
Vo lu me LXI  Nr. 13 (5473) 2010. ga da 27.marts-2.aprīlis

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT METUCHEN, NJ
AND AD DI TI ON AL 

MAI LING OF FI CE
(USPS 301-500)

DA TED 
NEWS
DE LI VER BY 
SA TUR DAY 
MARCH 27

Published 49 times per year except the last week in June, the second week in September,  the last week in December
Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840

POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 596 Middle sex Ave., Me tu chen, NJ 08840
Pho ne: 732-549-0445; Fax: 732-549-0466; E-mail: LaiksDSR@aol.com

Lieldienas kristiešiem ir nevis 
pavasaŗa sākuma, bet gan Kristus 
augšāmcelšanās svētki, kaut gan 
domāju, ka mēs visi, kas dzīvo-
jam pasaules ziemeļu puslodē, it 
īpaši ziemeļu Eiropā, pēc tik 
gaŗas ziemas priecājamies par 
pirmajiem siltiem saules stariem, 
un šis prieks izpaužas Lieldienu 
gavilēs visā pasaulē, visās ticībās, 
visā Dieva radībā, ledus aukstu-
mā tikpat kā saules karstumā. 
Gaviles nav no ģeografiskā un 
arī no ģeopolītiskā skatījuma 
atkarīgas.

Pēc mūsu Pestītāja ciešanām, 
pēc Lielās piektdienas apkauno-
jošā notikuma mēs Lieldienu rītā 
dzirdam prieka vesti - Viņš ir 

augšāmcēlies (Mk. ev.16, 6)! 
Kas mums novels akmeni? 

Akmeni no mūsu siržu kapiem, 
kur guldām dzīves neveiksmes, 
strīdus un ķildas? Kas novels 
akmeņus un gaismā cels izšķēr-
dību, netaisnību un korupciju 
privātā dzīvē, sabiedrībā, valstī, 
Baznīcā – visu, kas sagandē mūsu 
kopdzīvi?

Vai Kristus mācība nav tā, kas 
mudina kustināt un novelt aiz-
sprieduma, neiecietības, netais-
nības un neuzticības kapakme-
ņus? Kāpēc mēs esam tik mazti-
cīgi un bailīgi? Neļausim sevi 
muļķot un apcelt, bet celsim 
gaismā, kas bijis tumsā gremdēts 
un akmeņiem aizsprostots.

Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad 
Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, 
un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, 
lai ietu un Jēzu svaidītu.

Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei 
lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā star-
pā: “Kas mums novels akmeni no kapa 
durvīm?” 

(Marka ev.16)1

1 Latviešu Bībeles 1965. gada izdevuma 
revidētais teksts.

Sievietes pirmās uzklausīja 
Lieldienu vēsti. Viņas pāri 
Pestītāja nāvei bija Viņam uzticī-
gas. Pieļausim un pieņemsim to, 
ka sievietes bieži vien ir smalkjū-
tīgākas ne tikai ikdienišķā dzīvē, 
bet arī ticības dzīvē! Vai vīrie-
šiem tāpēc kaunēties, varbūt 
mūsu domāšana ir pārāk loģiska 
un prasa pierādījumus, – novel-
sim arī šo akmeni no mūsu sirds 
un neieslīgsim prātojumos par 
Dieva esamību un mūsu Pestītāja 
eksistences jautājumu, jo pāri 
tam stāv Lieldienu notikums, vēl 
neaptveŗamāks – Kristus aug-
šāmcelšanās! Bet kā šo prātam 
neaptveŗamo notikumu pieņemt, 
ko darīt? 

Mīlēt Dievu no visas sirds un 
no visa prāta, un no visas dvēse-
les, un no visa spēka, un tuvāko 
mīlēt kā sevi pašu. (Marka ev.12, 
33)

Šis mīlestības bauslis nepieļauj 
mūsu Pestītājam palikt kapa 
tumsā un pasargā mūs, lai kapā 
gremdējam mūsu cilvēciskās 
nepilnības, šī mīlestība visu ceļ 
gaismā!

Kristus ir augšāmcēlis – Aleluja 
– Priecīgas Lieldienas!

Prāv. K. Bērziņš

PRIECĪGAS LIELDIENAS!

Mīļā Lieldienu draudze, mīļie latvieši plašajā Dieva pasaulē!

Elza Ķezbere

LIELDIENĀS

Aizmirdz saullēkti un rieti.
Paiet viss – gan laime, sāpes.
Tikai Tu, kas krustā cieti,
Augšup cel mums zvaigžņu kāpes.

Tu mums māci, ka caur nāvi
Dvēseles vēl dzīvas paliek.
Tu pār mums kā gaisma stāvi,
Kuŗu saules kopā saliek.

Biķeris, ko dzēris mokās,
Svētībā pār mums ir lijis.
Tavās cauri durtās rokās
Allaž patvērums mums bijis.

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevis gaida,
Visi bērni tevis gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.

Lielas dienas, Lielas dienas,
Cepiet raušus krāsnīnās;
Raudziet alu, vāriet olas,
Lai es varu pr iecāties!

Zī
m

ēj
um

s: 
U

ga
 D

ra
va



ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
Pārējiem – 6 "Jau no Laiks" numuri US $18,-

Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

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

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

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

var arī nesaskanēt.

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

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

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

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

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Published 48 times per year except the first  week in May,  
the last week in June, the second week in September,  

the last week in December

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
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no 2010. gada 26. decembŗa līdz 2011. gada 2. janvārim
Ar jauno MSC kuģi POESIA,

 no Ft Lauderdales Fl. uz  Nassau, St.Marten, 
un St.Thomas

Izdevīgas cenas - kajītēm ar balkoniem

SAGAIDĪSIM  JAUNGADU  UZ  KUĢA  AR  DRAUGIEM

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

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

ar SAS un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

INTAS  TIROLES teātra izrādes
Laimas Muktupāvelas      ŠAMPINJONU DERĪBA

2010. gada aprīlī/ maijā

LINKOLNĀ – 7. aprīlī  19:00  Linkolnas draudzes namā         Info.: Ārijs Liepiņš, 402-475-9076

MINEAPOLĒ – 9. aprīlī  19:00 Latviešu Ev. Lut. Draudzes namā        Info.: Maija Zaeska, 763-972-2521

St.PĒTERBURGĀ – 11. aprīlī 16:00 St. Pēterburgas latviešu biedrības namā    Info.: Aija Norberga, 727-367-6001

PRIEDAINĒ – 17. aprīlī 13:00 Priedainē                                        Info.: Jānis Students, 732-836-9750

FILADELFIJĀ  - 18. aprīlī 16:00 Filadelfijas brīvo latvju namā       Info.: Maija Medne, 856-227-2520

KALAMAZŪ – 20. aprīlī  18:00 Kalamazū latviešu sabiedriskajā centrā  Info.: Maira Bundža 269-349-8551

GRAND RAPIDOS – 22. aprīlī 18:00 Grand Rapidu latviešu biedrības namā  Info.: Līga Gonzales, 616-791-2020

KLĪVLANDĒ – 25. aprīlī 13:00 Apvienotā latviešu draudzes namā       Info.: Silvija Rūtenberga 440-205-9367

ČIKAGĀ – 1. maijā 15:00  Čikagas latviešu namā        Info.: Dace Ķezbere 847-475-8152

Pirms braukšanas uz 9. maija 
svinībām Maskavā prezidentam 
Valdim Zatleram derētu apru-
nāties ar iepriekšējo prezidenti 
Vairu Vīķi Freibergu. Toreiz 
pasaules presē bija rakstīts, ka 
Latvijas prezidente ,,iznesta 
cauri”. Viņai ierodoties, skaļrunī 
paziņots, ka ieradusies ,,Jaun-
zēlandes gubernātore”. Prezi -
dente nosēdināta pēdējā rindā, 
viņai priekšā sēdējuši ģenerāļi ar 
augstām cepurēm, aizsedzot 
redzamību.

Lietuvas un Igaunijas prezi-
denti uz šīm svinībām nebrauca.

E. Laivenieks

L ASĪ TĀJ U 
BA L SI S

KONKURSS

DV KV sēdē valdes locekļi 
uzklausīja priekšlikumu finan-
ciāli atbalstīt mākslas darbu 
konkursu par tematu ,,Traģēdija 
Masļenku robežpunktā un 
Augšpils aizsardzes Hermīnes 
Puriņas aizstāvēšanās cīņa un 
bojāeja”. Pēc pārrunām sēdes 
dalībnieki piekrita budžetā re -
zervēt $6500 godalgām un citiem 
izdevumiem. Konkursā aicinātu 
piedalīties latviešu māksliniekus, 
kuri dzīvo Latvijā un āzemēs. 1. 
vietas ieguvējam piešķirtu $3000; 
2. vietas – $2000, 3. vietas – 
$1000. Žūrijā būtu pieci locekļi 
– trīs mākslinieki, divi DV 
pārstāvji un divi literāti. Māks-
linieki Ēriks Dzenis un Valda 
Oestreichere piekrituši būt žūri-
jā.

Latviešu māksliniekiem parasti 
bijusi pretestība konkursiem ar 
iepriekšpieteiktu tematu, bet jau 
kopš Renesenses laikiem izcili 
mākslinieki bez iebildumiem 
tādos ir piedalījušies.

Angļu mākslas kritiķis Džons 
Raskins (John Ruskin) ir teicis, ka 
tauta savu vēsturi raksta trijās 
grāmatas – vienu ar darbiem, 
otru ar vārdiem un  trešo ar 
mākslu. Šī trešā esot visticamākā 
un pārliecinošākā. Konkursu 
izsludinās presē Latvijā un 
ārzemēs.

E. Upenieks, 
konkursa ierosinātājs

Prezidentam 
nevajadzētu kļūt par 

upuri

Mākslas darbu 
konkurss
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(Turpinājums nākamajā numurā.)

Kaut tik nu saimnieciskās kri-
zes graujošā ietekme „neizputi-
nā tu” mūsu labi izplānoto un 
allaž gaidīto pulcēšanos skaista-
jos Kats  kiļos! Tādas bažas māca 
prā tus, pošoties Amerikas latvie-
šu mākslinieku apvienības 
(ALMA) rīkotajam gadskārtējam 
saietam Ņujorkas ev. Lut. Drau-
dzes gleznainajā kalnu īpašumā. 
Arī laiks bija sameties neparasti 
vēss, šur tur pat uzkritis sniegs. 
Bet bažas bija veltīgas – trīs dienu 
ilgajā salidojumā mākslinieki un 
mākslas draugi bija saradušies 
gandrīz tikpat kuplā skaitā kā 
iepriekšējos gados, turklāt no tik 
attālām vietām kā Čikāga un 
Hūstona Teksasā. Un pat no 
Latvijas! Katskiļu viesu mītne 
„Atpūtas nams” silti sakurināts, 
kamīntelpa pat izpušķota izšķēr-
dīgiem pušķojumiem. Arī ilgga-
dējās „Atpūtas nama” saimnie-
ces, ALMA goda biedres, Janīnas 
Briģes sarūpētās maltītes tikpat 
bagātīgas un garšīgas kā vienmēr. 
Un sestdienas vakarā tradi ci-
onālās „Cepuŗu balles” dalībnieku 
galvassegas tikpat greznas un 
izdomas bagātas, papildinātas ar 
īstām „Venēcijas stikla” zīda mas-
kām, kuŗas pats valkātājs varēja 
apgleznot kā vien vēlējās! Un 
balles cienasta galdā visvisādi 
gardumi – tātad no krizes ietek-
mes ne vēsts! Jo, pārfrazējot 
amerikāņu iecienīto teicienu, „ ja 
ir griba, rodas iespējas”, jāsecina, 
ka šī teiciena „gudrība” allaž 
bijusi ALMA saietu veiksmju 
atslēga.

ALMA priekšsēdes Gunas 
Mun  dheimas sarūpētā kultūras 
programma triju dienu gaŗumā 
tik pat bagātīga kā iepriekšējos 
saietos, turklāt ar iepriekš nepa-
redzētiem vērtīgiem papildi nā-
jumiem un iespēju tikties ar ag -
rāk neiepazītām vērtīgām kultū-
ras personām.

Saietā pirmo reizi piedalījās 
pazīstamā bērnu grāmatu illus -

K U L T Ū R Ž U R N Ā L I S T E S  P I E Z Ī M E S  N O  Ņ U J O R K A S
Jau 31. gadskārtējā tikšanās Katskiļos kultūras zīmē

trā  tore, nozīmīgās „Caldecott 
Honor Book” balvas ieguvēja, 
bostoniete Ilse Plūme. Attēliem 
illustrētā, asprātībām piebārstītā 
stāstījumā māksliniece ieveda 
savā un savu illustrēto grāmatu 
pasaulē. Iepazīstinot ar grāmatām 
„Sv. Francis un vilks” un „12 
dienu Ziemassvētki”. Illustrācijas 
saistīja ar nepretenciozo krāsai-
nību, līnijas vieglumu un rotaļīgo 
dinamismu. Saieta beigās māksli-
niece pievienojās ALMA biedru 
saimei – pagodinājums un iegu-
vums ALMAi!

Neparedzētu kultūras pro-
grammas kuplinājumu saņēmām 
no saieta viešņas, pazīstamās 
choreografes un dejotājas Vijas 
Vētras:  redzējām divas biografis-
kas filomas, kuŗu autori – 
pazīstamā Latvijas filmrežisore 

Ināra Kolmane un Ņujorkā ak -
tīvais serbu cilmes filmdaris 
Aleksandrs Kostičs (Kostic). 
Abās filmās izmantoti Vijas Vēt-
ras personiskā archiva materiāli, 
papildināti ar tagadnē filmētiem 
epizodiem. Kostiča filmā tradi-
cionālākā leņķī tverts māksli-
nieces dzīves stāsta atspogu-
ļojums, kamēr Ināras Kolmanes  
filmā „stāsts”risināts, ļaujoties 
filmdares izdomas dināmismam 
un krāsainības izmantojumam, 
ievijot iezīmīgus mūsdienu noti-
kumus, kā arī atklājot dziļas 
personiskās patiesības māks-
linieces dzīves gājumā.  Filma ar 
panākumiem daudzkārt rādīta 
Latvijā. Jāpiezīmē, ka pēdējos 
gados dejas māksliniece pievēr-
susies arī veidolu mākslai, un 
Latvijā viņai bijušas jau vairākas 

solo izstādes. Novērtējot viņas 
nopelnus dejas mākslā un lielo 
devumu latviešu kultūrai, saietā 
ALMA biedru pilnsapulcē Viju 
Vētru ievēlēja par šīs organizāci-
jas goda biedri. Redzējām arī 
prog rammā iepriekš paredzēto 
Lat vijas filmu režisores Laimas 
Žurginas veidoto dokumen-
tālfilmu „Divdesmitā gadsimta 
amazone” par tēlnieces Martas 
Skulmes lomu 1920. gados  ietek-
mīgās Rīgas grupas modernistu 
vidū. Filmā saistoši izmantoti 
Skulmju dzimtas archi va, kā arī 
vispārīgi pieejamu krātuvju 
materiāli, apvienojumā ar nesen 
filmētiem epizodiem, kuŗos 
gleznotāja Džemma Skulme da -
lās personiskos ieskatos  par sa -
vas mātes dzīves gājuma  iezī-
mēto vietu latviešu mākslā.

Saieta dalībniekus īpaši ieprie-
cināja neparedzētās Latvijas 
viešņas – Rūjienas izstāžu zāles 
direktores un, kā šķiet, visas Rū -
jienas kultūras dzīves „dvēseles” 
Līgas Siliņas devums. Viņas 
informātīvais, krāsainais stās-
tījums vienam otram atklāja 
daudz ko līdz šim nezinātu. 
Uzzinājām ne tik vien par lībiešu 
un igauņu valodas lielo ietekmi 
visā Rūjienas apvidū, radot pat 
īpatnēju rūjeniešu valodu, bet arī 
to, ka Rūjienas kultūrālā aktīvitāte 
pamudinājusi ceļotājus no Japā-
nas iedibināt sadarbību Rūjienai 
ar Japānas pilsētu Higasikavu. 
Viņa arī uzsvēra, ka ne tik vien 
gleznotājs Ādams Alksnis – lat-
viešu nacionālās glezniecības 
celm  lauzis -  ir rūjenieties, bet arī 
šejieniešiem personiski pazīs-
tamie laika biedri Auseklis Ozols, 
Daina Dagnija un Māris Bišofs    
(pē  dējie divi tagad dzīvo Latvijā). 
Interesanti bija uzzināt, ka Rū -
jienas izstāžu zāle glabā daudzu 
mūsu mākslas slavenību darbus 
– Kārļa Zemdegas, Gustava 
Šķiltera un Līvijas Endzelīnas, 
minot tikai dažus. 

Līgas Siliņas vitālitāte un spirg-
tais stāstījums modināja opti-
mistisku saviļņojumu klausītājos 
un radīja pārliecību, ka latvisku-
ma dzīvotspēja nav pamirusi, 
sagādājot tik nepieciešamo pret-
sparu visam tam negātīvajam, 
kas pēdējā laikā pārmāc mūsu 
sirdis un prātus. Būdama laba 
tautas mūzikas dziedātāja, viņa 
mūs iepriecināja ar dažām dzies-
 mām latviešu, igauņu un pat 
japāņu valodā, pati spēlējot 
ģitaras pavadījumu. Patīkami 
piemetināt, ka, atgriezusies Lat-
vijā, Līga Siliņa bija publicējusi 
daudziem iezīmīgiem attēliem 
pušķotu ALMAs saieta aprakstu 
un savus iespaidus vietējā 
laikrakstā „Rūjienas laiks”. 

VEICAM MEŽA ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANU:• 
MEŽA ĪPAŠUMA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;1) 
MEŽA TAKSĀCIJAS IZSTRĀDE;2) 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA3) 

SNIEDZAM JURIDISKOS PAKALPOJUMUS:• 
KONSULTĀCIJAS CIVILTIESĪBĀS, TAJĀ SKAITĀ PAR PILNVARAS IZDOŠANU UN PILNVARAS ATSAUKŠANU;4) 
KONSULTĀCIJAS SAISTĪBĀ AR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDI UN PĀRDOŠANU;5) 
PARĀDU PIEDZIŅAS JAUTĀJUMOS;6) 
NODROŠINĀM PERSONU PĀRSTĀVĪBU VALSTS, PAŠVALDĪBU UN TIESU IESTĀDĒS.7) 
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    ASV-Ivars A.Petrovskis                                        LV-Arnis Zvaigzne
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NEDĒĻAS NOTIKUMU CHRONIKA
Valsts prezidents Valdis Zatlers saņēma daudz sveicienu 55 gadu 

jubilejā. Prezidentu sveica gan Latvijas, gan ārvalstu amatpersonas, kā 
arī iedzīvotāji, uzņēmēji, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Starp sveicē  - 
jiem bija  Lietuvas, Ukrainas un Čechijas prezidenti, Maskavas un visas 
Krievijas patriarchs, Ķīnas, Ukrainas, Krievijas un Uzbekistānas vēst-
nieks u. c. 

Valsts prezidents nosūtīja vēstuli Saeimas priekšsēdim Gundaram 
Daudzem, ierosinot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieŗa 
amatā apstiprināt brigādes ģenerāli Raimondu Graubi. Graubes 
kandidātūra NBS komandieŗa amatam ir apspriesta Nacionālās drošības 
padomes sēdē 17. martā un guvusi vienprātīgu padomes locekļu atbal-
stu. 

UNESCO Starptautiskā ekspertu padome, apmeklējot LNB 
būvlaukumu, atzinīgi novērtēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas  projekta 
īstenošanā paveikto. Zviedrijas archīvu direkcijas direktors, bijušais 
Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas direktors Tomass Lidmans uzsvēra 
neapšaubāmo progresu LNB projekta īstenošanā apmēram pēc sep-
tiņiem sagatavošanās gadiem. Lidmans uzsvēra, ka tik liels projekts ir 
jāīsteno apdomīgi un rūpīgi, lai drīz  pēc uzcelšanas ēku nebūtu jāsāk 
remontēt. Dānijas Karaliskās bibliotēkas direktors Erlands Kolings 
Nilsens pauda pārliecību, ka Gaismas pils, līdzīgi kā Melnais dimants 
Kopenhāgenā, piesaistīs bibliotēkai jaunus lasītājus un kļūs par pievil-
cīgu objektu tūristiem apskatei un fotografēšanai. Dānijas bibliotēka,  
kas ir divas reizes mazāka nekā Gaismas pils, tika uzbūvēta desmit     
gadu laikā.

Akadēmiķis Jānis Stradiņš pabeidzis apjomīgu pētījumu „Zināt  -  
nes un augstskolu sākotne Latvijā”. Autora ieskatā tas esot viņa mūža 
darbs – parādīt zinātni un augstāko izglītību Latvijā kā nebeidzamu pro-
cesu. Grāmatā skrupulozi dokumentēts atskats uz dažādiem laikmetiem 
garīgās un materiālās kultūras norisēs – no vācu invāzijas 13. gad  simtā 
līdz 1862. gadam. Materiāli grāmatai vākti vairāk nekā 50 gadus.   

Par lielu kuriozu kļuvis kāds neliels fakts - tieslietu ministrs Mareks 
Segliņš (TP) savā demisijas rakstā norādījis, ka viņš atkāpjas no veselī  -
bas ministres (!) amata. Dombrovskis norāda, ka pēc Ministru kabi  neta 
iekārtas likuma ministrs var atkāpties no amata, bet likums neparedz 
iespēju, ka ministrs var atkāpties no tāda amata, kuŗu nemaz neieņem. 
Ministru prezidents aicināja Segliņu iesniegt korrektu demisijas rakstu 
bez kļūdām. Tas arī tika izdarīts. Dombrovskis  Segliņa demisijas rakstu 
ir parakstījis.

Īpaši piemērotā ēku kompleksā nomaļā vietā Saldus rajonā izņem-
ti vairāk nekā deviņi kilogrami kaltētas marihuānas un 3500 marihu-
ānas augu stādu. Pēc VID aplēsēm, viena marihuānas kilograma 
vairumtirdzniecības cena esot ap 5000 eiro (3500 lati). Kon krēti 
izņemtās marihuānas apjomi vēl tiek precīzēti un būšot zināmi tikai   
pēc visu marihuānas stādu izkaltēšanas. Tā ir līdz šim vērienī gākā 
atklātā marihuānas audzētava Latvijas vēsturē.

Jelgavas un Ozolnieku novadā sākušies plūdi, kas šajā pusē nav 
pieredzēti pusgadsimtu. No krastiem izgājusī Lielupe, Svēte un vairā - 
kas mazās upītes applūdinājušas mājas un šosejas,  lauki simtiem hekt-
aru platībā pārvērtušies ūdens klajumā. No vairākām ēkām evakuēti 
cilvēki. 

Tautas partija pamet 
Dombrovska valdību

Tautas partija 17. martā Saeimas 
frakcijas un valdes kopsēdē nolē  -
ma pamest Valža Dombrovska (JL) 
vadīto valdību. TP līderis Andris 
Šķēle paziņoja, ka nerosinās un ne -
atbalstīs Dombrovska valdības de -
misiju. Aiziet no valdības nolemts 
tāpēc, ka nav saņemta Dombrovska 
atbilde ne uz vienu no punktiem 
pēc būtības. Tautas partija gribot 
uzņemties atbildību un aizstāvēt 
vērtības, kas tai ir svarīgas, tāpēc tā 
turpmāk strādās opozicijā un cer, 
ka dažos jautājumos to atbalstīs arī 
citas partijas.

Polītologu ieskatā pēc Tautas 
partijas dibinātāja Andŗa Šķēles 
atgriešanās polītikā viņa domu-
biedri bija cerējuši, ka Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis no -
bālēs harismatiskā, polītiski  piere-
dzējušā Šķēles priekšā. TP augst-
sirdīgi ļaus Jaunajam laikam strādāt, 
bet pamazām ņems varas grožus 
savās rokās. Tomēr Dombrovskis,  
izrādās, ir tik mierīgs, ka pat Šķēles 
klātiene viņu nespēj izsist no 
līdzsvara. Kad tika atteikta iepriekš 
ar Dombrovski norunātā tikša  -  
nās, Šķēle izšķīrās par  tik radikālu 
soli – atsaukt savu partiju no 
valdības koalicijas.     

Pēc Valsts prezidenta Valža Zat-
lera domām, ar savu aiziešanu no 
Valža Dombrovska vadītās valdības 
Tautas partija īslaicīgu polītisko 
interešu vārdā izniekojusi aktīva   
un produktīva darba iespēju val dī-
bā. Prezidents pauž nožēlu par TP 
lēmumu izstāties no valdības, lai 
gan tā iepriekš bija izteikusi gata-
vību strādāt valdībā, veltījot visus 
spēkus ekonomiskās krizes pārva-
rēšanai un valsts attīstībai.

Pārējie koalicijas partneŗi iztei-
kuši gatavību atbalstīt Valža Dom-
brovska valdības darbu arī turp-
māk, paužot pārliecību, ka tā var 
strādāt mazākumā līdz oktobrī 
gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.

Valdību gatavas atbalstīt arī da  -
žas opozicijas partijas, bet ar no  sa-
cījumiem. PCTVL atbalstīs Dom-
brovski,  tikai ja valdība parakstīs 
PCTVL piedāvāto dokumentu - 
kopīgu memorandu par cīņu ar 
korupciju un atbalstu vismazāk 
aizsargātajiem iedzīvotājiem.

Apvienība Saskaņas centrs gata  -
va kļūt par Valža Dombrovska  
mazākumvaldības atbalstītāju, ja    
šī valdība nekavējoties uzsāks dar-
bu ar nākamā gada budžeta sa  ga-
tavošanu un darīs sabiedrībai zi -
nāmu, kādi lēmumi to sagaida līdz 
ar nākamā gada budžetu. 

Pēc lielākās koalicijas partijas – 
TP aiziešanas no valdības Ministru 
kabinets Saeimā zaudēja 19 depu-
tātu balsis. Koalicijai kopumā pa -
likušas 44 balsis (Pilsoniskā savie-
nība – 7, Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK – 5, JL – 15, ZZS – 17), taču 
deputāts Leopolds Ozoliņš (ZZS) 
ilgstoši slimo un sēdēs nepiedalās. 
Vēl valdība var rēķināties ar trīs 
SCP deputātu atbalstu. LPP/LC 
frakcijai savukārt ir desmit depu-
tāti.
TP aiziešanas negātīvais iespaids

Pēc ekonomikas ministra Arta 
Kampara (JL) domām, Tautas par-
tijas aiziešana no valdības atstāj 
negātīvu iespaidu uz ārvalstu da -
rījumiem ar Latviju un uz laiku 
“nobremzēs” ārvalstu investoru 
ak tīvitāti valstī. Šāda vienas parti  - 
jas rīcība vienā dienā var pama  -   

tīgi sašķobīt nesen atgūto, bet vēl 
trauslo Latvijas reputāciju ārval-     
s tīs. Visticamāk, uzņēmējdarbības 
darījumu kreditrisku apdrošinātāji 
izvēlēsies vēl uz kādu laiku atlikt 
darījumu risku apdrošināšanas at -
sākšanu Latvijas uzņēmējiem,       
tika pārtraukta līdz ar ekonomis  -
kās krizes saasināšanos. Pie eko-
nomikas ministra vērsušies arī uz -
ņēmēji,  norādot, ka TP deklarātī-
vais lēmums dažu dienu laikā ir 
sašķobījis ārvalstu partneŗu uzti cē-
šanos Latvijas valstij. Uzņēmēji at  -
zi nuši, ka jau šobrīd izjūt nogai  -
došu attieksmi no ārvalstu partne-
ŗiem. Kampars norāda, ka “starp-
tautiskie eksperti rūpīgi seko līdzi 
norisēm Latvijā, paužot ārvalstīs 
savu viedokli par makroekono-
miskiem procesiem valstī. Pēdējos 
mēnešus Latvijas valsts jau bija 
sākusi atgūt ārvalstu ekspertu uz -
ticēšanos, saņemot pozitīvu novēr-
tējumu valdības spējām stabilizēt 
ekonomisko situāciju valstī, bet 
šobrīd, visticamāk, eksperti būs 
nogaidoši un mēreni piesardzīgi 
savās prognozēs.”

Ekonomikas ministrs uzsveŗ,      
ka Andŗa Šķēles (TP) publiski paus-
tais viedoklis, ka Latvijas eksporta 
apjomi jau vairākus mēnešus pēc 
kārtas krītas, ir maldinošs. Makro-
ekonomiskie rādītāji apliecina, ka 
Latvijas uzņēmumu aktīvitāte ār -
valstīs pieaug, tā ka eksports mērķ-
tiecīgi atgūstas. Preču un pakalpo-
jumu eksports pērn trešajā un ce -
turtajā ceturksnī ir palielinājies     
par 2% – 5% salīdzinājumā ar ie -
priekšējo periodu. Eksporta apjo  -
mi arī šogad joprojām pieaug - 
janvārī salīdzinājumā ar pērnā   
gada janvāri preču eksports salī-
dzināmās cenās ir pieaudzis  vismaz 
par 12 miljoniem latu. 

Dālderis paliek
Lai gan Tautas partija pameta 

Valža Dombrovska (JL) valdību, TP 
pārstāvis kultūras ministrs Ints 
Dālderis nolēmis no partijas izstāties 
un turpināt darbu ministra amatā. 
Viņu par iespējām turpināt darbu 
uzrunājis Ministru prezidents, un 
Dālderis piekritis, paliekot valdībā 
kā bezpartejisks ministrs.

TV raidījumā 900 sekundes Ints 
Dālderis skaidroja – kaut gan pie-
dzīvots milzīgs budžeta samazi nā-
jums, kultūras nozari izdevies no -
turēt, iestādes nav slēgtas un darbs 
turpinās. Nebūtu pareizi pamest šo 
nozari. Par savu lēmumu ministrs  
konsultējies nevis ar TP, bet gan      
ar nozares cilvēkiem. Tie aicinā  -  
juši Dālderi palikt ministra amatā. 
“Nevaru pievilt cilvēkus savā no -
zarē,” pauda ministrs.

Kalniete: Riekstiņam jāpaliek 
ārlietu ministra amatā

Eiropas Parlamenta deputāte 
San  dra Kalniete (PS) pauž viedo  k- 
li, ka šobrīd Latvija nevar atļau  ties 
palikt bez valdības vai bez ār  lietu 
ministra. Viņa ir pārliecināta, ka 
ministra amatā jāpaliek Mārim 
Riekstiņam (TP).

“Māris Riekstiņš ir pieredzējis 
diplomāts un ārlietu dienesta vadī-
tājs. Viņam šajā Latvijai grūtajā 
laikā ir jāpaliek savā vietā, lai par  -
tiju polītiskajās spēlēs netiktu “pa -
spēlētas” Latvijas intereses,” paziņo-
jumā presei norāda Kalniete. Val  - 
ža Dombrovska (JL) valdības pa -
nākumi ekonomikas stabilizācijā 
un reformu īstenošanā ir izpel-
nījušies atzinību Eiropā. Mēs esam 
uz pareizā ceļa, valdībai ir jātur  -

pina darbs, un ārlietu dienestam   
arī turpmāk jāsargā Latvijas gal-
venās intereses. Šodien valdībai ir 
vajadzīgs ikviens profesionālis neat-
karīgi no partijas piederības un 
par  tiju savstarpējām attiecībām.   
“Es ceru, ka valsts augstākās amat-
personas aicinās Māri Riekstiņu   
arī turpmāk  vadīt ārlietu dienestu. 
Tā būtu vienotība rīcībā - domājot 
par valsti un mūsu ārpolītikas 
pēctecību,” ir pārliecināta Kalniete.
Māris Riekstiņš turpinās darbu 
Četri Tautas partijas ministri – 

tieslietu ministrs Mareks Segliņš, 
reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrs Edgars Zalāns, ve -
selības ministre Baiba Rozentāle   
un ārlietu ministrs Māris Riekstiņš 
22. martā ieradās pie Ministru pre-
zidenta, lai iesniegtu demisijas    
rakstus. Māris Riekstiņš demi -         
si   onē, taču arī turpmāk veiks savus 
amata pienākumus, kamēr netiks 
apstiprināts jauns ministrs. Šāds 
lēmums saistīts ar ārlietu nozares 
specifiku.

*
No Tautas partijas (TP) izstā -

jusies visa Līvānu nodaļa - aptuveni 
20 tās biedru, arī Saeimas depu  -  
tāts Jānis Klaužs. Līvānu novada 
domes priekšsēdis Andris Vaivods 
laikrakstam Diena atzinis, ka lē -
mums partijā nepārreģistrēties ir 
pieņemts jau pirms TP aiziešanas 
no valdības un ir vairāk protests 
pret varas partiju īstenoto polītiku 
kopumā.

Šlesers aicinās...
Opozicijas partijas LPP/LC līde -

ris Ainārs Šlesers aicinās partiju 
sākt sarunas ar mazākumā nonā-
kušo Valža Dombrovska (JL) valdī-
bu par iesaistīšanos koalicijā, prasot 
konkrētu plānu nākamajiem se -
šiem mēnešiem, lai radītu darba-
vietas, piesaistītu investīcijas un 
īstenotu tālāk valsts pārvaldes re -
formas.

Intervijā LNT raidījumam 900 
sekundes Šlesers atzina, ka aicinās 
partiju nopietni domāt par saru-
nām ar Ministru prezidentu un par 
ieiešanu koalicijā. “Ja būs skaidrs 
plāns, mēs esam gatavi sadarboties,” 
sacīja Šlesers, vairākkārt uzsveŗot, 
ka nevar līdz vēlēšanām atlikušo 
pusgadu nedarīt neko. 

Ja valdība nerīkosies, “būs gaidī-
šanas svētki” un starptautisko aiz-
dē  vēju nauda tiks izmantota, lai no - 
   pirktu vēlēšanu rezultātus, Šlesers 
klāstīja. Viņaprāt, ja valdība pus-
gadu līdz vēlēšanām neīstenos 
reformas, nākamajai valdībai būs 
“slikta augsne” darbu uzsākšanai.

Ēlerte iznāk no ēnas
Bijusī laikraksta Diena galvenā 

redaktore Sarmīte Ēlerte ar domu-
biedriem dibinās polītisko biedrī-
bu. To iecerēts nosaukt  “Meierovica 
biedrība par progresīvām pār mai-
ņām”. Biedrība atbalstīs pārmaiņas, 
atvērtu polītiku un sabiedrības ak -
tīvu līdzdalību polītikas procesos, 
lai tā kļūtu kvalitātīvāka, liecina 
vairāku avotu aģentūrai LETA 
sniegtā informācija.

Biedrība netiek dibināta, lai ie -
kļautos apvienībā Vienotība. Tā ne -
būs polītiska partija, un biedrības 
biedri nav tā sauktā Ēlertes domu-
biedru grupa, kas kandidēs Saei  -
mas vēlēšanās. Biedrības mērķis ir 
pulcināt cilvēkus, kuŗiem rūp Lat-
vijas nākotne. Neoficiāla informā-
cija liecina, ka biedrībā būs ap 30 
biedru, un tai būs arī vairāki at -
balstītāji.  Starp biedrības dalīb nie-

kiem būs “Sabiedrības par atklā-
tību - Delna” padomes priekš sēde 
Lolita Čigāne, Jaunā Rīgas teātŗa 
režisors Alvis Hermanis, Lat vijas 
Institūta vadītājs Ojārs Kal niņš, 
ārpolītikas eksperts Atis Le  jiņš, bi- 
jusī Hansabankas vadītāja Ingrīda 
Blūma, sabiedriskā darbiniece 
Anna Žīgure. Viens no biedrības 
atbalstītājiem būs uzņē mējs Uldis 
Pīlēns u.c.

