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 Lielā skautu un gaidu nometne „Zvaigžņu sega”

“Zvaigznes mirdz,
 zvaigznes mirdz 
Zvaigžņu segā, vakarā; 
Skautus, gaidas, sasildīs 
Zvaigžņu sega naksniņā.”

Alberts Legzdiņš

Svētdienas vakarā ,14. augustā, 
nometnes atklāšanas ugunskuru 
ievadīja vad. Kalvis Cers no 
Čikāgas ar dziesmu „Zvaigžņu 
sega”, ko speciāli nometnei bija 
uzrakstījis Alberts Legzdiņš, un 
to sparīgi nodziedāja visi nomet-
nes dalībnieki.  Visu vienību uz -
vedumi saistījās ar nometnes 
temu par zvaigznēm un 
zvaig      z nājiem.

Ar pirmdienas rītu sākās no -
met  nes gaitas ar speciālām 
nodarbībām katrai darbības pa -
kāpei, un tās turpinājās visu 
nedēļu. Nodarbības apakšno-
met  ņu starpā koordinēja vad. 
Ilze Antone.

Visa lielā nometne ar pāri par 
200 dalībniekiem bija iedalīta 
septiņās apakšnometnēs, katra 
ar savu nosaukumu un priekš-
niekiem.  Guntiņu apakš nomet-
ne saucās „Zvaigznītes” ar 
priekšnieci vad. Larisu Kaļiņu 
un komandanti vad. Antru 
Brammani.  Gaidu apakšnometni 
„Saules meitas” vadīja priekšniece 
vad. Anda Spalviņa un koman-
dante vad. Krista Kubuliņa.  
Lielgaidas dzīvoja “Ziemeļ-
blāzmā” ar priekšnieci vad. Ritu 
Zandbergu un komandanti vad. 
Marutu Auģi.  Gaidu vadītāju 
nometne bija nosaukta “Mēnes-
nīca” ar priekšnieci vad. Daci 
Strīpnieci. Mazskauti dzīvoja 
apakšnometnē “Ziemeļzvaigzne” 
ar priekšnieci vad. Intu Šķinķi 
un katru dienu ar savu koman-
dantu.  Skauti dzīvoja ”Greizos 
ratos” ar priekšnieku vad. Valdi 
Kalniņu un komandantu vad. 
Ēriku Puriņu.  Roveru apakšno-
metni “Ausekļa pagasts” vadīja 
priekšnieks vad. Reinis Sīpols un 
komandants v.v. Pēteris Aivars, 
Jr. Vēl nometnē piedalījās mazie (Turpināts 9. lpp)

Nākamā avīze iznāks 

18. SEpTEmBRī

bērni, tie kas ir vēl par jaunu, lai 
būtu mazskautu vai guntiņu 
apakšnometnēs.  Viņu apakšno-
metnes nosaukums bija “Sietiņš” 
Lailas Kalniņas gādībā.

Guntiņām nedēļas programmā 
bija sirojums, vārtu būvēšana, 
zvaigznīšu veidošana vārtu iz -
grez  nošanai, šķēršļu gājiens, 
kukaiņu iepazīšana, āra rotaļas, 
makšķerēšana, apmācība, kā 
lietot loku un bultu, vakaros 
krēsla rotaļas kopā ar mazskaut-
iem, pidžamu vakars un uguns -
kuri.  Tiek konstatēts, ka gun-
tiņas trijās pirmās nometnes 
dienās nosoļoja 40 600 soļu, jo 
guntiņu apakšnometne bija 
samēra attālu no ēdamzāles un 
pārējam apakšnometnēm.  Gun-
ti  ņu apakšnometnē piedalījās 25 
guntiņas ar 12 vadītājām.

Gaidām programmā bija no -
met  nes iekārtošana ar pavarda 
un trauku novietnes būvēšana, 
latvju rakstu puzuru veidošana 
vārtu dekorēšanai, apmācība ar 
laivām un pārbrauciens pāri 
ezeram, kur bija ieplānota pār-
nakšņošana.  Tas tomēr neiznāca, 
jo bija negaidīts odu uzbrukums.  
Gaidas tomēr pārnakšņoja zem 
klajām debesīm nometnes ter-
ritorijā, līdz kamēr uznāca stiprs 
lietus.  Roberta Bičevska vadītās 
nodarbībās gaidas iemācījās, kā 
var pārtikt no vietējās dabas 
augiem.  Notika arī šaušana ar 
loku ar bultu.  Gaidas apciemoja 
Latviešu skautu kustības un 
Latviešu gaidu kustības mūzeju 
Gaŗezerā, kur bija jāatrod 
vairākas atbildes uz jautājumiem 
par gaidisma un skautisma 
vēsturi.  Skaistais ezers tika iz -
mantots, lai iegūtu pamat zinā-
šanas niršanas (snorkeling) mā -
kās. Pēc visa gaidām pienācās 

atpūtas nodarbības, kurās vad. 
Karmena Ziediņa mācīja jogu un 
kā kopt skaistumu, lietojot 
dabīgus materiālus. Gaidu apakš-
nometnē piedalījās 25 gaidas ar 8 
vadītājām.

Lielgaidu programmā daudz 
nodarbības bija ieplānotas kopā 
ar roveriem.  Bija jāizbūvē kopējā 
virtuve, ar pavardu, trauku no -
vietni un galdu.  Vārtu būvēšana 
iesākās nedēļas sākumā un 
turpinājās visu nometnes laiku 
līdz pat piektdienai, kad guntiņas 
un mazskauti varēja tos apbrīnot, 
tajos uzkāpt un staigāt pa vārtu 
augšu.  Notika arī vienas dienas 
kanū brauciens, veselas dienas 
šķēršļu gājiens un zēģelēšana. 
Pateicoties karstam laikam un 
skaistam ezeram, visi to varēja 
izbaudīt pilnībā.  Šaušana un ar 
loku un bultu, ko apmācīja 
vietējie Boy Scouts of America 
vadītāji visiem patika. Lielgaidas 
un roveri izbrauca no nometnes 
territorijas, lai piedalītos „high 

cope” nodarbībās, kuŗas vadīja 
speciālisti.  Lielgaidām un rove -
riem bija jāveic grupas sadar-
bība, kā arī pašiem jāgūst pār-
liecība, ka var veikt visgrūtākos 
uzdevumus, kā piemēram, stai-
gāt pāri koku galotnēm ar virves 
palīdzību. Abās apakšnomentēs 
kopā nometņoja 12 lielgaidas ar 
6 vadītājām un 9 roveri ar 7 
vadītājiem.

Skauti savu apakšnometni ie -
kār  toja ar virtuves būvi un 
ierīcēm pie teltīm, un arī uzbūvēja 
vārtus ar daudz  „greiziem ra -
tiem.”  Skautu speciālās nodar-
bības saistījās ar meža brāļiem 
un viņu dēkām.  Tās vadīja Ro -
berts Bi  čevs  kis  un vad. Valdis 
Kalniņš.  Tās ilga visu dienu. 
Skau   tu prog rammā bija arī vie-
nas dienas kanū brauciens,  
jāšana ar zirgiem, makšķerēšana 
un mācības, kā pārtikt no vietējās 
dabas.  Apakšnometnē nometņoja 
18 skauti ar 8 vadītājiem.

Mazskautu apakšnometnē dzī-
voja 42 mazskauti ar 14 vadītā-
jiem, skaitliski lielākā apakš-
nometne.  Mazskauti uzbūvēja 
vār  tus, kas vakaros tika apgais-
moti, jo katrs mazskauts no savas 
pilsētas bija atvedis līdz latvisku 
lukturīti – bundžu ar izdurtiem 
latvju rakstiem, kuŗā ieliektā sve-
 cīte naktīs spīdēja.  Pirmdienā, 
zvaigžnu dienā, vad. Kalvja Cera 
vadītās vakara nodarbībās maz-
skauti mācījās par zvaigznēm un 
zvaigznājiem.  Visi lielā pļavā gu -
lēdami vēroja vad. Cera rādītas 
zvaigznes un klausījās stāstus.  
Otrdienā, saules dienā, vad. 
Mārtiņš Putenis mācīja maz-
skautiem izcept garšīgu saldo 
ēdienu, lietojot saules krāsni.  
Mēness dienā, vad. Gvido Teteris 
ar mazskautiem uzbūvēja raķetes, 

lietojot plastmasas pudeles un 
tās šāva gaisā.  Tad vēl bija šķēršļi 
gājiens un ūdens nodarbības.

Mazo bērnu nometnes pieci 
dalībnieki Lailas Kalniņas vadībā 
nodarbojās, mācoties, kā dzīvot 
mežā.  Vad. Ilze Kalniņa viņus 
apmācīja, kā uzcelt telti, kā ie -
kurināt uguni, kā pagatavot no 
kokiem drēbju pakaramos.  
Makš    ķerēšana visiem ļoti pati-
ka,un katrs mazais dalībnieks 
noķēra vienu zivi, kuŗu vadītājas 
notīrīja un izcepa. Garšoja lielis-
ki!

Nometnes kopējās nodarbības, 
kur piedalījās visas apakšno-
metnes, notika lielajā sporta pļa-
vā.  Šī nometne atzīmēja Latviešu 
skautu kustības un Latviešu 
gaidu kustības desmito reizi kad 
tiekamies lielās nometnēs.  Pirmā 
lielā nometne notika 1967. gadā 
un pēc tam  lielās nometnes no -
ti  ka katrus piecus un pēdējā laikā  
katrus četrus gadus.  Šajās svinī-
bās, kuŗas vadīja vad. Dace 
Strīpniece no Kanadas, uzsvēra 
ka visiem ir jāpriecājās un jābūt 
ar priecīgu prātu, svinot šo noti-
kumu.  

Visi nometņotāji tika sadalīti 
13 grupās, katrai grupai tika 
iedoti krāsu podi, un katrai gru-
pai bija jāapglezno savs ķermenis, 
lietojot šīs krāsas. Visi tad 
nokrāsojās, kā tik mācēdami.  
Pēkšņi lielā laukumā iebrauca 
vietējā ugunsdzēsēja mašīna, un 
nu visi nometņotāji saprata, kas 
būs nākošais.  Ar ūdens šļauku 
visi tika nomazgāti!  Prieks 
visiem – lieliem un maziem!  Vēl 
kopējas vakariņas ēdamzālē un 
tad zālē ienesa divas jubilejas 
tortes un divus kliņģeŗus.  Jubileja 
tika ar godu nosvinēta!
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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 dolaros: 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

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

Brauksim līdzi Inesei uz 
Italiju un Sicīliju martā 2011

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455    1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164    E-pasts: RigaVen@aol.com

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

Ko jūs kā archibīskaps 
varat darīt Latvijas 
labā?

Modināt no miega. Pūst 
taurē. Lai cilvēki nevis 
kritizē, bet uzņemas 
līdzatbildību par Latviju 
katrs savā vietā. Kad es 
teicu, ka nepiedalīties 
vēlēšanās ir grēks, to 
domāju ļoti no p ietni.

(No intervijas žurnālā IR)

Septembŗa beigās
 Z. Stankevičs sniegs intervi-

ju laikrakstiem Laiks un Brīvā 
Latvija.

Amatā ievests 
jaunais Latvijas 
Romas katoļu 

baznīcas 
archibīskaps, 
metropolīts 
ZBIGņEVS 

STANKEVIčS

13. augusta agrā rītā stundā 
nenogurdināmie „Sveika, Lat-
vija!” kārtējās, nu jau 24. grupas 
ceļotāji pēc tradicijas iegriezās 
mūsu laikraksta redakcijā Rīgā. 
Par labu tradiciju kļuvusi arī 
priekšlasījuma sagatavošana par 
avīzi Laiks. Šogad to bija sagata-
vojusi un nolasīja Līga Coles no 
Ņujorkas.              

Kā parasti, sarunas risinājās 
par un ap avīzi – kā tā top, kā 
redakcija saņem materiālus, kā 
tie nonāk spiestuvē, kā – pie 
lasītājiem, utt.

„Sveika, Latvija!” 
Laika redakcijā

Grupas audzinātāja Kristīne 
Otmane Thompson  ierosināja 
dis  kusiju par avīzes lasīšanu kā 
labu dzimtās valodas izkopšanas 
un nostiprināšanas veidu. Savu-
kārt audzinātājs Filips Ander-
sons rosināja sarunu par preses 
neatkarību Latvijā, un beidzot 
vienojāmies, ka Laiks un Brīvā 
Latvija ir vienīgās neat karīgās 
lat  viešu valodā iznākošās 
avīzes...

Ceļojumu vasara beigusies. Uz 
tikšanos nākamvasar!

Līga Coles
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Vītolu fonda devītā raža

Tuvojas septembris, un augst-
skolas vērs savas durvis studēt 
gribētājiem Latvijas jauniešiem. 
Šajā laikā jau devīto gadu uz 
paveikto atskatās arī Vītolu fonds, 
jo ar 148 ziedotāju atbalstu 
uzsākt, jauno mācību gadu būs 
iespējams 606 talantīgiem un 
centīgiem jauniešiem no maztu-
rīgām ģimenēm. Stipen dijās plā-
nots izmaksāt vairāk nekā Ls 700 
000. Stipendijas lielumu nosaka 
ziedotājs, tā ir no Ls 1000 līdz Ls 
2000. Ar 448 stipendiātiem līgu-
mi tika pagarināti, 158 ir jaunie 

stipendiāti. 26. augustā Vītolu 
fonda ziedotāji tika aicināti uz 
gadskārtējo sarīkojumu. 

Vītolu fonda pūra lāde allaž ir 
bijusi pilna gan ar labām domām, 
gan sirsnīgiem vārdiem un jo īpaši 
ar prasmi palīdzēt un atbalstīt tos, 
kas paši kādreiz palīdzēs mūsu 
tautas pūram kļūt bagātākam.

Vītolu fonds var būt patiesi 
lepns gan par ziedotāju izrādīto 
uzticību, gan par daudzu spējīgu 
jauniešu vēlmi iegūt augstāko 
izglītību. Ar katru gadu stipendi-
ju skaits pieaug, un tas nozīmē 

iespēju atbalstīt arvien vairāk 
topošo  studentu un jau studējo-
šo jauniešu. Pagājušā mācību 
gadā ar ziedotāju atsaucību sti-
pendijas  tika piešķirtas 597 jau-
niešiem, šogad to saņem jau 606 
jaunieši. 

Ir patīkami apzināties, ka 
arvien vairāk ziedotāju pārlie-
cinās - fondam uzticētie līdzek-
ļi tiek administrēti godprātīgi 
un ar augstu atbildības apziņu. 
Tāpēc daudzi labdaŗi stipendi-
jās iegulda papildu summas, 
palielinot stipendiju skaitu. 

Piemēram, Gravu ģimene pagā-
jušajā gadā palīdzēja 27 studen-
tiem, bet šogad ar viņu atbalstu 
studēs jau 49 jaunieši, savukārt 
Aivars Slucis stipendiju skaitu 
ir palielinājis no 3 līdz 20. Bet 
Reiņu ģimene, gluži tāpat kā 
Astrīda Jansone,  šogad palī-
dzēs jau diviem studēt gribētā-
jiem. Gan Zane Stait Gardner, 
gan Andrejs un Dulcie Ozoliņi 
raduši iespēju sniegt savu palī-
dzību ne vairs vienam, bet jau 
četriem studentiem, Kārlis Cer-
bulis papildus vecāku dibinātai 

mūža stipendijai šogad izlēmis 
dibināt vēl divas savas ģimenes 
stipendijas. Arnis Apsītis sti-
pendiju skaitu  palielinājis no 
10 līdz 15, bet Jānis Andersons  
palīdzēs jau sešiem jauniešiem. 
Iepriecina arī iespēja ar Zontu 
kluba ziedojumiem atbalstīt nu 
jau divus studentus, bet 
Lielvārdes fondam pēc fonda 
projekta direktores Ilzes Kreiš-
manes ierosinājuma viņas jubi-
lejas reizē ziedot līdzekļus sti-
pendijām būs iespēja divu stu-
dējošo vietā atbalstīt trīs.

(Turpināts 8. lpp.)

Ņinai Podnieks Eglītis (dzim. 
Rozenieks) 31. augustā. apritēja 
apaļa jubileja – 90 gadu. Šo 
dzimšanas dienu viņa svinēja 
savās mājas Kitty Hawk, NC,  
kopā ar ģimenes locekļiem un 
vairāk par 45 tuviem draugiem.

Ņina piedzima 1920. gada 31. 
augustā Vladivostokā, Sibirijā, 
viņas vecāki bija Anna un 
Konstantīns Jagodkini. Vēl 
būdama zīdainis, Ņina ar 
vecākiem caur Japānu izceļoja ar 
kuģi uz ASV. Atgriežoties viņa 
bija nepilnus divus gadus veca, 
Latvijā viņu kristīja vecvecāku 
muižā Pokrotā Latgalē. 

Ņina uzauga Rīgas pilsētā un 
pamatizglītību ieguva 1. pilsētas 
pamatskolā, pēc tam mācījās 2. 
Pilsētas vidusskolā kopā ar 
tuvākām draudzēnēm Silviju 
Bošu, Lidija Riekstiņu (Budulis) 
un Ilgu Dreimani (Mackars). 

Ņina tika iesvētīta 1938. gadā 
Doma baznīcā Rīgā. Sešpadsmit 
gadu vecumā Ņina pārmainīja 
uzvārdu uz viņas mātes meitas 
vārdu „Rozenieks”, jo gribēja 
atteikties no “krievu” uzvārda. 
Ņinas tēvs atgriezās ASV pēc 
brāļa Konstantīna (Koķiks) 
piedzimšanas. Vēlāk māte 
apprecēja Bruno Šķenderi.

Sveiciens jubilejā!
Tā pat kā Ņiņas māte Anna un 

mātes māsa Margrieta Rozenieks 
Baumhammers, Ņina ieguva 
zobārstniecībus gradu Latvijas 
Universitātē. Bija 1943. gads, 
Ņina apprecējās ar medicīnas 
studentu Tālivaldi Podnieku. 

Ņina 1944 g. augustā bēga no 
kommūnistu uzbrucējiem, un 
bija jaatstāj brālis Koķiks un jau-
nais vīrs.  Turpmākos 15 gadus 
viņai par tiem nebija nekādu 
ziņu. Svešniecības laiku Vācījā 
pavadīja vispirms Rudelstadt 
Tīringā, vēlāk Fišbachas DP 
nometnē. Strādāja par zobārsti 
nometnes slimnīcā.

Nākamais dzīves posms sakās 
ar ieceļošanu Pitsburgā 1947. 
gadā. Ņina izglītību papildināja 
University of Pittsburgh, ko viņa 
pabeidza 1951. gadā ar DDS 
gradu. Studiju laikā zobārste 
Ņina strādāja par kalponi, guver-
nante un arī par kasieri grāmatu 
veikalā. Ņina arī ziedoja laiku 
YMCA, stāstot par bēgļu dzīvi 
DP nometnēs, un, neskaitot 
pašus radus, Ņina par atalgoju-
mu varēja izsaukt divpadsmit 
ģimenes uz ASV, sagādājot 
viņiem galvotājus no baznīcām. 
Ņina arī palīdzēja citām 
latvietēm, kas iestājās zobār-

stniecības skolā Pitsburgā, to 
pabeigt. Pirmais darbs savā 
profesijā Amerikā bija, strādājot 
Indigent Dental Care dienvidu 
Virdžīnijā.

 Tad viņa satika savu sirds-
draugu Romānu Eglīti, un 
astoņas nedēļas pēc pirmās 
tikšanās Daugavas Vanagu ballē 
mācītājs Jaunzemis salaulāja 
jauno pāri.  Romāns bija uzaudzis 
Skrīveros un ASV strādāja 
vispirms  Sealtest Dairy, vēlāk 
viņš ieguva techniskā zīmētāja 
gradu, kā arī bīja mākslinieks.

Ņinai un Romānam piezima 
divi bērni – dēls Mārtiņš un 
meita Inga. Četrdesmit gadus 

viņi nodzīvoja McLean, VA, 
kopā ar Ņinas māti un patēvu, 
tanī pašā aprinķī dzīvoja arī 
Romāņa māte, Ņinas mātes māsa 
Margrieta Baumhammers ar 
vīru Arturu, māsīca Ilze 
Baumhammers Pāža un vīrs 
Jānis, kā arī brāļa sieva Amalda 
Grams Rozenieks Putniņš. 

Ņina iestājas Dzintras 
korporācijā (33 coetus) un pildīja 
seniores amatu Vaš. D.C. kopā, 
kā arī bija globālā seniore. No 
1953. gada līdz 1993. strādāja 
pati savā zobārstniecības 
kabinetā Falls Church VA,. Ņina 
arī bija Džordžtaunas univer-
sitātes Zobārstniecības fakultātes 

professore.
Aizejot pensijā, Ņina ar vīru 

pārcēlās pie jūras Kitty Hawk, 
NC, kur viņa vēl aizvien izbauda 
dzīvi pati savā mājā ar diviem 
suņiem. Vēl tagad viņa vada savu 
Surf Blue PT Cruiser auto-
mašīnu! Romāns nomira 2003. 
gada  23 augustā. Dēls Mārtiņš 
dzīvo Sandjego, kur  strādā kā 
par  Senior Licensing Director 
Teva Pharmaceuticals. Mārtiņš 
ieguva doktoru gradu anatomijā 
un šūnu bioloģijā Virdžīnijas 
universitātē, viņš ir precējies ar 
Beth Hoffman, kuŗa ir vice-
prezidente Vertex Pharma
ceuticals. Ņinas meita Inga 
stradāja divdesmit vienu gadu 
pilnu laiku par tiesas advokāti, 
tagad māca vēsturi. 

Ņinas skaistajā jubilejā pulcējās 
ciemiņi no Vašingtonas D.C., 
Merilendas, Ņujorkas, Ziemeļ-
karolīnas, Floridas, Losan dže-
losas, Sandjego, un Pensilvānijas. 
Piektdienas vakarā visi vienojās 
picas vakariņās, sestdienn notika 
pašas lielās svinības. Temats 
viesībām bija “Jubileja Jūrmalā.” 
Svētdien ciemiņi atkal sanāca pie 
Ņinas vēlās brokastīs.

Jubilāres draugi viņu pazīst kā 
viesmīlīgu nama māti, savām 
viesībām viņa arvien pati cepusi 
rupjmaizi un pīrāgus, gatavojusi 
rasolu un ruma kūku.

Daudz baltu dieniņu!
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NEDĒĻAS NOTIKUmU CHRONIKA

Valsts prezidents Valdis Zatlers, ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis un ārlietu ministrs Aivis Ronis Latvijas valdības 
vārdā nosūtījuši līdzjutības vēstuli Igaunijas prezidentam Tomasam 
Hendrikam Ilvesam, premjēram Andrusam Ansipam  un ārlietu 
ministram Urmasam Paetam par 30. augustā notikušo traģisko 
sprādzienu Helmandas provincē Afgānistānā, kad bojā gāja jaunā-
kais seržants Herdiss Sika.  Latvijas amatpersonas izteikušas 
visdziļāko līdzjutību bojāgājušā tuviniekiem un visai igauņu tautai.

Triju Baltijas valstu premjērministru neoficiāla tikšanās notika 
Igaunijas pilsētā Tartu 27. augustā. Baltijas valstu valdību vadītāji – 
Lietuvas premjērs Andrjus Kubiļus, Igaunijas valdības galva An -
druss Ansips un Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 
– kopā ar dzīvesbiedrēm pastaigājās pa pilsētas vēsturisko centru, 
apmeklēja baznīcu un Rātslaukumu.

pēc aģentūras Latvijas fakti aptaujas datiem, no lielāko partiju 
un apvienību izvirzītajiem ministru prezidenta amata kandidātiem 
populārākais aizvien ir Zaļo un Zemnieku savienības valdības va -
dītāja amata kandidāts, Ventspils pilsētas galva Aivars Lembergs. 
Lembergu par labāko amata kandidātu uzskata 35,1% respondentu, 
pašreizējo Ministru prezidentu Valdi Dombrovski (Vienotība) – 
31,7% aptaujāto, Rīgas pilsētas galvas vietnieku Aināru Šleseru 
(PLL) – 11,7%, Saskaņas centra  līderi Jāni Urbanoviču - 10,4% , na -
cionālās apvienības Visu Latvijai/TB/LNNK kandidātu Robertu       
Zīli – 6,3%.

Jūrmalas domē briest skandals. Priekšlikumi, ko agrāk bija ie -
snieguši gan opozicijas, gan pozicijas deputāti, paredzēja izveidot 
divus jaunus pilsētas galvas vietnieka amatus, kā arī pārdalīt Ra  -
žuka funkcijas, samazinot viņa ietekmi Jūrmalas pašvaldības 
kapitālsabiedrībās. Priekšlikumi netika izskatīti. Astoņi domnieki 
iesnieguši pieprasījumu par pilsētas galvas Romualda Ražuka at -
brīvošanu no amata. 

Latvijas Televīzijas rīkotā akcijā “Top Latvijas Likteņdārzs” 28. 
augustā kopumā saziedoti 35 164 lati. Lielākā summa (32 099 lati) 
savākta pa tālruni. Visa akcijas laikā iegūtā summa tiks izlietota 
Likteņdārza amfiteātŗa izbūvei.

Latvijas Nacionālajā operā parakstīts nodomu protokols par 
pieminekļa izveidošanu un uzstādīšanu Rīgā izcilajam latviešu 
baletdejotājam Mārim Liepam. Ideja par pieminekli pieder viņa 
ģimenei un Māŗa Liepas labdarības fondam, kuŗa vadītājs ir 
baletdejotāja dēls Andris Liepa. Ideju atbalsta mecenātu Borisa un 
Ināras Teterevu fonds. Kultūras ministrija rīkos starptautisku 
konkursu, kuŗā aicinās piedalīties pašmāju un ārzemju tēlniekus.

pasaules skolēnu informātikas olimpiadā IOI’2010 Kanadā 
Latvijas pārstāvji izcīnīja divas sudraba un divas bronzas medaļas. 
Sudraba medaļas ieguva Eduards Kaļiņičenko no Rīgas 71. vid-
usskolas un Normunds Vilciņš no Rīgas Valsts 1. ģimnazijas, bron-
zas – Pēteris Eriņš un Oļegs Ošmjans no Rīgas valsts 1. ģimnazijas. 

ASV 1. septembrī no polijas uz četriem mēnešiem pārņems 
Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju. ASV misijā būs četri 
iznīcinātāji F15C Eagle. 

Afgānistānas meiteņu pamatskola netālu no meimenas sa -
ņēmusi Latvijas bērnu un uzņēmēju ziedojumu no Latvijas – pild-
spalvas, zīmuļus, blociņus, rotaļļietas, videomagnetofonu un citas 
lietas. Dāvanas uz Afgānistānu nogādāja Latvijas kaŗavīri, pa -
sniegšanas ceremonija noritēja ābeļdārzā un izvērtās ļoti aizkus-
tinoša. Akcijas iniciātors ir žurnālists Sandijs Semjonovs.    

Valsts prezidents čechijā
Valsts prezidents Valdis Zatlers 

un Lilita Zatleres kundze bija vi -
zītē Čechu Republikā. Pirmajā die-
 nā Valdis Zatlers pēc oficiālās sa -
gaidīšanas pie Prāgas pils tikās ar 
Čechijas augstākajām amatper-
sonām, lai pārrunātu Latvijas un 
Čechijas divpusējās attiecības.

Latvijas prezidents piedalījās 
izstādes „Baltijas ceļš, kas saviļņoja 
pasauli” (The Baltic Way that Mo 
ved the World) atklāšanā un pa -
staigas laikā iepazinās ar Prāgas 
centru un Kārļa tiltu. Lilitai Zat -
lerei bija izkārtota tikšanās ar Če -
chijas prezidenta dzīvesbiedri Lī -
viju Klausovu, kā arī Prāgas pils      
un katedrāles apskate.

Prezidents piedalījās Čechijas–
Latvijas uzņēmējdarbības semi-
nārā, uz kuŗu bija ieradušies arī 
Latvijas uzņēmēji, kas pārstāv me -
tallapstrādi un mašīnbūvi, infor-
mācijas technoloģiju, enerģētiku 
un siltuma ražošanas un kokap-
strādes nozari.

Latviešu un čechu tautas attie-
cības aprakstītas jau 14. gadsimtā, 
uzrunā valsts vakariņās sacīja Lat-
vijas prezidents Valdis Zatlers. To -
mēr kultūrvēsturiskie sakari savu 
pirmo lielo uzplaukumu piedzī -
voja līdz ar hernhūtiešu kustību 
Vidzemē 18. gadsimta pirmajā pu -
sē. Tad nebrīvo latviešu zemnieku 
vidū sāka izplatīties čechu refor-
mātora Jana Husa idejas, kļūstot 
par latviešu garīgās atmodas vēst-
nešiem. 

Latviešu valodas ortografijas re -
forma daļēji tika veikta pēc čechu 
valodas parauga. Konsultējoties ar 
pasaulslaveno čechu filologu un 
Baltu valodu lektorija dibinātāju 
Kārļa Universitātē Jozefu Zuba - 
tiju, tika ieviestas Jana Husa 

diakritiskās zīmes. Simboliski, ka 
Kārļa Universitāte ir viena no re -
tajām vietām pasaulē ārpus Lat-
vijas, kur, studējot latviešu valodu, 
var iegūt maģistra gradu. Prezi-
dents pateicās čechu mācībspē-
kiem un studentiem gan Prāgā, 
gan Brno, kuŗi  izvēlējušies būt par 
Latvijas draugiem un vārda nesē-
jiem pasaulē.

prezidenta novēlējums 
Saeimai pēdējā darba cēlienā
Saeimas 2010. gada rudens sesija 

sākās 30. augustā. Pēc tikšanās ar 
Ministru prezidentu Valdi Dom-
brovski, atbildot uz jautājumu, ko 
pašreizējiem parlamentāriešiem 
vēl būtu jāpagūst izdarīt līdz nā -
kamās Saeimas vēlēšanām vai arī 
no kādiem darbiem būtu jāizvai-
rās, Valsts prezidents Valdis Zatl -
ers  sacīja: “Es vēlu viņiem izvairī-
ties no populisma, kas Saeimā       
var ienākt priekšvēlēšanu laikā.” 
Zatlers arī apņēmies šos jautā ju-
mus pārrunāt, tiekoties ar Saei - 
mas priekšsēdi Gundaru Daudzi. 
„Svešinieka” Lužkova „padomi” 

latviešiem
Rīgā vienas dienas vizītē bija ie -

radies Maskavas pilsētas galva Ju -
rijs Lužkovs ar valdības locekļiem 
un žurnālistiem. Sarunās ar rīdzi-
niekiem viesis skāra vairākus jau-
tājumus.  

Lužkovs uzsvēra, ka Maskavas 
tirgus ir plašs, taču piedāvājumam 
vajadzētu būt plašākam, un to 
varētu sekmēt arī Latvija. Latvijas 
produktus maskavieši uzskatot      
par kvalitātīviem, tāpēc sadarbība 
ar mūsu uzņēmējiem būtu jāpa-
plašina. Šim nolūkam kalpos Rī -
gas pārstāvības atvēršana, un tas 
būs atbalsts arī tūrismam. Maska-
vas valdības mnistrs Leonids Bo -

čins un Rīgas domes Mājokļu un 
vides komitejas priekšsēdis Vja-
česlavs Stepaņenko parakstīja pro-
tokolu par sadarbību vides jomā. 

Lužkovs apmeklēja Maskavas 
namu un uzrunāja klātesošos – 
krievu kopienas pārstāvjus un 
krievvalodīgos. Uzruna radīja re -
zonanci sabiedrībā. Lužkovs ne -
grasās mainīt savus līdzšinējos uz -
skatus un izteica dīvainas pro-
gnozes:

„Kad pārskries nesaprātīgais na -
cionālistisko ierobežojumu vilnis 
un viss ieies normālās sliedēs, Lat-
vijā noteikti būs divas valsts va -
lodas (izcēlums mūsu – red.). 
Jautājums jārisina tā, lai Latvija 
kļūtu par divvalodīgu valsti. Par      
to tiek domāts arī Izraēlā, un tā       
jau ir ASV Ņujorkas pavalstī. Lat-
vieši tikai iegūs, ja te būs divas 
valsts valodas, baudot labumu no 
normālām kaimiņattiecībām gan 
darījumu, gan kultūras, gan valsts 
jomā. Pagaidām tas tā nav. Do -
māju, ka situācija līdz tam nonāks. 
Un mēs pie tā mierīgā garā 
strādājam.”

Neviena no partijām, kas pieda-
lās 10. Saeimas vēlēšanās, nav iz -
virzījusi mērķi krievu valodai pie-
šķirt valsts valodas statusu. PCTVL 
sola krievu valodai oficiālās valodas 
statusu pašvaldībās, kuŗās kriev  -
valodīgo skaits pārsniedz 20%. Sa 
saņas centra priekšvēlēšanu pro -
gram  mā par krievu valodas statu -
su viedoklis nav formulēts. 
Valsts prezidents Valdis Zatlers
Maskavas pilsētas galvas Jurija 

Lužkova izteikumus par krievu 
valodu kā otro valsts valodu Lat  -
vijā nodēvējis par “svešinieka 
padomiem”.

“Svešinieku padomus mums 
nevajag - latviešu valoda ir un būs 
vienīgā valsts valoda. Latviešu va -
lodai ir jāvieno visi Latvijas ie  dzī-
votāji,” sacīja valsts pirmā persona.

