers, lai situāciju 
„savāktu kopā”, kā sacīja Tautas 
partijas līderis Mareks Segliņš. 
Pirms prezidenta ierašanās 
izplatījās dažādas versijas un bau-
mas, ka pēdējā laika sasprindzi-
nājumu Ministru prezidents Val-
dis Dombrovskis varētu neizturēt 
un „salūzt”. Sociālie partneŗi iz- 
platīja paziņojumu, ka valdības 
demisija nav pieļaujama. Tas tikai 
apliecinātu koalicijas partiju pār-
stāvju bezatbildību pret valsti.       
V. Dombrovskis atzina, ka nav ap- 
svēris iespēju atkāpties no amata.

Budžeta grozījumu pieņemšana 
ir priekšnoteikums, lai Latvija 
jūlijā varētu saņemt aizdevumu 
no Eiropas Komisijas un Starp-
tautiskā valūtas fonda. Aizdevums 
nepieciešams, lai segtu budžeta 
deficitu un spētu nodrošināt 
maksājumus, arī algu un pensiju 
izmaksu. Nesaņemot aizdevumu, 
valsts riskē nonākt uz bankrota 
sliekšņa. 

Valdība vienojas par 
budžeta grozījumiem

14. jūnijā  vēlu vakarā valdība 
vienojās par budžeta grozījumu 
ietvaru otrajam lasījumam Sa- 
eimā, kuŗos paredz tēriņu sama-
zināšanu par 500 miljoniem latu. 
Finanču ministrs Einars Repše 
(JL) precīzi nenosauca budžeta 
izdevumu, ieņēmumu un deficita 
apmērus, tikai uzsvēra, ka valdība 
ar pieņemtajiem grozījumiem 
spēs samazināt budžeta deficitu 
par 500 miljoniem latu, samazinot 
algas un pensijas. Grozījumi pa- 
redz, ka visas ģimenes par katru 
bērnu saņems astoņus latus 
mēnesī neatkarīgi no bērnu skaita 
ģimenē, pensijas varēs saņemt 
nestrādājošie pensionāri 90% 
apmērā, bet strādājošie pensio-
nāri - 30% apmērā. Grozījumu 
ietvaros noteikts, ka samazinātās 
pensijas un pabalsti tiks maksāti 
no 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. 
gada 31. decembrim. E. Repše 
skaidro, ka budžeta deficits sa-
sniegs apmēram 10 % iekšzemes 
kopprodukta. Deficits var sasniegt 
11-12 %  iekšzemes kopproduk-
ta, ja situācija ekonomikā ne-
uzlabosies un turpināsies le- 
jupslīde. Ministru prezidents 
Valdis Dombrovskis (JL) atzina, 
ka  nākamgad budžeta izdevumi 

būs jāsamazina vēl par 500 mil-
joniem.

Par pensijām lēma 
arī svētdien – 14. jūnijā 

Valdība 14. jūnija sēdē  atbalstīja 
pensiju samazināšanu par 10%, 
strādājošo pensionāru pensiju 
samazināšanu par 70% un strā-
dājošo vecāku pabalstu sama-
zināšanu par 50%.

Apstiprināts likumprojekts „Par 
valsts pensiju un valsts pabalstu 
izmaksu laika posmā no 2009. līdz 
2012. gadam”. Tas nozīmē, ka pen-
siju un pabalstu samazinājums 
attieksies uz turpmākajiem 3,5 
gadiem. Likums būs spēkā no 
2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 
31.decembrim. Pašlaik gan vēl  
tiek pieļauts, ka atsevišķos ga- 
dījumos tiks paredzēti pārejas 
noteikumi 70% pensiju sama-
zināšanai strādājošiem pensi-
onāriem. Likums paredz, ka šajā 
periodā personai valsts vecuma 
pensiju un izdienas pensiju iz- 
maksā 90% apmērā no atbilstoši 

normatīvajiem aktiem piešķirtās 
pensijas apmēra.

Likums vēl jāpieņem Saeimā.
Sūdzēsies Eiropas Komisijā

Latvijas pensionāri apsveŗ iespē-
ju sūdzēties Eiropas Komisijā. 
Latvijas Pensionāru federācija lē- 
mumu par vēstuli Eiropas Ko- 
misijai pieņems tuvākajā laikā.

Labklājības ministram Uldim 
Augulim piezvanījis Eiropas Sa- 
vienības (ES) nodarbinātības un 
sociālo lietu komisārs Vladimirs 
Špidla un aicinājis “maksimāli 
saudzīgi” veikt reformas sociālajā 
jomā. Nākamnedēļ komisārs 
solījies pats ierasties Latvijā.

Saeimas deputāts Aigars Što-
kenbergs norādīja, ka valdība 
rīkojas ciniski, atņemot iztikas 
līdzekļus pensionāriem laikā, kad, 
piemēram, bijušajam Parex ban-
kas  īpašniekam  dividendēs tiek 
maksāti 200 000 latu mēnesī un 
šie ienākumi vispār netiek aplikti 
ar nodokļiem. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons  

4 2009. ga da 20. jūnijs – 26. jūnijs



LAIKS

Laima Muktupāvela kopā ar diriģentiem Imantu un Gido 
Kokariem

Klātbūtne – tas ir pirmais 
vārds, kas ienāk prātā, runājot 
par Laimas Muktupāvelas dar-
biem – romāniem „Šampinjonu 
Derība”, „Cilpa”, „Mīla. Benja-
miņa”, „Totēmi”, stāstu krājumu 
„Ducis” un pērn izdoto romānu 
par diriģentiem dvīņubrāļiem 
Imantu un Gido Kokariem – 
„BrāliBrāli”. Arī Laimas perso-
nību šis vārds izsaka vispilnīgāk, 
jo viņas klātesamība cilvēku un 
valsts liktenī ir tikpat karsta un 
patiesa. Rakstnieces klātbūtne 
suģestē, padarot mūs par līdz-
dalībniekiem dramatiskos likteņu 
samezglojumos vai iemetot mūs 
brīnumainā skaņu pasaulē, kuŗā 
gluži vieliski izjūtama skaņas 
dzimšana, lidojums, arī tas, kā 
dziesma, atraisījusies no diriģentu 
plaukstām, apņem visus klāteso-
šos. Šo acumirkļu nobūrumu 
rakstniece izsaka dažos vārdos: 
„... caur tevi iziet Visums”. Veids, 
kā to visu Laima Muktupāvela 
panākusi, latviešu prozā ir kas 
nebijis, jo romānā „BrāliBrāli” 
nav žanram tradicionālā norišu 
apraksta. Piemēram, vēstījot par 
liktenīgo notikumu kaŗa beigās, 
kas varēja pārtapt traģēdijā, kad 
Gido aiz pārpratuma nepazinis 
tikko nenošauj brāli Imantu, kas 
tērpies padomju armijas formā. 
Tekstā ir tikai daži vārdi, izsau-
kuma zīmes, daudzpunkti, un 
atkal daži izmisīgi vārdi kā 
dvēseles kliedziens, kā brīdinā-
jums no augšas, kā grieķu traģē-
dijas koris: „Gido, brāli! Es, 
Imants, brālis!” – „Brālis? Brālis! 
Brālis Brālis Brālis Brālis Brālis 
Brālis!”- „BrāliBrāli...” tas ir kā 
karsts pieskāriens senam notiku-
mam, kas vienlaikus norit it kā 
trijos laikos – pagātnē, tagadnē, 
nākotnē.

Pēc 2005. gada uzvaras „Prozas 
lasījumos” rakstniece saņem 
balvu – braucienu uz Maltas 
Starptautisko rakstnieku namu. 
Taču vislielākos panākumus 
pasaulē viņai nodrošina pirmais 
romāns „Šampinjonu Derība”. 
Visupirms tas tika tulkots lietu-
viski, bet aizvadītā gada martā 
Bonnā apgādā „Weidle Verlag” 
izdots vācu valodā, atvēršanas 
svētki notika Leipcigas grāmatu 
tirgū. Romāna lasījumi notika 
arī Baltijas valstu un Vācijas 
kultūras gada Essentia Baltica 
ietvaros 2008. gadā Altenbergā. 
Pērngad Cīrichē notika šā paša 
romāna lasījums, ko rīkoja Cīri-
ches Literātūras nams sadarbībā 
ar kultūras biroju Rīgā Hydrar-
gyrum, Valsts KKF un Latvijas 
Literātūras centru. Šogad romāns 
iznāks zviedriski.

Laima Muktupāvela izaudzinā-
jusi trīs meitas un vienu dēlu. 
Vecākā meita Anna studē valo-
das Anglijā. Rakstniece pati bei-
gusi Rīgas Lietišķās mākslas vi -
dusskolu un Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultāti. 
Patlaban rakstniecei top romāns 
par slaveno mākslinieku Marku 
Rotko.
Kā jums tomēr izdodas 
satvert otra talanta dvēseli? 
Apzinos, ka tas nav tik 
viegli atbildams jautājums, 
un – tomēr: vai tas ir 
pēkšņs apskaidrības 
uzplaiksnījums vai mokoša 
laušanās cauri džungļiem, 
varbūt mešanās atvarā vai 
kaut kas līdzīgs garu 
piesaukšanai?

Katru reizi tas ir savādāk. Kad 
rakstīju savu pirmo grāmatu 

Klātbūtne
Laima Muktupāvela sarunā ar Irēnu Lagzdiņu

„Šampinjonu Derība”, man ilgi 
bija grūti atbrīvoties no smagās 
sajūtas, kas bija pārņēmusi, dzī-
vojot un strādājot Īrijā, kur bieži 
jutos kā skaida straumē. Tas var-
būt arī bija galvenais impulss, kas 
lika rakstīt „Šampinjonu Derību”.
Tātad šī sūrā atziņa par 
latvieti pasaulē kā sīku, 
straumes svaidītu skaidiņu 
bija it kā „jānoraksta” nost 
no sirds un prāta?

Tā tiešām bija mokoša, varbūt 
pat traumatiska sajūta, tomēr tā 
mani neatturami dzina uz priek-
šu, un – grāmata tapa.
Jūs kādā TV raidījumā 
atzināties, ka droši vien 
būtu palikusi uz dzīvi Īrijā, 
ja mājās negaidītu bērni. 
Atklāti runājot – man 
negribējās tam līdz galam 
noticēt.

Jā! Tā es toreiz teicu, jo Latvijā 
jutos lieka un nevajadzīga, taču 
Īrijā par savu smago darbu saņē-
mu pienācīgu algu. Iesākums 
nebija viegls. Ne velti „Šampin-
jonu Derības” apakšvirsraksts ir 
– „Melnie balti ķeltos”. Jā, mēs, 
latvieši un citi baltieši tur bijām 
melnstrādnieki. Ja man tagad 
taptu šāda grāmata, tā droši vien 
būtu daudz savādāka. Ne velti 
daži Īrijas latvieši uzskatīja, ka 
esmu daudz ko tēlojusi pārāk 
drūmās krāsās. Taču toreiz mēs 
vēl nebijām Eiropas Savienībā. 
Tagad Latvijas vārds pasaulē nav 
gluži svešs. Uz mums vairs ne -
skatās kā uz kaut kādiem melna-
jiem, kā tas bija 2000. gadā, kad 
es Īrijā ierados peļņā. Mans saim-
nieks par Latviju neko nezināja, 
viņš domāja, ka mēs dzīvojam 
teltīs un pārtiekam no humānās 
palīdzības. Tomēr pat tad es Īrijā 
un arī citur ārzemēs ceļojuma 
laikā esmu jutusies brīnišķīgi un 
pārliecināti gan kā cilvēks, gan 
kā sieviete. Es jau toreiz, pirms 
astoņiem gadiem, latviešiem ie -
teicu iegādāties Īrijā īpašumus 
un sākt savu uzņēmējdarbību. 
Viņi neticīgi purināja galvas un 
smējās. Es noteikti to būtu darī -
jusi! Tagad mūsējiem tur ir biz-
ness. Esmu pilnīgi pārliecināta, 
ka latvieši ir spēcīgi un daudzās 
jomās izkonkurēs pašus īrus. Es 
zinu tādus konkrētus gadījumus. 
Mums ir krampis un izdzīvotāju 
gēns.
Kāpēc jūsuprāt Latvijā 
mūsu cilvēki tik ātri sadrūp 
pie katra likteņa trieciena? 
Varbūt arī tāpēc, ka padomju 
laikā vairākās paaudzēs 
tika iznīcināta ticība un 
paļāvība uz Augstāko 
spēku? Tā tika pārrauta 
gadsimtos iedibinātā 
kristīgās ticības kultūra un 
deldēts morālais balsts?

Varbūt. Tomēr ārkārtējās situā-
ci  jās dzīvotspējīgākās izrādās tieši 
sievietes. Savu bērnu dēļ viņas 
gatavas atstāt mājas un doties 
strādāt uz ārzemēm. Tieši sievie-
tes spēj mainīties, pieņemot jau-
nos darba un dzīves apstākļus, 
viņas sāk rīkoties ar vīriešu darba 
metodēm un izrādās bīstamākās 
konkurentes darba tirgū. Eiropas 
Austrumu daļas vīrieši, kuŗi vēs-
turiski audzināti patriarhālo 
tradiciju garā, iedomājas, ka 
vīrie  tis ir pasaules naba. Viņi, 
sastopoties ar jaunajiem spēles 

noteikumiem, bieži vien sastingst, 
nemainās un mirst. Diemžēl. 
Taču es esmu pret kluso kaŗu, 
kas izveidojies darba tirgū. Esmu 
par harmoniju, par līdzvērtīgām 
attiecībām starp vīriešiem un 
sievietēm, kur katram dzimu-
mam ir savs virsuzdevums. Diem -
žēl Latvijā valdība maz atbalstījusi 
normālu profesionālu attiecību 
veidošanu. Tāpēc arī cilvēki izmi  -
sumā aizbrauc no Latvijas. Tas 
diemžēl turpinās, es tam neredzu 
galu. Pirms krietna laika tika 
atkal šķiesta valsts nauda un 
nodibināta komisija, lai noskaid-
rotu, kāpēc latvieši aizbrauc. 
Jāsmejas! Cēlonis tik acīmredzams, 
deguna galā! Es nenogurusi jau-
tāju – kas visus šos gadus notiek? 
Katru dienu aizbrauc izglītoti, 
veseli, strādīgi cilvēki, kas, 
johaidī, ceļ citas valsts labklājību. 
Kur valstij prāts savējos aizlaist 
prom? Es neprotu atrast īsto 

par diriģentiem dvīņubrāļiem 
Imantu un Gido Kokariem, 
man radās vēlēšanās, kaut 
jūs rakstnieku cēlienā nola-
sītu kaut ko no šī darba.

Iespējams, ka tā arī darīšu, ja 
radīsies tādi apstākļi.
Jūs esat izteikusies, ka cilvē -
kam, jo īpaši radošo profe-
siju pārstāvim, vajadzētu 
dzīvot laukos un strādāt 
pilsētā, jo lauku vide nodro-
ši not katras personības nepie-
ciešamo intimo zonu, sagla-
bājot tās garīgo platību. 
Man gribas domāt, ka Tirzas 
lauku ainavas to jums sniedz, 
jo tas pārpārēm tūkstošos 
kvantos staro no jūs darbiem.

Cilvēkam tiešām vajadzīga vieta, 
kur varētu apjaust savas iespējas. 
Tādā šaurībā, kādu piedāvā pil-
sēta, pasaules izjūta kļūst maza 
un sekla. Manas lauku mājas, 
mans dārzs, visa apkārtne mani 

arī nevienas piekrāptās, 
pavestās un pamestās no 
viņa trim sievām, jo mīlēt 
bija viņu brīva griba.
Jo – tāda ir tā dzīve!
Tāds ir sla vena diriģenta 
liktenis – mīlēt, ciest un 
likt ciest citiem.

Tā ir! Tāpēc jau Imanta dzīves-
biedrei Edītei romānā esmu liku-
si teikt tos vārdus par slavenu 
vīru sievu misiju. Viņām visu 
mūžu būs jārēķinās ar sāncensēm. 
Un jābūt stiprām. Edīte pati bija 
kā dziļas pašcieņas, sievietes lep-
numa, gudrības un pacietības 
paraugs, kas nepielaida klāt netī-
ras, ļaunas tenkas, neuzklausīja 
pļāpu vāceles.
Vai pati esat dziedājusi 
korī? Kā lai citādi izskaidro 
to jūsu fantastisko 
„iekļūšanu” skaņā, 
diriģentu radošajos 
noslēpumos un daudzās 
citās ar aci netveramām 
cilvēka gara kustībās?

Korī esmu dziedājusi tikai 
skolā. Vienīgi esmu kādu laiku 
darbojusies folkloras ansamblī 
„Savieši”. Interese par folkloru 
un etnografiju mani pavada jau 
no tiem laikiem, kad mācījos 
Lietišķās mākslas vidusskolā. 
Vēlāk, strādājot Īrijā, aizrāvos ar 
seno ķeltu kultūru. Tajās ķeltu 
senajās zīmēs ir iekšā spēcīga 
maģiska enerģija. Bet, tā kā man 
ir folkloristes domāšana, uzskatu 
to par priekšrocību. Par koŗiem 
varēju uzrakstīt tik precīzi tieši 
tāpēc, ka neesmu bijusi koŗos iekšā. 
Malā stāvošais pārredz laukumu, 
korī dziedošais redz tikai to, kas 
priekšā un dzird, kas blakus.
Gluži tāpat kā latviešu, lie-
tuviešu, gruzīnu, somu 
seno tautasdziesmu 
locījumos es sadzirdu 
dievišķo enerģiju, kas mūs 
visus sargā. Man nesen 
Latgales folkloras ansambļa 
sievas stāstīja, ka viņas arī 
dievkalpojuma laikā dzie-
dot tautasdziesmas, taču 
neviens viņām nav 
pārmetis ticības zaimošanu 
un pagānisma atbalstīšanu.

Man šāda pozicija ir tuva, kāpēc 
es sevi varētu dēvēt par pagānisko 
kristieti. Es apmeklēju baznīcu, 
taču nebūt nedomāju, ka tie 
cilvēki, kas to nedara, tāpēc būtu 
sliktāki vai mazāk garīgi. Es aiz-
vien mierīgāk skatos uz cilvēku 
citādību. Taču nevaru un nekad 
nevarēšu samierināties ar tiem, 
kas Latviju uzskata par slaucamu 
kazu. Tāpēc arī, uzstājoties Radošo 
savienību plēnumā, vērsos pie 
saviem kollēgām, spalvasbrāļiem, 
jo visi esam līdzatbildīgi tautas 
radošo spēku veidošanā un sag-
labāšanā. Mēs zinām tos spēka 
atslēgvārdus, ar kuŗiem atslēgt 
pa  sauli, lai ikviens varētu dzīvot, 
saglabājot ideālus un tīru sirdsap-
ziņu. Zinām arī vārdus, kuŗi kā 
melnās maģijas abrakadabrīgās 
formulas iespaido, lai daži gribētu 
uzrāpties augstāk, lai alktu pak-
ampt treknāko gabalu. Daži dar-
boņi, vēl nesasnieguši trīsdesmit 
gadu vecumu, atbildīgos amatos 
ieceltie, paši sev un citiem par 
nelaimi izrādās „saštancēti” alvas 
zaldātiņi kāda biznesa grupējuma 
rotaļu armijai. Mēs, kas strādājam 
masu plašsaziņas līdzekļos, rak-
stām grāmatas, gleznojam, spē-
lējam teātri, rādām kino, zinām 
tos vārdus, ar kuŗiem var aicināt 
dzīvot cilvēkcienīgi. Jo mēs zinām, 
kā vārdos pateikt cilvēku ilgas.

lamuvārdu un „piparvārdu”, lai 
raksturotu to, kas visus šos gadus 
Latvijā noticis, kā te gandrīz nīst 
savus cilvēkus un kropļo viņiem 
dzīvi. Tie latvieši, kas strādā Īrijā 
un citās valstīs, grib dzīvot tagad 
un labi dzīvot, grib izglītot bēr-
nus. Lai mūsu valdība necer, ka 
viņi atgriezīsies, balstoties vienīgi 
uz senām dainām par mūsu tēvu 
zemi.
Un tagad vēl krize...

Tieši tāpēc. Baidos, ka aizceļo-
tāju vilnis var atkal palielināties. 
Jūsu pirmajai grāmatai 
izrādījusies liela piekrišana 
pasaules izdevēju vidū. Pēc 
„Šampinjonu Derības” 
atvēršanas Leipcigā 
grāmatu tirgū drīz vien 
notika lasījumi Šveicē, 
Cīrichē.

Grāmata tiek tulkota arī zvied-
riski. Cīriches lasījumi manuprāt 
bija izdevušies. Literātūras namā 
bija ieradies arī manas grāmatas 
tulkotājs vācu valodā Bertolds 
Forsmanis, fragmentu lasījumos 
Īvas lomā iejutās izcilā aktrise 
Suzanne Maria Vrage. Es biju 
patīkami pārsteigta par visu 
klātesošo atsaucību.
Šovasar jūs esat ielūgta uz 
Rakstnieku cēliena lasīju-
miem Kanadas 13. Latviešu 
Dziesmu svētkos. Kādus 
darbus esat iecerējusi tur 
lasīt?

Tās būs manas jaunākās esejas. 
Varbūt arī kāda cita darba frag-
menti.
Pārlasot jūsu jaunāko romānu 

padara it kā redzīgāku, atraisa 
manu intuīciju. Taču runājot par 
to klātbūtnes sajūtu –visa romāna 
vēstījums uzticēts Imanta Kokara 
mirušajai sievai Edītei, kuŗa ne -
sen bija aizgājusi no dzīves. Man 
šis iemiesošanās process ļoti 
palīdzēja, darbs ātri virzījās uz 
priekšu. Pirms tam, kā aizvien, 
pētīju archīvus, vecus dokumen-
tus, avīzes, baznīcas grāmatas, 
Gulbenes bibliotēkas savāktās 
liecības, Gulbenes Dzimtsarakstu 
nodaļas archīvus, uzklausīju novad-
 niekus, draugus, kollēgas, tuviniekus.
Vai jūs ar Edīti saistīja 
draudzība? 

Nē, nē! Kad izlēmu rakstīt 
„BrāliBrāli”, uz ko mani iedroši-
nāja divi spalvas brāļi – drāma-
turgs Jānis Jurkāns un rakstnieks 
Valdis Rūmnieks, Edītes jau vairs 
nebija. Mēs nepaguvām ne iepa-
zīties, ne izrunāties.
Apbrīnojami! Paliek 
iespaids, ka starp jums 
pastāvējusi garīga tuvība 
un savstarpēja uzticēšanās.

Paldies!
Pārliecina arī tas objektī-
vais iekšējais atstatums, 
kādu esat ieņēmusi, aprak-
stot cilvēku sarežģītas attie-
cības, piemēram, brāļa 
Gido vētraino privāto dzīvi. 
Šajos aprakstos Gido 
parādās nevis kā jaunu 
koristu savaldzi nā tājs, bet 
drīzāk kā gluži 
neaizsargāts, samulsis, 
kais lību plosīts vīrs, kas 
nomocījies pretrunās. Nav 
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Wir werden wei-

termarschieren, bis 
alles in Scherben 
faellt. Heute gehoert 
uns Deutrschland 
und morgen die 
ganze Welt. (Mēs 

tik soļosim tālāk, līdz viss par 
lauskām kļūs. Šodien mums pie-
der Vācija un rīt visa pasaule. ) 
Kas tie tādi, kas dziedāja? Nacisti 
pēc Hitlera nākšanas pie varas. 

“Šodien mums pieder Rīga, 
bet rīt - visa Latvija!” Rīgas 
krievvalodīgajā avīzē Vesti Se- 
godņa tādā pašā toņkārtā gavilē 
Nikolajs Kabanovs, apsveik-
dams novadniekus (zemļaki) par 
Latvijas galvaspilsētas domes 
vēlēšanu rezultātiem. 

Tas ir tas pats Saeimas depu-
tāts Nikolajs Kabanovs, kas reiz 
Rundāles pilī izmantoja LR 
Prezidenta standartu par dvieli, 
noslaukot sviedrus. Nikolajs Ka- 
banovs allaž pratis “saost kon-
junktūru”: viņš pameta pārāk 
stīvo PCTVL un pārmetās loka-
najā un izredzēm bagātajā Sa- 
skaņas centrā (SC). Un lai nu 
jauneklīgais (babyface) SC līderis 
Nils Ušakovs, kļūdams, kaut      
arī formāli kā Šlesera vietnieks, 
par saimnieku Rīgas rātsnamā, 
solās būt pirmām kārtām me- 
nedžeris un nevienu nekaitināt, 
īsto meldiņu velk rūdītais pub-

Kabanova teiktais jāliek aiz auss
licists Nikolajs Kabanovs. 

Kabanovs savam jūsmas ap- 
liecinājumam devis virsrakstu 
“Kreiso!”, pārfrazējot Majakovska 
dzejojumu “Kreisais maršs”. Ka- 
banovs izsaka “milzīgu pateicību 
slaviem par uzticību un dis-
ciplīnu”. Nevis “krievvalodīga-
jiem”, bet slaviem - kas tajā toņ- 
kārtā, ko pieminēju sākumā, 
atbilst āriešiem. Tātad šķietami 
tik kreisais Kabanovs nav ne- 
kāds internacionālists, bet ir 
prasts panslavists. Asiņu balss!

Viņš, tiesa, piebilst, ka etniskā 
balsošana piederot pagātnei, jo 
latvieši prāvā skaitā pārstāvēti  
SC sarakstā un krievi – LPP/LC 
sarakstā. Un tomēr, apsveik-
dams “novadniekus” “polītiskā 
Jaunā gadā” un pravietodams, ka 
mums rīt piederēs visa Latvija, 
Kabanovs domā slavus, un 
pārpratumi te ir nevietā. 

Eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga, kuŗa, kā zināms, ieman-
tojusi krievvalodīgo naidu ar 
savu izrunāšanos par vodku, 
voblu un častuškām, tagad gan 
teikusi, ka Ušakovam “ir iespēja 
iekļūt valsts vēsturē kā cilvē- 
kam, kas vienojis latviešu un 
krievu kopienu Rīgā”. Varētu jau 
teikt:”No jūsu mutes Dieva ausī.” 
Redzēsim... Ušakovam un Dol-
gopolovam derētu atcerēties,     
ka stāv rakstīts: “Pēc viņu dar-

biem jums būs viņus pazīt.” 
Ušakovs pagaidām liek saprast, 
ka Rīgas pašpārvaldes darbi- 
nieki, ne tikai mutvārdiem, bet 
arī rakstveidā sazinoties ar 
krievvalodīgajiem rīdziniekiem, 
liks lietā savas krievu valodas 
zināšanas. Varētu šķist - mazs, 
praktisks, nevainīgs solītis. Bet 
vai Ušakovam ar to būs gana? 
Bērnībā manu ābeci sauca Soli 
pa solim. Vai tik ceļa galā nebūs 
divvalodība lietvedībā? 

Sabiedrisko attiecību speciā-
lists Jurģis Liepnieks intervijā 
Latvijas Avīzei raugās uz nākot-
nes izredzēm drūmi, paužot vie-
dokli, ka “notikušās vēlēšanas ir 
ar bīstama, ģeopolītiska signāla 
nozīmi (..). Latvijā par valdošās 
elites un perspektīvā NATO 
dalībvalsts valdības locekļiem 
var kļūt cilvēki, kas cieši saistīti 
ar Kremli.”

Krievvalodīgie rīdzinieki bija 
daudz aktīvāki nekā latvieši, no 
kuŗiem ļoti daudzi neuzskatīja 
par vajadzīgu doties uz vēlēša- 
nu iecirkņiem. Kūtrums, rezig-
nācija? Kā mēdz teikt - šis 
vienaldzīgums reiz atspēlēsies, 
turklāt visai sāpīgi. 

Kas būtu, ja Latvijas pašvaldību 
vēlēšanās piedalītos arī nepa- 
valstnieki, kuŗu kopskaits sas-
niedz 350 tūkstošus? Viņu bals-
stiesības pērkondārdoši paģērē 

Eiroparlamenta deputāte Tat-
jana Ždanoka. Ja šī prasība tiktu 
uzklausīta, tad LR galvaspilsētas 
domē krievvalodīgajiem būtui 
absolūts vairākums ariī tad, ja 
latviskie rīdzinieki nobalsotu visi 
kā viens . 

Grūti apstrīdēt faktu, ka 
Latvijas pamattauta ir sadrum-
stalota un, teiksim, šļaugana, bet 
krievvalodīgo masa kopumā ir 
saliedēta un atsaucīga uz 
aicinājumu atbalstīt savējos. 

Priekšstatu par to, kādas emo-
cijas tiek uzjundītas Rīgas 
krievvalodīgajos laikrakstos, 
sniedz “neatkarīgā žurnālista” 
Vadima Avvas (ABBA - vai 
segvārds?) raksts avīzes Čas 
illustrētajā pielikumā Subbota. 
Virsraksts: Pilngadību sasniegušā 
nāve (Smertj soveršennoļetņego). 
Zem virsraksta attēls: beigta kaza. 
Auttors apgalvo: “Jāatzīst, ka visa 
atbildība par Latvijas pašreizējo 
stāvokli gulstas uz latviešu nāciju, 
kas izrāva sava valstiskuma 
karogu no nogurušajām krievu 
rokām (iz oslabevšich ruk russ-
kich) 1991. gada 4. maijā.”

Nevis no PSRS vadības, bet no 
krievu rokām!

Autors uzsveŗ, ka latviešu elitei 
iegūtā neatkarība bijusi vajadzīga, 
tikai lai pievienotos NATO un 
Eiropas Savienībai, - „nevis tam, 
lai katrs bērns Latvijā - vai pat 

katrs latviešu bērns iegūtu bez-
maksas izglītību”. Smalks mājiens 
- laimīgie padomju laiki...

“Mans dārgais latviešu lasītāj,” 
raksta Vadims, “tieši par šiem 
cilvēkiem tu balso 18 gadus pēc 
kārtas ar apskaužamu maniaka - 
pašnāvnieka ietiepību, un, kas 
visvairāk ērcina, - tu rauj 
bezdibenī mūs, kas dzīvo 
kaimiņos.”

Nobeigumā Vadims atkārto: 
latvieši kā ārprātīgs lopu bars rauj 
gan sevi, gan mūs, savus kaimiņus, 
bezdibenī. 

Vadims gribētu kļūdīties, 
tomēr redz, ka valsti veidojošā 
nācija viņa acu priekšā sabirst kā 
pārlieku vārīts kartupelis. 

Vai latvieši, lai izglābtos, var 
atrast sabiedrotos? Vadims atbild 
- tie ir krievi, ebrēji, poļi - tie, kas 
dzīvo šeit, Latvijā. „Jā, viņi varētu 
palīdzēt, bet tā diemžēl pagaidām 
ir fantastika. Nav mīlestības starp 
mums - tātad nav draudzības un 
nav uzticības. Nevar paspiest 
roku, ja to atgrūž.” Pēc 30-40 
gadiem šo zemi vēl sauks Latvija, 
bet tās etniskais sastāvs būs 
pavisam cits. Pēc tam zudīs arī 
Latvijas vārds, brīdina Vadims. 

Ar šo apokalipses biedu sasau-
cas Kabanova gaviles: šodien 
Rīga, rīt visa Latvija. 