Augstākās tiesas (AT) 
priekšsēdis Ivars Bičkovičs 

ģenerālprokurora amatam izvir-
zīja pašreizējo šī amata ieņēmēju 
Jāni Maizīti. Par Maizīša iecelšanu 
ģenerālprokurora amatā uz trešo 
termiņu būs jābalso Saeimai. Mai-
zītis tika uzskatīts par galveno šī 
amata pretendentu. 

Janvāŗa sākumā Maizītis, kuŗa 
pilnvaras ģenerālprokurora amatā 
beigsies 11. maijā, paziņoja, ka ir 
ga    tavs kandidēt uz ģenerālproku-
rora amatu arī trešo reizi. “Izvēr-
tējot savu līdzšinējo pieredzi un li -
kumos nenorēgulēto situāciju ap 
ģenerālprokurora amata kandidāta 
izraudzīšanās kārtību kopumā, 
varu teikt - ja AT priekšsēdis mani 
uzrunās, esmu gatavs atkārtoti pre-
tendēt uz ģenerālprokurora ama  -
tu,” tolaik sacīja Maizītis.

Maizītis trešo reizi uz šo amatu 
būtu gatavs kandidēt tādēļ, lai 

neapstātos vairāki prokurātūras 
sāktie procesi. “Joprojām prokurā-
tūra nodarbojas ar pietiekami dau-
dzām smagām lietām, kuŗas ne  -  
var ne izmeklēt, ne atrisināt vienā 
dienā, vienā gadā. Tie ir ilgstoši 
procesi, un es domāju, ka, būdams 
vadītājs, es esmu šos procesus to  -
mēr virzījis un atbalstījis, un man   
ir svarīgi, lai nekas neapstātos,” 
sacīja Maizītis

Maizītis ģenerālprokurora amatā 
tika pārvēlēts 2005. gada 3. martā. 
Toreiz Saeima viņu apstiprināja ģe -
nerālprokurora amatā ar pārlie ci-
nošu balsu vairākumu - par Mai  -
zīša atkārtotu ievēlēšanu balsoja 74, 
pret bija 17 deputāti, atturējās divi.

Pirmo reizi Maizīti Ģenerālpro-
kurātūras vadītāja amatā Saeima  
uz pieciem gadiem apstiprināja 
2000. gada maijā.

Līdz tam kopš 1994. gada Maizī-
tis bija strādājis Cēsu rajona pro-
kurātūrā par virsprokuroru, bet    
vēl pirms tam - no 1991. līdz 1994. 
gadam - šajā pašā prokurātūrā par 
izmeklētāju.

Gatavību pretendēt uz ģenerāl-
prokurora amatu izteicis arī biju  -
šais prokurors un tieslietu minis  - 
tra Gaida Bērziņa (TB/LNNK) 
padomnieks Guntis Akmeņkalns.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Baiba Šāberte, jā  at-

zīst, ir veikusi milzu 
darbu, sagatavojot iz -
došanai savu grāmatu 
Ļaujiet man runāt! 
Herberts Cukurs, ko 
nupat laidis klajā ap -

gāds Jumava. Meklējot un vētījot 
materiālus veselām gubām un lē -
veņiem, šī pieredzējusī radiožur-
nāliste patiešām centusies lasītājus 
pārliecināt par sava skatījuma pa  rei-
zību. Jūtama viņas sirdsdegsme, bet 
arī diemžēl žults. Analizēdams šo 
ietilpīgo, publicistiski iekrāsoto pē -
tījumu, lūkošu mierīgi izsvērt lasīto, 
nevērojot brīžiem nervozo zem-
tekstu. 

„Sakopojot” iespaidus, jāsecina, ka 
autore liek lasītājiem pamatoti ap -
šaubīt fantastiskās “liecības”, kas pa -
darījušas Herbertu Cukuru par “Rī -
gas bendi”, par 30 000 žīdu slepkavu, 
dodot ieganstu šī slavenā lidotāja 
likvidēšanai, kas aprakstīta Izraēlas 
izlūkdienesta aģentu “Antona Kin-
cles” un Gada Šimrona grāmatā Rī -
gas bendes nāve (latviski - apgādā 
Aplis, 2000. g.).

Taču Baibas Šābertes grāmatā ir 
arī, maigi izsakoties, nedraudzīga at -
kāpe, kuŗai maz sakara ar Herbertu 
Cukuru, toties tajā skaidri ma nāms 
tas, ko izsaka angliskais vārds bias. 

Nodaļās Latvija un jūdu diaspora 
un Aptumsusī saule Baiba Šāberte 
notikumus apraksta kopumā objek-
tīvi, diezgan plaši citējot, starp citu, 
arī šo rindiņu rakstītāja grāmatas. 
Un tomēr - lai autore man piedod - 
dzirdu viņu murminām: “Ir gan 
nepateicīga, atriebīga tauta...”

Autore bez ierunām nostājas Her-
berta Cukura ģimenes pusē, sēršot 

Pamatotas šaubas un nedraudzīga atkāpe
Brazīlijā pie viņa meitas Antineas    
un citējot visai apjomīgo un detali-
zēto aizstāvības rakstu, ko lidotājs 
uzrakstījis 1960. gadā. Tai pašā gadā 
viņš vērsās pie Latvijas sūtņa Anglijā 
Kārļa Zariņa ar izmisīgu vēstuli, lūg-
dams atbalstu. Taču grāmatā nav 
teikts, vai sūtnis vispār atbildējis. 

Nākas pieminēt dīvainību: Baibas 
Šābertes grāmata iznākusi 2010. ga -
da februāŗa beigās, bet 2009. gada 
13. martā es tīmeklī uzgāju un izdru-
kāju no vietnes www.herbertscu  -
kurs.blogspot.com/ rubrikā BAL-
TIJAS JŪRAS ĒRGLIS 12 lappuses 
teksta, sākot ar uzrunu “Godājamie 
vīri” un beidzot ar norādījumu 
“Fragments no grāmatas Ļaujiet 
man runāt!”. Autora vārds nav 
minēts!

Labs ir. Tagad pie lietas. Arāja ko  -
manda vācu drošības dienesta (SD) 
ietvaros bija “žīdu šāvēju” vie nī  ba. 
1941. gada vasarā Herberts Cu   kurs 
tika tajā uzņemts par garāžas pārzini. 
Tērpies ādas mētelī, bruņots ar pis-
toli, viņš bija viegli pazīstams, un  
kuŗš tad Latvijā tolaik nezināja, kā 
izskatās slavenais aviātors, kuŗš nav 
lasījis viņa aizrāvīgo grāmatu Mans 
lidojums uz Gambiju! Tieši tas zi -
nāmā mērā veicināja mītu rašanos, 
un baumošana lika dzimt tik absur-
dam nostāstam, ka Cukurs esot 
Kuldīgā pats noslīcinājis Ventā 1200 
žīdus...

Baibas Šābertes grāmatas 181.-
183. lappusē sniegts nopietno un 
objektīvo vēsturnieku - Andrieva 
Ezergaiļa un Aivara Strangas vērtē-
jums. “Savelkot galus kopā, jāsaka, 
ka liecības par Cukuru ir bijušas tik 
pārspīlētas, bieži pat absurdas, ka,   
lai atrastu patiesību par šo grēcīgo 

cilvēku, iztauja būtu jāsāk no nulles 
punkta,” spriež Ezergailis. Aivars 
Stranga savukārt ir pārliecināts, ka 
izpētes ietvaros tiks rastas ticamas 
atbildes uz jautājumu par Herberta 
Cukura konkrēto vainu.

Baiba Šāberte 179.-180. lappusē 
raksta, ka Herberts Cukurs “no 
iznīcības izglābis vismaz piecus cil-
vēkus - Mirjamu Kaicneri (kuŗu viņš 
atveda sev līdz uz Brazīliju - F.G.), 
Matīsu Lutriņu un viņa sievu Beilu, 
kā arī Ābramu Šapiro un vārdā ne -
nosauktu sievieti” (autore turpat pie-
bilst, ka tā varētu būt bijusī liepāj-
niece Tamāra Fesele). Nebūtu pama-
ta to apšaubīt. 

Pie reizes - vairāki citāti, kas Baibas 
Šābertes grāmatā nav atrodami, bet 
varētu to papildināt.

Latviešu sociāldemokratu līderis 
trimdā Brūno Kalniņš savā atmiņu 
grāmatā Vēl cīņa nav galā! (apgāds 
Memento, 1983.g.) piemin kādu jau-
nieti - Herbertu Cukuru, kas 1919. 
gada februārī Liepājā izslēgts no 
Latvijas sociāldemokratiskās jaunat-
nes savienības, jo nodarbojies tur ar 
boļševiku propagandu. Viņš uztu-
rēja kontaktu ar toreizējās Latvijas 
boļševiku valdības kaŗa komisāru    
K. Pētersonu. 

1998. gada maijā saņēmu vēstuli 
no Rīgas, no kādreizēja klases bied  -
ra. Viņš rakstīja: “Nekādi nevaru 
izprast, kā lidotājs H. Cukurs varēja 
piedalīties masveida iznīcināšanas 
operācijās. Es viņu atceros, ar manu 
tēvu Cukurs bija labi paziņas. 1940. 
gada rudenī Cukurs ieradās pie 
mums (..). Tēvs pēc tam izteicās, ka 
Cukurs bijis Maskavā ilgāku laiku, 
bet par to neko neesot stāstījis, jo 
“devis parakstu”. Pēc dažām ziņām, 

Cukurs piedāvājis sava iznīcinātāja 
variantu, bet piedāvājums neesot 
pieņemts, jo Cukurs gribējis arī vadīt 
visus darbus, bet uz šādiem notei-
kumiem Maskava nav piekritusi.”

2005. gada 20. maijā Rīgas kriev-
valodīgajā laikrakstā Telegraf pie -
minētas dokumentu kopijas, kas sa -
ņemtas no Ludvigsburgas nacistisko 
noziegumu pētniecības centra archī-
va Vācijā. Tur rakstīts, ka 1941. gada 
6. jūlijā Biķernieku mežā nošauti 
pāri par 1000 žīdu un “polītisko”, 
šāvēju komandas vadītājs bijis Vik-
tors Arājs, bet otrs minēts Herberts 
Cukurs. Turpat 9. jūlijā nošauti 1340 
žīdi un “polītiskie”, šāvēju grupā pir-
mais minēts Cukurs. Turpat 2. au -
gustā nošauti 700 žīdi un 11.augustā 
vēl 1100. Eksekūciju vadījis Cukurs. 
Par to, ciktāl noskaidrots šo doku-
mentu autentiskums, man nav     
ziņu. Cukurs savā aizstāvības rakstā 
gan apgalvo, ka līdz 14. jūlijam bijis 
Bukaišos, tātad atliek noskaidrot,    
cik patiesi ir dati par augustu. 

Visbeidzot, nelaiķa Šmuela Ceit-
lina grāmatā Rīgas ebrēju dokumen-
tālā vēsture, kas krievu valodā izdota 
Izraēlā 1989. gadā, 292. lappusē 
rakstīts: “Atriebējus (kuŗi 1965. gadā 
nogalināja Cukuru - F.G.) vadīja 
Hercls Vārhaftigs (Amikams)” - kuŗš 
savā laikā bija vadījis biedrības     
Betar lauksaimniecības farmu 
Vangažos.

Tagad aplūkosim visai nedrau-
dzīgo atkāpi, kam maz sakara ar 
Herbertu Cukuru. 

Jau pirms šīs atkāpes, 218. lappusē, 
Baiba Šāberte, liekot saprast, ka jūdi 
allaž “piesedz” savējos neģēļus, vaicā: 
“Vai tiešām jālasa Talmudā ietil p-
stošās Mišnas (Misnah) - sk. Baba 

Kamma 37b, 113a un Sanhedrin 
57a, lai saprastu Izraēlas duālo at -
tieksmi” utt. Atsauce uz Talmudu, 
neatklājot, kas konkrēti tur teikts - 
tas ir antisemītu paņēmiens, lai la -
sītājs nodrebinātos. 

Nedraudzīgajai atkāpei dots virs-
raksts UNO, SCHMUNO jeb Atvērtā 
Pandoras lāde. 

Atgādināšu, ka cionisms ir manas 
tautas nacionālās atbrīvošanās kus-
tība, un cīņā par mūsu vēsturiskās 
tēvzemes atgūšanu ir bijušas arī 
tumšas lappuses - pašmāju radikāļu 
terrora akti, atentāti, specvienību 
akcijas, cinisma un rasisma iz  paus-
mes mūsu armijas vienībās. Taču 
žīdu un arabu konfliktam, kas skaŗ 
šauro zemes strēmeli starp Vidus-
jūru un Jordānas upi, autore veltī 
savu visai sasteigto ievērību, nemi-
not ne vārda par pretējās puses - 
arabu terroru, pašnāvniekiem - sui-
cide bombers, par Irānas prezidenta 
Achmadinedžada nolūku noslaucīt 
„cionistisko veidojumu” (Izraēlu) no 
zemes virsas utt. Nervozā steigā 
autorei misējies - viņa raksta: “biju-
šais Kneseta loceklis Tehija un 
bijušais LEHI radio diktors Geuls 
Koens” (228.lpp.). Patiesībā tā ir 
viena persona - bijusī Kneseta de -
putāte no Tehija frakcijas un bijusī 
LEHI radio diktore Geula Koena. 

Nodaļā Holokausta industrija 
autore atsaucas uz Normanu Fin  -
kel šteinu - nešpetnu Izraēlas, cionis-
ma un “pasaules žīdisma” nīdēju, 
kuŗu dievina gan vācu neonacisti 
(National-Zeitung), gan lielkrievu 
antisemīti. Šī nacionālmazochista 
grāmatu, ko Šāberte lasījusi un citē, 
izdevis Maskavā melnsimtniecis  - 
kais apgāds Russkij Vestņik. 

Vai šie izvirdumi Baibai Šābertei 
tiešām bija tik nepieciešami? 

Franks Gordons

Laikam jau kādu lai-
ciņu tas bija briedis 
briedumā, bet 17. mar-
tā kādreiz visvarenā 
„Tautas” partija (TP) 
paziņoja, ka Ministru 

prezidenta Valža Dombrovska (Jau-
nais laiks, JL) smilšukastē tā vairs 
ne  vēlas spēlēties, paņēma savu lāp - 
s tiņu un spainīti un ar lielu blīkšķi    
no valdības aizgāja. Vārdu „Tautas” 
rakstu pēdiņās tāpēc, ka tautas inte-
reses partijai un tās bosiem, kā jau 
allaž, bijušas pilnīgi pie vienas kājas. 
Un smilšukaste tāpēc, ka notikušais 
nudien vairāk atgādina bērnu ķīvi-
ņus nekā pieaugušu cilvēku lēmumus.

Lasītāji, iespējams, fabulu šim 
stāstam zina. Vispirms TP dibinātājs 
Andris Šķēle paziņoja, ka viņš vie-
nīgais zina, kā valstij būtu jāattīstās 
tālāk. Ar visai lielu pompu tika pre-
zentēts A. Šķēles izstrādātais ekono-
mikas attīstības plāns. Tajā paustie 
priekšlikumi ļoti lielā mērā bija par 
to, ar ko valdība nodarbojusies jau 
sen. Taču četrus noteikumus Šķēle 
iz virzīja par „neatliekamiem” – apso-
līt, ka nākamo divu gadu laikā no -
dokļi netiks palielināti; samazināt 
ministriju un valsts aģentūru skaitu, 
kā arī nodot atsevišķas valsts funk-
cijas privātajam sektoram, tā ietau-
pot 100 miljonus latu; 2011. gada 
budžeta projektu Saeimā iesniegt 
līdz 1. septembrim un noslēgt sa -
biedrisku līgumu ar valdības tā 

„Tautas” partija: tikai un vienmēr pati par sevi
dēvētajiem sociālajiem partneŗiem 
(darba ņēmēji, darba devēji u.tml.). 
Piedevām TP pieprasīja V. Dom -
brovskim ar to noslēgt divpusēju 
vienošanos, kuŗā nepiedalītos citas 
Saeimā pārstāvētās partijas.

Apzvērēt, ka nodokļi netiks palie-
lināti, Latvija nevar. Patlaban jo  pro-
jām liela teikšana mūsu valstī ir 
starptautiskiem aizdevējiem, nā  ka-
mo divu gadu laikā valsts budžets vēl 
būs „jāoptimizē” par teju vai miljar-
du latu. Pati „Tautas partija” pirms 
demarša brēca, ka nodokļu slogs 
jāpārnes no darba ņēmējiem uz 
patēriņu. Darba ņēmēji priecāsies, 
bet kā slogs tiks pārcelts uz patēriņu, 
ja ar patēriņu saistītie nodokļi netiks 
palielināti? Tālāk - 100 miljonu ie -
tau pīšanu partija izzīda no pirksta. 
Viss valsts aparāts valstij patlaban 
maksā 45 miljonus latu. Budžeta 
projektu līdz 1. septembrim iesniegt 
var, nelaime vienīgi ir likumā no -
teiktais, ka Saeimas vēlēšanu gadā 
projekts sagatavojams pēc tam, kad 
ievēlēta jauna Saeima un iecelts jauns 
Ministru kabinets. Un, pēdīgi, sa -
biedrisku līgumu diez vai kāds vairs 
vēlētos slēgt ar partiju, kuŗa atkal un 
atkal ir pierādījusi, pirmkārt, ka tā 
valsti uzskata par savu privātīpašu-
mu, un, otrkārt, ka tai nevar uzticē-
ties absolūti nemaz un nevienā 
jautājumā. Piedevām kāpēc gadu 
pēc tam, kad valdība stājusies ama-
tos, Ministru prezidentam piepeši 

būtu jāparaksta atsevišķa vienošanās 
ar vienu gražīgu partiju? Atbilde – 
nav neviena iemesla, kāpēc viņam 
tas būtu jādara.

Kopš partijas aiziešanas no valdī-
bas TP ļaudis ir centušies to paskaid-
rot, kā nu kuŗš mācēdams. Kād rei-
zējais „stabilitātes garants” un patie-
sībā valsts tautsaimniecības sagrā  -
vējs Aigars Kalvītis iznira no aiz-
mirstības, lai paziņotu, ka ļaun-
prātīgais Valdis Dombrovskis viņa 
partijai nav uzticējis nevienu no -
zīmīgu amatu. Taču, tā kā Dom-
brov ska valdībā „Tautas” partijai pie-
derēja ārlietu, veselības, pašvaldību, 
kultūras un tieslietu portfelis, tā nu 
gluži vis nevarētu teikt. Tas, ko Kal-
vītis patiesībā gribēja pateikt, - Dom-
brovskis partiju no naudas kloķiem 
turēja pa lielu gabalu, un prātīgi vien 
tas bija darīts. Galu galā Kalvītis bija 
pie teikšanas tad, kad valsts ekono-
mikas polītikas centrālais princips 
bija „gāzi grīdā”. Sekas visiem ir   
acīm redzamas.

Piedevām arī tajās ministrijās, ku -
ŗās TP ļaudis ir saimniekojuši,  bez 
nebūšanām nav iztikts. Skaļākais 
piemērs ir Veselības ministrija, ko 
jau kādu brīdi pārrauga ministre 
Bai  ba Rozentāle. Tūlīt pēc tam, kad 
„Tautas” partija no valdības aizgāja, 
Ministru prezidents paziņoja, ka vi -
ņam nāksies apturēt ātrās palīdzī  - 
bas pakalpojumu iepirkumu, jo Ie -
pirkumu uzraudzības birojs attie-

cīgajā konkursā konstatējis ievē ro-
jamus trūkumus. Stāsts pie mums 
ierastais – sākotnējā cena nezin kā 
paguvusi „uzlēkt” par veseliem 10 
miljoniem latu. Apturēts arī skolēnu 
autobusu iepirkuma konkurss. Va  rē-
tu domāt, ka valsts aparātā neviens 
vairs neprot lasīt. Likums par kon-
kursiem ir pietiekami konkrēts, taču 
mūsu valsts „gudrajām galvām” pro-
blēmas ar to ir bijušas vienmēr. Ja 
likums par iepirkumiem ir stingrs, 
tad, protams, ir daudz sarežģītāk pa -
sūtinājumus atdot „savējiem”, kā tas 
Latvijā (tostarp un pat īpaši veselības 
aizsardzības jomā) allaž bijis ierasts. 

Ne visi „Tautas” partijas ļaudis par 
aiziešanu no valdības bija sajūsmā. 
Kultūras ministrs Ints Dālderis, kas 
partijā iestājās tāpēc, ka citādi tā 
nebūtu ļāvusi viņam kļūt par minis-
tru, no partijas atkal izstājās, bet 
ministrs būs joprojām. No partijas 
frakcijas Saeimā izstājās deputāte 
Aija Barča, kuŗa sevi uzskata nevis 
par TP, bet gan par Liepājas partijas 
pārstāvi (tai ar „Tautas” partiju ir 
sadarbības līgums, bet par demaršu 
no valdības „lielais brālis” mazajam 
neatrada par vajadzīgu neko bilst). Ir 
radies arī jautājums, vai I. Dāldeŗa 
paraugam varētu sekot ārlietu mi -
nistrs Māris Riekstiņš, taču tas ir 
maz ticams, jo Riekstiņš tomēr ir TP 
vecbiedrs.

Pēdējo pāris nedēļu laikā „Tautas” 
partija sākusi lakstoties ap Latvijas 

pirmo partiju/Latvijas ceļu (LPP/
LC), runāts pat par kopēja saraksta 
veidošanu oktobŗa Saeimas vēlē-
šanām. Grūti ticēt. LPP/LC lielais 
boss ir Ainārs Šlesers, kas nekad nav 
slēpis pārliecību, ka tikai viņš ir pie -
mērots valdības vadītāja amatam, un 
diez vai viņam klapēs ar Šķēli, kam 
polītika ārpus spējas vienpersoniski 
diktēt noteikumus nekad nav šķitusi 
īpaši interesanta. LPP/LC patlaban 
vispār ir interesantā pozicijā – ar tās 
atbalstu Dombrovska valdība var 
rīkoties tālāk; tūlīt pēc TP demarša 
pat sākās runas, ka Dombrovskis to 
varētu pieaicināt valdībā. Neesmu 
nekāds LPP/LC karsējs, partijas 
liekulīgā „kristīgo vērtību” aizstāvē-
šana ir visnotaļ pretīga. „Tautas” 
partiju es labprāt vēlētos redzēt 
izolētu, ja jau tā ir tik ļoti pārlie  ci  -
nāta, ka vienīgi tai nav neviena   
grēka. 1998. gadā ar līdzīgu paš-
pārliecību no valdības aizgāja De -
mokratiskā partija Saimnieks un tūlīt 
pēc tam Saeimas vēlēšanās zaudēja 
visus man  dātus. Līdzīgi augstprātīgs    
2002. gadā bija Latvijas ceļš, un no -
tika tieši tas pats. Saimnieks pazuda 
nebūtībā, LC izglāba vienīgi apkamp-
šanās ar Šleseru un viņa „kristie-
šiem”. „Tautas” partija glābiņu nav 
pelnījusi. Tikai nožēlojami, ka Lat-
vijai grūtos laikos tā tik ļoti ērmojas 
un niķojas. Pieauguši cilvēki tomēr 
tā nerīkojas.

Kārlis Streips
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Mūsu saruna ar 9. Saeimas 
Pilsoniskās savienības frakcijas va -
dītājas vietnieci, tiesību zinātņu 
do ktori un Latvijas Universitātes Ju -
ridiskās fakultātes profesori Ilmu 
Čepāni sākās pusstundu pirms Sa -
darbības padomes, kuŗā bija plā  -
nots apspriest priekšlikumus grozī-
jumiem Saeimas vēlēšanu likumā. 
Sarunu turpinājām pēc dažām die-
nām, kad vairāku partiju attieks  -
me pret ārzemēs dzīvojošo latviešu 
piedalīšanos nākamā rudens vēlē-
šanās bija kļuvusi skaidri redzama, 
tāpat kā vajadzība pirms vēlēšanām 
tikt pie lielākas naudas no valsts 
kabatas.

Pilsoniskā savienība iesniegs 
Sa  darbības padomei vēstuli ar 
priekšlikumiem grozījumiem 
Saeimas vēlēšanu likumā. Kādi    
ir šie priekšlikumi?

Piedāvājam kompleksas pār mai-
ņas, un es galvenokārt gribētu ru -
nāt par to, ka Saeimas vēlēšanās 
vajadzētu uzmantot vēlētāju reģis-
tru. Lai vēlētājs balsotu tajā vēlē-
šanu iecirknī, kuŗa sarakstā viņš ir 
reģistrēts. Pašlaik personai ir tie-
sības balsot jebkuŗā vēlēšanu ap -
gabalā un par to pasē tiek izdarīta 
atzīme. Saviem kollēgām Saeimā 
skaidroju, ka tāda kārtība ir gan-
drīz vai aizvēsturiska. Nesen tikos 
ar Aivaru Endziņa. Viņš bija aiz-
braucis uz Venēcijas komisiju, kas 
dod rekomendācijas vēlēšanu sis-
tēmu pilnveidošanai, un mēs ru -
nājām par to, ka nevienā Eiropas 
Savienības valstī nav tik atpalikusi 
sistēma ar atzīmēm pasēs kā Lat-
vijā. Mūsu sistēma ir mazliet uz -
labota salīdzinājumā ar akmens 
laikmetu. Ir valstis, kuŗās kaŗa vai 
stichisku nelaimju dēļ vēlētāju re -
ģistra nav un vēlētājiem pirkstu 
iemērc tintē, it sevišķi analfabē-
tiem, lai cilvēks nevarētu iet vēl      
uz citu vēlēšanu iecirkni. 

Tam, ka nav Saeimas vēlētāju re -
ģistra, ir vairākas ļoti negātīvas bla-
kusparādības. Īpaši rūpīgi esam ie -
klausījušies, ko saka Pasaules brīvo 
latviešu apvienība un arī citi ārze-
mēs dzīvojošie Latvijas pavalst-
nieki. Ārzemēs dzīvojošiem Lat-
vijas pavalstniekiem ir daudz ma -

Būt godīgam maksā dārgi
zākas iespējas piedalīties vēlēša  - 
nās, jo iecirkņu viņu mītnes valstīs 
ir maz, turklāt pase tāpēc jāsūta    
pa pastu vai ar kurjēru uz vēst-
niecību, lai pieprasītu vēlēšanu ma -
teriālus un pēc tam otrreiz, lai bal-
sotu. Tas ir sarežģīti, un aizvien 
tomēr ir iespēja, ka pase var pa  -
zust, – piemēram, cilvēkam, kas 
dzī  vo Kalifornijā, pasi nākas sūtīt 
uz Vašingtonu. Ja tiktu ieviests vē -
lētāju reģistrs, latviešiem, kas dzīvo 
ārzemēs, piedalīšanās vēlēšanās 
tik  tu būtiski atvieglota.

Vai tagadējo vēlētāju reģistru 
varētu izmantot arī 10. Saeimas 
vēlēšanās rudenī?

Mums šis reģistrs nav jārada no 
jauna, tas jau tiek izmantots pa  š-
valdību vēlēšanās. Pilsoniskā sa  -
vie  nība savā frakcijas sēdē tikās      
ar Centrālās vēlēšanu komisijas 
priekš  sēdi Arni Cimdaru, un viņš 
norādīja, ka mūsu vēlētāju reģistrs 
tiek vērtēts par labāko Eiropā. Ne 
jau visiem latviešu vēlētājiem ār -
zemēs ir jaunās pases, un dau -
dziem pasu lietošanas termiņš ir 
beidzies, bet citi personas identi-
fikācijas dokumenti nav derīgi: ir 
vajadzīga pase, kuŗā var iespiest 
zīmogu.

Tātad vēlētāju reģistra lieto ša-
na Saeimas vēlēšanās neprasa 
papildu izdevumus no valsts 
budžeta?

Tieši pretēji – vēlēšanām ir pa -
sūtināti vairāk nekā 6000 zīmogu, 
kas taču maksā naudu. Turklāt 
bieži vien ir iecirkņi, kuŗos nav 
iespējams normāli strādāt. Pie mē-
ram, pagājušajās Saeimas vēlēša  -
nās ļoti daudzi vēlētāji devās uz 
Latviešu biedrības namu Rīgas 
centrā, un iecirknis bija pārpildīts, 
veidojās ļoti gaŗas rindas, dienas 
beigās pietrūka vēlēšanu biļetenu, 
bet daudzviet iecirkņi tikmēr bija 
pustukši.

Viens no iebildumiem pret vē -
lētāju reģistru ir tāds, ka cilvēki 
brīvajā dienā grib kaut kur aiz-
braukt, dodas uz laukiem palī-
dzēt ražas novākšanā.

Manuprāt, tas ir mīts, ka 2. ok  to-
brī puse Latvijas raks kartupeļus 
vai arī ka neviens students neva  - 

rēs aizbraukt pie vecākiem, jo viņi 
savu dzīvesvietu ir nevis vairs de- 
k larējuši pie vecākiem, bet gan pil-
sētā, kuŗā mācās. Tad jau jāvaicā - 
kā varēja notikt pašvaldību vēlē-
šanas, jo tajās vēlētāju reģistrs tiek 
izmantots?

Šo jautājumu varētu atrisināt, 
ja Saeimas vēlēšanās varētu no -
balsot, piemēram, trīs dienas ie -
priekš, kā to varēja darīt paš val-
dību un Eiropas Parlamenta vē -
lēšanās?

Jā, ja būtu vēlētāju reģistrs, nebū-
tu nekādu problēmu atļaut vēlē-
tājiem balsot vairākas dienas ie -
priekš. Turklāt, pēc manām do -
mām, pašreizējais Saeimas vēlē-
šanu likums neatbilst Satversmei.

Kas jūsuprāt Saeimas vēlēšanu 
likumā neatbilst Satversmei?

Satversmes 7. pantā ir sacīts: 
„Sadalot Latviju atsevišķos vēlēša-
nu apgabalos, Saeimas deputātu 
skaits, kas ievēlējams katrā vēlēša-
nu apgabalā, noteicams propor cio-
nāli katra apgabala vēlētāju skai-
tam.” Tātad ir jābūt reģistrētam 
vēlētāju skaitam katrā vēlēšanu 
apgabalā, lai atbilstīgi tam varētu 
noteikt arī ievēlējamo deputātu 
skaitu, bet tagad ievēlēto deputātu 
skaitu būtībā nosaka nodotais bal-
su, nevis vēlētāju skaits. Vēlēšanu 
dienā notiek vēlētāju pārvietošana 
uz citu vietu, lai nodrošinātu, ka 

tiek ievēlēts konkrētais deputāta 
kan didāts konkrētajā vēlēšanu ap -
gabalā. Spilgtākais piemērs savu-
laik bija ar Zīgeristu, kad vēlētā  -
jiem dāvināja banānus, sasēdināja 
viņus autobusos un veda uz Jelga  -
vu balsot par viņu. Šajās vēlēšanās 
atkal būs liels kārdinājums mani-
pulēt ar balsīm, kas nodotas par 
kādu konkrētu cilvēku. No tā dēvē-
tajām vēlēšanu lokomotīvēm mēs 
esam atteikušies, bet pietiek savākt 
kādus trīs četrus lielos autobusus  
ar cilvēkiem, kuŗiem kaut kas ir 
iedots vai apsolīts, aizvest, piemē-
ram, no Rīgas uz Vidzemi, lai par-
tija sev vajadzīgo deputāta kandi-
dātu iedabūtu Saeimā.

Vai Vienotība atbalsta šos Pil-
soniskās savienības priekšli ku-
mus?

Jā, Vienotības deputāti tos atbal-
s ta.

Tie, kas negrib balsot, tie nebal-
sos arī tad, ja reģistra nebūs un viņi 
varēs doties, kurp vien vēlas. 9. Sa -
eimas vēlēšanās tikai 557 ārzemēs 
dzīvojošie latvieši pieprasīja vēlē-
šanu materiālus pa pastu. Tas no -
zīmē, ka no dalības parlamenta 
vē   lēšanās mēs atstumjam daļu  
savu pavalstnieku, padarām viņu 
balsošanu grūtu un arī dārgu.

Kāda ir Arņa Cimdara nostāja 
jautājumā par vēlētāju reģistru   
un to, ka ārzemēs vēlēšanu iecirk-

ņu skaitu vajadzētu palie lināt?
Arnis Cimdars atbalsta gan to,  

ka vajadzīgs vēlētāju reģistrs, gan 
to, ka vajadzētu vairāk vēlēšanu 
iecirkņu. Ja šajās Saeimas vēlēša -
nās minētos grozījumus neizdo  -
sies panākt, 10. Saeimā mēs darī-
sim visu, lai vēlēšanu likumā tos 
ieviestu un vismaz jau 11. Saeimas 
vēlēšanās darbotos vēlētāju reģistrs 
un ārzemēs vēlēšanu iecirkņu    
būtu vairāk. Zinu, ka Cimdara 
kungs tuvākajā laikā tiksies ar 
ārlietu ministru, un ceru, ka tomēr 
izdosies vienoties par lielāku vēlē-
šanu iecirkņu skaitu jau šajās ru -
dens vēlēšanās, jo, piemēram, ASV 
deviņu iecirkņu vietā būtu vaja-
dzīgi 13 – 15 iecirkņi, kā to ir atzi-
nusi PBLA.

Sarunu turpinām pēc dažām 
dienām. Jūsu priekšlikumus Sa -
darbības padome noraidīja, tie 
pat nenonāks Saeimā plašākai 
ap  spriešanai. Kuŗas partijas bija 
pret vēlētāju reģistru, un kādi 
jūsuprāt bija viņu patiesie ne  gā-
tīvās attieksmes motīvi?

Pret mūsu priekšlikumiem bija 
Tautas partija, Zaļo un zemnieku 
savienība un ļoti katēgoriska pret 
nostāja bija Latvijas Pirmās partijas 
un Latvijas ceļa vēlēšanu apvienī-
bai. Grozījumu pretinieki skaidro-
ja, ka vēlētāju reģistrs patīkot veciem 
cilvēkiem, kuŗiem neesot mūs-
dienu mobilitātes, bet mūsdienu 
jauniem, moderniem cilvēkiem 
nepatīk dzīvot mājās tikai tādēļ, lai 
varētu nobalsot vienā konkrētā 
vēlēšanu iecirknī. Vajagot, lai viņi 
var braukt, uz kurieni grib, un pa 
ceļam var arī nobalsot.

Vai patiesība nav meklējama 
citur? Šķiet, minētās partijas ļoti 
negrib, lai latviešiem ārzemēs 
būtu viegli un vienkārši nobal  -
sot, jo viņi necer uz ārzemju 
latviešu balsīm?

Nevaru to apgalvot, bet, atklāti 
sakot, liekas - viņi baidās, ka daudzi 
ārzemēs dzīvojošie latvieši varētu 
balsot par Vienotību, bet to šīs par-
tijas negrib pieļaut.