Jurijs Lužkovs Jelgavā apmeklēja 
autobusu un traktoru montāžas 
rūpnīcu Amo Plant, kas pieder 
Maskavas pašvaldībai. Šobrīd 
rūpnīcā ieguldīti 30 miljoni eiro, 
paredzēts ieguldīt vēl 15 miljonus. 
Vizītes laikā Lužkovs uzzināja, ka 
rūpnīcas produkcijai ārējās apdares 
paneļus iepērk Francijā un Čechijā. 
Viesis atzina, ka tos iespējams 
aizstāt ar pašu ražojumu, turklāt tā 
var samazināt cenas un palielināt 
izstrādājumu konkurētspēju.  
Rūpnīcā nodarbināti 60 strādātāji. 
Lužkovs vēlas Latvijas valdības 
aktīvāku dalību pasūtinājumu 
veikšanā, lai rūpnīca strādātu ar 
pilnu jaudu. 

ministre neatbalsta...
Saeimas polītiskā bloka Par labu 

Latviju deputāti ir iesnieguši Saei-
mas prezidijā grozījumus Izglītības 
likumā un grozījumus Reliģisko 
organizāciju likumā, kas paredz 
Bībeles – kristīgās mācības ievie-
šanu skolās no 1. līdz 12. klasei.

Izglītības un zinātnes ministres 
Tatjanas Koķes (ZZS) ieskatā par-
tiju apvienības Par labu Latviju 
priekšlikums ieviest Bībeles mā -
cību skolās ir populistisks un tā       
ir manipulācija uz liela cilvēku 
skaita rēķina. Tā  intervijā laikraks-
tam Diena atzīst ministre.

Ministre norāda, ka viņa vēršas 
nevis pret pašu Bībeles mācību, bet 
pret procedūru, kā to cer ieviest. 
“Par to, ka mums visiem Bībele ir 
jāzina, jo caur to tiek saprasta ci -
vīlizācija un kultūra, nav nekādu 

šaubu,” sacīja ministre. Taču, vi -
ņasprāt, Bībeli var mācīt kristīgajā 
mācībā, ētikā, literātūrā, kultū ro-
loģijā.

“Bet šobrīd, ignorējot visus pro-
cesus un procedūras, kā tiek vei-
dots mācību saturs, kā tiek pama-
totas pārmaiņas saturā, kādas ir 
izmaksas satura maiņām, pēkšņi 
nākt ar ierosinājumu - es uzskatu, 
ka tā ir manipulācija uz liela cilvē -
ku skaita rēķina,” saka ministre. 

Pēc Koķes domām, šī priekš-
likuma mērķis ir “iekļūšana Saei-
mā”.
par nacionālās drošības pamatu

Valdības sēdē pieņemta nacio-
nālās drošības koncepcija. To iz -
strādāja četru mēnešu laikā. Kon-
cepcija kļūs par pamatu detalizē-
tāka dokumenta – Nacionālās dro-
šības plāna izstrādāšanai. Par      
koncepciju vēl jānobalso Saeimai.

Koncepcijā nacionālā drošība 
definēta kā „valsts un sabiedrības 
īstenotu vienotu, mērķtiecīgu pa -
sākumu rezultātā sasniegts stā vo k-
lis, kuŗā ir garantēta valsts neat-
karība, tās konstitūcionālā iekārta 

un territoriālā vienotība, sabied-
rības brīvas attīstības perspektīva, 
labklājība un stabilitāte”. Lat -             
vijas drošībai krietni par labu         
nācis tas, ka valsts uzņemta ES       
un NATO. 

Dokumentā rakstīts arī par 
latviešu valodas stāvokli. Konsta-
tēts, ka latviešu valoda kā valsts 
valoda un sabiedrību vienotājs ele-
ments nav nostabilizējusies uz -
ņēmējdarbībā un informātīvajā 
vidē. Tiek prognozēts, ka Latvijā 
nākotnē saasināsies valodu kon-
kurence. Latviešu valoda var no -
nākt neizdevīgākās pozicijās salī-
dzinājumā ar citām valodām. Tas 
radīs vēl lielāku sašķeltību pēc va -
lodas principa, tāpēc daļai iedzī-
votāju neveidojas piederība Lat -
vijas valstij. 

Lai uzrunātu visus sabiedrības 
locekļus, ir jāveido vienota infor-
mātīvā telpa, jāveicina populāru 
plašsaziņas līdzekļu rašanās Lat -
vijā visvairāk izplatītās mazākum-
tautību valodās, un to saturam 
jābūt vērstam uz Latvijas un           
eiropisko vērtību populārizēšanu.        

Ziņas sakopojis p. Karlsons
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VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Tikai četras ne -
dēļas atlikušas 
līdz 2. oktobrim, 
un krietni daudz 
žults virmo 
priekš   vēlēšanu 
polemikā. Paldies 

jāsaka tiem, kas šajā pārkarsētajā 
gaisotnē sa  glabājuši spēju 
izvērtēt, pado -māt un tikai pēc 
tam spriest.        Cik ļoti vēlama, 
vajadzīga skaidra galva! 

Anna Žīgure Saeimā neba lo tē-
jas, un varbūt tieši tāpēc viņas 
viedoklis rod atbalsi tautā. Ai  ci-
not „mācīties no igauņiem”, kuŗi 
daudzās jomās apsteiguši lat vie-
šus, Anna Žīgure Latvijas Avī zē 
vēršas pret apatiju un neticību 
savai nākotnei, kas diemžēl jū -
tama Latvijā, un raksta: “Šī at -
tieksme no tautas apziņas ir 
jāizravē (..) Lai katrs no mums 
ap   zinātos savu personīgo atbil-
dību par mūsu valsts nākotni. 
Tāpēc saņemsinies - kas zina, 
var  būt tā ir pēdējā iespēja.”        
Man šķiet, ka doma formulēta 
pietiekami skaidri. 

Ivritā ir jēdziens - medina 
metukenet, t.i., sakārtota valsts. 

Ar skaidru galvu

Tādu, sakārtotu Latviju vēlas 
redzēt gan Anna Žīgure, gan 
bijusī Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga, kas tāpat neba-
lotējas Saeimā. Intervijā nedēļas 
žurnālam Ir viņa uzsveŗ: “Biju 
nācijas mamma, tagad vajadzētu 
katram būt savai galvai.” Viņa 
negrasoties viena pati uzņem -
ties atbildību par Latvijas no  tu-
rēšanu Rietumu saimē. Citā in -
tervijā VVF skaidro, ka cilvē -
kiem ir jāuzņemas “atbildība par 
savu izvēli, atbildība par savu 
rīcību vai rīcības trūkumu”.

Arī te domu gājiens ir gana 
skaidrs. Bet izteiciens “es biju nā -
cijas mamma”, kam latviski ir zi -
nāma pašironijas piegarša, kriev-
valodīgajos lasītājos izraisīja ne -
ķītru lamu plūdus, jo tulkojumā 
mamma kļuvusi par māti, krie-
viski maķ, un nu bijušajai Valsts 
prezidentei gāza virsū samazgu 
spaiņus, apspēlējot pazīstamos 
lamuvārdus ar sakni maķ . Bija 
arī latvieši, kas pasmīnēja par šo 
mammu, bet krievvalodīgo zvē-
riskā naida izpausmes bija pa -
toloģiskas. Vai viņiem tik ļoti 
bail no Latvijas noturēšanas Rie-
tumu saimē, kam tik lielu nozīmi 

piešķiŗ VVF? 
Kungi  kuŗš kuŗu? Šādu virs-

rakstu Solvita Āboltiņa likusi 
skaidrojumam, kāpēc Vienotība 
rīko aptauju Dombrovskis vai 
Urbanovičs. Iemesls: Vienotība 
un Saskaņas centrs un to minis-
tru prezidenta kandidāti piedā -
vā divus pilnīgi atšķirīgus LR 
nākotnes attīstības virzienus. 
Sol vita Āboltiņa liek saprast, ka 
Dombrovskis jau sācis kursu       
uz labklajību un rietumniecisku 
valsti, bet Urbanovičs sēj etnis -
ko spriedzi un biedē ar asiņaino 
Biškeku (sadursmes starp kir gī-
ziem un uzbekiem). 

Kuŗš kuŗu? Izrādās, iespējamā 
Vienotības uzvara 2. oktobŗa vē -
lēšanās biedē ne tikai Saskaņas 
centra darboņus un piekritējus, 
bet arī Neatkarīgās (?) Rīta Avīzes 
(NRA) publicistus. Bens Lat-
kovs kis NRA slejās pamāca: Kā 
atpazīt kangarus? Viņš raksta: 
“Lai kur spertu soli Vienotība, 
uzreiz izlien tās nodevīgā āža 
kaja (..) Viņi ir pieraduši, pirms 
veŗ vaļā muti, paprasīt Briselei 
vai Vašingtonai - vai drīkst? (..) 
Viņu darba devēji sēž aiz Latvi -
jas robežām, un tiem jau nu 

Latvijas intereses noteikti nav 
pirmā vietā.” Piedošanu, bet vai 
šie teikumi neatgādina padomju 
propagandas spriedelējumus par 
latviešu buržuaziskajiem nacio-
nālistiem, kas pārdevušies rie-
tumzemju imperiālistiem? 

Ja neskaita Sorosu tālajā Ņu -
jorkā, kuŗš noteikti nelasa NRA, 
šīs avīzes spilgtākā publicista 
Māŗa Krautmaņa ģiftīgo bultu 
galvenais mērķis ir Sarmīte Ēler-
te. Krautmanis raksta, ka vi  ņai 
un viņas sklolēniem “gluži kā 
tādiem Reicha tautas apgaismī-
bas un propagandas ministrijas 
ierēdņiem vienmēr ir bijuši la bie 
un sliktie” un tā tālāk. Ja šo Māŗa 
Krautmaņa domu noved līdz lo -
ģiskam galam, tad iznāk: Ēlerte = 
Gebelss. Jo Dr. Jozefs Gebelss 
taču bija Lielvācijas propagan - 
das ministrs. Arī tas at  gādina 
pa     domju aģitpropa paņē mienus. 
Krautmani dziļi apbē dina tas, ka 
Ēlertei un viņas do  mubiedriem 
“izdodas polītiska jos valgos ie -
vilkt arī dažu patiesi talantīgu, 
spožu mākslinieku, kuŗš, savā 
teātŗa vai literātūras pasaulē dzī-
vodams, varbūt īsti neapzinās, 
kas uz zemes notiek”. Domāts te 
ir Alvis Hermanis - pasaulē pa -
zīstams un cienīts te  ātŗa režisors, 
ļoti latvisks, jā gan, un reizē ei -

ropisks. Krautmaņa mājiens       
man atgādina, piedo diet, Žda-
nova spriedumu par Annu Ach-
matovu - nepazīst dzī vi, mīt zi -
loņ kaula tornī... Alvja Hermaņa 
nāves grēks ir tas, ka viņš pieslē-
jies lietussargu nesē jiem, Meie-
rovica biedrībai, Vie no tībai. 

Benam Latkovskim un Mārim 
Krautmanim Apollo portālā pie-
balso publiciste Maija Krūkle, 
norādot uz „Ēlertes zemapziņas 
izpausmi”: raugi, Sarmīte teikusi, 
ka Lembergs esot nederīgs prem-
jēra amata kandidāts, jo bez tie-
sas atļaujas nevarot izbraukt no 
valsts un neprotot angļu valodu. 
Ēlerte, apgalvo Maija Krūkle, 
„paģēr jauno kaklakungu valo-
du”, un viņas vēl nesen vadītais 
laikraksts Diena „vienmēr bijis 
cienīgs pasaules finanču oligar-
chijas rupors”. Ēlerte „vairāk nekā 
10 gadus ir dalījusi starptautis -
kās oligarchijas spilgta pārstāv -   
ja - Džordža Sorosa naudu tiem, 
kas bija gatavi attīstīt un tālāk 
propagandēt starptautiskās fi -
nan ču oligarchijas ideālas valsts 
modeļa idejas”. Maija Krūkle ne  bija 
gatava - un palika bešā. Vai tā? 

Līdz 2. oktobrim palikušas 
če tras nedēļas. Tikmēr iet jautri, 
skan spalgi. 

 Franks Gordons

Latviešu emi g-
rā cija mūsu valstij 
ir devusi divas 
dāmas, vārdā Vai-
ra, no kuŗām vie-
nai Latvijas polī-
tikā ir bijusi mil-
zīga, otrai – ma -

zāka, tomēr nozīmīga loma. Pro-
tams, runa ir par kādreizējo 
Valsts prezidenti Vairu Vīķi-
Freibergu un par Saeimas depu-
tāti jau kopš 1998. gada Vairu 
Paegli.

Šajās dienās man kļuva zināms, 
ka V. Paegle ir nolēmusi no Lat-
vijas aizbraukt un turpmāko dzī-
vi atkal veidot Amerikas Savie-
notajās Valstīs, kur viņa kādreiz 
Konektikutas pavalstī ieņēma 
augstu valdības departamenta 
posteni, kā arī bija Pasaules brī -
vo latviešu apvienības priekšsē-
de. Trimdas polītikā V. Paegle 
aktīvi ienāca pagājušā gadsimta 
90. gadu sākumā. Toreiz es dar-
bojos ALA, un kopš tā laika Vai-
ra man ir bijusi laba paziņa un 
varbūt arī draudzene. Kad 1998. 
gadā viņa man pateica, ka  kļūs 
par kandidāti Tautas partijas 
(TP) sarakstā, es priecājos - pat 
ļoti. Cilvēks ar plašu pieredzi 
valsts darbā Latvijai bija vaja-
dzīgs toreiz un būtu vajadzīgs        
arī tagad. Arī šogad V. Paegle 
kan didē uz vietu Saeimā, šoreiz 
no Vienotības saraksta, taču, ja 
vi  ņu ievēlēšot, viņa savu vietu 
atdošot nākamajam kandidātam 
sarakstā, jo lēmums par atgrie-
šanos Amerikā ir pieņemts un 
negrozāms. Būtībā tā nav pati 
godīgākā pieeja – kāpēc  kandidēt, 
ja cilvēks  vairs nevēlas būt depu-
tāts? Bet tas te nav galvenais.

Galvenais ir tas, ka reti kuŗš 
cilvēks Latvijas polītikā ir ticis    

Vaira II
tik ļoti apstrādāts (negātīvā 
nozīmē) jeb, kā Latvijā mēdz 
teikt, „apčakarēts”  kā Vaira Pa -
egle. 1999.  gadā TP viņu izvirzīja 
Valsts prezidenta amatam, bet 
velti – toreiz (un arī tagad) Valsts 
prezidenta kandidāta izvēlē sva-
rīgākas bija un ir partiju inte-
reses, nevis jautājums - kuŗš cil-
vēks amatam būtu visvairāk pie-
mērots. Tas bija  gads, kad par 
pre zidenti kļuva Vaira Vīķe-Frei-
berga, un toreiz, protams, Lat-
vijai ļoti laimējās. Rīgas pilī nā -
kamos astoņus gadus saimnie-
koja izcili inteliģenta sieviete, 
ku  ŗa  Latvijas spalvas spodrināja 
ne vien starptautiskā kontekstā, 
bet arī iekšlietās, lai gan diemžēl 
ne vienmēr bija ar stingru mu -
gur  kaulu.  Ar stingru mugurkau-
lu un starptautisko atzinību         
būtu bijusi arī Vaira Paegle. Par 
to es nešaubījos toreiz un 
nešaubos arī tagad.

2008. gadā TP V. Paegli izvirzīja 
citam amatam, kuŗā viņa būtu 
bijusi absolūti spīdoša,  - vēstnie-
ce Apvienoto Nāciju Organizā-
cijā (ANO). Taču Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers viņas kan di-
dātūru noraidīja pat pēc tam, 
kad to vienbalsīgi bija atbalstī -
jusi Saeimas Ārlietu komisija. 
Pre zidenta skaidrojums: pārāk 
polītiska persona, tas „neiet kras-
tā”.  V. Paegle pati atzina, ka „par-
tijas piederība nevar būt garan-
tija kāda amata ieņemšanai, bet 
tā nedrīkst kļūt arī par ierobe-
žojumu,” - taču prezidenta lē  -
mums pa  lika negrozāms un vēst-
nieka amatu ieguva ilggadējais 
Ārlietu ministrijas darbinieks 
Normans Penke. 2009. gadā             
V. Pa  egle kandidēja Eiropas Par-
lamenta vēlēšanās no TP saraks-
ta, bet partija cieta absolūtu 

fiasko –  ieguva 2,78% balsu. Ar 
to nepietika, un Vaira palika arī 
bez šā amata.

Taču lielākās klapatas Vairai  
bijušas iekšpolītikā un partijas 
lietās. TP aprindās viņa skaitījās 
„disidente,”  jo, starp citu, iebilda, 
kad pēc septiņu gadu pārtrau-
kuma partijas spicē atkal uzra -
dās tās dibinātājs Andris Šķēle 
(„Viņš drusciņ atgādina tādu 
ceļotāju laikā, kas no 2002. gada 
ieradies  2010. gadā”). Pirms tam 
Vairai Paeglei bija nācies ar sa-
kostiem zobiem balsot par visai 
daudziem muļķīgiem lēmu-
miem, kas bija polītikas konjun-
ktūrā, nevis sabiedrības interesēs 
pamatoti, jo partija visiem sa-
viem deputātiem bija noteikusi 
obligāto balsojumu. A. Šķēles 
atgriešanās V. Paeglei bija pēdē-
jais piliens kausā, viņa no par-
tijas izstājās, kādu brīdi darbojās 
par neatkarīgu, pie frakcijām ne- 
piederīgu deputāti, bet pēc tam 
pieslējās Pilsoniskajai savienībai 
(viena no partijām, kas apvieno- 
jušās Vienotībā). 

V. Paegle žurnālistei Sallijai 
Benfeldei teikusi, ka viņas lē- 
muma pamatā, starp citu, ir arī 
fakts, ka pamest Latviju nolē-
musi  V. Paegles meita ar ģimeni, 
jo mūsu valstī valda pārāk krie-
viska vide un cilvēkam bez krie-
vu valodas prasmes ir grūti at-
rast darbu. Viena pati Latvijā 
dzīvot V. Paegle nevēloties. Te nu 
varu piebilst,  ka es bez krievu 
valodas prasmes Latvijā esmu 
dzīvojis jau 20 gadus un nevaru 
teikt, ka tāpēc man būtu  bijušas 
problēmas, taču es lielākoties 
darbojos „kā brīvmākslinieks” 
un zinu, ka bez krievu valodas    
es nevarētu strādāt, piemēram, 
ne veikalā, ne trolejbusā, kur 

jāprot runāt ar visiem klientiem. 
Tas, protams, ir nožēlojami un 
uzskatāmi rāda, cik ļoti mūsu 
valsts nav bijusi spējīga integrēt 
visu sabiedrību kopumā, bet tā 
nu tas ir.

Vēl man noteikti jāpiebilst, ka 
bijušās trimdas latviešiem tomēr 
ir cits pasaules skatījums nekā 
tiem, kuŗiem liktenis bija lēmis 
uzaugt Padomju Savienībā. Emig- 
rācijas latvieši  nav gatavi pie-
ņemt domu, ka valsts pārvaldei 
jābūt korumpētai, pārpilnai ar 
„savējo” bīdīšanu visos virzienos, 
ka tā var ignorēt sabiedrības in- 
tereses, būt augstprātīga un graut 
valsts tautsaimniecību, – tādai, 
kāda ir bijusi mūsu pārvaldes 
sistēma vismaz kopš tiem lai-
kiem, kad Tautas partija uzvarēja 
2006. gada vēlēšanās un nosprie- 
da, ka nu tai ir tiesības darīt visu, 
kas vien ienāk prātā. Tas, pro-
tams, nav nekas  universāls.  Ir 
pietiekami daudz Latvijā dzimu-
šu latviešu, kuŗiem es labprāt 
uzticētu valsts vadību kaut rīt ap 
brokastu laiku. Tāda ir Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra 
Kalniete. Tāda ir Vienotības 
kandidāte un kādreizējā laik-
raksta Diena redaktore Sarmīte 
Ēlerte. Tāds ir cilvēks, kas 2007. 
gadā Valsts prezidenta vēlēšanās 
zaudēja Valdim Zatleram,- Ai -
vars Endziņš. Arī Solvita Ābolti-
ņa vai Linda Mūrniece no parti-
jas Jaunais laiks. Latvijas patiesi 
korumpētajās polītiskajās parti-
jās emigrācijas latviešu ir maz    
vai to vispār nav. Un tas attiecas 
arī uz tām partijām, kuŗu no -
sau kumā  ir  it kā atraktīvi jē -
dzieni - „tēvzeme,” „brīvība,” 
„zem  nieku” un „zaļā.”  Tās ir bi -
ju  šas aktīvas dalībnieces tajās 
mūsu valsts valdībās, kuŗas Lat-

vijas tautsaimniecību iegrūda 
dziļā grāvī un pēc tam izlikās,        
ka nekas tik  briesmīgs nav no -
ticis. Piedevām PLL polītikāņi 
tagad nikni apkaŗo attiecības ar 
Starptautisko valūtas fondu, ku -
ŗas nodibināja viņu pašu pār-
stāvis valdības vadītājs Ivars 
God  manis. Vārdu sakot, ne vien 
korumpēti, bet arī liekuļi.

Līdz Saeimas vēlēšanām nu 
vairs ir palicis nepilns mēnesis. 
Ne pirmo reizi un droši vien arī 
ne pēdējo gribu ārvalstīs dzī vo-
jošos Latvijas pavalstniekus  aici-
nāt vēlēšanas uztvert ar vislie -
lāko nopietnību un, ja cilvēki 
vēlas redzēt tādu Latviju, kas  nav 
banānu republika, tad zināt, kā 
rīkoties. Arī Vienotība nav viena 
vienīga rožu dobe, tās ietvaros 
Jaunais laiks, tāpat kā citas par-
tijas, nav varējis atturēties no 
do   mas, ka dažādos valsts un pa  š-
valdību amatos ir iebīdāmi par-
tijas „savējie”, nevis profesionāli 
cilvēki. Taču brīdī, kad valsts 
vadībā bija pārāk daudz pār - 
lieku pašpārliecinātu polītikāņu, 
Jaunais laiks bija opozicijā. Un 
joprojām Vienotība ir tā partiju 
alianse, kas visskaidrāk norāda, 
ka valsts polītika var būt arī go -
dīga un tiesiska. Tās kandi-       
dātu sarakstā ir arī kādreizējais 
ALA aktīvists un Latvijas vēst-
nieks Amerikā Ojārs Kalniņš,        
kā arī izcilā polītisko zinātņu 
doktore Rasma Kārkliņa. Abi 
Lat vijas polītikai darītu tikai 
godu.

Bet Vairai Paeglei vēlu  tikai un 
vienīgi visu labāko. Lai viņai ilgs 
mūžs un laba veselība, un pal -
dies par to, ko viņa ir centusies 
darīt Latvijas labā. Kā izrādījās, 
ne īstajā partijā, un tomēr.

Kārlis Streips
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Reiz Vaira VīķeFreiberga cilvēku 
tūkstošus aicināja kopā skandēt   
un noticēt «Mēs esam vareni!». Ta 
gad prezidente iesaka katram ie 
skatīties spogulī, novērtēt pašam 
savus darbus un necerēt uz guru 
vai glābējiem no malas.

Sievišķīgais kostīms izskatās        
kā kompromiss starp Vairas Vīķes-
Frei  bergas prezidentālo stāju, ku -
ŗa ne par matu nav mainījusies 
kopš Rīgas pils laikiem, un ne -
ciešamo svelmi, kas šodien cepina 
pilsētas centru. Mūsu saruna no -
tiek Brīvības ielas dzīvoklī, pa   
kuŗa logiem skatiens uzreiz pie -
ķeŗas slaidajai Mildai virs liepu 
alejas un Ministru kabineta smag-
nējai ēkai. Valdības un polītiķu 
ik   dienas cīņām tepat pāri ielai       
gan prezidente vairs neseko tik 
skrupulozi - tā secinām, saņemot 
ieinteresētus precīzējošus jautā-
jumus par to, kuŗš ir vienas vai 
otras polītretorikas pērles autors. 
Viņa gūst gandarījumu, aktīvi ie -
saistoties starptautiskajā apritē, jo 
«man rūp cilvēce kā tāda».

Pavasarī spērusi kāju uz vēlē-
šanu kampaņas skatuves, nosūtot 
draudzīgu apsveikumu Vienotī 
bas dibināšanas kongresam un 
vē   lāk rosinot iedzīvotājus paraks-
tī ties par atbalstu ģenerālproku-
rora Jā  ņa Maizīša pārvēlēšanai, 
ta   gad pre   zidente paliek pie aici-
nājuma iet uz vēlēšanām, domāt 
pašiem ar savu galvu un noslēgt 
laulības ar savu valsti, no sirds 
uzņemoties atbildību par to.

Savulaik Dziesmu svētku es  -
trā  dē jūs aicinājāt cilvēkus būt 
stipriem, vareniem, ticēt sev. Ta -
gad, pirms vēlēšanām, kuŗās 
Lat  vijas liktenis izšķirsies dau-
dzus gadus uz priekšu, jūsu       
balss polītiskajā diskusijā ne -
skan. Kāpēc? Ko jūs šobrīd teik-
tu cilvēkiem? 

Es tikko nāku no sēdēšanas 33 
gradu karstumā, lai ierakstītu di -
vas uzrunas tautai. Tā ka teikt,         
ka mana balss neskan, ir, maigi 
izsakoties, netaisni un neprecīzi. 
Protams, es aicinu katru izteikt 
sa vu domu un balsot.

prezidentūras laikā jūs veltījāt 
visus spēkus, lai nostiprinātu 
Latviju kā pilnvērtīgu Rietumu 
demokratijas valsti. Taču to, ko 
jūs dēvējāt par atgriešanos Rie-
tumu saimē, tagad daļa polītiķu 
sauc par klanīšanos Rietumiem 
vai pat par «finanču okupāciju». 
Nesen Saskaņas centra līderis 
izteicās par «trešās republikas» 
būvēšanu un faktiski redz valsti 
kā Krievijas polītisko satelītu. 
Ko jūs esat gatava darīt, lai šāds 
pavērsiens Latvijā nenotiktu? 

Es tā kā mazais Ansītis Holan-
des teikā ar pirkstu aizsargvaļņa 
plaisā negrasos apturēt ne jūras 
stichiju, ne viena pati uzņemties 
visu atbildību par Latvijas notu-
rēšanu Rietumu valstu saimē. As -
toņus gadus smagi strādāju, lai 
palīdzētu to izkaŗot un nodroši-
nāt. Esam atguvuši neatkarību, un  
pilsoņiem ir iespēja savu viedokli 
paust gan vēlēšanās, gan citos        
veidos ikdienā. Tas ir demokra-
tijas sasniegums un mūsu nākot-
nes pamats. Nav tā, ka mamma, 
paps, vadonis, guru vai autoritāte 
tagad izglābs no atbildības un       
visu atrisinās pilsoņu vietā. Šī in -
fantilā atkarība ir viena no lietām, 
pret kuŗu savā prezidentūrā es  mu 
visu laiku centusies cīnīties.

VVF neglābs

Pusgadsimtu totālitārā sistēma 
ir šādu attieksmi veicinājusi - pa -
sīvitāti, bezspēcību un infantilu 
labā cara jeb prezidenta aizgād-
niecību vai, kā noziedzīgajā pa -
saulē, savu  «jumtu». Piemēram, 
mū   su biznesa pasaulē tiem, kas 
sēž Centrālcietumā, un tiem, kuŗi 
rosās vēl ārpus restēm, ļoti bieži       
ir izpratne, ka normālā dzīvē ir 
vajadzīgs savs «jumts». Bet brīvā 
valstī katram brīvam cilvēkam ir 
arī atbildības nasta par to, lai nāk-
tu ar savu pienesumu kopējai 
drošībai, suverēnitātei un gaisot-
nei, kas valda sabiedrībā. Un ne -
rādi te ar pirkstu ne uz mani, ne   
uz kādu citu, bet, pilsoni, - skaties 
spogulī pats uz sevi, ko tu esi da -
rījis, lai nekādi ļauni pavērsieni 
mūsu Latvijā nenotiktu?!

Kādi ir svarīgākie jautājumi, 
kuŗus jūs uzdotu polītiķiem, 
domājot par izvēli oktobrī?

Vispirms, kā viņi īstermiņā re -
aģēs uz situāciju, kas ir ļoti vien-
kārša un skarba, - vai nu valsts 
ban  krotē, vai aizņemas no starp-
tautiskajiem aizdevējiem, un lū -
dzējs nav pavēlnieks. Ja kāds mē -
ģina populistiski iestāstīt, ka mēs 
tagad aizņemsimies miljardus,       
bet ar stingru mugurkaulu tur vi -
sus izdancināsim un izmācīsim, 
kā dzīvot, - nu, vai tad tiešām sa -
vus vēlētājus par tik muļķiem tur, 
ka cilvēki to nesaprot?

Un tad, kā jūs ilgtermiņā sāksit 
gatavoties, lai mēs tos parādus 
spētu kādu dienu atdot, jo mēs 
esam dziļā bedrē, šaubu nav. Bet 
mēs neesam vienīgie, ir kļūdas 
darītas pa visu fronti visā pasaulē. 
Tāpēc mums ne vienmēr pelni         
tik ļoti jābeŗ sev uz galvas, it kā 
mēs būtu tie vienīgie idioti, bet 
visi citi milzīgi gudri.

Man šķiet ļoti nelaimīga apstāk-
ļu sakritība, ka pasaules ekono-
miskā krize daudzos ir radījusi 
pārliecību, ka Rietumu pasaule 
mūs ir pievīlusi. 1991. gadā Pa -
domju Savienība sabruka savas 
dzīvotnespējas dēļ, un tagad ka -
pitālismam, brīvā tirgus sistēmai 
un visām Rietumu vērtībām arī        
ir sava nopietna krize, kāda nav 
piedzīvota kopš 1929.gada. Neva-
ram pārmest ļaudīm, ka viņi ir 
ap  jukuši. Pēc divdesmit neatka rī-
bas gadiem viņi varētu būt gai -
dījuši, ka ātrā tempā pievieno-
simies tam, ko Rietumi ir sa  snie-
guši iepriekšējā pusgadsimtā, 
nevis būs smags atkritiens atpa -
kaļ un pārkarsušās ekonomikas 
skarba piezemēšanās. Par to gan 
mēs tikām brīdināti vairāku ga -   
du gaŗumā, ka izaugsme ir laba 
lieta, bet tai jābūt racionālos 

rāmjos, un ekonomikas pārkar-
šana uz aizdevuma un iekšējā pa -
tēriņa rēķina vien jau nav ilgt-
spējīgas attīstības pamats.

Vai nešķiet paradoksāli, ka 
tieši tie polītiķi, kuŗu bezat-
bildības dēļ Latvijā krize bija 
īpaši smaga, tagad izeju no tās 
mums sola draudzībā ar Krie-
viju? 

Atceros, mēs rēgulāri runājām 
ar premjēru Kalvīti, ka Latvijai        
tik maz pietrūkst, lai atbilstu ei -
rozonas kritērijiem, un vai neva-
jadzētu tomēr enerģiskāku rīcību, 
lai kontrolētu inflāciju, kas parā-
dījās kā biedīgs signāls. Un bija 
ļoti populistiska atbilde no Tau -  
tas partijas, un visi koalicijā bija 
brīnišķīgā vienprātībā, ka rullē -
sim tik uz priekšu, celsim algas, 
ļau  sim ņemt aizdevumus, jo tad 
mēs visi kā polītiķi būsim popu-
lāri. Būtu svētīgi, ja katrs varētu 
savu daļu atbildības izskaidrot, kā -
pēc toreiz to pārkaršanu neaptu-
rēja. Atbilde būs viena - tauta taču 
prasīja, solīja iet ielās, ja nedabūs 
lielākas algas.

pašlaik tauta neprasa, ka 
mums noteikti jādodas atpakaļ 
maskavas apkampienos, kāpēc 
tad viņi to mēģina? 

Manas prezidentūras laikā tā -
das domas nedzirdēja; vienīgi no 
kriev  valodīgām partijām. Ir pa  rā-
dījies jauns, dīvains elements re -
torikā. 

Tas sākās ar Parex bankas sa -
brukuma draudiem. Valstij bija 
jā   iegulda līdzekļi bankā, ir bijuši 
lieli valsts izdevumu samazinā-
jumi uz iedzīvotāju rēķina, un 
iedzīvotāji par to ir nelaimīgi. Uz 
ko novelt vainu? Nu, protams, Ei -
ropa ir vainīga, ne jau mēs paši. 
Un, ja tā, kas cits tad mums at -      
liek - vai nu Dievs debesīs, vai nu 
doties uz otru debess pusi, jo citur 
nav kur. Ko tad - mēs Afrikas Sa -
vienībai pievienosimies?

Ukrainas piemērs rāda, ka ir 
citas vietas, kur aizņemties, - var 
atteikties no sadarbības ar Ei -
ropas Komisiju un Starptautis -
ko Valūtas fondu un dabūt mil-
jardus no Krievijas. 