Franks Gordons

14. jūnijā bez 
saules, lietum līstot 
bez apstājas, pie-
minējām komū-
nistiskā genocīda 
upuŗus: uz Sibiriju 
1941. gada 14. 

jūnijā izsūtīja 15 425 Latvijas 
iedzīvotājus. Tomēr visa nedēļa 
pagāja vēlēšanu atskaņās un 
skarbu budžeta grozījumu gai-
dās. Grozījumus sagaidījām un 
Rīgas pilsētas galvu arī.

Ar manu kollēgu Kārli Streipu 
sniegsim skatījumu uz notikušo 
no dažādām pusēm.

Pašvaldību vēlēšanās Rīgā 24 
deputātu vietas ir Saskaņas cen-
tram (SC), 14 vietas Pilsoniskajai 
savienībai (PS), 12 deputāti būs 
no LPP/LC, bet astoņas vietas 
vēlēšanās ieguvis Jaunais laiks 
(JL). Protams, uzvarētāji, Saska-
ņas centrs, var izvēlēties, ar ko 
kopā veidot koaliciju, bet vismaz 
dīvaini bija tas, ka uzvarētāji    
jau naktī pēc vēlēšanām neiebil-
da, ka Šlesers uzvedas un runā 
kā Rīgas pilsētas galva. Nedēļas 
sākumā Nils Ušakovs no Saska-
ņas centra un Ainārs Šlesers no 
LPP/LC paziņoja, ka viņi Rīgas 
domē būs vienoti un noteikti 
strādās tandemā. 

Interesanti, ka pirmajās pēc-
vēlēšanu dienās šķita pilnīgi 
skaidrs, ka Šlesers kļūs par Rīgas 
galvu jeb, kā abi polītiķi skaid-
roja, – Šlesers pelnīs Rīgai naudu, 
bet Ušakovs to Rīgai tērēs, 
cenšoties neaizmirst arī pilsētas 
iedzīvotājus krizes laikā. Uz- 
varētāju automatiska atteikša-

Pirmsjāņu drudzis

Sallija Benfelde

nās no pilsētas galvas krēsla bija 
tik pārsteidzoša un Šlesera 
valdonīgums un pārliecība, ka 
pilsētas atslēgas jau ir viņa rokās, 
tā dūrās acīs, ka Ušakovs sāka 
taisnoties: nekādus labumus 
Šlesers viņam neesot solījis. Tik-
mēr nesaskaņas brieda vēlēšanu 
apvienības iekšienē, un kļuva 
manāms, ka par Rīgas galvu 
labprāt kļūtu Sergejs Dolgopo-
lovs – viens no līdzšinējiem 
Rīgas vicemēriem un cilvēks ar 
lielu noteikšanu Saskaņas cen-
trā. Piedevām visam polītikas 
vērotāji Saskaņas centra pie-
glaudību Šleseram nodēvēja par 
šī polītiskā spēka rekviēmu – 
diez vai vēlētāji, kuŗi pilsētas 
galvas amatā gribējuši redzēt 
Ušakovu, nākamajās Saeimas 
vēlēšanās vairs balsos par šo 
vēlēšanu apvienību, ja tā klaji 
ignorē savus atbalstītājus. Ne- 
dēļas nogalē Šlesers paziņoja: 
kamēr notiks sarunas starp SC 
un LPP/LC, ar citām partijām 
pagaidām runāts netiks. To darīs 
pēc tam, kad tiks paziņots, kuŗš 
no abiem pretendentiem izvir-
zīts domes priekšsēža amatam. 

Acīmredzot domas par 10. 
Saeimas vēlēšanām atvēsināja 
Ušakova un viņa biedru jūsmu 
par Šleseru, un pirmdien, 15. 
jūnijā, tika paziņots, ka par 
domes priekšsēdi (kas vēl jā- 
apstiprina domes deputātu bal-
sojumā) tiks virzīts Nils Uša-
kovs, bet Ainārs Šlesers būs 
vienīgais Rīgas vicemērs. Kādas 
būs Jaunā laika un Pilsoniskās 
savienības attiecības ar Ušakova 

– Šlesera tandemu, rādīs laiks. 
Visticamāk, ka ar šo tandemu 
vairāk gribēs draudzēties Jaunais 
laiks, kas jau ir iekodis varas 
ābolā un, pēc visa spriežot, at-
zinis to par labu un sātīgu. Pil-
soniskās savienības apetīte rādās 
mazāka – varbūt tāpēc, ka val-
dībā partijai ir tikai viens mi-
nistrs. Savukārt Šlesers pagāju-
šajā nedēļā norādīja, ka sadar-
boties ar Pilsonisko savienību 
patlaban būtu lietišķāk nekā       
ar Jauno laiku, “it īpaši pēc me-
liem un informācijas slēpšanas 
par paredzētajiem valsts bu- 
džeta izdevumu samazināju-
miem”. “JL ievēlēšanu noteica 
meli. Ja JL būtu atklājuši patie-
sību pirms vēlēšanām, viņu ne- 
būtu ne Rīgas domē, ne citur,” 
sacīja Šlesers.

Lai kā – uzvarētājs saņems 
Rīgas atslēgas, un tikai no Uša-
kova un SC tagad būs atkarīgs, 
vai uzvaras gājiens turpināsies 
un vai vēlēšanu apvienība ieso-
ļos 10. Saeimā kā visvairāk vie-
tu ieguvušais polītiskais spēks. 
Viegli tas nebūs ne tikai krizes 
dēļ, bet arī ar tiem kārdinā-
jumiem, ko, visticamāk, ar de- 
vīgu roku bārstīs topošais Lat-
vijas galvaspilsētas vicemērs. 
Starp citu, Rīgas domes aizkulisēs 
jau atskan runas, ka tandems 
Uša-kovs – Šlesers darbosies 
tikai gadu, bet pēc tam pilsētas 
va- dības grožus varēs pārņemt 
Sergejs Dolgopolovs, bet tan-
dems dosies vēlēšanu cīņās, lai 
iekaŗotu Saeimu.

Tomēr nākamā diena pēc vēlē-

šanām atnesa vēl kādu pārstei-
gumu: valdība beidzot sāka 
runāt par budžeta izdevumu va- 
jadzīgo samazinājumu, un  tas, 
izrādās, ir pusmiljards latu! 
Turklāt budžets vēl par pusmil-
jardu būs jāsamazina arī nāka-
majā un aiznākamajā gadā. 
Līdzšinējais izdevumu sama-
zinājums ir bijis pārāk mazs,     
un Starptautiskais valūtas fonds 
brīdinājis, ka aizdevumu jūnija 
beigās, jūlija sākumā varam 
nesaņemt. Vēl vairāk – finanču 
ministrs Einars Repše publiski 
atzina, ka darbs nav izdarīts un 
viņš atzīst savu vainu. Vērotāji 
pauda, ka galvenais iemesls 
meklējams vēlēšanās, jo valdība 
nav gribējusi kaitināt savus 
vēlētājus; tika apšaubīta arī Fi- 
nanču ministrijas spēja ātri un 
kvalitātīvi strādāt; visbeidzot, 
valdība tika dēvēta par nespē-
jīgu.

Tikmēr pārsteigumi gāzās kā 
no pilnības raga: pagājušās 
nedēļas laikā izskanēja vispret-
runīgākie solījumi un apgalvo-
jumi. Vispirms tika sacīts, ka 
pensijas netiks samazinātas, tad 
skanēja pieļāvums, ka pensijas 
samazinās par 20 procentiem 
visiem, kuŗiem tās ir virs 100 
latiem mēnesī, līdz visbeidzot 
tika pieņemts 10 procentu sa- 
mazinājums visiem nestrādā-
jošiem pensionāriem, bet strā-
dājošajiem pensijas tiks sama-
zinātas par 70 procentiem. Labu 
brīdi notika arī stīvēšanās ap 
progresīvo ienākumu nodokli. 
Valdība bija iecerējusi ar to aplikt 

algas no 300 latiem mēnesī. 
Atklāti jāteic, ka cilvēkus pār-
ņēma klusas šausmas, jo ar al-
gas atlikumu paēst un tikt galā 
ar komūnālajiem maksāju- 
miem vairs nespētu pat vis-
pieticīgākie. To, ka tādos ap- 
stākļos progresīvā nodokļa ie- 
viešana jau tik mazām algām 
nozīmētu strauju „aplokšņu 
algu” pieaugumu, financisti ie- 
domāties nespēj. Laimīgā kārtā 
šonedēļ Repše paziņoja, ka 
progresīvais nodoklis esot aiz-
mirsts.

Pagājušās nedēļas vidū aina 
bija aptuveni tāda: valdība chao-
tiski nāca klajā ar priekšlikumu 
pēc priekšlikuma, iedzīvotāji 
visu vēroja augošā izmisumā un 
pa reizei kāds mēģināja iesauk-
ties, ka valsts tiek glābta uz 
vismazāk aizsargāto un maz-
turīgo rēķina. Tiesa gan, nu jau 
šo cilvēku sarakstā laikam droši 
var ierakstīt lielāko daļu Latvi-
jas iedzīvotāju. Bet polītiķiem  
ne reizi nav ienācis prātā pajau-
tāt pašiem sev, kam vajadzīga   
valsts, kuŗa nedomā par saviem 
cilvēkiem.

Laimīgā kārtā Valsts pre-
zidents izdarīja vienu no saviem 
retajiem saprātīgajiem darbiem 
un nosēdināja pie viena galda 
valdību un sociālos partneŗus: 
arodbiedrības, darba devējus, 
Pašvaldību savienību un Rūp-
niecības un tirdzniecības ka- 
meru. 

(Turpināts 8. lpp.)
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Šie uzde-
vumi prasa 
v i s m a z 
d a ļ ē j u 
s a imnie-
c i s k ā s 
d z ī v e s 
pārkārto-
šanu gan 
tagad, gan 

vēlāk. Tie tomēr prasīs savu laiku.
Amerikāņi nav ieraduši atstāt 

saimniecisko dzīvi valsts un 
valdības rokās. Tauta vairāk uzti-
cas valdībai, kas saimnieciskās 
lietās iejaucas maz. Šai attieks-
mei ir bijis maz maiņu. Viena no 
tām bija Lielās krizes laikā, kad 
tauta vēlējās vairākas reformas, 
īpaši lielāku banku uzraudzību 
un intensīvus darba projektus.

Jau tagad redzam, ka pat 
samērā vienkārši valsts pasūtī-
jumi, ieguldījumi un atbalsta 
programmas nemaz nekārtojas 
ātri. Prezidenta Baraka Obamas 
administrcija vēl meklē tām 
piemērotus palīgus un citus dar-
biniekus, lai iedzīvinātu pro-
grammas, kam nauda bija jau 
iedalīta pirms gada. Jaunās pro-
grammas ir dārgas un prasa savu 
(valsts darbinieku caurmēra at -
algojums Amerikā ir ap 100 000 
dolāru gadā, apmēram divreiz 
vairāk nekā privāta sektorā), ko 
pa daļai cer sasniegt ar līdz šim 
vēl  nepiedzīvotu budžeta defici-
tu. Vēl jau nav saredzams īsts 
progress jaunu darbu ātrai 
sagādei (nenodarbināta strād-
nieka neizmantotās darba spējas 
nevar saglabāt citai dienai) un 
tautas veselības kopšanai. Citiem 
vārdiem, katrs progress pašreiz ir 
lēns, bet vislēnākais tur, kur tas ir 
visvairāk vēlams.

Lejuspslīde ir samazinājusies 
pa daļai ar banku sistēmas at -
veseļošanos, pa daļai ar jauniem 
uzlabojumiem privātā sektora 
darbībā. Banku sektors vēl ir 
atjaunošanās sākumposmā. 
Banku sistēma, kur vairums 
kapitāla ieguldītāju ir zaudējuši 

Vienna, 
June 9 – In 
an article 
provoca-
t i v e l y 
e n t i t l e d 
“Moskva-
bad – 
Capital of 
Rusostan,” 

a “Moskovskaya pravda” jour-
nalist says that the influx of 
Muslim migrants and increasing 
rates of intermarriage between 
them and ethnic Russian women 
threatens the future of the 
Russian Federation just as what 
he describes as similar trends 
threaten the survival of the State 
of Israel.

According to Kirill Grish-
chenkov, “more than half of the 
marriages in [the Russian] capital 
are inter-ethnic,” with a large 
share of those being between 
ethnic Russian women and 
Muslim immigrants and with a 
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Pols Goubls

Window on Eurasia: Muslims Threaten Russia’s Future Just as 
Palestinians Do Israel’s, Moscow Paper Says

sizeable proportion of their 
children lost to the titular 
nationality of the country (www.
mospravda.ru/issue/2009/06/09/
article17616/).

 And as a result, he says, these 
“family unions of Muscovites 
with arrivals from post-Soviet 
Asia and non-Russian regions of 
Russian can influence our life 
already in the near future.” 
Indeed, he says, the Russian 
capital is falling into what he 
calls “a vicious circle,” from 
which it will be difficult to 
escape.

The number of Muslim 
immigrants is increasing, and 
their “non-drinking” lifestyle 
and “romantic” approach is 
attracting ever more ethnic 
Russian women. And as the latter 
marry the former, the city 
becomes even more attractive as 
a place for Muslims to come and 
settle, thus increasing the 
likelihood that ethnic Russian 

women will contract even more 
mixed marriages.

These trends will accelerate 
further, Grishchenkov says, if 
Russia forms some kind of “Euro-
Asian Union” with Central Asian 
states, members of whose 
indigenous populations would 
then be able to move to Moscow 
and other Russian cities even 
easier than they can do at the 
present time.

Exactly what impact their 
arrival in significantly greater 
numbers than today would have 
is of course difficult to say, the 
“Moskovskaya Pravda” journalist 
continues; “there are many 
possible scenarios.” But he argues 
that the “overall tendency is 
already obvious, and in the worst 
case, the fate awaiting [Russians] 
could be like that of contemporary 
Israel.”

There, the Moscow journalist 
says, the Palestinians are 
increasing more rapidly than the 

Jewish population, not only 
because they tend to have more 
children but also because in 
Grishchenkov’s words some 
“naïve Jewish girls” are willing to 
marry them and “in this way 
increase the Arab population of 
Israel.”

“It is interesting,” Grishchenkov 
writes, “that that part of the 
Israelis who as before believe in 
the idea of an Orthodox Jewish 
state are making passionate 
efforts to limit [such] inter-ethnic 
marriages.” And no one is upset, 
he continues, with their frequent 
and very open discussions about 
the dangers such marriages pose 
to the Jewish state.

“But here in Russia,” he 
continues, “which as before 
remains true to the ideas of the 
Communist International, the 
very raising of such a question is 
viewed as somehow shameful.” 
That should change, Grish-
chenkov says, or in the relatively 

near future, ethnic Russians will 
“cease” to feel themselves at home 
“in their own country.”

Grishchenkov overstates both 
the number of such inter-ethnic 
marriages in the Russian capital 
– most demographers suggest 
that these form no more than a 
fifth to a quarter of the total 
there – and the extent to which 
they in every case lead to the loss 
of ethnic Russian identity in the 
next generation, as he implies.

But his article is worth noting 
for two reasons. On the one 
hand, it reflects the Spenglerian 
doom that informs many 
discussions among Russian 
nationalists about the future. 
And on the other, and more 
intriguingly, it invokes the way in 
which some in Israel are 
responding to such demographic 
challenges as a justification for a 
tougher line on this issue in 
Russia itself. 

Gundars Ķeniņš Kings
Krīzes laika komentāri

Lēnais progress
(1. turpinājums)

visu, un kur daudzi ir zaudējuši 
darbu, vēl tikai lēnām atkopjas 
un ļoti uzmanīgi sāk izsniegt 
jaunus vai pagarināt agrākos 
aizdevumus.  Valsts financējuma 
īstā iestaiste vēl tikai nāks, ne 
ātrāk kā uz rudens pusi. Šajā 
gadā bezdarbs Amerikā vēl tu -
rēsies apmēram 10 procentu 
līmenī, bet veselības kopšana un 
ārstniecība vēl gaidīs ieguldīju-
mus ne tikai slimnīcās un to 
iekārtās, bet arī jauna medici-
niskā personāla izglītošanā. Vis-
vairāk gaidītais progress ir 
vislēnākais.  Šīs ir fundamentālas 
reformas, un tās ir prasītas un 
gaidītas.  Ar visu savu program-
mu nokavēšanos un naudas 
trūkumu, prezidents Obama to -
mēr uztur savu vēlētāju uzticību 
un atbalstu. Manuprāt, šis morā-
lais atbalsts un uzņēmība ir tie, 
kas dod pamatu pārliecībai par 
Amerikas saimnieciskās dzīves 
stabilizāciju jau šajā rudenī un 
arī ticību turpmākiem uzlabo-
jumiem.

Saimnieciskā situācija Latvijā 
ir daudz drūmāka. Latvijā jau 
ilgāku laiku valda pesimisms un 
savstarpēja neuzticība. Kļūmes 
ar valsts izdevumu fundamen-
tālu samazināšanu vairo strīdus 
valdošā koalicijā un izraisa jo 
biežas revīzijas valsts finanču 
plānos.

Latvijas Barometra pētījums 
Nr. 13 šī gada maijā rāda, ka 
nedaudz pieaudzis to Latvijas 
iedzīvotāju skaits (no 3% februārī 
uz 9% aprīlī), kas pašreizējo 
attīstības virzienu uzskata par 
pareizu. Ar to nevar lielīties, un 
tas neliekas drošs diezgan, lai uz 
to varētu paļauties. Svarīgāks par 
šo pieticīgo uzticamības kāpumu 
ir tas, ka joprojām četri no pie-
ciem iedzīvotājiem domā, ka 
situācija attīstās nepareizā vir-
zienā. Pat mazākās neveiksmes 
šo neticību Valda Dombrovska 
valdībai var tikai pavairot. Man 
šīs  pārmaiņas tautas attieksmē 
norāda, ka pesimisms ir mazliet 

samazinājies, jo palielinājusies 
cerība, ka SVF un citi naudas 
aizdevēji kaut kā izglābs Latviju 
no saimnieciska sabrukuma.  Cik 
trauslas ir šīs cerības, to rāda 
finanču ministra Eināra Repšes 
izteikumi par jaunu budžeta 
apcirpšanu (Delfi, 2009. gada 25. 
maijā). Šos izteikumus papildina  
Latvijas Bankas prezidenta 
Ilmāra Rimšēviča domas par 
iespējamu talonu sistēmas ieve-
šanu tad, kad valsts kasē 
pietrūks naudas tekošiem 
maksājumiem (Delfi, 2009. 
gada 26. maijā).

Iecerētie taloni (amerikāņu 
“warrants”) varētu būt līdzīgi 
tiem, ko reizēm, sevišķi grūtos 
apstākļos, pielieto Amerikas 
pavalstis un pašvaldības. Darbi-
niekiem un piegādātājiem iz -
sniegtie taloni ir gandrīz nauda. 
Tie būtībā ir apliecības, ka iz -
sniedzējs par apliecībā norādīto 
summu samaksās naudā pie 
pirmās iespējas, respektīvi, tad, 
kad izsniedzēja kasē ienāks jauni 
maksājumi no iekasētiem 
nodokļiem vai pat no jauniem 
aizņēmumiem, vai no citiem 
naudas vai kredita avotiem.  
Amerikas praksē šos talonus 
pieņem vairums (bet ne visu) 
banku īstermiņa noguldīju     miem, 
parasti atvelkot kādu procentu 
par risku.  Ir gandrīz lieki teikt, 
ka šādi taloni ir to izsniedzēju 
galīgas nabadzības apliecinā-
jums, kas var ļoti negātīvi atsauk-
ties uz viņu financiālo reputāciju.  
Talonu sistēmas pielietojums 
Latvijā tomēr var būt nepie-
ciešams, jo liela daļa tautas 
pārtiek no ikmēneša valsts algas 
un pensijas maksājumiem.  Baro-
metra Nr. 13 pētījumā puse no 
Latvijas iedzīvotajiem savas  ģi -
menes financiālo situāciju no -
vērtē par sliktu. Manuprāt, 
Latvijā talonus valdībai nāksies 
izsniegt, lai novērstu atklātus 
nemierus.

Arī Latvija sagaida zemāko 
krizes punktu vēl pirms rudens.  

Tas ir samērā optimisisks Valda 
Dombrovska vērtē jums (LETA, 
2009. gada 24. maijā). Pašreiz, tas 
ir pirmā ceturkšņa beigās, 
saimnieciskās rosības apjomi ir 
krituši rūp niecībā par 22%, 
mazumtirdz niecībā par 25% un 
ar tūrismu saistītās nozarēs par 
34%.  Banku ekonomists Andris 
Vilks uzskata, ka vismaz vienu 
miljardu SVF aizdotās naudas 
vajadzētu izlietot nevis valsts 
pārvaldei, bet sainniecības 
stabilizācijai. Šāda stabilizacija, 
saka Vilks, ir nepie ciešama, lai 
saimnieciskā dzīve varētu 
atjaunoties.

Nopietni runājot par iespēja-
mo izaugsmi, Latvijā vairāk dzir-
dam par it kā divām iespejām.  
Viena no tām ir atgriešanās pie 
autoritāras valdības autarkiski 
orientētas un ar stingru roku 
vadītas saimnieciskās dzīves. Tai 
raksturīgs ir ļoti pieticīgs labklā-
jības līmenis, kas balstās lielā 
mērā uz naturālām ģimeņu 
saimniecībām, izteiktu cenšanos 
iespējami daudz no pašu patēri-
ņa ražot pašiem. Otra ir lielāka 
iesaiste ES ar daudz lielāku 
starptautiskā darba dalīšanu.  
Pirmā iespēja saistās ar atmiņām 

par saimniekošanu Kārļa Ulma-
ņa valdīšanas laikā. Otra ir tuvāk 
citiem ES mazo valstu attīstības 
modes paraugiem. Kā zināms, 
Luksemburga ražo gandrīz tikai 
eksportam un ir sasniegusi 
Augstāko ienākumu līmeni Ei -
ropā. Somiju, kas arī ir orientēta 
uz eksportu, uzskata par zemi, 
kas ir vislabāk sagatavojusies 
starptaustiskai sadarbībai un 
sacensībai. Latvija šodien vēl 
tikai lēnām virzas modernā 
virzienā. Īstenībā kopš neatka-
rības atgūšanas ir daudz noka-
vējusi izglītībā un zinātnē, uzņē-
mības stiprināšanā un uzlaboju-
mu veicināšanā. Kā to dara 
Igaunijā un Lietuvā.

Kopā ņemot, saimnieciskā 
krīze parliecinoši rāda īstos 
trūkumus Latvijas saimnieciskā 
attīstībā.  Šodien Latvijas valdība 
un tauta cīnas gan ar īstermiņa 
valsts budžeta problēmām, gan 
ar ilgtermiņa attīstībai nepiecie-
šamām valsts pārvaldes refor-
mām. Lai veiktu kaut daļu no 
visa nokavētā, vajadzēs daudz 
aktīvu domu un darbu. Tas, 
diemžēl, Latvijā prasīs vairāk 
laika nekā mūsu mazajos kai-
miņos.
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Sallijas komentārus mūsu laik-
rakstos tie lasītāji, kuŗi pirmām 
kārtām izlasa polītikas materiā-
lus, uzreiz pamanīja un novēr-
tēja pēc pirmās publikācijas. Ai- 
cinājumi iepazīstināt ar viņu 
tuvāk bija iemesls mūsu sarunai. 
Latvijā Sallija ir ļoti pazīstama 
polītikas žurnāliste, bieži redza-
ma TV kopā ar mūsu senu pa- 
ziņu Kārli Streipu, arī TV24 
(LETA 24 stundu ziņu raidīju-
mā). Pavisam nesen klajā nāca 
Sallijas pirmā grāmata „Par ko 
domā polītiķi jeb žurnālistes 
piezīmes polītiskās psīcholoģijas 
mācību grāmatā”. Mūsu labs 
paziņa Kārlis Streips grāmatu 
raksturo šādi: 

„Sallija Benfelde ir viena no 
Latvijas visvairāk pieredzējušām 
un erudītākajām žurnālistēm. 
Latvijas valdības un valdošās 
„elites” aplūkošana no psīcholo-

ģijas viedokļa ir ārkārtīgi inte-
resants process, Sallijai tas vei-
cies godam. Grāmatu varu no 
sirds ieteikt jebkuŗam, kas inte-
resējas par jaunāko laiku Latvijas 
polītiku.”

Savukārt žurnālists Ainārs Di- 
mants, arī komūnikācijas zināt-
ņu katedras asociētais profesors 
augstskolā „Turība”, par Salliju un 
viņas grāmatu raksta:

„Sallliju Benfeldi pazīstam kā 
aizrautīgu žurnālisti un lielisku 
intervētāju. Nav šaubu, ka viņai ir 
talants vērpt sarunu un viņa prot 
iedziļināties. Līdztekus veselai 
galerijai, kuŗā sakrājušās polītiķu 
intervijas, žurnāliste izklaušina 
arī dažādus dvēseļu skaidrotājus. 

Iepazīsimies tuvāk – polītiskā komentētāja Sallija Benfelde!

Jūtams, ka viņa vēlas izprast 
sociālo psīcholoģiju un varbūt 
visvairāk – latviešu tautas dvēseli. 
Kā nekā polītiķi ir dvēseļu med-
nieki. Bet medības var būt bīs-
tamas, ja polītiķi ir atsvešināju-
šies no savas tautas. Jo bume-
rangs tad atgriežas atpakaļ un 
vairs nelīdz arī psīcholoģiskās 
manipulācijas.„

Un nu uzklausīsim Salliju pašu.
Kā esi nonākusi žurnālistikā, 

un kāpēc tava “lielā mīlestība” 
ir tieši polītika? Kādas temas vēl 
ir tavā interešu lokā?

Par rakstīšanu tā klusiņām 
prātoju jau padomju laikos, vie-
nīgi nebiju pārliecināta, vai at- 
radīšu temas, kuŗās nebūtu va- 
jadzīga sociālisma apdziedā- 
šana. Tomēr  par to domāju ne 
jau katru dienu, jo dēls bija mazs, 
man nācās strādāt bērnudārzā, ja 
gribēju kaut kapeiku nopelnīt,  

un pārējo dzīvi savā prātā atliku 
uz  vēlāku laiku. Un tad sākās 
Atmoda. Brīvprātīgi metos pa- 
līdzēt vēlēšanu organizēšanā, 
kļuvu par vēlēšanu koordinātori, 
bet 1990. gada nogalē sāku strā-
dāt Tautas frontē par tās priekš-
sēža palīdzi. 1993. gadā, kad pēc 
5. Saeimas vēlēšanām Tautas 
fronte aktīvi vairs nedarbojās, 
sāku strādāt Rīgas Apriņķa Avīzē, 
bet pēc pusgada aizgāju strādāt 
jaunā dienas laikraksta Labrīt 
polītikas nodaļā. Rakstīt par po- 
lītiku man likās visdabiskāk, jo 
Atmoda man bija  sapņa piepil-
dīšanās, – mani vecāki no manis 
nekad nebija slēpuši patieso vēs-
turi, un neatkarības atgūšana 

man bija pats svarīgākais, kas 
manā dzīvē līdz tam bija noticis, 
pat nevienu manas personiskās 
dzīves notikumu nebiju jutusi tik 
svarīgu. Turklāt Tautas fronte, 
vēlēšanas, barikādes – tā bija īsta 
polītikas augstskola. Temu loks, 
par kuŗu rakstu, iekļaujas apzī-
mējumā „sabiedriski polītiskā 
dzīve”. Visai daudz esmu rakstījusi 
par jautājumiem, kas daždažādi 
saistīti ar medicīnu. Jau gadus 
sešus rakstu arī par vides jeb 
zaļajiem jautājumiem un visvai-
rāk esmu noņēmusies ar enerģē-
tikas problēmām.

Rakstot un kopā ar Kārli 
Streipu veidojot TV raidījumu 
“Skats no malas”, tev droši vien 
ir izveidojies savs priekšstats 
par polītisko ķēķi Latvijā un 
preses lomu tajā?

Tas tiešām ir ķēķis – un nevis 
tas, kuŗā gatavo maltītes ģime-
nei,  tas ir lopu ķēķis, piekvēpis 
un ne pārāk tīrs. Aizvien biežāk 
ir tā – ja kaut kur ir iesaistītas 
polītiķu intereses, tad pēc likuma 
un taisnības kaut kas var notikt 
tikai tad, ja iejaucas prese, radio 
vai televīzija. Kad fakti kļūst 
zināmi visiem, polītiķiem un 
amatpersonām ir grūti joprojām 
nelikties ne zinis par likumiem 
un sabiedrības interesēm. Tāpēc 
presei Latvijā ir milzīga loma, lai 
gan jāatzīst, ka īsta žurnālistika 
iet mazumā. Latvijas tirgus ir 
mazs, cilvēki labprātāk lasa dzel-
teno presi, un izdevēji lielākoties 
ir ar mieru maksāt apakšbikšu  
un gultas prieku aprakstītājiem.

Vai vari nosaukt polītiķus un 

Ar Salliju Benfeldi sarunājās Ligita Kovtuna

valstsvīrus, kuŗiem tomēr uzti-
cies? Vai tev ir savi “mīluļi” 
starp polītiķiem? Tavā grāmatā, 
piemēram, daudz runāts par 
Aināru Šleseru un Juri Dobeli...

Ir cilvēki, kuŗus cienu, un ir 
cilvēki, kuŗus es nespēju cienīt, 
tātad nespēju arī viņiem uzticē-
ties. Šlesers un Dobelis tiešām 
grāmatā ir visai daudz pieminēti, 
jo viņi ir tādi „chrestomatiski un 
klasiski” piemēri tam, ko patie-
sībā daudzi polītiķi meklē polī-
tikā,  – labumu sev. Šim „mīluļu” 
sarakstam būtu jāpievieno arī 
Augusts Brigmanis, vairāki cilvē-
ki no Tautas partijas un LPP/LC, 
arī no citām partijām. Latvija un 
tās iedzīvotāji šiem polītiķiem ir 
tikai līdzeklis sava labuma gū- 
šanai. Piemēram, tas, kā Andris 
Šķēle uzstājas par lata devalvāciju, 
tas, kā Tautas partijas ministri, 
amatpersonas un Saeimas polīti-
ķi ik pa laikam nāk klajā ar da- 
žādiem paziņojumiem par to, ka 
atlaidīs 10 000  skolotāju, ka pen-
sijas samazinās visiem, kam tās ir 
virs 100 latiem mēnesī, un tam-
līdzīgi, liek domāt, ka cilvēkiem 
Latvijā šo polītiķu acīs nav pat 
vecu čību vērtības. Galvenais ir 
sašūpot valsti, viest cilvēkos izmi-
sumu un nomāktību, lai varētu 
atkal tikt pie varas un pakampt 
visu, kas vēl kampjams.