Sallija Benfelde
( Sarunas nobeigumu lasiet 

nākamajā numurā)

 Tur tornī visaugstākā krāšņumā
 Stāv sala baltā lieglaimībā, 
 Tur grācijas dejo, tur mūzas 

čukst, 
 Tur sirds tik strauji un laimīgi 

pukst….
 Tā rakstīja Vilis Plūdons balādē 

“Atraitnes dēls”. Tas bija jauna cen -
soņa sapnis par pasauli, kuŗš ne -
piepildījās dzīvē. Vai šodienas dzīve 
Latvijā neiet uz to pašu pusi? Mēs 
cerējām, ka pēc brīvības atgūšanas 
visi plecu pie pleca uzcelsim atkal 
skaistu un ziedošu valsti. Kas ir 
noticis? Ko mēs redzam, kas šo -
dien notiek Latvijā? 

Mūsu skaistā zemē lauksaim-
niecība ir gruvešos, reti kur redz 
kādu apstrādājam zemi, kas bija 
mūsu “zelta pamats”. Daudzas lau-
ku mājas ir pamestas. Agrāk tur 
dzīvoja daudz ļaužu ar bērnu pul-
ciņu un kalpoja vecajam latviešu 
māju garam kā Dieva azotē. Tur 
agrīna rīta stundās sasaucās putni, 
pusdienas laikā pa sētvidu dzir  -
dēja līksmas čalas, bērniem pār-
nākot no ganiem, - bija latviešu 

Vai zudusī paradīze?
mātes prieks, Dieva dāvana un 
mūžīgais dzīvības plūdums, kas 
atdzīvināja mūsu laukus un āres. 
Reiz šais mājās dzīvoja un laukus 
apstrādāja stipri, spēcīgi vīri un 
skaistas, veselīgas sievas, kuŗu   
spars un darba prieks pārvērta    
laukus un druvas ziedošas un aug-
ļus nesējas. Viņi lika lietā senās tē -
vu tēvu gudrības un mācības, ko 
apvienoja ar savām ikdienas gud-
rībām, pieredzi un paražām. Tur 
agrāk skaisto nakts klusumu pār-
trauca kādas pūces kliedziens, ie -
vai dējās kāds ūpis, dzirdēja ūve  -
lējot kādu zaķi vai dārzā rudeņos 
saklausīja dobjo būkšķēšanu, ābo-
liem krītot. Ap Pēteŗdienu gaisu 
pie  pildīja svaiga siena smarža un 
bieži, saulei rietot, cēlās migla, pa -
gaisinādama apkārtni, mājas un 
kokus. Gaiss kļuva tik skanīgs, ka 
varēja dzirdēt pat ikdienišķas sar-
unas kaimiņu sētā. 

Skaidrās mēneša naktīs mirgu-
ļoja kviešu lauka sidrabotie vār  -    
pu gali. Pie debesīm nemainīgas  
un noslēpumainas mirdzēja zvaizn-

es, kas tur bijušas jau kopš laika 
gala, un tās kādreiz skatīja un ap -
brīnoja arī mūsu senči, kuŗi tolaik 
ar “sietiņa” parādīšanos cēlās un 
gāja savās vergu gaitās. Reiz mūsu 
zeme bija pilna skanīgām dzies-
mām, dziedāja meitas, ejot ikdie-
nas solī, dziedāja mazais ganiņš 
laukmalē, jo dzied tikai laimīga 
tauta. Mūs no rītiem modināja 
put  niņu koris, sveikdami jaunu 
dienu. Senči dziedāja, pat ejot ver-
gu gaitās. “Šīs balsis, šīs balsis, tās 
nepaužu es, tās atskan no cīruļu 
zvaniem...”

Neredz vairs šodien jaunus, spē-
cīgus ļaudis mūsu sētās, tie aizklī-
duši pasaulē. Pavasaŗos putni lido 
virs celmiem, meklēdami savas 
vecās lizdu vietas, bet lielie baltie 
bērzi, skaistie oši un varenie ozoli  
ir krituši par upuri zāģa spēkam. 
Viss skaistais mēdz izzust kā 
skrejošo mākoņu ēnas. Mūsu sētās 
redz tikai vecus un vīlušos cilvēkus 
un pussagruvušās ēkas ielenkušas 
atmatas. No kurienes lai nāk 
darbaspēks un aizstāvji mūsu sē -

tām un arī valstij? Ja arī šodien 
kāds vīrs kaut paceļ balsi, viņš jūt 
sev apkārt “ pūšam aukstu vēju”. 
Tāda ir šodien dzīves attīstība, kas 
neved uz tautas un valsts labklājību. 
Kad latviešu lauku mājas bija pil  -
nas jaunu, spēcīgu ļaužu, cilvēki 
sapratās un sadzīvoja. Tagad, kad 
latvieši iet mazumā, viņi nikni 
uzbrūk cits citam un atrod vainas 
savā starpā, par prieku skauģiem 
un ienaidniekiem. 

Kas ir cēlis nesaticību latviešu 
starpā? Kur ir palicis latviešu sati-
cības un viesmīlības gars? Kāpēc 
šodien mūsu pavardi ir auksti un 
pilni tikai pelniem? Kas ir izdzēsis 
patieso sirdsdedzi un patriotismu, 
lepnumu par savu tautu un zemi? 
Mūsu bijušais prezidents Kārlis 
Ulmanis reiz tautai sacīja: “Mīliet 
un kopiet savu zemi, tā jūs nekad 
nepievils!” Tūkstošiem gadu tā ir 
uzturējusi mūsu tautu cauri ka  -
ŗiem un postažām. Par šo zemi 
tūks to šiem gadu ir cīnījušies un 
atde  vuši dzīvību un veselību tūks-
to šiem latviešu vīru un sievu. Vai 
tiešām visi šie pūliņi un uzupu-
rēšanās bijuši velti un nevaja  -
dzīgi?

 Reiz Andrejs Eglītis dzejā sacīja: 
„Dievs, Tava zeme deg...”

Tas bija sauciens, lai Dievs dzird 
un redz, kā mazo latviešu tautu 
posta un dragā divas lielas agresīvas 
valstis, kas savas domstarpības kār-
to uz Latvijas zemes, to postot un 
iznīcinot. Toreiz tautai glābjoties 
bija jābēg kaut kur citur pasaulē. 
Kādēļ šodien jaunie latvieši klīst 
pasaulē, meklēdami vietas, kur ceļi 
ir bruģēti ar zeltu? Vai viņi neap-
jēdz, ka šodienas pasaule ir pilna 
skaistiem solījumiem, bet tie ir un 
arī paliks tikai solījumi un daudzi 
piedzīvos vilšanos. Ciktāl šiem jau-
niešiem būs vēlēšanās kļūt par 
“klejojošu” tautu, pielīdzināmu či -
gā  niem?

Vai šodien pasaulē klīdušie jau-
nie latvieši sadzirdēs savas tēvu 
zemes palīdzības saucienu un, 
aizmirstot paši savas rūpes, atce-
rēsies vienīgo vietu pasaulē, kur 
viņi vienmēr būs mājās.

Vai tiešām aizmirsīsies dzejas vārdi:
Lai pār lejām šīm un kalniem
Tikai latvju dziesma skan,
To man klusi čukst šī zeme, 
To ik akmens saka man… 

Ž. R. M.

"Mūsu vēlēšanu sistēma ir mazliet uzlabota salīdzinājumā ar 
akmens laikmetu" saka 9. Saeimas deputāte Ilma Čepāne
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Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Russia’s Middle Class Wants Putin Out, 
Internet Petition Shows

 Vienna, 
March 15 – 
The Internet 
p e t i t i o n 

campaign launched last week 
calling for the Vladimir Putin’s 
departure from office not only 
has already collected some 7500 
signatories but nearly 80 percent 
of these have given their names, 
their professions and their place 
of residence, thus opening a 
window onto the attitudes of 
various Russian groups toward 
the powers that be. 

 That has been provided by an 
analysis published in Moscow’s 
“New Times” today, a study 
based on an examination of 25 
percent of the first 7470 
signatories which found that79.4 
percent of those signing provided 
the kind of personal identification 

data usually lacking in Russian 
Internet petitions (newtimes.ru/
articles/detail/17288).

According to the article, those 
signing the petition calling for 
the departure of Putin came 
from across the entire country, 
not only big cities but small ones, 
not only the European portion of 
the Russian Federation but from 
beyond the Urals, and from 
Russians living in Germany, 
Canada, the United States and 
Israel.

But what is “most interesting,” 
the weekly journal says, is that 
the signatories listed not only 
their locations but also their 
occupations. An analysis of these 
declarations showed that “above 
all” it is the Russian middle class 
which is “demanding” the 
retirement or removal of Putin 
from power.

That suggests, the weekly 
continues, that anti-Putin 
attitudes have spread far beyond 
those politicians and rights 
activists “who professionally 
struggle with the expansion of 
the state and the violation by it of 

the basic rights and freedoms of 
citizens.” Such people, the 
analysis found, make up “only 
3.2 percent” of the signatories.

Among those signing and 
providing data on their 
professions, the largest group 
consists of the creative intel-
ligentsia, including designers, 
architects, musicians, journalists 
and the like. They formed “a 
little more than 11 percent of the 
total. They are followed by 
engineers (10.4 percent), 
entrepreneurs (9.3 percent, and 
computer specialists (8.4 
percent).

Scholars form 5.5 percent of 
the total, and managers about 4 
percent. Other groups 
represented include pensioners 
(7.5 percent), state employees 
(5.85 percent), and smaller 
numbers of homemakers and 
the unemployed. Students, on 
the other hand, make up only a 
little more than 4 percent.  
 The weekly says what is 
“surprising” is that there are so 
few lawyers: They numbered 
only 37 out of the nearly 2,000 

listings the weekly examined. Of 
course, “New Times” acknowledges, 
“it is not excluded” that they 
were among the 20 percent of all 
petition signatories who 
preferred not to give that 
information.

That is a useful cautionary 
warning against making too 
much of these numbers, and it 
can be extended. Not all Russians 
have access to the Internet, 
especially outside of the middle 
and upper classes in the cities, 
and consequently, the pattern 
“New Times” reports reflects 
both opportunity and self-
selection.

Nonetheless, the weekly says it 
will be interesting to see how the 
powers that be react. The last 
time a major Internet petition 
campaign was launched in Russia 
– the one seeking the release 
from jail of pregnant YUKOS 
lawyer Svetlana Bakhmina – it 
garnered some 90,000 signers 
and President Dmitry Medvedev 
ordered her release.

The current effort is gathering 
signatories at a more rapid rate, 

“New Times” says, and 
consequently, many will be 
watching how Medvedev and 
Putin react this time around. 
There are three possibilities: the 
powers that be will ignore it, 
Putin will respond by leaving, or 
the authorities will decide to 
crack down to prevent “a rocking 
of the boat.”

“The first and third variants 
seem the more realistic,” the 
magazine concludes “But one 
result has already been achieved: 
the signatures under the appeal 
with its call to send into 
retirement ‘the great and 
frightening’ Putin show that 
people are able to overcome 
their own fear.”

Clearly, “by leaving on the 
Internet their names, with an 
indication of their cities and 
professions” and calling attention 
to their anger about the direction 
Putin has been taking the 
country, these Russians are 
taking a big risk,” “New Times” 
concludes. Just how big a risk, 
however, is something that only 
“time will tell.”

Admirālis Andrejs Mežmalis 
Laika 2010. g. 6.-12. februāŗa 
numurā raksta, ka Viestura rota 
sāka darboties aizritējušā gad-
simta 40. gados. Melno darba un  
sardžu rotas tika formētas īsi pēc 
Otrā pasaules kaŗa. Formastērpi 
bija melnā krāsā, un tā radās 
nosaukums ,,melno” rotas.

Katrai rotai bija arī precīzāks 
nosaukums, piemēram Viestura 
rota, Strautiņa rota un citas. Ro -
tas vadīja latviešu virsnieki. Tā 
kā pēc kaŗa sagrautajā Vācijā 
darbu atrast bija neiespējami, 
,,dienēšana” šajās vienībās sagā-
dāja nodarbošanos, sevišķi no 
gūsta izkļuvušajiem leģionāriem. 
Jāpiemin, ka rotās nedienēja tikai 
leģionāri.

Mani 1949. gada vasaras beigās 
Viestura rotā no Švābu Gmindes 
skolas sola iestāties aicināja leit-
nants G. Skaistkalns, pajautājot: 
,,Vai tu šauteni vari panest?”

 Aicinājumu pieņēmu, un pēc 
dažām dienām jau biju tērpies 
melnā uniformā. Man kā jaunka-
reivim dienesta pienākumi bija 
nakts sardzē. Sargājām amerikāņu  
kaŗamateriālu noliktavas pie 
Štutgartes. Vecākie  viesturieši  ar 

Viestura sardžu rota

augstāku  pakāpi un ilgāku izdi-
enu pienākumus veica dienas 
maiņā. Par nopelnīto algu ie -
gādājos fotoaparātu un uzval-
ku.

Viestura rotā  dienēju līdz 1950. 
gada aprīlim, kad tēvs saņēma 
galvojumu un darba piedāvājumu 
Misisipi kokvilnas plantācijā, 
ASV.

Mans tēvs dienēja Strautiņa 
darba rotā pie Frankfurtes no 
1947. līdz 50. gadam. Strautiņa 
rotā ievērības cienīgs notikums 
bija sūtņa Kārļa Zariņa vizīte 
1948. gadā.

Melnie formastērpi labi node-
rēja arī uz kuģa General Hahn, 
kad  šūpojamies Atlantijas okea-
nā ceļā uz Amerikas krastiem. 
Kuģa apkalpe mums uzticēja 
kār   tības uzturētāju pienākumus 
un piešķīra dažas privilēģijas.

Melnos formastērpus novalkā-
jām Misisipi kokvilnas laukos.

Amerikas kaŗavīra uniformā 
ietērpos nedaudz vēlāk, kad mani 
iesauca ASV dienestā.

Gundars Strautnieks
Ciemā Latvija 

Three Rivers, MI
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Mēs un 
ārzemes

Radio 20. mar-
tā jau no paša 
rīta atgādināja, 
ka deviņpads mi-
tos un trīsdes  -

mit divās minū tēs sākas pavasa-
ris, nesen tele vī zijā dzirdēju 
sakām, ka Zemgalē redzēti pirm-
ie divi baltie stārķi, bet Kurzemē 
manīta dzērve... Gudros putnus 
jutoņa neviļ: viņi zina, ka pavasa-
rim jābūt un dzimtene gaida, 
taču – atlido mā  jās, te vēl 
draudīgas kupenas. Kā lai atrod 
ko ēdamu? Un tomēr – pirmajā 
pavasaŗa dienā Latvijā spoži 
spīdēja saule. Nu dzirdējām 
aicinājumu iegādāties gumijas 
zābakus, citādi no mājas ārā ne -
tikšot. Bet kā ar gumijas zāba-
kiem kājās lai iet uz teātri? Jā,       
ir ko padomāt. Bet bez teātŗa 
dzīve ir neinteresanta. Dakteŗi 
man nepiekritīs, bet, ja ārā salst 
un snieg un moka arī kakla sā  -
pes, vai tikai mājās dirnēt? Labāk 
prom uz teātri, un uzmācīgās kai-
tes atkāpsies. Teātris spēj ārstēt 
un uzlabot garastāvokli. Par to 
liecina arī mans topošais darbs 
„Latviešu teātris Austrālijā”. Mū -
su tautieši aizbrauca uz tālu, sve-
š u zemi, kur mājo ķenguri un 
koalas lācīši, noslēdza darba lī  gu-
mus, nostrādāja obligātās stun-
das visgrūtākajos darbos, tad 
sanāca kopā, spēlēja teātri un 
izdzīvoja. 

Patlaban arī pār Latviju jo  pro-
jām izslējies krizes bieds, daudzi 
tūkstoši atstāj valsti, jo darba       
te nav, nav iztikas iespēju. Vai 
viņi atgriezīsies? Latvijas slim-
nīcu bied  rības pārstāvis radio 
raidījumā diezgan noteikti atbil-
dēja – neatgriezīsies, jo būs iedzī-
vojušies svešajās zemēs. Protams, 
ir prieks par to, ka dažādās pa -
saules valstīs ir tik daudz labu, 
ie  cienītu latviešu tautības ārstu, 
taču sajūsma un apbrīns pār  -
ņem, iedomājoties mūsu izcilās 
operas zvaigznes, kas iepriecina 
skatītājus un klausītājus dažādās 
pasaules valstīs. Nule laikrakstā 
Diena lasu par mūsu Egilu Sili  -
ņu: marta beigās viņš uzstāšoties 
Parīzē Bastīlijas operā un dzie dā-
šot Votāna lomu R. Vāgnera ope-
rā „Reinas zelts”, pēc tam viņu 
gai  dot Drēzdenes Semperopera, 
kur nākšoties dziedāt R. Vāg  ne  -
ra operā „Parsifāls”, bet pēc tam 
jādodas uz Berlīnes operu. Dažā-
dos operteātŗos dzied Inga Kal  -
na, Kristīne Opalais, Aleksandrs 
Antoņenko, Marina Rebeka, Ine-
se Galante, Elīna Garanča, Maija 
Kovaļevska. Vai tas nav apbrī no-
jami, ka tik daudz spilgtu dzie dā-
tāju nāk no mūsu mazās Latvijas? 
Protams, žēl, ka viņi reti dzied sa    - 
vās mājās, un tomēr sirdī aizvien 
iešalcas lepnums par mūsu – 
latviešu īsto būtību. Mēs varam! 
Tikai jāgrib un – daudz, daudz 
jāstrādā.

 Brīnišķa sajūta mani pārņēma 
marta sākumā, kad Latvijas Na -
cionālajā operā klausījos Dž. Ver-
di operas „Otello” koncertizrādi. 
„Otello” patlaban nav mūsu oper-
teātŗa repertuārā, tāpēc tā bija 
iestudēta koncerta veidā, skatu-
ves dibenplānā bija izkārtojies 
koris, priekšpusē solisti, mazāko 
lomu tēlotājiem bija noliktas   
pultis ar nošu grāmatām, taču 
viena techniska kļūme operas 

BŪŠOT PAVASARIS
uzvedumam bija – skatuves augš-
pusē trūka libreta teksta tulko-
juma titru. Mani tas netraucēja, 
Dž. Verdi operu „Otello” esmu 
skatījies vairākas reizes, taču 
starp brīdī man klāt pienāca kai-
miņu jauneklis un sūrojās, ka 
neko no dziedātā nesaprotot, bū -
tu derējis izlasāms teksts.

Antoņenko dziedāja brīvi, aiz-
rautīgi, temperamentīgi, varēja 
priecāties par viņa balss spēku, 
krāsainību un skanīgumu, viņš 
katrā ziņā ierindojams starp Ei -
ro  pas spožajiem tenoriem. 2009. 
gadā Antoņenko debitēja Mētro-
polītēna operā Ņujorkā un ir 
gaidīts un pieprasīts daudzos 
op er namos. Dezdemonas lomā 
Inga Kalna. Ilgākus gadus viņa 
bijusi Hamburgas Valsts operas 
soliste, 2009. gadā sajūsminājusi 
Milānas La Scalas publiku, dzie-
dot titullomu G. F. Hendeļa operā 
„Alčīna”, bet uz mūsu operas ska-
tuves bija prieks dzirdēt viņas 
smalko, psīcholoģiski piesātināto 
dziedājumu īpaši operas pēdējā 
cēlienā, Dezdemonas pirmsnā  -
ves ainā. Viskrāšņākais zieds mū -
su operdārzā ir Elīna Garanča, 
kas savaldzinājusi ASV skatītā  -
jus, Mētropolītēna operā dziedot 
Karmenas partiju. Avīzes lasītāji 
noteikti ir lasījuši atsauksmes par 
Elīnu Garanču Amerikas laik -
rakstos, līdz mums atnākušas 
vēstis par viņu - labāko Karme -
nas lomas atveidotāju pēdējo 
divdesmit piecu gadu laikā. 

Un tad kādu dienu notika brī-
nums – marta sākumā Elīna Ga -
ranča atbrauca uz Rīgu. Viņas 
dzīvesbiedrs Marks Šišons patla-
ban ir Latvijas Nacionālā simfo-
niskā orķestŗa diriģents, un Elīna 
bija piekritusi piedalīties divos 
viņa vadītajos koncertos. Diemžēl 
varēja notikt tikai viens - Rīgā 
toreiz laiks bija auksts un pūta 
negants vējš, Elīnas balss sasirga, 
un viņai nācās doties uz siltā  kām 
zemēm – uz Spāniju, kur vi   ņas 
vīram ir pastāvīga mājvieta. Elī-
nas Garančas koncertā nebiju – 
nav tik viegli dabūt biļeti, taču 
mani iepriecināja kas cits: māks-
liniece piedalījās vairākās inter-
vijās un sarunās, redzējām skais-
tu, tomēr vienkāršu, sirsnīgu lat -
viešu meiteni, ne vēsts no lep-
nības, ne vēsts no dižošanās. Var-
būt viņa ar savu dziedāšanu va  -
rot uzspodrināt Latvijas vārdu 
pasaules apritē. Elīna atgādināja, 
ka par Latviju dzirdami kritiski 
vērtējumi. Pēc visa varēja manīt, 
cik mīļa un dārga dziedātājai ir 
Latvija. Vienkārši, bez jebkādas 
pozas vai patosa. Ir prieks par to.

Nav jau tā, ka pasaule mūs 
pazītu, tikai klausoties mūsu iz -
cilos dziedātājus. Eiropā mūs 
ievedis arī Jaunā Rīgas teātŗa 
režisors Alvis Hermanis. Šā teātŗa 
iestudējumi pie mums ir ļoti 
iecienīti, jo Hermanis cenšas ra -
dīt jaukas, dziļi cilvēciskas izrā-
des - kas mēs esam, kādi esam un 
kā dzīvojam. Nereti izrāžu pama-
tu veido paši aktieŗi – tā tapa 
izrādes „Latviešu stāsti”, „Latviešu 
mīlestība”, „Vectēvs”, „Zilā kalna 
Marta”, bet nupat Jaunais Rīgas 
teātris atgriezās no viesizrādēm 
Jaunzēlandē, kur ar izrādi „Klu-
suma skaņas” piedalījās starp tau-
tiskā teātŗa festivālā. Par atska-
ņām presē nezinu teikt, tikai   
varu atgādināt, ka Alvis Herma-
nis ir slavenā Vīnes Burgteātŗa 

režisors un viņa uzdevums ir 
katru sezonu tur iestudēt vismaz 
vienu izrādi. Kā raksta mūsu te -
ātŗa kritiķis N. Naumanis, pilnīgi 
visas biļetes vienmēr ir pārdotas 
uz Hermaņa iestudētām izrā -
dēm „Ģimene” un „Tēvi”. Taču 
režisora darbības lauks Eiropā ir 
daudz plašāks, tikko viņš Italijā 
iestudējis J. Ivaškēviča lugu „Vil-
kumuižas jaunkundzes”. Alvja 
Her  maņa izrādes tiek rādītas da -
žādos Eiropas teātŗos – Austrijā, 
Vācijā, Šveicē, Italijā. Žēl vienīgi, 
ka Alvim Hermanim mazāk iz -
nāk būt savā Jaunajā Rīgas teātrī.

Kā ar krizi?
Kā redzat – pēc ārzemēs vēro-

tām latviešu mākslinieku iz  paus-
mēm nez vai kādam ienāktu prā-
tā teikt, ka Latvijā ir krize, un 
da  žādas pārdomas tiešām raisās 
Rīgā, uz teātri ejot. Mana kollē- 
ģe stāsta, ka gribējusi kopā ar  
vīru Nacionālajā teātrī noska tīties 
pēc N. Gogoļa romāna „Mi  rušās 
dvēseles” veidoto izrādi. Zvanī-
jusi uz kasi – nekā, biļetes ap- 
rīlim jau pārdotas! Klīst runas,  
ka esot grūti laiki, bet teātŗos to 
nemana, visas biļetes pārdotas! 

Man bija sagādātas ieejas kartes 
uz Milenas Bogavacas lugas „Ka 
tavu tēti!” izrādi. Rīgas ielas sli-
denas, daudzās vietās peļķes, tā -
pēc uz teātri devos savlaicīgi, bet 
ierados drusku par agru. Nu ne -
kas, pirms izrādes izdzeršu tasi 
kafijas, tas ir visveselīgākais dzē-
riens! Jūs domājat, ka tas ir tik 
vienkārši? Pie bufetes stāv mil  -
zīgi gaŗa rinda: Dailes teātrī ka -
fejnīcas vajadzībām ir divas pla-
šas telpas, tās bija stāvgrūdām 
ļaužu pilnas! Skatītāji malko ka -
fiju, dāmas paceļ šampanieša 
glāzes. Izdot naudu par biļetēm 
un šampanieti – tas ir tīrais nieks! 
Bet raksta par krizi! Tiesa, teātris 
dod iespēju cilvēkiem izrauties 
no rūpju pilnās ikdienas, no dzī-
ves pelēcības un kreņķiem, un    
ir labi, ka tādās reizēs cilvēki     
nāk uz teātri. Es vienmēr atceros 
vācu laiku un Jelgavu – toreiz  

viss bija uz kartītēm, pilsēta gri-
ma tumsā, taču Jelgavas teātris 
vakaros ļaužu pilns, grūti bija 
dabūt biļetes, bet teātrī bija gais-
ma. Varbūt pēc gaismas cilvēki 
tiecas arī šodien? Lai kā arī 
ikdienā klātos – teātŗi ir pilni. 

Taču sīkas krizītes var saskatīt 
arī teātŗos, citi kritiķi gan to dēvē 
par novatorismu. Tomēr sāk ap -
nikt lugu pārtaisīšana un pielā-
gošana mūsdienām un Latvijas 
apstākļiem. Daži piemēri: mana 
kollēģe Gundega Saulīte aiz  -
brauc uz Valmieru noskatīties 
bieži iestudēto R. Blaumaņa ko -
mēdiju „No saldenās pudeles”, 
bet viņas recenzijas virsraksts 
daudz ko izsaka: „Blaumaņa ko -
mēdija mūsdienu ietērpā. Mūs-
dienu dzīves skati ar nosaukumu 
„No saldenās pudeles” Valmie  -
ras teātrī.” Un kāds teikums no 
recenzijas: „Lugas personāžam 
režisors pievieno paša sacerētu 
tēlu – Vecomāti, saimnieces Ievas 
māti.” Droši vien izrāde ir laba, 
un tomēr – Blaumaņa lugā ielikt 
režisora paša sacerētu tēlu un 
lugas darbību pārcelt uz šodienu 
man liekas apšaubāmi, bet nu   

jau režisori citādi vairs neprot...
Ņemu citu avīzi. Virsraksts 

„Jāņonkulis no laukiem”. Pēc 
pāris dienām Jaunajā Rīgas teātrī 
būšot jauna izrāde, ko iestudē  -
jusi Māra Ķimele. Nopriecājos, 
ka nu būs atkal viena latviešu lu -
ga par kādu Jāņonkuli, taču, 
ielūkojies rakstiņā vērīgāk, at- 
s kāršu, ka tā nepavisam nebūs 
lat  viešu luga, tā ir krievu rakst-
nieka A. Čechova drāma „Tēvocis 
Vaņa”, un Jāņonkulis ir tas pats 
Vaņa, tikai nu viņš darbosies    
citā vidē. Izrāde droši vien būs 
laba, jo ticu Māras Ķimeles ta -
lantam, bet vai bez lugas pār-
taisīšanas nekas nesanāktu?

Minētās izrādes neesmu re   dzē-
jis, spriežu tikai pēc lasītā. Aiz-
gāju uz Nacionālo operu, kur 
izrādīja Ž. Masnē operu „Verters”. 
Libreta pamatā ir J. V. Gētes 
„Jaunā Vertera ciešanas”. Klausī-

jos brīnišķu mūziku, teicamus 
dziedātājus, lielu prieku sagādāja 
Kristīne Zadovska Šarlotes lomā, 
patiešām jauka ir jaunā soliste 
Gunta Davidčuka, kas šarmanti 
dziedāja Sofijas lomu, Verters  
bija viesis no Spānijas Ksavjers 
Morendo. Aizvēru acis, klausī  -   
jos – viss likās brīnišķīgi, bet, kā 
sāku skatīties izrādi, to uztvert 
traucēja režisora Andreja Žagara 
iestudējuma visai trafaretā ievir-
ze: darbība, protams, atkal pār-
celta mūsdienās, Šarlote ir šodie-
nīgi tērpta dāmīte, un nekādi 
ne   raisījās romantiskās mīlas 
stāsts. Izrādi var baudīt, tikai 
aizveŗot acis. Režisoram laikam 
bijis bail kļūt vecmodīgam, un 
viņš nav ņēmis vērā romantizēto 
plūsmu, kas strāvo no mūzikas, 
un izrādi veidojis pārāk sadzīvis-
kā stilā.

Un vēl viens piemērs: Latvijā 
ieviesusies tradicija uz Starp tau-
tisko Teātŗa dienu veidot kon-
certuzvedumus. Dailes teātris 
sniedz koncertu „Šauj Amora 
bultu”, tajā skan Raimonda Paula 
dziesmas. Teātrī ir daudz jaunu 
dziedošu aktieŗu, par viņu dar-
bošanos var tikai priecāties, taču 
režisors Arnis Ozols izdomājis, 
ka darbībai jānotiek cirka arēnā, 
un aktieŗi pārvērtušies par klau-
niem, akrobatiem vai žonglie-
ŗiem. Arī šajā ziņā aktieŗu meis-
tarību var apbrīnot, taču tikko 
šādu paņēmienu skatījāmies M. 
Gruzdova iestudētajā „Tilā Pūces-
spieģelī”, kur arī visi tēli bija pa -
darīti par klauniem vai cirka ar -
tistiem. Savukārt R. Paula dzies -
mas ar Jāņa Jurkāna tekstiem lāgā 
nelīmējas kopā ar cirka atmo-
sfairu.

Ar iepriekš sacīto es nekādā 
ziņā negribu noniecināt mūsu 
teātŗu darbu, negribu sacīt, ka 
visas izrādes ir sliktas, taču reži-
soru alkas visu pārveidot un pie-
lāgot mūsdienām sāk apnikt. Ko 
lai dara – esmu vecmodīgs! Toties 
iepriecināja divas jaunas meite-
nes: vienu sauc Laura Groza – 
Dailes teātŗa režisore, viņai esot 
divdesmit četri gadi, bet teātrī 
viņa jau iestudējusi vairākas iz -
rādes. Vienai pirmizrāde bija ne -
sen, tā ir manis minētā serbu 
rakst  nieces Milenas Bogavacas 
luga „Ka tavu tēti!”. (Man pie-
mērotāks gan šķiet oriģinālais 
virsraksts „Mīļo tēt!”.) Tā ir drā-
matisma piesātināta, smeldzīga 
izrāde par dzīves skarbumu un 
alkām pēc labā, ne velti apakš-
virsrakstā - „stāsts par ilgām”. No 
ikdienas situācijām jauna mei-
tene, ko visi dēvē par Mazo, cen-
šas glābties, rakstot sirsnības pil-
nas vēstules savam tēvam, kas 
ģimeni pametis un uz meitas 
vēstulēm neatbild. Patiesu prieku 
izrādē sagādāja šis „Mazais”,  
viņas lomā dzīvoja pavisam jauna 
meitene Anete Krasovska. Anete 
mācoties 9. klasē, bet uz skatuves 
darbojas ar absolūtu patiesības 
izjūtu un iededz ticību cilvēkam, 
ticību jauniešiem, kas var likties 
vul  -gāri, var runāt rupjus vārdus 
un glabāt sevī gaišu, mirdzošu 
lies miņu. Parasta meitene, bet 
dvē sele – skan! Vajag tikai ie- 
klausī ties! Izrādi „Ka tavu tēti!” 
pie vil cīgu dara ne tikai viena 
meitene, bet viss Lauras Grozas 
vadītais an  samblis. Atdzimst ti- 
cība, ka krizi tomēr pārdzīvosim.

Viktors Hausmanis
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Pavasaris patiešām būšot - šalc Gauja pie Līgatnes
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(Turpinājums nākamajā 
numurā. )

L A I K A  L A S Ā M V I E L A 
Delīrijs

Tālivaldis Dangavs

Pietiek, ka viņš reprezentē 
slavu, pietiek, ja zinām, ka viņš 
nāk no tās vietas Eiropas malienē, 
kur Bogomilu vai Božumilu 
izrunā par Bežumilu. –

 Nemanot riņķotājs bija sācis 
iet taisni un pret vistuvāko kupri 
– Rechbergu. Nonākot tur, viņam 
vajadzēja atsākt riņķošanu, jo 
ceļš uz kalngalu gāja vītņveidīgi. 
Un Bežumils arī nekavējās vīties 
augšup, lai tā paceltos pāri visam 
vīriešu dzimumam un būtu vie-
nīgais mērķis savas dāmas acīs. 

 Uzgriezies kalna galā, Bežumils 
dzirdēja vēju taurējam, it kā tas 
būtu mednieks, kas sauc savus 
suņus. Un no tālumiem, cik vien 
acis sniedz, no desmit, pat simts 
jūdžu apkārtnes saskrēja vēji 
apriet uzkāpēju, šauties piedurk-
nēs, pūst bikšu stilbos ar kalēju 
plēšu spēku... Un no sīkas dzirks-
telītes tika uzpūsta mīlestības 
liesma, kas kāpinājās ugunskurā, 
mīlestības sārtā ar neaplēšamiem 
apmēriem un sekām vistuvākajā 
nākotnē.

 Aizdedzies Bežumils sāka uz -
vesties kā jau ugunsgrēka ga -
dījumā. Bijis virsnieks( un citādi 
tas nemaz nevar būt, tāpēc ka 
slavu valstu armijas komplektējās 
tikai no virsniekiem, galvenokārt 
kapteiņiem, pulkvežiem un ģe -
nerāļiem, kas satopami ik uz 
soļa, kamēr zaldātiņi ne ar uguni 
nav sameklējami), viņš vis ne -
ķērās pie spaiņiem vai ķekšiem, 
kas te arī nelīdzētu, bet pacēla 
balsi panslavisma plašumā, kā 
priekšā nobāl pat Heinricha Hei-
nes varenie panti par priedi, ko 
izrauj, tad iemērc Etnā, izvelk no 
šīs tintnīcas un raksta debesīs: Es 
tevi mīlu!

 Tika nokomandēti vēju batal-
joni piepūst vaigus, tad drāzties 
uz kazarmām, stiept šurp ko -
mandiera sirdsdāmu un guldīt 
kalna pašā galā. Kad tā jau šai 
kāzu gultā, atvākot tās skaistumu 
izģērbjot, lai kapteinis  Bežumils 
Pipere varētu pieplakt pie savas 
Veneras krūtīm piena baltumā 
vēl ciešāk nekā lietuvēns mur-
gos.

Vēji aizdezertēja.
Komandieris palika vientuļš 

degot, un viņš sāka mētāt bučiņas 
pret kazarmām, tā atgādinādams 
sausus zarus, kas aizdegušies 
sprakšķ. Bet mute ir tikai mute, 
tā nokūst šmiukstinādama, un 
rokas ir tikai rokas, tās pagurst 
svaidoties. Tāpēc vienubrīd 
Bežumilam likās, ka diezgan jau 
sprakšķēts un laiks doties atceļā. 