Bet tad ir vajadzīgs kaut kas,         
ko dot pretim. Ko tad mēs pār-
dosim? Ukrainas gadījumā tā pati 
Melnās jūras flotes baze Krievijai 
ir interesanta, lai iemainītu pret 
izdevīgām gāzes cenām. Latvijā 
ne   esmu nevienu konkrētu priekš-
likumu dzirdējusi, ir tukša ru -
nāšana.

piemēram, Krievija jaunajā 
ār   polītiskajā koncepcijā ir        
skaidri pateikusi, ka Baltijas 
valstīs jāuzpērk aktīvi stra tē-

ģiskajos enerģētikas, teleko mū-
nikāciju un citos uzņēmumos. 
Vai neprivātizēto valsts uzņē-
mumu pārdošana būtu pieņe-
mams darījums? 

Katram saprātīgi domājošam 
cil vēkam tā ir elementāra arit mē-
tika. Kaut gan cenas neviens vēl 
nav piedāvājis, protams, visu par 
lētu naudu mēs atdotu un tad        
par dārgu naudu to lietošanu 
dabūtu pirkt atpakaļ, plūs būtu 
riskējuši ar savu suverēnitāti.         
Kā darījums tas būtu slikts no vi -
siem iespējamiem izvērtējumiem 
salīdzinājumā ar to, ko Latvijai 
dod SVF. Kaut gan par SVF teik - 
šu atklāti, tas nav mīlēts pasaulē. 
Manos starptautiskajos kontaktos 
ir zinīgi ļaudis, kas saka - nokļūt tā 
nagos ir tāpat kā sātana nagos 
nokļūt.

Bet jūs redzat alternātīvu? 
Es personiski neredzu, nē.
Turklāt aizdevējs jau ir arī 

Eiropas Komisija. 
Tieši tā, te runa ir par Eiro -       

pas solidāritāti. Diemžēl Grieķijas, 
Por  tugales un Spānijas dēļ Eiro -  
pa nav tik labā situācijā, lai ar pla-
šu žestu varētu aizdot visu, ko va -
jag, bet nav arī tik sliktā, ka ne -
varētu. Te varētu runāt par kādu 
tirgošanos. Nevajag aizmirst -        
pati ES arī ir nozīmīga SVF ie -
guldītāja.

Jūs minējāt, ka no polītiķiem 
skan nedzirdēta retorika. Urba-
noviča kungs ir piedraudējis -       
ja nebūs valdība, kas būvēs      
«trešo republiku», tad Latvijā 
būšot Biškeka. Jūs nupat esat 
atgriezusies no Kirgizstānas un 
zināt, ko nozīmē etniskā var-
darbība. Līdz šim neviens no-
pietns polītiķis nebija tā drau- 
dējis, bet reakcijas no amatper-
sonām nav. Ko jūs atbildētu         
uz šādu retoriku? 

Ja es būtu prezidenta krēslā, 
katrā ziņā aicinātu Latvijas dro-
šības organus izvērtēt šādu pazi-
ņo jumu nopietnību. Ja tas ņe -
mams nopietni, tad ir reāli draudi 
valsts suverēnitātei un drošībai. 
Drošības organiem tādam polī ti-
ķim vajadzētu pavaicāt, vai viņa 
partijai ir prātā kādas rīcības šajā 
virzienā vai viņam tikai mēle pa -
slīdējusi un viņš izvēlējies nelai-
mīgu metaforu. Ja rezultāti ne -
patiks, iesim ielās - tas nav veids, 
kā būvēt demokratiju, tas ir ceļš   
uz asinsizliešanu.

Vai, dzirdot šos citātus par 
Biškeku un trešo republiku,   
jums nerodas bažas, ka viss jūsu 
prezidentūras darbs var izputēt? 
Vai jums nav interese aktīvāk 
iesaistīties šajā priekšvēlēšanu 
laikā un palīdzēt cilvēkiem iz -
darīt izvēli? 

Tādu dziesmu dzirdu no ļoti 
daudziem. Es jau teicu - nedomā-
ju, ka latviešu pilsonim ir vaja-
dzīga mamma, kas pasaka, par ko 
balsot. Es biju nācijas mamma, 
savus astoņus gadus nokalpoju.       
Ja ļaudis man vēl šodien uzticas, 
paldies par to, bet man bija mēr-
ķis, lai viņi paši uzņemas savu 
atbildību. Tad mēs būsim stipra 
valsts un stipra tauta. Ja gaida, lai 
bijusī prezidente ar pirkstiņu pa -
rāda, ko vēlēt, tad gan mums ir 
drūma nākotne. Vajadzētu katram 
būt savai galvai. Ja nevar starpī -   
bu saskatīt starp kandidātiem,         
tad es ar savām divām rokām arī 
viņus neizglābšu no posta.

Kāpēc Latvijā ir šis para -        
dokss - kaut gan vēlēšanas ir 
brīvas,  tomēr parlaments ir ne -
populārs un cilvēki neizvērtē 

polītiķu darbus, nepieprasa         
īstas pārmaiņas polītiskajā vidē 
un pēc vēlēšanām tūlīt atkal seko 
vilšanās? 

Var salīdzināt ar citām valstīm, 
kuŗas esmu iepazinusi un kuŗas 
arī nav mainījušās. Tamdēļ, ka ir 
savas intereses tiem, kas atbalsta 
pie varas esošos. Ja nav tikai maza 
saujiņa negodīgu polītiķu - kā           
nu kuŗā valstī, daudzās viens vie-
nīgs autoritārs prezidents ar savu 
ģimeni -, bet, ja šie resursi un it 
se   višķi nelegāli iegūtie resursi         
tiek dāsni dāvāti pietiekamam 
skaitam atbalstītāju, tad diemžēl 
notiek valsts nozagšana un valsts 
pārvalde arvien vairāk krimi nā-
lizējas. Mums ir ļoti jāuzmanās,     
lai pa šo slideno laipu nesākam 
slīdēt uz leju, jo valstīm, kas tajā 
bezdibenī nogāžas, ir grūti izkār-
pīties.

Ja mūsu valstī atkal un atkal jā -
dzird fraze: «Viņš ir gan daudz 
sazadzies, bet ir arī citiem devis un 
tamdēļ ir mans varonis,» - tātad 
cilvēki diemžēl nesaprot, ka tās 
kripatas viņiem tiek dāsni dalītas 
no sazagtā, kas viņiem pašiem kā 
pilsoņiem principā būtu piede-
rējis. Vai cilvēki, Eiropā dzīvoda-
mi, vai izglītota tauta var tiešām 
tādā līmenī domāt? Te mums ir        
tā izvēle, dārgie tautieši, - kas tad 
mēs vēlamies būt?

Vai jūs redzat polītikas pro-
cesā kādus āķus, aiz kuŗiem 
pieķerties, lai pa to laipu neno-
slīdētu? Valsts prezidents ir rosi-
nājis diskusiju, lai palielinātu 
prezidenta pilnvaras, - vai tas ir 
pareizais virziens? 

Satversmē ir minimālākā vara, 
ko parlamentārā republikā prezi-
dentam var iedot. To varētu pa -
pla šināt, piemēram, prezidents 
varē tu proponēt Saeimai augstā-
kās amatpersonas, piemēram, 
valsts kontrolieri, ombudsmenu, 
KNAB vadītāju u.c., lai izvairītos 
no tā cirkus, kas mums bieži no -
tiek. Protams, Saeima pēc tam iz -
dara pēdējo izvēli.

Satversmē vajadzētu ierakstīt   
arī punktu, ka nevar atlaist pre -
zidentu bez impīčmenta proce-
dūras un tiesiskas viņa darbības 
izvērtēšanas. Mums ir ļoti neade k-
vāta Satversme šajā aspektā.

Ja prezidenu vēlētu tauta, vai 
jūs apsvērtu atkārtotu kandi-
dēšanu? 

Domāju, tas jautājums nav ak -
tuāls.  Parlamentārieši paši nepa-
vi sam negribēs atsacīties no sa vām 
privilēģijām, un es to neredzu kā 
reālu variantu tuvākajā nākotnē.

četru gadu laikā valsts nav 
spējusi tikt līdz gala spriedu-
mam lietās pret partijām, kas 
2006. gadā rupji pārkāpa finan-
cēšanas nosacījumus un, var 
teikt, nopirka vietas Saeimā ar 
masīvu reklāmas kampaņu. Kā 
izvairīties no šādām problē-
mām? 

Nav šaubu, ka jābūt stingriem 
li  kumiem, kas nosaka pieļauja-
mos priekšvēlēšanu reklāmas iz -
devumus, kā arī tiesībsargājošām 
instancēm, kas gādā, lai likumi 
tiktu respektēti. 

Bet par to, ka cilvēku balsis var 
nopirkt... Balsis nopirkt nevar, ja     
ir vēlēšanu kabīne, kur neviens        
ar pistoli pie deniņiem nestāv, kā 
man mamma stāstīja, - kad ienāca 
krievi 1940. gadā un milicis atnāk 
ar pistoli un saka, - jūs, pilsoni, 
iesit nodot savu balsi par vienu 
vie nīgo sarakstu, kas bija pre-
zentēts. 

Nellija Ločmele, 
Aivars Ozoliņš

(Turpināts 7. lpp.)
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Izņemot šādus apstākļus, cilvēks 
var balsot vienalga par ko, kaut   
vai par citplanētiešiem, ja grib sa -
bojāt vēlēšanu zīmi.

Vai bažas ir par to, ka pilsoņi 
uzķersies uz kaut kādām lētām 
reklāmām? Tad lūgums ar veselo 
saprātu pārdomāt, kad skatās zo- 
bu pastas, tualetes papīra vai par-
tiju reklāmas, cik tas ir reāli? Ja 
cilvēks tiešām notic nereāliem so- 
lījumiem, tad, piedodiet, pats ir  
arī vainīgs. Vajag runāt ar drau-
giem un kaimiņiem, pārdomāt, 
ko dara. Nav jau tā, ka tā reklāma 
piespiež, nav jau hipnoze galu 
galā! Reklāma ir tikai priekšli-
kums, un jums ir vienmēr izvēle 
tai pretoties.

Jums ir privilēģija kā Eiropas 
nākotnes grupas dalībniecei pa- 
skatīties no malas uz Latvijas un 
globālo situāciju. Vai jaunā ASV 
administrācija nepieļauj kļūdu, 
uzskatīdama, ka mūsu reģions  
ir drošībā un nu tik var restartēt 
attiecības ar Krieviju? 

Manas prezidentūras laikā ASV 
prezidents mazajā Latvijā ieradās 
divas reizes. Ļoti šaubos, vai asto- 
ņu gadu laikā prezidents Obama 
kaut vienu reizi spers savu kāju   
uz Latvijas zemes. Būtu labi, ja tas 
notiktu, bet naudu derībās uz to   
es neliktu.

Taču mēs neesam vienīgie šādā 
situācijā, intereses trūkums ir vie-
nādā līmenī visai Eiropai. Ameri-
kāņi savas prioritātes ir pārorien-
tējuši, un tam ir vairāki iemesli. 
Viens tiešām ir tāds, ka mūsu re- 
ģions ir mierīgs un sakārtots un 
nopietnas bažas ASV neraisa. Cits 
iemesls ir bijis jaunās administrā-
cijas vēlme parādīt, cik ļoti tā at- 
šķiŗas no iepriekšējās, kas bija gal-
venais pirmajā prezidentūras ga- 
dā. Tagad jau manām arī citus ie- 
meslus - nopietnas grūtības Afgā-
nistānā, neveiksme, meklējot dia-

logu ar Irānas prezidentu, tas      
pats sakāms par Ziemeļkoreju. 
Domāja, ka, mainot vadības stilu 
un retoriku, ASV izdosies pārvērst 
par draugiem tos, kas iepriekš bija 
mazliet neveikli no Buša adminis- 
trācijas puses daimonizēti kā «ļau-
numa ass» pārstāvji. Diemžēl iz- 
rādās, ka ar viņiem tomēr ne- 
var sarunāties kā ar normāliem 
cilvēkiem. Tas ir skumji, bet tā tas 
ir. Kas attiecas uz Krieviju, tad 
ASV to saredz kā būtisku partne-
ri cīņā pret terrorismu un citos 
jautājumos.

Neskatoties uz zināmu akcentu 
pārbīdi, ASV kā valstij tomēr ir 
savas intereses, kas ir skaidri for-
mulētas un paliek konstantas no 
vienas administrācijas uz nākamo.

Oktobrī mums jāizlemj, vai 
pagarināt misiju Afgānistānā. 
mūsu draugi Rietumos teic, ka 
amerikāņi ir mūsu apdroši-
nāšanas polise un jāpaliek ar 
viņiem līdz galam. Kā vērtējat 
arvien aktīvākos aicinājumus 
izvest Latvijas kaŗaspēku?  

Tas ir nopietni apsveŗams jau-
tājums, es nevēlos teikt, ka viss ir 
balts un melns. Mums sarunās ar 
partneŗiem ir jāizsaka savas rai -
zes par to, vai ieguldītie spēki un 
resursi ir nesuši gaidītos rezultā-
tus, vai attaisnojams ir pieaugo -
šais civīliedzīvotāju upuŗu skaits, 
vai vietējā vara tiešām ir darījusi 
visu, ko mēs varētu no tās sagai -
dīt, lai pati sāktu pārvaldīt savu 
valsti?

Nav nopietni teikt, ka mums 
nav citas izvēles, ka mēs it kā būtu 
kaut kādi amerikāņu ķipari, kam 
pašiem nav ne mazākās lemšanas 
spējas. Ne jau ar mūsu spēkiem 
Afgānistānas kaŗa rezultāts iz -
šķirsies, mūsu devums ir simbo-
lisks un polītisks tikpat, cik mili-
tārs. Tas nozīmē, ka Latvijai jā -
turpina aktīvi līdzdarboties tieši 

NATO polītikas veidošanas struk-
tūrās, un mēs to arī darām.

Kādi ir jūsu jaunākie inte-
lektuālās iedvesmas avoti - inte-
resanti cilvēki, ko sastopat, grā-
matas, kino? 

Es cenšos pabeigt tos darbus, 
kas bija aizsākti, uzņemoties pre-
zidentūru. Šopavasar publicēju 
savas esejas par kultūru un lat-
vietību, kas vēl aizvien ir aktuāls 
temats. Šī grāmata ir daļa no        
mana dialoga ar sabiedrību.

Mans ilggadējais projekts ar 
Saules dainām turpinās, esmu no -
nākusi līdz Gaišajai saulei, šis 
manuskripts jau tuvojas noslē-
gumam. Memuāru rakstīšana lē -
nām kustas uz priekšu. Man ir 
aizsākti zinātniski darbi, ko, ja 
Dievs dos veselību, gribētos arī 
pabeigt.

Man ir daudz izdevību tikties         
ar interesantiem cilvēkiem visā 
pasaulē, kā arī uzrunāt ļaudis par 
Eiropas nākotni saistībā ar pār-
domu grupas darbu*. Vēl esmu 
iesaistījusies Starptautiskās kri mi-
nāltiesas upuŗu kompensāciju 
fonda valdē**, lai darītu kaut ko, 
kas uzlabotu to ļaužu situāciju, 
kuŗi ir cietuši no šaušalīgām zvē-
rības izpausmēm konkrēti trīs 
Afrikas valstīs.

Madrides kluba*** kontekstā 
sa   darbojos ar tiem, kas savu         
valsti vēlētos virzīt demokratijas 
virzienā, vai tā būtu Kolumbija, 
Uganda, Kirgizstāna vai kāda cita 
valsts, kur rodas iespēja kādu ma -
zu grūdienu iedot, ja vadītāji ir 
izteikuši vēlmi uzlabot savu pil-
soņu situāciju un mainīt savas 
valsts pārvaldi.

Tas mani aizrauj. Patīkami arī, 
ka ļaudis novērtē, ka nesavtīgi no 
tālas zemes ir atbraucis cilvēks, 
kam varbūt būtu visas tiesības 
baudīt mierīgas vecumdienas, bet 
viņš iegulda savu brīvo laiku un 

enerģiju, lai citiem palīdzētu.    
Man, protams, sava tauta rūp un 
ir pirmajā vietā, bet man rūp arī 
cilvēce. Un tas, ka cilvēki to 
novērtē, man dod gandarījumu.

Nesen jūs ar kungu Imantu 
nosvinējāt zelta kāzas, kas ir 
izcils personiskās dzīves sasnie-
gums. Kā jums šķiet, kāpēc Lat-
vijā ģimenes saites ir tik vājas, ka 
vairākums laulību tiek šķirtas? 

Pirmais, daudzi cilvēki Latvijā 
mēdz agri precēties, pirms ir 
nobrieduši un sapratuši, kādu 
partneri vispār dzīvei vēlētos. Kaut 
gan tagad tas notiek arvien ma -
zāk, tagad vispār neprecas - ir        
trīs bērni, un tad tikai sāk domāt 
par precēšanos.

Otrs - atgadās, ka apprecas          
gan un rodas bērni un ģimene,     
bet nav tā, ko angliski sauc par 
commitment, tā ir atbildības uz -
ņemšanās. Franči pareizi uzska -       
ta - laulība ir kontrakts, tas ir lī -
gums starp diviem cilvēkiem, lai 
nodrošinātu, ka pēcnācējus var 
izaudzināt un izglītot. Šī fun da-
mentālā doma par nopietnām 
sais tībām varbūt kaut kur ir pa -
zudusi. Jo viena lieta ir romantis-
kas attiecības, kopējas izpriecas    
un draudzība, bet, ja nu reiz esi 
par savu partneri uzņēmies at -
bildību, tad tai vajadzētu kaut ko 
nozīmēt. Manā paaudzē vēl tā 
doma bija. Kaut gan mēs abi ar 
vīru it kā jokodamies vienmēr 
teicām, ka noslēdzam līgumu vēl 
uz vienu gadu; ar to negribējām 
teikt, ka mums nav savstarpējas 
atbildības, bet, tieši otrādi, ka mēs 
to atbildību ņemam ļoti nopietni 
un vienmēr apliecinām no jauna.

Nav tālu līdz 2018. gadam,   
kad svinēsim Latvijas simto 
dzimšanas dienu. Vai jums ir 
droša pārliecība, ka nākamajos 
100 gados šajā zemē būs latvieši, 
skanēs latviešu valoda? 

Līdz simtgadei mēs neiznīksim, 
tik ātri viena tauta nevar iznīkt,         

ja nu vienīgi uzmet atombumbu. 
Ziniet, tas būs mūsu rokās. 

Te nu atgriežamies pie izvēles 
un atbildības. Vai tās būs tautas 
svētās laulības ar savu dzimto ze -
mi, vai cilvēki ņems nopietni savu 
atbildību par valsti? Šajā valstī        
būs cilvēki, kas šeit ir dzimuši,         
un tādi, kas atnāks un arī gribēs 
dzīvot, bet visiem pilsoņiem būtu 
jāuzņemas ne tik vien «laulības         
ar pilsētu», kā teicis dzejnieks 
Linards Tauns, bet laulības ar        
savu valsti. Ja latviešiem latvie - 
tība tā no sirds kaut ko nozīmē,         
ja latvieši sapratīs, ka tikai brīvā 
Latvijā tā var vislabāk plaukt un 
attīstīties, tad būs gan Latvija,           
gan latvieši, gan latvietība. Bet, ja 
nāks paaudze pēc paaudzes, kas 
nespēs vai nemācēs mīlēt ne sevi, 
ne savu valsti, tad diemžēl daudz 
kas var pazust uz visiem laikiem. 
Jautājums katram Latvijas pilso-
nim: «Vai tu esi gatavs kaut ko         
arī dot no sevis, ne tikai visu lai -    
ku prasīt atpakaļ? Vai tu esi ga -
tavs saglabāt šo svēto mantoju -
mu, ko iepriekšējās paaudzes ir 
nodevušas tavās rokās?»

* V.Vīķe-Freiberga ir Eiropas 
Sa  vienības nākotnes (2020-2030) 
pārdomu grupas viceprezidente. 
Grupa debatē par ES izaici nā-
jumiem globālizētajā pasaulē, 
izstrādā ES attīstības vīziju.

**Starptautiskās krimi nāl tie-
sas Upuŗu uzticības fonda valdē 
ievēlēta par Austrumeiropas pār-
stāvi. Fonds palīdz atgriezties nor-
mālā dzīvē noziegumos cietušiem. 

*** Madrides klubs apvieno vai-
rāk nekā 70 bijušos demokratisko 
valstu vadītājus, kuŗu mērķis ir 
stiprināt demokratijas vērtības 
pasaulē, daloties savā pieredzē.

VVF neglābs(Turpināts no 6. lpp.)

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) skolotāju seminārs 
notika šī gada 12. un 13. jūlijā 
korporācijas Selonija telpās. Šīs 
divas dienas daudz neatšķīrās no 
citām jūlija dienām, pārsniedzot 
+30 gradu, bet karstums nema-
zināja ne dalībnieku skaitu, ne 
spraigumu semināra nodarbībās.

12. jūlija rīts iesākās ar dalīb-
nieku reģistrāciju – kopā 59 
dalīb nieki no 18 valstīm (Aus- 
t rālijas, ASV, Kanadas, Austrijas, 
Zviedrijas, Lielbritanijas, Īrijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Švei-
ces, Italijas, Dānijas, Nīderlandes, 
Beļģijas, Ungārijas un Latvijas). 
Visu dienu atvērts bija grāmatu 
tirdziņš, kuŗā darbojās čaklie 
palīgi Laila un Toms Grosi un 
kur varēja iegādāties mācību grā-
 matas un materiālus, kā arī bija 
iespēja iepazīties ar jaunām da -
tor  programmām latviešu valo -
das apgūšanai.

Sekoja Daces Copeland (PBLA 
Izglītības padomes priekšsēde) 
ievadvārdi. Viņa no sirds pateicās 
Dainai Grosai (PBLA IP priekš-
sēdes vietniece, sadarbība ar Lat-
viju) par lielo darbu šī semināra 
rīkošanā. 

Tad Dace iepazīstināja da  līb-
niekus ar Izglītības padomes (IP) 
pēdējo piecu gadu paveiktajiem 

Vērtīga pieredzes apmaiņa
 Par PBLA Izglītības padomes rīkoto skolotāju konferenci Rīgā 2010. gada jūlijā

darbiem, kuŗi pierāda, ka sā -
kotnējais mērķis 1976. gadā iz -
vei dotajai IP – uzturēt latviešu 
valodu trimdā - nav mazinājis 
savu aktuālitāti arī šodien, tikai 
vārds „trimda” ir nomainīts ar 
„diaspora”. Ir izdotas vairākas 
mācību grāmatas un darba burt-
nīcas, ir izveidota plaša PBLA IP 
mājaslapa, tiek veidoti konkursi 
un rīkoti semināri un kursi sko-
lotājiem. 

Daina Grosa savukārt pastās-
tīja, ka, tik daudziem latviešiem 
pēdējos gados izbraucot no Lat-
vijas un veidojot latviešu sestdie-
nas un svētdienas skolas, kā arī 
mā  cot latviešu valodu kā priekš-
metu augstskolās plašajā pasaulē, 
ir nepieciešams sanākt kopā, ap -
spriest vajadzības un īpatnības, 
kas saistītas ar latviešu valodas 
mācīšanu gan kā svešvalodu, gan 
kā dzimto valodu reizi nedēļā, 
rei  zi divās nedēļās vai pat reizi 
mē   nesī. Visās pārstāvētajās val- 
stīs kaut kādā kapacitātē var mā -
cīties latviešu valodu! Mums va -
jag ar to tikai lepoties un nekad 
nenokārt galvu par to, ka latvie -
šu valoda nav līdzvērtīga citām 
valodām. Bet, galvenais, mums 
arvien vairāk jāsaprot, ka pie lat-
viešu valodas uzturēšanas ārpus 
Latvijas dzīvojošajiem ir neno-

gurstoši jāpiestrādā un ka visi        
tie, kuŗi kaut uz īsu laiku izbrauc 
no valsts, nevar “gulēt uz lauriem” 
un domāt, ka latviešu bērniem 
latviešu valodas spējas automa-
tiski paliks tajā pašā līmenī, kā -
das tās bijušas,  viņiem izbraucot 
no Latvijas. Organizējot seminā-
ru, tika ievērotas dalībnieku ie -
priekš minētās vēlmes un pro-
gramma veidota pēc iespējas 
daudzveidīga, ar uzsvaru uz prak-
tiskām nodarbībām, ko katrs 
varēs ņemt līdzi kā ceļamaizi uz 
savu mītnes zemi.    

Nākamās runātājas bija pār stā-
ves no Latviešu valodas aģentū-
ras (LVA) – Dace Dalbiņa un 
Dai  na Laganovska. Lai sasniegtu 
savu mērķi - palīdzēt tautiešiem 
ārpus Latvijas latviešu valodas 
ap guvē un saglabāšanā, nodro-
šinot profesionālu metodisko 
atbalstu, LVA jau kopš 2005. ga -
da nodrošina skolotāju darbību 
Krievijas latviešu skolās, kur lat-
viešu valodu māca kā reālu 
priekš  metu vietējās skolās. Tiek 
rīkota intensīva 36 stundas ilga 
skolotāju sagatavošana šim dar-
bam, bet skolēni gada beigās kār-
to prasmju pārbaudi. Rezultātā ir 
veicināta latviskās piederības iz -
jūta un etniskā pašapziņa Krie-
vijas latviešiem, veicināta kultūras 

sakaru attīstība, uzlabota skolo-
tāju sagatavotība darbam ar lat-
viešu diasporu un ir izveidota 
ba   ze diasporas izglītības spe ciā-
listu mācību kursa saturam.

Par pētījumu „Valodas lieto-
jums diasporā: citu valstu prakse 
un Latvijas rīcībpolītikas izvēr-
tējums” runāja vēl divas LVA pār-
stāves – Gunta Kļava un Kristīne 
Motivāne. Informāciju par šo pē -
tījumu var iegūt www.valoda.lv  

Sasāpējis jautājums, ko izrai -
sīja Kristīnes beigu komentārs - 
kā notiek pārnākušo bērnu in -
tegrācija jaunajā skolā Latvijā - 
izraisīja spraigas debates. Cits 
ru  nāja pēc savas pieredzes, cits 
pēc dzirdētiem nostāstiem, taču 
beigās dalībnieki nonāca pie se -
cinājuma, ka principā vienotas 
pieejas nav, katra skola rīkojas 
pēc saviem ieskatiem. 

Pēc tik intensīva rīta cēliena 
Dace Copeland sarīkoja nedaudz 
izklaides. Visi dalībnieki spēlēja 
iepazīšanās spēli, kuŗā, nelieto -
jot valodu, vajadzēja sastāties 
rindā dzimšanas dienu secībā, 
sākot ar 1. janvāri un beidzot ar 
31. decembri. Bez pārpratumiem 
neiztika - kaut kādā veidā, pie-
mēram, aprīlī dzimušie bija no -
nākuši pie februāŗa... 

Pēc kafijas pauzes bija divas 

iespējas. Varēja sekot līdzi pa  neļ-
diskusijai (Una Auziņa (Latvija), 
Laila Grīnberga (Lielbritanija), 
Rita Pelēce (ASV), Helga van 
Slogteren (Nīderlande) un citi) 
par to, kā dažādās skolās tiek        
galā ar atšķirīgiem valodas līme-
ņiem; sekoja Ivetas Asones (ASV) 
tautasdeju mācīšana bērniem. 

Otra iespēja – klausoties An -
dras Zommeres (ASV) stāstīju-
mu par to, kā izveidot skolas 
struktūru un kultūru, man (un 
domāju, dau  dziem šīs lekcijas 
klausītā jiem) acis iepletās izbrī-
nā un mute palika vaļā, cik lo -
ģiski un pašsaprotami bija visi 
Andras stāstījuma punkti, ko 
varbūt ik  dienas steigā ne katra 
skoliņa atceras un ievēro. Pie-
mēram, cik daudz vieglāk ir 
strā  dāt un sa  sniegt rezultātus, ja 
skolotājiem, vecākiem un sko-
lēniem ir no  sprausts viens un  
tas pats mērķis, ja ir noteikta        
un konsekventa secība, kādā    
tiek pieņemti lē  mumi, ja ik -   
viens jaunpienācējs skolēns un 
viņa vecāki, kā arī skolotājs tik -
tu kārtīgi iepazīsti nāti ar skolas 
principiem, saviem pienā ku-
miem un atbildību. 

Publikācija tapusi sa  dar
bībā ar žurnālu Ir

Daina Grosa 
(Turpināts 13. lpp.)
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Pirkšana Pārdošana
AUD/LVL 0.4931 0.5081 
CAD/LVL 0.5207 0.5365 
CHF/LVL 0.5390 0.5554 
DKK/LVL 0.0938 0.0966 
EEK/LVL 0.0446 0.0460 
EUR/AUD 1,4203 1,4635 
EUR/GBP 0.8065 0.8311 
EUR/LVL 0.7001 0.7179 
EUR/USD 1.2467 1.2847 
GBP/LVL 0.8529 0.8789 
LTL/LVL 0.2022 0.2084 
NOK/LVL 0.0875 0.0902 
SEK/LVL 0.0745 0.0767 
USD/LVL 0.5532 0.5672 
 

Šie ziedotāji ir pieņēmuši lē  -
mumu palie lināt stipendiju skai-
tu, jo, vērojot jauniešu uzcītību 
mācību pro cesā, ir pārliecinā ju-
šies, ka viņu ziedotie līdzekļi ir 
drošs ieguldījums Latvijas attīs-
tībā. Vairākkārt Vītolu fondā 
strā dātājus ir iepriecinājušas zi -
ņas, ka atkal kāds dāsns cilvēks, 
kas domā par mūsu tautas nākot-
ni, ir nolēmis svinēt  lielu savas 
dzīves jubileju, sagādājot sev  ne -
atkārtojamo prieku, ko sniedz ie -
spēja palīdzēt citiem. Šogad Vai     - 
ras Vīķes-Freibergas un Iman ta 
Freiberga zelta kāzu jubilejā tika 
ziedots eksprezidentes stipen di-
jai. Nodibinātas arī Almas Alu -
žānes 100 gadu, Astrīdas Jan so-
nes 80 gadu, Ritas Sējas 75 gadu 
jubilejas stipendijas. Savus svēt-
kus padarīt neaizmirstamus spē-
ja arī Ulža Klausa, Ulža Gravas, 
Pēteŗa Pētersona un Aivara Ivara 
Juŗa Sinkas jubilejas reizēs sagā-
dātais prieks tiem jauniešiem, 
kuŗiem nu būs iespēja īstenot 
savu sapni, iegūstot augstāko 
izglītību. Korp! Imeria Anglijas 
kopas 85 gadu jubilejas svinībās 
tika domāts, kā palīdzēt tiem, 
kuŗiem tas ir īpaši nepiecie-
šams.

Katrs cilvēks, kas ierodas Vī -
tolu fondā un izsaka vēlmi palī-
dzēt, ir mīļš un gaidīts. Citi zie-
dotāji spēj piesaistīt plašajai zie-
dotāju saimei vēl kādu sev tuvu 
cilvēku. Astrīdas Jansones ieros-
mē  ceļu uz fondu atrada viņas 
draudzene Nora Mičule, bet Vai-
da Miķīte Jordan par ziedotāju 
kļuva Gunāra un Ināras Reiņu 
ietekmē.  

Liela daļa Vītolu fonda ziedo-

tāju pazīst savus stipendiātus, 
satiekas ar viņiem, kopā apmek-
lē dažādus sarīkojumus un prie-
cājas par veiksmēm un sasnie-
gumiem mācībās, – dažiem jau-
niešiem šie ļaudis kļuvuši par 
īsteniem gara un dvēseles radi-
niekiem. Taču satikties, lai klā-
tienē pateiktos par parādīto uz -
ticību, bieži neļauj attālums, tā -
pēc pateicības vārdi un stāsti par 
cītīgā mācību darbā gūtajiem 
rezultātiem tiek ierakstīti vēstu  -
lē un ceļo pāri visai plašajai pa -
saulei vairākas reizes gadā.

Ikvienam ir zināms fonda sva-
rīgākais vēlējums: ,,Ar izglītību 
dzī  vē sasniegt tādu līmeni, lai 
va   rētu nākotnē palīdzēt citiem,” - 
taču jūlijā saņemtā ziņa, ka vai-
rāk nekā 50 bijušie stipendiāti, 
augstskolu absolventi, ziedojuši 
Draugu stipendijai, kļuva par 
apliecinājumu labo darbu un 
dvē seles dāsnuma nezūdamībai 
un mūžīgam turpinājumam. 

2010./2011. mācību gada Vī -
tolu fonda administrētās sti-
pendijas

mūža stipendijas. Vītolu fon-
da, Alfreda un Sarmītes S. Gravu 
ģimenes, Aleksandra un Austras 
Circeņu piemiņas, Emmas A. 
Kam  pes piemiņas, Miķela un Ie -
vas Gravu piemiņas, Viktorijas 
Mickānes piemiņas, In Memo
riam Dagnija Strautnieks, Kārļa 
Cīruļa, Mirdzas un Zelmas Lūsis 
piemiņas, Osvalda un Ilgas Kēses 
(Selonijas),Annas un Jāņa Cer-
buļu, Evarista un Mārītes Bēr zi-
ņu, Karakasas dāmu komitejas, 
Daugavas Vanagu Toronto no -
daļas, Birutas un Daumanta 
Heis teru, Birutas un Dzintara 

Abu  lu ģimenes, Kanadas un 
ASV latviešu devums,Vairas Vī -
ķes-Freibergas, Korp! Spīdola, 
Vil helmīnes Līnas Ozolas pie-
mi ņas, Jāņa Arvīda Bungs un 
Me  tas Kalniņas Bungs piemi -
ņas, Juŗa Melbārža piemiņas, 
Kor nēlija Dinberga piemiņas, 
LAB-AN, Leopolda Sīpoliņa, 
Pau  la un Ariadnes Dzintaru, 
Mir   dzas un Voldemāra Gulēnu 
piemiņas, Astrīdas un Laimona 
Jansonu, Daugavas Vanagu Ka -
nadas valdes, In Memoriam Bi -
ruta Rubess, Jaunsardzes fonda, 
Oskara un Irenes Dumpju, Valža 
Muižnieka piemiņas.