Protams, ir cilvēki, kuŗiem uz-
ticos. Ja Eiroparlamenta vēlēša-
nās no visu partiju sarakstiem 
varētu sastādīt vienu, tad man 
tādā sarakstā būtu Sandra Kal-
niete, Vaira Paegle, Georgs An- 
drejevs, Atis Lejiņš, Krišjānis Ka- 

riņš, Guntars Krasts. Ļoti cienu 
un augstu vērtēju valsts kontro-
lieri Ingūnu Sudrabu, Saeimas 
deputātes Janīnu Kursīti, Annu 
Seili. Manuprāt, savu spēju ro- 
bežās godprātīgi strādā Minis- 
tru prezidents Valdis Dombrov-
skis, ļoti cenšas arī pašreizējais 
finanču ministrs Einars Repše, 
bet grūti spriest, vai darbi neso-
kas aiz zināšanu un pieredzes 
trūkuma vai arī koalicijas part-
neŗi dara visu, lai šo valdību 
diskreditētu. 

Tavā pirmajā grāmatā daudz 
citēti sociologi un psīchologi. 
Varbūt “uzzīmē” psīcholoģisku 
portretu cilvēkam, kas šos lai-
kus nolēmis doties polītikā?

Lielākoties tie ir aprēķinātāji 
vai arī tie, kuŗi kaut kādu iemeslu 
pēc ļauj izmantot savu vārdu 
partijas interesēs, nedomājot par 
savu atbildību un par Latviju. 
Kāds varbūt baidās, ka viņa 
karjēra vairs nebūs tik sekmīga, 
ja viņš atteiksies „zīmēties” blakus 
partijas bosiem, kāds varbūt ne-
saprot, ka, iesaistoties polītikā, 
uzņemas daļu atbildības. Un, 
protams, alkas pēc varas, pēc 
iespējas būt kaut kam vairāk par 
parasto Latvijas iedzīvotāju dau-
dzus trenc uz priekšu bez apdo-
ma un sirdsapziņas.

To, kuŗi ienāk polītikā ar sma-
gu sirdi (jo tiešām grib kaut ko 
darīt Latvijas un cilvēku labā, bet 
arī saprot, cik grūti ir kaut ko 
mainīt jau izveidotajā savējo 
sistēmā), ir mazākumā. Atcerie-
ties, Ingūna Sudraba intervijā 
runāja par tā saucamo „Neša 
līdzsvaru”,  kuŗā jāmaina visas 
sistēmas sastāvdaļas, ja grib mai-
nīt rezultātu. Domāju, ka daudzi 
zinīgi un godīgi cilvēki pašlaik 
negrib darboties polītikā, jo ap- 
zinās, ka tā salauzīs viņu dzīvi, ja 
viņi mēģinās kaut ko mainīt. 
Kamēr „vecie” polītiķi būs pār-
svarā, pārmaiņu nebūs.

Ar ko tu vismīļāk nodarbojies, 
kad neraksti?

Esmu neprātīga lasītāja. Tāpēc 
cenšos neiet grāmatu veikalos 
pārāk bieži, jo tur tērēju vairāk, 
nekā varu atļauties. Un man ļoti 
patīk ceļot. Pašlaik ceļošana droši 
vien būs jāaizmirst uz vairākiem 
gadiem, bet es mierinu sevi, ka 
pilsētas un valstis nekur nepazudīs, 
gan jau tās vēl apciemošu.

Sallija ar savu lielo mīlestību Rūdi

Grāmatas atklāšanas svētkos kopā ar Kārli Streipu

Pirmsjāņu drudzis
Vienas nakts laikā sociālo 

partneŗu pārstāvji atrada bu- 
džetā 40 miljonus latu, ko varē- 
tu no tā izsvītrot, un skaidri pa-
teica valdībai, kādiem grozīju-
miem viņi noteikti nepiekritīs. 

Taisnību sakot, sociālie part-
neŗi mūs visus paglāba no lē- 
nas iznīcības pašiem savā zemē, 
un pašreizējie budžeta grozī-
jumi, lai arī skarbi, tomēr ir 
puslīdz pieņemami. Tiesa gan, 
joprojām nav skaidrības, pre-
cīzi kādi būs šā gada budžeta 
plānotie ieņēmumi un izde-
vumi.

Mēdz sacīt, ka ikviena nelai-
me nes sev līdzi kādu mācību. 
Krize un vēlēšanas ir parādī-
jušas, ka polītiķi un viņu do- 
māšanas veids nav mainījies, 

vienīgi darbošanās ir kļuvusi 
uzmanīgāka. Tautas partija ik 
pa brīdim nāk klajā ar kādu 
paziņojumu, kas mieru Latvijā 
nevairo. Partijas izdarības liek 
domāt, ka valdība lēnām tiek 
„iešūpota”, lai pēc tam, kad 
skarbie samazinājumi būs iz- 
darīti un cilvēki būs nikni un 
izmisuši, tā ierastos pie vē- 
lētājiem kā princis uz balta zirga 
un mēģinātu kļūt par tautas 
glābējiem kārtējo reizi pirms 
vēlēšanām. Protams, kritizējot 
valdību, Tautas partija runā tā, 
it kā tās ministri nebūtu valdī-
bā un par visu atbildīgs būtu 
tikai Jaunais laiks. Tā vien šķiet, 
ka daļa polītiķu joprojām nav 
sapratuši, ka valsts un tās ie- 
dzīvotāju esamība ir nopietni 

apdraudēta. Un to, ka cilvē-
kiem varbūt vairs nav naudas, 
lai paēstu un nopirktu zāles, 
polītiķi laikam nespēj iedo-
māties. Ne velti pirms nedēļas 
tika solīts, ka ministru algas 
samazinās uz pusi, bet tagad ir 
nolemts, ka samazinājums būs 
tikai 20 procenti. To, ka Latvijā 
lielākā daļa pensionāru dzīvo 
zem iztikas minimuma, bet 
tagad, pēc pensijas samazi-
nājuma, būs vēl tuvāk pusbada 
dzīvei, tautas kalpi nepatveŗ. 
Tāpat kā neaptveŗ to, ka dzīvo 
uz mūsu maksāto nodokļu rē- 
ķina. Tāpēc joprojām palieku 
ieskatā, ka vajadzīgi citi 
polītiķi.

(Turpināts no 6. lpp. )
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LAIKS

Rīgā jūs jau šodien gaida 
dzīvokļu nams senioriem, ku- 
ŗu piedāvā ārzemju latviešu 
sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Mūsu sarunbiedri nav mums 
svešinieki – pirms nepilna gada 
stāstījām par senioru ciematu 
Latvijā „Graudi”. Idejas autore 
Anita Kalēja ir Anglijas lat-
viete, „minsteriete”, Lielbrita-
nijas Tidzniecības kameras 
Latvijā valdes priekšsēde, jau 
pirms daudziem gadiem iesā-
kusi nekustamo īpašumu biz-
nesu Rīgā un, mātes piemi-  
ņas rosināta, izveidojusi pro-
jektu minētajai latviešu mīt- 
nei dzimtenē. Projekta direk-
tors Atis Zakatistovs tautie-
šiem pazīstams kā... darbības 
persona divos mums nozī- 
mīgos ārzemju latviešu ska-
tuves iestudējumos – „Eslin-
gena”, kur Atis krāšņi nospēlēja 

Dzīvosim starp savējiem!

spekulantu Fredi un „Vēstulē 
no Losas”, kur bija Edgars. 
Īstenībā Atis ir nopietns vīrs ar 
doktora gradu filozofijā un 

Ar Anitu Kalēju un Ati Zakatistovu sarunājās Ligita Kovtuna      

uzņēmējdarbības iemaņu. Abi 
kopā īsteno „Graudu” projektu, 
nu ar jaunu papildinājumu. 
Proti, tapusi jauna iespēja ve- 

cumdienu pavadī-
šanai pašā Rīgas 
centrā, ja vien ir 
tieši šāda vēlēša-
nās. „Graudu” pro-
jekta īstenotāji ra- 
duši kopīgu valodu 
ar citiem mūsu pa- 
ziņām – Čakstes ģi- 
meni, par kuŗu arī 
savulaik rakstījām, 
un viņu ģimenes 
īpašumā „Valde-
māra rezidence” ie- 
kārtoti 26 dzīvokļi 
vecāka gadagāju-
ma iemītniekiem, 
kas savus zelta ga-
dus vēlas pavadīt 
mīļajā Rīgā.

Izstrādājot senio-
ru ciematu „Graudi” 
Pabažos, izrādījies, 
ka ir arī cilvēki, kas 
labprāt par savu 
dzīvesvietu Latvijā 
izvēlētos tieši Rīgu. 
Tas arī saprotams – 
cilvēkiem gribas 
dzīvot tai kultūras 
vidē, ko sniedz gal-
vaspilsēta, kur tuvu 
teātŗi, koncertzāles 
un opera, kur apkārt 
kūsā Rīgas ikdiena 
un viss sasniedzams 
rokas stiepiena at- 
tālumā. Tā radās  
iecere "Valdemāra 
rezidencē" – K. Val-
demāra ielā 23 -  iz- 
veidot dzīvokļu na- 
mu senioriem.

Atis. Sāksim ar  
to, ka mēs netirgo-
jam dzīvokļus, bet 
gan ērtu sabiedriski 
aktīvu un drošu 
dzīvesveidu senio-
riem. „Valdemāra 
rezidencē” aicinām 
cilvēkus, kas vēlas 
pavadīt vecumdie-
nas labi aprūpētā 
vidē, turklāt starp 
savējiem, – kaimi-
ņos būs latvieši ar 
līdzīgu dzīvesveidu 
un uzskatiem, sa-
protams, senioru 
vecumā, jo iemīt-
nieku vecuma 
„cenzs” ir no 55 ga-
diem.

Anita. Ko mēs 

piedāvājam? Ērti iekārtotus 
dzīvokļus – 60 m2 un 100 m2 
platībā, pēc vēlēšanās, par   
cenu no 125 000 eiro. Lab-
iekārtots 100 m2 miteklis mak-
sā 250 000 eiro. Papildus tam 
– apsardzi un aprūpi 24 stun-
das diennaktī, nokārtotu sa- 
dzīvi, iespējas sportot, tikties 
ar domubiedriem kluba telpā 
un bibliotēkā, labi paēst res-
torānā un vispār – justies labi, 
ērti un droši. Kā mēs sakām 
savā projekta pieteikumā – 
„Kopā jautrāk!”.

Atis. Kā tapa šis „Rīgas pro-
jekts”? Izauga uz „Graudu ba-
zes” – par Pabažu ciemata mā- 
jām aktīvi uzturam attiecības 
ar klientiem, apmēram 250 

cilvēkiem, no kuŗiem, mēs lē-  
šam, 70 procentu šobrīd ir 
ārzemju latviešu. Izveidojās  
pat savs klubs – „Graudu” 
klubiņš, kuŗā jau gada gaŗu- 
mā ik pirmdienu tiekas nā- 
kamie kaimiņi "Graudos", kas 
raduši kopīgu valodu un ko- 
pīgas intereses pat pirms ie- 
vākšanās jaunajā dzīvesvietā. 
Taču, izrādās, ne jau visi ir 
noskaņoti vecumdienas pavadīt 
lauku mierā. Ir arī t. s. pilsē- 
tas cilvēki. Viņu ierosināti, 
kopā ar Čakstes ģimeni no 
Zviedrijas izveidojām šo „se- 
niora dzīvesveida pilsētas pro-
jektu”. Turklāt – mums būs 
iespēja piedāvāt viņiem pēc 
vēlēšanās ar laiku pārcelties   
uz laukiem, ja pilsētas dzīve 
tomēr apniks. (Atgādināsim, 
ka „Graudu” ciemats joprojām 
sekmīgi attīstītās un tas at- 
radīsies ceļa posmā starp Saul-
krastiem un Bīriņu pili. – 
Red.). 

Anita. Līdzīgi kā „Graudu” 
jeb lauku projektā, arī Rīgas 
projektā ierosmi veicināja glu-
ži privāti motīvi. Izrādās, arī 
Čakstes ģimenē ir skumjš stāsts 
par vecmāmiņas medicīnisko 
aprūpi Latvijā. Un bērni vēlas, 
lai ne tikai viņu māmiņai, bet 
arī citiem latviešu sirmgalv-
jiem vecumdienas tiktu no- 
drošinātas cienīgas. Tāpēc 
esam vienojušies, ka mūsu 
mītnēs seniori dzīvos drošībā, 
aprūpē un labā noskaņojumā.

Atis. Esam izstrādājuši kār-
tību, kādā veicami norēķini   
un juridiskās fineses. Vairāk 
par to ikviens interesents var 
uzzināt, sazinoties ar mums. 
(Skatiet reklāmā! – Red.)               

Pateikšu tikai galveno: jūsu 
iemaksa kļūst par drošības 
naudu - pelnošo investīciju, no 
kuŗas tiek segti kārtējie ap- 
saimniekošanas un komūnālie 
(elektrība, siltums utt.) maksā-
jumi. Līdz ar to jūsu pensija 
var tikt pilnīgi izmantota ikdie- 
nas patēriņa vajadzībām, ko, 
Rīgā dzīvodami, zināsit, kā 
iztērēt. Šī drošības nauda ir 
mantojama. 

Tas, ka mums ir daudzveidīgi 
īpašumi, lielāki un mazāki, 
laukos un pilsētā, dos iespēju 
mūsu iemītniekiem mainīt 
dzīvesvietu. 

Anita. Tā kā esmu arī nekus-
tamo īpašumu firmas Sirta 
īpašniece, varu piedāvāt palī-

dzību pārdot jums piederošu 
nekustamo īpašumu, ja izvē-
laties dzīvot kādā no mūsu 
projektiem.

Atis. „Valdemāra rezidencē” 
strādās arī cilvēks ar amata 
nosaukumu „draugs”. Konkrēts 
darbinieks jau ir – viņu sauc 
Ojārs Blezūrs,viņš ir 45 gadus 
vecs, tautietis no Anglijas, jau 
iesaistījies mūsu projekta īste-
nošanā. Viņa pienākumos būs 
rūpēties par Jūsu ērtību, uzklausīt 
jūsu vēlmes un īstenot tās – 
sākot no izdegušas spuldzītes 
nomaiņas līdz teātŗa biļešu 
pasūtināšanai. Lai sniegtu medi-
cīnisko palīdzību, rezidencē 
strādās arī medicīnas māsa. Mēs 
par saviem senioriem gādāsim 
arī slimnīcā. Ja gadīsies tāda 
vajadzība, tad mūsu ieteiktā 
slimnīcā viņus pavadīs un par 
viņiem gādās jau pazīstamā 
medicīnas māsa. Tā mūsu rezi-
dentus varēsim pasargāt no 
slimnīcu bieži vien neiecietīgās 
vides.

Anita. Īstenībā mūsu ieceres jau 
ir īstenojušās – uz Valdemāra ielu 
varat nākt dzīvot kaut vai rīt – viss 
ir gatavs, un vēl brīvi  ir  16 dzī-
vokļi no 26. Ja vēl šaubāties  vai 
vēlaties apspriesties ar nākama-
jiem kaimiņiem, satikt jaunus 
paziņas vai tikai pavadīt laiku, 
atnāciet uz „Graudu” klubiņu. 
Mūsu tikšanās notiek katru pirm-
dienu. Savlaicīgi piezvaniet, lai 
varam jūs informēt  par gaidā-
majiem pasākumiem. Šovasar pie 
mūsu senioriem ar sarunām ie- 
radīsies Latvijā ietekmīgi un pa- 
zīstami cilvēki. Ielūkojieties mūsu 
mājaslapā www.kopajautrak.lv                    

Mēs labprāt uzklausīsim jūsu 
ieteikumus.

No kreisās: Anita Kalēja, Atis Zakatistovs un Aija Ebdene 
"Valdemāra rezidences" prezentācijā

Kristīne un Kārlis Čakstes stāsta par jauno projektu

"Valdemāra rezidences" dzīvoklis gaida iemītniekus

Baudiet vecumdienas Latvijā!
Nāciet dzīvot jau rīt!

“Graudi Valdemāra Rezidence”
piedāvā senioriem

ērtu, sabiedrisku un drošu dzīvesveidu
Rīgā, Valdemāra ielā 23

Informācija par pakalpojumiem un dzīvokļiem:
Sia “Zentas”, K. Barona iela 36 – 13, Rīga, LV-1011 

tālr: 00 371-67 21 36 22 vai 00 371-20 22 12 97
anita@kopajautrak.lv               www.kopajautrak.lv

92009. ga da 20. jūnijs – 26. jūnijs



LAIKS

Rīgas klusajā centrā, proti, 
Alberta ielas 12. namā, ko pirms 
simt gadiem (precīzāk 1903.
gadā) personiski sev uzcēla 
ar chitekts Konstantīns Pēkšēns, 
atklāts Jūgendstila mūzejs. Tai 
laikā architektam piederēja pro-
jektēšanas firma, siltumapgādes 
firma un trešais rūpals, ko viņš 
acīmredzot bija sācis, – namīpa-

Rīga vēl par vienu mūzeju bagātāka
riāls plūs atraktīvitāte... daži 
priekšmeti reāli, citi izveidoti 
modernās technoloģijās. Šeit būs 
arī neliela konferenču zāle, kuŗā 
paredzētas apmēram 30 vietas; 
tur varēs skatīties filmas un rīkot 
seminārus. Cokolstāvā būs izvei-
dota arī neliela kafejnīca, kuŗas 
sortiments tiks gatavots pēc 
senām pavārgrāmatām, un suve-

darbību, bet par viņa ģimenes 
dzīvi – nav nekā.”

Pagaidām mūzeja apmeklētā-
jiem apskatāms fuajē, salons un 
kamīnistaba (greznajā ēdamzālē, 
guļamistabā, vannas istabā, 
tualetē un saimniecības galā vēl 
notiek restaurācijas darbi). Taču 
jau tagad veidojas iespaids, ka 
esam ienākuši dzīvoklī, kuŗa 
saimnieks tikai uz brīdi izgājis. 
Jau tagad mūzeja gaisotne rosina 
fantazijas par turīgā rīdzinieka 
dzīves stilu pirms simt gadiem, 
kad jaunās – jūgendstila vēsmas 
ienāca visās mākslas un sadzīves 
sfairas, kad cilvēki jūsmoja par 
jaunību, pavasari, progresu...

A. Tipāne: “Ar lepnumu varu 
teikt, ka šeit viss ir oriģināls – 

Vīnē – savulaik domātas tieši 
Eiropas austrumu tirgum, arī 
Rīgai, ar ļoti elegantām formām 
un atturīgiem kokgriezumiem. 
Viesistabas nišā novietots Rīgas 
meistaru darināts galds un krēsli. 
Uzmanību saista Eižena Laubes 
akvareļa kopija, kuŗā attēlots pats 
nams 1903. gadā. Akvarelis tika 
atrasts pirms 10 gadiem archi-
tekta Artūra Krūmiņa dokumen-
tos. Mūzejs lepojas ar Bernharda 
Borharta akvareļa “Pavasaris” 
ori  ģinālu (mākslinieks savulaik 
bijis draudzīgās attiecībās gan ar 
Rozentālu, gan Pēkšēnu), 1900. 
gadā Pēterburgā I. G. Cimmer-
maņa mūzikas instrumentu fab-
rikā ražotu, bet Rīgā pirktu gra-
mofonu. Salonā, kamīnistabā 

autentiskais 1903. gada interjers. 
Šo istabu varētu pat nosaukt par 
kastaņistabu (sienas un kamīnu 
rotā jūgendstilam raksturīgie 
kastaņu motīvi, te apskatāmas 
arī Itālijā ražotas litografijas.” 
Konstantīns Pēkšēns bija viens 
no studentu korporācijas Selo-
nija dibinātājiem, tāpēc pie sie-
nas dižojas attēls, kuŗā redzami 
visi šīs biedrības dibinātāji...

Ikviens mūzeja apmeklētājs var 
sevi iemūžināt, nofotografējoties 
ar unikālu, pēc senām fotogra-
fijām mākslinieka darinātu cepu-
ri galvā, – it kā sīkums, bet jauks 
un elegants... un citāds nekā citos 
mūzejos.

Inese Raubišķe
Foto: Imants Urtāns

Šajā Konstantīna Pēkšēna namā atvērts Jūgendstila mūzejs Skats uz augšu kāpņu telpā

Ciemos pie mājas saimnieka

šums. Ēkas projekta izstrādē 
piedalījies arī Eižens Laube, to -
laik vēl architektūras students. Šī 
māja K. Pēkšēna īpašumā bijusi 
tikai līdz 1907. gadam, pēc tam 
viņš namu pārdevis savam 
kollēgam un draugam inženierim 
Kablicam (līdz pat šai dienai tas 
ir Kablicu ģimenes īpašums).

Alberta ielā, kur ir ļoti liela 
jūgendstila māju koncentrācija, 
ir iecerēts ar šo ēku un ar šo 
mūzeju sākt Latvijas architektu 
vārdu plašāku populārizēšanu. 
Eiropā jāizskan Konstantīna 
Pēkšēna vārdam – pēc viņa pro-
jektiem Rīgā uzcelti vairāk nekā 
200 nami. Un ir ļoti patīkami, ka 
kādreizējais architekta dzīvoklis 
(mūzejs) atklāts tagad – kā dā -
vana architektam dzimšanas die-
nas 150. gadā.

Jaunais mūzejs, kā pastāstīja 
Rīgas jūgendstila centra nodaļas 
vadītāja Agrita Tipāne, “…”ies 
vaļā” trijās kārtās; aprīļa beigās 
tika atvērta mūzeja pirmā kārta 
– tikai pirmās trīs telpas, oktobrī 
tiks izremontēts viss dzīvoklis 
(apmēram 200 m3), savukārt 
mūzeja trešā kārta būs gatava 
2010. gada pavasarī – apmēram 
250 m3 plašais cokolstāvs. Tur 
iecerēts virtuālais mūzejs, kuŗa 
projektu izstrādājis mākslinieks 
Jānis Mitrēvics (diemžēl trešai 
kārtai vēl nav financējuma, tas 
jāmeklē). Virtuālais mūzejs 
vairāk domāts jaunatnei – sko-
lēniem, studentiem... Interesanta 
sienu apdare ar vecām fotogra-
fijām, plašs informātīvais mate-

nīru tirgotava, kuŗā pārdoda   -
mie izstrādājumi atšķirsies ar 
jūgendstila laikam raksturīgām 
zīmēm. 

Mūzeja koncepcija – mēs 
rādām lietas, kuŗas ir bijušas 
Latvijā, un priekšmetus, kas 
ražoti Rīgā. Mūsu mūzeja 
priekšmeti stāsta par Rīgas 
māksliniekiem un amatniekiem, 
mēs cenšamies akcentēt visu to, 
kas bijis raksturīgs tieši Rīgai. 
Mūzeja koncepcijas autore ir 
architekte Liesma Markova. Viņa 
spēj izjust pagātnes elpu un 
atdzīvināt kādreizējo dzīvokļa 
atmosfairu, savukārt visus restau-
rācijas darbus vada Gunita 
Čakare.

Mūzeja darbinieki aizrautīgi 
meklē un sakopo stāstus par šī 
nama vēsturi un tā iedzīvotajiem. 
A. Tipāne: “Šī māja jau Kon-
stantīna Pēkšēna laikā veidoju-
sies kā mākslinieku kopiena – 
pirmajā stāvā dzīvojusi Pēkšēnu 
ģimene, piektajā – Janis Rozentāls 
ar kundzi (no 1904. līdz l915. 
gadam); kad Rūdolfs Blaumanis 
iegriezies Rīgā, arī viņam tur 
bijusi sava istabiņa. Otrā stāvā 
bijis jau minētā inženieŗa Kablica 
dzīvoklis. Savulaik šajā mājā 
dzīvojis arī slavenais architekts 
Aleksandrs Vanags, kas draudzē-
jies ar Rozentālu ģimeni. Šajā 
na  mā veidojās inteliģences zieds. 
Kā bijis iekārtots Konstantīna 
Pēkšēna dzīvoklis, mēs diemžēl 
nezinām, jo nav saglabājušies 
nekādi attēli, nedz arī apraksti. Ir 
ziņas par architekta profesionālo 

parkets, durvis, to roktuŗi, logi... 
atjaunots plānojums (padomju 
laikā greznajā dzīvoklī bija iz -
mitinātas 4-5 īrnieku ģimenes). 
Mūsu restaurātori noņēma (ne -
pārspīlējot) desmit slāņus tapešu, 
līdz atklājās autentiskās krāsotās 
sienas. Sienām tika atjaunots gan 
apmetums, kas veidots uz skali-
ņiem, gan kādreizējais krāso-
jums. Interjera priekšmeti ir 
dažādi, ražoti gan Rīgā, gan 
Eiropas fabrikās. Viesistabas un 
kamīnistabas mēbeles ražotas 

izlikti daudzi stikla priekšmeti, 
arī vāzes, ko, iespējams, pro-
jektējis slavenais beļģu māksli-
nieks van der Velde... Mājīgumu 
telpām piešķiŗ oriģināli persiešu 
paklāji... Pagājušā gadsimta sā -
kumā izbūvētā centrālapkures 
sistēma (iespējams, pati pirmā 
Rīgā) nevainojami darbojas vēl 
šodien.”

Agrita Tipāne: “Kamīnistabā 
lielākais lepnums ir zaļais glazēto 
podiņu kamīns, kas ir mūsu 
mūzeja īpašums, un atjaunotais 
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Līga Plaude

Nams Rīgā, Ausekļa ielā 14, kur atrodas mūsu laikraksta redakcija

Šī būs pirmā intervija, kas 
tapusi mūsu redakcijas jaunajās 
telpās, kā paziņojumos minējām, 
sakoptā Rīgas namā, Ausekļa un 
Vidus ielas stūrī, kur savulaik 
dzīvojis Laika dibinātājs Helmars 
Rudzītis. Atminieties, mūsu 
iepriekšējā mājvieta Rūpniecības 
ielā savulaik piederējusi Hel      -
mara Rudzīša jaunības draugam 
Žanim Lagzdiņam, un tā īpaš-
nieks šobrīd ir viņa mazdēls 
Ēriks. Bet abus šos namus, izrā-
dās, apsaimnieko jeb pārvalda 
viena un tā pati nekustamo 
īpašumu firma Vestabalt, un tās 
vadītāja Alda Plauža „labo roku”, 
projektu direktori Līgu Plaudi 
nolēmām uzaicināt uz sarunu.

Vestabalt un Plaužu ģimene 
mūsu lasītājiem nav svešinieki – 
pirms pāris gadiem bijām aici-
nājuši uz sarunu Aldi Plaudi, ar 
kuŗu runājām par viņa dzīves 
galveno vērtību – ģimeni un 
aizraušanos ar ceļošanu un foto-
grafēšanu (Plaužu ģimenē izau-
dzināti seši bērni, māte Baiba 
Plaude ir izcila advokāte, savu-
laik papildinājusies un strādājusi 
arī ASV. Kopš 1992. gada ģime-
nei pieder nekustamo īpašumu 
firma Vestabalt, kas viena no 
pirmajām Latvijā sāka nodar-
boties ar denacionālizēto īpašu mu 
atgūšanu un apsaimnieko šanu).

Pērnruden Laikā stāstījām par 
Mālpils muižas atklāšanas svinī-
bām, kur fotografijās varējāt 
pamanīt jaunu, skaistu gaišmati 

Kā savienot saimnieciskumu, 
profesionālismu un patriotismu?

Kas ir pats bīstamākais, ar 
ko jāsastopas tiem, kas 
rūpējas par namiem?

Pirmām kārtām – visās jomās 
samazinās naudas plūsma. 
Namos palielinās brīvo telpu 
īpatsvars, nomas maksas ir kri-
tušās par 20 – 30 procentiem, 
palielinās parādnieku skaits, kli-
enti mēdz „pazust” no telpām, 
atstājot nesamaksātus rēķinus 
utt. Ja apsaimniekotājam nav 
pieredzes un savu rezervju, rodas 
lielas problēmas. Visnejaukā 
lomā – ķīlnieka lomā nonāk 
nama īpašnieks. No vienas puses, 
īrnieki nesamaksā, piemēram, 
par siltumu, no otras puses, lie-
lais monopoluzņēmums Rīgas 
siltums itin vienkārši var ņemt 
un nogriezt siltumu. Ja mājas 
pārvaldnieks ir neprofesionālis 
vai „pusprofesionālis”, kas visus 
šos gadus dzīvojis „no rokas mutē” 
un nav veidojis prognozi un uz -
krājumus, tad abi kopā ar nam-
īpašnieku nonāk pie sasistas 
siles.

Ko jūs iesakāt darīt?
Namīpašniekam jāizvēlas pār-

valdnieks profesionālis, bet 
pārvaldniekam – jāmācās, godīgi 
un ar saimnieka attieksmi jā -

Kāds Vestabalt izpratnē ir 
labs pārvaldnieks?

Pirmām kārtām – zinīgs. Starp 
citu, Rīgas Techniskajā univer-
sitātē šogad bija pirmais izlai-
dums attiecīgajā uzņēmējdar-
bības speciālitātē. Arī es ieguvu 
profesionālas namīpašumu pār-
valdnieces diplomu (Līga beigusi 
arī Juridisko fakultāti Tallinas 
Konkordijas universitātē – red). 
Tā ir cienījama profesija, kas 
prasa daudzpusīgas – būvinže-
nieŗa, jurista, finanču speciālista 
zināšanas.

Labs pārvaldnieks ir labs saim-
nieks, mājas galva, acis un arī 
rokas. Cilvēks, kam rūp mājas 
izskats, saimniecība un arī 
īrnieki. Un viņam jāprot rast 
kopīgu valodu gan, piemēram, ar 
pensionāru Jēkabonkuli, gan ar 
lielām starptautiskām firmām, 
kas abi ir mūsu klienti un abi 
vienlīdz cienījami.

Ko dara Jēkabonkulis,
ja saplīst krāns, –
vai meklē
sanitāro techniķi?

 Nē, viņš to dara zināmu pār-
valdniekam, kas problēmu atri-
sina, ietaupot Jēkabonkuļa nau-
du. Ja vien pārvaldnieks strādā 
lielā apsaimniekošanas firmā, 
kuŗai ir savs techniskais dienests. 
Mums, protams, ir.

Cik jūsu firmai ir īpašumu 
apsaimniekošanā, cik 
savējo?

Apmēram viena desmitā daļa 
ir savi īpašumi, pārējie – pārval-
dāmie. Mums ir īpašumi dažā-
dos Rīgas rajonos, arī Pierīgā – 
Ādažos, Mārupē, vēl ir Jelgavā, 
Ventspilī. Tas ļauj būt elastīgā-
kiem nekustamo īpašumu ap  -
saim  niekošanas jomā. Piemē-
ram, pēc vajadzības varam 
samainīt dzīvokļa vai biroja tel-
pas, ja tās kļuvušas par mazām 
vai, kas šobrīd gan ir raksturīgāk, 
– par lielām.

Vestabalt nodarbojas
arī ar īpašumu
tirdzniecību un vērtēšanu. 
Ko tad šajos laikos pērk?

 Nekustamos īpašumus ar „pie-
vienoto vērtību”, „odziņu” – 
namus gleznainā ainavā, mājas 
jūras krastā vai, gluži pretēji – 
mežonīgā dabā. Tirgus šobrīd ir 
ļoti interesants – pirms dažiem 
gadiem cenas ik mēnesi auga, bet 
tagad ik mēnesi krītas. Saviem 
klientiem iesakām pārdodot 
no teikt nākamā mēneša cenu 
minus pieci procenti, ja cilvēks 
patiesi vēlas pārdot un saņemt 
naudu. Interesanti, ka Latvijas 
ļaudis šobrīd labprāt pērk īpa-
šumus Jūrkalnē, Kolkā. Jūrmala 
joprojām ir krieviska, cenas aug-
stas.