Kājas parāva soļus.
Sākās nokāpšana.
Gar ceļa malu Bežumilam 

tecēja līdz bērzi, oši vai egles, bet 
pretim nāca skābardes, ozolu 
krūmi un lazdas. Šur tur starp 
kritušām lapām kāda vēlīna sē -
nīte bija pabāzusi iesārtu degun-
galu, konisku kā švābiem, tā 
pievēršot gājēja uzmanību. Bežu-
mils apstājās, noliecās, izcē la 
vienu purdziņu no trūdiem, tad 
otru, arī jau trešo... Un vai nu 
tāpēc, ka atradums atgādināja 
sēni Phallus impudicus, tātad 
kaut ko pazīstamu, Bežumilam 
piepeši dikti sagribējās sēņot. 

Mīlētāja prātā viņš arī nolēma 
savākto uzdāvināt sirdsdāmai, tā 
pierādot, ka šās dēļ viņam nekas 
nav par grūtu, ne uzkāpšana kal-
nā, ne nokāpšana lejā, pat mugu-
ras locīšana sēņu dēļ.

Kad sauja jau bija pilna ar kau-
dzi, Bežumilam vajadzēja iz -
šķirties: bērt sēnes stulmeņos un 
atgriezties kazarmās basām kā -
jām vai arī novilkt apakšbikses 
un tās pielasīt.

Sēņotājs izšķīrās par pēdējo.
Piesēņotām apakšbiksēm kā 

kuli plecā kapteinis Bežumils 
Pipere vēl degošs, turklāt arī lai-
mīgs, ieradās kazarmās. Uz  mek -
lēja Rozītieni un ielika tās klēpī 
savādo maisu, pa kuŗa atvēru-
miem bija izbāzušās sēņu pur-
dziņas.

Apakšbikses un sēņu izskats 
li  ka Rozītienei atcerēties ko ilgi 
neredzētu. Viņa pietvīka un no -
dūra acis.

Redzot mīlestības krāsu iesita-
mies sirdsdāmas vaigos, Bežu-
milam nu bija pilnīgi skaidrs, ka 
viņa šo mīl. Un aizmirsis apakš-
bikses, aizmirsis visu, kaut ko 
murminādams, viņš uz pirkst-
galiem attālinājās no dārgās un 
devās ārā paraut prieka plēšenes 
visā gaŗumā.

Un viņš? Vai arī viņš nemīlēja 
tikpat stipri? Jo: ja viņam būtu 
sieva un tā patlaban atrastos 
dzemdībās, viņš spētu pamest to 
savas sirdsdāmas dēļ. Vai kādu 
citu pierādījumu vēl vajadzēja?

Bet – lai arī mīlestība būtu cik 
stipra būdama, tomēr tai bija 
jāatkāpjas tāda Herkuleja priekšā 
kā vēders, kas iekšām lika 
smilkstēt izsalkumā. Vēl arī nakts 
krita zemei virsū, un Bežumils 
jau sāka justies kā zirgs, kam 
tukšs zebenieks galvā. Viņš pie-
peši piemirsa sirds lietas un devās 
uz virtuvi, kur piestrēbās pupiņu 
viru tā, ka pārgurušās kājas tikko 
spēja aizstiept piekrauto vēderu 
līdz cisām.

Nakts vidū pamodies, Bežumils 
ņēmās sacerēt vēstuli sirdsdāmai. 
Bet pārpilnā sirds plūdināja tikai 
Mīlu, mīlu, mīlu...

Citus vārdus viņš sāka meklēt 
savas galvas plašajos tukšumos, 
apmaldījās, piekusa un aizmiga. 
Uztrūkās, kad jau ausa rīts, metās 
virsbiksēs un devās uz mazgātuvi 
apcirpt ūsas un citādi apkopties. 
Brokastlaikā pierunāja vienu 
vecīti nākt šim līdz. Pie Rozītenes 
durvīm iedeva tam vēstuli, kuŗā 
sirdsdāma uzaicināta nākt uz 
krūmiņiem izrunāties, iestūma 
vecīti iekšā un pats aizmetās uz 
migu. Atslēdza savu somu, iz -
ņēma kādu kastīti un devās uz 
satikšanās vietu. Tur viņš ielika 
krūma staklē kabatas spogulīti, 
tad atvēra kastīti un sāka piekārt 
krūtežai medaļas, krustus un 
zīmītes. Apkāries gan pietuvojās 
spogulītim, gan attālinājās no tā. 
Pārmainīja medaļu kārtību. Kāra 
tos augstāk. Nolaida zemāk. Ap -
grieza otrādi, ja viena puse bija 
neizskatīga vai apsūbējusi.

Beidzot tad nu viss bija kārtībā, 
un Bežumils uzsāka gaidīšanu. 
Kad pacietība izbeidzās, viņš 
nekurnēja, tikai nokrekšķinājās 
un gaidīja atkal. Pacieta vēja 
kniebienus ausīs, tā saltumu, kas 
viņa balto degunu vērta žūpas 
sarkanajā, un asumu, kas izbiks-
tīja asaras no acu kaktiņiem. 
Noslaucījis asaru apbirdinātos 
vaigus, viņš apsēja mutautu ap 
ausīm un sāka staigāt gar 
krūmiem. Iedams klausījās 
medaļu tinkšķēšanā vai arī vērās 
gaisos, it kā gaidītā ierastos pa 
debesu, ne zemes ceļu. Dažreiz 
apstājās ar muguru pret krūmiem, 
pievēra acis un skaitīja līdz 
simtam, pat tūkstotim, tad cirtās 
otrādi, cerēdams ieraudzīt 
sirdsdāmu jau tuvumā.

Nekā!
„Kaut kas noticis,” nosalušās 

lūpas izdrebināja. „Varbūt sasli-
musi?”

Tad izlauzās baiļu kliedziens:
„Saindējusies ar sēnēm!” un 

vainīgais sāka skriet pret 
kazarmām.

To pagalmā stāvēja vairākas 

milzīgas GMC automašīnas, 
kuŗās kāpa ļaudis un tika iekrauta 
manta. Notiekošo vēroja simti 
neaizbraucēju.

„Ko tur aizved?” Bežumils 
jautāja vienam stāvētājam.

„Latviešus.”
„Latviešus aizved...Latviešus 

aizved,” Bežumils murmināja kā 
neizpratnē, kamēr acis klīda no 
vienas mašīnas uz otru. Un kādā 
jau sēdēja viņa sirdsdāma.

Bežumils aizmetās uz gultas 
vietu. Rāva un svieda čupā savu 
kustamo mantu un likās atpakaļ 
pagalmā.

Mašīnas aizgāja.
Kaut nikni vēji pūta un man-

goja asaras, latviešu acis dzirkstīja 
vien aizbraucot. Un kāpēc ne, ja 
aizbraukšana viņus atpestīja no 
kopdzīves ar svešu pasauli? Pil-
dīja ar cerību atkal pašiem vien 
būt kā savās mājās?

Kā bum! No pērkona debesīm 
šo jautrībnieku vidū iegāzās Be -
žumils.

Redzot tādu medaļu pāvu, 
smai    du sejas izpletās par smē-
jējām vai saruka smīnā. Un ne 
bez pamata.

Izņemot kādreizējos cara armi-
jas zaldātus, kas pēc 25 gadu 
nodienēšanas atgriezās savā pa -
gas  tā ar koka kāju un medaļām, 
kuŗu nēsāšanu vairāk nevietā kā 
vietā tiem bija iedresējuši krievi, 
latvieši, paturēdami acu priekšā 
Švauksta iespaidīgo tēlu, parasti 
centās izvairīties no ārišķībām. 
Tāpēc arī Latvijā bija tikai Lāč-
plēša kaŗa ordenis, Triju Zvaigžņu 
ordenis, Aizsargu nopelnu krusts 
un Viestura ordenis, kuŗus to 
kavalieŗi latvieši centās velti ne -
valkāt.

Un nu uzreiz tāds viņu vidū, 
hahahā!

„Negods smieties par sajukušu,” 
prātīgi apsauca zviedzējus vai 
deva padomu piedauzīt šoferim, 
lai aptur, ka svešais varētu izkāpt. 
Citi turpretim ņēmās noskaidrot 
iekāpēja gara spējas, atzina, ka 
tips ir pilnā prātā un to tūdaļ no 
mutes mutē izplatīja pa visu 
mašīnu. Piedevām sekoja ziņa, 
ka iekāpējs esot slavs.

Kāds večuks ieteicās:
„Ja jau ir tāds, visai gudrs tad 

vis nav,” un sāka stāstīt jauniem, 
ka šis Pirmā pasaules kaŗā cīnījies 
Galicijas frontē. Bijis kopā ar 
visādiem un redzējis, ka slavus 
par pilnu nevarot ņemt. No vaiga 
tīri prātīgi, bet darīšanās blēņas 
vien galvā: kad ne brunči, tad 
lielība...

Tā kā zobošanās nu vairs nebi-
ja grēka darbs, balamutes no ma -
šīnas otra gala sāka saukt:

„Ēj, tur tuvākie, kas tie šim par 
„bļendukiem?”

Pētīja, pētīja, taču neviens ne -
pazina.

„Būs sapircies kāliem kā reņģes 
un apkāries,” jau izskanēja vox 
populi smieklos. Un ar tiem arī 
sākās āzēšanās, kad no viena asa 
zoba upuris tika pārķerts uz otru, 
tad trešu, ceturtu...

Un jautrība sildīja.
Smieklu lauvas vēl nebija bei-

gušas plosīt likteņa pamesto ēs -
mu, kad mašīnas jau sāka locīties 
starp vīna kalniem vai ripot gar 
Nekaras malu.

„Esam Eslingenā,” bija dzir-
dams.

Kā uz pavēli tika piemirsti or -
deņi, medaļas un krusti, to nēsā-
tājs, viņa sarkanais deguns, kas 
pilēja kā lāsteka saulē.

Mašīnas apstājās viņpus Neka-
rai, kur atradās bloka namu ra -
jons. Ļaudis kāpa ārā, svieda vai 
izkrāva savu mantu. Drīz arī 
atvestie sāka skraidīt šurpu turpu 
– viens apmierināts, otrs sapīcis 
vai negants par ierādīto pajumti. 
Bet lai nu šā vai tā: pēc dažām 
stundām bloka ēku daudzās mu -
tes Baala izsalkumā bija aprijušas 
atbraucējus.

Kā šo Jurģu pabira laukumā 
pa  lika vienīgi Bežumils, drebi-
nādams zobus, pilinādams asaras 
caur degunu un gaidīdams uz 
komitejas kungu žēlastību viņu 
kā nelatvieti uzņemt šai nometnē, 
kuŗā apmetusies viņa sirdsdāma. 
Komitejas vīri jau taisīja sprie-
dumu, kas Bežumilam būtu tas 
pats, kas citiem nāves soda 
piešķiršana, bet – par laimi vai 
nelaimi – tuvumā pagadījās pro-
fesors L. L.

Pāris vārdos no kungiem, otrus 
divus no upuŗa – un meistars jau 
bija aptvēris stāvokli.

„Diezgan gaudots visās toņ-
kārtās par bēgulību. Laiks pas-
mieties, ja gribam dzīvot. Un 
šitais pigornieks ir raugs jautrī-
bai,” viņš sacīja, pamezdams 
mirkli uz Bežumilu. „Ir taču 
dzir  dēts, ka zvaigzne, no debesīm 
nākdama, iekrīt tieši atejā. Kāpēc 
neļaut šitam spožumam nonākt 
vismaz malkas pagrabā?”

Augstāku spēku ievirzīts starp 
zirnekļa tīkliem, putekļiem un 
pelējuma smaku, Bežumils jutās 
kādas nenovēršamības priekšā, 
pret kuŗu nav nozīmes sacelties, 
tāpat kā vairs nesaceļas notiesātie, 
kas jau nostādīti pie sienas vai 
uzcelti uz soliņa zem karātavām. 
Viņam pietika ar cerību – mirs-
toša cilvēka cerību kādreiz 
augšāmcelties, - pietika ar to, ka 
viņš visu noliek pie kājām 
mīlestībai, kas pēc Zolā domām 
ir Lurdas brīnums, pēc Platona 
– mistērija, pēc Stendāla – 
drudzis...

Āboliņš
Annuss
Dajevskis
Eglītis
Gailis
Grunde
Jēgers
Kalmīte
Kovaļevska
Milts
Neilis
Nukša
Peka
Reke
Sodums
Šteiners
Stepe
Strunke
Tone
Vinklers
Zuntaks

Izstāde Mākslinieks trimdā: lat-
viešu bēgļu māksla 1944-1950 
mums atgādinās, ka arī grūtos un 
nedrošos laikos māksliniekiem ir 
nepieciešams turpināt savu radošo 
darbu. Pasaules latviešu mākslas 
savienība, sadarbībā ar Gaŗezera 
Klinklāva galeriju aicina katru lat-
vieti, kam interesē latviešu tautas 
20. gadsimta trimdas māksla un 
vēsturiskais pārdzīvojums apmek-
lēt šo neparasto izstādi, kuŗā būs 
skatāmi reti izstādīti latviešu bēgļu 
mākslinieku zīmējumi, akvareļi un 
eļļas gleznas.

Atklāšana Gaŗezera 45. 
gadu jubileja svinībās
2010 g. 24. jūlijā 
Klinklāva galerijā, Gaŗezerā

Izstāde Latviešu bēgļu māksla 1944-1950

Izstāde ceļos uz latviešu centriem abos ASV krastos, kā arī vidienē. Ja jūsu orga-
nizācijai interesētu redzēt izstādi jūsu pilsētā, lūdzu sazināties ar Pasaules latvie-
šu mākslas savienību (mājas lapa: www.latvianart.org), rakstot Leldei Kalmītei, 
10830 S. Hale Avenue, Chicago, IL 60643-3342 vai  lkalmite@latvianart.org.
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“Pirms vairākiem gadiem, 
2001. gadā, nomira mana vecā-
mamma, un bija vēlēšanās kaut 
ko radīt viņas piemiņai.” Kad 
runājam ar dizaineri Ingrīdu 
Levenšteinu, uz blakus galda ir 
maza fotografija  - Ingrīda kopā 
ar sirmu kundzi – ar savu 
vecmāmiņu baznīcā. 

“Vecmāmiņa bija Maiga Žīgu-
re, dzimusi Bergs. Viņa bija tā, 
kas dievkalpojuma laikā izlasīja 
man priekšā vārdus baznīcas 
dziesmām, lai es varētu sekot lī -
dzi un arī lai palīdzētu izteikties 
latviešu valodā. Es uzskatu, ka 
tas man bija vislielākais iegu-
vums vai pat dāvana, jo es iesāku 
mācīties runāt latviski un kopā 
ar viņu ieguvu latviešu valodas 
pamatu. Tāpēc domas skrien pie 
mana veltījuma mīļajai vecmā-
miņai.

Vēlēšanās piepildījās, kad radās 
doma Denveras draudzes baznīcā 
ielikt krāsainus logus, uzlabot 
vienkāršās  telpas, ieviest tajās  
svētību. Draudzē izveidojām 
“Logu komiteju” – izsludinājām 
konkursu un aicinājām Denveras 
māksliniekus iesniegt skices. Ie -
ce re bija, ka ikkatru no septi ņiem 
baznīcas logiem reprezentēs 
viena latviešu luterāņu himna, 
stāsta māksliniece Ingrīda Leven-
šteina. 

Logs “Krusts laistās 
kalna galā”

“Krusts laistās kalna galā un 
tālus starus met, uz brīnišķīgo 
kalnu mazs ērkšķu celiņš ved.”       
(Elvīra Vankīna)

Latviešu raksts – Auseklis, 
kreisā un labajā attēla pusē ir 
Laimas raksts – slotiņa, skujiņa. 
“Zīme skujiņa  lietota senā dvēseļu 
kultā, kur tā simbolizēja spalvu 
vai putnu, pēc senču ticības 
mirušo dvēseles putna veidā 

Gaisma logos

aizlaidās uz debesīm.”(Latvju 
Raksti, 1973. Amber Printers and 
Publishers LTD. Autors Alek-
sandra Dzērvīte) *Grāmata  no 
kuŗas Ingrīda Levenšteina smēlās 
informāciju par latviešu rakstu 
zīmēm.  

Apkakšdaļā, kas atkārtojas 
visos 7 logos - dzeltenā stiklā 
gravētas trīsstūru rakstu joslas ( 
trīsstūru raksta elements ir ļoti 
sens, Prūsijā tas sastopams dzelzs 
laikmeta keramikā). Arī visos 
septiņos logos  stūros sarkanā 
kvadrātā iegravēta Saules zīme 
un  stilizēts vienojošs tautiskas 
jostas  elements. Tautiska josta ir 
būtisks latvietības simbols. Īpaši 
bagātie tautas tērpu jostu raksti, 
Lielvārdes josta un tās zīmes. 

Ingrīda Levenšteina iesniedza 
loga skici konkursā, piesakot 
savu mākslinieces koncepciju 
logu vitrāžām.

Loga attēlā (tas ir vienīgais logs 
altāŗa daļā) ir krusts, kuŗā ie -
komponēta latviešu zīme Au -
seklis – Rīta zvaigzne. Tā ir zīme, 
kas vada tautu krizes un kaŗa 
laikos, rāda ceļu tumsā un aizsar-
gā no ļauna un nelaimes. Vada-
zvaigznes un krusta metafo rā 
varam lasīt, ka tauta izsenis savas 
gaitas ir vadījusi pēc gaismas 
ri tuma, debes spīdekļu - saules, 
mēness, zvaigžņu un Visuma 
kārtības, ko sentēvi sakārtojušii 
zīmju rakstos, līdz iestājas kris-
tīgais laikmets, kad pasaulē tau-
tas tālāk iet savu ceļu kristīgajā 
ērā. Ausekļa zīme ar tulkojumu 
Rīta zvaigzne (Morning Star) ir 
arī Kolorado apkārtnē dzīvojošo 
Amerikas pamatiedzīvotāju hopi 
tautas rakstos, kas to līdzīgi kā 
mēs, latvieši, dēvē par Rīta zvaig-
zni.

Mākslinieces ideja bija apvie-
not latviešu tautas rakstus ar 
kristīgo simboliku. Tā ir izdevu-
sies veiksmīgi, jo, skatoties vitrā-
žās, varam lasīt divas valodas – 
gan senču rakstu zīmes, gan 

kristīgos simbolus - un abas tās, 
kopīgi apvienotas,  sniedz vēstīju-
mu par latviešu tautas likteņ gai-
tām un luterāņu baznīcai piešķi-
ŗot latvisko identitāti. 

Ingrīda stāsta : “Pamudinājums 
logu temai bija attēlot to, kā 
kristīgā garā Dievs trimdinie-
kiem bijis blakus visu likteņgaitu 
ceļu, un tumšākajās reizēs dzīvē 
ir grūtāk saprast – kur Dievs ir 
bijis, kad ir smagi piedzīvojumi, 
kad meklējam Dieva klātbūtni, 
Dieva roku palīdzību lūgšanās, 
ticībā.”

Kad pēc skices iesniegšanas 
“Logu komiteja” nolemj māks li-
nieci aicināt veidot baznīcas logu 
vitrāžas, tad arī top pārējie logu 
meti, un radošajā procesā māksli-
niece izvēlas savu secību un stās-
ta attīstību.

Logs 
“Jātstāj dzimtene”
“Daudz vētru mums ir pāri 

gājis, un, ja vēl daudz mums viņu 
būs, Dievs aicinās, kā aicinājis, 
arvienu saulē atkal mūs”. (Leonīds 
Breikšs) 

Latviešu raksts – attēla sānos ir 
Laimas raksts, salikts kopā ar 
ģeometriski izstrādātu simbolisku 
ziedu, kas izveidoja no šķērsu 
zvaigznes raksta elementiem.

Trimdas sākums, sāpes, atstā-
jot dzimteni. Sāpes, kas nekad tā 
īsti nenorims, sāpes, ko mantos 
trim   dinieku bērni, sāpes, kas 
neļaus aizmirst Māti Latviju. 
Skatot logā sievietes portretu ar 
zīļu vainagu un trim pār vaigiem 
ritošām sāpīgām asarām, redzu 
šajā tēlā Māti Latviju, kas pavada 
trimdiniekus uz dzīvi svešās 
zemēs, redzu tās asaras, ko cilvēks 
raud, atstājot dzimteni. Tādas 
asaras rit arī šodien - citā 
laikmetā, kad ne kaŗa, bet eko-
nomisku apstākļu dēļ latviešiem 

jābrauc maizi pelnīt citās zemēs. 
Mājās paliek vecāki, vecvecāki, 
dažkārt pat bērni, paliek iesākta 
dzīve, draugi, mīļas vietas, paliek 
dzimtenes smaržas, dzimtenes 
ziedoņi, vasaras ar jūrmalas zī -
dainām smiltīm un saulrieti jūrā, 
paliek dzīves ritms, pulss, kādu 
jūti vienīgi savā zemē, Latvijā.

”Dievs, Tava zeme deg!” no  
krāsaino logu vitrāžu ainas staro 
izmisums, zibeņi kapā gaisu, 
tālumā saskatāma Latvijas kontū-
ra ar upju artērijām, blakus rau-
do   šajai sievietei uguns liesmas. 
Tās sejā lasāmas sāpes. Kas ir 
viņa - cilvēks, kas aizbrauc no 
Latvijas, vai Māte Latvija, kas 
pavada savus bērnus svešumā? 
Ingrīda sarunā skaidro savu sim-
bolisko redzējumu : ”Trīs asaras, 
trīs zvaigznes Brīvības piemi   nek-
lī. Bet tas skaistums, kas gar attēla 
malu vijas kā  rakstu josla – tās ir 
puķes - latviešu raksti, “ziedu 
valoda”, kas ir tumšos toņos un 
atspoguļo tā brīža neziņu. Labi 
ieskatoties, mēs redzam attēla 
aug   šējā stūri krustu, liecību Die-
va klātbūtnei”.

Logs 
“Latvija atkal brīva”

“Dievs, svētī Latviju!”(Baumaņu 
Kārlis) 

Simboliski latviešu raksti ir tie 
paši , kas logā “Jāatstāj dzimtene” 
– tie ir Laimas raksts un šķērsu 
zvaigzne, kas veido ziedu. Latviešu 
tautai ir raksturīgi -  sēru,  svētku 
vai laimes brīžos tiek pasniegti 
ziedi. Brīvā Latvija tiek sagaidīta 
ar ziediem!

Ingrīda: Vitrāžas saturs ir “Tau-
tas brīvība”, jo es to nolieku bla-
kām iepriekš minētajam darbam 
“Jāatstāj dzimtene”. Balodis - 
putns, kas simbolizē Svēto Garu, 
un no putna sirds plūst Gaisma 
- Svētais Gars, kas krīt kā lietus 

uz zemi; un viss iesāk zaļot, attēla 
priekšplānā es noliku Dzīvības 
koku, uz tā krīt lietus lāses. Stikla 
meistari tās izgatavoja, panākot 
uz stikla “asarojošu” ūdens lāšu 
efektu. 

Bet manas acis redz vienu Rī -
gas liepu, kas, jūnija ziedos sap-
laukusi un lietū mazgāta, piepilda 
ar saldu smaržu Rīgas vakaru, 
liekot lakstīgalām dziedāt himnu 
Mīlestībai uz Rīgu, uz dzīvi. 
Aleksandra Čaka dzejas rindas 
”Liepas satumst, lapās apklust 
vēji” plīvo virs Rīgas namiem. 
Baznīcas logs ir kā dominate, kas 
tiecas uz augšu - Brīvības verti-
kāle. Loga centrālā ass ir karogs, 
kas vijas. Māksliniece ir izman-
tojusi tēlnieka Kārļa Zāles Brīvī-
bas pieminekļa pašu augstāko 
punktu – rokas, kas tur zvaig-
znes, viņas skaidrojums par Mā -
tes Latvijas seju, kas piemineklī 
aizsegta ar karogu, ir: ”Karogs un 
Māte Latvija ir viens. Un Dieva 
dāvana mūsu tautai ir Brīvība un 
Mīlestība”.

Ingrīda stāsta arī par darba 
tapšanas technisko pusi, kad bija 
jāuzklausa meistaru ieteikumi, 
īpaši attiecībā uz gaismu, kas 
vienmēr ir mainīga, bet galvenais 
ir tomēr vadīties pēc izjūtas. 
Veidojot logu vitrāžas, bija jārē-
ķinās ar to, ko reāli var izdarīt 
stiklā, jo fragmenti tiek savie no  ti 
ar svina plāksnītēm. Māks linie   ce 
uzteic techniskos darbiniekus, 
kas baznīcas logu projektā iegul-
dīja ne tikai savu profesionālo 
darbu un laiku, bet savu uzde-
vumu izdzīvoja no sirds.

“Un tad es gāju atpakaļ uz 
Brīvo Latviju, saka Ingrīda.” Man 
tā ir mātes dzimtā puse Valmiera 
un Alūksne – tā ir sapņa kul-
minācija.”

Logs “Krusts laistās kalna galā” Logs “Jātstāj dzimtene” Logs “Latvija atkal brīva” Logs “Jaunība dzimetenē”

Dace Micāne Zālīte
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Logs “Jaunība 
dzimtenē”

“Dari mani, Mīļais Jēzu, it kā 
saules stariņu, lai es apkārtnē un 
mājās gaiši, gaiši spīdētu!” (Elvīra 
Vankīna)

Latviešu raksti – dzeltenie 
kvadrāti – Saules zīme un zilie 
kvadrāti – Mēness zīme, starp 
tiem vijas Māras līklocis. “Līklocis 
pieder arī pie senām dvēseļu 
rituālu mitoloģijas zīmēm.” 
(Aleksandra Dzērvīte) 

Tomēr ne tikai sapņi, bet 
Ingrīdas un Andŗa Levenšteinu 
ģimenes vēsture sākas Latvijā, 
laikā, kad valsts tikko ir atguvusi 
brīvību. 1995.  gadā abi jaunie 
mīlošie cilvēki dodas dzīvot un 
strādāt uz Rīgu. Sarunas laikā 
Andris ar Ingrīdu atceras to laiku 
Latvijā, kad nebija ne lielveikalu, 
ne citu tagad pierastu lietu. Dzīve 
bija vienkārša, bet tikko kā bija 
atvērts krodziņš “Pūt ,vējiņi!” un 
“Pulkvedim neviens neraksta”, 
kur pulcējās “trimdas letiņi”, kas 
ar “pirmo vilcienu” atbraukuši 
uz jauno Latviju. Andris tad strā-
dāja kopā ar Nilu Melngaili firmā 
“Coopers and Lybrand”, bija 
rosīga kultūras dzīve, draugi, 
Latvijas iepazīšana. Skatoties 
logā “Jaunība dzimtenē”, – gribas 
domāt, ka tā ir viņu Latvija. Viņu 
acīm redzēta un izjusta.

Ingrīda: ”Mēs bijām Latvijā no 
1995.līdz 1998. dzīvojām Rīgā, 
sestdienās, svētdienās braucām 
uz laukiem. Kad brauc, piemē-
ram, no Rīgas uz Valmieru vai uz 
Alūksni, ir lieli lauki un tad 
pēkšņi mežs. Mežu klātbūtne 
ainavās - tas man šķiet tik būtiski 
Latvijai: pakalni, meži, saulīte. 
Jaunieši savā latvietībā, tautas 
tērpos, tas, kā mēs sevi redzam 
Latvijā , ejot uz baznīcu.”

Denveras latvieši….
Gleznas priekšplānā puisis un 

meitene ar  ziedu vainagu galvā, 

mugurām pret mums, bet ar seju 
pret baznīcu un ceļu, kuŗš turp 
ved.

Tādā veidā māksliniece ļauj 
skatītājam brīvi iejusties šo jauno 
ceļa gājēju lomā, bet varbūt tie ir 
viņi paši– uzņemot spēku Latvijā, 
spēku, ar kuŗu būs jādzīvo tālāk, 
mīlestību, no kuŗas  dzims un ar 
kuru jau vēlāk Amerikā  augs 
viņu dēli Niklāvs un Kristiāns.

Logs “Jauna, sveša 
zeme”

“Tuvums un tālums, vakari, 
rīti, rasotas lejas, kalni miglā tīti, 
auglīgas druvas, klintis kailām 
sienām, viss pieder Vienam.” 
(Ludis Bērziņš)

Latviešu raksti – Dieva raksti. 
”Debesjums un Dievs – dainās 
nešķiŗami jēdzieni. Latvju rakstos 
teltij līdzīgs trīsstūris grafiski 
apzīmē debessjumu un reizē pašu 
Dievu”. (Latvju raksti”, Alek-
sandra Dzērvīte)

Ingrīda:”Vitrāžā ir  Kolorado 
ainavā noskatīta vide – ievērojami 
ir tas, ka tie ir profesora Luda 
Bērziņa himnas vārdi “Tuvums 
un tālums, vakari rīti” – logs ir 
viņa godinājums. Viņš bija tas, 
kas ar savu automašīnu atveda 
latviešiem Denverā garīgās grā-
matas un  reliģisko garu. Viņš 
bija tas, kas Denverā nodibināja 
latviešu luterāņu baznīcu, rosi-
nāja kultūras dzīvi. Viņa laikā 
iedi  binātās tradicijas tiek vēlāk 
tur  pinātas latviešu sabiedrībā 
Denverā, piemēram, vērienīga 
Uni   versitātes svētku svinēšana, 
18. novembŗa svinēšana – tie bija 
nozīmīgākie latviešu svētki. Es ar 
to izaugu. Loga vitrāžas tālumā 
kalni un mākoņi, kas ir īpaši 
skaisti te, Denverā. Kādas rokas 
sniedz dabas veltes – darba aug-
ļus: kviešus, ābolus, vīnogas. Ko -
lorado – tā ir tā īpašā vieta, kur ir 

visas Dieva dāvanas, un jautājums 
:“Kur ir Dievs?” saņem atbildi. 
Tie, kas ticēja, Viņu atrada die -
višķo Kolorado kalnu pakājē.  

Vaicāju:”Kam ir šīs rokas, kas 
sniedz bagāto ražu?”. “Tās pieder 
Dievam, tās sniedz,” atbild Ingrī da.

Logs “Jēzus - Kungs 
un Pestī tājs.”

 
“Dievs ir mūsu stiprā pils.”                     

( Mār  tiņš Luters)
Latvju raksti – Dieva zīme.
Šajā lakoniskajā darbā latvietība 

raksturota karoga krāsās un 
krustā, kas novietots loga augš-
daļā. Caurspīdīgajā stikla mozaī-
kā tas staro.

Ingrīda: ”Jēzus, Kungs un Pes-
tītājs, caur sevi rāda,cik Dieva 
mīlestība ir liela. Tā ir Gaisma. 
Vitrāžā noteicošais un vadošais 
ir stars, gaisma, kas nāk no krus-
ta – Jēzus kā Gaismas plūsma. Šis 
ir vienīgais logs ar rakstītiem 
vārdiem, bet latvisko rakstu 
rindā ieliku latviešu Dieva zīmi.

Ingrīdas Levenšteinas septiņu 
logu vitrāžu ciklu nobeidz  pēdē-
jais logs, kas atrodas tuvāk 
altārim.

Logs “Uz priekšu, 
pretim nezi nāmai 

nākotnei!”
“Pie rokas ņem un vadi, Kungs, 

mani pats, līdz beigsies mūža gadi 
un gaišs top skats.” (Julie von 
Hausman, tulkojis Jānis 
Ērmanis)

Latviešu raksti – Māras līklocis, 
Saules, Mēnes zīme, mitoloģiskā 
Daugava, latviešu dvēseļu Likteņ-
upe.

Ingrīda:”….grūtākā vitrāža. Vi -
sam par pamatu ir ņemts krusts,  
tas ir galvenais Dieva simbols un 
saslēdzas komopzīcijā ar pirmo 
logu. Krusts latviešu draudzē ir 
karoga krāsā, tā ir bagāta krāsa. 
Bet ceļš, kas  aizvijas perspektīvā, 
attēla dziļumā – tas manā ieskatā 
izsaka:  jo tālāk dzīvē cilvēks stai-
gā, jo skaidrāk redzam, ka šo 

ceļu krāso Dievs. Kad tuvplānā 
palūkojamies uz sarkan balt sar-
kanā krusta balto viduslīniju, tad 
saskatāms īpašs stikla slīpējums. 
Stikls šeit slīpēts un apstrādāts tā, 
lai tas laistītos, kad gaisma to 
šķeļ. Tas spīd, jo katrs dzīves 
posms cilvēkam ir ar  spīdumu.”

Ir jau vēla nakts stunda, kad 
beidzam sarunu, māja klusa, un 
to apņēmis miers. Pēc ALAs 
Kultūras dienām Denverā un pēc 
slēpošanas Kolorado kalnos 
māji  nieki saldi guļ un sapņo.

Pār Kolorado kalniem mirdz 
zvaigznes, augoša mēness sir-
pis… Laiks sarunai pielikt punk-
tu, jo rīt no rīta agri dodamies 
ceļā - atpakaļ uz Konektikutu, un 
droši vien Auseklis Kolorado 
debesīs pamirdzinās mums 
ardie vas.

Visu laiku Ingrīda ir vairāk ru -
nājusi par darbu, ne par sevi. Bet 
tovakar es Ingrīdai skaļi nepatei-
cu kādu sev dārgu atziņu: “Tu esi 
tavs darbs.”

“Ingrīda,” sarunu noslēdzot, 
vaicāju: “kas tevī pašā ir mainījies, 
kopš baznīcas logos izveidoji 
tautas likteņstāstu?”

“Esmu kļuvusi dziļāk ticīga, 
pa  cietīgāka, uzticīgāka tieši kris-
tīgā nozīmē. Esmu pateicīga stik-
la meistaram, ka viņa padomi 
bija pareizi, jo pavisam cita lieta 
ir zīmēt skici uz papīra, bet 
atdzīvināt zīmējumu stiklā - tas 
ir savādāk, jo tā ir cita matērija 
un cita dimensija. Ļaudīm par 
logiem ir liela interese. Arī man 
patīk dievnamā vērot gaismēnas. 
Pagājušās Lieldienās mēs iesvētī-
jām pirmo logu. Cita gaisma ir 
agrā Lieldienu rītā un cita Zie-
ms   vētku vakarā. Maniem pui-
kām ļoti patīk, viņi saka: ”Mam -
mas logi.” Bet es to tā neizjūtu, 
tas ir veltījums mūsu latviešu 
sabiedrībai. Cilvēki saka , viņiem 
patīkot sēdēt pie logiem, mainīt 
vietu,  no kuŗas dievkalpojuma 
laikā uz vitrāžām skatīties. Tas ir 
neparasti, jo draudzē parasti kat-
ram ir sava ierasta vieta, un to 
nemaina.”

“Kur ir tava vieta, kur apsēdies 
tu?”

Ingrīda:”Manā solu ailē vienā 
pusē ir  “Zemes degšana” un 
pretējā - “Latvija atkal brīva”. Vai 
es esmu lepna? Šis darbs  kaut 
kādā veidā ir augstāks par lep-
numu, tas pieder visi sabiedrībai. 
Es uzskatu to par draudzes kop-
darbu, tajā man bija iespēja kris-
tīgā un radošā veidā piedalīties 
un mākslas valodā savienot laik-
metus - pagātni, tagadni, nā  kot-
ni”.