Fondu stipendijas. Zvejnieku 
ģimenes, Daugavas Vanagu An -
glijas fonda, Elfrīdas un Jāņa 
Rutku fonda, Anglijas Latviešu 
izglītības fonda, Vilmas Silarājas 
piemiņas, Daugavas Vanagu  
Bed  fordas nodaļas, Lielvārdes 
novada, Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļas, Daugavas Vana-
gu  Birminghamas nodaļas, Dau-
gavas Vanagu  Bradfordas noda-
ļas, Daugavas Vanagu  fonda No -
tinghamas nodaļas, Arnolda un 
Helēnas Sildegu fonda, Latviešu 
fonda - Kārļa Irbīša piemiņas, 
Tal su novada fonda.

Organizāciju stipendijas. Pa -
saules brīvo latviešu apvienības, 
korporācijas Fraternitas Lata-
vien sis, Alfreda un Almas Apses 
piemiņas, Elizabetes-Nuarkas lat-
viešu ev.lut. draudzes, Latvijas 
Zontu kluba, Saginavas Latviešu 
kluba, Adelaides Latviešu bied-
rības - Benitas Vembris piemiņas, 
Dienvidfloridas Latviešu bied-
rības, ELJA 50, Ērikas Dēzijas 
Kerģis un mācītāja Eduarda Ker-

VĪTOLU FONDA DEVĪTĀ RAŽA(Turpināts no 3. lpp.)

ģis piemiņas, Globālās Latviešu 
Preses biedrības, Korp! Imerija, 
Anglijas kopas 85 gadu jubilejas, 
LIKA, Rīgas Hanzas Rotari kluba, 
Rīgas Starptautiskā sieviešu klu-
ba, S!K! „Aurora” Kanadā.

Uzņēmumu stipendijas. Vies-
nīcas “Radi un draugi”, “Danske 
Bank”, ERGO, “Latvija Statoil”, 
SEB, SIA “Apsīte”, Pure food, SIA 
Kurekss, “Biko-Lat”, “Microsoft 
Latvia”, “SEB Wealth Mana ge-
ment”, “Lāčplēša Centrs”, “Raivja 
Aršauska Veselības centrs”, Be  ni-
tas Krēsliņas piemiņas, Edgara 
Voļska ģimenes, KPMG Baltics, 
SIA “Ernst & Young”, SIA “In -
flekss”, Žurnālistikas atbalsta. 

privātpersonu stipendijas. 
Aivara Sluča, Buduļu ģimenes, 
Aivara Andersona ģimenes, In 
Memoriam Gaida Rīsbergs, Dul-
cie un Andreja Ozoliņu, Juŗa 
Gra vas piemiņas, Juŗa Vītola, 
Zel mas Brežinskis piemiņas, Gu -
nāra un Ināras Reiņu, Guntara 
Kokoreviča, Annas Māras Hrge-
tič, Kristian Hrgetič, Pētera Hrge-
tič, Kārļa un Ingas Cerbuļu, Jāņa 
Rūvalda, profesora A.Šmidta go -
da, Renātes un Gunāra Duburu, 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas, Viļa un Carolinas Vī -
tolu, Viļņa Viktora Šveics, Ābo-
liņa-Elsiņa, Almas Alužānes 100 
gadu jubilejas, Andŗa un Daces 
Dārziņu, Andreja Alfrēda un Sil-
vijas Zeltkalnu, Georga un Anitas 
Andrejevu, Ārstes Hermīnes 
Med nes piemiņas, Artūra Cipu -
ļa piemiņas, Astrīdas Ilzes Lēven-
šteinas piemiņas, Astrīdas Jan-
sones 80 gadu jubilejas, Ata Bre-
dovska, Baibas Ināras Cīrules 
piemiņas, Balvas Kūlas Bre dov- 

s kas, Briseles latviešu, Bruņa 
Rubesa piemiņas, Cēsu, Dainas 
Eiches piemiņas, Edvīna Kalni -
ņa piemiņas, Edvīna Samuļa, 
Ērika Grūbes, Ernas Bertas Mei-
jas Gurķis un Veltas Meijas Gip-
ters piemiņas, Gundara un Astrī-
das Strautnieku, Hugo un Eleo-
no ras Streipu piemiņas, Ilzes 
Vijas un Vitauta Kalniņu, Ineses 
Auziņas Smitas un Rodžera 
Smita, Ingrīdas Ķirses, Intas 
Ķirses, Īras un Pēteŗa Bolšaitis, 
Jāņa Degļa piemiņas, Jāņa Kār-
kliņa, Jāņa Ķirša, Jāņa un Ainas 
Vējiņu, Jāņa un Natālijas Nei bur-
gu, Jēkaba un Elzas Otlans, Justa 
N. Karlsona un Ievas M. Laukers, 
Kristīnes Anstrats un Janet Geo-
vanis, Leopolda un Kristīnes Kli-
šānu, Līgas Korsts Streipas un 
Lai  mona Streipa, mācītāja Arve-
da Celma piemiņas, Maldas un 
Raimonda Vernera Dzelzkalns, 
Māŗa un Elitas Jurēvicu, Māŗa un 
Zaigas Gaiļu, Metas un Kārļa 
Ave nu, Mirdzas un Alfreda Grā-
matiņu piemiņas, Noras Miču -
les, Ojāra Štāka, Paula Jēkaba 
Anstrata piemiņas, Pēteŗa Pēter-
sona un Aivara Ivara Juŗa Sinkas 
jubilejas, Rasmas Balodes pie-
miņas, Richarda un Zanes Gri-
goru, Rikardo un Martas Pantin, 
Ritas Sējas 75 gadu jubilejas, 
Rūjienas, Sandras Kalnietes, Ta -
nia S.Sweet piemiņas, Ulda Gra-
vas jubilejas, Ulža Klausa jubile-
jas, Vaidas Miķītes Jordan, Vik-
tora un Austras Dreifeldu, Zaigas 
Alksnis, Zirģeļu ģimenes piemi-
ņas, DRAUGU stipendijas. 

Vita Diķe,
valdes priekšsēde

Šodien ir atkal viena no skais-
tākajām dienām visa šī gada 
gaŗumā. Tā ir Vītolu fonda ik -
gadējā pateicības diena, kas no -
tiek viesnīcā „Rīga”. Tur sapulcē-
jas ziedotāji, kam vien ir iespē-
jams šajā brīdī būt klāt. Blakus 
saviem ziedotājiem ir tie stu-
denti, kuŗi šogad studijas ir 
beiguši.

Kā parasti, šajā sarīkojumā ie -
ejot, es samīļoju Vītolu pāri, jo  
ar viņiem es noteikti jūtos kā 
savējā. Apsveicinos arī ar citiem, 
ko te pazīstu. Bijusī klīvlandiete, 
ko par jaunu iepazinu Okupāci-
jas mūzeja darba laikā, - Dzintra 
Bungs ar savu stipendiāti, Uldis 
un Sarmīte Gravas, ko iepazinu 
savā ALAs darba laikā, Spīdolu 
dibinātāja Malda Dzelzkalns ar 
vīru un Latviešu fonda laikā ie -
pazītie Rasma Kariņa un Valdis 
Bērziņš. Esmu starp labiem cilvē-
kiem un draugiem.

Ar ļoti īsu uzrunu klātesošos 
apsveic fonda dibinātājs Vilis Vī -
tols. Bez šo ziedotāju devīgo roku 
un sirds siltuma Vītolu fon ds 
nevarētu pastāvēt, un tieši tāpēc 
fondā krizes nav, jo ziedotāji 
ziedo, un studenti mācās, saka 
Vilis Vītols. 

Tad fonda valdes priekšsēde 
Vita Diķe pie mikrofona aicina 
Vītolu fonda izvēlēto šī gada 
cilvēku – Pure Food īpašnieku 
Ai  varu Žimantu. Viņa uzruna 
mūs pārliecina, ka cilvēks var vi -
s u, ja tam ir iepriekš nosprausts 
mērķis.

26. augustā, 2010. gadā
Pirms Vita var turpināt patei-

cības vārdus ziedotājiem, ar klu-
suma brīdi un dziesmu „Es dzie-
dāšu par tevi, tēvu zeme” piemi-
nam pēdējā gadā mūžībā aiz-
gājušos ziedotājus, starp kuŗiem 
ir arī mani paziņas Valdis Muiž-
nieks, Brunis Rubess, Kārlis    
Ave ns, Viktors Dreifelds un, tra-
ģis kākais, arī divi stipendiāti – 
Dai nis Berģis un Ilona Barsova.

Visiem ziedotājiem tiek iz  -
teikta pateicība ar Vītolu fonda 
kārtējo gadagrāmatu un jaunā -
ko Latvijas Bankas monētu, uz 
kuŗas redzams krupītis. Pirms 
tam vēl noklausāmies ticējumu, 
ka krupītim jāapiet trīs reizes 
apkārt, tad varam būt droši, ka 
mums laimēsies. Esmu jau izdo-
mājusi, ka noteikti to izdarīšu  
un tūlīt nopirkšu vairākas loto 
biļetes. Ja krupītim būs taisnība, 
varēšu atļauties vēl kādas sti-
pendijas.

Pēc tam mums par lielu pār-
steigumu zālē ienāk Sprīdītis ar 
visu savu nodeldēto lāpstu pār 
plecu. Esot apstaigājis visu pa -
sauli, bet savu laimīgo zemi atra-
dis Latvijā. Bagātību sev gan ne -
me klējot, bet gribot tikai citiem 
palīdzēt - nu gluži tāpat kā zie-
dotāji studentiem.

Kad pēc novadiem, sākot ar 
Latgali un beidzot ar Rīgu, visi 
148 ziedotāji savu grāmatu un 
krupīti ir saņēmuši, ja ne perso-
niski, tad ar pieminēšanu un bil-
di prezentācijas ekrānā, Vita aiz -
kustināta paziņo, ka vislielāko 

prieku viņai sagādājuši bijušie 
stipendiāti, kas augstskolu ir 
beiguši un tagad strādā Latvijā. 
Piecdesmit no viņiem ir atgrie-
zušies un kļuvuši par ziedotā -
jiem Vītolu fondā. Tajā pašā laikā 
ekrānā parādās vairāku jauniešu 
fotografijas, zem kuŗām ir vārdi: 
„Pirmie, kas atgriezušies,” - un 
septiņi no tiem, kuŗiem, pārva-
rot aizņemtību darbā, bijis iespē-
jams ierasties, iznāk mūsu priek-
šā. Lai tiktu pie vārda, viņiem 
gan mazliet jāpagaida, jo aplausi 
tik ātri negrib rimties. Mēs esam 
sajūsmā, ka tik daudzi no biju-
šajiem stipendiātiem ir atra -    
duši par iespējamu tagad palī-
dzēt citiem.

Kad aplausu vētra ir norimusi, 
viena no bijušām stipendiātēm 
mums saka:

Mūsu mērķis bija ar izglītību 
sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai 
varētu palīdzēt citiem... Ko tas 
nozīmē ikvienam no mums? Ko 
tas nozīmē mums, bijušajiem sti
pendiātiem? Protams, pirmā at 
bilde, kas nāk prāta, ir iegūt pie
tiekamu materiālo labklājību,  
kas dod iespēju daļu ienākumu 
atvēlēt citiem. Un Vītolu fonds       
šo iespēju ir devis ļoti daudziem 
latviešu jauniešiem. Taču cik 
daudz ir nepieciešams? Vai tie
šām Kristus kļūdījās, teikdams,, 
ka sieviete, kas atdevusi savus pē 
dējos grašus, ir ziedojusi visvai
rāk, jo devusi visu, kas viņai ir? 
Mēs zinām, ka nozīme ir nevis 
daudzumā, bet gan pašā došanā 

un labvēlībā, ko tā nes līdzi. Līdz 
ar to mēs jūtam, ka Vītolu fonda 
novēlējuma sūtība nav saistīta 
tikai ar stipendiātu ienākumu 
līmeni. 

Esmu lepna paziņot, ka, atsau
coties uz manu, Līgas Rakstiņas 
un Mečislava Maculēviča iniciā
tīvu, mēs, bijušie 50 stipendiāti, 
esam atgriezušies pie jums, bet 
šoreiz mēs ziedojumiem pievie
nojam 700 latus, tie saziedoti 
pēdējā mēneša laikā organizētā 
projekta ietvaros no bijušajiem 
stipendiātiem. Esam pārliecināti, 
ka šis ir pirmais mazais solis 
mums kopā, un ceram, ka no tā 
izveidosies lavīna, kas spēs Vītolu 
fonda idejai aizraut līdzi aizvien 
vairāk talantīgas Latvijas nākot
nes, lai kur tā arī šobrīd atrastos. 
Mēs zinām, ka tas ir tikai sākums. 
Galu galā finiša nav, ir tikai 
starts.

Aplausu vētra seko arī šiem 
sirs  nīgajiem vārdiem, un mēs 
gandrīz visi esam pārliecināti,     
ka šie pirmie nebūs pēdējie. 
Esam atraduši pareizos latviešu 
jauniešus, kam palīdzēt.

Pirms sarīkojuma beigām Vita 
vēl izsaka sirsnīgu pateicību 
visiem, ko viņa dēvē par sadar-
bības partneŗiem. Tie ir vairāku 
banku vadītāji, kas fonda iegul-
dījumiem  devuši izdevīgus pro-
centus, portāla „Ziedot.lv” vadī-
tāja Rūta Dimante, laikrakstu 
Laiks un Brīvā Latvija redaktore 
Ligita Kovtuna, Ināra Krūmiņa 
par literāro darbu, Arta Muce-
niece par māksliniecisko devu-
mu, viesnīca „Rīga” par telpām, 
Kārlis Streips par tulka darbiem, 

fotografs Jānis Brencis un mū -
zikālā ģimene no Kuldīgas, ko 
esmu dzirdējusi jau iepriekšē - 
jos fonda sarīkojumos. Tie ir 
Ozo liņi - māmiņa Marta pie kla-
vierēm, soprāns meita Katrīna, 
dēls Pēteris ar čellu un dēls Ma -
tīss ar soprāna saksofonu.

Pašās beigās atkal parādās 
Sprīdītis, jo vienu dārgumu to -
mēr ir atnesis. Tas tiek dāvāts 
fonda dibinātājiem Vilim un 
Mar tai Vītoliem. Viņi saņem vis-
jaunāko Latvijas Bankas lata iz -
laidumu ar ABC – ābeci, kas ir 
visas izglītības sākums, par izglī-
tības vidējo daļu rūpējas Latvi -
jas valsts, bet pie beigām kopā     
ar Vītolu fondu palīdzēt varam 
mēs visi.

Astrīda
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(Turpināts no 1. lpp)

 Lielā skautu un gaidu 
nometne „Zvaigžņu sega”
Nometnes laikā trīs skautu 

vadītāji kļuva par pilntiesīgiem 
vadītājiem, dodot vadītāja solī-
jumu: Linda Rence un Gvido 
Teteris, abi no Rīgas (90.) skautu 
vienibas Ņujorkā  un Gvido Ku -
buliņš no Daugavas (51.)  vienības 
Klīvlandē. Viena gaidu vadītāja, 
Daina Cera no Gaujas (6.) gaidu 
vienības  Čikagā deva gaidu 
vadītājas solījumu.

Pie kopējiem karogiem, Lat-
viešu skautu priekšnieks vad. 
Pēteris Aivars un Latviešu gaidu 
priekšniece vad. Nora Aivara 
pateicās labvēļiem par palīdzību, 
kā arī apbalvoja vadītājus - Vad. 
P. Aivars apbalvoja vad. Gunti 
Dāboliņu (Staburaga 70. skautu 
vienība) ar Baltās lilijas ordeni, 
un vad. Aivaru Ogu (Daugavas 
8. skautu vienība) ar Vadītāja 50 
gadu izturības zīmi.  Ar šo zīmi 
apbalvo vadītājus kas darbojušies 
50 gadu skautu kustībā, kā 
pilntiesīgi vadītāji.  Vad. Ilze An -
tone (Staburaga 70. skautu 
vienība) tika apbalvota ar skautu 
kustības visaugstāko apbalvoju-
mu - Pelēkā vilka ordeni.  Vad. 
Nora Aivara pasniedza Latviešu 
gaidu kustības gaidu pateicības 
zīmi vad. Ilzei Antonei par 
ilggadīgu palīdzību Latviešu 
gaidu kustībai.  Pateicības rak-
stus no priekšniekiem saņēma 
nometnes darbinieki:  Benita 
Lāč  kāja, Larry Madison, Solveiga 
Brunovska, Jānis Eizis, Nora 
Šulca, Vineta Kanne, Indreks 
Kanne, Jēkabs Bērzkalns, Mirdza 
Gaiķe, Roberts Ezeriņš, Artūrs 
Ezeriņš, Jānis Eriņš, Gunārs 
Dunskis, Alberts Legzdiņš. 
Kustību priekšnieki arī pateicās 
visai Nometnes organizēšanas 
komitejai par lielo darbu,  kas 
tika veikts, lai sagatavotu 10. 
Lielo nometni.

Piektdienas pēcpusdiena tika 
rīkota tikšanās visiem vadītājiem, 
kā tagadējiem, tā arī bijušiem, 
kas atbrauca ciemoties, lai 
kavētos atmiņās par iepriekšējām 
nometnēm. Vad. P. Aivars 
pateicās visiem vadītājiem kas ir 
šeit nometnē, kā arī visiem 
vadītājiem kas ir bijuši pirmās 
lielās nometnēs, par darbu, 
audzinot mūsu jaunatni.  Bija re -
dzama maza izstāde par iepriek-
šējām lielām nometnem, kā arī 
izstādīti visu iepriekšējo nometņu 
albumi, kas tika ar sajūsmu 

šķirstīti. Visi varēja kavēties 
atmiņas par iepriekšējām lielām 
nometnēm un baudīt sagādātas 
uzkodas.

Nemanot bija pienākusi sest-
die_na, 21. augusts, un nometnes 
slēgšana.  Lietus lija, bet tas ne -
spēja aizkavēt paredzēto.  Svēt-
brīdī, kas notika telpās, diakons 
un vadītājs  Fricis Sīpols analizēja 
katras pakāpes likumu izpratni. 
Slēgšanas ceremonija un parāde, 
lietum rimstot, notika karogu 
laukumā.  Iesoļoja visas apakš-
nometnes.  Uz komandantes vad. 
Kristīnas Putenes ko  mandu 
„Karodznieki pie karogiem”, 
novijās ASV, Latvijas, Kanadas 
un Austrālijas karogi, nomet-
ņotājiem dziedot „Svēts manto-
jums”. Latviešu gaidu priekšniece 
vad. Nora Aivara slēdzot 10. 
Lielo nometni novē ēja: "Jaukā 
nometne jau beidzas...  Šai brīdī 
nāk prātā šī gaidu dziesma. Pirms 
nedēļas  jums novēlēju satīties 

bija tik jauka nedēļa. Jūs paši sev 
to tādu radījāt ar savu sajūsmu, 
ar savu gribu visu ko darīt un ar 
savu nerimtīgo gaidu un skautu 
garu.

Aizbraucot mājās, novēlu jums 
ik katru vakaru satīties savā 
zvaigžņu segā, lai jūsu sajūsma 
un skautugaidu gars jūs vienmēr 
sasildītu.

Pasludinu 10. lielo skautu un 
gaidu nometni „Zvaigžņu sega” 
par slēgtu!

Uz redzēšanos 11. Lielajā no 
metnē!"

Vad. maija Šķinķe

Kolorado latviešiem 25. jūlija 
pēcpusdienā bija iespēja satikt 
Latvijas kaŗavīrus, kuŗi maijā 
atgriezās no kaujām Afganis-
tānā. Ielūgumus uz tikšanos 
Ko  loradospringos bija izsūtījusi 
ASV kaŗavīra māte Mērija Hen-
rija (Mary Henry). Par viņas 
ieceri aicināt Latvijas kaŗavīrus 
uz ASV un viņu tikšanos ar 
tautiešiem Minesotā rakstīja 
Ģirts Jātnieks Laiks 31. nu  murā.

Arī Kolorado tikšanās bija 
no  zīmīga. Koloradospringos 
ne  dzīvo daudz latviešu, uz tik-
šanos ieradās vairāki, bet no 
Den  veras, kas ir pāris stundu 
brauciena attālumā no Kolora-
dospringiem, atbrauca vismaz 
25 tautieši.  Tā kā uz tikšanos 

Latvijas kaŗavīri Kolorado
bija aicināti ari Fortkarsonā 
(Fort Carson) die nējošie ASV 
kaŗavīri ar ģimenēm, tad 
sarīkojums izvērtās ļoti plašs, 
kopā bija apmēram 150 da -
lībnieku. Sāku mā kapteinis 
Agris Liepiņš uzai ci  nāja no -
dziedāt ,,Dievs, svētī Latviju!”, 
ko pats svinīgi va  dīja. Pēc tam 
viņš lūdza ar klu suma brīdi 
pieminēt kritušos cīņu bied-
rus. Uzrunu viņš teica labā 
angļu valodā. Abi pārējie 
Latvijas ka  ŗavīri – virsseržants 
Jānis Laķis un kap rālis Mārtiņš 
Dāboliņš pa  teicās saviem ASV 
cīņu biedriem par draudzību 
un labo sa  darbību. Šķiet, ikvi-
ens izjuta lepnumu par Latvijas 
kaŗa  vīru varo nību un viņu 

profesio nālo stāju. 
Nākamās pāris dienās Ko  lora-

dospringu tautieši Jāņa Iverta 
vadībā  iz  rā dīja  Latvijas vie-
siem skaisto, kalnaino apkai-
mi. Ko  lorado lat viešu kultūras 
centra priekšniece Raita Jer-
gensena pie  dā  vāja Lat vijas 
kaŗavīriem un viņu ģimenes 
locekļiem parādīt arī Denveru 
un  apkaimi. Raita ar vīru vie-
sus pēc viņu vēlēšanās aizveda 
uz vie  tējās beisbola vie nības 
(Colo ra  do Rockies) spēli Den-
veras sta dionā. Jergenseni uz     -
ņē  ma viesus savās mājās, kur 
viņi pār nakšņoja, un otrā rītā 
aizveda uz Denveras lidlauku 
ceļojumam uz Minesotu

V. L.

zvaigžņu segā un baudīt siltu, 
krāsainu nedēļu, kuŗā zvaigznes 
jums stāsta stāstus un ļauj visām 
vēlēšanām piepildīties. Nedēļa 
noteikti ir bijusi silta un, man 
šķiet, arī krāsaina. Jūs braucāt ar 
kanū, būvējāt vārtus, dziedājāt, 
šāvāt raķetes, peldē jāties, krā
sojāties, šāvāt, skatījāties zvaig
znes, zēģelējāt un, galvenais, 
priecājāties un draudzējāties. 
Tātad domāju, ka daudzas no 
jūsu vēlēšanām tiešām piepil
dījās.

Vērojot jūs visus savās no  dar
bībās, skaidri zinu, kāpēc jums 

Ar latviešu kaŗavīriem Koloradospringos, no kreisās: Dīna 
piterniece, Dace pence, kapteinis Agris Liepiņš, Raita Jer-
gensena, virsseržants Jānis Laķis, kapteinis mārtiņš Dāboliņš, 
Valda Lēvenšteina, Jānis īverts

Benita 
Lāčkāja ar 
„Zvaigžņu 
segas” 
torti

mazie bērni ar zivīm

Gaidas pie Skautu un gaidu mūzeja
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Uzziņa
Amatciems  - 80 km no Rīgas un 12 km no 

Cēsīm. Unikāls cilvēka un dabas veidojumu apvie-
nojums. Viena no skaistākajām vietām Latvijā, un 
jau šobrīd tas kļuvis par vienu no šīs zemes 
brīnumiem. 

Iepazīsimies – Amatciems!

Amatciema territorija ir 
sadalīta 0,4-1,5 ha lielos zemes-
gabalos. Visus Amatciema na -
mus vieno vienstāva ēkas siluets, 
ko var papildināt ar pamatstāva 
un jumta izbūvi.

Mājas celtniecībā iespējams 
izvēlēties vienu no trijiem 
apbūves tipiem - koka karkass, 
guļbūve vai mūra ēka, to papildi-
not ar laukakmens, dekorātīva 
koka apšuvuma, krāsota apme-
tuma vai stikla ārsienu apdari. 
Pieļaujamie jumta segumi ir 
nied res, plēstas koka skaidas, 
māla vai cementa dakstiņi, kā arī 
zālāja segums. 

Amatciemā katras mājas kon-
cepcija vēstī, ka māja nav 
vienkārši miteklis, tā ir vienīgā 
vieta pasaulē, kur valda ikvienu 
ģimenes locekli sargātāja gaisot-
ne.

Amatciema territorijā ir piee-
jama arī vienkārša, bet mājīga 
viesu māja. Kopā viesu mājā ir 9 
istabiņas. Kopējais guļvietu skaits 
ir 18, pēc iepriekšēja lūguma 
iespējamas papildvietas. Katrā 
istabiņā ir vannas istaba ar tua-

leti. Visiem numuriņiem ir 
kopēja virtuve.

Vairāk skatiet 
www.amatciems.lv.
Kā radās Amatciema iecere?
Domājot par garīgā darba 

darītājiem, kam galvenais darba 
instruments ir dators. Ar to taču 
lieliski var strādāt, piemēram, 
dzīvojot mežā! Tātad – ideālā 

Saruna ar  Amatciema 
idejas autoru un īstenotāju 
Aivaru Zvirbuli, plašajā 
kollēgu un draugu pulkā 

sauktu  par Čiri

Amatciems ir vienota stila, 
standarta un kvalitātes dzīves 
telpa Amatas novadā, ko 
nodrošina centrālizēti ciemata 
apsaimniekošanas, uzturēšanas 
un apdzīvošanas noteikumi.

Ciemata territorijā visām 
mājsaimniecībām ir centrālā 
ūdensapgāde no 175 m dziļa 
artēziskā urbuma, kopējā 
kanalizācijas sistēma un atkritu-
mu apsaimniekotājs.

Ciematā radīta vienota infra-
struktūras sistēma, un visām 
mājsaimniecībām ir nodrošināts 
pieslēgums telekomunikāciju un 
energoapgādes tīklam. Katru 
māju iespējams nodrošināt ar 
apsardzes sistēmu.

Amatciema territorijā esošās 
ūdenstilpnes var brīvi izmantot 
ikviens ciemata iedzīvotājs; ko -
merciāla rakstura makš ķe rēšana 
un motorizēta ūdens transporta 
izmantošana gan nav atļauta.

Amatciemā respektē un aiz-
sargā katra nekustamā īpašuma 
īpašnieka individuālās un kop-
lietošanas territorijas īpaš nieku 
kopīgās intereses dzīvot tīrā, 
sakārtotā un klusā vidē.

Territorija nav sadalīta ar aug-
stiem žogiem, ikviena privātā un 
personiskā dzīves telpa ir no -
drošināta ar saudzīgi un pār-
domāti izveidotu reljefu, stādī-
jumiem un dīķiem. 

*

gadījumā šāds cilvēks dzīvo un 
strādā veselīgā lauku vidē, kur 
viss ir, tostarp ērtības tādas pašas 
kā pilsētā.

Otrs variants – māja vecum-
dienām dabiskā, „neizlaizītā” 
vidē, nevis vientulīgā  lauku 
nostūrī, bet arī ne ciematā. Māja 
civīlizētā vidē, bet ar lauku izjūtu. 
Šādas mājas arvien vairāk tiek 
pieprasītas, ne velti Amatciemā 
mājas iegādājušies austrieši, 
beļģi, franči, italieši, angļi. Eiro-
pieši, kas pieraduši pie ērtībām 
un kvalitātīvas vides, bet novērtē 
arī tīru, nepiesārņotu un pir-
matnīgu dabu. Pasaule arvien 
vairāk tiecas uz dabisko. Šādā 
ainavā ļoti labi iekļaujas gan 
izgāzta koka sakne, gan nokaltis 
koks, kuŗā kaļ dzenis.

Amatciemā ir ļoti daudz jāņ-
tārpiņu. Viennakt saskaitīju ap 
simtu. Kas tās ir par pusnakts 
pastaigām! Bet – nopļautā zālie-
nā jāņtārpiņš guļ sašķaidīts..

Kā krize ietekmējusi dzīvi 
Amatciemā? 

Mans uzskats – krize, sevišķi 
raugoties ilgtermiņā, ir veselīga, 
arī ciematam. Liek risināt, 
domāt, izvērtēt. Izrādījās, pie   
mēram, ka sākotnēji piedāvātie 
zemes gabali pushektāra un 
hektāra apjomā ir par lielu. Tagad 
piedāvājam arī mazākus. Uz 
viena hektāra zemesgabala 
uzcelta 200 – 300 kvadrātmetru  
māja izmaksā apmēram 300 – 
500 tūkstošus eiro. 80 – 150 
kvadrātmetru māja uz mazāka 
zemesgabala – 150 – 160 tūks-
tošus eiro.

par pašu Aivaru
Latvijā viņš ir pazīstams kā 

avangardisks un pozitīvā nozīmē 
avantūristisks uzņēmējs. Piemē-
ram, pirmais atjaunotajā valstī 
iegādājās dārgu augstas kvalitātes 
krāsu iespiedmašīnu, ko novieto-
ja savā poligrafijas ražotnē Cēsīs. 

Pirmais sāka izdot kartes, un 
„Jāņasētas” kartes neapstrī dami 
ir vienas no kvalitātīvā kajām un  
labākajām, ko nācies redzēt. To 
apgalvo arī Vilis Vītols, starp 
citu – arī Amatciema iedzīvotājs, 
par Aivaru Zvirbuli saka tā: 
„Visam, ko viņš dara, ir vis-
augstākā kvalitāte, un tas attiecas 
kā uz kartēm, tā arī uz Amatciema 
mājām.”

Pats Aivars: „Biznesu tā īsti es 
netaisu – es aizraujos. Pirmo 
naudu ieraudzīju tikai pēc 15 
gadiem uzņēmējdarbībā, kad 
pārdevu poligrafijas biznesu.”

Aivars ir pabeidzis Fizkultūras 
institūtu, viņa aizraušanās bijusi 
orientēšanās sports – no turienes 
arī profesionālā interese par 
kartēm. Un vēl viena mūža aiz-
raušanās – māksla.  Rīgas māks-
las draugi atminēsies galeriju 
„Čiris” Berga bazārā. 

Sarunas gaitā ieminos, ka šo 
vietu redzu kā ļoti piemērotu tā 
sauktajai vidusšķirai. Ko domā 
Aivars? „Nu, nezinu, kas īsti ir 
Latvijas vidusšķira, nav man 
zināma statistika. Taču pēc 
izjūtām varu teikt – potenciālā 
vidusšķira Latvijā šobrīd ir ļoti 
mazprasīga pret sevi pašu. Savu 
intelektu kaut kā nevirza uz to, 
lai piedalītos sakārtotas valsts 
veidošanā, bet par daudz prasa 
no valsts, no Eiropas Savienības... 
Man nepatīk uzbrukumi 
valdībai. Tas tikai liecina, ka ir 
iznīcināta mūsu pašapziņa, mēs 
esam tik aizvainoti par valdību, 
tā mums ir „kāds”. Ir jāsaprot arī, 
ka naudas daudzums tavā 
maciņā nemainīsies no tā, vai 
prezidents būs gudrs, vai ne tik 
gudrs, vai deputāti būs valstiski 
domājoši vai savtīgi – visu izšķirs 
tikai tevis paša atbildība un 
čaklums.” 

„Amatciemā” viesojās 
Ligita Kovtuna
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Apgāds „Zvaigzne ABC” laidis 
klajā lieliskas, košas grāmatas 
bērniem, kas iepriecina dažāda 
vecuma lasītājus, arī pieaugušos. 
Grāmatas izceļas ar krāšņu 
māksliniecisko apdari un bagātu 
saturu, jo autori ir slaveni un 
iemīļoti trimdas un Latvijas 
rakst   nieki, kas komentārus 
neprasa. Bērniem rakstītie dzejo-
ļi pār steidz ar neparastu tēlainību, 
grāmatu apdare – ar neizsme-
ļamām mākslinieku idejām, kas 
pasniegtas perfektā īstenojumā  
un augstā poligrafiskā kultūrā. 