Vai jūsu firmas aprūpē ir 
daudz ārzemju tautiešu 
īpašumu?

Apmēram 40 procentu, ģeo-
grafija plaša – mums savus īpa-
šumus uzticējuši cilvēki no 
Amerikas, Austrālijas, Anglijas, 
Vācijas, Šveices, Izraēlas. Pēdējos 
gados uzņemamies pārvaldīt arī 
atsevišķus dzīvokļus.

Kā klājas Mālpils muižai, 
kā tur sadzīvo kultūrvēsture 
ar viesmīlības 
uzņēmējdarbību?

Nesadzīvo! Bet Mālpils muiža 
jau arī nebija biznesa projekts, tā 
bija mūsu ģimenes investīcija – 

vārdā Līga Plaude, kuŗai tika 
izteikts visvairāk pateicības vārdu 
par darbu šīs kultūrvēsturiskās 
vietas tapšanā. Nevaru atturēties 
nepajautājusi – nu kā tad jums,  
tādai jaunai, skaistai gaišmatei, 
klājas biznesa skarbajā vidē?

Ziniet, labi! Ar gandarījumu 
varu teikt, ka uzņēmējdarbība 
Latvijā šajos grūtajos laikos 
sakārtojas. Tie, kas ir izdzīvojuši 
un joprojām strādā, ir nopietni 
cilvēki, kuŗiem patiešām nešķiet 
svarīgi, vai viņu sarunbiedre ir 
blondīne vai brunete, nedz arī 
tas, ka man ir 28 gadi. Uzņēmumi 
– viendienīši ir pārsprāguši kā 
burbuļi, jo apakšā jau bija tuk-
šums. Tirgus sakārtojas, un strā-
dāt kļūst vieglāk. Saprotams, ir 
citas problēmas. Šobrīd, virzoties 
uz priekšu, peldam pret straumi. 
Pa straumi peldēt jau nav liela 
māksla. Taču pat visstiprāko pel-
dētāju var izmest krastā. Nekus-
tamo īpašumu tirgū virzāmies uz 
priekšu, bet ir daudz bīstamu 
atvaru un pagriezienu. Pats 
skum     jākais ir situācijas nepro         -
g nozējamība.

un ne tikai kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā, bet arī 
Latvijas nākotnē. Mūsu ģimene 
tic Latvijas nākotnei, lai gan tētis 
(Aldis Plaudis – Red.) saka: 
„Nekad neesmu juties tik bēdīgi 
kā šobrīd!”

Kāpēc nesadzīvo? Diemžēl jā -
atzīst, ka tie cilvēki, kam daudz 
naudas, ne vienmēr ir paši 
kultūrālākie. Pēc maniem novē -
ro  jumiem, ar daudz lielāku cieņu 
pret vērtībām, kas glabājas muižā, 
izturas tie pensionāri, skolēni, 
ekskursanti, kas par muižas ap -
meklējumu samaksājuši 80 san-
timus, nekā  turīgie cilvēki, kas 
svinībām to noīrējuši par 3000 
latiem. Joprojām atceros operas 

mākslinieku koncertu muižas 
dārzā, kuŗu par brīvu varēja 
klausīties apmēram 500 cilvēku 
– ne pēda no zāliena nebija 
izbradāta! Jāatzīst, mums ir 
daudz bagātu cilvēku, kas nav 
gatavi savai naudai, un daudz 
tādu, kam neko daudz nenozīmē 
tas, ka viņš atrodas telpās ar 
remontētām grīdām un mēbelēm, 
kur visapkārt ir vērtīgi mākslas 
darbi.

Bet mūsu ģimene guvusi 

gandarījumu par to, ka esam 
sakopuši šo vietu, ka uz Mālpili 
brauc cilvēki, ka šī vide atdzīvojas. 
Labi saprotamies ar vietējo paš-
valdību – viņi atbalsta mūs, mēs 
esam ziedojuši naudu vietējām 
vajadzībām: bērniem, grūtdie-
ņiem, sporta kompleksam utt. 
Tā ir mūsu ģimenes filozofija – 
strādāt ar skatienu nākotnē. Par 
tiem miljoniem, ko investējām 
Mālpilī, būtu varējuši nopirkt 
lepnu villu Spānijas dienvidos. 
Bet mēs gribējām izdarīt kaut ko 
gluži konkrētu Latvijai – tā mēs 
saprotam patriotismu.

Ar Līgu Plaudi
sarunājās

Ligita Kovtuna

strādā. Starp citu, šobrīd ir 
labākais laiks veikt ieguldījumus 
remontējot un būvējot, jo izmak-
sas ir ļoti zemas. Un vēl – nam-
īpašniekam nevajadzētu „uzrau-
ties” uz apsaimniekotāju, kas 
piedāvā namu aprūpēt par 
deviņiem santimiem kvadrāt-
metrā, jo tas gluži vienkārši nav 
reāli. Mēs ļoti priecājamies par 
nule pieņemto „Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likumu”, kuŗš tapa 
ilgi – četrus gadus un kuŗu mēs, 
apsaimniekošanas firmas, inici-
ējām, iesniedzām projektus. 
Likums paredz noteikumus un 
noteiktas  normas, kas jāievēro 
visiem. Un līdz ar to nav iespē-
jama šī mānīšanās ar nereāli 
zemo cenu, ar dempingošanu un 
tukšiem solījumiem. Katram 
namam, piemēram, jābūt savai 
techniskajai pasei, jābūt sakār-
totām komūnikācijām, lai tās 
strādātu ilgtermiņā. Tas arī ir 
galvenais, lai taupītu saimnieka 
naudu un nodrošinātu attiecīgu 
apkalpošanas līmeni šajā laikā, 
kad apstākļi pieprasa augstāko 
līmeni par zemāko cenu.
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LAIKS

Kā jau vēlēša-
nās noskaidrojās, 
par Rīgas domes 
locekļiem kļu-
vuši tikai četru 
partiju piederī-
gie: Saskaņas 
centrs - 26, Pilso-

niskā savienība - 14, LPP/LC - 12 
un Jaunais Laiks - 8. Kaut arī 
varaskārais Ainārs Šlesers palika 
tikai trešajā vietā, SC viņu lab-
prāt ieliks domes priekšsēža 
amatā – lai taču valda pilsētu, ja 
tik traki to vēlējies.

Šāda kombinācija neveicina 
krieviskā spēka stāšanos pie at- 
bildības, taču garantē, ka Šlesers 
pilsētas galvas amatā veiks savu 
darbu pēc SC iegribām. Krievu 
spārns izvairīsies no tā, lai viņus 
varētu vainot par pārlieku stipru 
savu interešu uzspiešanu Rīgai. 
To, kā viņi gribēs, darīs Šlesers.

SC līderis Nils Ušakovs to for-
mulē citādi: viens būs atbildīgs 
par to, kā Rīgai naudu pelnīt, tie 
citi koalicijas cilvēki – kā to 
godīgāk, taisnīgāk tērēt. Tā va- 
rēšot labāk nodrošināt kam- 
paņā doto solījumu izpildīšanu. 
Ušakovs sacījis, ka LPP/LC ideo-
loģiski ir SC vistuvākā partija. 
Ušakovu un Co. acīmredzot 

VISNEPATĪKAMĀKĀ VERSIJA RĪGAS DOMĒ
nesatrauc Šlesera līdzšinējās iz- 
darības, ne arī tas, ka viņš bijis 
atbildīgā amatā bezatbildīgajā 
Latvijas koalicijas valdībā.

Ušakovs ir jauns cilvēks ar īsu 
polītisko pieredzi, ko guvis krie-
vu opozicijas darbībā Saeimā. 
Viņš ir otrās paaudzes iedzīvo-
tājs, cēlies no okupantiem, audzis 
un attīstījies divvalodīgajā Rīgā. 
Latviski runā bez grūtībām, ar 
nelielu akcentu. Viņš ir brīvs un 
atraisīts, ar labu humora izjūtu. 
Jautājumā par 16. martu un 9. 
maiju viņa viedoklis ir apmēram 
tāds, ka 9. maijā krievi pie sava 
pieminekļa nākuši apsveikt ve- 
terānus, paklausīties mūziku un 
tad mierīgi devušies mājās, bet 
16. martu „margināļi” no abām 
pusēm mēģinot izmantot savām 
interesēm.

Šlesers, protams, savu mēra 
kampaņu pavērsa tā, ka viņa 
vadītā Rīgā būs pārticība un 
saskaņa. Viņa vēstījums latviešu 
valodā atšķīrās no tā, ko viņš 
krievu valodā veltīja krieviem un 
pārkrievotajiem Rīgas slaviem. 
Daudzi latviešu komentētāji    
šajā rīcībā saskatīja uzkrītošu 
divkosību.

Lai nu kā, Šlesers pilsētas gal-
vas godā var nokļūt tikai tad, ja 

viņu tajā iebīda SC, jo kā Pil-
soniskā savienība, tā Jaunais laiks 
ir katēgoriski nostājušies pret 
Šleseru mēra amatā. Abas na- 
cionālās partijas kopīgi ar 26 
balsīm SC un LPP/LC nespēj 
apturēt. Viņu vājās cerības uz 
ietekmi varētu īstenoties tikai 
tad, ja SC ar smalkiem diegiem 
šūtā dažādu interešu apvienība 
nespētu savā starpā saprasties. 
Pagaidām ne Rubiks, ne Dol-
gopolovs, ne kāds cits SC sadar-
bonis neatkarīgu domāšanu nav 
parādījis, bet krēslu dalīšana 
jaunajā koalicijā ir tikai sākusies 
un vēl var notikt viss kas.

Rīgas robežās un tās tuvajā 
apkārtnē ir koncentrētas 2/3 
Latvijas ekonomijas. Te ir aug-
stākais labklājības līmenis un 
dzīvo vairāk nekā puse valsts 
cittautiešu. Vai ar krievu valodas 
dominējošo īpatsvaru cittautiešu 
vidē Rīgas pārvaldē uzplauks 
krieviskums zem SC jumta? 
Grūti atbildēt. Ikkatram, kam 
bijušas darīšanas jebkādā Rīgas 
pašvaldības iestādē, vienmēr ir 
radusies nelāga sajūta, ka tur 
pārsvarā dzirdama krievu, nevis 
latviešu valoda. Kas tad vēl var 
mainīties uz slikto pusi?

Interesanti, ka tieši no LPP/LC 

rindām domē darbosies arī 
līdzšinējā Naturālizācijas pār-
valdes vadītāja Eiženija Alder-
mane. Kandidējot partijas listē  
ar 20. kārtas numuru, viņa 
iekļuvusi 12 izredzēto šleseriešu 
skaitā Rīgas domē. Viņas ieskatā 
saskarsmē ar Latvijas pavalst-
niekiem vajadzētu runāt valsts 
valodā, bet veciem cilvēkiem,  
kas atnākuši kārtot sociālus 
jautājumus un latviski nesaprot, 
to prasīt nevajadzētu. Un līdz 
šim neviens no viņiem to arī nav 
prasījis.

Atgriežoties vēl pie jautāju-   
ma - kuŗš tad būs tas, kas kļūs 
par Rīgas domes priekšsēdi, 
Šlesers, šķiet, pašreiz ir kandi-
dātu priekšgalā. Krieviskais 
spārns savu interešu jautājumus 
varētu netraucēti kārtot viņam 
aiz muguras. Dolgopolovs no 
cīņas ir izstājies, sakot, ka viņš 
pēc šī amata nedzīšoties, bet arī 
neatteikšoties, ja viņam to pie-
dāvāšot. Krievu vadošajā grupā 
pēc lielajiem panākumiem vē- 
lēšanās vērojama atturība un 
vēlēšanās nenonākt nekādā 
konfrontācijā ar pamattautu. 
Pirmsvēlēšanu laikā dāsni pro-
krieviskais Šlesers solās būt cie-
nīgs priekšstāvis viņu interesēm 

Ojārs Celle

Rīgā, bet vai tad Aldermane     
būs vienīgā no LPP/LC domē 
ievēlētajiem, kuŗa par savu pir-
mo pienākumu jutīs pārstāvēt 
latviešu intereses?

Nacionālie latvieši Šlesera am- 
bīcijas, dzīšanos par katru cenu 
pēc mēra amata un ar to saistīto 
brāļošanos ar krieviem nevar 
vērtēt citādi kā par nodevību 
pret latviešiem. Ar ko gan viņš 
uzvedībā atšķiŗas no to iepriek-
šējo paaudžu latviešu galerijas, 
kas klanījās vācu un krievu varas 
priekšā? Klajš oportūnisms, kas 
pārklāj maz attīstītu tautisko un 
valstisko apziņu. Un tas izslēdz 
latviskā vairākuma vadību Rīgas 
domē: 14+12+8 taču dotu 34 bal-
sis, tātad vairākumu un kontroli.

Divkosību var pārmest arī Uša-
kovam. Latviešiem viņš skaidro, 
ka Rīgas dome ir pirmām kārtām 
sociāla, ekonomiska un sabiedris-
ka iestāde, bet Latvijas krievu 
presē nesen atklāti izteicies, ka 
mūsu draugs, cerība un virziens 
Nr. 1 ir Krievija. Īstais jautājums ir 
ne jau par to, kā latvieši sadzīvo ar 
krieviem, bet gan par lojālitāti 
Latvijas valstij.

Redakcijas piebilde. Raksts ta-
pis īsi pirms pilsētas domes priekš-
sēža kandidāta nosaukšanas.

(Franks fon Hoiningens-Hī-
ne). Savu lappusi Kurzemes 
vēsturē ierakstījuši Baltijas 
barona kurzemnieka Pfeilitcera 
dzimtas locekļi. Dzimtas sā- 
kums meklējams Strutelē (Tu- 
kuma raj., Jaunpils pagasts – 
red.). Pēdējais muižkungs Ge- 
orgs fon Pfeilitcers-Franks ar 
sievu Teodoru (dzim. Drachen- 
fels) pasaulē laida sešas brī-
nišķīgas meitenes. Tikai ar ma- 
zāko atvasi allaž atgadījās kāda 
ķibele. Barona  vecākajam brā-
lim bija trīs meitas,  un arī viņš 
pie dēla  netika. Līdz ar to dzim-
tas vīriešu līnija izbeidzās.

Un tomēr ģimenes tradicijas 

ir saglabātas. Opurgā, pie Pes-
nekas (dienvidos no Jēnas),  bija 
sarīkota interesanta tikšanās. 
Kopā sanāca  slavenās dzimtas 
40  pēcnācēji.  Atjaunotajā vēs-
turiskajā baroka pilī brālēns 
Oto fon Vāls ar sievu bija visu 
sagādājuši viesu uzņemšanai. 
Satikās brālēni un māsīcas, kas 
ilgu laiku nebija redzējušies. 
Divu vakaru sarīkojumos viesi 
varēja iejusties Baltijas sen-
dienu gaisotnē ar vecām foto-
grafijām un atmiņu stāstī-

Baltische Briefe par Baltiju
Ģimeņu tikšanās baltiskajā stūrīti  Tīringā

jumiem. Redzētais un dzirdē-
tais atstāja lielu iespaidu  uz 
mazmazbērnu ģimeņu locek-
ļiem, no kuŗiem daudzi savu-
laik dabūjuši pārciest  pār-
celšanos, kaŗus, bēgļu gaitas.

Ģimeņu tikšanās kulminā-
cija bija mājastēva Oto fon Vāla 
vadītā ekskursija pa ģimenes 
atgūto īpašumu – Lauznicas 
mežniecību Tīringas novadā. 
Tur vērojami  brīnišķīgi dabas-
skati, bagātīga flora un fauna. 
Turklāt zeme ir auglīga, un koki 
un maigais klimats šo vietu dara 
īpaši pievilcīgu. Daudz prieka 
apmeklētājiem sagādā sēņo-
šana rudenīgi krāšņajā mežā. 

Visi pauda vienprātīgu atziņu – 
ģimenes tradicija dzīvo.

Žīdu  mūzejs 
Pērnā gada decembrī Tallinā 

ebrēju kopienas centrā atklāja 
žīdu mūzeju. Tas  aptveŗ pēdējos 
trīs gadsimtus, un četrās noda-
ļās ir pastāvīgā ekspozīcija, 
archīvs, lasītava un tīmekļa 
pakalpojumi. 

Žīdi Igaunijas zemē pirmo 
reizi pieminēti 1333. gadā,  ko- 
pienas radušās 19. gs. sākumā. 
Izstādē parādīta Igaunijas žīdu 

dzīve no 14. gadsimta līdz mūsu 
dienām, kā arī žīdu piedalīša-
nās Igaunijas sabiedrībā tagad.

Izstādē apskatāmas fotogra-
fijas, dokumenti un citas liecī-
bas par žīdu dzīvi Igaunijā līdz 
1940. gadam un vācu un pa-
domju okupācijas laikā. Īpaši 
parādīta žīdu cīņa par tiesībām 
izceļot uz Izraēlu no 1967. līdz 
1988. gadam un jaunās  žīdu 
kopienas veidošanās kopš 1988. 
gada.

Heincam Erhardam – 100
Aktierim un komiķim Hein-

cam Erhardam  februārī apri-
tētu 100 gadu. Par viņu stāsta 
meita Grita Bertholde.

„Mūsu vecāki iepazinās Rīgā 
1934. gadā, apprecējās un 
laimīgā laulībā nodzīvoja 45 ga-
dus. Es esmu ģimenē vecākā 
meita un dzimusi Rīgā. Bērnī-
bā mani sauca par Gigi. Vi- 
siem vācbaltiem 1939. gadā va- 
jadzēja Latviju atstāt.  Pēc dau-
dziem gadiem tēvam kopā ar 
mani izdevās atbraukt uz Rīgu. 
Kad gājām gaŗām Elizabetes 
ielas namam 41/43, kam tēva 
karjērā savulaik bijusi liela 
nozīme, viņa acīs sariesās asa-
ras.    

 Tēvs bieži mums stāstīja par 
Rīgā pavadītajiem jaunības  
gadiem. Žēl, ka viņš nepiedzī-
voja jaunos laikus. Viņš noteikti 
būtu vēlreiz apciemojis šo 
brīnišķīgo pilsētu.

Tēvs mēdza rakstīt humores-
kas. Ieskatam viena.

"Tas notika kāda februāŗa 20. 
dienā. Termometrs rādīja mi-
nus 11 gradus un pulkstenis – 11 
priekšpusdienā, kad mūsu mājas 
priekšā plīsa lielā ūdensvada 
caurule. Vienā mirklī iela bija 
pārplūdusi un tūlīt arī sasalusi. 
Bērni steidzās uz ledus deldēt 

Pfeilitceru-Franku dzimtas „sešmeitiņas”
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Izdota pastmarka ar Heinca 
Erharda attēlu  

savu apavu zoles. Es šajās drais-
kulībās nevarēju piedalīties, jo 
nebiju vēl piedzimis. Pasaulē 
ierados tikai pret vakaru. Taču  
leduslauciņš tad jau bija saš-
ļūkāts un nekam vairs nederēja.

Slidošanu līdz šai dienai ne-
esmu iemācījies, arī peldēt ne-
protu. Bet rakstīt gan! Augst-
cienībā parakstos Jūsu Heincs 
Erhards."

            
BB lasījis P. Karlsons                           
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Gaidot laikraksta 60 gadu jubileju
Laiks ienāca katra latvieša mājā un stāstīja patiesību.

Fragmenti no publikācijām

1976. gads
Lidotājs Pauerss glabā 

latviskos cimdus
Pašā Losandželosas centrā ve -

selu bloku aizņem Biltmora vies-
nīcas celtne. Tā ir viena no reta-
jām viesnīcām Rietumu krastā, 
kas vēl saglabājusi veco labo laiku 
godību – divdesmitā gadu sim-
teņa architektūru ar greznām 
zālēm, marmora kolonnām un 
izšķērdīgiem zeltījumiem.

Nesen vecais Biltmors piedzī-
voja neparastu notikumu – ko -
mūnistu invāziju. Krusta halles, 
kas ved uz liftiem un sarīkojumu 
zālēm, mudžēt mudžēja no uni-
formētiem sarkanarmijas kaŗa-
vīriem, virsniekiem un čekistiem. 
Šur tur bija dzirdama arī krievu 
valoda. Ieeju balles zālē aizspros-
toja divi čekisti, kas kontrolēja 
„propuskas”. Kāda vecāka dāma, 
kas acīm redzot tikko bija iera-
dusies no lidlauka, ieraudzījusi 
uniformētos, tūlīt lika nest viņas 
koferus atpakaļ uz taksīti, jo viņa 
kopā ar komūnistiem negribot 
dzīvot.

Tikai ieejot lielajā balles zālē, 
atklājās „invāzijas” īstais iemesls. 
Tur tiesāja sagūstīto amerikāņu 
spiegu lidmašīnas U-2 lidotāju 
Geriju Pauersu. Daudziem vēl 
tagad būs atmiņā sensacionālais 
notikums, kad pie Sverdlovskas 
nogāza amerikāņu lidmašīnu. 
Tagad uz šī notikuma pamata 
Holivuda gatavo tikpat sensacio-
nālu filmu ar nosaukumu 
Operation Overflight. Biltmora 
balles zāle tiesas ainas filmēšanai 
bija izvēlēta tāpēc, ka tās 
architektūra ļoti līdzinājās Mas-
kavas Kolonnu zālei, kur notika 
īstā Pauersa tiesāšana.

Intervējot īsto Geriju Pauersu, 
atklājās, ka viņam arī senāk jau 
bijusi saskare ar latviešiem. Pēc 
notiesāšanas viņš dažus mēnešus 
pavadīja vieninieka kamerā čekas 
cietumā Lubjankā, pēc tam pār-
vests uz bēdīgi slaveno Vladimi-
ras cietumu pie Maskavas. Tur 
viņš ievietots divinieku kamerā, 
kur viņa pušelnieks bijis otrs tāds 
pats bēdubrālis, britu slepenā 
dienesta aģents Zigurds Krūmiņš. 
Dzīvojot gandrīz divus gadus 
vienā cellē, abi kļuvuši sirsnīgi 
draugi, mācījuši viens otram valo  -
du, kā arī dalījušies maizes 
kumosā, jo Zigurdam tuvinieki 
no Latvijas arvien piesūtījuši 
pārtiku, bez kuŗas būtu bijis grūti 
kaut cik saglabāt veselību. Reiz 
Zigurdam māte atsūtījusi pašas 
adītus skaistus cimdus ar lat-
viskiem rakstiem, kuŗus Pauerss 
glabā glabā kā dārgu piemiņu no 
drauga Krūmiņa. Krūmiņš, starp 
citu, sodu ir izcietis un dzīvo 
Latvijā. Pauersam, kā zināms, 
piespriestos desmit gadus neva-
jadzēja izciest. Jau pēc diviem 
gadiem viņu apmainīja pret 
kādreizējo komūnistu meistar-
spiegu Ņujorkā Ābelu. 

No sava kameras biedra Pau-
erss daudz ko uzzinājis arī par 

bijis arī Pauersa draugs Zigurds, 
bijušais leģionārs. Un tādu bijis 
daudz.

Tie visi bijuši brīvprātīgi un 
drošsirdīgi latviešu patrioti, kas 
bīstamajam uzdevumam pietei-
kušies aiz naida pret komūnistu 
okupantiem. Daudzas no šo pa -
grīdnieku gaitām esot tik sensa-
cionālas, ka pēc Pauersa domām, 
tur varētu iztaisīt pat vēl in tri-
ģējošākas filmas par viņa paša 
Operation Overflight.

Bet kas tādu filmu taisīs? Tagad 
ar komūnistiem esot jāsadzīvo. 
Bet laiki jau arī mainās un varbūt 
kādreiz tādu filmu tomēr varēs 
taisīt? Un ja sekmēsies pasākums, 
kuŗā patlaban esmu iesaistīts, tad 
tāda iespēja tiešām būs.

Vilis Lapenieks
(3. apr.)

Valda Mora
Jāņu nakts

Ļauj šonakt atkal skanēt, ļauj,
Tai senai līksmai stīgai,
Kas tavu balsi nesa reiz
No Zemgales līdz Rīgai.

Plūc Jāņu zāles smaržīgās
Dod vārdus dziesmai straujai,
Lai aizšūpo to draudzīgs vējš
Līdz Abavai un Gaujai.

No Vidzemes līdz Latgalei,
No Liepājas līdz Valkai
Lai atbalss mežiem pāri trauc
Un cauri jūras šalkai.

Kaut Tēva mājas pagalmam
Nav vainagotu vārtu,
Pret dzimtiem apvāršņiem
Dedz Jāņuguni sārtu.

Tā atspīdumu nespēs dzēst 
Nekāda vara ļauna,
Tas dega gadusimteņiem,
Tas degs arvien no jauna.

Lai tumsā paslēpjas, kam tīk.
Ap mums vēl gaisma stīgo,
Kad Jāņu naktī ieejot
Cits citu sveicam: Līgo!

To tautu nesalauzt...
Šīs nedaudzās rindas lai atgā-

dina, ka šodien ir Līgo svētki un 
rīt – Jāņu diena.

Tēvu, tēvu laikos un vispār ejot 
atpakaļ pagātnē, kā zinātnieki un 
pētnieki saka, cik vien tālu vēla-
ties, šāds atgādinājums būtu 
nevietā. Tad Jāņi vienmēr bija tik 
izcili latviešu dzīvē un līgo tik skaļš, 
ka nevienam par to nebija jāat-
gādina. Bet tagad, kad šo die na 
un rītdiena ir sarkanas tikai pašu 
kalendāros un patiesībā darba 
dienas, tik droši vairs ne  esam.

Morāls atbalsts dodams arī 
tiem krietnajiem tautiešiem, kas 
Jāņos mazus un lielus kausus 
pacels Austrālijā, lai līgodami 
sasildītos, jo tur ir ziema, un 
citur – lai karstumā dzesētu 
slāpes. Tāpat jāatgādina, ka lieki 
mēģināt iedzimtajiem iestāstīt, 

ko nozīmē Jāņi, un vienkāršākais 
ir piekrist viņu iztulkojumam, ka 
līgo ir let’s go! Karognesēji, kā 
vienmēr, protams, lai ir lepnā 
Jāņa vārda īpašnieki, Džoņiem, 
Johaniem un arī kādam Žanim 
asistējot bez nosarkšanas. Diez-
gan būs, ja drauga jautājumam 
– kur noparkoji savu kadiljaku, 
tādi atbildēs: „Man laimējās! 
Kumeļu piesēju tepat aiz stūŗa, 
bet tālu gan braucu pēc vainaga, 
ko uzmaukt tavā lielajā galvā!”

Kādēļ tik robusti? Tādēļ, ka 
„šis ir racionālu mācību un te  ch-
nikas piesātināts laiks”, kā bija jau 

kā teicis kādreiz Jānis Andrups, 
„ir dzīvības daudzinājums, ko 
tauta met kā izaicinājumu pret 
visiem tiem, kas grib tautu iz -
klaidēt un izdeldēt.” Un Andrejs 
Eglītis liecina: 

To tautu nesalauzt,
tā nezudīs nekad,
Ko Jāņu vainags zaļš 
un asins kopā tur!

(23. jūn.)
J. V.

Chronika
* Latviešu ev. lut. baznīcas Ame -

rikā (LELBA) pārvaldes pirmajā 
sēdē Čikāgā piedalījās arī archi-
bīskaps A. Lūsis. Viņš apstiprināja 
notikušās vēlēšanas un deva norā-
 dījumus turpmākam darbam.

Lelba automatiski skaitās visas 
tās draudzes un mācītāji, kas 
piederējuši LELDAA. Izstāšanās 
no LELBA ir arī reizē izstāšanās 
no Latvijas ev. lut. baznīcas un 
par to lemt tikai draudzes piln-
sapulce.

(3. apr.)

Pauerss, kuŗš tagad dzīvo Lo -
san  dželosā, filmā gan pats sevi 
netēlo, jo ir jau par vecu (Pauersu 
tēlo viņa līdzinieks Lī Mēdžers), 
bet viņš piedalās filmas uzņem-
šanā kā techniskais padomdevējs. 
Operation Overflight gatavošanā 
iesaistīti arī divi latvieši. Galvenais 
foto-techniskās puses režisors 
(Director of Cinematography) ir 
Vilis Lapenieks, jun. Bez tam 
nelielu lomu tēlo arī Holivudas 
latviešu aktrise Lidija Kristena.

rietumvalstu slepeno dienestu 
darbību komūnistu okupētajās 
territorijās īsi pēc kaŗa. Toreiz 
rietumnieki rēķinājušies ar iespē-
jamību, ka neparedzētu apstākļu 
dēļ varētu izcelties kaŗš un tāpēc 
jau laikus sagatavoti un okupē-
tajās zemēs iefiltrēti aģenti un 
aizmugures pretestības grupu 
organizētāji. Sevišķa vērība vel-
tīta tieši Latvijai kā centrālai un 
stratēģiski svarīgākajai Baltijas 
valstij. Viens no šiem aģentiem 

V. Lapenieks sarunā ar G. Pauersu filmas Operation Overflight 
uzņemšanas laikā. Aizmugurē – „čekists”, tulce un „tiesneši”

rakstīts šajā vietā pirms desmit 
gadiem. Pēc tam ir auļots vēl 
straujāk, kādēļ šodien grūti 
iedomāties, kur lai jaunajās sirdīs 
būtu varējis plaukt irracionālais 
papardes zieds, kad pasaulē jau 
tikpat kā zudusi cieņa pret zemi 
un debesīm. Mazāk palicis arī 
vecajiem. Pašu un labā kaimiņa 
jāņugunis, kas tik ilgi no pagātnes 
liesmoja uz tagadni, vairs ne -
mirdz tik lielas tādēļ, ka tāpat kā 
Blaumanis, esam jau atspiedušies 
uz margām un ar līgo atvadījušies 
no jaunības.

Droši, ka sen par lielu vīru 
izaudzis arī Skalbes mazais līgo-
tājs ar labo balsi. Vai viņš vēl 
līgo? Kāda dziļa balss saka – jā, 
kā gan citādi! Viņš taču bija 
gaišais zēns, un Pičs viņu pacēla 
uz saviem pleciem, lai puika jau 
mazs būdams redzētu, kā runā 
asiņu balsis. Vēlāk pasaule aiz-
klīdis, viņš redzēja, ka saulgriežu 
svētkus svin arī citas tautas, bet 
līgo bija tikai latviešiem.

Ja viņš palika dzimtenē, daudz 
bija gadu, kad līgo nedzirdēja un 
pakalnos ugunis nedega. Sirdīs 
tomēr, lai kā pūlējās varas vīri, 
neiznīcināja neko un jau 1960. 
gadā, par spītu visiem aizliegu-
miem, tik spontāna bija Jāņu 
svinēšanas izpausme, ka Maska-
vai tā vienkārši bija jāatļauj klusu 
ciešot.