Denveras latviešu Luterāņu 
baz  nīcas logos Lieldienās spogu-
ļojas gaisma, aiz logiem koku zari 
gatavi vērt vaļā pumpurus, koku 
siluetos pavasaŗa vējš glezno savus 
krāsainos rakstus logu gaism-
ēnās.

Gaisma krīt un atspulgojas uz 
Dievnama soliem, uz grīdas.

Krāsainā gaisma lejas telpā ar 
maigumu, it kā Dievs pats no -
glāstītu cilvēkiem galvu – mie-
rinājumā, jaunā ticībā, cerībā.

Un ir labi, ka šajā garīgajā 
bagātībā Denveras latvieši spēj 
da  līties ar mums, kad "Laika"  
avī zes lapaspusēs varam ieskatīties 
viņu baznīcas logos, ieskatīties 
sevī, jo esam viena tauta ar vienu 
likteņgaitu, ar neizsīkstošu un no 
paaudzes uz paaudzi auklētu  
mīlestību pret Māti Latviju.

Logs  “Jauna, sveša zeme” Logs  “Jēzus - Kungs un Pestī tājs” Logs “Uz priekšu, pretim nezi nāmai 
nākotnei!”

Ingrīda Lēvenšteina ģimenes vidū
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Ielūdzam atpūsties Salacgrīvas novadā, Svētupes krastā, viesu mājā „Kraukļi”. 
Apkārt sakopts priežu mežs, dabiskas pļavas, Svētupē tīrs avotu ūdens.

Varam uzņemt un izguldināt līdz 50 viesu vienlaikus. Viesu nama pirmajā 
stāvā ir pirts, atpūtas istaba ar kamīnu, virtuve. Otrajā stāvā atrodas svinību 
telpa. Trešajā stāvā četras istabas ar 13 gultasvietām. Blakus ēkā ir jauniešu tipa 
nakšņošanas mītne ar divstāvīgām gultām. 

Pirtsmīļiem piedāvājam nopērties guļbaļķu pirtiņā ar bērzu pirtsslotiņām. 
Pavasarī ūdenstūristiem nobraukt ar laiviņām pa Svētupi līdz jūrai. Vasarā meža 
pastaigas pa iekārtotu taku gar Svētupi, paraudzīties uz bebru nedarbiem, ogot 
un sēņot, ieklausīties putnu balsīs. 

Makšķernieki Svētupē vai (ar licencēm) netālajā Salacā var izmēģināt laimi 
zivju ķeršanā. Aktīvās atpūtas cienītāji var izmantot sporta laukumu futbola, 
volejbola, basketbola spēlēm. Bērniem ir savs rotaļu stūrītis. 

Vasarā piedāvājam vēžošanu un vēžu degustāciju. No 1. augusta piedāvājam 
ekskursiju uz nēģu tačiem un nēģu degustāciju. 

Ekskursijas ar auto pa apkārtni: Salacgrīvas mūzeju – varam uzzināt pilsētas 
vēsturi, par Salacas nēģu zveju ar tačiem, Salacgrīvas pilskalnu, Lielsalacas evaņ-
ģēliski luterisko baznīcu, Sv. Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīcu, Sv. 
Marijas Goreti katoļu baznīcu, Latvijas bāku karti, kuru veidojis keramiķis 
Imants Klīdzējs, 2007. gadā Salacas kreisajā krastā uzbūvēto vienīgo Baltijā kera-
mikas apdedzināšanas krāsni jeb naborigama.

Mājas lapas: www.kraukli.viss.lv www.kraukli.lv 
e-pasts: krauklu_pirts@inbox.lv

Ruta Birkenberga
Tālr. +37126431634

Aicinām viesos!

Uzziņai. 
Līgatnes dabas takas izveido-

tas 1975. gadā. Gaujas krastā, 
me  žainām gravām bagātā 
apvidū, vairāk nekā kā 5 km 
gaŗumā ierīkotas takas, kur var 
novērot Latvijas dabai 
raksturīgos sav vaļas dzīvniekus 
un putnus. Apmeklējumam 
nepieciešamas apmēram 2-2,5 
stundas.

Līgatnes dabas takās sasto-
pamie meža dzīvnieki atvesti no 
dažādām Latvijas vietām. Tie ir 
bijuši ievainoti vai arī pieradināti 
dzīvnieku mazuļi, kas nav 
spējīgi izdzīvot bez cilvēku 
gādības un neprot patstāvīgi 
atrast barību. Atgādinām, ka 
dzīvniekus barot te nav atļauts!

Apmeklētāju ievērībai.
Līgatnes dabas takas atvērtas 
darba dienās 10:00 - 16:00, 
brīvdienās, svētku dienās 
10:00 - 17:00.

Ieejas maksa – Ls 2,50/1,00. 
Iebraukšana ar auto – Ls 5 
darba dienās, 
Ls 10, - svētku dienās.
Tālr.:           +371 64153313
       + 371 28328800
e-pasts: ac@daba.gov.lv  

Ziemas atvadas Līgatnes dabas takāsZiemas atvadas Līgatnes dabas takās

Foto: Imants Urtāns
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Pirmie ceļveži nebija domāti 
cilvēkiem, kas varētu aprakstīto 
vietu apmeklēt paši. Ceļotāji 
brau  ca uz tālām un eksotiskām 
zemēm, aprakstīja, ko redzēja, 
bet lasītāji sēdēja savās apniku-
ša  jās un gaŗlaicīgajās mājās, la -
sot šos aizrāvīgos sacerējumus 
kā fantastiku, tikai reizēm pie -
ņemot, ka tajos aprakstītie fakti 
ir uztveŗami nopietni un ir zi -
nāt niski precīzi. Mūsdienās, kad 
ceļošana ir kļuvusi par vienu no 
banālākajām vidusšķiras izklai-
des jomām, radies īpašs ceļvežu 
žanrs, kas roku rokā ar tūrisma 
industriju cenšas pierunāt tūris-
tus apmeklēt ikvienu, pat vis bai-
sāko pasaules „caurumu”, apgal-
vojot, ka arī tur iespējams atrast 
ko „satriecošu”, „fantastisku” vai 
„ievērības cienīgu”. Latvija nav 
izņēmums. Lai kā mēs lamātu 
ār  zemju tūristus vai sūrotos par 
valsts atbalsta trūkumu tūrisma 
nozares attīstībai, ārzemju viesi 
šurp brauc. Un lielākā daļa at -
licina pārdesmit eiro, lai nopirk-
tu kādu viņiem saprotamā va -
lodā rakstītu ceļvedi par Rīgu, 
Latviju vai Baltijas valstīm (vai-
rākas izdevniecības neuzskata 
Lat viju vienu pašu par pietie-
kamu territoriālu vienību, tā   - 
pēc izdod kopīgus Latvijas, Lie-
tuvas un Igaunijas ceļvežus). 

Domāju, ka pieredzējis tūrists, 
kas jaunībā vai pensijas vecumā 
paspējis apciemot vismaz divas 
vai trīs tālākas zemes, būs ievē-
rojis, ka ceļvežos aprakstītie fak  -
ti ir pakļaujami visai skeptis  -
kam izvērtējumam. Taču jopro-
jām nav pieejamāka un vien kār-
šāka veida, kā iegūt nelielu dro-
šības sajūtu (to rada pilnīgi bez-
jēdzīgie viesnīcu un restorānu 
saraksti, kartes, tūrisma infor-
mā  cijas biroju tālruņu numuri 
utt.) un uzkurināt sevī ne mazāk 
bezjēdzīgo iekāri. Tam kalpo 
jūs mīgie „brīnišķīgo”, „lielisko” 
un „fascinējošo” vietu apraksti. 
Var pamanīt, ka frazes ceļo no 
teksta uz tekstu, piemēram, ru -
nā jot par viesnīcām Rīgā, vai rā-
kās vietās lietota viena un tā   
pati fraze („Vecpilsētā viesnīcu 
trūkums nav izjūtams, taču si -
tuācija mainās, ja dodaties ār -
pus…”). Brīžiem šķiet, ka pati 
valoda, pareizāk sakot, īpašais 
ceļvežu valodas stils sāk diktēt 
saturu. Lietojot emocionālas fra-
zes, kas bagātīgi apbārstītas pā -
rākās pakāpes īpašības vārdiem, 
ir grūti saglabāt objektīvitāti. 

Viens no žanra meistariem – 
populārais ceļvedis Lonely Pla-
net ievadā raksta: „Ja vēlaties 
izvilkt Eiropas neskartāko lielo 
laimestu, pērciet lozes Latvijā. 
Joprojām tūristu masu neatklā-
ta, šī čurkstošā Baltijas seksbum-
ba nešaubīgi būs kontinenta 
nākamā topzvaigzne. Valsts pār -
e  jas periodā, spītīgi apmāta ar 
ideju nomest tai pielipušo veco 
padomisko ādu, – šodienas Lat-
vija ir enerģiska, noslēpumaina 
un fascinējoša. Atsvaidzinoši 
ne   pretencioza Latvija spēj sa  -
val dzināt pat visizvēlīgāko ceļo-
tāju. Daudzi te ierodas, negaidot 
neko dižu, taču aizbrauc saviļ-
ņoti un pārliecināti, ka ir atklā-
juši kādu rūpīgi slēptu dārgumu.

Trokšņainā Rīga ar tās pul-
sējošo naktsdzīvi, bruģētajām 

Latviešu pīrāgs
Ko par Latviju var izlasīt ārzemju ceļvežos

Ilmārs Šlāpins (Rīgas Laiks)

ieliņām un brīnišķīgo jūgend-
stila architektūru ir viena no 
Austrumeiropas priecīgākajām 
pilsētām. Jo tālāk no galvas pil-
sētas, jo dzīves ritms kļūst rā -
māks. Senatnīgi ciemati jūdzēm 
tālu no tuvākās apdzīvotās vietas 
ir sastinguši laikā. Lai gan po -
pulāritāte pieaug, Latvija jo  pro-
jām ir viena no tām vietām, kur 
jūs varat izbaudīt neiemītas ta -
kas burvību un kļūt par bez-
bailīgu piedzīvojumu meklē  -
tāju, kas atklāj neskartu zemi. 
No brūkošajām Siguldas pilīm 
līdz Jūrmalai un tās valdzi no-
šajiem kūrortiem leduszilās Bal-
tijas jūras krastā te ir tik viegli 
atrast, kur pavadīt atvaļinājumu. 
Vasara ir īpaši maģisks laiks – 
krēsla iestājas tikai ap pusnakti, 
un jau četros no rīta atkal ir 
gaišs. Pēc gaŗajām, tumšajām 
ziemām latvieši šķiet apņēmu-
šies uztvert tik daudz gaismas, 
cik vien iespējams, un no visām 
šīs valsts porām spiežas ārā ne -
prātīga, nevaldāma enerģija. 
Alusdārzi uzrodas ikvienā vis-
mazākajā ciematā, un dzīrotāji 
cilā kausus līdz pat vēlai naktij. 
Arī pati daba sniedz bagātīgas 
dāvanas – tādas kā Gaujas Na -
cio nālais parks Austrumlatvijā, 
šī priežu aromata piepildītā 
pa radīze. Grūti noticēt, ka šī 
mazā, dzīvespriecīgā nācija ir at -
brīvojusies no Krievijas žņau-
giem tikai pirms diviem gadu 
desmitiem, jo, par spīti smagu 
ciešanu gadiem padomju un 
nacistu okupācijas laikā, Latvijai 
piemīt tāds miers un šarms, 
kādu citur Eiropā ir grūti atrast. 
Šis ir Latvijas laiks. Paviesojie  -
ties tajā, pirms to izdara visi 
pārējie.”

Jūsmīgās frazes, kas raksturo 
ikviena parastajam tūristam 
adresētā ceļveža stilistiku, ir 
tuvas reklāmas tekstu vārdu 
krājumam. Šķiet, ka par labo 
toni tiek uzskatīts lietot visma-
zāk gaidīto sinonimu no visiem 
iespējamiem, tiesa, nepametot 
parasto vārdnīcu robežas. No 
iepriekš citētā teksta es neatra  -
du tīmekļa un drukātajās vārd-
nīcās tikai vienu terminu, taču, 
pēc konteksta spriežot, tas bija 
aizgūts no kāršu spēles un lat-
viski būtu tulkojams kā „meis-
tarstiķis”. Par meistarstiķi bija 
nodēvēta Latvijas daba. „Vasa  -
ras mēnešos ogu lasīšana gan-
drīz kļūst par nacionālu apmā-
tību, svaigu zemeņu letes jūs 
atradīsit it visur, sākot no liel  -
ceļu malām un beidzot ar ieeju 
vecpilsētas krogā. Rudenī svaigi 
lasītas sēnes, dzērvenes un rieks-
ti uz šīm letēm nomaina zeme -
nes un avenes. Medus ir vēl viena 
iemīļota delikatese. Latvieši ir 
aizrautīgi biškopji, un daudzās 
zemnieku saimniecībās ir bišu 
stropi.”

Veiksmīga mārketinga mērķis 
ir pārdot, šajā gadījumā pār do-
šana ir sekundāra – ceļvežu au -
tori negūst peļņu no tā, ka jūs 
nopirksit viņu krāšņi apraks  -
tītās zemenes vai dzintara krel -
les. Ceļveži pārdod kārdinā  -
juma sajūtu, kas būtībā ir neap-
mierināma – potenciālais tūrists 
var vilties (un visbiežāk vilša  -
nās ir neizbēgama jebkuŗa ār -
zemju brauciena blakuspro-

dukts), taču viņa uzbudinā  -
jums no tā tikai pieaugs un 
izpaudīsies vēlmē braukt uz 
nākamo vietu, kur viss noteikti 
būs pavisam citādi. Un tūristu 
ceļveži parazītē uz šīs nepie pil-
dāmības sajūtas, piedāvājot aiz-
vien jaunas un aizvien eksaltē-
tākiem vārdiem aprakstītas 
„eksotiskās vietas”. Latvija nav 
izņēmums. Kas mums ir vien-
muļa un bezcerīga ikdiena, tas 
tūristam var būt pārsteidzošs 
piedzīvojums.

 „Latvieši pielūdz dabu – viņu 
tradicijas un ieradumi sakņo  -
jas pagāniskajā pagātnē. Dau-
dzās lauku ģimenēs ir ieskats, 
ka veiksmi nes tas, ja mājā mīt 
zaļā čūska (nav indīga). Lat-
viešiem patīk ziedi. Ja jūs do -
daties uz dzimšanas dienas 
ballīti vai kādu citu svinīgu 

pasākumu, ir pieņemts ieras  -
ties ar ziedu pušķi – tikai pār-
liecinieties, ka tajā ir nepāŗa 
ziedu skaits. Pāŗa skaits ir do -
māts bērēm un citiem skum -
jiem gadījumiem. Latviešu sie-
vietes ir mazāk emancipētas 
ne  kā Rietumos, tāpēc sieviete 
pie stūres var izsaukt seksis  -
kus, taču nekaitīgus komen-
tārus. Bez tam latviešiem piemīt 
labāk attīstīta uzņēmējdarbības 
izjūta nekā pārējās Baltijas val-
s tīs, iespējams, sekojot uzņēmī-
gākās krievu tautības populā-
cijas piemēram.”

Pēdējā teikumā jau var just, 
ka autors piedzīvojis Latvijā    
arī kādu nepatīkamu pārstei-
gumu. Tūrisma brauciens šajos 
ceļvežos tiek pasniegts kā sek-  
s uāls piedzīvojums. Ja arī tiešā 
tekstā pieklājīgu izdevniecību 
autori neuzdrīkstas sniegt pa -
domus prostitūtu vai vieglākas 
uzvedības partneŗu meklē ju-
mos, tad dažādiem mājieniem 
un emocionālos citu baudas 
jomu aprakstos ir jūtams aiz-

vien pieaugošs uzbudinājuma 
solījums. „Ieejiet jebkuŗā lat -
viešu ēstuvē, un nāsīs jums 
iesitīsies smaržu kokteilis: cep  -
ta gaļa, sālīta zivs, vārīti zirņi 
cūkgaļas mērcē un sīpoli – tā ir 
tikai daļa no bagātīgā piedā-
vājuma. Latvieši patērē daudz 
piena produktu, biezpiens, siers 
un kefīrs ir daudzu ēdienu      
gal venās sastāvdaļas. Šprotes 
daudz  viet ir populāra uzkoda. 
Dilles ir latviešu visvairāk ie -
mīļotā garšviela, ar tām tiek 
bagātīgi pārkaisīts praktiski 
ikviens ēdiens.”

World Travel Guide nosauc 
pie  cus latviešu nacionālos ēdie-
nus: kotletes, skābētu kāpostu 
zupu, Aleksandra torti, saldo 
maizes zupu ar žāvētiem aug-
ļiem un pīrāgus, kas pildīti ar 
cūkgaļu un sīpoliem. Kāds cits 

ceļvedis tikai nīgri aizrāda, ka 
latviešu virtuve balstās trīs pa -
mata sastāvdaļās – kartupeļos, 
kāpostos un gaļā. Runājot par 
pīrāgiem (šis vārds ir iecienīts 
un bieži tiek minēts kā apzī-
mējums, kas jāmeklē nesala sā-
majās ēdienkartēs un cenrā  -
žos), kādā citā vietā ir gaŗām-
ejot norādīts, ka tie parasti ir 
pildīti ar kāpostiem un vārītu 
olu.

Obligāti apskatāmo un iz  bau-
dāmo lietu saraksti ir diezgan 
vienveidīgi – kā neaizmirstami, 
ne ar ko nesalīdzināmi un sa -
trie  coši piedzīvojumi tiek mi -
nēti: pastaiga pa bruģētajām 
viduslaiku ieliņām Rīgā, saul-
lēkta vērošana no Vanšu tilta, 
lēkšana ar gumiju Siguldā, sau-
ļošanās Jūrmalā, rokmūzikas 
baudīšana Liepājā un vēja brāz-
mu baudīšana mežonīgajā Kol-
kas ragā.

Aina kļūst pavisam cita, kad 
pie ceļveža rakstīšanas ķeŗas 
paši lietotāji. Entuziastu ierī-
kotā blogā ar skarbo nosauku-

mu Fucking Latvia tiek stāstīts 
par sliktāko, ko ārzemju tūris-
tam nācies šeit piedzīvot. Pir-
mām kārtām tas ir modernās 
kultūras trūkums. „Iespējams, 
Rīga var pārbarot tūristu ar jū -
gendstila architektūru uz visu 
atlikušo mūžu, taču ir daudz 
citu tūristu, kas Rīgu uzskata 
par nepievilcīgu modernās kul-
tūras trūkuma dēļ. Cilvēki taču 
dodas uz Parīzi, Londonu un 
Ņujorku nevis aplūkot ēkas, bet 
gan lai ietu uz mūzejiem un ga -
le rijām Luvrā, Pompidū centrā, 
Teita galerijā, MOMA. Latvijā 
nav ievērības cienīga mūsdienu 
mākslas mūzeja. Vai tiešām lat-
vieši domā, ka tūristus iespē-
jams piesaistīt vienīgi ar jūgend-
stilu un tautasdziesmām? Nav 
nekāds brīnums, ka lielākā daļa 
tūristu ir vācu pensionāri, kam 
jūgendstils nozīmē sava veida 
koloniālu nostalģiju, vai arī vec-
puišu grupas, kas šeit bauda 
re  lā tīvi lētu šmigu un naīvu 
meiteņu kompaniju.”

Nākamais pārmetums ir Rī  -
gas neizprotamā sabiedriskā 
transporta sistēma. „Jāpiekrīt 
tam, ka sabiedriskā transporta 
sistēma Rīgā nekam neder. Ja 
sa   līdzina to ar padomju laikiem, 
tad nekas, izņemot jaunus auto-
busus, nav mainījies. Gluži pre-
tēji – daudzi maršruti ir slēgti, 
cenas augušas neadekvāti. Labi, 
Rīgā tagad ir e-talons, taču arī 
tas nekam neder, jo neeksistē 
„samaksā un brauc” sistēma, to 
papildināt iespējams tikai ar 
„braucieniem”, nevis ar „naudu”, 
un ir jāpērk krietns braucienu 
skaits (vairāk nekā 20), lai va -
rētu ietaupīt. Vissliktākais ir ga -
līgs informācijas trūkums par 
maršrutu – ne tikai angliski, bet 
pat latviešu valodā. Tas nozīmē, 
ka tad, ja jūs zināt pieturu, kuŗā 
vēlaties nokļūt, bet nezināt, 
kāds transporta veids tur pietur, 
jūs esat strupceļā! Jūs varat vie-
nīgi izmēģināt laimi – iesēsties 
jebkuŗā transporta līdzeklī un 
cerēt, ka jūsu meklētās pieturas 
nosaukums kādā brīdī tiks no -
saukts. Vēl kāda lieta – padomju 
laikos bija tikai viens autobuss, 
kas veda uz lidostu, apstājoties 
pa ceļam 20 pieturās un 10 ki -
lometrus gaŗo attālumu veicot 
40 minūšu laikā. Šobrīd nekas 
nav mainījies, kaut gan pasa žie-
ŗu apgrozījums lidostā ir au   -
dzis vismaz desmitkārt. Rīgai 
pietrūkst normāla ekspreša, kas 
ik pēc pusstundas vestu pasa-
žie ŗus no lidostas uz centru ar 
vienu vai divām apstāšanās vie-
tām pa ceļam. Nebūtu slikti, ja 
būtu vēl pāris autobusu marš-
rutu uz citām priekšpilsētām, 
lai cilvēkiem no Zolitūdes vai 
Ziepniekkalna nevajadzētu do -
ties atpakaļ uz centru un pār-
sēsties tur citā autobusā, bet 
viņi varētu braukt taisnā ceļā uz 
lidostu. Pilsēta varētu iegūt vai-
rāk naudas, kas šobrīd aiziet  
taksometru kompanijām.” Īpat-
nējs novērojums ir par latviešu 
transporta lietošanas ieradu-
miem: „Sabiedriskajā transpor tā 
lielākā daļa veco cilvēku (pensio-
nāri un smakojoši dzē rāji) drūz-
mējas priekšgalā, tā  pēc labāk ir 
stāvēt kaut kur vairāk uz vidu.”
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Tūristi Doma laukumā

(Turpinājums sekos)
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Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 11)

Mūsu kabatām piemērotāku 
vietu viņš atrod turpat līdzās - 
kafejnīcu vai dienas restorānu    
ar nosaukumu Nordsee, tulkoju-
mā - Ziemeļjūra. Reklāmas lapā 
savdabīgs ieteikums: tiek pie-
dāvāta atvaļinājuma laika maltīte 
un plūdmales grozs. Flensburga 
ir pilsēta starp divām jūrām: pā -
ris kvartālu tālāk Baltijas jūras 
līcis Fjords, līdz Ziemeļjūrai daži 
kilometri. Ja ticētu restorāna no -
saukumam, tā produkcijas izej-
vielas nāk no Ziemeļjūras. No -
saukums nemaldina, ēdienkartē 
zivis vien – lasis un butes ar ba -
gātīgām piedevām – ceptiem kar-
tupeļiem, mērci, salātiem. Bute 
lētāka par lasi, laikam tādēļ vit-
rīnā tikai viena porcija, to izvēlos 
sev un neba skopuma, bet vecu 
atmiņu dēļ skaidroju Laurim. 
Tāpat kā Zviedrijā, nekādu zupu 
ēdienkartē nav. No lazaretes pus-
dienām atmiņā palikušas gan ti -
kai pliekanas zupas. Nordsee res-
torānā šķīvji kā milžiem domāti, 
milzīgas arī porcijas. Pēc pa -
matīgās maltītes ēst negribas līdz 
nākamam rītam. Kopā ar kafiju 
un tēju par visiem trim esam 
iztērējuši nepilnus trīsdesmit   
eiro -- aptuveni divdesmit vienu 
latu; ja salīdzina ar Rīgas resto-
rānu cenām, nav daudz. 

 Mūs neatceras
Bet nu uz Mirviku un atceļā  uz 

Fruerlundu. Šīs pilsētas daļas ir 
Fjorda otrā pusē. Iekāpjam ne -
pareizā braucamajā, bet, pārsē žo-
ties citā, jauna biļete nav jāpērk. 
Jebkuŗā autobusā iegādāta, visos 
citos derīga veselu stundu. 

Flensburgas skaistākā un di  -
žākā celtne ir Mirvikas pils,    
kuŗas attēls kopā ar citiem pilsē-
tas skatiem bez jebkādiem pa -
skaidrojumiem ievietots pasen 

izdotajā ceļvedī, bet Ivara lapās, 
kas izdrukātas no tīmekļa, nez 
kāpēc šīs lieliskās celtnes attēla 
nav. 

Mirvika, mūsu laikā zaļumos 
slīgstoša ārpilsēta ar zemu ap -
būvi, pārvērtusies līdz nepazī-
šanai. Nami paslējušies augs  tu mā 
un kā saldami sablīvē  jušies cie-
šākās rindās. 

No sarkanā pils vārtu torņa līdz 
gotiskajam sardzes namiņam  
ceļu aizšķērso svītraina barjēra. 
Virs torņa durvīm uzraksts Ma -
rin eschule Murwik, tātad jopro-
jām jūrskola. Kaŗa laikā tur at -
radās arī lazarete. Tūkstoš deviņi 
simti četrdesmit piektā gada 
maijā jūrskolā vairākas nedēļas 
uzturējās trešā recicha pēdējā val-
dība ar admirāli Karlu Dēnicu 
priekšgalā; viņš divdesmit dienu 
bija Vācijas prezidents jeb kanc-
lers. No Mirvikas Jūrskolas pēc 
Londonas laika 7. maija vakarā, 
pēc Maskavas laika 8. maija pus-
naktī tika pasludināta kapitu-
lāciju un trešā reicha gals. Nedēļu 

vēlāk man gadījās Dēnicu redzēt 
tuvumā, kad viņš Marienhel-
cunga laukumā uzrunāja vācu 
jauniešus. Staltā stāja un jūras ad -
mirāļa formastērps viņa izskatu 
vērta jauneklīgu, kaut gan viņš 
tolaik bija pusmūžā. 23. maijā 
britu kaŗaspēka vienība Dēnicu 
un viņa līdzgaitniekus Jūrskolā 
apcietināja.

Četrdesmit septītā gada pa  va-
sarī kopā ar draudzeni Irēni 
Štein mani klīdām ap pili, un  
kāds laipns jūrnieks ar Irēnes 
fotoaparātu mūs pie tās iemū ži-
nāja. Līdz manai prombrauk  -
šanai uz Latviju filmiņa vēl ne  -
bija izfotografēta un attīstīta. 
Divdesmit gadus vēlāk, kad sā -
kām apmainīties vēstulēm, sa  ņē-
mu pāris draudzenes uzņem tos 
kadrus un nodomāju, ka jūrnie-
ciņa knipsētie nav izdevušies.  
Bija jāpaiet vēl trīsdesmit pie  -
ciem gadiem, līdz ieraudzīju 
pārējos, ko Irēne laikam negri-
bēja man rādīt neveiksmīgās 
kompozicijas dēļ. Stāvot uz aug-

s tāka pakāpiena, bildēs viņa iz -
skatās par mani pulka sīkāka, 
kaut gan īstenībā bijām vienādā 
augumā un svarā. Šīs fotogra  -
fijas saņēmu, draudzenei jau    
esot viņpus sliekšņa, aiz kuŗa 
beidzas viss labais un ļaunais. 

Kad tuvojamies barjērai, no 
sardzes namiņa iznāk dežurants 
un jautā, vai kādu meklējam, 
vēlamies satikt. Ak tikai apskatīt 
pili? Neesot iespējams. Pils – mi -
litārs objekts, tā territorijā ne -
piederošiem ieeja liegta. Ivars 
savā raitajā vācu valodā skaidro, 
ka esam no Baltijas, braukuši 
apciemot šo skaisto pilsētu, kas 
kaŗa laikā sniedza patvērumu 
mūsu tautiešiem. Piebilstu, ka   

arī es te esmu pavadījusi trīs ga-
dus un man šis slepenais objekts 
pa  zīstams no visām četrām pu- 
sēm, gribētos, lai skaisto, gotisko      
celtni redz arī mani ceļabiedri. 
Vācietis, to dzirdot, kļūst laipns. 
Viņš neliegtu mums aizstaigāt 
līdz pilij, taču bez priekšnieka 
atvēles nedrīkst. Kādam piezva-
na, sāk gaŗi skaidrot no Ivara 
dzirdēto, cenšas pierunāt, jo mēs 

jau neizskatāmies pēc spiegiem. 
Laurim tik jauna, tik atklāta     
seja, un mana galva blēdīgām 
domām par baltu. Ivaram gan 
platas, čigāniski melnas acis, to -
ties vācu valoda nevainojami  
tīra. Bet zvana adresāts par mūsu 
labajiem nodomiem nav pārlie-
cināms, un dežūrantam atliek 
noplātīt rokas: „Man ļoti žēl.”   
Vēl runāšot ar kādu citu priekš-
nieku. Iesakām paskaidrot, ka 
mums te nav ko izlūkot, jo bez 
redzēšanas varu aprakstīt pils 
izskatu: Fjorda pusē no portāla 
līdz krastmalai gaŗas kāpnes,     
pie pagalma durvīm lielgabals. 
To dzirdot, dežuranta acīs pavīd 
neuzticība. „Pie durvīm lielga-
bala nav,” viņš divreiz atkārto. 

 Vai tiešām mūs var noturēt  
par spiegiem? Ko var zināt… 
Man ar īstu spiegu kādu laiku 
nācās kopā strādāt pionieŗu na -
mā, un arī viņš ne tuvu neatgā-
dināja filmās redzētos spiegus, 
drīzāk gan smagnēju zemnieku. 
Strādāja lidostā par aviācijas 
mechaniķi, piepelnījās pionieŗu 
namā, vadot lidmodelēšanas pul-
ciņu, bet es tur gādāju par svētku 
pasākumu vizuālo noformējumu. 
Pēc kāda sarīkojuma, kad dažus 
kvartālus mums iznāca iet kopā, 
viņš padižojās, ka vairākus ga  -
dus bijis padomju izlūks vienā  
no Balkānu valstīm. Pēc tā va  -
kara turējos no viņa pa gabalu,   
jo „vilks met spalvu, tikumu 
nemet”.

 Žēl, ka neienāca prātā paņemt 
līdzi fotografijas, kuŗās abas ar 
Irēni esam redzamas gan Fjorda 
pusē uz pils kāpnēm, gan pie  
ēkas sienas; vienā uzņēmumā 
sēžu uz lielgabala akmens „la-
fetes”. (Pēc atgriešanās mājās pār-
liecinājos, ka dežūrantu savā ziņā 
var saprast, jo lielgabals ir nevis 
pie durvīm, bet zem Sarkanā 
Krusta zīmes pie loga.) 

Pils no pagalma puses

Flensburga, Mirvikas pils (jūrskolas) vārti

Bija jau 1945. gada 1. maijs. 
Neiklostera latvieši nepacietīgi 
gaida angļus. Angļi nav tālu, otr-
pus Elbas pie Hamburgas. Bet 
an  gļi pie mums nemaz nestei-
dzas. Cik tālu vairs ir krievi, ne -
viens nezina. Bet nāk jau cauri 
bēgļi no austrumiem. Ceļi ir pil-
ni, un angļi tos apšauda no ze  m-
uzlidojuma lidmašīnām. Nav 
patīkama doma atkal staigāt bēg-
ļu ceļus, bet mammai ceļasomas 
tomēr stāv gatavas. 

Pilsētiņa gaida vienā mierā. Te 
viss bijis mierīgi visus kaŗa ga  -
dus. Kas būs, būs. Lai nāk kas 
nā   kdams, jāizdzīvo vien būs. To 
vietējie jau zina. Satiekam kādus 

Vēl par latviešu ģimnazijām
Dr. Dz. Svenne

latviešus, kas visi neziņā. Tad 
kāds apķeŗas, jāiet prasīt Ander-
sona kundzei, ko nu darīt. Viņa 
vienmēr ir visu zinājusi un kār-
tojusi. Tad atnāk ziņa – Anderso-
na kundze aizvakar aizbraukusi 
uz Flensburgu! Nu ir skaidrs,    
labi nav. 

Kad pārnākam mājās, atnāk 
mums pazīstamā Aišpura kun-
dze. Viņa pilsētā dzirdējusi, ka 
pil  sētas valdē izdala spirta un 
alkohola krājumus, lai tie nekris-
tu sarkanarmiešu rokās. Nu viss 
ir vairāk nekā skaidrs. Ir jāstai  -   
gā un tūlīt.

Tik vienkārši, ka nekas vairs 
nav jādomā. Paņemam katrs 

savas mantiņas, atvadāmies no 
jaukās Krūzes ģimenes, kuŗu mā -
jā esam dzīvojuši, un soļojam. Jau 
pavēla pēcpusdiena, bet saule vēl 
dūšīgi silda. Nesamie ātri kļūst 
smagi un novelk plecus un rokas. 
Aišpura kundze nāk mums līdz. 
Tīri piekusuši tiekam tikai līdz 
tuvākai Ravensruh  muižai, kuŗā 
viņa bijusi arī agrāk un pazīst     
tur latviešus. Tie ir Ābeles ģime-
ne, pie kuŗiem pārguļam uz 
grīdas. 

Pa nakti tur ieradušies arī viņu 
radinieki no kādiem tālākiem 
ciemiem, un 2. maija rītā mums 
ir ceļabiedri. Ernests Ābele ar 
ģimeni vēl tikai gatavojas un 
domā mums sekot kādu dienu 
vēlāk. Sākam iepazīt mūsu ceļa-
biedrus. Viņiem ir divi mazi vel-
kami ratiņi, pārlādēti ar mantām 
lielā kaudzē un šņorēm pārsieti, 
lai neizjūk. Pie vieniem ratiņiem 
zirgu lomā par vilcējiem Fricis 
Šmidchens un viņa dēls Indulis, 
pie otriem Daumants Vītols un 
Ernesta Ābeles brālisĀdolfs, pa -
zīs  tams kā Mazais Ābele, jo Er -
nests ir dūšīga gaŗa auguma. 
Šmid  chenam kundze un vēl divi 
bērni, Daumantam māsa Vītola 
jaunkundze.

Ratiņi smagi, to ritentiņi mazi, 
lauku ceļi ir stipri izbraukti, un 
saule karsē. Vilcēji pārguruši un 

pārkārsuši, bet viņiem ir laba 
apvidus karte, un stūrējam vien 
viņiem līdz tikai uz rietumiem  
pa mazajiem lauku celiņiem no 
sādžas uz sādžu. Satiekam arī ci -
tus bēgļus, bet šodien nekādi gai-
sa uzlidojumi mūs vairs netrau cē.  

Jau pavēlā pēcpusdienā tuvo-
jamies lielceļam, kas ved uz 
Vismāru un ir pilns ar bruņu 
mašīnām tajā virzienā. Kādas no 
tām iegriežas mūsu sānceļā un 
apstājas tieši mūsu priekšā. Jocīgs 
kaŗavīrs tajā stāv pie ložmetēja, 
tam nav bruņucepures, bet gal  - 
vā sarkana micīte. Angļi!  

Paliekam sastinguši kā sāls-
stabi. Kas nu notiks, kas būtu jā -
dara? Pamazām salasās arvien 
vairāk bēgļu. Kaŗavīri arī netai  -
sās uz tālāku braukšanu. Mani, 

kuŗš visilgāk jau angliski mācī-
jies, bīda uz runāšanu, bet mana 
skolas angļu valoda nu ir gluži 
izputējusi, un, ko viens anglis 
man saka, arī ir tikai jocīgas 
skaņas. Par ko vispār lai runā?