* Vienu no pirmajām gribas 
minēt pētera Brūveŗa bērnu

dzejas un atdzejas krājumu 
„Raibajā pasaulē”, par ko dzej-
nieks tika cildināts un Jāņa 
Baltvilka balvu saņēma Baltijas 
jūras reģiona Jāņa Baltvilka bal-
vas svinīgā sarīkojumā. Arī 
mākslinieces Ievas Maurītes grā-
matas apdare izcēla žūrijas atzi-
numa galveno domu: „Grā mata 
vedina dažāda vecuma lasītāju, 
vairākos dzejoļos arī pusaudzi, 
apjaust pasaules raibumu – 
daudzveidību, bagātību, inte-
resantumu, skaistumu – laikā un 
telpā.” Žūrijas eksperti vairākkārt 
pieminēja P. Brūveŗa intonāciju 
daudzveidību un viņa bērnu 
dzejas valdzinošo šarmu. Apstip-
rinot šo atzinumu, dažas rindas 
no jaunā krājuma: es ar koka 
zirdziņu/aizjāju uz tirdziņu/sati
ku tur Mirdziņu/pārdevu tai 
zirdziņu/Mirdziņa tik smaidīja/
viņa sen to gaidīja. Gandrīz pēc 
katras pāršķirtas lapas sirds no 
prieka gluži vai palecas par 
atsperīgajiem, asprātīgajiem un 
gudru joku piesātinātajiem pan-
tiem, gan arī par trāpīgajiem 
zīmējumiem tiem līdzās: kas tur 
bradā mūsu dillēs/melnā hūtē 
melnās brillēs?/neatbild uz jau
tājumiem/vai mūs uzskata par 
dumiem?

Pilni labu pārsteigumu un 
jaut     ras šķelmības ir mazie 
dzejolīši par dzīvniekiem: Es 
esmu meža cūka smalka/Es 
sapņoju ik nakt’/Ka dodos atkal 
talkā/Jums kartupeļus rakt.      

*Arī dzejnieks māris Rungulis 
un māksliniece Agija Staka 
grāmatā „Olu skola” ne vien 
iepriecina ar skaistiem zīmēju-
miem un jaukiem skaitām-
pantiem, bet izglīto mazos 
grāmatmīļus. Grāmatā varam 
uzzināt, ka olas dēj ne tikai lieli 
un mazi putni – strausi, zosis, 
pīles, stārķi, krustknābji, čurks-
tes, vistas, bet arī krokodili, kob-
ras, bruņurupucis, pīļknābis, 
ķirzakas un arī milzu ķirzaka – 
dinozaurs, kas dzīvojis pirms 
160 miljoniem gadu. 

* Mazajiem un lielajiem bēr-
niem dzejoļu grāmatu atkal 
sarūpējis Viks (Viktors Kalniņš). 
Grāmatas „Aiz stūŗa” apdari un 
illustrācijas veidojusi māksli-
niece Karīna Volbeta. Krājums 
kā vienmēr nospriegots ar 
dziļām, vērtīgām atziņām, - 
vairakkārt gribas pārlasīt, 
piemēram, dzejoli „Angļu valo-
da”: Dzi, kā angļu valoda palo!/
Skaties tikai, lai angļu valoda/
tavu valodu neaizskalo. 

„Stikla taras pieņemšanas 
punk  tā” aprakstīts kāds noti-
kums no „parallēlās” pasaules – 
gudrie brāļi no Raiņa „Zelta 
zirga” Bierns un Lipsts ieradušies 

par spīti grūtiem laikiem

tukšo pudeļu savākšanas punktā 
ar trim lielajām kravas mašīnām, 
vēl būšot trīsdesmit, jo viņi ir 
nojaukuši stikla kalnu. Tāds 
tagad esot viņu bizness. Pieņē-
mēja gluži iztrūcināta cenšas 
uzzināt – kur tad Saulcerīte, kas 
ar viņu? Uz to skan atbilde: Jā... 
Ā, to princesīti.../Jā... nuja... šo 
Antiņš/pievāca. Nu ņemsi pude
les/vai ne?”

Dziļi aizkustina dzejolis „Dieva 
skaidrošana Santukam”: Dievs 
nav viņš,/un Dievs nav viņa,/
Dievs nav arī pasaciņa./Dievs 
nav latviets,/Dievs nav krievs,/
Dievs nav resns, Dievs nav tievs, 
Dievs nav sācies,/Dievs nav 
beidzies,/bet, ja tu tik ļoti/
steidzies, teikšu (sēdēdams uz 
ciņa) Dievu sajūt/sirdsapziņa. 
Dzejnieka viedajā un humor-
pilnajā sarunā ar bērnu atklājas 
pasaules un cilvēka galvenie bal-
sti.

*Apgāds izdevis krāšņu, apjo-
mīgu sējumu „Latviešu tautas 
skaistākās pasakas”, kas sakār-
totas trijās nodaļās – Pasakas par 
dzīvniekiem, Brīnumpasakas, 
Sadzīves pasakas. Grāmatas 
māks liniecisko apdari veidojis 
izcilais latviešu grafiķis un 
grāmatu mākslinieks Viesturs 
Grants. Šogad Latvijas Grāmat-
izdevēju asociācijas rīkotajā 
konkursā par skaistāko un 
izcilāko izdevumu „Zelta ābele 
2009” nobeiguma svinībās V. 
Grantam piešķīra balvu „Par 
mūža ieguldījumu grāmat nie-
cībā”. Pasaku grāmata no viena 
vāka līdz otram apliecina žūrijas 

komisijas taisnīgo, profesionāli 
pamatoto izvēli, jo arī pati 
grāmata ir kā izcils, viengaba-
lains mākslas darbs. Turklāt V. 
Grants ir vairākās paaudzēs 
iecienīts grāmatu mākslinieks, 
kas savā radošajā mūžā izkopis 
Latvijas grāmatu vizuālo kultūru, 
veidodams apdari vairāk nekā 
400 grāmatām.

 *Apgādā laists klajā ļoti biezs, 
krāšņs dzejas antoloģijas sējums 
– „Bērniem skaitāmi dzejoļi”, 
ko pa spēkam rokās noturēt būs 
droši vien tikai pieaugušiem. 
Krājumu sastādījusi Gundega 
Sēja, tā skaisto apdari veidojusi 
māksliniece Antra 
Augustinoviča. G. Sēju var 
uzteikt par mērķtiecīgu dzejoļu 
atlasi, kā arī par nozīmīgiem 
akcentiem kompozicijas izveidē. 
Piemēram – krājumu ievada 
Baumaņu Kārļa himnas „Dievs, 
svētī Latviju!” vārdi, ko saviem 
bērniem iemāca diemžēl ne jau 
visi vecāki. Grāmatas sākumā 
lasāmi „Nevis slinkojot un 
pūstot” (F. Čelakovskis Juŗa 
Alunāna atdzejojumā), Plūdoņa 
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”, 
„Lai līgo lepna dziesma”, Leonīda 
Breikša „Svēts mantojums šī 
zeme mūsu tautai”, Veronikas 
Strēlertes „Lāčplēša sauciens”, 
Jāņa Akuratera „Latvija”, Māras 
Cielēnas „Baltais solījums”, kuŗā 
dzejniece visu vārdā cieši 
apņemas: Mēs būsim tā/mēs 
būsim tā:/kā ūdensrozes ezerā,/
kā smalkas spalvas cielavā,/kā 
putu ceļi Daugavā  kā baltā 
svītra karogā,/kā baltā svītra 
karogā. 

Sējumā ievietoti latviešu kla-
siķu, trimdas un Latvijas mūs-
dienu dzejnieku darbi. Lasot 

Ārijas Elksnes, Vizmas Belše-
vicas, Māŗa Čaklā, Māras Zālītes, 
Jāņa Petera, Ojāra Vācieša rin-
das, kas tapušas vēl padomju 
režīma gados, var tikai pabrīnī-
ties, kā šie dzejoļi izsprukuši no 
cenzoru modrās uzraudzības. 
Toties tagad sējumu var greznot 
arī Latvijas dvēseles apdziedātāji 
Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Skal-
be, Andrejs Eglītis, Rūdolfs 
Blaumanis, Augusts Saulietis, 
Zinaida Lazda. Cik daudz mums 
ir īstenu dzejas meistaru ar 
ie dzimtu Dieva dzirksti, tas an -
tolo ģijas lasītājiem tiek atgā-
dināts ar Astrīdes Ivaskas, Valdas 
Moras, Veltas Tomas, Vitauta 
Ļūdēna, Leona Brieža, Ulža Au  -
sekļa, Ine ses Zanderes un jau 
minēto (un neminēto) dzejnieku 
vārsmām. 

Dzejnieku darbi sakārtoti 
noda  ļās – Mana dzimtene, Mātes 
dienā, Ziemassvētki un Jaunais 
gads, Par skolu un mācīšanos, 
Pavasaris un Lieldienas, Rudens 
un ražas svētki, Draiski dzejolīši. 
Par veiksmīgu krājuma nobeigu-

ma akcentu gribas minēt Māras 
Cielēnas dzejoli „Par spīti 
grūtiem laikiem”, kas  izvēlēts šīs 
recenzijas virsrakstam. No rīta 
saule uzlēca/Par spīti grūtiem 
laikiem,/Un teica: „Siev, tev 
jāceļas/Par spīti grūtiem laiki
em! Tālāk uzburta sirsnīga ģi -
me  nes brokastu aina, kuŗā vecā-
 ki mīļi sabučo savus bērneļus: 
Katrs piecas bučas dabūja,/Par 
spīti grūtiem laikiem,/Un grūtos 
laikus slavēja/Par  spīti grūtiem 
laikiem. Izskaņā dzejniece vēršas 
pie lasītāja: Es uzrakstīju dzejo
li/Par spīti grūtiem laikiem,/Tu 
izlasīji dzejoli/Par spīti grūtiem 
laikiem. Siltas ironijas iekrāsotais 
dzejolis paveŗ gaišu skatījumu 
uz dzīves tumšiem brīžiem, kas 
ar dzejnieces gudro joku tiek 
„nosmieti” nost no sirds un prā ta.

Vienīgi jautājums – vai daudzi 
vecāki varēs atļauties nopirkt 
divus aprakstītos biezos (un 
dārgos) sējumus? Bet varbūt 
tomēr sakrās – par spīti grūtiem 
laikiem? 

Irēna Lagzdiņa    

„ZVAIGZNES” grāmatas 
varat iegādāties, sazinoties 

pa e-pastu tirdzniecība@zvaigzne.lv vai
 rakstot „Grāmatu klubam” Rīgā, 

Biķernieku ielā 19, LV1039 
un zvanot tālr.: +371 67801708
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Ģeogrāfiskā trīsstūrī, ko iezī-
mējam Zemgales lauku lī  dze-
numos – Jelgava, Bauska, Eleja 
–  atrodas Rundāles pils. Senat-
nes, 18. gadsimta, arhitek tūras 
piemineklis – pils kā grezna 
dāma, izšķērdīgi tērpusies baro-
ka un rokoko kruzuļos un 
mežģīnēs, viegli ieguļas Zemgales 
līdzenumā ar absolūtu harmoni-
ju. Labības lauku ieskauta, pils 
un parka ansamblis apkārtnei 
piešķiŗ karalisku cildenumu.

Turp dodos 9. augustā. Kad 
eju pār akmeņiem bruģēto pa -
galmu, mani svinīgi sveicina pils 
fasādes pulkstenis, dzidri no -
skandinot vienpadsmito rīta 
stundu. Gaiss smaržo pēc rozēm, 
kuŗu pils parkā vairāk nekā 2500 
šķirņu no visas pasaules, sa -
stādītas dobēs pēc krāsu princi-
pa. Dzeltenas, rozā, lašu krāsas, 
tumši sarkanas , zilas... Daiļavas 
ar savu smaržu un ziedu gra-
ciozitāti rada pils apkārtnes auru. 
Tā ir izsmalcinātība, de  likātums, 
daiļuma izjūta. Parku izbaudīt 
var braucienā ar mazu vilcieniņu, 
skatot plašos dārza gaņģus, ar 
vīnstīgām noaugušās alejas, sim-
etriski plānotos apstā dījumus, 
mērķtiecīgi veido tās un cirptās 
koku gatves.

    Uzkāpjot pa pagalma parādes 
kāpnēm, pametu acis virs durvīm 
uz balkonu, domājot, vai mani 
kāds sagaida? Pa pils logu izliecas 
skaista, jauna sieviete un uzsauc: 
„Nāciet iekšā! Mēs jūs gaidām!” 
Un tā nav pilī mītošā spokainā 
Baltā dāma, bet pils restaurātore 
Inese Mežkaze. Ar viņu un citi-
em restauratoriem, grupas „Ro -
kajs” māksliniekiem, būs šo -
dienas saruna.

Vairāk nekā  33 gadu darba 
mūžs šai pilī ir Gunāram un 
Zinaidai Grinfeldiem, Inesei  
Mež  kazei. Blakus augšmi nē-
tajiem māksliniekiem restaura-
toru grupā „Rokajs” strādā sava 
amata meistari  Laura Ikerte, La -
na Manguse, Olita Dzelzkalēja, 
Gazis Habibuļins un Gundega 
Liepa.

Dace. Kas  ir tas, ko cilvēki par 
jums nezina? Manuprāt, cilvēku 
priekšstats par restauraāoru ir, 
ka tam ir ļoti skrupulozs darbs, 
nekādu improvizāciju nevar būt, 
viņam pieejama gadsimtu liecība, 
kas ir jārestaurē. Restaurātoram 
ir jāatdzīvina laiks.  Pirms 300 
gadiem meistari no Vāczemes, 
Italijas, Krievijas  hercoga Er  nes-
ta fon Bīrona vajadzībām cēla 
vasaras rezidenci un ietērpa to 
karaliskā greznībā. 

Gunārs Grinfelds. Par mūsu 
darbu cilvēki varbūt nezina to, 
ka mums ir jāapslāpē sava per-
sonība. Māksliniekam ir jāat-
dzīvina  cits autors, nevis jāizpauž 
pašam sevi, un tas ir tas traģis-
kākais. Reizēm restaurējot gribas 
kaut ko pielikt no sevis klāt, 
piemēram, kaut ko smukāku 
uztaisīt. Bet tu nedrīksti to darīt. 
Dace. Kad skatos piļu sienu un 
griestu atjaunotos gleznojumus, 
domāju – vai patiešām agrāk 
tieši tā tas bija? Ja nu viena vieta 
sienas vai griestu gleznojumā ir 
balts laukums, kā jūs zināt, ka 
tajā  ir gleznojama, piemēram, 
sievietes gūža?

Zinaida Grinfelde. Ir fotogra-
fijas, analogi.

Dace. Kas ir analogi?
Zinaida. Piemēram, ja telpā ir 

četri stūri, tad tas pa diagonāli ir 
viens un tas pats.

Gunārs. Restauratori strādā ar 
to pašu metodi un materiāliem, 

Sarunas pilī
ar kādiem strādāja pirms 300 
gadiem – otiņa, eļļas krāsa, 
terpentīns, pernica. Ziedus sienu 
un griestu rotājumiem veido 
tāpat kā pils būvniecības laikos 
– no kaulu līmes taisa formu, 
ģipsi lej formās, kuŗās atlej 5 – 10 
puķes, tad taisa jaunu formu. 
„Stuka” – tā ir masa, kuŗu var 
veidot, un tad tā sacietē.

 Savukārt „rokajs” ir rokoko 

ierīkoti zirgu staļļi, skola, bet tie 
ir bijuši sadzīviski bojājumi. Pats 
fakts, ka restaurējot sastapāmies 
ar to, ka 15 eļļas un krīta krāsas 
kārtas sedz oriģinālo sienas 
gleznojumu – tas ir bijis sava 
veida apvalks, kas pasaudzē 
oriģinālo zīmējumu, un, noņe-
mot šo kārtu, paveŗas kaut kas 
tāds, kas nav skatīts 300 gadus.

Inese mežkaze. Ir jāmin pils 
mūzeja direktora Imanta Lanc-
maņa vārds, viņa erudīcija, 
personība. Visus  pils restaurācijas 

Inese. Šeit daudz brauc fran-
cūži.Ko viņi te meklē? Varbūt 
meklē harmoniju. Varbūt skatās, 
vai Rundāles pils līdzinās Versa-
ļas pilij?

Gunārs. Mēs, „Rokajs”, esam 
monumentāli dekorātīvās glez-
niecības restaurātori, jo strādā-
jam pie sienas, pie griestiem. Par 
restaurātoriem saka, ka tiem ir 
jābūt īpašam aicinājumam, lai 
veltītu visu savu dzīvi ar seju pret 
sienu un ar muguru pret pārējo. 
Es vienreiz domāju, kuŗā telpā 
pilī es neesmu strādājis – 
nevarēju iedomāties, pat tualetē 
esmu spoguli pielicis. Arī līdz 
pils parkam mūsu darbs ir aiz-
stiepies – strūklakas, pils dārz-
nieka namiņa krāsojums, parka 
vāzes.  Zelta zālē sienu rotājums 
ir  marmora technikā, tas ir 
maksājis dārgāk par īsto mar-
moru, jo tas ir roku darbs. Tā var 
veidot kādu formu, kādu krāsu 
vien grib atšķirībā no īstā mar-
mora akmens. 1981. gadā pa -
beidzām Balto zāli, 1984. gadā – 
Zelta zāli, 1989. gadā – Zilo 
ēdamistabu jeb Marmora zāli. 
Tā lēnām virzāmies cauri pilij, 
pa vidu vēl strādājot mazākās 
zālēs. 90.  gados restaurējām her-
cogienes guļamistabas, un tā 
tiekam cauri visai pilij. Tagad 
atlikuši darbi hercoga bibliotēkā, 
Biljarda zālē, hercoga otrajā 
darba kabinetā. Ātrumā kvali-
tātīvu restaurāciju nevar uztaisīt, 
tas ir laikietilpīgs process.

Zinaida. Gunārs ir saņēmis 
Sudraba Lilijas ordeni, kas ir pils 
restauratoru darba mūža atzinīgs 
novērtējums.

Saruna noslēgusies. Restau-
ratori man stāstīja arī par sajūtu, 
kāda ir, kad pabeigta kāda pils 
zāle, ar kuru zināmā laika 
periodā esi satuvinājies. Dodos 
projām no pils, pagalma pulk-
stenis nozvana trešo dienas 
stundu. Te esmu sastapusi ļoti 
īstus un stiprus cilvēkus, kas 
darbu dara pēc labākās sirds-
apziņas, ar smalku amata pras-
mi. Viņi mīl savu darbu un pašu 
pili. Pils ir viņu dzīve. Viņi ir pils 
sargi, bruņinieki, dzīvais spēks.  
Pils portreta gleznotāji.

Teksts un foto
Dace micāne Zālīte 

intejera rotājums, kas var būt 
gan liets formā, gan gleznots. 
Tajā attēlota gliemežnīca, ieskau-
ta akanta lapās.

Dace. Vai nav brīnumaini, ka 
pils vispār saglabājusies līdz 
mūsdienām?

Gunārs. Tas, ka pils saglabā-
jusies, ir brīnums, labvēlīgs lik-
tenis. Atšķirībā no „māsas” ,Jel-
gavas pils, Rundāles pili nav 
postījuši divi kaŗi. Tajā bija 

gadus viņš spēja pilij piesaistīt 
līdzekļus, iekļaut to starptautiski 
nozīmīgu projektu statusā!

Gunārs. Jebkurā gadījumā tas 
ir brīnums – no pils čaulas tā ir 
restaurēta līdz pamatam un 
2010. gadā ir palikušas divas tel-
pas, lai pils būtu restaurēta pil-
nībā.

Inese. Restaurācijas laikā ir 
izmantoti miljoniem ķieģeļu, 
mainījušās varas. Ir bijusi pa -

domju vara, tai pateicoties, 
mūzejs tika iekļauts Vissavienības 
projektā. Par komunistu laika 
naudu pili sāka restaurēt, tika 
rakti kanāli, sakārtotas būvlietas, 
pasūtītas kristalla lustras, austas 
zīda tapetes, kas tagad metrā 
izmaksātu tūkstošus. Laiki iet, 
bet pils paliek. Tagad uz pili ir 
atnācis mecenāts Boriss Teterevs 
un viņa kundze Ināra Tetereva,  
ir piešķirts pusmiljons latu 
Rundāles pils restaurācijai. Tete-
revu ģimene ir izveidojusi „Run-
dāles pils restaurācijas pabeig-
šanas mecenātisma programmu 
2010 – 2014”, lai pilnībā pabeigtu 
Ziemeļeiropas baroka architek-
tūras pērli – Rundāles pili.

Kad 2014. gadā pēdējie res-
taurācijas darbi būs pabeigti, pils 
iekļausies pasaules kultūras man-
   tojuma galamērķu sarakstā kā 
unikāla baroka un rokoko archi-
tektūras ansambļa pērle līdzās 
Pēterhofas ansamblim pie Sankt-
pēterburgas, Potsdamas piļu kom-
 p  leksam Vācijā un pat Versaļas 
pils kompleksam Fran cijā!

Restauratoru grupa „Rokajs”, priekšā sēž Zinaida un Gunārs Grinfeldi, baltā virsvalkā – Inese 
mežkaze
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(Turpināts no 7. lpp.)
Pēc pusdienām trīs melbur -

nie ši - Karīna Jaunalksne, Valda 
Jefimova un Andris Ziedars 
runāja par mācību metodēm un 
skolēnu domāšanu, kā arī dalī - 
jās savā pieredzē, kā panākt, lai 
visi skolēni, tostarp kautrīgie un 
palaidnīgie, aktīvi piedalītos mā -
cību stundās.                                                                    

Semināra neformālais  nobei-
gums notika netālajā krodziņā 
„Sveiks, Šveik!”, kur turpinājās 
dienā iesāktās sarunas.

13. jūlijā pirmā runātāja bija 
Ilze Ostrovska (Austrālija, Ade-
laide). Īsi un kodolīgi viņa iepa-
zīstināja pārējos dalībniekus ar 
Annas Ziedares Vasaras vidus-
skolas (VV) darbību un savām 
pārdomām par VV lomu lat -
viskā audzināšanā un kāpēc tā     
vēl pēc 36 gadiem tik veiksmīgi    
ir spējusi darboties. 

Nākamā runātāja bija Indra 
Halvarsone (ASV). Viņa stāstīja 
par ASV Miera korpusa latviešu 
valodas programmu. Šī inten -
sīvā programma apvienoja divas 

ļoti dažādas mācību metodes – 
dabisko un drill, kas veicināja 
latviešu valodas apgūšanu ļoti         
īsā laika posmā. Šī programma         
ir atrodama tīmeklī: www.lat-
viansonline.com.

Evija Veide (apgāda „Jumava” 
galvenā redaktore) savukārt pa -
stāstīja par jaunākajiem izde-
vumiem latviešu valodas apgu -
vei, kas ir tapuši, sadarbojoties        
ar bērnudārza audzinātājām, kā 
arī uzklausot viņas apgādā strā-
dājošās mammas. Viņa aicināja 
uz sadarbību visus klātesošos,        
lai pēc iespējas labāk varētu aiz-
pildīt robu diasporas latviešiem 
vajadzīgiem mācību materiā-
liem.

Žurnāla Spicīte redaktore Ināra 
Pomere pastāstīja par žurnāla 
tapšanas vēsturi. Spicīte  veidota 
tā, lai bērni to lasītu kopā ar 
vecākiem, bet vēlāk paši. Pē -        
dējie Spicītes izdevumi bija             
par brīvu pieejami  grāmatu 
tirdziņā. 

Pēc kafijas pauzes Baiba In -

Vērtīga pieredzes apmaiņa
drēvica (Latvija) no folkloras 
kopas „Laiksne” stāstīja par 
savu pieredzi darbā ar bērniem. savu pieredzi darbā ar bērniem. 

Pēc pusdienām – darbs inte-
rešu grupās. Vieni devās apgūt 
jaunas iemaņas interaktīvā mā -
cību pieejā, ar ko iepazīstināja 
Baiba Jurjāne un Arita Lauka 
(Latvija). Citi varēja noklausīties 
Daces Anstrates un Ingas Pelc-
manes (Latvija) stāstījumu par 
bilingvālo mācību metodiku ve -
cākām sākumskolas un vidus-
skolas klasēm. Dace strādā Jel-
gavas skolā ar bērniem, ku  ŗiem     
ir attīstības traucējumi, bet Inga 
māca vēsturi gan latviešu, gan 
krievu bērniem Gaŗkalnes skolā. 
Abas skolotājas ikdienas darbā 
daudz lieto mācību materiālus    
tā sauktajā vieglajā valodā,  ko 
lielākoties viņas pašas arī iz -
strādā. 

Semināra nobeigumā tika pie -
ņemtas rezolūcijas.

PBLA 2010. gada skolotāju 
konference lūdz Latvijas Re  pub-

likas Izglītības un zinātnes mi -
nistrijai

1. Izveidot atbalsta sistēmu 
izglī tībā, kas ļautu bērniem, kuŗi 
iebraukuši dzīvot Latvijā un vē -
las mācīties valsts skolās, iekļau-
ties tajā pašā klašu līmenī, kuŗā 
viņi mācījušies, dzīvojot ārpus 
Latvijas.

2. Attiecīgi sagatavot skolotā-
jus, kuŗu klasēs nonāk bērni, kas 
dzīvojuši ārpus Latvijas, lai viņi 
būtu iejutīgi pret šo skolēnu 
vajadzībām, spētu īstenot  indivi-
duālu un atšķirīgu pieeju pro-
grammas apguvē, ja tas būtu va -
jadzīgs, kā arī nepieciešamības 
gadījumā nodrošināt, ka mācī -
bās bērniem palīdzētu skolotāju 
palīgi.

3. Sadarbībā ar ieinteresētām 
Latvijas skolām ārzemju latviešu 
bērniem vasaras brīvlaikos iz -
veidot latviešu valodas prasmju 
pilnveides nometnes vai cita vei-
da latviešu valodas prasmju 
nostiprināšanas nodarbības.

4. Informēt un vajadzības ga- 

dī jumā nodrošināt ārzemju lat -
viešu skolas ar tām nepie cie-
šamiem mācību materiāliem. 

5. Nodrošināt Latviešu valo-
das aģentūrai pietiekamu 
financē jumu, lai tā spētu sniegt 
plašāku atbalstu latviešu di -
asporai, kuŗa diemžēl arvien 
palielinās.

Lai nodrošinātu ne tikai lat-
viešu diasporas pārstāvju valo-
das, bet arī etniskās, kultūras 
identitātes un reliģiskās piede-
rības saglabāšanu un attīstīša -       
nu, kas tika īstenota ar pro-
grammas „Latviešu diasporas 
atbalsta programma 2004.-
2009. gadam” palīdzību, izstrā-
āt programmas turpinājumu. 

Pārdomājot visu šajās divās 
dienās redzēto un dzirdēto, no -
stiprinājās pārliecība, ka šādas 
konferences/semināri ir ļoti 
no  derīgi, jo mums - gan klausī-
tājiem, gan runātājiem - vēl ir    
ļoti daudz, ko varam cits citam 
dot.

Daina Grosa

Latvijas Kaŗa mūzeja filiālē - 
Jelgavas novada Valgundes pa -
gasta Ziemsvētku kauju mūzejā 
“Mangaļi” 14. augustā notika 
latviešu strēlnieku bataljonu 
dibināšanas 1915. gada augusta 
atceres izstādes un Pirmā pa -
saules kaŗa kaujas demonstrā -
cija. Kā vienmēr, sarīkojuma 
dalībniekiem bija atvērts arī 
mūzejs pats, kur viņi vēl plašāk 
varēja iepazīties ar mūsu strēl-
nieku – Pirmā pasaules kaŗa 
varoņu kauju gaitām. Atmi nē-
simies, ka latviešu strēlnieku 
bataljonu dibināšanas pamatā 
bija abu latviešu Daugavgrīvas 
zemessargu bataljonu varonība 
kaujās pie Jelgavas 1915. gada 2. 
maijā, kad vāciešiem Jelgavu 
ieņemt izdevās tikai 1. augustā.

 Rakstnieku Kārļa Skalbes un 
Ata Ķeniņa aicinājumu tautai 
“Pulcējieties zem latviešu karo-
giem!” J. Goldmanis un J. Zālītis 
parakstīja 2. augustā.  Aicinājums 
beidzās ar vārdiem: “Tēvu ze -

1915. GADA AUGUSTU ATCEROTIES

mei grūti laiki, dēliem jāiet 
palīgā!” Brīvprātīgo pieņemšana  
17 - 35 gadu vecumā sākās 12. 
augustā. Pirmais bijis Ernests 
Klieģis no Kabiles, kas nodzīvo -
ja līdz 1938. gadam. Viņa draugi 
Pločkalns un Grīnbergs krituši 
Ziemsvētku kaujās. Pēc steigā 
veiktām apmācībām 25. oktobrī  
Daugavgrīvas bataljons izgāja 
kaujā pie Kraslovsku mājām. 
Oktobŗa beigās un novembŗa 
sākumā 2. Rīgas bataljons un 3. 
Kurzemes bataljons sāka Rīgas 
aizstāvēšanu Slokas virzienā. Ša -
jās kaujās strēlnieku bataljoni 

zaudēja daudz kritušo.
Karstajā sestdienā, kad cilvē-

kus aicināja Jūrmalas liedagi, 
mūzejā tomēr sanāca prāvs        
pulks dalībnieku no visiem Lat-
vijas novadiem. Viesus laipni 
sagaidīja mūzeja vadītājs Dagnis 
Dedumietis, tērpies latviešu 
strēlnieka uniformā ar latviešu 
strēlnieka nozīmi pie krūtīm. 
Pļaviņā aiz vācu blindāžas da -
lībnieki ar lielu interesi aplū  -       
koja senās, iepriekš neredzētās 
latviešu strēlnieku fotografijas, 
par kuŗām plašāku informāciju 
sniedza mūzeja darbinieki.

Sekoja latviešu strēlnieku un 
vācu kaŗavīru izlūku grupu sa -
dursmes demonstrējums priekš-
laukā pie strēlnieku ierakumiem. 
Toreizējās kaŗavīru formas, ie -
roči, bumbmetēju dārdi un lož-

metēja rejas spilgti demonstrēja 
95 gadus senos notikumus, kad 
latviešu strēlnieki izgāja kaujā 
zem Latvijas karogiem un ar 
Tautas lūgšanu uz lūpām.

Aldis Hartmanis

1. Daugavgrīvas bataljona strēlnieki pēc apbalvošanas ar Sv. Juŗa 
krustu 1915. gadā

2010. gada 14. augustā. Tūlīt sāksies kauju demonstrācijas

13
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Karstākā vasara, 
kāda jebkad pie-
dzī vota. Tā 2010. 
ga   da vasaru raks -
tu roja daudzās 
vals tīs Eiropā. Arī 
Latvija nebija iz  ņē-

mums. Nevarēja tomēr sūdzē -
ties par veldzes trūkumu. Zemi 
rēgulāri pārstaigāja pērkona de -
beši ar lietu, labības raža noga-
tavojās agrāk nekā citus gadus, 
un to daudz neapskādēja lieti. 
Zemnieki varēja priecāties par 
samērā augstajām graudu ce -
nām, kuŗas izraisīja karstums un 
sausums Krievijā un Ukrainā.

Krievijā sūkstījās, ka tik kar- 
s ta un sausa vasara neesot pie-
dzīvota tūkstoš gados. Protams, 
šādi apgalvojumi neattiecas uz 
imperiālistisko Krieviju, kāda tā 
tik sen nemaz nepastāv. Pirms 
tūkstoš gadiem austrumos un 
dienvidaustrumos no mums 
dzīvoja vēl imperijai nepievie-
notas slavu, baltu un somugru 
tautiņas un pārkrievoto vikingu 
valdnieki rīkojās tikai Kijevā un 
Novgorodā. Novgorodieši, ples-
kavieši un polockieši gan jau 
sāka spiesties pret latviešu aus- 
t rumu ciltīm.

Krievijā par karstuma vaini-
niekiem pusoficiālā versijā atra-
da amerikāņus, kuŗi esot izgud-
rojuši jaunus slepenos ieročus, 
kas klimatiski un ekoloģiski va -
rot ietekmēt Krieviju. Pavisam 
citādu vērtējumu gan Latvijas 
Avīzes 19. augusta numurā devu-
si lasītāja Ā. Ločmale: „Kamēr 
no mauzoleja neizvāks tā anti-
krista (Ļeņina) mūmiju, tikmēr 
nebūs Dieva svētības. Ļeņins un 
Staļins taču bija tādi slepkavas,       
it kā viņos velns būtu iemieso-
jies.” Lasītāja tomēr neizskaidro, 
kāpēc Dieva sodība nākusi ar       
tik lielu novēlošanos.

Daudzi klimatologi karstuma 
vilni Austrumeiropā gan saista 
ar radušos īpatnību stratosfai-
risko vēju plūsmas ielocījumos, 
kas neizskaidrota iemesla pēc, 
uzkārušies tieši uz Putina impe-
rijas Eiropas daļas, aizturot no 
turienes mitrākas gaisa masas. 
Viņi norāda, ka šī bijusi karstā -
kā vasara daudzās ziemeļpuslo-
des daļās un ir saistāma ar 
vispārējo globālo sasilšanu.

KARSTUmS DABĀ BEIDZAS, BET pOLīTIKĀ TIKAI īSTI SĀKAS
Vismaz no Rīgas karstumu pa -

dzina augusta vidū bargi pēr-
kona negaisi, un nav sagaidāms, 
ka šovasar tas vēl atgriezīsies. 
Rudens un ziema nākšot agrāk 
nekā parasti. Taču, kā jau zinām 
pēc pieredzes, pareģojumi tik -
pat labi var gan piepildīties, gan 
nepiepildīties.