Un kopš tā laika nav vairs 
jājautā, ko Jāņos tur dara Skalbes 
gaišais zēns. Viņš līgo, un „līgo”, 

* Ontario mākslinieku apvie-
nības (OSA) gadskārtējā izstādē, 
ko atklāja 31. maijā Toronto 
augstceltnē The First Canadian 
Place Kinga ielā un kas turpinājās 
līdz 25. jūnijam, latviešu māksla 
pārstāvēta ar trim darbiem. 
Nelaiķis Augusts Kopmanis, ilg-
gadējs OSA biedrs, reprezentēts 
ar bronzas skulptūru (tās zīmīgais 
nosaukums ir Sliding Down) un 
nesen OSA uzņemtais Kārlis 
Kronbergs – ar divām eļļas 
gleznām. No latviešu māksli-
niekiem ilggadējais OSA biedrs 
vēl ir Eduards Dzenis.

* Pirms 25 gadiem, 1951. gada 
24. februārī Vašingtonā nodibi-
nāja Amerikas latviešu apvienību. 
Tas bija svarīgs moments latviešu 
tautas vēsturē – sākums visam 
tam organizātoriskajam, nacio-
nālajam un kultūras darbam, ko 
ALA un vēlāk arī Pasaules brīvo 
latviešu apvienība veikušas. Tie, 
kas dibināja ALA, bija latvieši, 
kas atstāja Latviju pēc tam, kad tā 
bija iznīcināta kā neatkarīga valsts, 
lai izbēgtu no otras Padomju 
Savienības okupācijas. Pirmais ALA 
priekšsēdis bija Pēteris Lejiņš.

(28. apr.)
* Žurnāls The Canadian Com-

poser  ievietojis atzinīgu atsauk-
smi par CBC simfoniskās mū -
zikas plati, kuŗā ieskaņots Tāli-
valža Ķeniņa vijoles koncerts, ko 
dzirdēsim arī dziesmu svētkos 
Toronto, un 4. simfonija, ko 
komponists rakstīja atskaņošanai 
dziesmu svētkos Ķelnē.

(26. jūn.)
Publikāciju sagatavojis

P. Karlsons

Līgojam divi vien,
Neiet šurpu, neiet turpu;
Kad sanāca liela pulka,
Tad gan jauki atskanēja
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Silvija Skujiņa
Manas bērnības stāsts

Atmiņu tēlojums

(Turpinājums sekos)

Piezīmes no Svētās zemes
Izraēla, tuvplāni

Ligita Kovtuna

(Turpināts no Nr. 24)

(Nobeigums)

Pirms Lieldienām visur uzra-
dās šūpoles. Mums, bērniem, ne-
bija bail šūpoties, cik augstu var. 
Tad bija laiks krāsot Lieldienu 
olas. Ar zāles lapām, cieši apvī-
tām ap olām, mēs tās vārījām 
sīpolu mizās. Izgreznojām olas 
arī ar spožām lakas krāsām. 
Lieldienu rītā bija jāatrod zaķa 
krāsotā ola, ar ko „kaulēties”, 
ēdot brokastu.

Divas nedēļas tēvs un māte ap- 
mācīja ap 100 jauniešu iesvētei. 
Autoratu tai laikā vēl nevienam 
nebija, un vairākums jauniešu 
atbrauca ar divriteņiem. Man 
divriteņa nebija, bet man patika 
ar to mīties. Tiklīdz sākās iesvē-
tījamo mācības stunda, es izvēlē-
jos meiteņu divriteni ar skaistā-
ko tērpa aizsargtīklu un dzinos 
pa aleju, kur tagad plešas univer-
sālveikala auto novietne, turp un 
atpakaļ. Pirms iezvanīja starp-
brīdi, „vella pēdai” bija jābūt savā 
vietā. Negribēju, ka mani pie-
ķeŗ. – Vēlākos gados es dabūju 
jaunu melnu Omega dāmu div-
riteni ar spožu rudens krāsu 
aizsargtīklu.

Pavasaŗa svētdienā iesvētījamie 
jaunieši pulcējās mācītājmuižas 
pagalmā. Ar mācītāju priekšgalā, 
kolonnā pa divi, meitenes gaŗās 
baltās kleitās, zēni tumšos uz- 
valkos, gājiens devās pa aleju uz 
šoseju un tālāk uz baznīcu. Visā 
gājiena laikā baznīcas tornī arti-
lerijas pulka pūtēju orķestris  
spēlēja „Dievs Kungs ir mūsu 
stiprā pils”.  

Dārza krūmos es atradu lielu 
ligzdu ar kādām 30 vistu olām - 
Šis atradums bija viens no manas 
bērnības ceļastabiem. Mūsmājās 
astoņas vistas brīvi kašņājās vis-
apkārt. Reiz redzēju, kā vanags 
nogrāba vienu cāli un pazuda ar 
to gaisos. Tas satrieca manu bēr-
na sirdi. Vistas kļuva mans „jāja-
mais zirdziņš”,  līdz mēs Krustpili 
atstājām. Ar vistām es vadīju 
katru vaļas brīdi, un tās kļuva 
mani draugi. Jaunam gailim es 
mācīju tupēt man uz pleca. Vis-
tas bija dažādu sugu un atšķirī-
gās krāsās. Es tām devu parasti 
puķu vārdus. Rezēda, samtene, 

arī tūja. Pa atmiņu taku staigā-
jot, vēl arvien atceros, kā katras 
vistas ola izskatījās. Tūja dēja lie-
lu, ovālu olu ar „vasaras raibu-
miem” un vienmēr ar diviem 
dzeltenumiem. Pēc pacietīgas 
novērošanas es varēju pateikt, 
kuŗu olu katra vista izdējusi. 
Diendienā  salasīju olas un ievil-
ku ķeksīšus pret vistu vārdiem 
burtnīcas sarakstā. Mēneša 

beigās es 
savilku ga-
lus kopā. 
Varēju pa-
teikt, kuŗa 
vista ir ra- 
žīgākā dē- 
jēja. Tā 
v i e n m ē r 
bija tūja, 
bet viņas 
olas nede-
rēja perē-
šanai. Kāds 
gan varēja 
būt cālītis 
no divu 

dzeltenumu olas? Par dvīņu 
cālīšiem es vēl nekā nezināju.

Rudeņos es savācu dažādus 
sakņaugus un ziemā ierušināju 
tos sniega „ledusskapī”, lai vēlāk 
tie būtu svaigi vistu virtuvei. 
Vakaros liku savu „ģimeni” gu- 
lēt. Laktā katrai vistai bija sava 
vieta – gulta.  Pirmo laktā uzcēlu 
gaili, pēdējo - tūju. Tad es atkā-
pos, noliecu galvu un aizlūdzu 

par savām vistām un gaili. Biju 
mācīta teikt lūgšanu pirms gu- 
lēt iešanas. Es mīlēju savas vis-
tas, tāpat arī mazos cālīšus. Tos 
es ieliku grozā. Iespiedu savu 
seju starp dzelteniem, pūkai-
niem mīlulīšiem. Tie kutināja 
manu seju ar saviem maziem 
knābīšiem.

Reiz māte man prasīja vistu 
svētdienas pusdienām. Es biju 
izmisusi. Beidzot izvēlējos tūju. 
Tā bija nedraudzīga pret pārē-
jām vistām un drusku izskatījās 
pēc gaiļa. Tūju es noskūpstīju, 
bet pusdienas neēdu. Vēl šodien 
nespēju ēst vistas gaļu.

Vistas bija paradušas man se- 
kot. Mana mīlestība ar vistām 
beidzās, kad krievi atkal iebru- 
ka mūsu zemē. Prom bēgot, es 
sēdēju uz mantām autoratu 
pēcpusē. Kad auto sāka kustē-
ties, vistas un gailis skrēja man 
līdz, cita pēc citas palikdamas 
iepakaļ. Uz visiem laikiem. Es 
raudāju visu ceļu.

Vai Sarkanā armija apēda 
manas vistas un gaili?

Mīlestības tiltiņš starp mācītājmājmuižu un Krustpils 
baznīcu

Tirdzniecības ieliņā  Jaffo Tirgotāji gaida pircējus un, īsinot laiku, spēlē kardus

Jeruzalemē satiktais arabu zemnieks mani uzrunāja par sister un 
labprāt pozēja

Naktskluba saimnieks starp viesiem

Iepirkšanās iespējas Izraēlā ir tiešām daudzveidīgas - no īstas 
žīdu bodes...

... līdz elegantam dizaina veikalam
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Ar tādu nosaukumu pirms 
neilga laika durvis vēris Latvijā 
pirmais labdarības veikals Rīgā, 
Marijas ielā 13 – otrajā stāvā, 
Berga bazārā. 

Jāteic, ka „Ideju partneŗu 
fonda” nodibinājums ir visnotaļ 
apsveicams un noderīgs. Gan 
tiem, kam mājās kas lieks un 
labprāt atdodams citam, gan 
tiem, kam par maksimāli zemu 
cenu šīs lietas var iegādāties. 
Ieņemtā nauda tiek novirzīta 
dažādiem labdarības pasāku-
miem, arī atbalstam cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Veikalā ir 
daudz grāmatu un žurnālu, ser-
vīzes, jauni vai mazlietoti apģērbi, 
bērnu rotaļlietas, arī rotaslietas. 
Nesen veikalā notikusi mūzikas 
instrumentu izsole ar sekojošu 
koncertu. Pašlaik uz izsoli gaida 
1905. gadā izdota pavāru grāmata 
un glezna. Ir iecerēti labdarības 
koncerti un dažādi interesanti 
pasākumi gan pieaugušajiem, 
gan bērniem.

„Otrā elpa”

„Taupīgā saimniece”
Kā iebarot makšķernieku,

kuŗš neēd zivis?

Biezpiena torte ar augļiem

 „Ideju partneŗu fonda” direk-
tore Sabīne Sīle ir pārliecināta, 
ka „Otrā elpa” nav vienīgi veikals, 
kuŗā atrodamas noderīgas un 
interesantas lietas. Tā ir iespēja 
pievērst sabiedrības uzmanību 
labdarībai, vides saudzēšanai un 
sociālās atbildības jautājumiem. 
Un tā ir šī labdarības veikala 
pamatkoncepcija.

Apsēžoties uz oranža dīvāna, 
veikalā var nobaudīt svaigi vārītu 
kafiju, par kuŗu īpašā traukā 
jāiemet ziedojums – pēc katra 
vēlmes un rocības. 

„Ideju partneŗu fonda” direk-
tore Sabīne Sīle, kā arī labdarības 
veikala vadītāja Elīna Žagare 
uzsākušas patiešām svētīgu 
darbu.

„Ideju partneŗu fonda” draugi 
u atbalstītāji ir sabiedrībā zināmi 
cilvēki, tai skaitā Ieva Laukers un 
Aleksis Karlsons, advokātu birojs 
Kļaviņš un Slaidiņš, restorāni 
„Vincents”, „Fellīni”, „Bergs” un 
citi.

Makšķernieka dzīvesbiedrei 
jābūt gana gudrai un jāizdomā, 
kā pagatavot zivis, lai vīrs tās 
ēstu. AS Sentor Farm aptiekas 
„Kamēlijas aptieka” vadītājai Ine  -
sei Sniedzei tas ir izdevies. viņas 
vīrs, aizrāvīgs makšķernieks, 
kuŗš pats zivis nekad nav ēdis, 
tagad labprāt bauda Ineses gata-
voto īpašo zivju zupu.

Lūk, zupas recepte:
No līdakas, pievienojot garš-

vielas, izvāra buljonu. Kad tas 
gatavs, zivi izņem un buljonā 
izvāra sagrieztus kartupeļus un 
burkānus. Kad tie gatavi, izņem 
un sastampā kā kartupeļu biez-
putru. Pievieno kausēto sieru ar 
garneļu piedevu, kā arī izvārītās 
līdakas mīkstumu. Masu liek 
buljonā, pievienojot garneles 
(saldētas vai sālījumā). Nedaudz 
pavāra un pievieno dilles. Rezul-
tāts – maiga, neparasta zivju zupa.

Zupu, protams, var vārīt arī no 
laša vai citas zivs. Taču Ineses 

ģimenē ir iecienīta zupa no 
līdakas.

Interesanti, ka šāda Ineses ga -
tavota zupa iegaršojusies arī 
vedeklai un viņas ģimenei, kas 
agrāk pret zivju zupu esot 
izturējušies noraidoši.

Sēņu zupa Ineses gaumē 
Uz pannas eļļā vai sviestā sacep 

sagrieztus šampinjonus un sīpo-
lus. Kastrolī izvāra zupai sagriez-
tus kartupeļus. Kad tie gatavi, 
pievieno klasisko kausēto sieru 
„Dzintars”, pēc tam – ar sīpoliem 
saceptos šampinjonus.

Iznākot garšīga sēņu zupa.

Un atkal – ķimenes
Arī Inese, gatavojot ēdienu, 

piemēram, gaļas kotletes vai ko 
citu, nereti pievieno ķimenes. 
Taču viņa tās iepriekš uz pannas 
uzkarsē, tādējādi panākot spē-
cīgāku aromātu.

Grāmata ar šādu nosaukumu (izdota Rīgā 1942. gadā) ir skaistumkopšanas salonu „Ek se lence R” 
īpašnieces Regīnas Richteres ģimenes bibliotēkā. Kā solījusi, viņa Laika lasītājiem deva iespēju šajā 
grāmatā ielū koties. Lai gan grāmata tapusi laikā, kad taupībai bijusi liela nozīme, arī tagad reizēm 
neskādē par to piedomāt.
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Kā ja solījusi, pianiste Diāna 
Baibusa-Zandberga atklāj Laika 
lasītājiem savas īpašās un, šķiet, 
itin viegli pagatavojamās tortes 
recepti.

Nepieciešamie produkti: aptu-
veni 700 g cepumu (Diāna izman-
to „Selgu” vai „Šacha” cepumus), 
500 g (vai pat vairāk) labu biez-
pienu, 400 g saldo krējumu (ko 
saputo ar cukuru un vanilīnu), 
skābas ogas – upenes vai jāņogas 
(tās labi sarec), saldos augļus – 
persikus, bumbierus, saldos ābo-
lus, cietākas plūmes vai nektarīnus 
(pēc izvēles).

Biezpienu samaļ gaļas mašīnā, 
lai nebūtu kunkuļu. Pievieno sa -
putoto putukrējumu un izmaisa. 
Sagatavo skābo ogu maisījumu 
ar cukuru.

Uz pamatnes noklāj kārtu ar 
cepumiem un pārklāj ar skābo 
ogu maisījumu. Virsū uzliek biez  -

piena masu. Liek otru cepumu 
kārtu. Tai virsū – nedaudz skābo 
ogu maisījuma un persiku, nek-
tarīnu vai citu augļu šķēlītes. Tad 
atkal cepumu kārtu. Pārklāj ar 
skābo ogu maisījumu un pāri 
biezpiena masu. Pēc vēlēšanās 
var likt arī ceturto cepumu kārtu. 
Pēdējai cepumu kārtai pārklāj 
biezpiena masu. Dekorē pēc vēlē -
šanās. Ja torte paredzēta dzim-
šanas vai vārda dienai, tad ar jāņ -
ogām, piemēram, var „uzrakstīt” 
jubilāra gadu skaitli vai vārdu. 
Pēc vajadzības un vēlēšanās.

Torte līdz nākamai dienai jātur 
ledusskapī, lai kārtīgi ievelkas.

Kā stāstīja Diāna, ideāls savie-
nojums esot upenes ar persikiem 
vai nektarīniem. Torte izdodoties 
fantastiska. Jāteic, ka man, recep-
ti pierakstot, jau šķita, ka izjūtu 
tās burvīgo garšu.

Kartupeļu-ķimeņu zupa 
(1 personai)
½ l ūdens, 200 g kartupeļu, 8 g sviesta, 1 tējkarote miltu, ķimenes, sāls pēc garšas.
Nomizotus, gabaliņos sagrieztus kartupeļus pārlej ar ūdeni un novāra mīkstus, pieliekot sadauzītas 

ķimenes (stiprākai garšai). Tad uztumē ar sviestā apceptiem miltiem, piemet sāli un zupu vēlreiz uzkarsē. 
Laba piedeva šai zupai ir grauzdēta baltmaize.

(teksts saglabāts kā oriģināl rakstā)
Lappusi sagatavojusi: Armīda Priedīte

Ceptas kartupeļu un ābolu šķēles
1 kg vārītu kartupeļu, 700 g ābolu, 30 g sviesta, sīpols, sāls, timiāns.
Sviestu izkausē cepešpannā vai veidnē, saliek plānas vārītu kartupeļu ripiņas, tām virsū ābolu šķēlītes, 

kapātu sīpolu un timiānu. Pannu cieši apsedz un cepeškrāsnī cep gatavu. Lieliski garšo ar vai bez mērces.

Kartupeļu biezputra ar svaigiem kāpostiem
200 g kartupeļu, 80 g svaigu kāpostu, 5 kg sviesta, ¼ l kartupeļu ūdens vai vājpiena, sāls.
Svaigus kāpostus sagriež, sviestā uz pannas apcep un nelielā ūdens daudzumā izsautē mīkstus. Katliņā 

ieliek kartupeļu masu (iegūst, kā jau aizrādīts), pieliek svaigus kāpostus, pielej karstu kartupeļu ūdeni un 
mai sot uzkarsē.

Līdzīgi gatavo kartupeļu biezputru ar skābiem kāpostiem un ar sēnēm.

Kartupeļu biezputra ar spinātiem
(1 personai)
200 g kartupeļu, ¼ gl. vājpiena, 25 g spinātu, sāls.
Kartupeļus nomizo, novāra un samaļ gaļas mašīnā kopā ar spinātu lapiņām. Tad liek katliņā un 

karsējot kuļ, pielejot karstu pienu un piemetot sāli pēc garšas. Līdzīgi spinātiem biezputrai var pielikt 
tomātu biezeni.

Sausi vai cepti kartupeļi gaļas vietā 
Sausi vārītus, veselus vai strēmelēs ceptus kartupeļus var lietot ar labiem panākumiem gaļas vietā. 

Šādos gadījumos pie pietiekami lielas porcijas kartu peļu jāpasniedz dažādi sakņu vai dārzāju sautējumi, 
biezeņi un tml. ēdieni. Vārītie kartupeļi ir vieglāk sagremojami un mazāk sātīgi, turpretim ceptie 
kartupeļi ir grūtāk sagremojami, toties ļoti sātīgi. No piedevām še varētu minēt spinātu vai skābeņu sau-
tējumu, burkānu, kāļu, biešu vai svaigu kāpostu sautējumu vai biezeni. Mainot minētās piedevas, 
kartupeļus kā galveno azaida sastāvdaļu varam izlietot diezgan bieži.
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Sastādījuši Daiga un Ilmārs KalniKrustvārdu mīkla

N O V A D U  Z I Ņ A S

Līmeniski. 1. Automobilis. 3. 
Skujkoku mežs. 7. Mijkrēslis,   
pustumsa. 8. Ūdens transporta 
līdzeklis. 9. Gaujas pieteka. 12. 
Latviešu gleznotāja (1939). 15. 
Novietot, kraut. 17. Apkalpotāji, 
viesmīļi. 18. (Koku) skupsna. 20. 
Pilsēta Krāslavas raj. 22. Pamo-
dināt. 24. Slazdi, cilpas. 26. Lieli 
jūras vēži. 27. Ievērot; paklausīt. 

28. Infekcijas slimība. 29. Sievietes 
vārds (jūl.). 32. Spēcīgs. 34. Tikko 
manāma atšķirība. 35. Metalla 
naudas gabali. 36. Veiklība, izda-
rība. 37. Redzes organi. 38. Nau-
das vienības kādā ES valstī. 

Stateniski.  1. Populārs pirmska-
ŗa Latvijas nedēļas žurnāls. 2. Pu- 
čīni opera. 4. Ne tieši pretī. 5. Ne- 
novēlēt, būt nenovīdīgam. 6. Plo-

sīties. 10. Ziedojums; uz- 
upurēšanās. 11. Latviešu 
diriģents (1884-1956). 
13. Irt. 14. Ātraudzīgi la- 
pu koki. 15. Likt lietā, 
izmantot. 16. Organiskas 
izcelsmes iezis. 18. Iesau-
ka. 19. Ieskats, atziņas. 
21. Teiksmaini zvēri. 22. 
Savelti kādas vielas ga-
bali. 23. Posmi (norisē). 
25. Klosteŗa priekšnieks. 
29. Kaŗaspēka mācības. 
30. Nākamā dienā. 31. 
Sajūsma, aizrautība. 33. 
Tāda ar asu galu. 34. Tālu 
no centra; savrup. 

Krustvārdu mīklas  
(BL Nr. 24) atrisinā-
jums 

Līmeniski. 7. Statistes. 
8. Terapeits. 10. Spinets. 
11. Ātrijs. 12. Stends. 13. 
Anketas. 18. Kliperis. 19. 
Elefants. 20. Ananass. 21. 
Lapenes. 25. Skandijs. 27. 
Trifeles. 29. Vakanta. 31. 
Sparta. 32. Tonika. 33. 
Vitrīna. 34. Ritornele. 35. 

Skafandri. 
Stateniski. 1. Strītbols. 2. Mi- 

sija. 3. Kempings. 4. Zeltlape. 5. 
Spurts. 6. Standarts. 9. Antenas. 
14. Apenīni. 15. Gruntis. 16. 
Teteris. 17. Papeles. 22. Skalpelis. 
23. Sumatra. 24. Detektori. 26. 
Spaniels. 27. Titāniks 28. Stiprs. 
30. Kolbas.        
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Latvijā vasaras skaistākie svēt       -
ki ir Līgo svētki un Jāņi. Visgaŗā-
kā diena un visīsākā nakts... Līdz 
ar svētku izjūtu uzplaiksnī arī 
maz liet skumja atziņa, ka vasa   ras 
visskaistākās dienas, nupat, nu -
pat sākušās, pamazām kļūs ar -
vien īsākas. Visas puķes un zāles 
aug līdz Jāņiem, pēc tam sāk    
briest. Jāņi, precīzāk sakot, Līgo 
diena, ir brīdis, kad augšanas 
spēks un augu bioloģiskā ener    ģi  - 
     ja sasniedz kulmināciju. Saul-
griežos vākti augi - asinszāles, 
vīgriezes, sarkanais āboliņš un 
daudzi citi - savu īpašo enerģētis-
ko vērtību nezaudē arī pēc iz- 
žūšanas un uzliešanas tējai.

 Vasara ir pilnbriedā – pļavās 
un dārzos dižojas bagātīgs ziedu 
krāšņums. Dārzos zied cēlās ro-
zes, līlijas, gerberas, kautrīgie pu- 
ķuzirnīši, bet pļavas kā nosētas 
baltām zvaigznītēm – margrieti-
ņām. Tās Jāņos ir tradicionālās 
puķes meitu un sievu vaina-
dziņos. 

 Margrietiņa – parastā pīpene 
(Leucanthemum vulgare) ir Lat-
vijas nacionālā puķe. Lietuvas 
nacionālā puķe ir rūta. Bet Igau-
nijas nacionālais simbols un 
igauņu puķe ir Latvijā tik labi 
pazīstamā zilā rudzupuķe. Zilā ir 
viena no Igaunijas karoga krā-
sām. 

 Ir sākusies tūrisma sezona, un 
daudz ļaužu dodas uz kaimiņval-
sti Igauniju, taču uz robežas var 
gadīties pārsteigums. Igaunijas 
robežsargi no Latvijas puses ie- 
braukušajiem, ja tie šķiet aiz-
domīgi, uzdod jautājumus: kuŗš 

Meitām Jāņu vainadziņos uzzied baltās margrietiņas

ir Latvijas nacionālais putns    
(cielava) vai nacionālā puķe? 
Igaunijā skaidro, ka tādējādi va-
rot atklāt cilvēkus ar viltotu pasi. 
Līdzīgi it kā rīkojoties arī Latvi-
jas robežsargi. 

Latvijas nacionālā puķe mar-
grietiņa grezno Latvijas laukus 
un pļavas tieši ap Jāņiem. Baltās 
margrietiņas ir mīlestības sim-
bols, mūsu dzimtenes – Latvijas 
zieds un ar pozitīvu gaismas 
enerģiju lādēts uzticības aplie-
cinājums.

Rīgā ir puķu salons, aptieka    
un bērnudārzs „Margrietiņa”, arī 
Ventspilī ir bērnudārzs „Mar-
grietiņa”. Ar nosaukumu „Mar-
grietiņa” radīts pat gultas veļas 
komplekts - uz zaļa fona mar-
grietiņu pļava, kas, iespējams, 

labāk ieaijā saldā miegā. 
Vasaras saulgriežos visīsākā 

nakts ir no 21. uz 22. jūniju, kad 
parasti nelīst lietus. Teiciens „līst 
kā pa Jāņiem” atbilst Līgo dienai 
un Jāņiem - 23. un 24. jūnijam. 

Laika vērotāji Vilis Bukšs un 
Artūrs Mauriņš Jāņos un Līgo 
svētkos prognozē siltu laiku, taču 
arī šogad, kā ierasts, – dažviet 
uzlīs. V. Bukšs pieļauj, ka svētku 
dienās varētu sagaidīt pat krusu. 
Taču ap Jāņiem/Pēteŗiem laiks 
varētu mainīties, un jūlijā varam 
pieredzēt negaisa mākoņus un 
stipras lietus gāzes.

Laika vērotāji vasaru kopumā 
prognozē ar mainīgiem laika 
apstākļiem, bet tā daudz neat-
šķiršoties no iepriekšējām. 

Taču Līgo svētku un Jāņu 

svinēšana būs tik un tā. 
23. jūnijā Stāmerienes atpū-

tas kompleksa “Zušu nams” 
jaunajā estrādē līgotājus gaida 
Vasaras saulgriežu svinēšana „Lī-
go kopā ar LR2”. No plkst. 21.00 
līdz pat pēdējam līgotājam no-
tiks koncerts ar balli. Dziedāšana 
un dejošana kopā ar grupām 
“Bruģis”, “Velves”, Gvido Lingu 
un dj Viesturu Sproģi. Pusnaktī 
iedegs lielo Jāņu ugunskuru un 
sāksies apdziedāšanās. Visiem 
līgotājiem būs pieejamas telšu 
vietas ezera krastā, auto stāvlau-
kums, ugunskuru vietas. 

 Līgo vakarā, 23. jūnijā, pulk-
sten 19 visi līgot gribētāji tiek 
aicināti uz Druvienas pagasta 
Silmaču estrādi, kur Līgo svēt-
kus svinēs ar aizrautīgo teātŗa Latvijas nacionālā puķe - baltā margrietiņa

spēli „Jautrās dienas Jāņu priekš-
vakarā” pēc Rūdolfa Blaumaņa 
„Skrodeŗdienu Silmačos” motī-
viem. Ienākumi no biļetēm par 
teātŗa izrādi daļēji tiks ziedoti 
Silmaču mūzejam.

22. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 
22.00 pie Talsu tautas nama būs 
Zāļu tirgus un ies vaļā Jāņu 
ielīgošanas lustes.

23. jūnijā no plkst. 13.00 līdz 
2.30 naktī Krustpils pils parka 
laukumā Līgo svētki: tirdziņš, 
balle, spēlēs: „Labvēlīgais tips”, 
„Dāmu pops”, būs dejas kopā ar 
Pēteri Stutānu un grupu P.V.N. 

Nāc nākdama, Jāņa diena,
Tev ir pulka gaidītāju:
Govis gaida zaļa kroņa,
Meitas jaukas līgošanas.

Teksts un foto Valija Berkina

Kuldīgas domes projekts “Vecā Ventas tilta restaurācija un 
atraktīvas tūrisma territorijas izveide Kuldīgas sirdī” ieguvis Nacio-
nālo izcilības balvu. Tā Latvijā pasniegta pirmo reizi. Balvas mērķis   
ir atbalstīt profesionālo projektu vadīšanu un izcelt labākos paraugs.

Ventspils brīvostu apmeklēja Zviedrijas delegācija - krizes vadī-
bas un civīlās aizsardzības speciālisti no Zviedrijas Dzelzceļa, Auto-
ceļu un Jūrniecības administrācijas, Bruņotajiem spēkiem un Valsts 
administrācijas pārvaldes, tostarp speciālisti, kas pētī iespējas caur 
Latvijas ostām sūtīt kravas uz Afgānistānu.

Vecsaules pamatskolas un Bauskas 1. vidusskolas tautisko deju 
kopas no 12. līdz 14. jūnijam piedalījās starptautiskā festivālā Vācijā, 
Strembergas pilsētiņā netālu no Berlīnes. Deju svētki tur notika jau 
devīto reizi.

Tiesa pasludinājusi Ventspils zivju konservu kombināta mak-
sātnespējas procesu. Līdz pat pēdējam brīdim uzņēmuma vadība 
noklusējusi situācijas nopietnību, arvien solot darbiniekiem iz- 
maksāt aizkavēto algu.

Latgales Radio - vienīgajam plašsaziņas līdzeklim latgaliešu va- 
lodā - aprit trīs gadi. Pirmo reizi ēterā Latgales Radio skanēja 2006. 
gada 9. jūnijā Rēzeknē. Patlaban radio uzrunā ap 100 000 cilvēku 
auditoriju, kas aptveŗ visu Latgali: no Balviem līdz Daugavpilij, no 
Jēkabpils līdz Rēzeknei. Latgales Radio šobrīd nonācis financiālās 
grūtībās. 

Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī notika ASV Informā-
cijas centra rīkotā foto konkursa „Zemes diena – katru dienu” 
dalībnieku apbalvošana. Piedalījās ASV vēstniecības Latvijā preses un 
kultūras atašejs Raiens Roberts. Konkursa mērķis bija veicināt 
sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, izpratni par vides jautājumiem. 

Rēzeknes augstskola sadarbībā ar Šķaunes bibliotēku izsludina 
logo konkursu „Marijai Andžānei – 100”, kas veltīts vienai no izcilā-
kajām latgaliešu dzejniecēm pirmskaŗa Latvijā - Marijai Andžānei 
(08.09.1909. – 1986. Ņujorkā).

Starptautiskā lidosta „Rīga” šogad aprīlī apkalpojusi par 19,6% 
vairāk pasažieŗu nekā iepriekš, un tas ir lielākais pasažieŗu skaita 
pieaugums starp Eiropas lidostām, liecina Starptautiskās lidostu 
padomes dati. Eiropas lidostu kopējais pasažieŗu apjoms ir krities par 
4,8% salīdzinājumā ar 2008. gada aprīli. 

Godinot komūnistiskā terrora upuŗu piemiņu, Liepājā tika vai-
rāki atceres sarīkojumi, lai godbijībā noliektu galvu gan to priekšā, 
kuŗi pārdzīvojuši izsūtījuma un cietuma šausmas, gan to, kuŗi 
nogalināti vai gājuši bojā izsūtījumā vai apcietinājumā. Liepājas 
Centrālkapos notika klusuma brīdis pie deportēto piemiņas akmens. 
Liepājas Latviešu biedrības namā Liepājas Polītiski represēto kluba 20 
gadu atceres sarīkojumā kopīgi atcerējās gan padomju represijās 
pārdzīvoto, gan pēdējos divdesmit gados pieredzēto.

Liepājas jūrniecības mūzeja izveidei atvēlēta vieta ostas prome-
nādes vēsturiskajos spīķeŗos. Žūrija - profesionāli Liepājas un Latvijas 
architekti, vēsturnieki un kultūras jomas speciālisti - pēc divu mēnešu 
intensīva darba izvēlējās labāko jūrniecības mūzeja modeli, par 
uzvarētāju atzīstot architektu biroja SIA „Mark” piedāvāto risinājumu. 