Esam atkal pie tādas lielākas 
muižas. Meklēsim tepat šķūnī 
pār  nakšņot. Bet apkārtne kļūst 
arvien šaubīgāka. Kaut kur jau 
skaļi klaigā poļu un ukraiņu 
laukstrādnieku balsis. Uzvaras 
atmosfaira sāk kļūt neomulīga. 

Izlemjam, iesim vien tālāk. 
Ķeŗamies atkal pie saviem rati-
ņiem. Arī mēs jau bijām ieman-
tojuši pamatīgus ratiņus, kad 
mūsu ceļabiedri mums nocēla 
vienu lielo vācu zemnieku ori     
no tās priekšriteņu ass. 

Vismāra no jūras

Visa Bernsenes ģimnazija

(Turpinājums sekos)
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Jau šopavasar vairākos Jelgavas novada pagastos mazturīgie ie -
dzīvotāji varētu tikt pie zemes ielāpiņiem un palīdzības to iekopšanā 
un apstādīšanā, ja šomēnes dibinātajai Jelgavas novada atbalsta bied-
rībai izdosies izpildīt solīto. Līdzīga iecere bijusi arī pašvaldības so -
ciālajam dienestam, taču trūcis resursu, lai to īstenotu.

Gulbenes novada Valsts ģimnazijas 10. klases skolēni līdz 19. 
martam piedalījās projektā “Jaunas idejas Eiropai”. Skolēni izstrādāja 
idejas Eiropas enerģētikas un klimata polītikai. Projekta patrons – Pa -
saules dabas fonda direktors Uģis Rotbergs.

Ogres novadā atklāja atjaunoto Lauberes kultūras namu. Tikko 
izremontētajās telpās notika lielā sadancošanās, kuŗā piedalījās visas 
Latvijas “Lustes” no Stopiņiem, Mērdzenes, Tukuma, Baldones, Bal-
viem, Rūjienas, Lauberes, kā arī folkloras kopa no Rīgas. 

Cēsu Valsts ģimnazijas skolēni un skolotāji ziedojuši 265 latus 
Cēsu dzīvnieku patversmes uzturēšanai un veterinārajiem pakalpo-
jumiem, bet pamatskolas audzēkņi savākuši gardumus, rotaļlietas, 
pavadiņas un citas patversmes iemītniekiem noderīgas lietas. Dzīv-
nieku apstākļu uzlabošanai līdzekļus vairākkārt ziedojuši arī Cēsu 
iedzīvotāji.

Šis pavasaris Pļaviņu novada bērniem būs īpašs, jo sākumskolas 
vecuma audzēkņiem ir iekārtotas telpas, kur interesanti pavadīt brī  -
vo laiku. Centrā gaidīs arī bērnu vecākus un citus interesentus, kuŗi 
varēs piedalīties izglītojošos semināros. Bērni pēc sporta nodarbī  -
bām varēs skatīties filmas, spēlēt galda spēles.

Ventspils ostā neplānoti ieradušies divi kuģi, lai salabotu Somu 
līcī radušos dzenskrūves bojājumus. Somu līcī kuģošanas apstākļi ir 
grūti, piekļūšana Sanktpēterburgas ostai un izkļūšana no tās – sarež-
ģīta.

Daugavpils universitātē (DU) tiek īstenots projekts „Atbalsts 
Daugavpils universitātes doktora studiju īstenošanai” ESF darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros. Tā kopējās 
izmaksas ir 2 389 026 lati, no kuŗiem 85% ir Eiropas Sociālā fonda 
fi  nan cējums. Līdz 2013. gadam paredzēts piešķirt 219 mērķstipendi-
jas no 600 līdz 800 latu mēnesī.

Rēzeknē pasniegtas Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 
2009” trīs katēgorijās - “Sabiedrība un kultūra”, “Mūzika” un “Lite rā-
tūra”. Laureāti saņēma Vēsmas un Aivara Ušpeļu veidotu māla figū-
riņu - puisēnu Boņuku ar sunīti rokās. 

Daugavpilī aprīlī notiks Amerikas kultūras dienas. Koncertus 
sniegs ASV mūzikas grupa kopā ar Daugavpils mūzikas vidussko  -   
las audzēkņiem. Būs arī dokumentālo filmu festivāls, dažādas izstādes 
un citi kultūras notikumi. 

Daugavpils Latviešu kultūras centrā (LKC) notika tautas mūzikas 
koncerts „Ar dziesmu pavasarī”, kuŗā piedalījās LKC Tautas mūzikas 
ansamblis „Rakaŗi” (vadītājs Ēvalds Daugulis) un Ignalinas Mūzikas 
skolas kapella „Almaja” no Lietuvas. 

Rēzeknes pensionāru aprūpes centra iemītniecei apritēja 100. 
dzimšanas diena. No 1949. līdz 1957. gadam Anastasija Volkova 
kopā ar ģimeni bija izsūtīta uz Sibiriju - Omskas apgabalu. Ģimeni 
jubilāre nav izveidojusi. 

Jēkabpils novada Dunavas pagastā ik pavasari gatavojas plū-
diem, jo applūstošā zonā atrodas 42 mājas ar 101 iedzīvotāju un 
vairāk nekā 200 mājdzīvniekiem. Lielos palos pārplūst arī lielceļš 
Dunava — Cukuriņi (17 km), un tāpēc viensētas aptuveni trīs nedē  -
ļas paliek izolētas no ārpasaules. 

Leģiona piemiņas dienā atceres brīža dalībnieki Liepājas Cen- 
t rālkapos ar ziediem un Latvijas himnu parādīja godu latviešu ka -
ŗavīru piemiņai klusi, mierīgi, neviena netraucēti.

Nīgrandes pagasta Kalnos 26. martā notiek 1. starptautiskais 
pensionāru saiets. Piedalās pensionāri arī no Vaiņodes un Priekules 
novada. Saietā “Mēs tikāmies martā” plānots pulcēties 200 cilvēkiem. 
Piedalīsies astoņi pensionāru klubi, arī no Lietuvas.

Bijušo padomju armijas raķešu bazi netālu no Ziemupes baznīcas 
pašvaldība nolēmusi pārvērst brīvi aplūkojamā tūrisma objektā. 
Padomju laikā jūras piekrastē no Liepājas līdz Akmeņragam bija iz -
vietotas septiņas PSRS armijas daļas. Kaŗaspēka daļa līdzās Ziemupes 
baznīcai aizņēma aptuveni 13 hektaru lielu zemes platību. Tur stāvēja 
raķetes lidmašīnu notriekšanai.

Liepājas pilsētas 385. dzimšanas dienā notika kultūras sarīko-
jums “Liepājas gadsimtu mistērijas”. Tas sākās ar skanīgo vēstī  jumu 
”Pavasaŗa modināšana jeb Liepājas vējš” Mirdzas Ķempes laukumā, 
turpinājās ar”Gulbju dīķa modināšanu” un nobeigumā izskanēja 
izgaismotā pavasaŗa ballītē.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava

25. marts kalendārā ierakstīts kā 
Komūnistiskā genocīda upuŗu 
piemiņas diena, kuŗā Latvijā atce-
ras 1949. gada 25. martā uz Sibiriju 
izsūtītos. Pie namiem izkārti Lat vi-
jas karogi sēru noformējumā, un 
vi  sā Latvijā notiek atceres sarīko  - 
ju mi un koncerti, lai godinātu iz -
sūtīto piemiņu.

Arī pirms 61 gada atausa skaidrs 
rīts. Un pat visļaunākajā sapnī ne -
viens nevarēja iedomāties, ka šādā 
saulainā dienā, kad gaisā nojau-
šams pavasaŗa tuvums un jāgata-
vojas pavasaŗa sējai, varētu notikt 
kaut kas tik briesmīgs, ka pa sliežu 
ceļiem lopu vagonos uz Krievijas 
ziemeļu rajoniem tiks deportēti 
gandrīz 43 tūkstoši Latvijas iedzī-
vo tāju, pārsvarā – lauku ļaudis. 
Īpa  šas genocīda pazīmes izvešanai 
piešķiŗ deportēto sastāvs - 28,6% 
bija bērni un 44,3% – sievietes. Jo 
pēc Otrā pasaules kaŗa bija sā  ku-
sies nikna latviešu jaunekļu un vīru 
tvarstīšana, apcietināšana, bru   tāla 
slepkavošana un izsūtīšana. Kur ze-
mē vien gūstā saņēma ap 23 000 
latviešu kaŗavīru, kuŗiem sākās ceļš 
uz filtrācijas nometnēm Sibirijā...

Vēsturnieks Heinrichs Strods 
stāsta, ka Krievijas Valsts kaŗa vēs-
tures archīva (bijušā Padomju Ar -
mijas centrālā archīva Maskavā) 
materiāli par 1949.gada 25. marta 
izvešanām sakopoti pilnīgi slepe  -
nā lietā - operācijā “Krasta banga”, 
ko vadījis pats Josifs Staļins. Tika 
pieņemts PSRS Ministru pad o  - 
mes lēmums „Par kulaku un ban -
dītu ģimeņu izsūtīšanu”. 

Melniem burtiem ierakstīts Latvijas vēsturē

Slepenās operācijas „Krasta ban-
ga” laikā no visām trim Baltijas 
valstīm 25. martā tika izvestas    
29 873 ģimenes ar 92 204 cilvē-
kiem. No Latvijas visvairāk -          
13 504 ģimenes (45,2 %) ar 42 322 
cilvēkiem. 

Archīva dokumenti liecina, ka 
izsūtīti gan lauku saimnieki, kam 
piederēja 120 hektari zemes, gan 
tie, kam bija tik 8 hektari vai zemes 
vispār nebija. Bijuši arī rezerves sa -
raksti — ja meklējamo personu 
nav mājās. Visvairāk izveda no Lie-
pājas rajona - 2512 cilvēkus no 791 
ģi  menes, Kuldīgas rajona - 2247 
cil  vēkus ( 693), Talsu rajona - 2223 
(740), Jelgavas rajona - 2097 (738), 
Cēsu rajona - 2097 (664), Ventspils 
rajona - 2043 (633). 

Tālivaldis Tuļķis no Beļavas pa -
gasta Birznieku mājām stāsta, ka 

viņa vecākiem Robertam un Aus-
t  rai piederējusi sava saimniecība  
ar 38 ha lielu zemes platību. Tu -
rējuši astoņas Latvijas brūnās 
tīršķirnes govis. Valstij pārdevuši 
gadā 8 – 10 bēkonus, pašu patē ri-
ņam izau dzē juši 2 – 3 cūkas. Ze -
me apstrādāta ar trim zirgiem.   
25. martā “Birzniekos” ieradās 
čekisti, lika ģimenei sakra vāties 
un aizveda viņus uz Gulbe nes 
dzelz  ceļa staciju. Tur pie rampas, 
kur prezidenta Kārļa Ulmaņa lai-
kā iepirka bēkonus, stāvēja eše  -
lons ar lopu vagoniem. Tikai  tur 
nu krāva nevis bēkonu, bet pašus 
cūku audzētājus. Daudzie cil   vēki 
vagonā saspiedās uz lāvām un grī-
das. Stacijās nevienu ārā nelaida. 
Reizi diennaktī ļāva no  kārtot 
dabiskās vajadzības turpat zem  
vai pie vagona. Visiem kopā. Brau-

Atceres brīdis pie piemiņas akmens 1949. gada 25. martā no 
Daugavas stacijas aizvestajiem

Līmeniski. 1. Šaura, gaŗa indi-
āņu laiva. 5. Platformveida ūdens 
transporta līdzeklis. 8. Upe Lie-
pājas raj. 9. Senas gaŗuma mēr-
vienības. 10. Dzīvībai bīstama 
viela. 12. Darvas produkts, ko ie -
gūst, pārtvaicējot akmeņogles.    
15. Fantastisks daiļiterātūras sa -
cerējums par varoņiem, vēstu-
riskiem notikumiem. 16. Izdo-
mājums, nereālizējama vēlēšanās. 
17. Apaļmutes klases ūdens dzīv-
nieks. 19. Pārtikas trūkums. 21. 
Trubadūru dzejā – rīta dziesma. 
25. Dažu dzīvnieku guļamvieta. 
26. Tuva radiniece. 27. Karpu 

dzim tas saldūdens zivs. 28. Asas 
sāpes mugurā krustu apvidū. 29. 
Putojošs dzēriens. 31. Putraimu 
novārījums. 32. Saistīt. 34. Oriģi-
nāls. 37. Barības dzīvnieku pie-
vilināšanai. 40. Nemirstības, at -
dzimšanas simbols. 42. Kalnu 
sistēma Italijā. 44. Īsa galda runa 
ar aicinājumu iedzert. 47. Neliels 
lauku un pļavu putns. 48. Alko-
holisks dzēriens no augļu sulas    
un vīna. 49. Dāvana. 50. Zivju 
organi līdzsvara noturēšanai. 51. 
Bēdu pavadones. 

Stateniski. 1. Tropu vējš. 2. Gā -
zu maisījums, ko elpo dzīvas 

būtnes. 3. Fazānu dzimtas putni. 
4. Tādi, kas īsā laikā veic lielu at -
tālumu. 6. Četrriteņu kariete ar 
no   laižamu virsdaļu. 7. Ziedko    -    
pas – salikti ķekari. 9. Vīrieša vārds 
(nov.). 18. Kukaiņēdājs – nakts 
dzīv  nieks. 12. Uzkārsts spī dīgs 
zīda audums. 13. Koka spieķis. 14. 
Ostas pilsēta Tunisijā. 18. Grez  na 
ārpilsētas vasarnīca. 19. Skaņu ko -
pums, ko veido runas organi. 20. 
Italiešu dzejnieks (1265-1321). 22. 
Darbības vārda katēgorija (gram.). 
23. Arods. 24. Slimība, kuŗai raks-
turīgs lēkmjveidīgs elpas trū  -
kums. 30. Pabieza, plūksnaina zī -
da drāna. 33. Cērtot no koka šķelt 
nost mizu, skaidas. 34. Ilguma zi -
ņā mazas. 35. Mūžzaļi acāliju 
dzim  tas tīteņaugi. 36. Seni Peru 
valsts iedzīvotāji. 38. Zīdkoku dzim  - 
tas koks vai krūms ar sulīgiem 
augļiem. 39. Kosmoss. 41. Indīga 
čūska. 43. Plašs dzejas darbs par 
tautas varoņiem. 45. Zemnieku 
redeļrati. 46. No papīra darināts 
iesaiņojums. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 12) 
atrisinājums

Līmeniski.  1. Akrona. 4. Ba  lan-
  das. 10. Vita. 11. Sili. 12. Arsenāls. 
14. Ezere. 15. Sauna. 16. Plats. 20. 
Sētmalas. 21. Patiesa. 24. Masiere. 
25. Saspiest. 27. Liras. 29. Sieti. 30. 
Stops. 34. Samaitāt. 36. Mats. 37. 
Tase. 38. Asonanse. 39. Atvars. 

Stateniski. 1. Atvase. 2. Rota. 3. 
Auzas. 5. Apenīni. 6. Atāls. 7. 
Arieta. 8. Pastalas. 9. Lidostas. 13. 
Aritmija. 17. Laimests. 18. Šaurs. 
19. Lampa. 22. Smalkums. 23. 
Kantātes. 26. Dimants. 28. Restes. 
31. Seters. 32. Malka. 33. Stīpa. 35. 
Kapa.   

ciens ilga apmēram divas nedēļas 
un beidzās Tomskā... 

Ko ar 1949. gada 25. marta de -
portācijām gribēja panākt? Latvijā 
strauji bija uzsākta lauksaim  -        
nie cības kollektīvizācija, bet īstie 
lau  ku māju saimnieki kolchozos 
ne  stā  jās. Bet pēc 25. marta Latvijā 
palikušie ļaudis sastājās kolcho  zos, 
jo baidījās no nākamā represiju 
viļņa. Jo bija piedzīvota nu jau ne 

tikai 1941. gada 14. jūnija tuvi-
nieku, radu, draugu un tik daudzu 
citu cilvēku izsūtīšana. Kolchozu 
izveidei varēja būt noteikts mēr  - 
ķis. Iespējams, ka līdz ar 42 322 
Latvijas pilsoņu izsūtīšanu tika 
atbrīvota vieta iebraucējiem no 
plašās Krievzemes, kas vēl nebija 
atkopusies no Otrā pasaules kaŗa 
drupām...

Teksts un foto Valija Berkina
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23. marts
 komerckurss

dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 1,75 0,30 1,20

90-119 3 2,25 0,40 1,40
180-209 6 2,75 0,75 1,50
270-299 9 3,25 0,85 1,65
367-395 12 4,00 1,00 1,75

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 18.03.2010. 

Noguldījumu likmes

Man ir atkal jauna, interesan-
ta pieredze. Draugu aicināta,    
es aizeju uz Vēlēšanu reformas 
biedrības kopsapulci. Tā notiek 
Rīgas Juridiskās augstskolas Se -
nāta zālē. Kādi desmit biedri   
vai atbalstītāji ir jau priekšā,    
pa lielākai daļai latvieši, kas      
uz Latviju pārcēlušies no agrā -
ka jām mītnes zemēm. Arī šīs 
bied  rības valdes priekšsēdis 
Val     dis Liepiņš - labi sen jau pa -
zīstams sabiedrisks darbinieks 
no Toronto. Kopsapulci viņš at -
klāj ar klusuma brīdi diviem 
nesen aizgājušiem biedrības 
atbalstītājiem. Viens no tiem    
ir rietumu latviešiem labi pa -
zīstamais Brunis Rubess, kas 
Latvijā atbalstījis daudzus vēr-
tīgus pasākumus.

Kopsapulces darba kārtībā ir 
19 pārrunājami jautājumi, ta   - 
ču sapulce rit raiti un bez lie  -
lām debatēm. Liekas, visiem ir 
skaidrs, par ko tiek runāts un 
kas tiek darīts. 

Valdis Liepiņš ir prasmīgs 
sapulces vadītājs, un sapulcē 
paredzētie darba kārtas jautā-
jumi tiek izkārtoti mazliet vai-
rāk nekā stundas laikā. Ir pie-
ņemti protokoli, pieņemti sta-
tūtu grozījumi, pārrunāti darā-
mie darbi un ievēlēta valde nā  -
kamajam gadam. Tik veicīgu 
valdes ievēlēšanu es trimdas or -
ga nizācijās nebiju redzējusi jau 
ilgu laiku. Sevišķi liels prieks 
par to, ka valdē tagad ir jauni 
cilvēki, un vienīgais valdes lo -
ceklis pusmūžā vai mazliet 
vecāks ir priekšsēdis Valdis Lie-
piņš. Tam tā arī vajadzētu būt, 
jo Vēlēšanu reformas biedrība 
2007. gada maijā dibināta viņa 
ierosmē un vadībā. Tas, ka vēlē-
šanām Latvijā nepieciešama re -
forma, daudziem bija skaidrs 
jau 1993. gadā pirmajās vēlē-

Ceļā uz 10. Saeimas vēlēšanām
VĒL... 

šanās pēc neatkarības atjauno-
šanas, bet līdz 2007. gadam ne -
viens nebija juties pietieka  mi 
drosmīgs un uzņēmīgs. Paldies 
Valdim un viņa domubiedriem, 
kas šo lielo, grūto darbu uzņē-
mās, jo jau tagad var atskatīties 
uz pirmajiem panākumiem. 

Pagājušā gadā Saeimā pieņē-
ma biedrības ierosinātu liku  -
mu, kas vienam deputāta kandi-
dātam aizliedz balotēties vairāk 
nekā vienā vēlēšanu apgabalā. 
Tas nozīmē, ka tā sauktais loko-
motīvju princips vairs nedarbo-
sies un samazināsies iespēja Sa -
ei  mā no apgabaliem ienākt tur 
nepazīstamiem un bieži vien 
nekompetentiem cilvēkiem – 
partiju ielikteņiem. Ja arī šī 
biedrība neizdarītu itin neko 
vairāk, tad šis panākums vien 
jau attaisnotu viņu esamību,  
bet sapulces gaitā es saprotu,   
ka viņi nebūt vēl netaisās gulēt 
uz lauriem. Galvenās prioritātes 
biedrībai ir ieviest vēlētāju re -
ģistru arī Saeimas vēlēšanās 
(patlaban to lieto Eiropas Par-
lamenta un pašvaldību vēlē-
šanās), tagadējo piecu vēlēšanu 
apgabalu vietā izveidot trīs pa-
d smit mazākus vēlēšanu apga-
balus, jo tas dotu vēlētājiem 
iespēju prasīt lielāku atbildību 
no ievēlētajiem deputātiem un 
septembrī ne vien pašiem rīkot, 
bet arī mudināt citus rīkot vē -
lētāju un kandidātu pirmsvē-
lēšanu sanāksmes.

Biedrības vispārējās darbības 
mērķi ir šādi.

Analizēt LR Saeimas un pa   š- 
 valdību vēlēšanu sistēmu un 
izstrādāt priekšlikumus to uzla-
bošanai.

Organizēt forumus mācīb spē-
kiem, lietpratējiem, polītiķiem, 
studentiem, partijām, nevalsts 
organizācijām u.c. interesen-

tiem ar mērķi analizēt un iz -
vērtēt Latvijas un pasaules vē -
lēšanu sistēmas.

Organizēt izglītojošus pasā-
kumus un informēt sabiedrību 
par Saeimas vēlēšanām un ci -
tām vēlēšanu sistēmām.

Izstrādāt ieteikumus Saeimas 
un pašvaldību vēlēšanu sistē-
mas un likumu reformai.

Biedrības VĒL mājaslapā vel-
ref.lv atrodu šādu rindkopu:

Tā ir financiāli un no polī tis-
kām partijām neatkarīga. Bied-
rības darbībā iesaistās ne tikai 
polītologi un vēlēšanu sistēmu 
eksperti, bet arī citi interesenti, 
kuŗiem rūp tas, kas notiek 
Latvijas polītiskos procesos. 

Interesanti - šī biedrība apvie-
no tos, kuŗiem rūp tas, kas 
notiek Latvijas polītiskos pro-
cesos, un man ir prieks vērot, 
ka te tieši jaunās paaudzes 

pārstāvji nāk no vietējiem lat-
viešiem. Beidzot ir atradušies 
cilvēki, kam tas rūp un kas tā  -
dēļ pašaizliedzīgi strādā. 

Biedrības plānos ir arī pirms 
šī gada Saeimas vēlēšanām sa -
rīkot piecas vēlētāju – deputātu 
kandidātu diskusijas, kā arī 
sadarboties ar citām orga ni-
zācijām, lai tuvinātu vēlētājus 
deputātiem. Tas vēlētājiem dos 
iespēju kandidātus iepazīt maz-
liet tuvāk un redzēt, ko ir un    
ko nav vērts ievēlēt. Varbūt tā 
mēs beidzot varēsim ievēlēt 
cilvēkus, kam rūp tautas un 
valsts labklājība, ne tikai par-
tijas un galveno bosu bankas 
konti.

Izpilddirektors savā ziņojumā 
piemin nesen pašu pirmo To -
ronto dibināto VĒL atbalsta 
gru  pu un atbalsta grupas arī 
Amerikas Savienotajās Valstīs, 

atsevišķi pieminot grupu Čikā -
gā R. Spura vadībā un arī Ģ. 
Zeidenberga vadīto grupu 
Ame rikas austrumu daļā. Es 
ļoti ceru, ka, sekojot šo divu 
atbalsta grupu paraugam, visai 
drīz arī citi ārzemju latvieši 
izveidos šādas atbalsta grupas. 
Darbs, ko šī biedrība dara, ir 
nenovērtējams. Ar viņu neat lai-
dīgu darbu mums ir cerība kā  d-
reiz tikt pie saprātīga parla-
menta un valdības. Pagaidām 
abās šajās iestādēs ir tikai daži 
lietaskoki. Jau esmu izdomājusi, 
ka arī es iestāšos atbalstītājos, 
bet grupu gan apsolīt nevaru,  
jo draudzības te pārāk viegli 
starp vietējiem un repatrian-
tiem neveidojas. Man nesapro-
tamu iemeslu pēc mēs pārāk 
mīlēti netiekam. It sevišķi spilg-
ti tas parādās tīmekļa komen-
tāros, kur bieži lasāmas diezgan 
„ģiptīgas” replikas pat no zinā-
mu tā saucamo inteliģences 
pārstāvju puses.

Sapulces gaitā uzzinu, ka  
viens no līdzšinējās valdes lo -
cekļiem A. Rimša ir saņēmis 
Fulbraita stipendiju ASV un 
kādu laiku valdē darboties ne- 
varēs, bet arī turpmāk lab prāt 
līdzdarbosies kā aktīvs biedrs. 
Valdē vēl tiek ievēlēti Kaspars 
Strazds, Veiko Spo lī tis; Rolands 
Irklis kļūst par priekšsēža viet-
nieku. 

Tīmeklī par valdes locek  -  
ļiem atrodu mazliet vairāk 
informācijas, tie visi ir augsti 
izglītoti un aktīvi jauni cilvē ki, 
kuŗu interese kaut ko darīt 
Latvijas labā ir neapšaubāma 
un liekas jau pierādīta, un man 
ir skaidrs, ka šī organi zācija ir 
labās rokās un savus mērķus 
noteikti sasniegs.

Astrīda

Metiet dubļus! Metiet mēs  -
lus! – Tad gan uz Saeimu kan-
didēs vairs tikai tie, kuŗiem de -
putāta alga būs galvenais un 
kuŗi var solīt uzticību jebku  -
ŗam līderim, lai ko tas domātu 
par Latviju. Ievēlētie podziņu 
spiedēji izpildīs to, ko rāda 
īkšķis. Vai tādu nākamo Saeimu 
vēlas sabiedrības intelektuālā 
elite, kas savās publikācijās pie-
vienojas pašu ievēlētā parla-
menta ķengāšanai? Varam da -
būt Saeimu pat ar vairāk nekā 
desmit frakcijām, ja cilvēki ne -
zinās, par ko balsot. Par netai s-
nības turpināšanos nebūs at  bil-
dīgs neviens.

Mīļie intelektuāļi, jūs, kas 
savas domas ceļat citiem priek-
šā bez minimālas izpratnes par 
varas mechanismu ikvienas 
valsts parlamenta struktūrā, – 
vai esat kaut ko dzirdējušu par 
to, ka lēmumus pieņem vai rā-
kuma balsojums? Kā tad jūs 
bāžat visas frakcijas vienā maisā 
un pievienojaties aitu baram 
blēšanā pēc labākas valdības? 

Atsaucoties uz publicēto 
(Astrīdas Jansones viedokli laikraksta 11. nr.)

Aicinājums
Pietrūkst jums gribas vai dros-
mes saukt vārdā konkrētus 
atbildīgos, kas ar saviem lē  mu-
miem ir veidojuši zagšanai no -
derīgus likumus? To uzzināt 
nav grūti. Latvijas likumiem 
nav valsts noslēpuma raksturs. 
Ikvienam ir pieejami visi bal -
sojumi Saeimas archīvā. Pro-
tams, daudz vieglāk var vārīt 
laikrakstos polītisku biezputru: 
samaisīt vienā katlā putraimus, 
zirņus un kāpostus.. 

Pēc 20 neatkarības gadiem 
ikvienam varētu būt skaidrs,    
ka labklājība nav sasniedzama 
tikai ar labskanīgām polītiskām 
programmām. Saeimā ir vaja-
dzīgs tādu tautas pārstāvju pār-
svars, kuŗu līdzšinējais darbs – 
vienalga kuŗā nozarē – uzrāda 
spēju uzņemties atbildību par 
sabiedrības kopīgo labumu. 
Tādi cilvēki Latvijā ir – desmit-
reiz vairāk, nekā Saeimai vaja-
dzīgs. Ikviens savā apkārtnē pa -
zīst cilvēkus, par kuŗu atbildī  -
bas spēju nav ne mazākā ie -
mesla šaubīties. Bet pamēģi  - 

niet tādus uzrunāt un ieteikt,  
lai kandidē uz Saeimu. Vai tie 
neatbildēs apmēram tā: „Kāpēc 
lai es stātos darbā, kuŗu tu un 
citi lamā?” 

Dusmas izraisa šie lētie dubļu 

metēji un nolīdzinātāji tieši no 
inteliģentām aprindām, kuŗi 
māk tikai korī ar citiem blēt. 
Vienmēr ir bijuši un vēl tagad 
atrodami Saeimā cilvēki ar  
ide āliem, godaprātu un ar spē-
ju sekmīgi risināt polītiskas 
pro blēmas, tikai to nav vai rā-
kums. Neinteresēties par tiem, 
visus vienā maisā bāzt un 
apgalvot, ka visi piedalās valsts 
apzag šanā, ir bezatbildīga pļā-
pāšana.

Es aicinu polītiskās domas 
paudējus, kuŗi atļaujas visas 
partijas pieskaitīt pie zagļiem, 
lai uzrāda konkrēti - ko, kad 
un kur ir apzadzis Jaunais laiks 
vai kāds no šīs partijas mi  nis-
triem! 

Paulis Kļaviņš,
6. un 8. Saeimas deputāts

No kr.: Kaspars Strazds (valdes loceklis), Indulis Bērziņš (izpild-
direktors), Valdis Liepiņš (valdes priekšsēdis), Rolands Irklis (val-
des priekšsēža vietnieks), Veiko Spolītis (valdes loceklis) un 
Tālivaldis Freivalds (revidents)

  Pirkšana P	rdošana 
AUD/LVL 0,4724 0,4868 
CAD/LVL 0,5056 0,5210 
CHF/LVL 0,4857 0,5005 
DKK/LVL 0,0937 0,0966 
EEK/LVL 0,0446 0,0459 
EUR/GBP 0,8841 0,9111 
EUR/LVL 0,6992 0,7169 
EUR/USD 1,3325 1,3731 
GBP/LVL 0,7770 0,8006 
LTL/LVL 0,2019 0,2081 
NOK/LVL 0,0867 0,0894 
SEK/LVL 0,0715 0,0737 
USD/LVL 0,5169 0,5299 
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(Turpināts 18.lpp.)

S A R Ī K O J U M I

das dr.: 28. martā Pūpol svētd. 
dievk. ar dievg.; draudzes pado-
mes ievešana amatā. 1. apr. Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. 2. apr. 
plkst. 7.00 vakarā Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 9.00 
no rīta Lieldienu dievk.; pēc 
dievk. Lieldienu brokastis. 11. 
apr. Baltās svētd. dievk. ar dievg. 
18. apr., 25. apr. dievk. Parastie 
dievk. sākas plkst. 11.00 Māc. 
Jogita Mingina.

lut. dr.: 28. martā plkst. 3.00 
Lankasterā Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. 2. apr. plkst. 4.00 Kvē-
kertaunā Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 4. apr. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā Lieldienu dievk. 18. 
apr. plkst. 3.00 Lankasterā 
dievk. 25. apr. plkst. 11.00 Kvē-
kertaunā dievk., pēc dievk. kafi-
ja. Māc. Dr. A. Ziedonis un māc. 
Dr. R. Ziedone.

dr. (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI): 28. 
martā plkst. 10.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 1. apr. plkst. 6.00 
vakarā Zaļās ceturd. dievk. ar 
dievg. 2. apr. plkst. 6.00 vakarā 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 4. 
apr. plkst. 10.00 Lieldienu dievk. 
ar dievg., pēc dievk. Lieldienu 
brokastis. Māc. diakons F. M. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435; ērģ.: 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A. 
Greiema. 

dr.: 18. apr. dievk. Shepard of the 
Coast Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. Lauderdale) 
. Diakone Abija Venta, tālr.: 954-
427-3558 

Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 28. 
martā plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg., valdes ievešana 
amatā. 1. apr. plkst. 2.00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. 2. apr. 
plkst. 7.00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 4. apr. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., pēc dievk. Lieldienu 
brokastis ar groziņiem. Infor-
mācija: www.latvianluthchurch-
phila.org

dr.: 28. martā plkst. 10.00 
Pūpolsvētd. dievk. 2. apr. plkst. 
5.00 Lielās piektd. dievk. 4. apr. 
plkst. 8.00 no rīta Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. brokastis. 
Mācītājas I. Larsenas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090. Tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net 

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 21. 
martā plkst.10.00 dievk. ar dievg. 
Sadraudzības stunda. 28. martā 
plkst.10.00 Pūpolu svētdiena ar 
dievg. Sadraudzības stunda. 
Otrdienās plkst. 10.00 vingrošana 
Dr. E. Balka-Valtere (Walter). 1. 

apr. plkst.18.00 Zaļās Ceturt-
dienas dievk. ar dievg. 2. apr. 
plkst. 18.00 Lielās Piektdienas 
dievk. 4. apr. plkst. 8.00 Kristus 
Augšāmcelšanās dievk. ar dievg. 
Brokastu groziņi. 11. apr. 
plkst.10.00 Baltās svētd. dievk. 
Sadraudzības kafija. 18. apr. 
plkst.10.00 dievk. ar dievg. 
Sadraudzības kafija. 25. apr. 
plkst.10.00 Labā Gana svētd., 
dievk. ar dievg. Sadraudzības 
kafija. LATVIEŠU BAPTISTU 
DRAUDŽU DZIESMU DIENA.

 Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 
28. martā plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. kopā ar baptistu draudzi; 
sprediķi teiks Dr. Pauls Barbins. 
1. apr. plkst. 7.00 vakarā Zaļās 
ceturtd. dievk. kopā ar baptistu 
dr. 2. apr. plkst. 7.00 vakarā 
Lielās piektd. dievk. kopā ar bap-
tistu dr. 4. apr. plkst. 9.00 
Lieldienu dievk. kopā ar baptistu 
dr.; pēc dievk. brokastis. Pārdomu 
vakari katru ceturtdienu plkst. 
7.00. Māc. Dr. Sarma Eglīte. 

.: 
11. apr. plkst. 2.00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. University 
Lutheran Church (1020 S. 
Harrison Road, East Lansing, 
MI.), māc. L. Vīksne. Pēc dievk. 
draudzes pilnsapulce un kafijas 
galds.

dr.: 28. martā Pūpolsvētd. dievk. 
ar dievg. 2. apr. Lielās piektd. 
dievk. 4. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 

BOSTONA (MA)
28. martā plkst. 15.00 The First 

Church in Boston, Marlborough 
un Berkeley ielu stūrī „Baltiešu 
koncerts – 50. sezona”. Rasa 
Vitkauskaite – klavieres, Andrei 
Baumann – klavieres, Vitalijus 
Lisovskis – saksofons, Una Tone 
– vijole, Simona Tālberga – vijo-
le, Arturs Jansons – altvijole, 
Juris Ķeniņš – čells, Ilona Kudiņa 
– flauta. Programmā Rihards 
Dubra, Astor Piazzolla, Alvils 
Altmanis, Liutauras Janusaitis, 
M. K. Ciurlionis, Jāzeps Vītols 
un citi komponisti. Pārtraukuma 
laikā Amber Flute Quartet kom-
paktdiska prezentācija. Ieeja 
$25.-/ pens. $20.-/ stud. $15.-/ 
zem 12 g. veciem bez maksas.

DETROITA (MI) 

dāmu komitejas Lieldienu bro-
kastis. 