* * *
Pavisam skaidrs, ka jau nā  ka-

majās nedēļās pieņemsies polī-
tiskās cīņas uzkaršana. Tuvojas   
2. oktobŗa Saeimas vēlēšanas,        
un partijām jāsāk cīnīties par 
vie tām Saeimā. Šīs vēlēšanas tiek 
uzskatītas par sevišķi svarīgām, 
jo tās noteiks turpmāko Lat -     
vijas polītisko orientāciju. Lielā 
krize ir izraisījusi dziļu nepatiku 
pret bankām, kas galvenokārt 
pār stāv rietumu kapitālu un ir 
kriet ni vien vainojamas Latvijas 
saim nieciskā pārkaršanā. Tauta 
nav apmierināta arī ar Starp-
tautiskā Valūtas fonda (SVF), 
Pasaules Bankas un Eiropas Sa -
vienības centrālās bankas drako-
nisko pra sību uzspiešanu Lat-
vijas valdī bai, jo tā ir palieli nā  -
jusi valsts saimniecisko lejup-
spirāli un joprojām spiež uz 
vajadzību sa  mazināt budžetu. 
Ka  mēr miljardi ieplūst Afrikā un 
daļā Āzijas, Latvijai katru pa -
rāda santimu liek atmaksāt ar 
procentiem.

Daudz kritikas jāsaņem arī 
Dombrovska valdībai, ka tā ne -
pūloties Latvijai atvieglināt        
valsts parāda slogu, kas tagad     
jau sasniedz 4,6 miljardus latu. 
Rietumu ne sevišķi saudzīgā at -
tieksme pret Latviju daudziem 
polītiķiem ir devusi iespēju kri-
tizēt valdības polītiku un apgal-
vot, ka nedrīkst pieņemt prasī -
bas un dažādos noteikumus ar 
tik saliektu muguru.

Sakarā ar daudzu firmu no -
nākšanu saimnieciskās grūtībās 
ir radusies kustība Par labu 
Latviju (PLL), kuŗas noteicēji šo 
uzņēmumu pārstāvji savā gā -
dībā ir dabūjuši pa pusei sa -
brukušo Šķēles Tautas partiju       
un tikpat smagās grūtībās nonā-
kušos Šlesera kristiešus un Lat
vijas ceļa paliekas. Ar nesavtīgu 
līdzekļu došanu dāsnie PLL cil-
vēki vismaz ir novērsuši jaunās 
apvienības financiālās grūtības, 

bet, protams, ar to vien no ļau - 
žu apziņas nespēj izdzēst faktu,         
ka Šķēle un Šlesers kontrolē tās 
partijas, kuŗas vistiešāk un vis-
vairāk ir vainojamas krizes sma-
gajā iedarbībā uz Latvijas taut-
saimniecību.

Uz šī fona kā labais un gaišais 
valstsvīrs izceļas Valdis Dom-
brovskis, ko PLL visādi cenšas 
nomelnot un vainot nespējā 
vairāk labvēlības un neatmak sā-
jamas palīdzības izspiest no Rie-
tumiem. Kritiķi cenšas apslēpt, 
ka Kalvīša un Godmaņa krizes 
valdības bija tās, kas vērsās pēc 
palīdzības pie SVF, PB un ES       
un par daudziem noteikumu 
punktiem vienojās priekšlaicīgi 
un neapdomīgi.

PLL cer arī uz ļaužu īso atmi-
ņu, ka tie līdz vēlēšanām dau-
dzus viņu grēkus būs jau pie mir-
suši. Tās tomēr ir nepamatotas 
cerības, jo aptaujas rāda, ka šo -
reiz daudz vairāk nekā iepriekš 
vēlētāji sola kā izvērtēt polītiķu 
un viņu vadoņu nopelnus, tā arī 
atcerēties viņu slikti izdarītos 
darbus.

Par to, ko partijas sola darīt 
nākamajos četros gados, it kā 
palīdzētu uzzināt partiju 4000 
zīmju programmas, kas pavada 
kandidējošo deputātu vārdu sa -
rakstus. Tā kā katram polītiķim 
šoreiz liegts būt vairāk nekā vie-
na apgabala sarakstā, partijai, lai 
tā piepildītu savas vietas piecu 
apgabalu sarakstos, ir jāpiedāvā 
vēlētājiem Latvijā kopumā 100 
vārdi.

Pirmais ieskats 4000 zīmju 
prog  rammās liecina, ka vairā-
kums partiju savus vēlētājus par 
sevišķi gudriem neuzskata, jo 
sola to, ko vēlētāji grib dzirdēt, 
nevis to, kas ir reāli iespējams. 
Visas programmas ir stipri lī -
dzī gas un raksturīgas ar izvairī-
šanos no konkrētības. Tātad nav 
domātas cilvēkiem, kuŗiem ir 
kritiskā domāšana. Raksturīgs ir 
konkrētas rīcības trūkums un    
iz    skaidrojums, kur tiks rasti lī -
dzekļi nodokļu sloga sama zi nā-
šanai, cilvēku atbrīvošanai no 
na  badzības un līdzīgiem solī-
jumiem. No vērtētājiem smagu 
kritiku (atgādina skolēna raks -   
tu darbus) saņēmusi PLL des -  
mit bauš ļu programma. Zaļo un 

Zem  nieku savienība program-
mas vietā visiem piedāvā „ie -
pirkšanās listi”, bet Visu Latvi   
jai/TB/LNNK koncentrējas uz 
stingri nacionāli domājošo at -
balstītāju piesaistīšanu.

Nākamo nedēļu notikumi, 
pro  tams, ietekmēs vēlēšanu iz -
nākumu, tāpēc varam sagaidīt 
vienu otru pārsteigumu gan po -
zicijas-opozicijas cīniņu ma  nev-
ros, gan dažādajās atsevišķo gru-
pu attiecību maiņās, ko ietek -
mēs pēdējo aptauju rezultāti. 
Pa   kā peniski izšķirsies tie vēlē -
tāji, kas savu atbalstu kādai par-
tijai vēl nav izteikuši. Tādējādi 
pakāpsies latviešu partiju novēr-
tējums (reitings), jo tieši latvieši 
vēl nav izšķīrušies, bet krie -       
viem ir divas izvēles – par Sa 
skaņas centru, kas vairāk samie-
rinājies ar Latviju, vai inter-
frontisko PCTVL, kuŗas izredzes 
uz iekļūšanu Saeimā ir mazas. 
Protams, būs arī krievi, kas bal-
sos par kādu latviešu partiju, 
tāpat kā būs vēl latvieši, kas ar 
nostalģiju atceras okupācijas        
laikus un balsos par Maskavas 
orientāciju.

Pašā lielākajā vasaras kar- 
stumā Rīgā īsā vizītē parādījās 
Pasaules bankas prezidents Ro -
berts Zēliks. Līdztekus apsprie-
dēm ar amatpersonām, Okupā-
cijas mūzeja apskatei un citām 
atrakcijām Rīgā viņš gribēja da -
bā redzēt PB subsidētās „simt-
latnieku” programmas īsteno-
šanu un izvēlējās palūkoties, kā 
notiek latvāņu apkaŗošana. 
Čaklos latvāņu pļāvējus vīrus 

darbā noskatījis, augstais viesis 
mazliet apjuka orientācijā un 
gribēja zināt, vai tos simt latus 
pļāvēji nopelnot dienā vai mē -
nesī.

Šis jautājums savā ziņā raks-
turo Rietumu attieksmi pret 
Latviju. No vienas puses, tā iz -
skatās kā bagāta, moderna zeme 
ar dārgu auto pieblīvēto un labi 
sakopto Rīgas centru, kas pa -
viršā skatījumā maz atšķiŗas no 
modernās Eiropas, jo šikā vec-
pil  sēta ar senlaicīgiem namiem 
taču pati par sevi ir dārgs prieks 
katrai progresīvai, modernai nā -
cijai. No otras puses, atklājas na -
badzība priekšpilsētās, it se -       
višķi Rīgas austrumu daļā, ko 
steidzīgs vērotājs vispār nepa-
manīs.

Spītējot  krizei, slīdošam IKP 
un citām nelaimēm, Latvija to -
mēr vēl skaitās pasaulē to tautu 
grupā, kas ir virs pārtikušo val- 
stu zemākā caurmēra. Un par - 
tiju solījumos nākamajiem čet-
riem gadiem vērojams tikai op  -
ti mis ms, kas, protams, izvērsī -
sies dzīvē vienīgi tad, ja tauta 
tām uzticēsies.

Nobeigumā iederētos aplū ko-
tajam jautājumam piedienīgs ci -
tāts no kādas Ata Kronvalda ru -
nas: „Mums vajaga dedzīgas un 
di  ženas tēvuzemes mīlestības, 
kuŗa ir svabada no sevmīlības  
un netīras kārības pēc vienīgā 
pa šu labuma.” Vai ir kāda labā  - 
ka mēraukla nekā šī, lai no  -  
mē rītu kandidāta noderīgumu              
10. Sa  ei mas deputāta amatam?

Ojārs Celle

Pirmais un svarīgākais prezi-
denta pienākums vēlēšanu laikā 
ir aicināt cilvēkus balsot, kā arī 
vispār aktīvi iesaistīties polītis ka-
jos procesos. Prezidentam arī jā -
turpina publiski diskusiju foru -
mi starp partijām ar aktīvu sa -
biedrības piedalīšanos, lai veici-
nātu demokratijas attīstību Lat-
vijā. Tāpat prezidentam jārosina 
pirmsvēlēšanu laikā diskutēt par 
valstij nozīmīgiem jautājumiem. 
Krize un tās seku pārvarēšana, 
Latvijas partiju financēšanas sis-
tēma, eiro ieviešanas stratēģija, 
valsts enerģētikas polītika un 
nodokļu polītika – visi šie jau tā-
jumi prasa padziļinātu izpratni, 
tāpēc prezidentam jāaicina at -
bildīgās institūcijas rīkot pub-
liskas diskusijas to skaidrošanai. 

Latvijas polītikā pārāk ilgi ir 

Aicinājums Latvijas Valsts prezidentam 
Valdim Zatleram

dominējis princips “skaldi un 
valdi”, kā arī doma par “visu cī -
ņu pret visiem”. Tas nopietni kai -
tē Latvijas demokratijas attīstī -
bai, un tāpēc būtu jācenšas mūsu 
polītiskajā kultūrā ieviest kon-
sensa principu. Partijām jā    
ori en tējas uz labu valsts pārval
dī šanu, nevis uz cīņu par varu. 
Prezidentam jāaicina partijas iz -
vairīties no mūžīgās cīņas citai 
pret citu un tā vietā censties at -
rast kopsaucēju. Tam būtu jākļūst 
par polītikas jautājumu risinā -  
 ša nas pamatu, un prezidentam       
ir ļoti piemērota loma šāda             
prin cipa ieviešanai Latvijā.

Savukārt pēc Saeimas vēlēša-
nām viens no būtiskākajiem pre-
zidenta uzdevumiem ir noteikt 
skaidras prasības Ministru pre-
zidenta amata kandidātiem. Ti -

kai tādā gadījumā ir iespējama 
atklāta, publiska diskusija un        
visi kandidāti var publiski par 
šīm prasībām izteikties. Un tas 
attiecīgi ļauj sekot līdzi šo prasī -
bu īstenošanai. Tāpat preziden-
tam ir jāaicina Saeimas deputāti 
neaizmirst vēlētājus arī nākamo 
četru gadu laikā. Deputātiem ir 
jāuztur kontakts ar sava apgaba -
la vēlētajiem, jāizskaidro Saeimā 
iesniegtie likumprojekti un pub-
liski jāpamato savi balsojumi – 
un šos uzdevumus viņiem va - 
rētu rēgulāri atgādināt tieši pre-
zidents. Noteikti tas būtu jādara 
tajos gadījumos, kad prezidents 
likumprojektu nosūta uz Saeimu 
atkārtotai izskatīšanai. 

Domubiedru grupa 
EjamBalsot.lv

viņa dzimtajās mājās Bērzes 
pagasta „Pikšās” atceres sarīko-
jumā atklāj akmens krūšutēlu. 
Tas ir gandrīz trīs metrus augsts 
un uzstādīts īpaši veidota kadi -
ķu vainaga centrā. 

Valsts prezidents Valdis Zat -
lers akmeņkaļa Ivara Feldberga 
darb nīcā aplūkoja Ulmaņa pie-
mi nekli. Ir liels prieks, ka par      
šā pieminekļa ideju esam bijuši 
vienoti, sacīja prezidents. Tēl nie-
ce Arta Dumpe, architekts Lai-
mo nis Šmits un akmeņkalis Ivars 
Feldbergs radījuši skaistu pie-
minekli ar aktuālu simboliku.  

Savs skatījums uz pieminekli   
ir Artai Dumpei:

„Mēs centāmies pēc iespējas 
izvairīties no pompozitātes un 
veidojām pieminekli mazliet in -
timu, nevis uzsveŗot Ulmaņa 
vadoņa tēlu. Tas būs kā liels          
laukakmens ar Ulmaņa port -
retu, kas simbolizēs viņa pa  ma-
tīgumu, vienkāršību un to Lat - 
vi jas laukakmens spēku, kas pie-
mita Ulmanim.”

Kārļa Ulmaņa piemineklis, ko 
uzstāda „Pikšās”, tapis ar Lat vi -
jas Zemnieku savienības 10 000 
latu atbalstu. 

Pašlaik tiek veidots arī pie mi-
neklis Kārlim Ulmanim „Sašķel-
tā pasaule”. To paredzēts novie -
tot viņa izsūtījuma vietā Turk-
mēnistānā, Turkmēnbaši pil sē    - 
tā. Patlaban Turkmēnbaši admi -
nistrācija izskata pilsētas ģene -
rālo attīstības plānu, tiks  noteik-
ta pieminekļa atrašanās vieta.

Kārļa Ulmaņa 133. dzimšanas 
dienā 4. septembrī

Turpinās ziedojumu vākšana 
K. Ulmaņa piemineklim Turk-
mēn  baši. Pēc Rīgas Latviešu 
bied rības nacionālās kultūras at -
tīstības fonda priekšsēdes Mir-
dzas Stirnas informācijas vēl ne -
pieciešams saziedot mazliet vai-
rāk par 5000 latiem. 

Ziedot var pa tālruni 90006680. 
Rīgas Latviešu biedrības vesti -
bilā novietota arī ziedojumu 
lāde.      

Ziedojuma konts: Rīgas Lat-
viešu biedrības un nacionālās 
kultūras attīstības fonds (saīsi nā -
jumā RLB AF)

Reģ. nr.: 40008036307
LVL konts: 

LV33 UNLA 000 0564 6946 9
EURO konts: 

LV55UNLA000-2017469835
p. K.  
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV) 
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Līmeniski. 3. Upe Latvijā. 9. 
Cilvēka ekstrēmitātes. 10. Ne  kri-
tiski pieņemta, par nemainīgu 
patiesību atzīta teze. 11. Noteikt 
vai piespriest sodu. 12. Novads 
Latvijā. 13. Beŗot aizpildīt. 16. 
Ap     zināti nepatiesi izteikumi. 17. 
Ņemt darbā, vienojoties par no -
teikumiem. 21. Upe Cēsu raj. 23. 
Daļēji aizaugušas, dziļas bedres 
purvā. 24. Ugunsdrošas iekārtas 
dokumentu, naudas glabāšanai. 
25. Jauns ataudzis mežs. 26.          
Blīvs, ūdens necaurlaidīgs māls. 

27. Cietais kurināmais. 29. Lente 
formas tērpu uzšuvēm. 30. Kāds 
daudzums, daļa, gabals. 31. Dzel-
tena, viegli uzliesmojoša viela.     
32. Slavens latviešu hokejists. 37. 
Visums, universs. 39. Pilsēta Rī -
gas raj. 40. Tādi, kam trūkst dzī-
ves pieredzes; bērnišķīgi. 41. 
Smal ks, adatveidīgs graudzāļu 
ziedu plēksnes veidojums. 42.        
Ie  rīce transportlīdzekļa vadī ša-
nai. 43. Budēļi.

Stateniski. 1. Liels jūras aiŗkā -
ju klases zīdītājdzīvnieks. 2. Pār-

tikas produkts. 4. Rīta zvaigzne. 
5. Svinības ar mielastu. 6. Or -  
ga niskas vielas, kas nepiecieša-
mas cilvēka dzīvības procesu 
norisei. 7. Vienādsānu četrstūris 
(ģeom.). 8. Pabieza eļļa, ziede 
(sar.). 14. Administrātīvi territo-
riāla ie  dalījuma pamatvienība 
laukos. 15. Nelieli malkas gabali. 
16. Knaibles. 18. Medikamentu 
for ma. 19. Viengadīgi kaņepju   
dzimtas lakstaugi. 20. Karstu, 
degošu gāzu plūsmas. 22. Ātrs, 
veikls. 27. Lente ar mērvienību 
iedaļām. 28. Ar bruņotu spēku 
veikta darbība pret citas valsts 
suverēnitāti. 33. Ziede grīdu 
spod  rināšanai. 34. Sala Vidus-
jūrā. 35. Aizbīdnis durvīm. 36. 
Ūdens atradne; asinsvads. 38. 
Tāda, kas nav nodarbināta.  

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 33) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Paipala. 4. Pa -
parde. 8. Mantinieces. 11. Skara. 
12. Saiņi. 13. Līdakas. 14. Spals. 
15. Skava. 16. Samanta. 18. Salto. 
19. Summa. 20. Stilets. 23. Sakss. 
24. Rētas. 26. Paletes. 28. Ieris. 30. 
Trapi. 31. Salamandras. 32. Sta-
cija. 33. Susuris.

Stateniski. 1. Pagasts. 2. Amata. 
3. Atturīga. 4. Piekraut. 5. Piens. 
6. Elēģija. 7. Indra. 9. Madagas-
kara. 10. Piparmētras. 16. SOS. 
17. Ass. 21. Traviata. 22. Trejādas. 
23. Saiklis. 25. Sliedes. 27. Elsas. 
29. Skali. 30. Trans. 

Augusts Latvijā atnāca ar lie -
lām vēja brāzmām, lietavām un 
pat ar krusu, kas apgrūtināja ru -
dens ražas novākšanu. 

Jau jūlija beigās, kad valdīja lie-
lais karstums, viens no Latvijas 
lie  lākajiem graudu pārstrādes uz -
ņēmumiem a/s „Rīgas dzirnav-
nieks” sāka jaunās ražas pieņem-
šanu. Graudi šogad nogatavojās 
agrāk, tāpēc arī to kulšana sākās 
krietni agrāk nekā citugad. Pir - 
mā graudu krava tika atvesta no 
Jelgavas novada zemnieku saim-
niecības „Klidziņas”, kuŗas  izau-
dzētos rudzus pārstrādes uzņē-
muma speciālisti novērtējuši par 
pārtikai derīgiem, lai gan „Kli dzi-
ņu” saimniece Laima Klidziņa  at -
zīst, ka šogad raža nav tik laba kā 
pērn, bet graudu iepirkuma ce -
nas gan esot augstākas. Par augs-
tākās kvalitātes kviešiem zem-
niekiem maksāts līdz  Ls 126 par 
tonnu, par rudziem – Ls 80, au -
zām – līdz Ls 65. Tas ir par 20– 
30% vairāk nekā pērn. Pēc Zem-
kopības ministrijas sakopotiem 
datiem, Latvijā lopbarības kvie-
šiem iepirkuma  cena vidēji ir Ls 
108 par tonnu, pārtikas kvie -       
šiem - Ls 127, lopbarības mie - 
žiem – Ls 97 par tonnu. „Rīgas 
dzirnavnieks” šogad plāno iepirkt 
aptuveni 900 000 tonnas graudu.

Apes pagasta zemnieku saim-
nie cības “Vosukalni” īpašnieks 
Guntars Purakalns ziemas kviešu 
laukā ar kombainu iebrauca jūli - 
ja beigās. Taču augustā  kulšanu 
trau  cējis lietus. Kopumā bija jā -
novāc 160 ha graudaugu. Labos 
laika apstākļos dienā varot nokult 

Rudens ražu vāc zem lietus debesīm

līdz 10 ha. Graudus vedot uz 
Vidzemes Agroekonomisko ko    -
operātīvo sabiedrību Valmierā, ar 
kuŗu nu jau ilgus gadus saista 
veiksmīga sadarbība. 

Augusta „slapjie” laika apstākļi 
krietni pabojājuši labības no -
vākšanu. Brāzmainie vēji dau dz-
viet sagāza labību veldrē, tā ka 
vākšana ar kombainiem bijusi ap -
grūtināta. Biedrības “Zemnieku 
saeima” priekšsēdis Juris Lazdiņš 
bažījas, ka nebūs iespējams no -
vākt visu ražu, tāpēc bieži lūkojas 
debesīs cerībā uz sausāku septem-
bri. Zemgalē augustā iespēts no -
vākt 80%, Latgalē - 90%,  Kurze-
mē - 60% no visām labības kultū-
rām. Latgalē situācija kopumā    
esot Latvijā vislabākā, tur jau uz -
sākta ziemāju sēja. Kurzemē stā-
voklis kritisks, jo lauki joprojām       
ir pārplūduši. Ja tik ļoti aizkavējas 

labības novākšana, nepaspēs iesēt 
ziemājus. 

 Laba šogad ir arī kartupeļu ra -
ža - pat 30 tonnas no hektara, arī 
iepirkuma cenas ir augstākas. 
Zemnieki pauž sašutumu, ka ra -
žas novākšanas laikā Latvijas  liel-
veikalos nopērkami kartupeļi        
no... Ēģiptes un Spānijas. 

Latvijas iekšējam patēriņam gan 
kartupeļu, gan graudu pietikšot. 
Bez miltiem un maizes nepalik-
sim, kā tas varētu būt Krievijā,   
kur augustā bija liels sausums un 
plosījās ugunsgrēki, kuŗu dzēšanā 
steidzās palīgā arī Latvijas glābēji. 
Izdega lielas graudaugu platības, 
un Krievijas premjērs V. Putins 
iz  sludināja aizliegumu no 15. au -
gusta līdz 31. decembrim eksportēt 
graudus. Tāpēc graudu cenas pa -
saules biržās cēlušās par 30-40%.  
Vairāki Latvijas zemnieki stāsta, 

ka uzradušies graudu pārpircēji, 
spe kulanti, kādu agrāk nekad        
nav bijis. Zemnieki kabatas tālrunī 
saņemot īsziņas ar solījumu pirkt 
graudus par „augstu cenu”.

Vairāki tirgus analitiķi norāda, 
ka pēc 2008. un 2009. gada re -
kordražām  globālajos tirgos kvie-
šu netrūkstot un cenu pieaugu -
mu izraisot spekulanti, kuŗi cer 
iegūt peļņu uz Krievijas šodienas 

situācijas rēķina. Amerikā, kas ir 
pasaulē lielākā graudu eksportē-
tāja, šogad gaidāma laba raža.

Centrālās statistikas pārvaldes 
dati liecina, ka Latvijā 2008. gadā 
iesēti 626 800 ha, novākti 1,887 
miljoni tonnu labības, 2009. gadā 
iesēti 634 100 ha, novākti 1,867 
miljoni tonnu graudaugu. Šogad 
nebūs mazāk.

Teksts un foto Valija Berkina 

pielijušie labības lauki gaida pļāvējus

Kocēnu novada dome ir gandarīta, ka tai piešķirs financējumu     
no Latvijas un Šveices sadarbības programmas jauniešu aktīvitātes 
cent  ra izveidei Vaidavā. Projekts izmaksās 75 955 latus, 95% sedz 
Latvijas un Šveices sadarbības programma.

par ilggadēju ievērojamu ieguldījumu talantīgo skolēnu zināt-
niskā pētniecības darba vadīšanā Ata Kronvalda balvu saņēma Cēsu 
Valsts ģimnazijas latviešu valodas un literātūras skolotāja Ieva Radzo -
be. Balvu viņai un vēl četriem paidagogiem pasniedza Valsts prezi -
dents Valdis Zatlers.

Cēsu vēstures un mākslas mūzeja ceļojošā izstāde “Cēsnieki brī-
vības cīņās” patlaban apskatāma Nacionālo bruņoto spēku Cēsu 
instruktoru skolā. Izstāde iepazīstina ar Skolnieku rotas kaŗavīriem, 
padziļina zināšanas par Cēsu kaujām un to nozīmi neatkarīgas valsts 
izveidošanā.

Skrīveŗu pensionāri 10. septembrī iecerējuši doties ekskursijā uz 
Rūjienu. Viņi viesosies saldējumu ražotnē, šinšillu audzētavā, zem-
nieku saimniecībā “Klimpas”, kur audzē aitas, Ķoņu dzirnavās un citos 
objektos.

Bauskas rajona tiesa pirms termiņa nolēmusi no ieslodzījuma 
atbrīvot bijušo Jūrmalas pilsētas galvu Juri Hlevicki, ko notiesāja par 
kukuļdošanu. J. Hlevickis labi uzvedies un jau izcietis divas trešdaļas 
piespriestā soda.

Jēkabpils Vēstures mūzejs saņēmis dāvinājumu no Toronto Latviešu 
biedrības - Otto N. Grebžes gleznu - Vidzeme, Latgale, Kurzeme ar 
Aiviekstes ieteku Daugavā. Mūzejs pateicas par dāvinājumu Toronto 
Latviešu biedrībai un tās pārstāvei Rasmai Pērkonei.

Jēkabpili pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Gruzijas 
pašvaldību savienības un pilsētu pašvaldību amatpersonas. Sadar -  
bībā ar Latvijas Pašvaldību savienību viņi apmeklē arī citas lielākās 
Latvijas pilsētas. 

Rēzeknes, Jūrmalas un Rīgas 40 skolu vairāk nekā 1700 pirmklas-
nieku 1. septembrī saņem „Hanzas maiznīca” dāvinājumu - rudzu 
maizes klaipu un atstarotāju drošībai uz ceļa. 

Daugavpilī jau trešo reizi notika Sociālās lietu pārvaldes rīkotie 
labdarības svētki “Laimīga ģimene”, lai atbalstītu mazturīgās ģime -   
nes. Bērni piedalījās zīmēšanas un rokdarbu konkursos, strādāja 
radošajās darbnīcās un mācījās sniegt pirmo palīdzību Sarkanā Krusta 
aktīvistu vadībā. 

Daugavpilī 1. septembrī trīs likvidēto pamatskolu (5., 7., 8.) sko-
lēni uzsāk mācības Daugavpils Centra ģimnazijā, Raiņa Daugavpils         
6. vidusskolā un Daugavpils 16. vidusskolā. 

Kārsavas novadā ar 1. septembri slēgta Aizgāršas pamatskola ar 
krievu mācībvalodu, jo tajā palika tikai 23 skolēni. Viņiem dota iespēja 
mācīties latviešu skolā vai krievu skolā kaimiņu – Ludzas novadā.

Ilūkstē, apvienojot Ilūkstes 2. vidusskolu un neklātienes vidus-
skolu, izveidota Ilūkstes Sadraudzības vidusskola. 

Daugavpilī 25. augustā domes priekšsēdis Jānis Lāčplēsis paraks -
tīja sadarbības līgumu veselības aprūpē ar Sanktpēterburgas vice-
gubernātori Ludmilu Kostkinu. Daugavpils 30 mediķi varēs stažēties 
labākajās Sanktpēterburgas klīnikās. Savukārt Daugavpils dome ap -
ņemas ar medicīnas polisēm nodrošināt Otrā pasaules kaŗa laikā 
Ļeņingradas (tagad Sanktpēterburga) blokādi pārcietušos dau gav-
piliešus. 

Rēzeknes Valsts robežsardzes kolledžas četri kinologi septembrī      
ar dienesta suņiem stažēsies Somijā uz Eiropas Savienības (ES) ārējās 
robežas, kā arī iepazīsies ar Somijas robežsardzes dienesta darbu, 
pieredzi dienesta suņu izmantošanā “zaļās” robežas apsargāšanā un 
nelegālās imigrācijas draudu novēršanā.

Rēzeknē 8. septembrī, “Latgales māras” dzimšanas dienā, pie pie-
minekļa Latgalē pazīstamās floristes Maijas Gailumes vadībā veidos 
ziedu kompozicijas “Vienoti Latvijai”. Jēzus Sirds katedrālē notiks oi  kū-
mēnisks dievkalpojums, kuŗā pirmatskaņos īpaši Rēzeknei raks tīto 
Pēteŗa Butāna kantāti Ave Regina.

Augusta pēdējā svētdienā Jūrmalas parka bērnu atrakciju lau-
kumā notika Liepājas Leļļu teātra aktieŗu izrāde, kuŗā mazajiem 
liepājniekiem dāvāja pēdējo vasaras sarīkojumu „Skolā iet mums ļoti 
patīk, lasīt, rakstīt, draugus satikt!”. 

mākslinieks Raimonds Kalniņš pabeidzis projektu bojā gājušo 
zvejnieku piemiņas iemūžināšanai, ar ko iecerēts papildināt Sēro -         
jošās mātes tēlu Liepājā, Kūrmājas prospekta galā. Šis ir jau otrs 
memoriālās sienas veidošanas variants - pelēkā granīta siena ar zvej -
nieku uzvārdiem saplūdīs kopējā ansamblī. Sekmīgi tiek noskaidroti     
un precizēti bojā gājušo uzvārdi, vārdi, kā arī bojā ejas apstākļi. 

Īsziņas sagatavojušas m. Linde, V. Berkina un R. mielava
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S A R ī K O J U m I  D I E V K A L p O J U m I
SARīKOJUmI 

CIEmS ,,LATVIJA” (mI) 
 • 11. septembrī plkst. 4.00 

tuviem Gaŗezera kaimiņiem 
rīkojam atvadu vasaras izbrau-
kumu ciema parka pajumtē. Būs 
programma un azaids. Dalības 
maksa $10.00 personai. Visus 
sirsnīgi aicina ciema Latvija 
valde. 

DETROITA (mI) 
• 12. septembrī plkst. 11.30, 

(pēc dievkalpojuma) Detroitas 
vanadžu kopas sarīkojums Sv. 
Pāvila draudzes sarīkojumu zālē 
(30623 W Twelve Mile Rd., 
Farmington Hls., MI). India-
napoles DV apvienības sieviešu 
ansambļa IDVASA koncerts 
jaunu programmu. Diriģente 
Aija Brugmane. Būs siltas pus-
dienas un izloze. 

• 19. septembrī pēc dievkalpo-
juma, kas sāksies plkst. 10.00, Sv. 
Pāvila draudzes 60 darbības gadu 
sarīkojums. 

 FILADELFIJA (pA)
• 14. septembrī pensionāru 

sanāksme Brīvo latvju biedrības 
telpās. 

GRANDRApIDI (mI)
• 11. septembrī plkst. 4.00 

gadskārtējais Bērtuļu tirgus 
Grand  rapidu latviešu ev. lut. 
draudzes baznīcas pagalmā. Būs 
siltas pusdienas, priekšnesumi, 
izloze, ,,Jautrais ods”. 

• 27. septembrī plkst. 12.00 

pensionāru sanāksme. Siltas 
pus   dienas, priekšnesumi, sa -
drau  dzība. 

• 26. septembrī Grandrapidu 
latviešu biedrības bazārs. 

• 3. oktobrī Grandrapidu latv. 
ev. lut. draudzes Pļaujas svētki. 

• 17. oktobrī katoļu draudzes 
bazārs.

• 23. oktobrī pensionāru 
biedrības gada svētki.

• 31. oktobrī svecīšu dievkal-
pojums Woodlawn kapsētā.

KLīVLANDE (OH) 
• 18. septembrī plkst. 6.00 

vanadžu bazārs Apvienotās 
draudzes zālē. Būs tradicionālais 
rudens iepirkumu galds, bufete, 
izlozes, priekšnesumi, vakariņas. 
Paredzēta Latvijas daiļamatnieku 
pinumu darbu izstāde. Ieeja par 
ziedojumu. Atlikums vanadžu 
aprūpes darbam. Masonu lau-
kumā auto novietot šoreiz neva-
rēs. 

LANSINGA (mI)
• 18. septembrī Lansingas 

LHH sporta vienības rīkotas 
golfa spēles (scramble format – 
shotgun start) Brookshire Inn 
and Golf Club (205 Church St., 
Williamston, MI, tālr.:. 517-655-
4694). Reģistrācija plkst. 10.00 
no rīta; spēles sāksies plkst. 
11.00. Dalības maksa sportis-
tiem $60.00 (ieskaitīta golfa 
ratiņu īre un vakariņas restorānā 
Brookshite Inn tūlīt pēc spēles). 
Atbalstītāji un labvēļi laipni lūgti 

piedalīties vakariņās ($20.00 
personai). Jāpiesakās un dalības 
maksa jānosūta līdz 10. septem-
brim Ligitai Ķepītei, 6416 McCue 
Rd., Holt, MI 48842. 

Sīkāku informāciju var iegūt, 
sazinoties ar rīcības komitejas 
locekļiem: 

Ligita Ķepīte  – 517- 930-9131, 
ligita@voyager.net 

Juris Moruss – 517-322-2050, 
gmoruss@douglassteel.com 

Valdis Vītols – 517- 331-2546, 
valdis44@gmail.com

Ģirts Austriņš – 517- 349-
5624, gigaus@comcast.net

LOSANDŽELOSA (CA)
• 11. septembrī plkst. 4.00 

nama gada svētki.
• 19. septembrī mācību gada 

sākuma latviešu skolā.
• 2. oktobrī 10. Saeimas 

vēlēšanas latviešu namā. 
• 16. oktobrī Dienvid kali

fornijas latviešu biedrības 60 
gadu jubilejas balle.

• 24. oktobrī draudzes rudens 
bazārs.