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs sagatavojis jaunu 
piedāvājumu Liepājas iedzīvotājiem un viesiem – ekskursijas pa Lie- 
pājas rajonu, Kurzemi un arī uz kaimiņvalsti Lietuvu. Nākamā 
ekskursija paredzēta 27. jūnijā. Tās laikā varēs iegriezties Kalvenes 
zooloģiskajā dārzā „Cīruļi”, apskatīt Aizputes vecpilsētu, Apriķu muižu 
un tajā izvietoto rūķu kollekciju un daudz ko citu. Savukārt 4. jūlijā 
LRTIB organizēs ekskursiju uz Nīcas skaistajiem dārziem.

Maijā Liepājas ostā pārkrautas 353246,99 tonnas kravu - par 1,6 % 
vairāk nekā aprīlī, bet par 7,3 % mazāk nekā 2008. gada maijā. Tiek 
pārkrauta labība un labības produkti, kūdra, koksnes šķelda, ir sta-
bilizējies celtniecības materiālu kravu apjoms. 

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava
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Tā kā cauri Vašingtonai ved 
polītikas un mākslas lielceļi, tad 
šejienes latviešu saimei ik pa lai-
kam iekrīt klēpī negaidīta dāva-
na – latviešu namā Rokvillē 
iegriežas Latvijas ministri, māk-
slinieki un gara darbinieki, kas 
atbraukuši uz ASV galvaspilsētu 
kādā oficiālā nolūkā.

Tā svētdien, 7. jūnijā, pie 
Vašingtonas tautiešiem ciemojās 
dzejniece Māra Zālīte. Būdama 
Latvijas autoru biedrības prezi-
dente, viņa bija ieradusies uz 
starptautisku kongresu, kas vel-
tīts autortiesību jautājumiem. Šis 
pienākums tomēr viņu nekavēja 
apmeklēt dievkalpojumu latviešu 
dievnamā un pēc tam iepriecināt 
klātesošos ar dzeju.

Māra Zālīte ir viena no vispa-
zīstamākajām personībām mūs-
dienu latviešu rakstniecībā. Jau 
sākot ar 1970. gadiem viņa uzru-
nājusi savu tautu gan dzejā, gan 
skatuves darbos. Jaunībā viņu 
spēcīgāk valdzinājusi dzeja, bet 
brieduma gados viņa sevi vis-
spilg  tāk izpauž drāmaturģijā, 
rakstīdama lugas, mūzikālā teāt-
ŗa un rokoperu libretus par no -
pietnām ētiskām un vēsturiskām 
tēmām. Kā liecina drāmatisko 
darbu nosaukumi: „Pilna Māras 

Māra un  Maija pie Vašingtonas tautiešiem
istabiņa”, „Lāčplēsis”, „Indriķa chro-
nika”, „Tobago” un citi – Māra Zālīte, 
tāpat kā pirms simt gadiem Rainis 
un Aspazija, meklē iedvesmas 
avotus savas tautas folklorā un 
vēsturē. Ap  mēram tā stāstīju, 
stādot Māru priekšā vasarīgi un 
svētdienīgi noskaņotai publikai.

Viņa nolasīja virkni dzejoļu, 
tajos vedinādama klausītājus vē -
rot parastas parādības no kāda 
neparasta leņķa. Piemēram, ko 
domā dīķis? To, ka dzejnieki 
pārmērīgi cildina jūru un par 
maz apdzejo peļķes un dubļus. 
Bet ziema, gatavodamās uz gada-
laiku maiņu, rīko „diplomātisku 
pieņemšanu”. Mūsdienīgās meta-
foras un vārdu rotaļas lika klau-
sītājiem pasmaidīt, piemēram, 
kad dzejniece mūs ieveda „liegu-
ma zonā burtam r”, kur valda 
maigi mīkstas skaņas („lokana 
laipa, plūdens ūdens”). Taču 
Māru arī daudz kas satrauc; 
tamdēļ viņa nevēlas rakstīt smil-
tīs. „Es rakstu uz smilšpapīra”, 
viņa dzejolī saka. Lasījumu viņa 
nobeidza ar skaistu uzticības 
apliecinājumu savai tēvuzemei: 
„Tev par pilsoni, pasaule, nederu, 
/ Jo zinu, ka jābūt man Latvijā.” 
Ja viņa aizbrauks, tad tur lazdas 
neziedēs, Jānītis neatjās un krast-

Mārai Zālītei ziedus pasniedz Vašingtonas ev. lut. draudzes 
Dāmu komitejas priekšniece Maija Baumane. Priekšplānā dze-
jnieces vīrs Jānis Ķuzulis. Redzama arī LOV priekšniece Anita 
Juberte
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malā svecītes nopūtīs vēji.
Atbildot uz klausītāju jautāju-

miem Māra Zālīte pastāstīja par 
cenzūru padomju režīma laikos. 
Tā darbojusies daudzos līmeņos, 
sākot ar pašcenzūru. Lai varētu 
publicēt dzeju, kas toreiz tautai 
bijusi „dzīvības maize”, pat vis-
iecienītākajiem dzejniekiem bija 
jāveltī dzejolis kādam varas sim-

bolam (Ļeņinam, partijai). Māra 
pauda nožēlu, ka trimdā dau-
dziem to nācies grūti saprast. 
Viņa pati tikusi cauri vieglāk, jo 
sākusi dzejot jaunākos laikos, 
kad prasības jau bija kļuvušas 
mīk stākas. Nobeigumā klausītāji 
priecājās par negaidīto iespēju 
tikties ar Māru Zālīti un pateicās 
viņai ar aplausiem un ziediem.

Nedēļu pirms tam, tikpat ne -
cerētā kārtā, Vašingtonas latviešu 
saimi ar savu mākslu apveltīja 
operdziedone Maija Kovaļevska. 
Ieradusies, lai debitētu Vašing-
tonas operā, viņa neatteicās pa -
ciemoties latviešu namā un ar 
savu balsi kuplināt kārtējo diev-
kalpojumu. Ne jau katru svēt-
dienu Vašingtonas latviešu diev-
namā dzied starptautiska mēroga 
operzvaigzne! Viņas nodziedātā 
Bacha-Guno „Ave Maria” izska-
nēja izjusti, krāšņi un spēcīgi; 
dievnama telpa gandrīz šķita par 
mazu tāda kalibra balsij. Pēc tam 
Maija tikās ar tautiešiem pie kafi-
jas tases.

Dažas dienas vēlāk (4. jūnijā) 
skatījām Maiju Kovaļevsku uz 
Vašingtonas operas skatuves Liu 
lomā „Turandotā”. Šo cildeni 
pazemīgo, līdz nāvei uzticīgo 
verdzeni Maija nospēlēja skaisti, 
visā pilnībā atbilstot savai lomai, 
gan ar tīro, lirisko dziedājumu, 
gan ar skatuvisko tēlu. Izrādei 
beidzoties, visiem tēlotājiem ap -
lausi; Maijai Kovaļevskai – ovā-
cijas. Vašingtonas operas publika 
bija atklājusi jaunu mīluli. Un 
mēs, viņas tautieši, jutāmies bez-
gala lepni.

Vilnis Baumanis

Otavas latviešu ev. lut. Miera draudzes baznīcā Vasarsvētkos, 
31. maijā, notika iesvētības; no kreisās: draudzes priekšniece 
Ligita Miezīte, Reinis Krams, Rebeka Baumgarte un Kristaps 
Kuplais (viņu pēc apmācībām Otavā iesvētīja Rīgas Jaunās 
Ģertrūdes baznīcā), draudzes mācītājs Māris Ķirsons

Iesvētības Lestene  –
Latvijas svētvieta

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes baznīcā Losan-
dželosā prāvests Dāvis Kaņeps 7. maijā iesvētīja sešus jauniešus, 
no kreisās: Ilze Matsona, Kārlis Tolks, Liene Kārkliņa, Andris 
Matsons, Aija Matsone, Varis Kārkliņš

Kaira Rande Kristberga bei-
gusi Columbia College Chicago, 
iegūstot bakalaura gradu. Viņa ir 
korporācijas Varavīksne locekle. 
K. R. Kristberga turpinās papil-
dināt zināšanas Writers Institute 
Saratogā, Ņujorkas pavalstī.

Latvijas apciemojuma laikā man 
bija iespēja aizbraukt uz Lesteni, 
kur atdusas Otrā pasaules kaŗā 
kritušie Latviešu leģiona kaŗavīri. 
Braukšana vairs nebija tik patīka-
ma, kad asfaltu nomainīja gran-
tēts, līkumots ceļš. Taču varēja 
vērot ainavu. Ziema vēl nebija 
at  kāpusies un pavasaris īsti sā -

cies. Uz ceļa sniegs, ledus, ūdens 
peļķes. Mājas lielāko tiesu pelē-
kas, tikai paretam kāda atjaunota 
un saposta. Un tad ieraudzījām 
staltu dievnamu – Lestenes baz-
nī  cu, ko apjož mūris. Blakus baz-
nīcai ir liels laukums. Te rindās 
plāksnītes ar uzrakstiem. Pašā 
centrā atrodas pelēkā granītā 

Ilona Studente pie ieejas Kurzemes Brāļu kapos

Kaŗavīru apbedījumi pie Lestenes baznīca

cirstais ,,Dzimtenes – Mātes –  
Lat   vijas” tēls. Sienā iekalti daudzi 
tūkstoši citur kritušo latviešu 
kaŗavīru vārdi, kritušo vecums – 
18, 19, 20... gadu.  Pie plāksnītēm 
noliktas puķes. Arī mūsu apcie-
mojuma laikā atbrauca ģimenīte 
un nolika puķes. Gribējās apstā-
ties un paklusēt... Cik daudz asiņu 
izliets un cik aizlauztu likteņu...  
Lija lietus... Bet varbūt tā bija 
svētība, kas nāca no debesīm pār 
tiem, kuŗi savu galvu nolikuši 
par mūsu tēvzemi. Mēs varam būt 
gandarīti, ka arī mūsu līdzekļi 
palīdzējuši izveidot šo piemiņas 
svētvietu, kur atdusas mūsu tau-
tas dižie dēli.

Ja apciemo Latviju – noteikti 
aizbrauc uz Kurzemes brāļu ka -
piem Lestenē!

Lestenē pabija un
savos iespaidos dalījās

Ilona Studente
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* Latvijas sie-
viešu koris „Dzin-
tars” pie dalīsies 
Kana das Lat-
viešu Dziesmu 
svēt ku koncertā 
un 28. jū nijā 
plkst. 16 sniegs 
koncertu arī 

Toronto Latviešu centrā. Infor-
mācija un ieejas biļešu iegāde 
Latviešu centra birojā, tālr. 416-
759-4900.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes lauku īpašumā „Sidra-
bene” bērnu vasaras nometne 
šogad notiks no 12. jūlija līdz 9. 
augustam, gadskārtējie Bērnu 
svētki 26. jūlijā, Sporta svētki – 
1. augustā un basketbola turnīrs 
– 12. septembrī. Sv. Jāņa ev. lut. 
latviešu draudzes lauku īpašumā 
„Saulaine” bērnu vasaras nometne 
notiks no 8. līdz 22. augustam.

* Mākslas vēsturnieks Māris 
Brancis Kanadas apmeklējuma 
laikā viesojās arī Latviešu centrā, 
un 27. maijā kluba „Umurkumurs” 
telpās interesanto stāstījumu par 
mākslas dzīvi un izstādēm Latvijā 
papildināja ar foto uzņēmumiem. 

Toronto
R. Norītis

Montreala
M. Štauvers

Izjusts un pār  -
dzīvojuma jūtu 
bagāts šogad 
bija Trīsvienī-
bas latviešu lu  -
terāņu draudz-
es Aizvesto pie  -
miņas dievkal-

pojums, kas no   tika tieši 14. jūnija 
pēcpusdienā Latviešu centrā. Tas 
bija pulcinājis 40 dievlūdzējus un 
to vadīja māc. M. Ķirsons. Tā 
ievadā un beigās piemērotu 
mūziku atskaņoja drau  dzes 
ērģelnieks Bruce Thicke. 
Garīgajām pārdomām māc. Ķir-
sons bija izvēlējies lasījumus no 
Mozus grāmatas un 137 psalmu. 
Vairāk kā simt aizvesto vārdus 
no dažādiem Latvijas novadiem 
lasīja mācītājs, Roberts Klaiše, 
Maira Kaniņa, Marija Steprāne. 
Lasījuma laikā tautas melodijas 

Interesantais stāstījums izraisīja 
arī pārrunas Ingrīdas Bulmanes 
vadībā.

* Toronto latviešu Pensionāru 
apvienības 11. jūnija sanāksmē 
Latviešu centrā pieminēja pa -
dom ju komūnistiskās okupācijas 
režīma sodītos un deportācijās 
aizvestos latviešus. Sanāksmi ieva  -
dot, norises vadītāja Liene Mar-
tinsone uzsvēra deportēto pie-
miņu kā vēsturiski svarīgu liecību 
latviešu tautas nākamajām paau-
dzēm. Sanāksmes dalībnieki ar 
tradicionālo dziesmu „Daudz 
baltu dieniņu...” sveica Tamāru 
Rubeni 90 gadu jubilejā. Priekš-
nesumu daļā Aizvesto piemiņai 
veltītus dzejoļus deklamēja Kārlis 
Pavasars, Imants Lapiņš un Liene 
Martinsone. Patriotiskas dzies-
mas dziedāja DV Kanadā vīru 
koris diriģentes Īrisas Purenes 
vadībā. Apvienības ziemas un pava-
saŗa sezonas nobeiguma sanāk-
sme notiks 25. jūnijā plkst. 13 
Latviešu centrā. Mūzikālos priekš-
nesumus un kopdziesmas vadīs 
pianiste, diriģente Īrisa Purene.

* Sv. Andreja ev. lut. latviešu 
draudzes māc. Ilze Kuplēna-
Evarte 15. jūnijā Jorkas kapsētā 
izvadīja 10. jūnijā Princeses Mar-
garitas slimnīcā mirušo Mirdzu 

ar flautu atskaņoja Andrejs 
Vītols. Lūgšanas laikā Jānis Ma -
teus (gitara) un Andrejs Vītols 
(flauta) instrumentu pavadībā 
dziedāja gan solo, gan dueta 
dziesmas. Korāļos bija A. Lūša, 
L. Breikša, K. Skalbes un K. 
Kundziņa teksti ar J. Vītola, Br. 
Skultes un I. Ramiņa meldijām. 
Pēc dievkalpojuma desmit dalīb-
nieki vairākās automašīnās devās 
uz Montreal West pilsētas nama 
laukumu, kur atrodas 20. gadu 
simta abos pasaules kaŗos kritušo 
kanadiešu kaŗavīru piemineklis, 
lai noliktu Latvijas karoga krāsās 
rotātu skuju vainagu aizvesto 
pie    miņai. To Montrealas Latvie-
šu organizāciju padomes vārdā 
izdarīja MLOP priekšnieks un 
Latvijas goda konsuls Kvebekā 
Roberts Klaiše, nolasīdams Kārļa 
Skalbes mocekļiem veltīto dze-
joli. Mūsu mazajā sabiedrībā šis 
bija zīmīgs un savā vienkāršībā 
labi izdomāts pasākums.

Latviešu pensionāru apvie-
nības kārtējais saiets šogad noti-
ka agrāk kā citus gadus – 11. 
jūnijā. Tādēļ izpalika Jāņu svinē-
šāna. To vadīja priekšnieks V. Pa- 
egle. Sakuma ar klusuma brīdi 
pieminēja mirušo apvienības 

biedru Jāni Arvīdu Ezerosi. Pēc 
tam viņš deva īsu veltījumu 1941. 
gada 14. jūnijā un 1949. gada 26. 
maijā aizvesto piemiņai. Teica 
lūgšanu. Prof. Staņislavs Jeru-
manis iepazīstināja klausītājus, 
skaitā 40, ar dažādo vitamīnu 
no  zīmi un to nodrošināšnu vese-
līgā miesā. Tas bija vērtīgs snie-
gums. M. Štauvers nolasīja Veide  -
manes interviju ar dzejnieku 
Knutu Skujenieku. Par to savus 
komentārus sniedza viešņa no 
Latvijas Asja Peize, atzīdama 
dzejnieka atziņas par noderīgām. 
Veidojās labāka izpratne par 
notikumiem Latvijā, protams, 
katram sava.

Biedrzine Ilga Strautiņa sveica 
3 dzimšanas dienu jubilārus – 
Ilgu Poruku, Gloriju Morris un 
Mārtiņu Štauveru, kā arī Asju 
Peizi, kas dzimusi tieši saieta 
datumā. Nebija ieradies Valentīns 
Klētnieks.

Saimnieces pabaroja lielo saimi 
ar garšīgām pusdienām un bija 
klājušas  saldumu galdu.

Vasarā rēgulārie saieti apvienībā 
nenotiks. Toties 16. jūlijā, plkst. 
13, latviešu centrā pensionāri 
tiksies pārrunu saietā pie līdz-
atnestiem groziņiem.

Veroniku Erdmani. Viņa dzi-
musi 1928. gada 22. janvārī 
Ventspilī. Par aizgājēju sēro dzī-
vesbiedrs Ādolfs, dēls Edmunds 
un meita Kevina ar ģimenēm, 
tuvinieki un draugi Kanadā un ASV.

Astoņdesmit var uzskatīt par 
visapaļāko skaitli, jo, to rakstot, 
veidojas  trīs aplīši.  Apaļš gadu 
skaitlis nozīmē apaļu jubileju, un 
apaļās jubilejas ir labs iemesls 
radu un draugu sanākšanai. Tā -
pēc prāvesta Viļa Vārsberga ģime -
ne rīkoja viņa apaļiem gadiem 
piemērotas svinības 23. maijā 
meitas Kristas ģimenes mājā.

Jubilāru apsveica radinieki no 
tuvienes un tālienes. Vistuvākie 
viesi gan radniecības, gan attālu-
ma ziņā bija bērni – dēls Viktors 
ar sievu Kristīni un meitām 
Emmu un Zoi (Zoe); meita 
Krista ar vīru Maiklu Bredburnu 
(Michael Bradburn) un dēlu 
Miku, mācītāja gaitu turpinātāja  
meita Anita ar vīru Andri Pāžu 
un meitām Kristīni un Leksiju. 
Tālu ceļu no Dofina salas 
(Dauphin, Alabama) bija mēro-
jusi jubilāra jaunākā māsa Baiba 
Gesa (Guess) ar vīru Kenu. Otra 
māsa, čikāgiete Anna Lāčkāja 
bija ieradusies ar visiem saviem 
bērniem un mazbērniem, kamēr 
vecākajai māsai Maijai līdzi bija 
divi dēli un divas meitas ar 
ģimenēm.

Vilis savu dzīvesbiedri Birutu 
1960. gada atveda no Kanadas. 
Viņu sveikt no aizrobežas bija 
atraukusi Birutas māsa Valda 
Adlere ar meitu Lauru un dēlu 
Robertu, brālis Jānis Grīnbergs 
ar sievu Eriku un dēliem  Andreju 
un Kārli, vedekla Konija (Connie) 
un četri mazbērni – Maija, 
Matīss, Angus un Lūiss (Louis).

Pirmo reizi Vārsbergu ģimenes 
svinībās piedalījās brālēns Matīss 
Kārkliņš no Kalifornijas, kas pār-
celts darbā uz Čikāgas apkaimi. 
Jācer, ka ar laiku būs iepējams 
iepazīt un radu pulkā iesaistīt arī 
viņa ģimeni.

Vilis ir mīļš vīrs, tēvs, vectētiņš, 

Prāvestam Vilim Vārsbergam 80 gadu jubileja
L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

tēvocis, brālis, krusttēvs, svainis;  
latviešu sabiedrībā viņš ir pazīs-
tams mācītājs,  prāvests, LELBAs 
pārvaldes priekšnieks,  Teoloģijas 
fakultātes dekāns Latvijas Univer-
sitātē, Gaŗezera administrātors 
un dedzīgs latviešu patriots.

Viļa Vārsberga panākumu un 
piedzīvojumu bagātā dzīve sākās  
Praulienas pagasta „Silkaļpu” 
mājās 1929. gada 1. jūnijā. Viņš 
bija otrais bērns Viktora un 
Martas (dz. Barbans) ģimenē. 
Beidzis Praulienas pagasta pamat -
skolu, viņš paspēja vienu gadu 
mācīties Madonas ģimnazijā, 
pirms ģimene devās bēgļu gaitās 
– ar pašu zirgiem līdz Liepājai, ar 
kuģi uz Brēmenhāfenu un vil-
cienu līdz Berlīnei. Tur 1945. 
gada 18. martā uzlidojumā noga-
lināja tēvu un, būdams vienīgais 
vīrieša kārtas ģimenes loceklis, 
16 gadus vecais Vilis uzņēmās 
ģimenes galvas pienākumus.

Ģimnaziju Vilis beidza „dīpīšu” 
nometnē Hersbrukā un kopā ar 
māti un māsam 1949. gadā izce-
ļoja darbā uz Misisipi kokvilnas 
laukiem. Senatobijas pilsētiņā 
mācītājs Pāvils Ķirsons bija 
dibinājis latviešu draudzi. Viņš 
uzņēmās tādu kā tēva gādību par 
draudzes jaunajiem puišiem un 
trim saviem ,,dēliem” – Vilim, 
Vitautam Grīnvaldam un  Laim-
dotam Grendzem – sagādāja Ap -
vienotās luterāņu baznīcas sti-
pendiju. Viņi 1950. gada ru  denī 
sāka studēt Midlandes kolledžā 
(Midland College, Fre mont, 
Neb  raska). Ieguvis bakalaura 
gradu angļu valodā, Vilis iestājās 
Čikagas luterāņu semi nārā un 
pēc tā beigšanas viņu 1957. gadā 
ordinēja par mācītāju. Pirmos 12 
gadus Vilis bija mācī tājs ame-
rikāņu draudzēs – Miči genas 
pavalstī Albionā un Konstantinē. 

Viņš uzzināja, ame  ri  kāņu gaidu 
organizācija pārdod savu nomet-
ni pie Gaŗā ezera (Long lake, 
Three Rivers, MI). Vieta šķita 
ļoti izdevīga, jo tuvu latviešu cen-
triem Čikāgā, Kala mazū, Det roitā 
un Klīvlandē. Vilis Vārsbergs pār -
liecināja lat viešu draudzes un 
organizācijas, ka nometne ir 
vajadzīga un piedalījās tās pirk-
šanas procesā. No 1969. līdz 
1973. gadam Vilis atstāja mācītāja 
darbu un, būdams administrātors, 
vadīja Gaŗezera izveidošanu – 
bērnu nometni un vasaras vidus-
skolu. Līdz šai dienai viņš uzska-
ta Gaŗezeru par vienu no saviem 
,,bērniem”.

Ciānas latviešu draudze Čikagā 
meklēja mācītāju, un 1973. gadā 
Vilis atsāka darbu savā profesijā. 
Kalpodams lielajā Ciānas drau-
dzē, viņš bija iniciātors LEDAs 
(Draudžu apvienība) veidošanai, 
kas vēlāk pārtapa par Latviešu 
evaņģeliski luterisko bazīcu Ame  -

rikā (LELBA). No 1984. līdz 
1993.gadam Vilis Vārsbergs bija 
LELBAs pārvaldes priekšnieks. 
Būdams Latvijas baznīcas pār-
stāvis trimdā, viņš cīnījās par 
mūsu baznīcas tiesībām divās 
Pasaules luterāņu federācijas 
(Lutheran World Federation) 
sanāksmēs Eiropā.

Jau pirms Atmodas laikā viņš 
sāka braukt uz Latviju, tikās ar 
mācītājiem un izmantoja katru 
iespēju sprediķot baznīcās, runāt 
radio un lasīt lekcijas. 1994. gadā 
pārcēlās uz Rīgu un uzņēmās 
Teoloģijas fakultātes dekāna pie-
nākumus Latvijas Universitātē. 
Archibīskaps E. Rozītis sevišķi 
uzsvēra šo faktu savā apsveikumā: 
„Kad citi dodas atpūtā, tu ap -
ņēmies vadīt un veidot Latvijas 
Universitātes teoloģijas fakultāti, 
un arī pēc šī posma tava dzīve 
arvien bijusi cieši saistīta ar 
dzīves uzdevumu, arvien jaunā 
lomā pildot gana pienākumu.”

Vilis Vārsbergs 80 gadu vecumā 
ir Sv. Pēteŗa draudzes mācītājs 
Čikagā un cer, ka izdosies apvie-
not turienes luterāņu draudzes.

Par nopelniem baznīcas un 
teoloģijas laukā Latvijas Univer-
sitāte Vilim Vārsbergam piešķīra 
doktora gradu 1996. gadā un par 
nopelniem Latvijas labā viņš 
2002. gadā saņēma Triju zvaigžņu 
ordeni.

Ģimenes, luterāņu baznīcas un 
latviešu tautas atzinību Vilis ir 
godam nopelnījis. Četrdesmit 
de  vi  ņus gadus Viļa līdzgaitniece, 
palīdze, atbalstītāja un stiprinātaja 
bijusi dzīvesbiedre Biruta. Klusā, 
laipnā, pacietīgā Biruta nekad 
nav meklējusi ievērību vai godu. 
Vili var salīdzina ar kuģi, kas 
dodas vētrainos ūdeņos, gūst 
uzvaras, piedzīvo arī sadursmes 
un ievainojumus, bet Biruta 
viņam ir kā mierīga osta, kur 
valda dziļa, sirsnīga  mīlestība. 

Maija Grendze

Prāvesta Viļa Vārsberga jubilejas svinībās; priekšā ceturtā no kreisās māsa Baiba Gesa (Guess), 
jubilārs Vilis Vārsbergs ar mazdēlu Maiklu Bredburnu, viņa sieva Biruta ar mazmeitu Kristīni, 
māsa Anna Lāčkāja, māsa Maija Grendze ar mazdēlu Valdi Slokenbergu
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Latvijā ārsta Artura Tereško vārds 
ir pazīstams daudziem. Aptiekās 
nopērkami pāri par trīsdesmit 
dažādu veselības tēju sastāvu, kas 
pagatavoti pēc viņa priekšrakstiem. 
Un daudzi jau sen ir pārliecinā-
jušies par tēju labvēlīgo iedarbību.
Vai fitoterapeits pats dzeŗ 
tikai veselības tējas vai dod 
priekšroku kafijai, melnajai 
vai zaļajai tējai?

Melnā tēja man ir vairāk pie 
sirds. Bet es rīkojos viltīgi. Uzleju 
melno tēju, pēc tam eju dārzā un 
noplūcu kādu pienenes lapiņu, 
kādu nātres lapiņu, pelašķīti un 
ielieku krūzītē, kuŗā aplieta melnā 
tēja. Kad viss ievilcies, nokāšu un 
dzeŗu.
Bet vajag taču zināt, kādu 
zālīti noplūkt.

Ja cilvēkam dārzs ir tīrs, tad var 
plūkt visu pēc kārtas. Gan plikstiņš, 
gan naudulītes, piemēram, ir toni-
zējoši. Mūsu dārzā ir visādi augi.
Jūsu dzīvesbiedre Baiba man 
stāstīja, ka jūs esot tāds dabas 
bērns. Jums patīkot staigāt pa 
pļavām un laukiem. Vai tiesa?

Kuŗam gan tas nepatīk?! Lai 
gan... ir cilvēki, kas baidās spert 
kāju ārpus celiņa. Baidās arī no 
odiem, kas, protams, kož. Starp 
citu, šogad Latvijā ir ļoti daudz 
odu. Latvija pamazām pārvēršas 
par odu zemi. Jāuzmanās no 
ērcēm. Taču vajag vilkt mugurā 
vienas un tās pašas drēbes, lai tās 
jau būtu piesūkušās meža un 
lauku smaržas. Lai tās ar šo smaržu 
ir piesātinātas. Un nevajag ģērb-
ties pārāk spilgtās krāsās, ne bal-
tās, ne sarkanās. Lai gan uz balta 
ērce ir labāk saredzama. Taču ērce 
uz balto tieši arī krīt. Bet ērce tik 
ātri nepiesūcas. Vajag atrasties 
miera stāvoklī kādas 15 minūtes 
vai pat pusstundu. Lai nenotiek 
nekāda kustība. Pārnākot mājās, 
tūlīt jāpārģērbjas. Vislabāk arī  no -
skaloties dušā. Pie reizes pārbau-
dīt, vai nav piesūkusies ērce. Čūs-
ku pie mums ir maz. Un kas tad 
paliek? Paliek viss skaistais! Dažā -
das puķītes. Daba krāso tik saska-
nīgām krāsām. Iekrāso madaras, 
pīpenes, asinszāli. Koši! Tagad vēl 
nav īstais krāšņums. Jo daļa jau 
noziedējusi. Bet cits ir vēl gaidās. 
Gaida, kad būs sprādziens. Un 
tas būs ap Jāņiem.
Vai aizraušanās ar zāļu tēju vāk-
šanu jums ir sen, jau pirms iestā-
šanās Medicīnas institūtā?

Mums vecmāmiņa vāca visādas 
zālītes. Viņa gatavoja arī dažādas 
dziras un smērītes. Bērnībā mani 
gan tas pārāk neinteresēja. Man 
tie bija gandrīz klaušu darbi, kad 
vajadzēja iet lasīt zālītes. Kad 
kļuvu par ārstu – tad gan. Taču 
sākumā manīju, ka man neizdodas 
tik labi, kā tas bija vecmāmiņai.
Kur pēc Medicīnas institūta 
jūs strādājāt?

Strādāju laukos. Bērzgalē biju 
lauku ambulances vadītājs. Manā 
aprūpē bija trīs pagasti.
Kad sākāt pievērsties veselības 
tējām, to vākšanai un gatavošanai?

Pa īstam pievērsos, kad biju ap  -
guvis adatu terapiju. Izrādījās, ka 
šī joma ir diezgan zinātniski 
pamatota. No vienas puses, ada-
tiņa ir kā veselību stimulējošs 
rīks, kā zirgam pātadziņa. Taču 
zirgam vajadzīgas auzas. Un šīs 
barības vielas ir ārstniecības augi, 
kas cilvēka veselību pēc tam baro. 
Nepietiek viņam ar maizīti un 
kartupeli vien. Viņam ir vajadzīgs 
arī ļoti daudz kas cits – mikroele-
menti un citas vielas. Un jo vairāk, 
jo labāk. Nevis kvantitātē, bet 

Daba krāso, un daba dziedē
Fitoterapeits Arturs Tereško sarunā ar Armīdu Priedīti

kvalitātē. Un lai netrūktu mik-
roelementu!

Ārstniecības augi ir jāpazīst. 
Jāzina, kāds augs un ko tas satur. 
Jāzina, kuŗš augs satur glikozīnus, 
kuŗš alkoloīdus un kuŗš vairāk 
miecvielas. Kuŗš augs iedarbojas 
uz centrālo nervu sistēmu, kuŗš 
uz veģetātīvo un kuŗš uz asins-
vadiem. Protams, ir jāpamācās. 
Taču labi ir tas, ka augi satur 
daudz dažādu vielu. Vienā augā 
var būt pat desmit bioloģiski 
aktīvu vielu. Nātrīte, piemēram, 
satur vitamīnus, dzelzi, aminoskā-
bes, triptofānu (vienu no neaizstā -
jamām aminoskābēm, kas kavē 
tauku nogulsnēšanos aknās). Pa -
ņemot vienu augu un ieskatoties 
tā sastāvā, redzams, kas darbojas 
pret aterosklerozi, kas pret aknu 
distrofiju, pret paātrinātu sirds-
darbību...