FILADELFIJA (PA)

pensionāru kopas saiets Brīvo 
latvju biedrības telpās. Program-
mā valdes ziņojumi, pārrunas 
par jaunākajiem notikumiem 
Latvijā un citur; dzimumdienu 
svinēšana un kafijas galds. Viesi 
arvien laipni gaidīti.

GRANDRAPIDI (MI)

sionāru pilnsapulce latviešu 
biedrības telpās. 

LOSANDŽELOSA (CA)

filmas ,,Rūdolfa mantojums” 
iz rā de.

 Losandželosas latviešu nama 

adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB 
informācijas tālrunis: 323-663-
6267. DK LB Informācijas 
biļetens tīmeklī: www.biletens.
com

MILVOKI (WI)
4. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 

11.00 tautasdeju kopas ,,Metie-
niņš“ rīkotas brokastis. 

MINEAPOLE (MN)
8. aprīlī no plkst. 2.00 līdz 

5.00 sarunu grupas ,,Dia-
logs” dalībnieku tikšanās 
Har Mar iepirkšanās centrā 
Barnes & Noble grāmatnīcas 
telpās pie sarunu galda. Tematu 
izvēle neierobežota. Visi laipni 
aicināti. 

ŅUJORKA (NY)

latviešu organizāciju padomes 
(ŅLOP) pilnsapulce DV namā. 
Visas ŅLOP biedru organizācijas 
aicinātas izraudzīt delegātus, kuŗi 
vēlas uzņemties kādu amatu 
ŅLOP valdē un aktīvi darboties. 
Sīkāku informāciju var uzzināt, 
zvanot Baibai Pinnei, tālr.: 
914- 631-5725. 

Vanagu apvienības pilnsapulces: 
plkst. 11.00 vanadzēm, plkst. 
1.00 DV apvienībai DV namā. 
Ieeja brīva. Latvieši lūgti iestāties 
Ņujorkas DV apvienībā, lai 
veicinātu tās darbību aprūpes un 
kultūras laukā. 

līdz 4.00 lietoto mantu tirdziņš 
DV namā. Lūgums ziedot man-

tas (izņemot datorus) – mazlie-
totas tīras drēbes, traukus, pala-
gus, dvieļus u. c. mājsaimniecības 
piederumus, rotaļlietas. 
Ziedojumus var atskaitīt no 
ienākumu summas, par kuŗu 
jāmaksā nodoklis. Mantas 
jānogādā DV namā dažas dienas 
pirms tirdziņa. Informācija: 973-
783-9273. 

kultūras biedrības TILTS gada 
sapulce Bedfordas prezbiteriāņu 
baznīcas telpās. Plkst. 11.00 
TILTS valdes sēde. Informācija: 
www.tilts.org 

baznīcas zālē (4 Riga Lane, 
Melville, NY 11747) Latvijas 
Nacionālās operas ģilde rīko 
pavasaŗa labdarības koncertu 
,,Mēs ticējam dzīvei kā burvīgai 
dzejai...”, piedalīsies mecosoprāns 
Laila Saliņa un pianists Juris 
Žvikovs. Programmā latviešu un 
citu komponistu operārijas, 
klavieŗskaņdarbi, dziesmas no 
operetēm un kabarē uzvedumi-
em, Aleksandra Čaka dzejoļu 
lasījumi. Pēc koncerta tikšanās ar 
māksliniekiem pie glāzes vīna un 
uzkodām. Atlikums paredzēts 
Bruno Skultes operas ,,Vilkaču 
mantiniece” izrādei 2011. gadā 
LNO, Rīgā. Ieeja par vismaz $35 
ziedojumu; pēc 9. aprīļa – $45. 
Labvēļu ieejas karte, sākot 
ar $100 (ziedotāju vārdus ievie-
tos LNO pirmizrādes ,,Vilkaču 
mantiniece” programmā). Lū -
dzam pieteikties un rezervēt gal-
diņus līdz 9. aprīlim, nosūtot 

čeku: Latvian National Opera 
Guild, Inc, c/o Andris Padegs, 2 
Merry Hill Rd, Poughkeepsie, 
NY 12603-3214. Sīkāka infor-
mācija, zvanot Aijai Pelšei, tālr.: 
516-433-4137.

SAGINAVA (MI)

kluba 60 gadu jubilejas sarī-
kojums Trillium Banquet telpās 
(6415 State Street). Plkst. 5.00 
kokteiļstunda, plkst. 5.30 priekš-
nesumi, vakariņas un deju mū -
zika. Lūdzu pieteikties līdz 10. 
aprīlim. Ieeja, samaksājot līdz 
10. aprīlim, $35, pēc šī datuma 
$40. Pieteikties, rakstot vai zvan-
ot S. Ģībietei, 2744 Reppuhn 
Drive, Saginaw, MI 48603, tālr.: 
989-793-6671; R. Martinsonam, 
3746 Chilton Drive, Saginaw, MI 
48603, tālr.: 989-792-9716; vai J. 
Skābardim, 3630 E. Curtis Road, 
Birch Run, MI 48415, tālr.: 989-
777-1607. Čekus izrakstīt 
Latvian Club of Saginaw. Sīkāku 
informāciju var iegūt, rakstot D. 
un R. Martinsoniem, e-pasts: 
dainisrita@aol.com Aicināti visi 
bijušie Saginavas latviešu kluba 
darbinieki, kā arī viņu draugi un 
radi. 

SANFRANCISKO (CA) 

dzes namā (425 Hoffman Ave., 
San Francisco, CA) pianista Juŗa 
Žvikova koncerts. Ieeja par $20 
ziedojumu, studentiem – $10. 
Darbosies bufete un bārs. 

ST. PĒTERSBURGA
27. martā plkst. 16.00 Biedrības 

namā 44. Latviešu biedrības 

gada svētki, kuŗos varēsim 
klausīties koŗa dziesmās, no -
skatīties vietējo aktieŗu iestudēto 
viencēliena lugu, baudīt aukstajā 
galdā servētos ēdienus, iedzert 
kafiju un nogaršot jubilejas 
kliņģeri. Vakara noslēgumā – 
gada balle, kuŗā mūzicēs Ilmārs 
Dzenis un Pēteris Ozols. Par 
dzērieniem labsajūtas uzla-
bošanai katram jārūpējas pašam. 
Ieejas ziedojums sākot ar $ 20.

namā Biedrības Valdes sēde.

namā viena aktieŗa viesizrāde 
„Šampinjonu derības”. Viesosies 
Latvijas Nacionālā teātra aktrise 
Inta Tirole. Izrāde ir Laimas 
Muktupāvelas romāna „Šampiņ-
jonu derības” pārveidojums 
skatuvei. Izrāde ir par latviešu 
sievieti, kuŗa dodas peļņā uz 
Īriju, bet, sastopoties tur ar 
grūtībām, spēj uz tām raudzīties 
ar labu humora devu un ironiju. 
Pēc izrādes kopā ar aktrisi būs 
iespējams pakavēties sarunās, 
baudot aukstas uzkodas. Ieejas 
ziedojums sākot ar $20.

VAŠINGTONA (DC) 
28. martā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 11.00, kafijas 
galds; Latvijas vēlēšanu reformas 
biedrības izpilddirektors Indulis 
Bērziņš teiks runu ,,Degpunktā 
– Latvijas Saeimas vēlēšanas”. 

17. aprīlī plkst. 7.00 saviesīgs 
vakars ar vakariņām, dalības 
maksa $60

D I E V K A L P O J U M I
dievk., pēc dievk. brokastis. 11. 
apr. dievk. ar dievg. 18. apr. 
dievk., pēc dievk. plkst. 12.15 
draudzes pilnsapulce. 25. apr. 
dievk. ar dievg. 2. maijā dievk. 9. 
maijā Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg. Parastie dievk. sākas plkst. 
11.00. Māc. D. Kaņeps.

.: 
28. martā plkst. 1.00. Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 2.apr. plkst.11.00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg. 4.
apr. plkst. 8.00 Lieldienu dievk. 
ar dievg. 11.apr. plkst. 11.00 
dievk. 25. apr. plkst.11.00 dievk. 
ar dievg., viesosies prāv. A. 
Vārsberga-Pāža. 9. maijā plkst. 
11.00 Ģimenes dienas dievk., pēc 
dievk. draudzes pilnsapulce. 23. 
maijā plkst.11.00. Vasarsvētki ar 
dievg. 13. jūn. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 27. jūn. plkst. 11.00. 
Aizvesto piemiņas dienas dievk. 

 
latv. ev. lut. dr.: 28. martā plkst. 
11.00 Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg., kristībām un īpašu mū -
ziku, viesmāc. prof. Dr. Stīvens 
D. Paulsons.; pēc dievk. Lusu 
ģimene aicina uz Līlijas Lusas 
kristību mielastu. 1. apr. plkst. 
2.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. 2. apr. plkst. 6.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 4. apr. 
plkst. 8.00 Lieldienu dievk., 
piedalīsies koris. Māc. M. 
Cepure-Zemmele. Bazn. adrese: 
3152 - 17th Ave S, Minneapolis 
MN 55407; tālr.: 763-546-8178; 

kancelejas tālr. 612-722-4622. 
Ņubransvikas un Leikvudas 

latv. ev. lut. dr.: 28. martā plkst. 
11.00 Pūpolu svētdienas dievkal-
pojums dr. dievnamā Īstbransvikā 
(12 Gates Ave East Brunswick). 1 
apr. plkst. 1300 Zaļās ceturtdie-
nas dievk. ar dievg. Leikvudā 
(Igauņu baz. 607 E. 7th St.). 2 
apr. plkst. 18.00 Lielās Piektd. 
dievk. ar dievg. dr. dievnamā 
Īstbransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu rīta dievk. dr. dievn. 
Īstbransvikā, dziedās draudzes 
koris; seko groziņu brokastis 11. 
apr. plkst. 11.00 dievk. ar dievg. 
dr. dievnamā Īstbransvikā (12 
Gates Ave East Brunswick). 18. 
apr. plkst. 8.30 Leikvudā dievk. 
ar dievg. (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.) 25. apr. plkst. 11.00 dr. 
dievnamā Īstbransvikā dievk.; 
Labā gana svētdiena. Dievkal-
pojumus vada māc. I. Pušmu-
cāne-Kineyko.

 27. 
martā Draudzes namā plkst. 
3.00 dievk., māc. L. Saliņš; 28. 
martā Jonkeru bazn. plkst. 10.00 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. 
plkst. 10.30 Pūpolsvētd. dievk. 
ar dievg., māc. L. Saliņš. 1. apr. 
plkst. 7.00 vakarā Jonkeru 
bazn. Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg., māc. J. Saivars; 
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D I E V K A L P O J U M I

Janis A. Meija, Attorney at Law
Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus no 4. jūlija līdz 7. augustam –
mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības, rokdarbi un ekskursijas sagādās 

vienreizēju piedzīvojumu! Sveiks, sveiks, sveiks Kursā!
Visus, kuŗiem ir interese, lūdzu rakstīt vai zvanīt  prāv. Dāvim Kaņepam:

tālr.: 310-621-9572; e-pasts: davis_kaneps@verizon.net
vai: 611 Pruitt Drive

Redondo Beach, CA 90278

Strādīgs un prasmīgs vīrietis, 
kuŗš dzīvo Indianapoles apkaimē, izremontēs, sakops telpas, 

veiks darbus, kuŗus pašiem ikdienā veikt neatliek laika. 

Ja varu būt noderīgs, zvanīt Jurim (317) 9876426.

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE

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

NĀKOŠIE PAKU SAVĀKŠANAS DATUMI:   Losa:  svētdien, 2010. gada 18. aprīlī no 10-12:30 pp
 Atlanta:  piektdien, 9. aprīlī
 Sv. Pēterburga, FL:  sestdien, 10. aprīlī, pulksten 12'os.

Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas
paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

ÉMIGRÉ ART WANTED 
(TIDEMANIS, R. PINNIS,...) 

Email:   balticart@bredband.net

Salas bazn. plkst. 1.00 Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg., māc. L. 
Saliņš; Īstoranžā, NJ plkst. 1.00 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg., 
diak. I. Kaņeps. 2. apr. Jonkeru 
bazn. plkst. 7.00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 7.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg., māc. L. 
Saliņš. 4. apr. Jonkeru bazn. 
plkst. 8.00 Lieldienas dievk., māc. 
J. Saivars; Salas bazn. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., māc. L. Saliņš.

. 
(128 N. Elm, Saginaw, MI 48602): 
4. apr. plkst. 1.00 Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. kafija. 16. 
maijā plkst. 1.00 dievk. Māc. R. 
Franklins. 

martā Lieldienu dievk. ar dievg. 
Grace Lutheran Church (3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116); pēc dievk. kafijas galds 
un draudzes pilnsapulce. Prāv. D. 
Kaņeps. Izziņas: www.sandie-
godraudze.com vai www.sandie-
godraudze.us

.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kalniņa. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@charter.
net 

11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): 28. martā plkst. 10.30 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg.; pēc 
dievk. vakarētāju rīkotas pusdie-
nas, dalības maksa $10 (pieteik-
ties, zvanot L. Circenei, tālr.: 206-
524-3117 vai A. Upeniecei: 425-
483-2546). 2. apr. plkst. 7.00 
vakarā Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 4. apr. plkst. 10.30 
Lieldienu dievk., piedalīsies 
ansamblis „Sigulda“ Maijas 
Riekstiņas vadībā un ērģ. Dr. 
Andris Āboliņš.; pēc dievk. 
Lieldienu brokastis, dalības 
maksa $18, bērniem $8. 
Pieteikties, zvanot S. Pētersonei 
līdz 1. apr., tālr.: 206-365-7123. 
11. apr. Baltās svētd. dievk. ar 
dievg. Pēc dievk. filmas ,,Rūdofa 
mantojums“ izrāde. 18. apr. 
dievk. angļu valodā; pēc dievk. 
Bībeles stunda. 25. apr. dievk.; 
pēc dievk. Bībeles stunda. Māc. 
D. Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.seat-
tlelatvianchurch.org 

Sv. Pētersburgas lat. ev. lut. 
dr.: 28. martā plkst.11.00 
Biedrības namā Bībeles stunda. 

To vadīs Andris Ritums. 1. apr. 
plkst. 10.00 Biedrības namā 
Draudzes valdes sēde. Pēc sēdes 
plkst. 11.30 Biedrības nama 
sakārtošana Lieldienām. Lūdzam 
palīgus! 2. apr. plkst. 16.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. 4. 
apr. plkst. 11.00 Biedrības namā 
Lieldienu svētbrīdis. Kā katru 
gadu, pie pašu nestām brokastīm. 
Būs arī krāsotu olu sacensības. 
Visi mīļi gaidīti. 11. apr. plkst. 
11.00 Biedrības namā Bībeles 
stunda. 

lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 28. 
martā plkst. 11.00 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. 1. apr. plkst. 
11.00 Zaļās ceturtd. dievk. ar 
dievg. 2. apr. plkst. 7.30 vakarā 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk.; pēc dievk. bro-
kastis. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 
301-251-4151. Māc. A. Vārsberga 
Pāža, tālr.: 301-293-2052; e-pasts: 
macavp@yahoo.com 

dr.: 28. martā plkst. 10.00 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 2. 
apr. plkst. 2. 00 Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 
11.00 Lieldienu dievk. 18. apr. 
plkst.11.00 dievk. 2. maijā 
plkst.11.00 pēc. dievk. draudzes 
pilnsapulce. 16. maijā plkst.11.00 
Ģimenes dienas dievk. ar 
dievg. 6. jūn. plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 20. jūn. plkst. 
11.00 1941. gada 14. jūnijā aiz-
vesto piemiņas dievk.

(Turpināts no 18. lpp.)
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Laipni aicinam ierasties Latvijas Nacionālās Opera Ģildes labdarības sarīkojumā                                                    
2010. gada 16. aprīlī, plkst. 7 os. Salas baznīcas lejas zālē                             

Latvian Evangelical Lutheran Church of New York ,  4 Riga Lane, Melville, NY  11747

Laila Saliņa - 
mecosoprāns

Juris Žvikovs -
pianists

■Koncerts ■Dzeja■Atspirdzinājumi■Saviesīgs Vakars■  
“MĒS TICĒJĀM DZĪVEI KĀ BURVĪGAI DZEJAI…”  

Operārijas, klavieŗu skaņdarbi, dziesmas no operetēm un kabarē uzvedumiem, 

    A. Čaka dzejoļu lasījumi  

Atlikums veltīts paredzētam 

Bruno Skultes operas uzvedumam 2011.g. februārī        
 “Vilkaču mantiniece”  Latvijas Nacionālā Operā

Lūdzu rezervēt vietu pie galda ar iepriekšēju pieteikšanos pirms 9. aprīļa 

Ieeja par vismaz $35.- ziedojumu.  Pēc 9.aprīļa $45.-

Čeku rakstīt: Latvian National Opera Guild, Inc.

Sūtīt:  LNOG c/o Andris Padegs

2 Merry Hill Rd Poughkeepsie NY  12603-3214

Sīkāka informācija, zvanot  Aijai Pelšei *516-433-4137 * 516-319-9491 

E-pasts:  aijap@yahoo.com

Ja Jums ir iecere izdot grāmatu, 

nepieciešamība izveidot logotipu, 

izgatavot vizitkartes, apsveikuma 

kartītes vai veikt citus iespieddarbus - 

D A R I E T  M U M S  T O  Z I N Ā M U !

Tālrunis:  +371 67326761

 +371 29494823

Fakss:  +371 67326784

e-pasts:  redakcija@laiks.us

 daiga@stencil.lv

BRĪVĀ LATVIJA

LAIKA un BRĪVĀS LATVIJAS redakcija sadarbībā ar 

grafi skā dizaina darbnīcas STENCILA grāmatu dizaineriem    

S T R Ā D Ā S I M  KO PĀ !

ar pr ieku izveidos un 
izdos Jums sk aistu, 

mākslinieciski augstvētīgu  grāmatu.

NAUDAS P�RS�T�JUMI
UZ LATVIJU

Likmes:  l�dz $100 - $20
no $101 l�dz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV�dol�ros.  Pieg�de R�g� $11,
�rpus R�gas $0.40/km, min. $19.

Pieg�d�jam summas l�dz $1000.

L�dzu nos�tiet v�stuli ar s�t�t�ja
un sa��m�ja v�rdu, adresi, tele-
fona numuru un nor�d�jumu par
summu kop� ar �eku rakst�tu uz:

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

L�dzu zvan�t Krist�nei:

(973) 746-3075

K�rtojam nodok�u un citus
maks�jumus Latvij�!

BAZNĪCĒKU 
ATJAUNOŠANAS FONDS

              
ATRODI SAVU BAZNĪCU 

LATVIJĀ!
Gaidām jūs uz pasākumu

 „Atvērto baznīcu dienas 2010”,
kas notiks 2010. gadā no 

19. līdz 20. jūnijam Carnikavā!

Vairāk informācijas par pasākumu un
 baznīcēku atjaunošanu

www.baznicekas.lv

Īstermiņa  divguļamistabu mēbelētu dzīvokļu 
īre pašā Rīgas centrā, atjaunotā  klusā pagalma 

ēkā, slēgti vārti  ar 24 stundu dzīvu apsardzi, 
tuvumā sabiedriskais transports un lielveikali. 

Dzīvokļi aprīkoti ar visu nepieciešamo, ieskaitot 
bezmaksas internetu un kabeļu TV.

$80USD/diennaktī (5.dienu min.) - $500USD/nedēļā
Tuvāka informācija:

 epasts: cepuritis@comcast.net 
ASV tel. 847/256-0268

     

Kur apmesties Rīgā?

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

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

ASV 
38021 Euclid Avenue
Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

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

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,

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

Fakss: (371) 67502251
jurjans@apollo.lv

Dr. E. Andersona 
Latvju enciklopēdija 
1962-1982-2006 ir latviešu trimdas laika 
dokumentācija piecos sējmos. Tā aptver to, tuvu 
200,000, Latvijas iedzīvotāju likteņus, kuŗi piedzīvojuši 1940./41. gada 
Staļina okupāciju, to nespēja pieredzēt otrreiz un 1944./45. gadā devās 
trimdā uz Vāciju vai Zviedriju. Pēc vairāku gadu pavadīšanas bēgļu 
nometnēs tie izklīda pa visu Brīvo pasauli un patvērumu zemēs sāka 
jaunu dzīvi. Veidojās baznīcas, skolas un biedrības. Okupētās Latvijas 
izdevumos, vēsturiski notikumi tika apskatīti no komunistu partijas un 
krievu tautas viedokļa. Daudzi notikumi sagrozīti vai noklusēti. 
Augšminētajos piecos sējumos ziņas ir sniegtas ojektīvi no latviešu 
tautas patriotiskā un etiskā viedokļa. Šiem pieciem sējumiem vieta 
būtu katrā Latvijas skolā bibliotēkā un ģimenē.

Ir saņemtas skaistas pateicības vēstules no patiesības alkstošiem 
lauku skolotājiem, kuŗiem dāvināja LE komplektus 2009. g. decembrī. 

Saeimas vēlēšanās š.g. rudenī patiesība daudz palīdzētu.

Pirmais V sējuma iespiedums ir izpārdots. Tikko saņēmām otro iespie-
dumu. Piecu sējumu komplekta cena ir $70 ar piesūtīšanu ASV, 
kā arī līdz š.g. 1. maijam piedāvājam to pašu $70 cenu sūtīšanai 
uz Latviju ar kuģi. V sējums atsevišķi $35 (sūtīšana ASV ieskaitot). 
Ārpus ASV cena $50.

Čeki rakstāmi uz „ALA“ vārdu un nosūtāmi A. Bļodniekam 19 N. 
Mountain Avenue, Montclair, NJ 07042. Pasūtot līdz š.g. 1. maijam 

sūtījums adresātu sasniegs līdz Jāņiem!
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Sakarā ar to, ka Laika redaktrise š. g. 16. aprīlī dosies uz Ameriku, lai papildinātos pareizas un 
daiļskanīgas latviešu valodas privātās meistarklasēs pie Laika valodas konsultanta Rūdolfa 
Hofmaņa Kalifornijā, avīzes vadības grožus pārņems Čikāgas Latviešu biedrības priekšsēdis, 
Čikāgas Piecīšu mūziķis Armands Birkens. Šai amatā viņš paliks līdz brīdim, kamēr Ligita Kovtuna 
būs pilnībā apguvusi visus latviešu pareizrakstības likumus un saņēmusi R. Hofmaņa akceptu 
darba turpināšanai.

Tātad – ja vēlaties personiski satikt Armandu Birkenu, dodieties uz Ausekļa ielu 14-2, Rīgā.
Red.

Maiņas Laika redakcijā
Financiālās krizes laikos 

kādreiz jādara darbi, kurŗus 
varbūt citkārt nedarītu.  Ar tādu 
skaidrojumu Gaŗezera padome 
ir ziņojusi, ka šovasar būs viens 
īpašs jaunums. Ir tapis zināms, 
ka pēc tam, kad visi jaunie peļņas 
avoti apsvērti, padome pieņēmusi 
priekšlikumu nožo got vienu daļu 
Gaŗezera plūd males un to pār-
vērst par nūdistu maksas plūd-
mali. Par ziedojumu varēs iegā-
dā  ties ieeju atsevišķā plūdmalē 
uz visu vasaru, vienu mēnesi, 
vienu nedēļu, vienu dienu vai 
vienu stundu.  

Finanču komiteja izrēķinājusi, 
ka no nūdistu plūdmales ienā-
kums varētu būt ievērojams un 
tas ātri vien segtu izdevumus, 
kas saistīti ar plūdmales sagata-
vošanu. 

Augstās žoga sienas būs no 
speciāla materiāla, kuŗā nevar 
izurbt caurumus, tādējādi no -
drošinot, ka nometnes zēniem 
neizdosies tikt pie nūdistu plūd-
males slepenās apskates. 

Tā kā vēl nav atrisināta prob-
lēma, kā atdalīt pašu nūdistiem 
atvēlēto ezera daļu, sākumā plud-
malē pa dienu varēs tikai sauļo-
ties. Nūdisti varēs peldēties tikai 
naktī un tikai tad, kad nav pilns 
mēness.  Šo likumu pārkā pējiem 
būs naudas sods un nūdistu 
privilēģiju atcel šana.  

Tautieši!  Vai, Jāņiem tuvo-
joties, jūs šausmās saķerat galvu?  
Būs alus, būs pīrāgi, bet kur ņemt 
Jāņu sieru?  Līgotāji, nav vairs 
jāmeklē dārgas saimnieces! Jūs 
katrs pats tagad līgotāju saimei 
varat būt Jāņu siera sagādātājs! 
Nekavējoties iegādājieties jaunā-
ko virtuves aparātu  Jāņusiers-o-
Matic, slavenās Krāmco firmas 
jaunākais piedāvājums!

Varēsit darboties ar māksli-
niecisku iedvesmu, jo aparāts 
JāņuSiers-o-Matic, pārvērtīs 
pienu, biezpienu, sviestu, olas, 
sāli, un ķimenes skaistos, apaļos, 
garšīgos Jāņu sieru rituļos! 

A. Birkens Laika Rīgas redakcijā iedziļinās jaunajā darbības laukā

Nūdistu plūdmales territorijā 
būs atsevišķs dzīvības glābšanas 
tornis. Glābšanas darbam esot 
jau pieteicies  231 kandidāts. Pa -
do  me skaidro, ka budžetā pare-
dzēti divi dzīvības glābēji, kuŗi 
būs pieņemti pirms sezonas 
atklāšanas.  Glābējiem būs jāiziet 
speciāli apmācības kursi, kuŗus 
sniedz Mičiganas pavalsts ameri-
kāņu nūdistu organizācija Nude-
Mich.  

Nūdistu plūdmalē būs aizliegts 
fotografēt vai filmēt. Ir paredzēti 
vēl citi brīdinājumi un pamācības 
kailajiem, tostarp atgādinājums 
ierobežot sauļošanās laika gaŗu-
mu, un peldētājiem būs brīdinā-
jums, ka ezerā mīt  bruņurupuči 
ar zobiem, angliski sauktie snap-
ping turtles.  Plikie būs atbildīgi 
par savu rīcību plūdmalē un eze-
rā, Gaŗezeram mazgājot rokas 
visos atbildības jautājumos.

Dabas mīlētāji ir uzvarējuši 
Gaŗezerā!  Ja jaunā plūdmale 
kļūs par lielu pelņas avotu, kā 
atklāti paziņojuši kaimiņi, At -
balsis vadītāji, viņi sekos ar savu 
nūdistu pludmali, un arī Atbalsīs 
plikie būs uzvarējuši! 

Ai, saulite, ai, saulīte!
Cik tu gaiša, cik tu silta!
Zem taviemi stariņiemi,
Man vaidziņš sildījās.

Uz redzēšanos plūdmalē!
AB

    

Iebeŗot visu, aparāta vienā galā, 
jūs neticēsit, cik ātri no otrā gala 
izripos īsts Jāņu siers! Līgotāji, 
pie jums atnākuši, nemaz 
negribēs iet prom!  Turpmāk 
katrs vakars jūsmājās varēs būt 
Līgo vakars! 

Jāņu sieru, Jāņu sieru, līgo, 
līgo,

Visi gribam Jāņu sieru, līgo!
Jāņusiers-o-Matic ir burvīga 

dāvana katram īstam latvietim! 
Pērciet vairākus! 

Latvietis bez Jāņusiers-o-Matic 
ir kā Jāņu nakts bez papardes 
zieda! Bez Jāņusiers-o-Matic  
jūsu virtuve ir kā līgotāja galva 
bez vainaga!

Cena? Tikai 23 nieka maksā-

jumi! Katrs maksājums tikai 
$6.24, plūs $55.55 ātrai piegādei. 

Pirmie 100 pircēji saņems 
speciālu dāvanu no Krāmco: 100 
mārciņu maisu ar Latvijas 
ķimenēm! Neesat pārāk apķērīgs?  
Nav ko bēdāt, jo katram 
Jāņusiers-o-Matic aparātam pie-
vienota recepšu  grāmata „Jāņu-
siers for Dummies“. 

Nesamierinieties ar lētiem 
pakaļdarinājumiem! Pērciet tikai 
oriģinālo Jāņusiers-o-Matic! 
Zvaniet vai atrakstiet nekavē-
joties!

Operātori gaida jūsu zvanu! 
Zvaniet 1-888-JAN-SIERS vai 
pasūtiniet tīmeklī: www.janus-
iers.com. Šo unikālo aparātu var 
atrast arī Rutas Markhamas 
grāmatu galdā Ciānā! Jāņusiers-o-Matic! Mmmmmmmmmmmmm!

Jāņusiers-o-Matic

PLIKIE IR UZVARĒJUŠI! 

ALAs INFO ZIŅOJUMS:

Katrs latvietis ir svarīgs! Katra 

latvieša piedalīšanās latviešu 

sabiedrībā ir nepieciešama! Sākot 

ar 2010. gadu, ALAs galvenais 

mērķis būs saturēt visus latviešus 

kopā un neļaut nevienam latvie-

tim atkrist vai pazust!  Ir izveidota 

pavisam jauna programma, kas 

palīdzēs īstenot šo mērķi. 

Programmas  nosaukums ir: No 

Latvian Left Behind!  
ALA sadarbībā ar ASV valdību 

pēc šā gada pavalstnieku skai-

tīšanas kampaņas (US census) 

saņems  informāciju par katru 

ASV dzīvojošo personu, kura 

uzdevusi sevi par latvieti. Pēc 

tam, katru latvieti cieši uzmanīs, 

vērojot viņa pieda līšanos sa -

biedrībā.  Katra latvieša pienā-

kums ir apmeklēt visus sarī-

kojumus un nepārtraukt sakarus 

ar citiem latviešiem. Latvieti, 

kurš kaut reizi iztrūks un nebūs 

manīts sabiedrībā, apciemos 

ALAs pārstāvis, lai uzzinātu, kas 

ir iemesls šādai rīcībai. ALA 

pārstāvis būs pilnvarots darīt 

visu, lai gādātu, ka ikkatrs latvi-

etis ir gribīgs un spējīgs 

piedalīties. Tik maza tauta nevar 

atļauties pazaudēt pat vienu 

savējo! Nebūs iespējams izvai-

rīties, nebūs iespējams slēpties, 

jo ALA jūs grib, Latvija jūs grib! 

Jūs esat vajadzīgs, jūs esat ne -

pieciešams! Pateicoties No 

Latvian Left Behind, latviešu 

sabiedrība Amerikā būs nodro-

šināta. Pateicoties No Latvian 

Left Behind, jūs vienmēr būsit 

labs un aktīvs Latvietis! 
ALAs informācijas nodaļa 

Vašingtonā DC

KATRS LATVIETIS IR SVARĪGS!
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Ameri k ā

Amerikas rietumu krastā   
tiek audzināti jauna tipa lat-
viešu valodas varoņi. Viņi ne -
mācās nometnēs vai  latviešu 
skolās, viņi to nedara pienā ku-
ma vai ģimenes spiediena      
dēļ. Vašingtonas Universitātes 
Baltiešu studiju programmā 
mācās jaunieši, kas pēc savas 
ierosmes izvēlē ju šies apgūt 
latviešu valodu. Skolotājas 
Ivetas Grīnbergas latviešu val-
odas klasē parasti puse ir 
latviešu izcelsmes un pu se 
amerikāņu studentu. Viņa 
saka, ka šogad ir pat vairāk 
amerikāņu nekā latvie šu. 
Amerikāņu studenti mācās 
latviešu valodu vairāku iemes-
lu dēļ – vienam patīk valodas 
latīniskā struktūra, citam in -
teresē tās unikālā literatūra. 

Mollija Bišopa (Molly Bis-
hop, 19.g.v. History & Scan di-
navian Area Studies studente) 
nesen uzsākusi latviešu valo-
das studijas. Savu interesi viņa 
izskaidro šādi: „Around fall     
of 2008 I decided I want to 
learn something new about a 
different country that I’d never 
studied before. Maybe it was 
because I was in a European 
history class at the time, but 

Aiva Ieviņa
Sanfrancisko

the first country that came to 
mind was Latvia. Looking into 
just a little bit about Latvia, 
everything was so interesting 
that I kept wanting to know 
more, which eventually led    
me to seize the opportunity     
to study Latvian here at           
UW.”  Keitlina Tīrneja (Caitlin 
Tierney, 21.g.v. Linguistics, 
Scandinavian Studies studente) 
jau trīs gadus ir mācījusies lat-
viešu valodu. Viņas studiju 
motivācija pa to laiku ir ne -
daudz mainījusies. Viņa saka: 
”I started Latvian because my 
childhood friend was Latvian 
and spoke fluently.  I loved 
hearing her talk to her dad 
when I was at her house and 
remembered her pride in her 
Latvian heritage when it was 
time to choose a foreign lan-
guage to study at UW.  I looked 
at the list and saw Latvian 
there, and that is when I decid-
ed it would be fun to try and 
learn how to speak the lan-
guage I kept hearing at my 
friend’s house.  Since then my 
motivation has changed.  I fell 
in love with the culture, histo-
ry, and people of Latvia.  I have 
been there twice now and it is 
my favorite place to be.  I just 
want to keep getting better at 
Latvian so I can be a part of the 
Latvian community.”

Mēs varam tikai priecāties,  
jo latviešu valodas apgūšana 
ku  p lina gan latviešu valodas 
runātāju skaitu,  kā arī sniedz 
amerikāņiem informāciju par 
Latviju. Atbildot uz jautājumu, 
vai viņas plāno turpināt lietot 

latviešu valodu pēc universi-
tātes, Mollija atbild: „I really 
hope so! I think it would be 
great if I could get a job some-
how where having knowledge 
of Latvian would be an advan-
tage. And even then, I love 
spea  king it - for some reason 
the words feel right, like what 
they are is the way it’s suppo-
sed to be." Keitlina: “I certain-
ly hope so. I want to travel to 
Latvia for a longer stay after I 
graduate.  My hope is to go to 
the Museum of Occupation to 
translate or be a tour guide.  
After I get my masters degree 
(and maybe doctorate) I would 
like to return there to do rese-
arch and translation work.”

 Šo studentu latviešu valodas 
zināšanas palīdz ne tikai veikt 
pētījumu darbus, bet arī uzlabo 
Latvijas tēlu  pasaulē. Atbildot 
uz jautājumu par šādu studen-
tu lomu plašākajā latviešu sa -
biedrībā, skolotāja Iveta Grīn-
berga saka: „Mēs ļoti priecā-
jamies par amerikāņiem, kas 
izvēlās latviešu valodu, jo tas 
arī ir Baltiešu programmas 
mēr    ķis – sagatavot speciālis  -
tus – lingvistus, politiķus, eko-
nomistus, u.c., kas prastu  lat-
viešu valodu un varētu ziņas, 
datus saviem pētījumiem ņemt 
no latviešu nevis angļu avo-
tiem, kur jau parādās trešās 
per  sonas viedoklis. Šī infor  -
mā cija no pirmavota būtu 
objektīvāka un ticamāka. Šie 
cilvēki tad arī veidotu Latvijas 
tēlu ASV, kas, jādomā, būtu 
po  zitīvāks un objektīvāks par 
esošo. Nav noslēpums, ka 
Ame  rikas presē diemžēl parā-

dās, galvenokārt, negatīvas 
ziņas par Latviju – mazākum-
tautības Latvijā netiek respek-
tētas, ekonomiskas krīzes un 
bezdarba dēļ cilvēki atstāj Lat-
viju utt. Gribētos arī kaut ko 
labu, lai beidzot varētu mai nīt 
šos stereotipus.”