• 7. novembrī plkst. 12.30 
Lāčplēšu atcere, DV sarīkojums.

• 18. novembrī latviešu nams 
būs atvērts visu dienu.

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

mILVOKI (WI) 
• 12. septembrī plkst. 9.00 

mācību gada sākums O. Kalpaka 
skolā (sīkāku informāciju iespē-
jams iegūt, sazinoties ar skolas 
pārzini Renāti Blennerti: 
blennertre@comcast.net) 

• 12. septembrī plkst. 12.00 
Milvoku Trīsvienības draudzes 
rudens sarīkojums latviešu namā 
(8845 W. Lynx Avenue, 
Milwaukee, WI 414-353-9080); 
būs pusdienas un dažādi kondi-
torejas izstrādājumi. 

 • 2. oktobrī 10. Saeimas 
vēlēšanas draudzes telpās (1853 
N. 75th Street, Wauwatosa, WI 
414-258-8070). 

• 3. oktobrī draudzes saiets un 
Latvijas Universitātes dibināša-
nas atceres akts (pēc dievkalpo-
juma). 

• 16. oktobrī vanadžu rudens 
sarīkojums latviešu namā. 

• 29. oktobrī Mārtiņvakars 
latviešu namā.

mINEApOLE (mN)
• 16. septembrī sarunu grupas 

,,Dialogs” dalībnieki no plkst. 
2.00 līdz 5.00 aicināti Barnes & 
Noble grāmatnīcas telpās pie sa   
runa galda Har Mar iepirkšanās 
centrā St. Paulā, Minesotā. Saru-
nu temati: Latvijas kaŗavīri Afga-
nistānā, 10. Saeimas vēlē šanas, 
veselības aprūpe Latvijā, Latvijas 
vēstures mācīšana skolās kā at -
sevišķs mācību priekšmets u. c. 
pēc izvēles un ierosinā jumiem. 

• 25. septembrī plkst. 4.00 
Latvijas Universitātes 91. gada 
svētku akts latviešu baznīcā 
(3152 17th Ave.) Akadēmisko 
runu „Es nezinu, bet mani senči 
zina…“ teiks rakstniece Anna 
Žīgure. Dziedās ,,Teiksma“. Da -
lības maksa par vismaz $10 
ziedojumu, studentiem un sko-
lēniem ieeja brīva. Pēc akta 
kafijas galds. Rīko korporācija 
Dzintra Mineapoles kopa.

ņUJORKA (NY) 
• 12. septembrī Ņujorkas lat-

viešu draudzes Salas baznīcā (4 
Riga Lane, Melville, NY) pēc 
dievkalpojuma, kas sāksies plkst. 
10.30, bērnu svētki – izpriecas 
bērniem, nodarbības, bazārs, 
azaids, kafejnīca. Skolēnu vadībā 
auto mazgāšana,lai vāktu līdzek-
ļus ceļojumam ,,Sveika, Latvija!” 
braucienam. Ielūdz Ņujorkas 
draudzes Salas novads.

• ALMA Mākslinieku un 
mākslas draugu gadskārtējais 
saiets Katskiļu kalnos, Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes lauku 
īpašumā, 1., 2. un 3. oktobrī. 
Kultūras programmā viesi no 
Latvijas: mākslas zinātnieks 
Māris Brancis, mākslas profesors 
Andris Vītoliņš (slīdīšu referāti), 
viešņa no Čikāgas – Gaŗezera 
Līga Ejupe stāstīs par ceļojošo 
izstādi „Bēgļu māksla 1944 – 
1990”. ALMA pilnsapulce, māks-
las izstāde „Cepuŗu balle”. 

(Turpināts 17. lpp.)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
darbinieku ierosmē sagatavota 
bagātīga izstāde „Pēc zemes, 
taisnības un gaismas”, kas aizsāk 
stāstu par latviešiem pasaulē. 
Izstādē ir  izvērsta informācija 
par latviešu izceļotājiem uz 
Krieviju un Brazīliju 19. gad-
simta otrā pusē. Tajā iekļauts arī 
neliels ieskats par veclatviešiem 
Amerikas Savienotajās Valstīs. 

Izstādes „Pēc zemes, taisnības 
un gaismas” noformējumā par 
vizuālo vadmotīvu izvēlēts 
gājputna tēls. Dzīve liecina, ka 
gājputna – izceļotāja atgriešanās 
Latvijā visbiežāk notiek gan tikai 
domās un darbos... Grafiski 
atveidotais putns caurvij izstādes 
temas – iemeslus Latvijas at -
stāšanai, dzīves sākšanu jaunajā 
dzīvesvietā, latviskā dzīvesveida 
un tradiciju saglabāšanu ārpus 
Latvijas. Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas krājuma izdevumi at -
spoguļo latviešu grāmatniecības 
vēsturi ārpus Latvijas. Latviešu 
valodā izdotās grāmatas, mēneš-
raksti, avīzes, tāpat kā latviešu 
studentu dibinātās korporācijas 
un biedrības Pēterburgā, Mas-
kavā, Tērbatā un citur palīdzēja 
saglabāt latviešu kultūru gan 
svešumā, gan arī dzimtenē. Vēr-
tējot vēstures notikumus, latviešu 
darbība ārpus Latvijas tolaik  
ievērojami ietekmēja dzīvi dzim-
tajā zemē,  piemēram, liela no -
zīme bija sabiedriski polītiskam 
un literāram nedēļas laikrakstam 
„Pēterburgas Avīzes”.

Izstāde ir informātīvi bagāta, 
tajā ir teksti un fotografijas no 
Latvijas Nacionālā Vēstures mū -
zeja krājumiem, Latvijas Valsts 
vēstures archīva, Ufas vēstures 
archīva, Brazīlijas latviešu drau-
gu biedrības un privātām kol-
lekcijām. Tā būtu vēl intere-
santāka, ja tajā redzētu vairāk 
ārlatviešu lietoto praktisko 
priekš  metu. Piemēram, izstādē 
eksponētais baznīcas stūŗakmens 
ar iekalto gada skaitli „1906” ir 
ne tikai unikāls priekšmets, kas 
piesaista uzmanību, bet arī stāsta 
par Linkolnas latviešu koloniju 
Viskonsinā – par pirmo latviešu 
luterāņu baznīcu Amerikā, ko 
dibināja un financēja paši lat-
vieši.

Latvijas emigrācijas vēsture 
līdz šim nav pietiekami pētīta, 
izstāde „Pēc zemes, taisnības un 
gaismas” lūko aizpildīt šo tuk-
šumu un plašākai sabiedrībai 
atgādināt tautiešu likteņgaitas 
ārpus Latvijas. Izstādē ir arī trīs 
plāksnes par  topošā mūzeja un 
pētniecības centra „Latvieši pa -
saulē” darbību un plāniem. 

Mūzejs „Latvieši pasaulē” 
(LaPa) meklē atbalstītājus un 
mājvietu, lai būtu iespējams 
vienkopus apzināt un nākotnei 
saglabāt relikvijas, dokumentus 
un liecības par ārzemju lat-
viešiem. Tas ir svarīgs darbs, jo 
patlaban sabiedrībā nav pilnīgas 
izpratnes un zināšanu par iz -
ceļošanu no Latvijas pēdējo 200 
gadu laikā.  Mūsdienās rosinoša 

un iedvesmīga informācija ikvie-
nam varētu būt ārzemju latviešu 
devums Latvijai un daudzveidīgā 
pieredze, saglabājot un veidojot 
latvisko identitāti ārpus Latvijas. 
Mūzeja mājvieta  paredzēta Lie-
pā  jā, kas cara laikā bija  tran sit-
pilsētu ne tikai latviešu izceļo-
tājiem, bet daudzām tautām no 
visas Krievijas imperijas rietumu 
daļas. Liepājas pašvaldība aktīvi 
sekmē mūzeja izveidi Liepājā. 

 Izstāde „Pēc zemes, taisnības 
un gaismas” tapusi, Latvijas Na -
cionālajās bibliotēkas darbinie-
kiem sadarbojoties ar Latvijas 
Na  cionālās vēstures mūzeja, 
Latvijas Valsts vēstures archīva, 
Brazīlijas latviešu draugu 
biedrības un topošā mūzeja un 
pētniecības centra „Latvieši 
pasaulē” pārstāv jiem. Izstādes 
sagatavošanā pie dalījās vēstur-
nieki Brigita Ta  muža un Toms 
Ķikuts, grā mat nieki Līlija 
Limane un Vie sturs Zanders, 

izstādes kurātore Baiba Prikule. 
Šī ir ceļojošā izstā de. Pavasarī to 
varēs apskatīt Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas telpās Rīgā. Līdz 
augusta beigām tā būs Liepājas 
centrālajā bib liotēkā, pēc tam  
Ventspilī un citās pilsētās Latvijā, 
iepazīstinot plašāku sabiedrību 
ar Latvijas vēstures svarīgu daļu 
– latviešiem, kuŗi dzīvojuši un 
joprojām dzīvo ārpus Latvijas. 

Bagātīga izstāde par 
latviešiem pasaulē 

19. gadsimtā

Cienījamie mūzikas draugi!
Latvijas Koncertu izdotos mūzikas ierakstu diskus varat 

iegādāties, sazinoties ar Edgaru Janavu, tālr. + 371 29145465, 
adrese Rīgā, Maskavas iela 4, LV-1050, 
e-pasts: Edgars.janavs@latvijas koncerti. lv

Cenas: Vestards Šimkus/Pēteris Vasks – Ls 12, - Liene Circene. 
šūpuļdziesmas – Ls 7,- Liene Circene. Šūpuļdziesmas – Ls 7,- 
Ilga Reizniece. Krustadancis – Ls 7,- Suitu mēle – Ls7,- plūs 
pasta izdevumi – Ls 1,10 par vienu disku. 

Varat rakstīt arī Laika Rīgas redakcijai – mēs mīļuprāt 
aizsūtīsim. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks izstādes 
atklāšanā Liepājā 

pirmās Amerikas latviešu 
celtās baznīcas stūŗakmens 

Nākamgad izstāde ceļos uz 
Latvijas vēstniecību Vašingtonā. 
Izstādi iespējams rīkot arī 
latviešu centros citās pilsētās un, 
ja ir tāda vēlēšanās, organizāciju 
un biedrību vadītāji lūgti 
sazināties ar Latvijas Nacio nālo 
bibliotēku, Latvijas vēstnie cību 
Vašingtonā vai „Latvieši pasaulē” 
valdes priekšsēdi Maiju Hinkli, 
tālr.: 607-273-1319. 

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!
Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai

arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com

Nakšņošana un maltītes Atpūtas 
namā. Informācija un pieteikša-
nās: Dace Marga, e-pasts: dace-
marga@merck.com vai tālr. 
(215)368-206

SAGINAVA (mI)
• 11. septembrī plkst. 3.00 

gadskārtējais rudens sarīkojums 
„ruksīša mielasts” Jāņa Skābarža 
lauku īpašumā 3630 E. Curtis 
Road, Birch Run. Sarīkojuma 
atlikums labdarīgiem mērķiem 
šeit un Latvijā – daudzbērnu 
ģimenēm, jaunatnes atbalstam 
Gaŗezeram, Saulgriežu vasaras 
vidusskolai u. c. Piedalīšanās $20 
personai, bērniem līdz 16 gadu 
vecumam ieeja brīva. Dziedās 
Trejpilsētu ansamblis. Atspir-
dzinoši dzērieni jāņem līdzi. 
Rīkotāji lūdz atnest cepumus 
kafijai. Jāpiesakās līdz 7. septem-
brim, sazinoties ar R. Martinsonu, 
tālr.: 989-792-9716 vai J. Skā-
bardi, tālr.: 989-777-1607. 
Vēlama iepriekšēja samaksa, lai 
atvieglotu kasieres darbu. Čekus 
izrakstīt: „Latvian Club of 
Saginaw”. 

SIETLA (WA)
• 11. septembrī plkst 11.00 

Jackon Park Golf Club (1000 NE 
135th Str., tālr.: 206-363-4747) 
latviešu 9. golfa sacīkstes – četru 
personu Scramble. Saviesīgs 
vakars plkst. 5.00 Sietlas latviešu 
sabiedriskā centrā. Pieteikšanos 
pieņem Edmunds Leitis, tālr.: 
425-369-0401 un Rolands Aber-
manis, tālr.: 425-398-9145. 
Jāpiesakās līdz 25. augustam. 
Dalības maksa $90 (ieskaitīts: 
maksa par spēli, ratiņi un vaka-
riņas); vakariņas vien: $25.00. 
Sacīkstēs vērtēs tālāko sitienu 
(longest drive; longest putt), 
tuvāko pie karodziņa (closest to 

the hole). Čeki izrakstāmi ar 
norādi: SLGA un nosūtāmi 
17428 93rd Ave NE Bothell, WA 
98011.

ST. pĒTERSBURGA (FL) 
• 7. septembrī plkst. 10.00 

Latviešu biedrības namā Latviešu 
biedrības valdes sēde. 

• 9. oktobrī plkst. 10.00 
Daugavas Vanagu apvienības 
Floridā gadskārtējais pikniks, 
„War Veterans Memorial Park”, 
9600 Bay Pines Blvd. N. noju-
mē Nr.4. Ieejas vārti parkā pie 
49th street N. Līdzi jāņem prie-
cīgs prāts un groziņi kopīgam 
aizaidam. Ceptas desiņas un 
vēsus dzērienus sagādās vana-
dzes un vanagi.

VAŠINGTONA (DC)
• 12. septembrī plkst. 9.00 

mācību sākums Vašingtonas 
draudzes latviešu skolā. Gaidītas 
visas ģimenes, kuŗas vēlas audzi-
nāt bērnus kristīgā garā, latviskā 
vidē un sadraudzībā. Informāciju 
var iegūt, sazinoties ar skolas 
pārzini Kristīni Allenu, e-pasts: 
kristine.d.allen@gmail.com vai 
skolas mājaslapā: http://www.
dcskola.org 

•18. septembrī plkst. 7.00 
draudzes namā viesosies dzie-
dātājs no Latvijas Ainārs Bum-
bieris un Radio SWH žurnālists 
Juris Millers.

• 2. oktobrī 10. Saeimas vēlē-
šanas.

DIEVKALPOJUMI 
• Bukskauntijas un apk. ev. 

lut. dr.: 12. sept. plkst. 11.00 
Kvēkertaunā dievk.. pēc dievk. 
kafija. 19. sept. plkst. 3.00 
Lankasterā Pļaujas svētku dievk. 
26. sept. plkst. 11.00 Kvēkertaunā 
dievk., pēc dievk. kafija. māc. 
Dr. A. Ziedonis un māc. Dr. R. 

Ziedone. 
• Čikāgas katoļu kopa: 24. 

okt. rudens dievk. un saiets. 
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 

lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 5. 
sept. dievk. nebūs. 12. sept. 
dievk., pēc dievk. DV sarīkojums. 
19. sept. Sv. Pāvila latviešu ev. 
lut. draudzes Detroitā 60 
darbības gadu dievk. ar dievg., 
pēc dievk. pusdienas draudzes 
sabiedriskā zālē. 26. sept. dievk. 
ar dievg. 3. okt. Pļaujas svētku 
dievk. ar dievg. 10. okt. dievk. 
17. okt. dievk. ar dievg. 24. okt. 
dievk. 31. okt. Refromācijas 
svētku dievk. ar dievg. Dievk. 
sākas plkst. 10.00. Māc. diakons 
F. M. Sīpols, tālr.: 248-433-
3435; ērģ.: Dr. S. Lizlova, L. 
Upīte un A. Greiema. 

 • Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepard of the Coast 
Lutheran Church (1909 E. 
Commercial Blvd, Ft. 
Lauderdale). Diakone A. Venta, 
tālr.: 954-427-3558. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073, tālr.: 610-353-2227): 
5. sept. plkst. 11.00 kapusvētki 
Glenwood kapos; plkst. 12.00 
kapusvētki Montrose kapos. 12. 
sept. plkst. 11. dievk. ar dievg.; 
dievnama 10 gadu jubilejas svi-
nības. 19. sept. plkst. 11. laju 
dievk. 20. sept. plkst. 11. dievk. 
26. sept. plkst. 11.0 dievk.; plkst. 
3.00 dievk. Vilimingtonā ar 
dievg., pēc dievk. kafijas galds. 
3. okt. plkst. 11.:00 dievk. ar 
dievg. pļaujas svētki, bazārs. 
Informācija: www.latvianluthc-
hurchphila.org 

• Kalamazū latv. apvienotā 
dr. māc. Biruta puiķe, 5. sept. 
plkst.10.00 dievk. ar dievgaldu. 
12. sept. plkst. 10.00 dievk. 
Zupas pusdienas. 19. sept. dievk. 
ar dievgaldu ANGĻU VALODĀ. 
DK valdes sēde. Kafija. 26.sept. 
plkst. 10.00 dievk. Sadraudzības 
stunda. 

BĪBELES stundas ciemā Latvija 
ceturtdien, 16. sept. plkst. 16.00.

• Grandrapidu latv. ev. lut. dr. 
(1780 Knapp Street NE, Grand 
Rapids, MI 49505): mācītājas I. 
Larsenas adrese: 70388 16th 
Ave., South Haven, MI 49090, 
tālr.: 269-637-4847; kabatas: 269-
214-1010; e-pasts: ilzego@com-
cast.net 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: 5. sept. dievk. 
nebūs. 

• Lansingas latv. ev. lut. dr.: 
12. sept. plkst. 2.00 dievk. 
University Lutheran Church 
(1020 S. Harrison Road, East 
Lansing, MI.) māc. L Vīksne.; 
pēc dievk. kafijas galds. 

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 5. sept. dievk. nebūs. 12. 
sept. dievk. ar dievk. 19. sept. 
dievk. 26. sept. dievk. ar dievg. 
3. okt. dievk. 10. okt. dievk. ar 
dievg. – Pļaujas svētki. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. Māc. D. Ka -
ņeps. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: māc. M. Cepure-
Zemmele, tālr.: 761- 546- 8178; 
e-pasts: maija.cz@gmail.com 
Bazn. adrese: 3152 - 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407; tālr.: 
763-546-8178; kancelejas tālr.: 
612-722-4622. 

• Milvoku latv. ev. lut. dr.: 5. 
sept. dievk. ar dievg. 7. sept. 
plkst. 7.00 vakarā draudzes 
padomes sēde. 9. sept. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. Parastie 
dievk. sākas plkst. 10.00. 

• ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: 12. sept. plkst. 
13.30 dievkalpojums ar dievgal-
du draudzes dievnamā Īst-
bransvikā (12 Gates Ave East 
Brunswick). 26. sept. plkst. 8.30 
Leikvudā dievkalpojums ar diev-
galdu (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). Dievkalpojumus vada māc. 
I. Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 5. 
sept. dievk. nebūs. 12. sept. 
plkst 10.00 dievk Jonkeru bazn., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst. 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. bērnu svētki.

• Sanfrancisko latv. ev. lut. dr. 
(425 Hoffman Ave.): Dievk.: 12., 

19., 26. sept. plkst. 11.00. 
Meditācijas vakari 10. un 24. 
sept. plkst. 7.00. Māc. Kārlis 
Zols, e-pasts: noransm@aol.com 
Informācija: www.lvnc.org

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr. (11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125): māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@eart-
hlink.net Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org 
No 2. līdz 6. sept. LELBAs 
Draudžu dienas Rietumkrasta 
izglītības centrā Kursa . 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 5. 
sept. plkst. 10.00 dievk., pēc 
dievk. kafijas galds, darbosies 
grāmatu galds. 8. sept. plkst. 
7.30 draudzes padomes sēde. 
12. sept. plkst. 9.15. mācību 
gada sākums latviešu skolā; 
plkst. 11.00 svinīga mācība gada 
atklāšana, ģimeņu dievkalpo-
jums ar dievg.; pēc dievk kafijas 
galds; darbosies grāmatu galds; 
plkst. 1.00 iesvētes mācība kopā 
ar vecākiem. No 17. līdz 19. 
septembrim Austrumu apgaba-
la garīdznieku un draudžu dar-
binieku konference Ņujorkas 
draudzes Katskiļu nometnē. 19. 
sept. plkst. 11.00 dievk., pēc 
dievk. kafijas galds; darbosies 
grāmatu galds; plkst. 1.00 
iesvētes mācība. 26. sept. plkst. 
11.00 dievk.; pēc dievk. kafijas 
galds un jubilāru apsveikšana, 
darbosies grāmatu galds; plkst. 
1.00 iesvētes mācība. 3. okt. 
jauniešu iesvētības. Informācija: 
http://www.dcdraudze.org Tālr. 
bazn.: 301-251-4151. Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com
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Spēle, kuŗu Gaŗezerā bija 
gaidījuši, jau iepriekš pareģojuši 
tās iznākumu un pat slēguši 
derības, risinājās š. g. 21. jūlijā 
starp latviešu centra sastādīto 
vienību “Gaŗezers”, kuŗas jauktajā 
sastāvā piedalījās gan Gaŗezera 
Vasaras vidusskolas (GVV) 
audzinātāji, gan arī Gaŗezera 
Sagatavošanas skolas (GSS) 
audzēkņi pret Vasaras Vidus-
skolas audzēkņu vienību ar 
nosaukumu “GVV”. No sākuma 
spēle risinājās samērā līdzīgi, 
abām vienībām sparīgi uzbrūkot 
un raidot bumbu uz pretinieka 
vārtiem. Straujus izrāvienus 
izdarīja te vieni, te arī otri. Vienā 
no momentiem, precīzu sitienu 
pa bumbu izdarīja komandas 
“Garezers” spēlētājs Gatis Ši -
manskis, līdz ar to gūstot pirmo 
punktu savai vienībai. Pēc 

Futbols Gaŗezerā 2010. gada vasarā
gūtajiem vārtiem “Gaŗezera” 
uzbrukumi it kā samazinājās. To 
izmantoja “GVV”, aktīvizējot 
spēli un veidojot bīstamus mo -
mentus pretinieka vārtu virzienā. 
Tomēr, allaž savā vietā atradās 
“Gaŗezera” vārtsargs. Līdz pirmā 
puslaika beigām rezultāts tomēr 
tika izlīdzināts. Ērika Velkmes 
bumbas centrē jumu precīzi 
pabeidza Viktors Lāčkājs (abi 
GVV audzēkņi bija tikko kā 
uznākuši, nomainot spēlētājus). 
Pirmais puslaiks beidzās ar 
daudzsološu rezultātu 1:1.

Spēles pārtraukumā starp 
sporta līdzjūtējiem ar interesi 
tika pārspriests jautājums, kuŗa 
vienība uzvarēs spēli? 

Otro puslaiku daudz aktīvāk 
iesāka GVV audzēkņu izveidotā 
vienība. Mēģinājumi izlauzties 
ar bumbu cauri “Gaŗezera” aiz-

sargiem beidzās nesekmīgi. 
Tomēr, atkārtoti GVV uzbruku-
mi pretinieka vārtiem ar mainītu 
spēles taktiku, radīja priekšro-
cības laukuma kontrolē. Kādā 
spēles momentā kļūdījās “Gaŗ-
ezera” aizsargi. Šo situāciju veiks-
mīgi izmantoja GVV spēlētājs 
Ēriks Velkme, kuŗš ar spēcīgu 
sitienu spēles vadībā izvirzīja 

GVV audzēkņu vienību. Lai sa -
glabātu spēles rezultātu, pēc 
rezultāta 1:2 vidusskolnieki sāka 
pāriet uz ciešāku aizsardzību. Šī 
taktika palīdzēja līdz pat spēles 
pēdējām minūtēm, kad, kļūdoties 
aizsargiem, izdevība izskriet pret 
GVV vārtsargu radās “Gaŗezeŗa” 
spēlētājiem Kristapam Pūtelim 
un Gatim Šimanskim, pirmajam 
ar skaistu sitienu dodot iespēju 
mainīt rezultātu - 2:2. Lai kā līdz 
tiesneša beigu signālam GVV 
vēl centās darīt gandrīz ne -
iespējamo un izraut uzvaru pār 
“Gaŗezeru”, tas viņiem neizdevās. 
Spēles rezultāts tomēr nemainījās 
un, atskanot tiesneša svilpei, 
rezultāta tablo visiem vēstīja par 
draudzīgu neizškirtu - 2:2. ( 
Jāpiezīmē, ka arī iepriekšējo divu 
gadu futbola spēļu rezultāti  
beigušies neizšķirti.) 

Visu spēles laiku korekti 
darbojās tiesneši: Gaŗezera fut-
bola spēļu administrātors Alberts 
Legzdiņš un Gaŗezera Sporta 
nozares vadītājs vasaras mēnešos 

Sandijs Baškevics no Rīgas. 
Spēles techniskie un vienību 

dati.
“Garezers”  - “GVV” (GVV 

audzēkņi) 2:2. Vārtu guvēji: Gatis 
Šimanskis, Kristaps Pūtelis, 
Viktors Lāčkājs un Ēriks Velkme. 
Tiesneši: Sandijs Baškevics un 
Alberts Legzdiņš.

GVV vienībā spēlēja Gaŗezera 
Vasaras vidusskolas audzēkņi: 
Astrīda Kreile (2. klase), Andrejs 
un Arnolds Ruperti (2. klase), 
Vija Veinberga, Ariana Daukše, 
Kārlis Abuls, Natālija Vāgners, 
Riana Kalniņa, Aurora Zemjāne 
(visi 2. klase), Nikolajs Kārkliņš, 
Ojārs Bērziņš (abi 1. klase), 
Guntis Rūtiņš (3. klase), Saša 
Gifford, Vilis Klaiše, Aleksis 
Vizulis, Viktors Lāčkājs, Ēriks 
Velkme, Aleksis Niedra, Janka 
Keizer un Gundega Auziņa (visi 
4. klase). Treneris  - Ritvars 
Helm  šteins. (Spēlē Latvijas 
Futbola federācijas otrās līgas 
vienībā “FK Grobiņa”.)

Ritvars Helmšteins

 Kvalifikācijas turnīra pēdējā 
spēlē mūsu basketbolistes ar 
80:55 (16:14, 11:12, 27:11, 26:18) 
pieveica Serbijas valstsvienību. 
Līdz ar to Latvijas vienība kva li-
ficējās ceturtajam Eiropas meis-
tarsacīkšu finālturnīram pēc kārtas.

Rezultātīvākā Latvijas izlasē ar 
22 gūtajiem punktiem bija Gunta 
Baško, izcīnot 11 atlēkušās bum-
bas. 18 punkti un septiņas re -
zultātīvas piespēles Elīnas Bab-
kinas rēķinā,  Zane Tamane guva 
12 punktus.

Otrā B apakšgrupas spēlē Iz -
raēla savā laukumā ar 79:72 pie-
veica grupas pastarīti Rumā niju, 
arī kvalificējoties fināltur nīram.

Apakšgrupas spēļu nobeigumā 
Latvijas, Izraēlas un Serbijas izla-
se izcīnīja katra pa četrām uzva-
rām, Rumānija zaudēja visās se -
šās spēlēs.

Iepriekš Latvijas izlase ar 76:47 

Abas futbola vienības pēc spēles. No kr.: (stāv): Alberts Legzdiņš un Ritvars Helmšteins

Futbola “divcīņā” par bumbu (no kr.) Gatis 
Ši  manskis un GVV spēlētāja Ariana 
Daukša

No kr.: GVV futbolistei Rianai Kalniņai izdodas 
atņemt bumbu komandas “Garezers” uzbru cējam 
Dāvim Kārkliņam. No viņiem pa labi GVV spēlētājs 
Saša Gifford

izbraukumā sagrāva Rumānijas 
valstsvienību, pēc tam savā lau-
kumā ar 66:71 zaudēja Izraēlai, 
trešajā kārtā svarīgā spēlē ar 
63:75 viesos piekāpās Serbijai, 
ceturtajā spēlē ar 83:70 savā 
laukumā pieveica Rumāniju, 
piek  tajā spēlē izbraukumā ar 
83:82 otrā pagarinājumā pārspēja 
Izraēlu.

Kvalifikācijas turnīrā visu gru-
pu vienības aizvadīja divu riņķu 
turnīru. Finālturnīram automā-
tiski kvalificējās divas spēcīgākās 
vienības, vēl viena fināla  dalīb-
niece tiks noskaidrota papildu 
kvalifikācijas turnīrā nākamajā 
gadā.

Finālturnīrs nākamgad no 18. 
jūnija līdz 3. jūlijam notiks Polijā. 
Sekmīgākās Eiropas meistar sa-
cīkšu vienības kvalificēsies Lon-
do  nas Olimpiskajām spēlēm.

p. Karlsons

piešķirtas Jāņa Daliņa 
piemiņas fonda balvas

No kr: Ģirts Dubinskis, Anna-marija Kalna, ALSp vadītājs 
Gunārs Bērzzariņš.

Laika 33. numurā jau ziņojām, 
ka 16. augustā Izglītības un 
zinātnes ministrijas telpās Rīgā 
ALSP vadītājs Gunārs Bērzzariņš 
jau 16. reizi pasniedza balvas 
sportistiem un viņu treneŗiem. 
Tās bija sagādājis Jāņa Daliņa 
piemiņas fonds Melburnā. 
Redakcija saņēma arī laureātu 
foto.

 Viena no laureātēm bija 
liepājniece Anna-marija Kalna 
(dzim. 1995. g.). Viņa trenējas 
un skrien 400 m, 800 m, 1500 m 
un īpaši 2000 m šķēršļu distanci, 
kas pašreiz ir viņas stiprākā 
disciplīna. Annu-Mariju trenē 

Marina un Vjačeslavs Aloncevi.
Otrs apbalvotais ir Ģirts 

Dubinskis (dzim. 1993. g.) no 

Bauskas. Viņš speciālizējas 400 
m barjērskrējienā. Ģirta treneris 
ir Viktors Belikovs.

Laika  28. numurā rakstījām, 
ka mūsu tautietis ASV, izcilais 
šacha publicists, laikraksta ilg-
gadējais autors Valdemārs Ze -
mītis no ASV Šacha federācijas 
par lielo ieguldījumu šacha 
kultūras druvas kopšanā  saņēmis 
federācijas izpilddirektora Bila 
Hola  apsveikumu. Zemītim pie-
šķirta balva, ievērojot viņa izcilo 
devumu šachā pavalsts un reģio-
na līmenī.

Balva Valdemāram Zemītim 
tika pasniegta 7. augustā, plkst. 
12 Haijata Rīdžensijas (Hyatt 
Regency) viesnīcas Dārza pavil-
jonā, 17900 Džamborejas ceļā, 
Ervinā, Kalifornijā (Jamboree 
Rd., Irvine, CA). USCF gads-
kārtējās sapulces un 111. U.S. 
Open  turnīra laikā.

Paldies Valdemāram Zemītim 
par redakcijai atsūtīto foto! 

Valdemāra Zemīša balva

Latvijas un Amerikas šacha 
draugi, kā arī Laika redakcija vēl 
cienījamajam Valdemāram Ze -
mī  tim labu veselību un veiksmes 
intelektuālās šacha spēles popu-
lārizēšanā! 

Valdemārs Zemītis ar ASV 
Šacha federācijas balvu

Latvijas sieviešu basketbola izlase kvalificējās 
2011. gada Eiropas meistarsacīkstēm NAUDAS PĀRSŪTĪJUMI

UZ LATVIJU

Likmes:  līdz $100 - $20
no $101 līdz $500 - $25

virs $500 - $25 plus 3% no sum-
mas virs $500. Summas nododam
ASV dolāros.  Piegāde Rīgā $11,
ārpus Rīgas $0.40/km, min. $19.

Piegādājam summas līdz $1000.

Lūdzu nosūtiet vēstuli ar sūtītāja
un saņēmēja vārdu, adresi, tele-
fona numuru un norādījumu par
summu kopā ar čeku rakstītu uz:

Baltic Financial Services  
19 N. Mountain Ave., 

Montclair, NJ  07042-1810

Lūdzu zvanīt Kristīnei:

(973) 746-3075

Kārtojam nodokļu un citus

maksājumus Latvijā!

izdarīgs vīrietis palīdzēs dārza, 
saimniecības, kā arī ēku fasādes 

vai mājas iekšpuses apdares
darbos.(NY,pa,Nj)

tel: 646-725-2550
E: z.polarber@gmail.com

marketing mgr for the Commonwealth of Indep. States 
(CIS) wanted for co. in Forest Grove, OR.  Will formulate, direct & 
coordinate mktg activities to promote co. products & services.  Will 
direct hiring, training & performance eval of mktg and sales staff for 
Russia & CIS at office in Riga Latvia.  Will determine licensing req. for 
co. products & establish import & distribution channels.
Reqs:  Bachelor’s Degree in BA or Econ.  Must have 2 yrs exp as a mrktg 
mgr., incl.:  developing & implementing mktg strategy to meet co. goals; 
Training personnel; & prepare mrkt & data research, eval & analyzing 
costs & fin results.  Will communicate w/staff in Russian & Latvian.  
Must have exp in acctg, merch & bus mgmt.  Travel required.  Must be 
able to work permanently in U.S.  Interested appl. send resume & cover 
letter addressing each & every requirement by mail to Maris Grube, 
2221 Yew Street, Forest Grove, OR  97116.  RELCOM, INC. is an Equal 
Opportunity Employer.