Manuprāt, ļoti neomulīgi ir lie-
tot sauju zāļu, kādas desmit tab-
letes, ko ārsts izrakstījis. Domāju, 
ka vairāk par divām zālēm vien-
laikus nedrīkst lietot. Bet cilvēki 
ļoti daudz dzeŗ zāles. Un ārsti 
vienlaikus izraksta ļoti daudz 
medikamentu – asinsspiediena 
sa  mazināšanai, sirds ritmam, mie -
gam, pret galvassāpēm, pret locī-
tavu sāpēm, vēl pret kaut ko citu. 
Bet ir jāmeklē sakne, no kā slimī-
ba cēlusies. Ārstē ar zālēm, piemē-
 ram, paaugstinātu cholesterīna 
līmeni un reizē arī paaugstinātu 
asisnsspiedienu. Bet varbūt labāk 
būtu paārstēt aknas! Uzlabot aknu 
darbību. Jo aknas nosaka arī cho-
lesterīna līmeni, ar to ietekmējot 
asinsvadu stāvokli, glikozes līmeni, 
attīra organismu no sārņiem. Taču 
kas notiek mūsu medicīnā? Mēs 
aknas nevis ārstējam, bet vēl vai-
rāk bendējam ar zālēm, ko lieto-
jam simptomu dzēšanai. Mūsu 
medicīna diemžēl nav noskaņota 
uz to, lai atrastu slimībai sakni 
un iedarbotos tieši šajā līmenī.
Fitoterapiju jūs apguvāt ne 
jau uzreiz?

Studijas bija triju gadu gaŗumā. 
Nepietiek ar to vien, ka zina, ko 
katra viela satur, ir jāzina arī, kā 
tā darbojas, kā uzvedas, uz ko 
iedarbojas.
Cik gadu jau nodarbojaties ar 
fitoterapiju?

Tā pa īstam, kopš sāku gatavot 
tējas, piecpadsmit gadus. Taču 
mans ārsta darba mūžs ir jau 
trīsdesmit trīs gadi. Fitoterapijā 
acīmredzot gadus divdesmit.
Vai tas ir jūsu uzņēmums, kas 
gatavo šīs veselības tējas?

Jā. Un es esmu ārsts zemnieks. 
Man ir reģistrēta zemnieku saim-
niecība. Protams, sīkzemnieks ar 
diviem hektariem zemes! Bet, zināt, 
Cēsu rajonā ir tāda visai šausmi -
noša statistika: kopš kādreizējiem 
kolchozu laikiem tagad tiek ap -
strādāti tikai kādi 12% tīrumu, 
kur zemnieki kaut ko sēj un 
stāda. Pārējais viss guļ atmatā. 
Man, protams, tas ir lieliski! Man 
tur aug māllēpes, kosas, kumelī-
tes, pelašķi, asinszāle, avenes, 
bērzi... Viss! Un tādā veidā man 
ir tūkstošiem hektaru! Ja kāds man 
vaicā, ko es daru viņa tīrumā, tad 
atbildu: kāpēc tu te neko nedari? 
Kāpēc  tu aizaudzē?
Veselības tēju iedarbību droši 
vien jūs esat pārbaudījis arī 
pats uz sevi?

Pārbaudu uz sevi stipras iedar-
bības vielas. Indīgas vielas. Pagā-

jušā gadā, piemēram, izmēģināju 
zilās kurpītes iedarbību. Man gan 
nekas nekait, taču es gribēju re -
dzēt, cik iedarbīga ir manis paga-
tavotā  5% zilās kurpītes tinktūra. 
Pēc cik pilieniem parādās aprak-
stītās intoksikācijas pazīmes. Grā -
matās rakstīts, ka iedarbībai jābūt 
jau pēc 40 pilieniem, taču es ie -
dzēru 60 pilienus un tikai tad 
parādījās nepatīkama sajūta, dedzi -
noša sajūta mēlē. Citas drogas 
iedarbību pārbaudīju šogad. Paga -
tavoju pēc farmakopejas likumiem 
plankumainā suņstobra tinktūru. 
Maksimālā terapeitiskā deva, ko 
nedrīkst pārsniegt, ir 40 pilienu, 
taču es iedzēru 80 pilienus des-
mitprocentīgas tinktūras un tikai 
tad sajutu nelielas galvassāpes. 
Protams, cilvēka organisms ir 
katram atšķirīgs. Un, kam ir laba 
veselība un labas atindēšanās spē -

attīrīšanai, sirds veselībai vai 
kādām citām? Varbūt šo likum-
projekta izstrādi lobē farmacijas 
firmas, saskatot zāļu tējās zināmu 
konkurenci?
Jūsu tējas var lietot arī ilgstoši?

Protams, lietot var ilgstoši, taču, 
ja uznāk nepatika pret kādu tēju, 
tad lietošana ir jāpārtrauc jo ar 
šo nepatiku organisms signālizē, 
ka pietiek. No otras puses, dažas 
tējas, lai panāktu efektu, jālieto 
ilgstoši. Negribu īpaši lielīties, taču 
ir bijuši daudzi gadījumi, kad 
pusgadu lietojot tēju nieŗakmeņu 
šķīdināšanai, tie pazuduši. Vai 
arī – pēc ilgstošas sirds veselības 
tējas lietošanas normālizējies 
asinsspiediens. Protams, vienlai-
cīgi es arī iesaku, kādus produk-
tus lietot, no kādiem atturēties. 
Ēdienam un ūdenim ir milzīga 
nozīme veselības uzturēšanā. Pa -
cientei ar fibromiomu ieteicu 
lietot tēju, kuŗas sastāvā bija plik-
 stiņš, madara, vārnkāja, raspo-
diņš, āmulis... Pēc pusgada veido-
jums izzuda. Nebija vajadzīga 
chirurģiska iejaukšanās. Un tas taču 
ir lieliski! Manām veselības tējām 
gan nav momentāna iedarbība, 
tā ka, šodien to iedzeŗot, rīt jau 
būsi vesels. Tā nenotiek. Tūlītējs 
efekts ir vienīgi chirurga darbam. 
Mums, fitoterapeitiem, viss ir 
palēnām, bet notiek.
Un var iztikt bez ķīmiskām zālēm?

Daudzos gadījumos var. Pievie-
nojot medikamentozai terapijai 
ātrstniecības augu tējas, var zāļu 
devas samazināt, un vēlāk var bez 
tām iztikt. Nesen pie manis at -
nāca pacients, kuŗu es pirmajā 
brīdī nepazinu. Savulaik viņš bija 
izblīdis, uzpampis, bet tagad ir 
normālā izskatā, jo viņam uzla-
bojusies nieŗu darbība.
Jūsu dzīvesbiedre Baiba ir homeo-
pate. Vai viņa saviem pacientiem 
arī iesaka jūsu veselības tējas?

Jā, viņa saviem pacientiem ie -
saka gan savas, kā es mēdzu teikt, 
„bumbiņas”, gan arī šīs tējas. Mēs 
esam labs tandems. Tikai viena bēda 
– pēc tam nevaram sadalīt laurus! 
Kuŗam bijuši lielāki nopelni, – joks!

Vai jums ir liela komanda, kas 
pēc jūsu priekšrakstiem gatavo 
zāļu tējas?

Visā mūsu pasākumā ir iesais-
tīti divpadsmit cilvēki, kas staigā 
ar sirpīšiem rokās un vāc drogas. 
Ar divām automašīnām aizbrau-
cam uz laukiem. Mums palīdz 
arī zemnieki. Ir deviņas zem-
nieku saimniecības, kur nopietni 
vāc un gatavo dažādas drogas. 
Viņiem ir griežamās mašīnas, 
žāvēšanas sieti, siltumnīcas ar 
melno plēvi, žāvē arī bēniņos, 
šķūņaugšā. Daži pat ir atteikušies 
no govju turēšanas, lai drogās 
neiesūktos kūts smakas. Zemnieki 
nosprieduši, ka mēs esam viņiem 
izdevīgāki. Priecājos, ka ir zem-
nieku saimniecības, kas ļoti nopiet -
ni darbojas ar drogu vākšanu un 
kaltēšanu. Tās ir sertificētas biolo-
 ģiskās zemnieku saimniecības.
Arī pats jūs taču ievācat zālītes?

Vasarā kādas divas trīs stundas 
no rītiem izbraucu uz saviem 
laukiem, kur aug nātrīte, māllē-
pīte, upes Veronika, vējmietiņš... 
Sagriežu, sasmalcinu, uzlieku 
žāvēties, un tas man ir ganda-
rījums. Tas ir fizisks darbs, kad 
arī arī  līst sviedri. Taču tas man 
dāvā prieku. Jebkuŗš cilvēks taču 
var iziet pļavā un pamēģināt sev 

savākt kādu zālīti un puķīti, kas 
viņu uzrunā, kas viņam iepatīkas. 
Pēc tam jau var noskaidrot, kā šo 
augu sauc un kam tas ir derīgs. 
Jebkuŗš to var izdarīt un gūt lielu 
gandarījumu un lielu veselības 
pieplūdi. Tas dod spēku kaulos.
Pie jums uz konsultācijām 
nāk cilvēki, ne tikai lai 
saņemtu ieteikumu, kādu 
veselības tēju labāk lietot?

Atnāk arī cilvēki, kuŗi apgājuši 
loku lokus un kuŗiem nav noteikta 
diagnoze. Mēs mēģinām atrisināt 
arī diagnostikas mīklas. Un bieži 
vien  izdodas. Reizēm atnāk cil-
vēks, kuŗam ir depresija, bet atklā -
jas, ka viņam ir hepatīts vai cuku-
ra diabēts. Cukura diabēts jāārstē ar 
tabletēm un insulīnu, jo nav tādu 
augu, kas spētu insulīnu aizstāt.
Vai jūs Latvijā esat vienīgais 
pazīstamais fitoterapeits?

Ar ārsta izglītību – vienīgais. 
Starp citu, pie mums Latvijā fito-
terapija nav īpaši attīstīta. Neviens 
ar to nopietni nenodarbojas. Man 
jau arī nav laboratorijas. Nav izmē-
 ģinājuma dzīvnieku. Vienīgais dzīv -
nieks esmu es pats. Toties jebkuŗš 
var paskatīties, kas fitoterapijas 
jomā notiek pasaulē. Un tur notiek 
daudz kas ļoti nopietns. Darbojas 
lieli izpētes institūti. Preparāti tiek 
izmēģināti klīnikās. Ārsti šajā no -
zarē aizstāv doktora disertācijas.
Drīz būs Jāņi.
Kā jūs tos parasti svinat?

Mums ir viens rituāls. Gandrīz 
visa ģimene – ar dzīvesbiedri Baibu, 
ar meitu Ilzi (mācās Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultā-
tes otrā kursā) un suni Fredi (dēls 
Andris ir dizaina mākslinieks – 
kaļ un metina dažādas interesan-
tas lietas no metalla un šajos 
rituālos ne vienmēr piedalās) – 
visi bariņā ejam salasīt pēc iespē-
jas vairāk dažādu puķīšu – ziedo-
šas un neziedošas. Kuŗš vairāk 
salasīs dažādu augu. Tādējādi  ir 
noskaidrojies, ka mūsu laukos var 
brīvi salasīt aptuveni 230 dažādu 
nosaukumu augu. Tas nav pārāk 
daudz! Un, ja labi pameklētu, 
varētu atrast vēl. Mums Latvijā ir 
ļoti bagāta un daudzveidīga augu 
valsts. Varbūt ne tik krāšņa kā 
kaut kur dienvidos, taču daudz-
veidīga. Zālītes mēs salasām dienā 
un vakarpusē braucam kaut kur 
līgot. Vislabāk kādā upītes krastā. 
Esam iecienījuši Zvārtas iezi. Tur 
ilgus gadus  ārstu sabiedrībai bija 
līgošana. Arī šogad Ārstu kon-
gresa dalībnieki dosies uz Zvārtas 
iezi līgot. Mūsu ģimenē nav nevie na 
Jāņa. Bet Jānis ir pats spēcīgākais 
vīriešu vārds. Austrumos ar šo vār -
du apzīmē vīrišķo enerģiju JAN. 

Jāņu naktī daudz staigājam, ar 
dzeršanu īpaši neaizraujamies. Ja 
nelīst lietus, daba ir tik atvērta, 
putnu dziesmas un smaržas, un 
gaiss. Visiem ieteiktu šo nakti iz -
 baudīt, pastaigājot pa lauku ceļiem, 
tīrumiem un pļavām. Izbaudīt 
dabas ziedēšanu un attīstību, jo 
šajā naktī tā ir virsotne.
Jūsu ģimenē visi acīmredzot 
labi pazīst visus augus, zālītes.

Protams. Meita ir ļoti daudz strā-
dājusi drogu vākšanā. Pirmajos 
gados arī žāvēšanā un griešanā. 
Viņa ir tik daudz padarījusi! 
Baiba, būdama homeopate, pazīst 
vēl vairāk augu nekā es, galveno-
kārt eksotiskos, kas pie mums 
nav sastopami, bet homeopatijā 
tiek plaši lietoti.
Vai mūsu avīzes lasītājiem 
esat ar mieru darīt zināmu 
sava kabatas tālruņa numuru?

Lūdzu! Tālrunis: 29484457

jas, tas var panest lielāku devu. 
Kāpēc es šīs vielas pārbaudīju? 
Tāpēc, ka fitoterapija ir arī ar 
stipri iedarbīgām vielām. Un šie 
divi augi, kuŗu iedarbību pārbau-
dīju uz sevi, ir piemēroti audzēju 
ārstēšanai. Un, lai būtu pārlieci-
nāts, ka nekas slikts nevar notikt, 
var būt tikai labums, – pārbaudīju 
šīs vielas uz sevi. Domāju, ka ar 
to mana veselība netiks pabojāta. 
Un, ja ir bijusi kāda slikta šūna, 
tad es to esmu noindējis.

Arī veselības tēju iedarbībai ir 
jātic. Bet dažreiz cilvēks, ieraugot 
sastāvā kādu indīgu zālīti, vaicā, 
vai tad es gribot viņu noindēt.  
Ķīmijterapijā ir desmitreiz indī-
gākas vielas nekā zilajā kurpītē, 
un tās atstāj graujošu iespaidu uz 
veselību, jo līdz ar audzēja šūnām 
iznīcina arī veselās organisma 
šūnas, kas ātri dalās. Augu ķīmio-
terapija ir daudz nekaitīgāka, un 
tai ir nākotne.
Vai visas pēc jūsu priekšrakstiem 
gatavotās zāļu tējas var dzert 
arī profilaktiski?

Jā, jā. Turklāt cilvēkiem, kuŗiem 
ģimenē ir asinsvadu problēmas, 
laikus vajag sākt dzert vilkābelīti, 
māteri, mārsilu. Vairāk sirds ve se -
lības tējas. Protams, tiem, kam ir 
slimas locītavas, jālieto glikoza-
mīns, kuŗa tējās diemžēl nav. Taču 
no drogām ļoti piemērotas ir pur va 
vārnkāja, kosas (satur siliciju), 
tāpat lazdas. Man ir arī speciāla 
tēja locītavām.

Eiropā vēl atļauj rakstīt nosau-
kumu, piemēram, sirds veselības 
tēja vai tēja nierēm... taču tiek 
gatavots likumprojekts, kas aiz-
liegs tējām šos nosaukumus. 
Nezinu, kā es tad varēšu apzīmēt 
savu tēju sastāvu!?... Ko es rak-
stīšu tējām, kas domātas aknu 
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If you own Property in Latvia you may want our help. American-Latvian full service
Property Management, Rentals, Leasing, Sales and Purchasing.

 Legal assistance with property issues, estates, inheritance, accounting,
engineering, remodeling, purchasing and sales.

We can Help! Large or small properties. Free consultation.
Tevzemes@gmail.com 727-471-8410 (US phone number that rings in our Riga office.)

Tel: 371-6728-3832, Tel/Fax: 371-6728-0195, Mobile: 371-2939-7788 
Kr. Barona iela 31, Riga, LV-1011

Managing Assets in Latvia  since 1992

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

 Latviešu
Saldskābmaize

 2 Lb. = $8.00 (US) + S & H

Aivars Sturis
616/897-9525

Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES B&B
Burvīga nakšņošana

Jūrmalas sirdī – Jomas ielā!
Vēsturiski iekārtotas,

klusas un romantiskas istabas 
ģimenes viesu mājā

(pusstundas braucienā  no Rīgas).

tālr.: +371 29408416
e-pasts: majoru.promenade@gmail.com

JŪRMALĀ

Vīrietis 73 stiprs, glīts, dzimis amerikānis,
izaudzis Latvijā. Vientuļš. Vēlos atrast ticīgu, patstāvīgu, 

brīvu, jauku dāmu ap 65 Amerikā vai Australijā un pie 
viņas palikt. Rakstiet, lūdzu, ar nesenu foto.

a/k 6 Koknese LV – 5112 Latvia

Sieviete 57 gadi meklē 
darbu par izpalīdzi 
mājsaimniecībā.

Tel.: +371 20225188.
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L atv ijā

D a n č u 
klubs Rīgas 
tehniskaj ā 
universitātē 
(RTU) vai 
J a u n i e š u 
brīvā laika 

centrs. Šis nav nekāds hip-hop 
mūzikas klubs! Šeit otrdienu  
vakaros var dzirdēt tikai tautis-
kas melodijas un folkloras dvē-
seles skaņas. Spēlē Ilga Reizniece 
un citi talantīgi muziķi, iespējams 
iemā cīties dančus un dažās 
stundās kārtīgi nosvīst, lecot 
„Krakovjaku“ un sacenšoties 
„Zaglītī“. (http://www.folkdance.
lv/lv/)

Iet un pasēdēt alus dārzā.  
Vecrīgā ir daudz un dažādu alus 
dārzu, šogad ir atvērts jauns 
Doma laukumā, tajā par 90 santī-
miem var nobaudīt puslitru „Al -
dari“ vai Piebalgas alu! Alus dār-
zā var novērot cilvēkus, it sevišķi 
tūristus, var viegli patērēt dažās 
stundiņas un kopā ar draugiem  
pasmieties.  

Aiziet uz politisku diskusiju.  
Sestdien, 6.jūnijā bija  pašvaldību   
ES parlamenta vēlēšanas. DELNA 
bija noorganizējusi debates pil-

Imanta un Jūlija vectēva laukos ar rabarberiem

EVS dalībnieku plašajā pulkā ir jaunieši no Latvijas, Vācijas, 
Anglijas, Francijas, Zviedrijas, Beļģijas un citām valstīm

Pieci darbi, ko darīt Latvijā

Eiropas Vasaras skolai – 30!

Ar Pitsburgas universitātes stipendiju šovasar radās iespēja doties sešu nedēļu praksē uz Eiropu. Savu projektu veicu, strādājot Okupācijas 
muzejā.  Tā kā mani interesē Austrumeiropas studijas, man šķita noderīgi veltīt savas savas spējas tik nozīmīgam muzejam. Muzeja darbinieki 
ir bijuši bezgala laipni, palīdzot iedzīvoties Latvijā.  Šīs sešas nedēļas Latvijā dod iespēju iedzīvoties ikdienas gaitās un pašai izbaudīt visu to, ko 
Latvija piedāvā.

sētas galvas „Kāda būs pretko-
rupcijas politika Rīgā?“ Debates 
vadīja TV raidījuma „Kas notiek 
Latvijā?“ žurnālists Jānis Dom-
burs. Kandidātiem uzdeva iz -
skaidrot savus viedokļus par 
korupcijas situāciju un aicināja 
izteikties, kā viņi to apkaros. Žēl, 
ka brīdī, kad pavērās iespēja 
diskutēt visiem klausītājiem, 
puse deputātu kandidātu aizgāja 
no debatēm. Tā ir, politiķiem 
patīk runāt, bet nevis izskaidrot.  
(http://www.delna.lv/lat/)

Apmeklēt Rīgas tirgus. Latvijas 
zemenes, rabarberi, rupjmaize, 
skābais krējums, salātiņi, dilles, 
redīsi, tomāti, burkāni, kāposti, 
piens, siers, loki, saldskābmaize, 
kartupeļi, ķirši, gurķi, utt. Vai 
lasot jau netek siekalas?

Apciemot senču dzīves vietu.  
Es apciemoju savu vectēvu, kurš 
vasarās pamet ASV un dzīvo lau-
 ku mājās netālu no Valmieras, 
Rencēnu pagastā. Nebiju tur 
bijusi kopš bērnības, un manu 
sirdi bija pārņēmusi ziņkārība,  

Imanta 
Nīgale
Pitsburgā

Laiks ir tas, kas nestāv uz vie-
tas, un šogad jau klāt 30 gadu 
jubileja vienam no pamatīgā-
kiem un latviskākiem veido-
jumiem mūsu sabiedrībā – 
Eiropas Vasaras skolai (EVS)! 
EVS vienmēr ir bijusi vieta, kur 
latviešu jaunai paaudzei atrast 
„savu Latviju”. Ar draugiem no 
dažādām zemēm, ar latviešu val-
odu, vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru, 
rotkalšanu, mākslu, teātri, pod-
niecību, EVS avīzi, prieku par 
kopā pavadīto laiku.

Sākusies 1979.gadā Minsterē, 
Vācijā, ar Latviešu ģimnāzijas 
internāta vadītāja Imanta Baloža 
rosīšanos un Annas Ziedares – 
līdzīgas skolas dibinātājas Aus-
trālijā Dzintaros – padomiem, 
90. gadu sākumā, pārnākot uz 
Latviju, EVS ir spējusi pastāvēt 
visus šos gadus. Protams, pateic-
oties palīgiem, kuriem pirmā 
vietā vienmēr bijusi mūsu tautas 
dzīvā spēka saglabāšana. EVS 
vadītāji un galvenie rīkotāji pa -
rasti ir bijuši pieredzējuši peda-
gogi, piemēram, Imants Balodis, 
Pāvils Johansons, Dzidra Pur -
male, Māris Slokenbergs, Aija 
Priedīte, Austris Grasis, Ilze 
Šakare, Lilija Zobena-East, Zuze 
Krēsliņa-Sila, Viktors Grigulis, 
Laima Speakman-Brown, Rita 
Brūvere, Velga Zēgnere. Un, pro-
tams, pats galvenais – daudzi 
simti skolēnu, kas šajos gados 
EVS ir guvuši zinības un jaunus 
draugus!

30 gadi ir laiks, kad jāapstājas 

un jāskatās apkārt – kas paveikts 
un kas vēl veicams. Tāpēc šogad 
kopā ar skolu, kas notiks Maz-
salacā, nolemts organizēt salido-
jumu visiem, kuri jūt sevī EVS 
garu, visiem, kuri kādreiz bijuši 
EVS.

Tātad – Mazsalacā (būs auto-
buss nokļūšanai no Rīgas) 7., 
8., 9. augustā (no piektdienas 
līdz svētdienai). 

7. augustā, sākot no plkst.14, 
sporta spēles, jautrās stafetes. 
Padomāts arī par vecāko, vidējo 
paaudzi (šautriņu sacīkstes), 
vakarā – dejas, atpūta, veco drau-
gu sarunas. 8. augustā – pārrunas 
„EVS nākotnē”, pēcpusdienā – 

Jauno Laiks Jūsu mājās pienāks 
sešas reizes gadā!

Laika pastāvīgie pasūtinātāji to saņems kopā ar 
kārtējo avīzes numuru

bez maksas.
Jauno Laiku iespējams pasūtināt atsevišķi par USD 16,-

Maksu sūtiet ar čeku vai naudas pārvedumu pēc Laika adreses

Laikraksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840

Lūdzu piesūtīt man pielikumu Jauno Laiks pēc šādas adreses:

(Mr./Mrs./Ms.)______________________________________

___________________________________________________

Tālrunis _______________________________

Pievienoju čeku, Money Order par US $ __________________

Paraksts _________________________________

Steidzieties to dāvināt saviem draugiem, bērniem, mazbērniem!

Diāna Rudzīte, Laika administratore Amerikā

EVS lielais priekšnesums, balle. 
9. augustā – senākā, izturīgākā, 
smaidīgākā, apaļākā, kārnākā 
EVSnieka apbalvošana.

Pieteikties var nekavējoties, 
rakstot uz epastu: janis.zeg-
ners@gmx.de  un norādot savu 
vārdu, uzvārdu, epastu, tālruni, 
adresi.

Lūgums vecākiem un vecvecā-
kiem, kuri izlasījuši šo rakstu un 
kuru atvases kādreiz bijušas 
EVS, – nododiet šo informāciju 
viņiem! Lai prieks par atkal satik-
tiem draugiem ir arī viņiem!

EVS-30
rīcības komiteja

vēlējos dzirdēt visu, ko vectēvs 
atceras no savām bērnības die-
nām. Redzēju, kurā pakalniņā 
ģimene svinējusi Jāņus, uzzināju, 
ka mežos vēl arvien atrodas kara 
laika lādiņi. Iztēlojos, kā vectēvs 
savulaik ar zirgu vedis pienu uz 
pienotavu. Tā kā bija vasaras-
svētki, bija jāapciemo arī kapi. 
Manas ģimenes senču kapi ir 
vairāk nekā simt gadus veci.

Gatavojoties šim braucienam, 
biju nedaudz nobažījusies, ka Lat  -
vijas krīze ļoti ietekmēs manus 
piedzīvojumus un vispārējo lab-
sajūtu.  Bet  tie vietējie jaunieši, 
kurus esmu satikusi,  ir noskaņoti 

visnotaļ pozitīvi. Jādzīvo gan 
taupīgāk, taču cilvēki turpina 
izbaudīt dzīvi, ejot uz koncer-
tiem, iepirkties, plānojot burziņus 
(jauns sinonims vārdam „ballī-
te“). Esmu pārliecināta, ka lat-
viešu izturība pārdzīvos arī šo 
laiku. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka 
mēs, ārzemju latvieši, turpinām 
uzturēt saites ar Latviju, pārce-
ļoties šeit uz dzīvi vai apmeklējot 
Latviju vismaz kā tūristi.

Ai, skaistā tēvu zeme,
Tavu lielu jaukumiņu!
Ik smildziņa noziedēja
Sudrabiņa ziediņiem.
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Ain Haas, Indianapolis
Renewed interest in traditional 

folk music of the Eastern Baltic 
region in recent decades has led 
to a boom in making archaic-
style Baltic psalteries, but infor-
mation about how to play these 
instruments has not always been 
readily available.  Prospective 
enthusiasts have often struggled 
with figuring out how to hold 
their newly crafted instruments, 
what tuning system to use, where 
to position their fingers for 
chords, and how to pluck the 
strings.  The existence of distinct 
regional techniques complicates 
the situation.  This article com-
pares how different groups from 
two of the Baltic countries, 
Estonia and Latvia, solved such 
problems through their own 
processes of rediscovery, rein-
vention, innovation, and diffu-
sion.

The first of the four revivals 
under consideration here 
occurred among the Latvian 
exiles who had fled to Western 
countries to escape Soviet occu-
pation at the end of World War 
II.  In the early 1960s, Latvian 
craftsmen began turning out 
large numbers of kokles, making 
use of blueprints and field notes 
of the artist Leonīds Linauts 
(1914-1998).  Before the war, he 
had taught arts and music in 
Latvian public schools and had 
met with kokle players of the old 
tradition.  Linauts had been in 
the United States since 1949, set-
tling in Mohnton in southeast-
ern Pennsylvania.  It was not 
until 1960 that he made his own 
instrument in the USA, but he 
made 90 of them within 5 years 
(Niles 1978: 216, 217, 223).

The same source reports that 
the engineer and wood hobbyist 
K. Dravnieks helped prepare 
precise drawings of the construc-
tion process, which were printed 
in the Toronto periodical Latvija 
Amerikā (1965).  Konstantīns 
Dravnieks (1913?-2003), of 
Thiensville, Wisconsin was a 
manufacturing engineer, consul-
tant, and inventor in the 
Milwaukee area, who eagerly 
shared his knowledge of kokle 
building and materials.  He con-
ducted careful experiments, to 
check how various types of wood 
pegs performed in terms of tun-
ing stability under conditions of 
changing temperature and 
humidity.  His xeroxed articles 
on kokle history and precise 
drawings of Latvian and other 
Baltic psalteries circulated widely 
among prospective and active 
instrument builders.

Among Dravnieks’ disciples 
was Leons Bodnieks (born in 
Rūjiena, Latvia, in 1921), who 
settled in Harrow/Middlesex, 
England.  Drawing on his wood-
working training as a schoolboy, 
Bodnieks began making kokles 
in 1968.  He lectured on kokle 

Ain Haas has made 33 instruments, many of which he has given away 
to family and friends

Kokles among Latvians in western countries and Latvia

history and construction at con-
ferences and prepared exhibi-
tions for Latvian Song Festivals 
throughout Europe and Australia.  
In 1972 Bodnieks in turn inspired 
Vitolds Runiks of London, who 
had both woodworking and 
music experience in Latvia, to 
make over 100 kokles and set up 
exhibits at song festivals.

The Australian kokle-making 
boom had already begun by 
1960, when Voldemārs Ķerzums 
(1910- ) of Newport, Victoria, 
started making the instruments.  
Some of Ķerzums’ kokles were 

Jauno Laiks piedāvā izvilkumus no referāta Origins of 
Playing Styles in the Baltic Psaltery Revival, kas lasīts 6. 
Starptautiskajā baltu psalteriju konferencē 2008. gada 
novembrī Kaustinenā, Somijā.

tled in Toronto (Canada), began 
to make kokles in 1965, and 
emerged as a leading kokle 
teacher, concert organizer, and 
manager of the Kokle Information 
Center, which made sheet music 
for kokle ensembles widely avail-
able.  Zigrids Rebins (1922- ), 
also a tool-and-die maker and 
skilled woodcarver, settled in 
Los Angeles (USA), where he 
made 27 kokles in 10 years.

One interesting aspect of the 
Latvian-Amerian kokle boom is 
that there was a great deal of 
variety and even creativity in 
terms of the decorations of the 
instrument, so these kokles had 
a more refined and ornate 
appearance than the museum 
specimens.  Yet the carvers were 
much less adventurous when it 

given to the “Teikas” ensemble of 
Melbourne and others were dis-
tributed widely, even as far as 
Latvia itself.  It is unclear wheth-
er the blueprints of Linauts and 
Dravnieks were involved, but a 
photo of Ķerzums shows him 
holding a kokle that bears a 
strong resemblance to ones craft-
ed by Dravnieks in terms of basic 
shape, dimensions, and decora-
tions.