Ar katru jaunu latviešu valo-
das studentu mūsu sabiedrība 
aug, un Latvijai ir dots vēl   
viens varonis, kas var tās tēlu 
aizstāvēt plašajā pasaulē. Tieši 

šādi cilvēki mums ir ļoti va -
jadzīgi; viņu motivācija vien 
mums pārējiem dod optimis-
mu un motivāciju turpināt 
darboties Latvijas labā. Ir vien-
laicīgi pārsteidzoši un mieri-
noši just, ka mēs neesam vie-
nīgie, kam rūp mūsu tautas 
tautas labklājība, un kam in  te-
resē tās valoda un kultūra. Ko -
pīgi turpināsim to uzturēt un 
aizstāvēt – lai aug latviešu va -
lodas varoņu pulks!

ALJA AICINA PIEDALĪTIES

Check out the Baltic Studies Summer Institute (BALSSI), a 
language-intensive summer program that offers courses in 
Latvian, Lithuanian, and Estonian, as well as lectures (in 

English) on Baltic history and culture. This year, BALSSI will be 
held at the University of Wisconsin-Madison from June 14th to 
August 6th. If enough students register, BALSSI will also offer a 

second level Latvian course for more advanced students! 

Scholarships are available! 

For more information, check out:
www.creeca.wisc.edu/balssi/index.html

Or contact Nancy Heingartner, BALSSI program coordinator, 
balssi@creeca.wisc.edu 

Phone:1-608-262-3379  1-608-262-3379 .

Want to learn Latvian? 

Valodas varoņi

KO TU DARĪSI NĀKAMVASAR?  
EKONOMISKĀ STĀVOKĻA DĒĻ GRŪTI ATRAST 

DARBU? 
VAI TEV IR IDEJA KĀDAM PROJEKTAM LATVIJĀ?

NEGAIDI! PIESAKIES ALJAS STIPENDIJU  
PROGRAMMAI! 

� Zemāk  informācija alja.org „stipendijas”
� ProLAT stipendija! ,,Projekts Latvija”
� Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja (LOM) stipendija
u n arī: 
� Brauc uz ALJAs kongresu stipendija!
� Jaunā Kultūras nometnes (2x2 un 3x3) stipendija!
� Stipendija mācībām Latvijā! (vidusskolā vai augstskolā)

JAUTĀJUMI? GRIBI PIETEIKTIES?
Raksti vai zvani Annai Jansonei
ajansons@nd.edu vai
311 Farley Hall 
Notre Dame, IN 46556

„Hello Latvia!/Sveika, dzimtene!” – no 1.–14. jūlijam – divvalodīgs (angļu/latviešu) 
valodas ceļojums pieaugušajiem un ģimenēm. Ceļojumā varēs iepazīties ar Latvijas galvaspilsētu Rīgu un 
piedalīties Jauniešu un skolēnu Dziesmu un deju svētkos; ārpus Rīgas un Liepājas, uzsvars būs uz 
Vidzemi! $3200. Pieteikšanās līdz 1. februārim. Grupas maksimālais skaits 20.

 „Heritage Latvia” – no 1.–14. jūlijam - ceļojums latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 15 g. v., 
kas nerunā latviski. Ceļojuma valoda ir angļu valoda, bet ceļojuma maršruts un bagātā programma 
līdzinās „Sveika, Latvija!” ceļojumam. Jauniešiem būs iespēja piedalīties Jauniešu un skolēnu Dziesmu un 
deju svētkos. Cenā ieskaitīta lidojuma biļete. $3000 (Latviešu skolas absolventiem $2,000) Pieteikšanās 
līdz 1. februārim. Grupas maksimālais skaits 20. 

 „Heritage Latvia” un „Hello, Latvia”: Dalībnieki varēs izvēlēties lidot no Čikāgas vai no 
ASV austrumu krasta lidostas. Lūdzu, piesakieties pēc iespējas drīz, iesūtot $500 iemaksu. Būs arī 
iespējams satikt grupu Rīgā, pašam kārtojot ceļu uz Rīgu un saņemot attiecīgas atlaides dalības maksā.

„Sveika, Latvija!” XXIII – no 12.– 26. jūnijam. Ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 
15 g.v., kas 2010. gadā beigs (vai 2009. gada beidza) 8. klasi latviešu skolā. ($2,000). Grupa izlidos no 
Čikāgas. 
Pieteikšanās līdz 1. februārim, iesūtot $500 iemaksu.

„Sveika, Latvija!" XXIV – no 2010. gada 11. –25. augustam. Grupa izlidos no ASV austrumu 
krasta. Ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13-15 g.v., kas 2010. gadā beigs (vai 2009. gada beidza) 8. 
klasi latviešu skolā. ($2000). 
Pieteikšanās līdz 1. februārim, iesūtot $500 iemaksu.

Dalībniekus visiem ceļojumiem pieņemsim iemaksas saņemšanas kārtībā.

Ja vēlaties pieteikties kādam ceļojumam vai Jums ir jautājumi, lūdzu, kontaktējieties ar ANITU 
JUBERTi: 

projekti@alausa.org, tel: 301 340-8719. 

Adrese: American Latvian Association
              400 Hurley Avenue
               Rockville, MD 20850

Amerikas latviešu apvienība 2010. gada vasarā 
organizē četrus ceļojumus saviem biedriem.

Nodrošiniet iespēju piedalīties ALAs ceļojumos 
2010. gadā uz LATVIJU!

ALJA kongresa T-Krekli atrodami 
www.balticshop.com

Ja nokavējāt ALJA kongresu Bostonā, nebēdājieties.  Varat vēl 
iegādāties ALJA kongresa kreklus www.balticshop.com tīmekļa 
lapā!

ALJA valdes locekļi cer jūs visus satikt drīzumā Vašingtonā, 
Čikāgā un Denverā!

Ar mīlestību  - ALJA valde
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Ku ltūra

Mūsdienu Mūzikas centrs 
(MMC) laidis klajā jaunus CD 
ar latviešu klasiskās mūzikas 
dārgumiem, ko jaunās skaņās 
ietērpuši Latvijas izcilākie dže-
za mākslinieki.

Pirmajā CD Latvian Ever-
greens ierakstīts skaistākais lat-
 viešu valsis – Emīla Dārziņa 
„Melancholiskais valsis”, Jāņa 
Mediņa „Daina”, Emīla Dārzi -
ņa „Aizver actiņas” u. c. Mū -
zikālu pārsteigumu sagādā In -
tars Busulis.

Skaņdarbus atskaņo Māŗa 
Briež  kalna vadītais džeza kvin-
tets: Māris Briežkalns (sitam-
instrumenti), Viktors Ritovs 
(klavieres), Deniss Paškevičs 
(flauta un saksofons), Andris 
Grunte (bass), Intars Busulis 
(balss). 

Augstu atzinību guvušais pir-
mās sērijas Latvian Evergreens 

Latviešu mūzikas dārgumi jaunās skaņās
albums klajā nāk ar turpi nā-
jumu, šoreiz klausītājam snie-
dzot tādas dziesmas kā “Zvir-
buļu kauja” no Arvīda Žilins  -
ka, „Ziemas vakars” no Rai-
monda Paula daiļrades, ar 
Emīla Dārziņa lirisko „Teici to 
stundu, to brīdi” un Jāņa Me -
diņa starptautiski atzīto sim-
fonisko encore opusu - „Ārija 
no Pirmās orķestra svītas”.

 „Labi nostādinātai (dažbrīd 
arī jau pavisam aizmirstai) 
klasikai nereti tik vien vaja-
dzīgs kā radošas fantāzijas 
lietus, lai dažādu laikmetu 
chres tomatiskas pērles iegūtu 
otru dzīvību. 2005. gadā Māris 
Briežkalns ar domubiedriem 
radīja latvju evergrīnu pirmo 
sēriju, īsti pat nedomādams, ka 
varētu sekot turpinājums. Nu 
jūsu rokās ir otrā sērija – tikpat 
saistoša, asprātīga un glīta kā 

pirmā. Dažs gabals teju kā mū -
zikas mīkla, cits momentāni 
atpazīstams – ik meldija, no 
ar   hīva smaržas atbrīvota, dzen 
jaunus dzīvības asnus.” (Orests 
Silabriedis, muzikologs)

Uzziņai.
Mūsdienu Mūzikas Centrs 

(MMC) ir izveidots 1997. gadā 
ar mērķi piedāvāt mūziķiem 
iespējas gūt papildus izglītību 
un praksi ar improvizācijas 
mākslu saistītos mūzikas žan-
ros – džezā, pasaules mūzikas 
žanros.

MMC darbību raksturo trīs 
darbības jomas: festivālu un 
koncertu rīkošana, meistar-
klašu organizēšana, kā arī ska-
ņu ierakstu izdošana. Viens   
no fonda pamatuzdevumiem   

ir jauno mūziķu un citu inte-
resentu izglītības veicināšana. 
Organizējot meistarklases, 
MMC to dalībniekiem piedā  -
vā augstvērtīgus, profesionālus 
un intensīvus mācību kursus, 
kuros piedalās augsta profe sio-
nālā līmeņa pasaules klases 
mūziķi un pedagogi. 

MMC nozīmīgākais projekts 
ir Starptautiskais mūzikas fes-
tivāls „Rīgas Ritmi” - mūzikas 
pasākums, kas pulcē augstas 
klases pašmāju un ārzemju 
māksliniekus. “Rīgas Ritmi” ir 
viens no vadošajiem festivā-
liem Baltijas valstīs, un tas 

guvis atzinību arī Eiropā un 
citviet pasaulē.

Kopš festivāla „Rīgas Ritmi” 
dibināšanas 2001. gada, kon-
certus apmeklējuši vairāk        
nekā 100 000 klausītāju, kam 
bijusi iespēja vērot tādas dže-
za le  ģendas, kā Freddy Cole,      
Abra ham Laboriel, nozīmīgās 
Gram  my balvas ieguvušo 
māksliniekus - Take 6, Dianne 
Reeves, Patti Austin, Yellow-
jackets un citas kritiķu atzītas 
grupas un apvienības.

Kārtējais festivāls „Rīgas 

Ritmi” šogad notiks no 28. 
jūnija līdz 3. jūlijam. 

 ***
Māra Briežkalna kvintets ir 

viena no noturīgākajām un 
izdomas bagātākajām Lat  - 
vijas džeza vienībām. Kvintets 
mūzicējis MIDEM 2005, par 
godu šim notikumam dzima 
evergrīnu pirmā sērija, kas  
CD veidolā kļuva par NATO 
Rīgas samita simbola sastāv-
daļu, Otavas džeza festivālā, 
Ankaras džeza festivālā, Prā-
gas filharmonijā, festivālos 
Pori, JazzKaar, NommeJazz, 
Kaunas Jazz un daudzos citos. 

Kvinteta sastāvu rotā daudz-
pusīgais Intars Busulis, izci  -
lais saksofonists Gints Pa  -
bērzs, viens no ievērojamā-
kajiem Latvijas džeza pianis-
tiem Viktors Ritovs, kā arī 
basa meistars Andris Grunte 
un Māris Briežkalns, viens no 
būtiskākajiem Latvijas džeza 
pasaules virzītājspēkiem. 

Meklējiet  tīmeklī:
w w w . m y s p a c e . c o m /            

m a r i s b r i e z k a l n s q u i n t e t  
www.mmc.lv

CD varat iegādāties, sazi-
noties pa e-pastu kristine@
rigasritmi.lv, kā arī mūzikas 
ierakstu tirdzniecības vietās 
Rīgā un visā Latvijā.

Jauka satikšanās
MMC piedāvā arī mums    

jau labi pazīstamās Latvijas 
Radio  bērnu vokālās grupas 
„Dzeguzīte” (viesojušies Gare-
zerā un Katskiļos 2006. gada 

vasarā un XV Rietumkrasta 
Latviešu Dziesmu svētkos 
Ventūrā 2008. gada rudenī) 
CD „Dālderiņš”, kurā ieska-
ņotas mazāk dzirdētas lat  -
viešu tautasdziesmas Rai  -
mon da Paula apdarē. Piemē-
ram, „Rozēm kaisu istabiņu”, 
„No rītiņa krēsliņā”, „Es bij’ 
viens bagāts vīrs”, „Ko es jau-
nis nedarīju”, „Ar meitām 
dancot gāju” u. c. 

Arī „Dālderiņu” varat iegā-
dāties, sazinoties e-pastā 
kristine@rigasritmi.lv 

Valdis Klišāns. „Matīss 
mek lē Latviju”

 Kādas Rīgas pamatskolas 
skolēns Matīss ar jauno izgud-
rojumu – hrononavigatoru – 
do das aizraujošā ceļojumā pa 
Latvijas pagātni. Viņš vēlas 
uzzināt, kad un kā radusies 
Latvijas valsts. Ar hrononavi-
gatora palīdzību Matīss nonāk 
gan senajā Kursā un viduslaiku 
Rīgā, gan Kurzemes hercogistē 
un Zviedrijas karaļa pārvaldī-

Jaunas grāmatas par Latviju
piedāvā apgāds „Zvaigzne”

tajā Vidzemē. Matīss meklē 
Latviju arī Latgalē poļu varas 
gadsimtos un 19. gadsimta 
Rīgā. 

Ceļojumā skolnieks sastop ie -
vērojamus cilvēkus – bīskapu 
Albertu, hercogu Jēkabu, mā -
cītāju Jāni Reiteru, jaunlatvie -
šus Ati Kronvaldu un Krišjāni 
Valdemāru. Katrā laikmetā Ma -
tīss atrod pa kādai daļai no 
mūsdienu Latvijas.

Ja arī tu vēlies labāk zināt un 
saprast latviešu tautas un Lat-
vijas zemes vēsturi, dodies laika 
ceļojumā kopā ar Matīsu!

***
„Pagājušo gadu Latvija”

1945-1990  
Grāmata par to, kā šajos ga -

dos Latvijā dzīvojām, no kā iz -
tikām, ko apsmējām, par ko 
priecājāmies.

Grāmatas teksta autore ir 
vēsturniece Ilga Kreituse, foto-
grāfs Gunārs Janaitis. Materiā-
lus sakopojusi  un sakārtojusi 
Gundega Sēja.

„Man šķita, ka ir īstais laiks 
grāmatai par padomju Latviju. 

Kāpēc tagad? Tāpēc, ka viss tū -
līt, tūlīt būs pagātne, kuru aiz-
mirsīsim. Tāpēc, ka liela daļa 
šodienas cilvēku ir dzīvojuši 
padomju laikos un daudzējādā 
ziņā mūsu visu ikdiena bija     
tik līdzīga,” apjomīgās grāma  -
tas ievadā saka izdevniecības 
vadītāja Vija Kilbloka.

„Zvaigznes” grāmatas varat 
ie    gādāties tīmeklī – www.gra-
matuklubs.lv  
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Meklējam informāciju
Uzsākta materiālu vākšana grāmatai par Čikāgas 

latviešu mākslinieku Jāni Strodu. Ja jums ir fotogrāfijas, 
vēstules, dokumenti, mākslas darbi, kas ataino 
mākslinieka dzīvi un Hull House  laikus. Lūdzu 

sazināties, rakstot bukinists@inbox.lv,
vai „Jauno LAIKS”, Ausekļa ielā 14-2, LV 1010, Rīgā.

Jauno Laika slejās regulāri 
ana  lizējam nekustamā īpašuma 
tirgus tendences Latvijā. Šoreiz 
sīkāk par zemes cenām novados. 
Divu pēdējo gadu laikā lauk-
saimniecības zemes cenas Rīgas 
apkārtnē samazinājušās vidēji 
par 30%. Tuvāk Rīgai – Baldonē, 
Ādažos, Ropažos – zemes vērtību 
pārdevēji rēķina kvadrātmetros. 
Tur tās svārstās no 10 santīmiem 
līdz 3 latiem par kvadrātmetru. 
Arī Ogres pusē cenas samazi nā-
jušās caurmērā par 30%. Jo  pro-
jām gan pastāv interese ir par 
lauku zemi ūdeņu tuvumā. Pie-
mēram, Ķeguma novadā  Dau-
gavas krastā  viens hektārs jo -
pro  jām maksā līdz pat 15 000 
latu. Limbažu pusē lauksaim-
niecības zemes cenas svārstās  
no 145 līdz 1600latiem par ha. 
Latvijas Lauku konsultāciju   
centra Vidzemes biroja vadītāja 
D. Siliņa Latvijas Avīzes slejās 
vēstī - kādreizējā Valmieras ra -
jonā viszemākās cenas – 300 līdz 
400 latu par ha – sastopamas pa -
gastos pie robežas ar Igauniju 
(Ramata, Ipiķi, Lode), Rūjienai 
tuvējās teritorijas – 400 – 500 la -
tu par ha. Visaugstākās cenas – 
1000 latu par ha – ir Kauguru 
pagastā, kas tuvāk Valmierai, 
turklāt pārdošanā labu zemes 
gabalu nemaz nav. D. Siliņa   
min, ka šā gada sākumā cenas 
zemei samazinājušās uz pusi. 
Aizkraukles puses novados ce   -
na svārstās – no 400 līdz 1000 
latiem par ha. Jāpiezīmē, ka pērk  
zemi laukos klāt jāpieskaita iz -
devumi par īpašuma atdalīša  -
nu, robežu uzmērīšanu utt. Ja 
Vidzemē vērojams paliels cenu 
kritums, tad Zemgalē zemes ce -
nas turas stabili augstas. Gailīšu, 
Ceraukstes, Mežotnes, Rundāles 

Cik maksā zeme Latvijā?

un citos Zemgales pagastos ie -
kopta, auglīga zeme maksā no 
1500 līdz 2200 latiem par ha. 
Dažkārt gan tās noslīd līdz 1200 
latiem ha, bet tad šai zemei ir 
kādi saimnieciskās darbības ap -
grūtinājumi. 

Bijušajos Dobeles un Jelgavas 
rajonos cenas svārstās vidēji no 
1000 – 2500 latiem par ha. Lie-
tuvas pierobežas pagastos, ja 
platība lielāka par 5 ha vai ja 
zemes gabalus var apvienot, tad 
hektāra cena var uzkāpt līdz 
1500 latiem. Zīmīgi, ka Kurze -
mes pusē interesi par zemes ie -
gādi izrāda pārsvarā ārzem  -
nieki. Kā vēstīts Latvijas Avīzē, 
Grobiņas apkārtnē lauksaim nie-
cības uzņēmumi pērk zemi 
kriet ni dārgāk nekā vietējie  
zemnieki – par 1500 līdz 1700 
latiem ha. Talsu, Ventspils, Kul-
dīgas un Saldus rajonos cenas 
svārstās no 200 līdz 800 latiem 
par ha. Visdārgāk maksā zeme 

upju, ezeru un jūras piekrastē. 
Salīdzinājumā ar pagājušā gada 
sākumu zemes  cenas Kurzemē 
ir   par 30 – 50% zemākas.  

Latgalē gada laikā zemes ce    - 
nas samazinājušās vidēji par     
10 – 15%. Daugavpils un Krās la-
vas rajonos lauksaimniecībā iz -
mantojamas zemes cenas svār- 
s tās no 300 līdz 500 latiem par 
ha. Cenu nosaka galvenokārt 
vieta un tas, vai zeme bijusi ap- 
strādāta un ir pietiekami auglī-
ga. Dār     gāk maksā zeme tajos 
pagastos, kuros ir vairāk lielu 
zemnieku saimniecību un kuros 
zeme tiek vairāk kopta – tīrumi 
līdzenāki, lielāks meliorētu zem-
ju īpat svars.  Gulbenes, Balvu, 
Viļakas, Rugāju un Baltinavas 
novados hektārs lauksaimnie-
cības zemes maksā 200 līdz 600 
latu par ha. Vislētāk maksā zeme, 
kas nav apstrādāta ilgāk par 10 
gadiem un kas ir daļēji vai pilnīgi 
aiz augusi. Visumā zemi pašlaik 

Latgalē pērk ļoti maz, izņē  -
mums ir zemes gabali pie eze-
riem, kuru cena, salīdzinot ar 
2007. Gadu, ir manāmi samazi-
nājusies. Latgales lauku kon sul-
tāciju biroja vadītājs V.Kalāns 
presē izteicies, ka  pašlaik Lat  -
vijā lielākie zemes pircēji ir 
pašmāju lielsaimnieki un ār -

zemnieki, kuri, izmantojot eko-
nomisko krīzi un smieklīgi ze -
mās zemes cenas (tās joprojām 
ir vairāk kārt zemākas nekā 
Vācijā, Dānijā un citās ES valstīs), 
piemet pārsimt latu par hektā   - 
ru vairāk un atpērk zemi „par 
sviestmaizi”.

D.M.

Madonas novadā  400 – 1000         
Ērgļu novadā     500 – 1000         
Cesvaines novadā    500 – 1000         
Krimuldas novadā  600 – 1000
Aknīstes novadā 300 – 500 
Krustpils novadā 400 – 500
Jēkabpils novadā 200 – 600
Rucavas novadā 500 – 700
Grobiņas novadā 200 – 700
 Priekules novadā 500 – 800
Aizputes novadā 300 – 600
Pāvilostas novadā 500 – 800
Nīcas novadā 500 – 700
Ikšķiles novadā 10 000 – 15 000
Siguldas novadā 1300 – 2000
Mores pagastā 1000 – 2000

Avots: Latvijas Avīze

Lauksaimniecības zemes 
cenas (Ls/ha)

Latvijas lauki Ludzas pusē

As someone usually not prone 
to quoting clichés, it comes as a 
surprise to realize that certain 
phrases become more mean-
ingful over time.  One famous 
adage especially rings true:  
George Bernard Shaw’s, „Youth 
is wasted on the young.” Many 
people of a „certain age” would 
probably agree with this obser-
vation.  I imagine frequent, 
world-wide traveling trans-
forms vision whereby life is 
seen through younger, less criti-
cal eyes.  Any past regrets seem 
minimized, replaced with new 
feelings and experiences. The 
natural aging process often pro-
duces some wistful memories 
tinged with missed opportuni-
ties.  But life begins at each 
moment of being. 

This past summer, for the first 
time, I was fortunate to have 
visited  Latviju, my parent’s 
homeland. Experienced in 
„arm-chair traveling”, I was 
ready for the real thing. 
Although already in my mid-
fifties having acquired a consid-
erable amount of patience, an 
appreciation of simplicity and a 
fairly good dose of wisdom, the 
timing was perfect. Meeting 

  Amerikas austrāliete Latvijā 
relatives and squeezing in some 
sight-seeing in only ten days 
would prove to be a challenge.  
Not having flown in too many 
years to remember, my greatest 
fear was an airplane ride. And 
to think that sky-diving once 
seemed appealing!  My mother, 
Spodra Brekte, having made the 
journey a half-dozen times and 
still spry now in her late 70’s, 
gave me courage.  Apprehension 
slowly gave way to excitement. 

Having been born in Australia 
and raised in America by 
Latvian parents who instilled 
an acute awareness of war and 
the inevitable displacement 
which it brings, the stories I 
heard over the years did not 
hold real substance.  Not to be 
doubted or denied, certainly 
respected, but just not truly felt 
or understood. Personal experi-
ences, first and foremost, are 
shaped into concrete, lasting 
forms like pottery.  And so, a 
door was opened. 

Our flight to Helsinki went 
smoothly.  It was refreshing to 
leave the melting pot of America 
behind if only for a short 
while. 

The welcome mat was the 

land itself and a country of pre-
dominately one spoken lan-
guage. Luckily, there is no way 
to prepare for such a greeting. 
An entire country exists with 
mainly one nationality. With 
some effort, it was possible to 
make sense of most restaurant 
menus and street signs. A flurry 
of words descended upon me 
like a gentle snowfall. My mind 
reeled while deciphering words 
not commonly seen everyday.  
Although I am able to speak 
Latvian, it is not practiced daily 
for complete fluency without 
grammatical errors. In spite of 
having gone to Latvian school 
in Connecticut on Saturdays for 
only 6 years, my vocabulary is 
not very extensive (at no fault 
of past teachers).  Conversations 
heard on the streets, radio and 
t.v. programs, all in Latvian. My 
head felt heavy with slow com-
prehension.  And yet, at the end 
of our stay, I would find myself 
waking up in the mornings with 
Latvian words dancing in my 
mind like Christmas sugar plum 
fairies. 

 While walking through cob-
blestoned streets of medieval 
towns, such as Cesis with its 

colorful wooden buildings rem-
iniscent of a fairy tale, a feeling 
of belonging surfaced. 
Everything made of stone and 
wood appeared to be imbued 
with a story just waiting to be 
discovered. How easy to envi-
sion spending months in Latvia 
researching legends, monu-
ments and watching artisans 
putting hands to a craft or 
learning how to make piragus 
by a wizened grandmother. 
How satisfying it must be to put 
hands to a trade like creating 
leather products or those beau-
tiful berzu, birch bark boxes.  
There are so many „firsts” to 
experience. The slower pace of 
life and the Latvians love of 
nature was an effortless adjust-
ment. The ednica, or restaurant 
/café with rows of glass jars 
holding loose teas beckoned. 
Served in wide, open-topped 
bags balanced in glass cups by 
plastic sticks became a favorite 
treat.  Pastries were elaborate 
and delicious, and, for me, easy 
to resist since not having a sweet 
tooth. Village life could quickly 
become my cup of kumelisu 
teja. 

Descriptions of Latvian cem-

eteries were frequent through-
out my childhood. They truly 
must be seen to be appreciat-
ed.  The cemeteries are as much 
relics to the living as to the 
departed. They are immaculate, 
inviting, and park-like with 
benches. All burial sites are 
proudly maintained as evi-
denced by rake markings in the 
dirt around the plots. Rakes 
and other tools are left near the 
wooden gates for public use. 
One can imagine while stroll-
ing through how blissful it 
would be to suddenly, but 
peacefully, die knowing that a 
site would be revered and prop-
erly taken care of. One grave-
stone was inscribed with the 
words:  „Tuvs cilvēks neaiziet – 
viņš tikai līdzās guļ”.  Loosely 
translated: „People who are 
close, never leave, they are with 
us just sleeping.”

The greatest joys were to be 
found in the simplest activities.  
Small rituals are rich with 
meaning. It is hard to describe 
the dedication necessary after 
watching a relative on a farm 
diligently making gruel to feed 
the pigs. 

Helga A. Maggi

(Continued on page 8)
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Raksti un fotogrāfijas adresējamas 
Jauno Laika

redaktoram Dainim Mjartānam, 
dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784

I actually felt appreciative to  
a retail clerk patiently wrapping 
a purchase in plain brown paper 
bags with twine. What a joy to 
walk into a florist shop to see 
dazzling displays of extraordinary 
arrangements. These images 
will stay in my memory always. 
The details of daily life were 
mesmerizing, especially the 
absence of plastic wrap or food 
containers in refrigerators. It 
would be easy to get used to 
picking apples and plums      
from backyard trees. We were 
also lucky to experience         
birthday celebrations with      
traditional floral bouquets     
presented to both men and 
women. Old-fashioned dejosana 
or dancing was fun mainly 
because men would invite the 
ladies to the dance floor by 
offering a bent elbow to an 
accepting hand. Afterwards to 
be escorted back to a table seat 
was certainly a way to feel     
feminine. This style of dancing 
brought back memories of   
teenage years spent at various 
Latvian song festivals, such as 
in Boston and Toronto where 
the older men were always 
somewhat intimidating since 
they were the best dancers! And 
what a treat to have enjoyed 
chicken prepared in a home-
made smokehouse. 

Riga’s architecture from the 
churches to popular sites, such 
as the Melngalvja Nams or the 
House of Blackheads trade guild 
could be admired for days. With 
so many layers of meaning, the 
statues themselves appeared to 
be patiently waiting further 
scrutiny. Some with a beseech-
ing look or outreached hand 
invited lingering looks. We were 
fortunate when visiting the 
Briviba’s or Freedom Monument 
to witness a student march for 
educational freedom. There 
were so many exuberant voices 
expressing a right to make 
choices. After experiencing the 
massive and busy Rigas tirgus 
or marketplace, we treated    
ourselves to a relaxing wooden 
boat ride on the canal and into 
the Gulf of Riga.  The slow 
cruise was the ideal way to 
reflect while silently enjoying 
the cityscape. 

Shopping was not a priority. It 
is impossible to explain the 
feverish compulsion which 
developed to collect anything 
Latvian as a reminder to place 
throughout my home. How can 
one tire of the many varieties of 
wooden spoons, one seemingly 
more creative than the next!  
Symbols or raksti represented 
in wood, stone or metal objects 

were prevalent re-enforcing 
cultural importance. Purchases 
included a cotton/linen hand-
sponge, beeswax candles, and 
decorative cups with saucers.  I 
was surprised to receive a gift of 
my favorite item to collect – 
egg-shaped objects, this one 
made from wood with intricate 
patterns. Be careful of express-
ing a liking for items. No sooner 
did I show delight over seeing 
something then that item   
quickly was purchased by a   
relative and given as a souvenir! 
One small store visited seemed 
to display a variety of products 
without being categorized by 
type or use. I discovered a   
bright gecko-lizard green bottle 
of Vannu Skuju Ekstrats or ever-
green extract.  Since it was on a 
shelf of household and beauty 
products, its use was unclear - 
to clean a bathtub or to use in a 
beauty bath. Of course, I bought 
if after learning it was a luxury 
bath item. 

I imagine that throughout a 
Latvian’s daily routine, contact 
with natural elements must  
create a bond not only with 
nature, but also with other    
people and ultimately God. One 
cannot help but make compari-
sons and draw conclusions. 
How logical to see metal trash 
containers attached to buildings 
at pedestrian hand-level. Being 
one who enjoys anything old 
really, I was awe-struck by the 
widespread use of natural mate-
rials for products such as, wooden 
spoons and  linen clothing. 
Relatives presented a gift of a 
small, aromatic juniper sugar 
dish which has the pride of 
place on the kitchen china cabi-
net. Another gift of a sapnu 
poga, a clay ring used with 
scented oils to make dreams 
come true is now in my car to 
wish upon.  In my case, a return 
trip!  And yet another thought-
ful gift was homegrown loose 
tea in a linen drawstring mai-
sins or bag.  How to replenish this 
gift is now a constant thought! 
We were treated like royalty 
and tirelessly chauffeured 
around by various, good-natured 
relatives without complaint.  

I’m excited to have learned 
new words, such as “dators” or 
computer.  Another favorite is 
brugis for cobblestones which, 
unfortunately, are not common 
where I live.  One which I hope 
to remember is burvigs or     
briniskigs for which I can find 
many uses to describe fascinating 
or enchanting things. Jacket 
pockets quickly became heavy 
with stones gathered to place in 
glass bowls on table-tops. This 

endless list could certainly justify 
the creation of an American-
Latvian dictionary with examples 
of usage and alliteration such 
as, “Ak tu sausmas, manas atslegas 
nokrita avota!”  or “Oh, my 
goodness.  My keys have fallen 
in the well!”. Luckily, my trip 
did not involve accidentally 
iekapjot pelke or walking into 
puddles. Without a doubt, my 
relatives are still laughing at my 
newly invented Latvian-isms, as 
well as mis-pronounced and 
incorrect choice of words. I was 
happy to oblige. In spite of 
encouragement from relatives 
and praise for being well-spoken, 
I was not convinced. 

Tasting foods was such a 
delight.  No point in counting 
calories. Our joke became that 

after visiting relatives at yet 
another hospitably laid table, 
we would no doubt eat in 
another hour. The ever-present 
pankukas or pancakes were 
delicious either home-made or 
sampled in restaurants. Seeing 
fish being sold would bring 
back great memories. Growing 
up, I would anxiously await 
Janu onkulis, my mother’s 
brother to surprise us at the 
back door with offerings of  
vegetables, fish, smoked meats, 
such as zusus or cuku galu and 
his own hunted “buka galu” or 
deer meet. It’s a wonder that 
after describing the eating of 
smoked eels to high school 
classmates, our home wasn’t 
avoided like the plague!  
Ambivalence can sometimes be 
intriguing.  My sister, Ligita and 
I were popular in spite of having 
“those strange European  
names” (luckily the long braids 
disappeared before entering 
high school!) mainly because 
we could throw great parties 
with exotic foods!  Memories of 
my grandmother’s and mother’s 
home-made sinepes or hot  
mustard are still vivid. The 

secret ingredient was several 
drops of liquor. There was no 
convincing some of our 
American friends that it was to 
be used lightly on sandwiches 
and with respect.  More than 
once, a friend would take a bite 
and within seconds run out the 
front door! Our home celebrat-
ed the Latvian traditions.  One 
which I still practice is krasot 
Lieldienu olas or coloring Easter 
eggs in onion skins which when 
described fascinates most     
people. Repetition of rituals   
re-enforces with continuity. 

This colorful background is a 
double-edged sword.  There is 
much to ponder. I still struggle 
to understand a people, my 
people trying to assimilate into 
another country after having 

been forced out of their own.  
Can we ever be really happy?  We 
are gifted to be bilingual, but       
I wonder at what cost.  Can 
„displaced persons” ever truly 
gain balance and a sense of 
completeness?  No doubt,    
questions will continue to be 
raised to which answers may 
never be found. And on a larger 
scale: what kind of woman 
would I have become had I 
lived in Latvia? What kind of 
people would Americans be if 
our society was comprised less 
of glass and plastic?  No doubt, 
the American character and 
psyches would be different 
viewing cityscapes dominated 
by church crosses and statues of 
historic figures rather than 
those icons of commerce – 
insurance companies and banks. 
How unfortunate that Latvia 
cannot become energy inde-
pendent. And is diversity such a 
blessing and a sign of true 
democracy? In many respects, 
the Latvian culture can be com-
pared to the last of the Mohicans. 
And because of this or in spite 
of it, there will always be a pull 
to Latvia. I belong to many    

different cultures. 
We decided to end our trip 

with a two night’s stay at the 
quaint Vecriga Hotel where the 
Dalai Lama once visited. Not 
surprisingly, we were told he 
had „cosmic eyes”. Ultimately,   it 
is the little things long remem-
bered. After questioning a waitress 
about breakfast items on a menu, 
I evidently caused much confu-
sion.  My order came with an 
unintended surprise. Rather 
than being served what I thought 
I had ordered, I was brought 
every item about which I had 
asked. A generous solution, but 
luckily the items were from a 
breakfast menu and not from a 
more extensive dinner one. 

I’d like to extend heartfelt 
thank-you to all my newly-met 

relatives and first cousins along 
with their wives and children, 
for not only their time and 
energy, but especially for their 
warm hearts, hospitality and 
generosity of spirit. Oceans may 
separate us, but bonds will 
remain strong.  Let us each be 
keepers of the flame and light! 

This first trip was like putting 
a toe in the water. Pirmais 
brauciens bij taka kaju ielikt 
upe. Es esmu pateiciga visiem 
radiem kuri ziedoja laiku, 
energiju un sirsnigu cienasanu.  
Okejani ir starp mums, but 
sakari butu jastiprin. Atstasim 
durvis vala. 

Families and hearts yearn for 
acceptance without judgment 
or criticism and understanding 
without necessary agreement. 
And above all else, acceptance 
and love. 

I will forever be thankful to 
my mother for her health,      
fortitude and strong will to 
maintain family bonds. Her 
generosity and heart are second 
to none. And my eternal         
gratitude to God for allowing     
a mother and daughter                 
precious time together.
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