Niles, Christina Jaremko 
(1978) lists several other prolific 
kokle makers among the Latvian 
exiles.  Prominent among them 
was Rūdolfs Zālamans, a violin 
maker and woodcarver who had 
already begun making kokles in 
1935, before he fled to America.  
He made some 200 kokles for 
players on four continents (North 
and South America, Europe, 
Australia).  Kārlis Staško (1909- 
), a tool-and-die maker who set-

came to experimenting with dif-
ferent shapes, sizes, and struc-
tural features of kokles.  The 
typical Latvian-American kokle 
is a 13-string instrument in the 
key of E, in the Kurzeme style of 
Western Latvia, with a bulbous 
or circular tip, Evidently 
Dravnieks and/or Linauts found 
this suitable to recommend to 
other makers at the early stage of 
distributing blueprints.  It is a 
relatively wide instrument, allow-
ing plenty of room for embellish-
ing the soundboard with impres-
sive designs, but has problematic 
features.  The typical angle of the 
pegs is not optimal, in terms of 
ensuring even levels of stress 
across all the strings.  The short-
est strings ring well but tend to 
be overtight and fairly vulnerable 
to breakage, while the longest 
ones are rather loose and do not 
resonate as well.  The pegs are 

often so narrow at the tips where 
the strings are attached that the 
strings tend to cut into the pegs 
badly enough to affect tuning 
stability.  The crossbar holder (at 
the narrow end of the kokle away 
from the pegs) is typically glued 
on top of the soundboard, instead 
of carved from one piece with 
the soundbox, and thus is vul-
nerable to detachment after some 
years of use.  For other instru-
ments, especially diatonic ones, 
playing in the key of E (with four 
sharps) is awkward, so kokles 
tended to be played just with 
other kokles, although four sizes 
(corresponding to the classic 
choral voices of soprano, alto, 
tenor, and bass) were available, 
and music was arranged for 
kokle ensembles accordingly.

Latvian-Americans tend to 
explain the standardization of 
form in their 13-string kokles as 
a result of Kurzeme tradition, 
but that is not supported by the 
evidence.  Even in the drawings 
of Linauts and Dravnieks, there 
is no dominant form with 13 
strings.  An analysis of the long 
list of museum kokles in Īrisa 
Priedīte’s book “Tautas muzikas 
instrumenti” (published in 1988 
by the Ethnographic Open-Air 
Museum of Latvia) reveals that 
the most common number of 
strings among the 116 Kurzeme 
kokles is 5 (16%), then 8 (14%), 
and far down the list is 13 (6%).  
The range is from 4 to 37.  The 
instruments with metal pegs and 
dozens of strings have obviously 
been influenced by the German 
unfretted zither, but even if we 
exclude these, the 13-string 
model is rare.  Among the 17 
Latvian kokles shown in Arro’s 
article (1929, plates 3-4), only 
one specimen (#33, with 12 strings) 
even comes close to the typical 
Latvian-American version.

The instrument makers gener-
ally were not musicians, and 
their customers rarely had any-
one in their communities who 
could show them what to do 
with a kokle.  The solution came 
fairly quickly, in the form of a 
printed handbook, Koklēšana 
(1965), compiled by Andrejs 
Jansons (born in Riga in 1938), 
an oboist and conductor in the 
New York City area.  Linauts’ 
contribution to the handbook 
included a review of some tun-
ing systems for kokles with 5-9 
strings, but Jansons’ focus was 
on the 13-string kokle.  Jansons 
had some sketchy information 
from a few people who had once 
played the kokle, but basically he 
was a self-taught player and 
devised his own system of hand 
positions and chords for the 
kokle.  He recalls starting to 
work on the project in 1962 (per-
sonal communication):  “A num-
ber of Latvians in the USA and 
Canada wanted to play together, 
but there was no standard meth-
od. The purpose of the book was 
to develop some sort of uniform 
system that would allow the 500 
or so kokle players to utilize the 
same arrangements and play 
together at the numerous ‘kokle 

festivals’ that were being orga-
nized all over the country.”

The high level of enthusiasm 
for kokles in North America has 
not been sustained at the same 
level as was evident in the 1960s 
and 1970s.  One likely reason is 
the loss of the immigrant wood-
carvers who could turn out such 
large numbers of instruments 
and keep them in good repair.  
Their descendants have other 
priorities and hobbies, other ave-
nues of expressing their Latvian 
identities that have opened up 
with the recovery of Latvian 
independence, and other skill 
sets that are not as favorable to 
instrument making.  Another 
reason might be that the involve-
ment of professionally trained 
musicians, composers, and 
arrangers in the kokle boom may 
have set the standard for concert 
performances and recording 
projects so high that amateurs 
and dabblers became hesitant to 
play on stage.

Latvian-Americans played a 
part in the second revival, that of 
the kannel among Estonian-
Americans. Andres Peekna (born 
in 1937 in Tallinn), once active 
in the Chicago Estonian com-
munity and now living in 
Waterford, Wisconsin, was one 
of the first Estonians abroad to 
explore the predecessors of the 
modern Estonian kannel. He 
learned about the New York 
kokle ensemble, corresponded 
with Dravnieks, ordered a kokle 
around 1970 from Pēteris Tocups 
of Milwaukee and learned 
Jansons’ chord positions.   Ain 
Haas has been involved in the 
kannel revival as well, and has 
also restored damaged kokles 
and overseen the crafting of new 
ones for Latvian-Americans.  He 
and Tiit Kao, the most active 
Estonian player in Canada, 
learned to play from a 1974 
handbook prepared by Alfred 
Kuus (1922-2008) of Toronto, 
recalling a traditional method of 
playing the 9-string kannel that 
the latter learned as a child in the 
Valga district. (Kuus performed at 
the International Baltic Psaltery 
conference in Riga in 2000.)

Kokles in Latvia
The third revival under con-

sideration here, among the 
Latvians in their original home-
land, began as part of a broader 
folklore revival in the late 1970s.  
Among the leading figures of 
this Riga-centered movement 
were the ethnomusicologist 
Valdis Muktupāvels (born in 
1958 in Līvani in eastern Latvia), 
his brother Māris (1962- ) of the 
well-known folk music ensemble 
“Iļģi” and the instrument maker 
Māris Jansons.  Members of the 
“Skandinieki” ensemble, includ-
ing the Livonian folklorist Helmi 
Stalte, became interested in play-
ing on small kokles they had 
crafted themselves with the help 
of Jānis Poriķis (1909-1992) from 
Alsunga in Kurzeme district.  
Already known to folk music 
researchers in the 1930s (includ-

(Turpināts 6.lpp.)
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Jauno Laiks piedāvā ekspresin-
terviju ar Ivaru Embrektu, ASV 
latvieti kurš jau septiņpadsmit 
gadus dzīvo Latvijā. Saruna noti-
ka Latvijā populārās radiostacijas 
Skonto studijā.

Kad tu 1991. gadā
ieradies Latvijā, vai varēji 
iedomāties, ka tagad būsi 
vienas no lielākās Latvijas 
radio stacijas īpašniekiem? 

Īsti neatceros, kad bija pirmā 
reize, jo es atbraucu, kad vēl bija 
okupācijas periods, tas bija 1986. 
vai 1987. gads, toreiz Amerikā 
vēl mācījos universitātē. Kad at -
braucu uz Latviju dzīvot, es ne -
domāju par to, ka palikšu šeit 
visu mūžu, lai arī šādu iespēju 
neizslēdzu. Es braucu strādāt Ār -
lietu ministrijā, valsts aparātam 
veidojoties, es jutu, ka savā 
lauciņā – ārlietās – varu palīdzēt, 
saņēmu piedāvājumu un tam 
piekritu. Man nebija nodoma 
taisīt diplomāta karjeru, es vien-
kārši gribēju to darīt un palīdzēt, 
bet man labi gāja, un es ieņēmu 
vairākus amatus, bet tad man 
nāca piedāvājums no kādas raid-
organizācijas strādāt par direk-
toru. Domāju, ka  es varu kaut ko 
dot Latvijai arī mediju laukā.

Ar radio tev saistīti daudzi 
gadi. Kas ir lielākā 
atšķirība starp komerciālu 

Ivars Embrekts atceras laikus, kad bija DJ universitātes radio stacijā 
ASV

Kokles among Latvians in western countries and Latvia
ing Linauts), Poriķis appeared 
with Skandinieki at the 
Ethnographic Open-Air 
Museum in Riga and gave a 
boost to kokle-making when he 
relocated to Riga in 1981.  He 
made some 60 kokles himself 
(http://www.lfk.lv/Teiceji_un_
vaceji.html).  The Web site of the 
museum has a link to a video 
showing Poriķis in the process of 
making an 11-string Kurzeme 
kokle.  It also shows him and 
another player strumming kok-
les by pulling the right index 
finger across the strings toward 
themselves, while the left hand 
blocks strings.

As Valdis Muktupāvels notes 
(2008), he and his brother began 
to favor larger Latgale kokles 
(with a wing-like extension 
beyond the peg-flange), because 
of their family roots in eastern 
Latvia and interest in maximiz-
ing volume.  Māris Muktupāvels 
made his first such instrument in 
1981, and it now seems to be the 
predominant type among Latvian 
folk music ensembles. The Lat-
gale kokle can be played with the 
long side across the player’s 
thighs, so the decorated sound-
board and wing extension are 
visible to the audience. This also 
projects sound better toward lis-
teners. 

Actually, if we consider all the 
museum specimens in Priedīte’s 
book (1988), there is little differ-
ence between the three regions 
of Latvia in terms of the basic 
dimension of the typical kokle.  

On average, kokles from Latgale 
tend to be slightly larger than 
Kurzeme or Vidzeme kokles, but 
it should be noted that there is 
no shortage of large Kurzeme 
kokles in the ethnographic col-
lections that instrument makers 
could copy.  The success of Ieva 
Sijāts Johnson (Zionsville, 
Indiana, USA) in making a high-
ly resonant 12-string Kurzeme-
style kokle, as confirmed in 
acoustics laboratory tests by Andres 
Peekna and Thomas Ros  sing in 
2005, is worth noting here.

Amanda Jātniece, a second-
generation Latvian-American 
from Minnesota who moved to 
Riga and  performs in folk music 
groups, summarized her experi-
ence with the informality of 
teaching methods there: “I 
remember when I got my kokle 
(in 2001?), the musician/folklor-
ist who brought it over to the 
U.S. for me just handed it over 
and said, ‘You know music; just 
play around with it and you’ll 
learn how to play.’  I know of only 
one person who teaches old-style 
kokle playing in Latvia (Anda 
Ābele from the folklore ensemble 
Laiva, in Riga). There probably 
are a few others, but it seems like 
most people learn just by playing 
around with the instrument on 
their own.”

The preferred playing style 
involves using the left hand to 
block strings as well as frequently 
pluck them.  A light motion with 
the tip of the right forefinger 
across the open strings (toward 

the player) is used to strum.  
There tends to be a lot of impro-
visation in some tunes, but oth-
ers are very structured and pre-
dictable.

Conclusion
There are several noteworthy 

contrasts between the Baltic 
psaltery revival movements 
abroad and in the original home-
lands.  Latvians and Estonians in 
Western countries prefer using a 
matchstick, while those in the 
original homelands like to use 
their fingertips to strum the 
strings.  The former tend to stick 
to instrumental pieces that 
require no translation, while the 
latter are more likely to sing 
when playing, for audiences that 
understand the words.  The for-
mer play structured tunes and 
rely more on sheet music, 
although they are inclined to 
embellish them with harmony 
parts, counter-melodies, and 
medley arrangements to make 
them sound more interesting; 
the latter tend to play more in 
unison, but are more inclined to 
experiment with improvisations.  
Those abroad prefer more tradi-
tional features on their instru-
ments, while the homeland 
enthusiasts are more receptive to 
innovations like metal pegs, 
bright colors, and touches of 
innovative decoration. Some of 
these contrasts may be explained 
in terms of the immigrants’ self-
consciousness as representatives 
of an endangered heritage, while 

the homeland enthusiasts can 
feel more relaxed about matters 
of ethnic identity in the context 
of a predominantly Latvian/
Estonian environment. The 
greater geographic distances and 
fewer opportunities for informal 
get-togethers among Latvians 
and Estonians abroad may also 
explain their greater inclination 
toward coordinated activities, 
written instruction methods 
(handbooks, correspondence, 
blueprints), and playing styles 
that enhance endurance and 
audibility in prolonged practice 
sessions and stage performances.

Latvians in the West are begin-
ning to buy large Latgale-style 
kokles made in Latvia (with 
fewer than 13 strings) and learn-
ing to play with a drone-oriented 
style (omitting some low melody 
notes). Even the Estonian-
Canadian Tiit Kao is trying this 
style now, inspired by the Latvian-
Canadian Dace Veinberga, who 
often plays kokle with Kao’s kan-
nel group in Toronto.  Estonians 
in Estonia are no longer so 
focused on the small 6-string 
model, but are using blueprints 
from the West to make larger 
kannels with 9-12 strings and 
playing more complex melodies 
on them.  

The forces of globalization, 
economic development, urban-
ization, professionalization, lit-
eracy, etc. are often characterized 
as endangering or undermining 
folk traditions. The fact that kan-
nel and kokle traditions came so 

close to the brink of extinction 
certainly lends credence to this 
view.  But these forces also pro-
vide new opportunities to sal-
vage those traditions. All along 
in these Baltic psaltery revival 
movements, international 
impulses played a crucial role, 
with Finns and Lithuanians pro-
viding inspiration to Estonians 
and Latvians, Estonian-Ame-
ricans drawing on the experience 
of Latvian-Americans and vice 
versa. The Estonian-American 
revival is the only one of the four 
cases where professionally 
trained musicians or music edu-
cators did not play the role of key 
initiators, but even there the ini-
tiators benefited from their 
music training in school and the 
literature of enthomusicologists. 
E-mail, photocopying, digitally 
transmitted documents and pho-
tos, power tools, population con-
centrations in cities, easy travel 
to distant locales, etc. are all 
aspects of the modern world that 
have facilitated the revival move-
ments.  Even if the revivals can 
be fairly interpreted as reactions 
to the pressures of homogeniza-
tion or assimilation in the great 
melting-pot societies of America, 
Australia, Canada, and the Soviet 
Union, we should not overlook 
the fact that those societies also 
provided some encouragement 
for ethnic minorities to find 
something unique or exotic 
about their heritage to present to 
cosmopolitan audiences eager 
for new experiences.

radiostaciju ASV un 
Latvijā, vai arī atšķirību 
nav nemaz tik daudz?

Arvien mazāk un mazāk at -
šķirību, jo Latvijā vairāk tiek 
piemēroti starptautiski komerc-
radio principi. Varētu teikt, ka 
šobrīd Latvijas radio atrodas la -
bākā pozīcijā nekā ASV, jo ASV 
pēdējos dažos gados notikusi kon -
solidācija. Agrāk, kad studēju 
universitātē, radio stacijas piede-
rēja kādiem ģimenes uzņēmu-
miem vai nelielām firmām, bet 
90. gadu vidū mainījās likumi un 
lielas firmas sāka nākt iekšā radio 
biznesā, uzsita radio staciju ce nas. 
Jā, viņi ieviesa jaunas tehnoloģijas, 
lai taupītu naudu, taču noņēma 
radio to „personības” daļu, pie-
mēram, dīdžejs vairs nerunāja 
tiešajā ēterā pie mikrofona, bet 
„caur datoriem”.

Kāds ir Radio Skonto mūzikas 
formāts? Kā izdevies atrast 
īsto formulu, kas jūsu radio 
padarīja tik populāru Latvijā?

Formāts angliski saucas adult 
contemporary. Tāda termina Lat-
vijā nav, bet vairums cilvēku zina, 
ko tas nozīmē. Tā ir pieaugušo 
auditorijai domāta popmūzika, 
gan latviešu, gan rietumu pop-
mūzika.  Formāts bija jau izvēlēts, 
pirms es te sāku strādāt, bet mēs 
pie tā turamies, jo tas ir pierādījis 
savu popularitāti. Šis formāts ir 

ļoti populārs gan ASV, Rietum-
eiropā, Austrumeiropā, Maska-
vā. Tā ir pieaugušiem cilvēkiem 
domāta popmūzika, ar ko viņi ir 
uzauguši; arī jauni, atsevišķi 
mūsdienīgi gabali, kas šai audi-
torijai patīk, kas viņus saista un 
interesē.

Vai tevi apmierina 
sabiedriskā dzīve Latvijā? 
Kur tu pavadi brīvo laiku?

Principā – jā, bet es arvien 
vairāk laika pavadu mājās ar 
ģimeni, man ir sieva, mazs puika, 
tāpēc man izklaides vairāk bija 
pirms pāris gadiem. Nevarētu 
teikt, ka ir garlaicīgi. Ja dzīvo 
jebkurā vietā vairākus gadus, tas 
apnīk, jo, cik var staigāt pa vie-
niem un tiem pašiem trotuāriem, 
redzēt vienas un tās pašās sejas, 
bet varu teikt, ka sabiedriskā dzīve 
Latvijā mani visumā apmierina.  

Krīze ietekmē daudzas sfēras 
Latvijā. Kā ir ar radio biznesu?

Teikšu atklāti, krīze smagi 
ietekmē radio biznesu, jo pēdējā 
laikā mūsu ienākumi ir kritušies. 
Es nepriecājos par citu neveik-
smēm, bet mēs turamies līdzi 
citām konkurentu radio stacijām, 
tām ir tāda pati situācija. Tas nav 
tikai Radio Skonto, līdzīga situ-
ācija ir ar avīzēm un TV indus-
triju. Reklāmas industrija ļoti 
cieš, kaut gan tā nevajadzētu būt, 

jo krīzes laikā loģiskāk ir reklamēt 
un veicināt kādas firmas apgro-
zījumu. No otras puses – ja tavā 
kompānijā jau divdesmit gadus 
strādā kāds darbinieks, vai viņu 
atlaist vai labāk vienu mēnesi 
izlaist reklāmas kampaņu? Tas ir 
tik ļoti vienkārši – reklāmu atlikt, 
tāpēc cilvēki sper šo soli ar domu, 
ka reklamēties jau vajag, bet 
šoreiz mēs to atliksim uz kādu 
laiku. Tas mūs ļoti ietekmē.

Ko tu ieteiktu ASV 
latviešiem, kas tagad 
gribētu pār celties uz dzīvi 
Latvijā? Varbūt tas nemaz 
nav ieteicams?

Lai tik brauc! Es šeit esmu ļoti 
apmierināts un laimīgs. Es do -
māju, ka gudri, spējīgi un talantīgi 

cilvēki šajā valstī ir ļoti nepiecie-
šami. Jā, nevar teikt: brauc šurp 
un nākamajā dienā būsi bankas 
prezidents vai radio direktors, 
paies kāds laiciņš, bet Latvijā 
cilvēki ar angļu valodas zinā-
šanām vienmēr ir nepieciešami.

Tavs novēlējums Jauno 
Laika avīzes lasītājiem?

Mūs var atrast arī internetā 
www.radioskonto.lv, uzklikšķi-
niet  Skonto mājas lapas online 
režīmā  un varēsit klausīties savu 
mīļāko mūziku. Darbdienās kat-
ru stundu ir īss ziņu apkopojums 
par Latvijas un pasaules notiku-
miem, līdz ar to var sekot līdzi 
visiem jaunumiem. Patīkamu 
klau  sīšanos!

Agate Vucina

Ivars Embrekts: gudri un  spējīgi cilvēki 
šajā valstī ir ļoti nepieciešami

(Turpināts no 6. lpp.)
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LAIKS 2009. ga da 20. jūnijs – 26. jūnijs

Izg l īt īb a

POLITIKA – Kas notiek Latvijā? Vadīs žurnālists un sabiedrisko attiecību speciālists Dainis 
Mjartāns. Strādājis Radio Brīvā Eiropa redakcijā Prāgā, bijis starptautiskais novērotājs Ukrainas 
prezidenta vēlēšanās, darbojas publicistikā. Ievirzē analizēs pašvaldību vēlēšanas, krīzes cēloņus, 
sekas un risinājumus, kā arī reģionālo reformu, lokālo identitāšu politiku (latgalieši, sēļi, suiti) Latvijā 
un Eiropas lingvistisko minoritāšu likumdošanu. Piedalīsies arī Jānis Peniķis, politisko zinātņu pro-
fesors ASV un lektors Latvijas universitātē.
LITERATŪRA – Sarma Muižniece Liepiņa kopā ar Birutu Abulu pārrunās ALAs lasīšanas 
akcijā ieteiktās grāmatas un rakstniekus. Dalībiekiem lūgums izlasīt Jēkaba Janševska Mežvidus 
ļaudis, Valentīna Jākobsona Trejādas brokastis, pēc izvēles kaut ko no Anšlava Eglīša un Margaritas 
Kovaļevskas Astoņpadsmit un/vai Deviņpadsmit. Dalībnieki, kuri nepaspēs izlasīt visas grāmatas 
varēs uz vietas dabūt izvilkumus no šīm grāmatām. Par Kovaļevsku referēs rakstniece Lalita 
Muižniece.
FOLKLORA – Pasakas, stāsti, teikas, anekdotes. Vadīs Guntis Pakalns, stāstu pētnieks un 
stāstnieks, kopš 1983. g. strādā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
Latviešu folkloras krātuvē. Ievirzē iepazīsimies ar latviešu pasaku un teiku vēsturi, nozīmi un tēliem, 
kā arī ar spoku stāstiem un dažādu laikmetu anekdotēm. Skatīsimies video ierakstus – kā pasakas, 
nostāstus un anekdotes stāsta teicēji un visu trīs paaudžu stāstnieki. Dalībnieki varēs mācīties stāstīt 
pasakas un attīstīt savu stāstīšanas un stāstu sacerēšanas prasmi.
VALODA – Runāš' savu valodiņu! Ievirzi vadīs Baltu filologs Austris Grasis. Pārrunāsim latviešu 
valodas stāvokli Latvijā, Valsts valodas komisijas darbu, valodas politiku, jaunvārdu pieņemšanu, 
krievu un angļu valodas ietekmi uz latviešu valodu, izloksnēm un citus jautājumus par latviešu val-
odu.
ROKDARBI – vadīs Zinta Enzeliņa, pazīstama rokdarbniece un tautas tērpu gatavotāja. Ievirzes 
dalībnieki varēs mācīties aust prievītes un jostas, adīt tautiskus cimdus un zeķes, darināt tautas tērpu 
daļas, izšūt spilvenus un sedziņas, u.c. ($10 piemaksa par materiāliem). Lūdzu paziņot Zintai, ko 
vēlaties darināt 905-889-8354 vai rakstīt zinta@sympatico.ca 
ROTKALŠANA – dalībnieki iepazīsies ar metaāla un dzintara apstrādāšanas tehniku un darba 
rīkiem, formām un rakstu elementiem un to ievietošanu metālā. Darbnīcā varēs izgatavot vienkāršas 
latviskas rotas, atkarībā no katra zināšanām un spējām. Piedalīšanās sākot ar 13 gadu vecumu. Vadīs 
Astrīde Otto, Lilita Spure un Andris Rūtiņš. Iespējams, ka darbnīca būs slēgta 2 pus dienas. ($10 
piemaksa par materiāliem. Atsevišķa piemaksa par sudrabu un bronzu.) Īpašu projektu darinātāji 
lūgti sazināties ar Lilitu, 630-595-1722 vai lilitasp@sbcglobal.net 3X3 Garezerā piedāvās arī 
KOKGRIEŠANU, PODNIECĪBU, STIKLA APDARI, MĀKSLU un LATVISKO VIRTUVI

BĒRNU VECĀKU ZINĀŠANAI
3x3 pamatā ir latviešu valoda, zināšanas un dzīves ziņa. Tas nozīmē, ka bērnu nodarbībās

pieņem tikai tos bērnus, kuri prot un neatsakās runāt latviski.

ŅEMIET LĪDZI MŪZIKAS INSTRUMENTUS –
SASPĒLĒSIM! REDZĒSIM, KAS SANĀKS, KĀ SKANĒS!

Garezerā
no 9. līdz 16. augustam

12. jūlija – 9. augusta
Sidrabenes bērnu nometnē 

dodam katram dalībniekam ie -
spēju atrast savas spējas vispusīgā 
programmā latviskā vidē. Nodar-
bības drošības ietvaros mudinās 
bērnus uz personīgiem sasniegu-
miem, labām attiecībām ar drau-
giem un vadītājiem, respektu 
dzīvei, dabai un apkārtnei. Tas 
dos pozitīvu labsajūtu lieliem un 
maziem. Latviešu un nometnes 
tradicijas, kristīgā luterticības 
gaisotnē, jaunas idejas un no -
darbības būs vadlīnijas šai vasa-
rai, kur audzināšanā neskatīsimies 
uz bērniem tikai kā uz grupu, bet 
uz ikkatru indivīdu, kam ir 
spējas, vajadzības, talanti un 
personība.

Galvenais nometnes mērķis ir 
saglabāt mūsu senču latviešu 
kul   tūru un tradicijas, ar prieku 
veidojot draudzības un kopības 
sajūtu. 

Sidrabenes vadība
Komandante: Linda Lakats
Meistari: Vilis Kleperis un Juris Eglītis

Vadītāju pulkā klāt nāk Reinis 
Kalniņš un Karina Dāboliņa  un 
vēl citi pierēdzējuši vadītāji. 

Cāļu kalnu vadīs Anita Thomas 
ar Daces Grintāles palīdzību 
(pirmskolas skolotāja Latvijā.). 

Sandra Thiele šogad atkal 
gādās lai vēderi būtu pilni ar 
garšīgu un veselīgu ēdienu. 

Virtuvē būs arī citas pazīstamas 
sejas (Chris un Amanda), bet 
klāt nāks arī jauni darbinieki 
(Yazmin, Katie un Zack).

SIDRABENES 
nodarbību programma

Katrai nedēļai ir sava tēma, ap 
kuŗu tiek organizētas dažādas 
nodarbības. Katru nedēļu būs 
vismaz viena speciāla nodarbība 
vai izbraukums ārpus nometnes, 
kā arī ieradīsies speciāli viesi 
papildināt programmu. 
Pirmā nedēļa: 12. jūlijs – 19. jūlijs

Foto un filma. Veidojiet paši 
īsas filmas un foto izrādes. 
Profesionāli no „Spirit Entertain-
ment” piedāvās iespējas bērniem 
uzvest savu scēnu vai dziesmu 
un iztaisīt personīgu DVD. 
Otrā nedēļa: 19. jūlijs – 26. jūlijs

Prieki ar ēdienu. Visādas 
nodarbības saistītas ar ēdienu – 
ēdiena gatavošana, keramikas 
trauku veidošana, rokdarbi no 
uzturvielām, cepšana un vārīšana 

Sidrabene šovasar
dabā, pīrāgi un citi gardumi. 
Kārlis Zaķis viesosies ar mums. 
Esiet gatavi uz visādiem pārstei-
gumiem.

Trešā nedēļa:  26. jūlijs – 2. 
augusts

Sporta nodarbības. Mācieties 
un piedalieties vieglatlētikā un 
komandas sportā. Sacensības 
sportā James Buhlman palīdzēs 
mācīt vieglatlētiku un spēlēsim 
futbolu ar Austrālijas draugiem 
no Aussie X.  
Ceturtā nedēļa: 2. augusts – 9. 
augusts

Ūdens un riteņi. Izmēginiet 
dažādus sportus saistītus ar ūdeni 
un riteņiem. Vai Tev labāk patīk 
„mountain biking” jeb „scootering”? 
„Canoeing” vai „snorkeling”?

Sandra Thiele vadīs rokdarbu 
ievirzes. Jums būs iespēja taisīt 
iecienītos nometnes rokdarbus, 
kā arī piedalīties lielākos projek-
tos kā koka apstrādāšanā, krā-
saino stiklu lietošanā.

Trenējieties peldēšanā ik die-
nu, mācoties Red Cross nozīmes 
iegūšanai.

Trešdienas vakaros būs svecīšu 
svētbrīži Māc. Ilzes Kuplēnas-
Ewart vadībā

Ceturtdienās – filmu vakars
Piektdienās – nometnes ballīte
Sestdienās – ugunskurs 
Svētdienās – dievkalpojums 

Māc. Ilzes Kulplēnas-Ewart vadībā.

Speciāli notikumi
Ielūdzam visus bērnus ar savām 

ģimenēm piedalīties Bērnu Svēt-
ku dienā. Noskatieties nometnes 
priekšnesumu un pievienojieties 
nometnes saimei pēcpusdienas 
stendos. Atgriežieties nākamā ne     -
dēļā uz Sporta svētkiem.  Parādiet 
Jūsu spējas vieglatlētikā un pel-
dēšanā  un paspēlējiet futeni vai 
voleju kopā ar nometņotājiem.  
Piedalies un priecājies ar mums! 
Jums nav jābūt nometņotājiem 
lai piedalītos. 
Bērnu svētki – svētdien, 26. jūlijā 
Sporta svētki – sestdien, 1. augustā

Nometnes maksa ir $350 par 
nedēļu + 3% nodoklis + piemak-
sa, ja nepiedalās nometnes talkā. 
10% atlaide otram un vairākiem 
bērniem. 10% atlaide, ja piesakās 
līdz 1. julijam.

Jautājumi, informācija, pieteik-
šanās lapa: Linda Lakata 905-
625-0910 (lakats@interlog.com)

Māras Jauntirānes un Brian Smith meita Annika
jaunākā Laika lasītāja

2009. g. 16. – 23. augustam
3x3 Katskiļos

Ievirzi Latvija šodien vadīs Dainis Mjartāns, žurnālists un Sabiedrisko attiecību (PR) 
speciālists. Literātūra – Elisa Freimane Lauki – pilsēta: latviešu sensenā dzīves vieta, lauku sēta, ir 
tema mūsu literātūras vispazīstamākajiem darbiem. Toties Aleksandrs Čaks un Ojārs Vācietis ir kā 
ieasfaltēti Rīgas ielās, bet Linards Tauns un Gunars Saliņš kļuvuši par daļu no Ņujorkas 
burzmas. Apskatīsim, kā šodienas apstākļi iekrāso mūsu domas par latviešu rakstniekiem un viņu 
izvēlēto dzīvesvietas tēlu. Trimdas vēsture dzīvesstāstos – Maija Hinkle Turpināsim izrunāt un 
ierakstīt mūsu trimdas vēsturi. Klausīsimies lekcijas, stāstīsim mūsu pieredzi.  Vieslektori: Andrejs 
Jansons, Elisa Freimane, Zigis Miezītis. Alus – Viesturs Zariņš. Dažādās lekcijās un praktiskās 
nodarbībās alus ievirzes dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar alus pasaules dažādību. Koklēšana 
– Andrejs Jansons. Lūdzu ņemiet līdzi kokles! Dabas pētīšana – Pauls Pilmanis Pastaigas pa 
vietējo Katskiļu apkārtni.  Vērosim dabu un priecāsimies par dabas skatiem. Rotkalšana – Alfons 
Mednis, Kokgriešana – Aivars Zandbergs. Gatavosim derīgus un dekoratīvus priekšmetus.  
Mācīsimies griezt un iededzināt latviskus rakstus. Metālapstrāde – Gints Grinbergs. Metināšana 
„101”.  Iemācīsimies, kā lietot lāpu, metināsim dažādus dzelžus, gatavosim zobenus, latviešu rakstus 
no vecām naglām un citus metāldarbus pēc sirds vēlmes. Akvareļu un akrila apgleznošana – 
Aivars Zandbergs. Iepazīsimies ar dažādiem materiāliem un to lietošanu. Gleznosim uz papīra, 
audekla un finiera.
MAZLĀCĪŠI (zem 3 g.v.) Varat sarunāt aukli bērniem zem 3 gadu vecuma pa ieviržu laiku. $30.- 
dienā. Bērnaukles jāsarunā pie vadības pirms nometnes sākuma. Par auklēšanu jāiemaksā $75

Vadītāja Taina Laiviņa
 tlaivins@comcast.net
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