Sieviete (58) meklē darbu 
par izpalīdzi mājsaimniecībā. 
Var pieskatīt bērnu vai vecu 

cilvēku. 
Tālrunis: +371 20225188
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Kādā pēcpusdienā gaŗlai ko-
damies spaidīju televīzijas tāl-
vadības pults pogas un secināju, 
ka nav nekā jēdzīga, ko skatīties. 
Pēdīgi uzmeklēju kulinārijas 
raidstaciju The Food Network,  
kuŗā reizēm atrodu kādu vērtīgu 
ieteikumu,  ko gatavot pusdie-
nām. Šoreiz gadījās pamatīgs 
pārsteigums. Sacentās ducis 
konkurentu, cerot kļūt par The 
Next Food Network Star,  un pie-
pe  ši ieraudzīju pazīstamu seju. 
Vai tā varētu būt mana sko -
lasbiedrene Dzintra Dzene?

 Sāku raidījumu skatīties un 
patiešām – tā bija Dzintra! Kamēr 
profesionālie pavāri sa  centās, 
turēju  īkšķi, lai viņa uzva-
rētu.  Šķiet, viņai veicās tīri labi, 
bet diemžēl notika nelaime – 
Dzintrai acī iebira kāds gruzis,  
un viņa bija spiesta doties uz 
slimnīcu. Tieši tobrīd  viņa bija 
sākusi gatavot  ļoti sarežģīto saldo 
ēdienu – Limoncello and Meyer 
Lemon Sabayon with Crispy 
Macadamia Cakes and Candied 
Lemon Rind.  Dzintras partneŗi, 
visi rūdīti pavāri, centās pabeigt 
viņas iesākto, bet diemžēl ne -
paspēja. Dzintrai draudēja ,,iz -
slēg  šana“. Par laimi arī konkuren-
tiem gadījās neveiksmes, un 
Dzintra  bija glābta. 

Mēs ar Dzintru kopā uzaugām 
Ņudžersijas pavalstī, mācījāmies 
Ņuarkas (tagadējā Ņudžersijas) 
latviešu sestdienas skolā Īsto-
ranžā. Vēl spilgtā atmiņā mēģi-
nājumi un priekšnesumi tautas-
deju kopā ,,Zaglītis”, ko ar  mī -
lestību vadīja Zelma Lapi-
ņa.  Atceros savas neveiksmes, 
mācoties teciņsoli un polku. 
Tādās reizēs labāk vēlējos at -
rasties beisbola laukumā.  
Skolotāja Zelma Lapiņa bija stin-
gra, viņa mani ,,sapāroja“ ar  
visskaistāko meiteni skolā. 
Skaistās meitenes vārds bija 
Dzintra, un izrādījās, ka viņa 
nebūt nav iedomīga, bet  gan  
jauka un sirsnīga. Nesūdzējās, ja 
netīšām uzkāpu uz kājas un  
palīdzēja atcerēties dejas tū -
res.  Nekad neaizmirsīšu viņas 
pašaizliedzīgo palīdzību un savu 
neiedomājamo prieku, kad bei-
dzot izdevās  nodejot polku!  Taču 
pēc pamatskolas beigšanas mūsu 
ceļi šķīrās.  

Noskatījies raidījumu, meklēju 
tīmeklī un ar daudzu  mīļu 
Facebook draugu starpniecību 
atkal atradu savu skolas biedreni. 
Sākām sarakstīties, un Dzintra 
man pastāstīja par savām dēkām 
un piedzīvojumiem. Apmēram  
20 gadu viņa dzīvoja Francijas 
galvaspilsētā Parīzē, kur mācījās 
pasaulslavenajā Le Cordon Bleu  
pavārskolā.  Dzintra gan  apgal-
vo, ka vislabākā skolotāja viņai 
bijusi māte.  Par ēdiena gata-
vošanu Dzintra interesējās kopš 
sešu gadu vecuma, vērojot, kā  
māte  cep pīrāgus un vāra vis-
gardāko  skābo kāpostu viru pa -
saulē ar lielu, sulīgu cūkas cepeti. 
Māte pratusi virtvē visu ko ,,uz -
burt“ pilnīgi no nekā. 

Francijā Dzintru ietekmēja 
vietējo attieksme pret ēdienu un 
viņu prasme baudīt dzīvi. Pirms 
vairāk nekā diviem gadiem 
Dzintra ar vīru un 12 gadu veco 

Latviešu pavāres virtuvē 
Teksasā top ēdieni visām 

gaumēm
meitiņu Samantu atgriezās Ame-
rikā un apmetās uz dzīvi Teksasas 
pavalsts pilsētā Ostinā. Viņai ir 
savs uzņēmums Plate by Dzintra, 
viņa māca cept un vārīt, kā arī 
piedāvā gatavot mielastu dažā-
dām svinībām. Uz Teksasu ģime-
ne devusies ar nolū ku.  Liel-
pilsētās kulinārā gaume mēdz 
bieži un strauji mainīties, bet 
Ostina ir samērā maza lielpilsēta, 
kuŗas iedzīvotājiem patīk ap -
meklēt vietējās ēstuves. Ostina 
atrodas  Teksasas pakalnu vidū 
un atgādina Provansu un Tos-
kanu.  

Dzintra atzinās, ka viņas 
vismīļākie ēdieni vēl aizvien ir  
pīrāgi, kā arī arī kāpostu vira ar 
ķimenēm, kartupeļiem un gaba-
liņu treknas cūkasgaļas! Pēdējā 
laikā arvien biežāk runā par  
veselīgiem ēdieniem, tāpēc gri-
bē  jās zināt,  vai kas mainījies arī 
latviešu virtuvē. 

,,Mūsu māmiņas un vecmā-
miņas stundām ilgi virtuvē gata-
voja pusdienas un vakariņas, un 
ēdienam netrūka kaloriju.  Lau-
ku strādniekiem šādi ēdieni bija 
nepieciešami, lai būtu spēks.  Zie-
meļeiropas aukstajās ziemās vir-
tuve apsildīja visu māju, un 
ēdienu smaržas, kas plūda no 
virtuves, līdz šai baltai dienai 
latviešiem sagādā īpatnēju lab-
sajūtu,” stāsta Dzintra.

 Kā  mūsdienās, pārvarot laika 
trūkumu,  pavāriem iespējams 
pa  gatavot veselīgākus ēdienus, 
kuŗos nav tik daudz taukvielu?   

Dzintra iesaka lietot ātrvārītāju 
(pressurecooker), kuŗā var vārīt 
cūkas un liellopu gaļu  vai  dār-
zeņus.  Tajā  45 minūšu laikā var 
izsutināt  4-5  mārciņu cūkas ce -
pe  ti, kas citādi būtu jāvāra  6-8 
stundas. Kartupeļus, burkānus, 
ziedkāpostus  un citus dārzeņus 
ātrvārītājā var pagatavot piecu 
minūšu laikā,  saglabājot vitamī-
nus un nemainot ēdienu garšu. 
Labi noder arī lēnvārītājs (slow
cooker).  Dzintra atceras gadīju-
mus, kad  ceļā uz latviešu skolu, 
tautasdeju mēģinājuma vai pat 
Katskiļiem bijis jāatgriežas 
mājās, jo māte atcerējusies, ka  
uz plīts  kas atstāts vārīties vai 
krāsnī cepties. Toreiz 
ugunsbrīdinātāju virtuvēs vēl 
nebija. Lēnvārītāju iespējams 
norēgulēt, lai tas automatiski 
izslēdzas, var cept un vārīt 14 
stundu  bez uzrau dzības, un ga -
tavie ēdieni tiek saglabāti silti. 

 Dzintra pastāstīja, ka latviešu 
ēdieni būs veselīgāki, ja nelietos 
t. s. piesātinātos taukus.  Kotletes, 

karbonādes, sīpolus labāk cept  
vīnogu  kauliņu vai sojas pupu 
eļļā, jo tās pacieš karstāku tem-
perātūru un tik ļoti nepiedeg kā 
olīveļļa un sviests. Šīm eļļām ir 
neitrāla garša, tajās ir vitamīni,  
antioksidanti, kuŗi samazina cho-
 lesterīna līmeni asi nīs.  Kar-
bonādei ieteicams izvēlēties lie -
sākas gaļas gabalus, gatavojot 
cūkgaļas kotletes, piejaukt  maltu 
tītara vai cāļu gaļu un sakāptos 
sīpolus, sēnes un zaļos piparus  
pāris minūtes apcept mikroviļņu 
krāsnī.  Mans draugs Jānis Kļa-
viņš nesen cienāja ar kotletēm 
latviešu gaumē, kas ceptas 
mo dernā grillējamā aparātā. Ar  
virsū uzliktu plānu jāņusiera šķēli  
tas bija tāds gardums, ka 
pasaulslaveno pavāru  Bobiju 
Fleiju (Bobby Flay)  noteikti 
pārņemtu skaudība!

 Konkursā The Next Food 
Network Star  Bobijs Fleijs bija 
viens no tiesnešiem un šķita, ir 
ļoti stingrs. Diemžēl Dzintrai bija 
iespēja piedalīties tikai trīs 
raidījumos. Tomēr viņa uzskata, 
ka tas bijis pozitīvs piedzī vo -
jums. 

Savā pavāres darbā  Dzintra 
cenšas pagatavot interesentus  
ēdienus, kombinējot dažādas 
garš   vielas. 

,,Man ļoti garšo kliņģeris, un 
brīnos, kāpēc veikalos vēl arvien 

nav saldējuma ar safrānu, dzel-
tenām rozīnēm un apceptam 
mandelēm! Saldējumu uzņē-
mums Ben and Jerry  kļuvis sla-
vens, jo kombinē dažādas sa -
stāvdaļas. Kāpēc nevarētu būt 
latviešu kliņģeŗa saldē jums?   Esam 
to gatavojuši mājās, tas ir bezgala 
garšīgs. Esmu iecienījusi rasolu 
un salātu tīteni. Piemēram, pik-
nikā rasolu var ievīstīt salātu 
lapās. Katrā ēdienreizē maize 
nebūt nav vajadzīga. Ne visiem 
garšo silķes, tāpēc rasolam var 
pievienot arī mazos gabaliņos  
sagrieztu tunzivi. Tāds ēdiens ir 
veselīgāks, nav tik sāļš,“ stāstīja 
Dzintra un piebilda: ,,Neviens  
nevar atņemt baudu, kādu izjūt,  
ēdot  ko sevišķi gardu – tā ir 
jūsu.“

Dzintra, protams, ar visu ģi -

meni bijusi arī Latvijā. Vecāki 
Visvaldis un Sigrida Dzeņi meit-
ai parādīja, kur dzimuši un kur 
gāja skolā, un tas bijis neaiz-
mirstams piedzīvojums.

 Dzintra Dzene aicina ikvienu 
latvieti, kam iznāk būt Teksasā, 
iegriezties viņas restorānā 
Dzintra’s Kitchen, ko  plāno atklāt  
septembŗa beigās. Restorāns būs 
atvērts trīs reizes nedēļā. Ēdien-
karti mainīs katru nedēļu, lai 
apmeklētājiem būtu iespēja pa -
mieloties ar visadažādāko tautu 
ēdieniem – franču, spāņu, 
vietnamiešu, latviešu, italiešu, 
vācu utt.  Pagaidām ieteicams 
ieskatīties tīmekļa lapā: www.
PlatebyDzintra.com, kur 
iespējams uzzināt, kādus gardu-
mus gatavo visdaiļākā tautasdeju 
dejotāja.

Roberts  Laiviņš

Īpašumi Latvijā
Pārdod dzīvokli Rīgā, Āgenskalnā, Kapseļu ielā 10
3,5 istabas, platība 165 kvadrātmetri,
3/3 stāvs, koka māja, visas vērtības.
Cena 145 000  eiro
Māja atrodas klusā un zaļā Āgenskalna rajonā, bijušajā balt-
vāciešu privātmāju kvartālā. Ir pilsētas kanalizācija, ūdens, 
iekopts un noslēgts pagalms ar iespēju  novietot  automašīnu.  
Dzīvoklī 2 guļamistabas, viesistaba, virtuve, 14 kvadrātmetru 
liela palīgtelpa, ko var izbūvēt par istabu. Ir plaša jumta tera-
se, kur labi atpūsties un baudīt patīkamu mieru.

Vai arī dzīvokli tajā pašā mājā
5 atsevišķas isabas, 2/3 stāvs, platība 144,8 kvadrātmetri.
Cena 220 000 eiro
Dzīvoklis labiekārtots, griestu augstums 3 m, ozolkoka par-
keta grīdas. Visās istabās darbojas podiņu krāsnis, 2 kamīni, 
autonoma gāzes apkure, koka pakešu logi, apsildāma terase.

Pārdod  lauku īpašumu
Tukuma rajons Sēmes pagasta „Griezes”
Lielisks īpašums (1 ha) Sēmes ezera krastā, 75 km no Rīgas, 
divstāvu mūra ēka ar pagrabstāvu un pirti, visas ērtības. Plaša 
terase uz ezera pusi, garāža divām automašīnām, bruģēts 
pagalms, sakārtota territorija ar atsevišķu zivju dīķi, visa ter-
ritorija norobežota ar sētu. Apkure – zemes siltumsūknis, 
ezera krasta līnija 90 m, līdz Tukumam 15 km,līdz jūrai 20 
km.
Mājas platība 300 kvadrātmetri, 2 stāvi, 6 istabas, 3 tualetes. 
Cena 220 000 eiro

Lūdzam sazināties pa tālr. +371 29269392,
 e pasts – ibare@inbox.lv

Dzintra Dzene savā pasaulē

MĀKSLAS IZSTĀDE
“tRĪS DRauDZENES” 

Atklāšana
2010. g. 25. sept. plkst.16:00  

Filadelfijas Brīvo latvju
biedrības telpās. 

531 North 7th St.Philadelphia, PA 

Piedalās: Erika Šulcs Moore, 
Biruta Akerbergs Hansen un  

Ruta Krūze Strobele.
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Mārtiņš Vāgners ir Kanadas 
latvietis, viņam pieder , iespējams, 
mazākā vīna darītava Niagarā. 
Savā 5 akrus lielajā zemes gabalā 
viņš audzē vīnogas un darina 
vīnu. Ne viens vien ceļotājs pa -
devies kārdinājumam un, pak-
lausot ceļrāža norādei, iegriezies 
Vāgnera saimniecībā, lai no -
baudītu viesmīlīgā saimnieka 
pasniegto vīna glāzi. Prombrau-
cot iespējams nopirkt līdzņem-
šanai to vīna marku, kas garšojusi 
vis labāk. 

Vāgnera vīna darītavā valda 
māksliniecisks gars –  viņš savu  
namu izrotājis ar latvisko Jumja 
zīmi, viņa viesu telpā izvietotas 
Mārtiņa dārgumi,  – gar sienām 
viņa drauga, mākslinieka Uga 
Dravas grafiskie zīmējumi,  gadu 
gaitā sakrātās operas izrāžu 
afišas, te iespējams apbrīnot kor-
   ķu viļķu kollekciju, kas laika 
gaitā savākta no dažādām ze mēm 
un laikmetiem. Pavisam drīz 
pagalmā pacelsies Uga Dravas 
veidota skulptūra.Vēl viens saim-
nieka interešu objekts ir hercoga 

 Būs hercoga Jēkaba vīns!
Jēkaba laika posma studijas, tām 
Mārtiņš Vāgners veltījis daudz 
laika un pūļu. 

Kādā Londonas antikvariātā 
viņš nopircis 1747. gada Kur-
zemes hercogistes karti ar 
uzrakstiem latīņu valodā, bet 
kartes apakšējā kreisā stūrī lasā-
ma Tēvreize latviski. Šovasar cie-
mojoties Kurzemē, krāsainu šīs 
kartes kopiju Mārtiņš uzdāvinā-
ja Kurzemes Tūrisma attīstības 
centra vadītājam Artim Gus-
tovskim. 

Nu jau vairākus gadus vīnko-
pis nopietni ķēries pie hercoga 
Jēkaba vīna ražošanas tradiciju 
atjaunošanas Kurzemē. Kā zi -
nāms, hercogistes laikā Jēkabs 
bija izveidojis vīna dārzus Abavas 
ielejas dienvidu nogāzēs no 
Kandavas un Sabiles līdz Rendai. 
Vēstures materiāli liecina – ar 
laiku vīnogas augušas turpat pie 
katras mājas un ražas novākšana 
izvērtusies par īstiem svētkiem.  
Kurzemes hercogistes vīns bijis 
labas kvalitātes, stiprs un paskābs, 
tā bijis tik daudz, ka pieticis gan 

Jēkaba galmam, gan eksportam 
uz ārzemēm. Archīvos atrodami 
hercoga Jēkaba rīkojumi un 
sarakstīšanās vīna raudzēšanas 
jautājumā, no tās redzams, ka 
vīna kokus Jēkabs iegādājies 
Reinas apgabalos Vācijā. Mārtiņš 
Vāgners noskaidrojis, kuŗas 

vīnogu šķirnes hercogs Jēkabs 
XVII gadsimtā ievedis no Reinas 
apgabaliem, viņš vēlas pierādīt, 
ka tieši tās šķirnes ir Latvijā 
dzīvotspējīgas un vīns būtu tik-
pat baudāms kā pirms 400 gad-
iem Jēkaba galmā. Šai nolūkā 
Mārtiņš pirms diviem gadiem 

Vācijā iepircis 2900 vīnogu 
stādus, kuŗi iestādīti vīnogu 
laukā pie Rendas. Līdz šim 
mūsdienu Latvijā bija pazīstams 
Sabiles vīndaŗu vīns, tagad varam 
gaidīt Mārtiņa Vāgnera vīna 
dārza ražu.

G.S.

mārtiņš 
Vāgners 

savā vīna 
dārzā 

Rendā, 
Kurzemē

Vāgnera vīna darītava Kanadā

Vīna degustācijas telpa ar Uga Dravas zīmējumiem un korķu viļķu kolekciju

Vai gribat saskandināt ar pašu vīndari?
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L atv ijā  un p asau lē

Jau mēnesi esam mājās. Kur 
aizskrējis laiks? Kā tas ir, ceļot ar 
četriem bērniem no ASV uz Rīgu 
un braukāt pa visu Latviju? At -
bilde ir vienkārša, lidot un ceļot 
ar četriem bērniem NAV vieg -       
li, bet tas bija to vērts!  Man ir        
trīs bērni –  11 gadus veca  meita, 
7 ga    dus vecs dēls un piecgadīga 
meita. Māsasdēlam 2 gadi. Vec-
mamma arī ceļoja līdzi. Viņas 
rokas vienmēr ir ļoti palīdzē -
jušas pārgurušiem bērniem lid-
mašīnā nakts vidū un vēlāk Rī -
gā, pieskatot aizmigušus bērnus, 
lai varu aiziet uz pārtikas veikalu. 
Lidojot no Čikāgas, aizņēmām 
sešas vietas divās rindās. Nebi -
jām pie logiem, par ko bērni sā -
kumā čīkstēja, bet, kad uznāca 
miegs un  varēja ar sedziņām un 
spilveniem (nekad neaizmirsti 
ņemt līdzi lidmašīnā mīļāko 
man  tiņu vai sedziņu!) izstiepties 
uz grīdas un aizmigt, bija tīri        
labi visiem.

Jāsāk ar to, ka vasaras mēnešos 
lidot uz Latviju nav lēti. Amerikā 
nav garš atvaļinājums, parasti 
tikai divas nedēļas. Šajā krīzes 
laikā izšķiest naudu nav prātīgi. 
Bet man jāsaka,  ka  ceļot uz Lat-
vi  ju ar bērniem nav naudas iz -
mešana, bet tas ir vērtīgs ceļo-
jums, pilns prieka brīžu. Tas     
tie šām  bija vērtīgs gan viņiem, 
gan man. Nebraucu uz Meksiku 
janvārī, bet peldos Baltijas jūrā 
jūlijā! Vasarā atradām karstas, 
bal  tas jūras smiltis Jūrmalā,      
Saul krastos, Kolkā, Liepājā un 
Pēr na vā, Igaunijā.

Ceļot uz ārzemēm ir liels darbs. 
Ceļot vairs nav tik vienkārši un 
ērti, kā tas bija agrāk. Tagad jā -
gaida  garās rindas, lai izietu cau-
ri drošības pārbaudēm un pasu 
kontrolei, kad  ielidojām Eiropas 
Savienībā. Tas ir nogurdinoši pie-
au  gušajiem, kur nu vēl bērniem. 
Internetā un grāmatās ir ļoti 
daudz  dažādu praktisku pado-
mu. Taču vecāki paši vislabāk 
pazīst savus bērnus un viņa vaja-
dzības. Mazākiem, protams, ne -
pie  ciešami ratiņi, lielākiem ipo -
di. Vispār mans pirmais ietei-
kums ir – neļauj katram bērnam 
savu mugursomiņu  ņemt pie ro -
kas. Pat bērns, kurš ir ļoti sajūs-
mināts par lidojumu, ātri no -
gurst, un, pārsēžoties no vienas 
lidmašīnas uz otru, tev pašai būs 
jāpalīdz to visu  nest! Vislabākā 
uzkoda bērniem  ir mazie “ener-
ģijas bari” un viens ābols.   Mūsu 
ģimenē vienmēr ņemam līdzi 
mazas klades ar baltām lapām,   
lai bērni var zīmēt un rakstīt.  
Mēs  arī  spēlējam spēles. “Es re -
dzu ar savu mazo actiņu kaut       
ko zilu!” Tad citiem jāmin un 
jāmeklē. Vispār jābūt radošam 
un pacietīgam, pat ja neesi gu -
lējis un nav izdevies iedzert ka -

Ģimenes brauciens uz Latviju ir kaut kas vairāk
Šīs vasaras ceļojuma piezīmes

Rita pelēce, 
Mineapole

fiju. Vissvarīgāk ir atcerēties, kā 
bērni visu “svaigi” uztver un pār-
dzīvo. Jācenšas mēģināt visu ga  ro 
ceļojumu skatīt viņu acīm.   

Ielidojot Rīgas lidostā, viss jums 
liksies svešs. Rīgā vairs nav pasu 
kontroles, ja esi ielidojis caur citu 
Eiropas valsti.  Mums ir dzīvok -
lis Rīgā, ko iegādājāmies jau 
pirms desmit gadiem. Es ameri-
kāņu draugiem izskaidroju, ka 
tas ir līdzīgi,  kā dzīvot vasaras 
mājā.   Jāguļ divstāvu gultās, vec-
mamma dzīvojamajā istabā uz 
dīvāna. Latvijā draugiem teicu, 
ka mums ir “īsts komunālais dzī-
voklis”, un tā tas arī bija. Vec-
mamma, divas meitas, četri maz-
bērni un divi vīri, kas Rīgā iera-
dās vēlāk.   

Man šis nebija pirmais ceļo-
jums uz Latviju ar bērniem. Mans 
mēr  ķis visos Latvijas braucienos 
pē   dējo desmit gadu laikā ir bijis 
veicināt bērnu (un arī pašas!) 
latviešu valodas prasmi, kā arī 
rast interesi  par Latviju. Piedzī-
vot eiropisko dzīves veidu. Mans 
vīrs nerunā latviski, pati atteicos 
strādāt savā profesijā, kad pie -
dzima pirmais bērns, jo apjē -  
dzu, ka meita latviski nerunās,      
ja strādāšu un nevarēšu ar bēr-
niem sarunāties latviski.  Man ir 
svarīgi, lai viņi  redz, ka ir kon-
krēta vieta, ļoti skaista zeme pie 
Baltijas jūras, kur var runāt (un 
lasīt!) latviski uz ielas un veika -
los. Satikt radus, kaut tālus, bet 
nozīmīgus un arī mīļus.  

Māsas dēlam šis bija pirmais 
brauciens uz Rīgu. Manai vecākai 
meitai ceturtais. Dēlam un jau-
nākai meitai tikai otrais ceļo -
jums, bet pirmais, kuru viņi va -
rēja kārtīgi izbaudīt un novērtēt. 
Visu laiku ir jādomā par to, kas 
viņiem nāktu par labu, kas vi -
ņiem interesētu? Vairs nav tie 
laiki, kad satikos ar radiem un 
draugiem vakaros un dzērām  
alu. Vairums radinieku strādā, 
pa  šiem bērni un vasaras plāni. 
Vecākā meita jau brauca satikties 
ar  draugiem. Viņai ir pāris drau-
gu, kuri tagad ar ģimenēm ir 
pārcēlušies uz dzīvi no ASV uz 
Latviju. Viņa bija mans eksperi-
ments šinī Latvijas  ceļojumā, jo 
bija pirmā, kura piedalījās vie -
tējā privātajā vasaras bērnudār -
zā “Patnis”. Vēlējos, lai viņai ir 
ie     spēja attīstīt bērnu rotaļu va -
lodu. Un tā tas arī notika! Tagad 
mums “Patnis” ir labs draugs un 
stāstām visiem, lai brauc! Pa   -      
sau le tik maza, manam vīram        
ir darba biedrs amerikānis,           
kurš caur labdarības organizā -
ciju ir strādājis “Patnī”. Šogad 
sūtīju bēr    nus uz nometnēm. 
Vecākā meita ar brāli piedalījās 
“Latgaļu sātas” bērnu  radošajā 
etnogrāfijas nometnē Latgalē. 
Gu   lēšana bija teltīs un, kā bērni 
stāstīja, jādzer bija lauku ziedu 
tēja un jāēd rupjmaize, nevis 
apelsīna sulas un “tosti”! Meita 
pat  iesāka aust  jostu savam jau-
najam tautas tērpam. Viņa pie-
dalījas arī “matemātikas” nomet-
nē, kur mācījās un sacentās 
orien  tēšanās sportā Baldonē un 
ieguva no meitenēm pirmo vietu.
Viņa teica, ka citiem bijis bail 

skriet caur purvu! Tagad viņa   
ļoti labi zina, kā izskatās Latvijas 
lauki, meži un purvi gan Baldonē 
gan Latgalē.

Dēlam radās interese  par pilīm 
un pilskalniem. Visvairāk viņam 
interesēja pilsdrupas un arheo-
loģiskas lietas no senseniem        
laikiem. Dēlam arī Latvijā dzī -        
vo draugi. “Labākais draugs” kas 
pār  cēlies uz dzīvi no Amerikas.   
Kopā ar drauga ģimeni viņš 
varēja peldēties un braukt ar 
smailīti pa  Daugavu. 

Jaunākai meitai patīk dziedāt, 
dejot un tēlot. Diemžēl vasarā 
nav iespējams apmeklēt Leļļu 
teātri  vai citus Rīgas teātrus.  Ap -
meklējām  Skolēnu dziesmu svēt-
kus. Redzējām  tik daudz bēr -
nus, kuri dejo un dzied latviski. 
Jaunākā meita apmeklēja Rīgā  
bērnudārzu. Tur viņi pavadīja 
dienas svaigā gaisā ārpus centra, 

ēda siltas, latviskas pusdienas, 
gulēja diendusu, lai varētu pie-
dzīvot Latvijas gaišās naktis un 
galvenais, spēlējās un sarunājās 
ar vietējiem bērniem. Jāņos pirtī 
pie Mālupes, netālu no senču 
mājām, pēramies lauku pirtī.        
Arī viņai patika pilis. Viņa mek-
lēja, kur dzīvo princeses! 

 Ar māsas dēlu ir tā, ka viņam 
šajos divos mēnešos vienkārši 
atraisījās valoda. Kad mēs at -
braucām, viņš latviski runāja 
pā ris vārdiņus, kad izlidojām,   
jau atbildēja uz mūsu jautāju-
miem! Viņš Rīgu baudīja caur 
bēr nudārzu, pilsētas spēļu lau -
kumiem, radu un draugu bēr-
niem. Viņš peldējās jūrā un Gau-
jā, brauca uz laukiem, pēras pirtī, 
pat spēlēja mūsu vecmammas 
klavieres.

Un ko darīju es? Nu, atbraukt 
uz tik ilgu laiku un dzīvot dzī-
voklī nozīmē to, ka man iznāk 
liela saimniekošana. Tāpat kā 
mājās, katru dienu bērni ir jā  pa-
baro un jāmazgā drēbes.Tas no -
zīmē, ka bieži iznāk  iet uz pār - 
ti kas veikaliem vai tirgu, jo Lat-
vijā ēdiens ir bez konservan - 
tiem,  un  ledusskapī tas ātri bo -

jājas. Mazgāt drēbes arī ir sarež-
ģīti, jo  veļas mašīnas ir mazākas 
un  drēbes jāžāvē istabā, bet,       
kad tik daudz cilvēku, drīz vien 
visur izskatās pēc “ķīniešu maz-
gātuves” – visur karājas palagi un 
biksītes.   

Ceļojām ar īrētu mašīnu. Var 
jau uz Liepāju aizbraukt ar vil-
cienu vai autobusu, bet ar mašī -
nu ir tomēr ērtāk. Arī uz Mālupi 
pie Alūksnes mēs nevaram aiz-
braukt bez automašīnas. Par to 
jā    domā jau Amerikā, jo mums ir 
iznācis ļoti dārgi īrēt uz vietas. 
Šogad arī piedalījos PBLA Ār -
zemju latviešu skolotāju kon fe-
rencē, kur varējām  pārrunāt, kā 
vislabāk bērniem ārzemēs mācīt 
valodu un citas zinības. Staigāju 
pa grāmatu veikaliem, jo viens 
no maniem mīļākiem pirku  -
miem Rīgā ir grāmatas. Man        
un bērniem! Un mūzikas diski.  

Pa ti   ka jaunais folkloras kopas 
“Laiks  ne” disks ar  īpatnēju krie-
visku piedziedājumu :“Šiškin, 
miškin, maruškin, pojehali da -
moj!” Visi valodnieki un bērnu 
au  dzinātāji tev pateiks, ka dzie-
dot vislabāk var iemācīties valo-
du. Mani bērni mācās spāņu val-
odu, bet vai viņi izjūt kaut                
ko no spāņu kul tūras? Nedo-
māju. Bet valodas ir vērtīgas. 
Visas valodas. Arī lat vie  šu valo-
da.

Pati  pirmo reizi Latvijā biju 
1980. gadā. Man tolaik bija 15 
gadi. Toreiz man bija izvēle –  vai 
nu lidot uz Latviju, vai iet  auto 
braukšanas kursos. Mūsu kai mi-
ņos bija vēl viena latviešu gime - 
ne, un viens no viņiem prata va -
dīt mašīnu. Un tā mēs braucām    
uz tuvāko lielpilsētu, lai  piedalītos 
latviešu skolā, gaidās un skautos, 
tautas dejās, teātrī, koros un vis-
visādos pasākumos, kādu vairs 
nav. Es saviem bērniem nevaru 
atkārtot visu to, ko esmu darījusi, 
uz  augot trimdā. Manā Latvijā    
bija komunistiskā vara, un mūsu 
pienākums bija mācīties runāt   
latviski un Valsts svētkos vilkt    
tautas tērpu, jo daudz ko no tā,        

ko mēs darījām trimdā, Latvijā 
ne  drīkstēja darīt.

Bet tagad ? Kad 1990. gadā Rī -
gas ielas vēl bija pelēkas un veika -
li daudz tukšāki nekā šobrīd, sa -
jutu te bezcerību. Bezcerību vai 
drī zāk vienaldzību jutu šovasar. 
“Kāpēc man piedalīties vēlēšanās, 
nekas nemainīsies!” “Nav par ko 
balsot!” vai “Tie paši tiks ievēlēti, 
un viņi par mani nedomās.” Bez 
cerības Latvijā nekas nemainīsies. 

Man jau arī varētu pārmest, kā -
pēc pati nebraucu dzīvot uz Lat -
viju? Kāpēc tikai ceļoju? Kā pēc 
nebraucu te strādāt savā no  zarē? 
Iemesli ir vairāki, ieskaitot to, ka 
mans vīrs ir amerikānis un mūsu 
abu ģimenes dzīvo Ame rikā. Lat-
viskais mums ir sasnie dzams arī 
Amerikas pilsētās, pie daloties vie-
tējās latviešu nomet nēs. Tomēr 
ģi  menes brauciens uz Latviju ir 
kaut kas vairāk.

“Vasara jau projām steidzas,        
bet man jāpaliek ir šeit…grūti  
atrast vārdus, ko tev teik…” Šo 
dziesmu dziedot, Gaŗezera Vasa-
ras vidusskolas mācību gadu bei-
gās man un draudzenēm vien -
mēr bira asaras. Kas tad būtu 
Latvijas brauciens bez asarām?   
Pat jaunākā meita pēdējā vakarā 
Rīgas dzīvoklī raudāja, negribējās 
braukt atpakaļ uz “otrajām 
mājām”! Un par to man ir ganda-
rījums. Es esmu panākusi to, ka 
maniem bērniem patīk ce  ļot, ka 
viņiem patīk pavadīt laiku, runā- 
jot latviski un dzīvot  Latvijā.   
Katrs ceļojums ir unikāls. Un    
mēs ceram turpināt šo ūnikumu. 
Jo galu galā Latvija ir Eiropā, un 
Eiropā ir tik daudz, ko redzēt!

Šorīt, kad staigāju ar mūsu jau-
nāko ģimenes locekli, Rimi, gaiss 
bija vēss un rudenīgs. Mazs, 
melns sunītis, kurš tika iegādāts 
pēc vasaras ceļojuma. Varbūt kā -
dam liktos nevietā, nosaukt suni 
veikala vārdā. Bet pēc šīs vasa - 
ras ceļojuma liekas, ka tas būs 
labs atgādinājums par visu pie-
dzīvoto. Rīgā un Latvijā var          
būt “tik labi ka mājās”, arī ceļojot 
ar bērniem.

pārgājienā uz īdeņas pilskalnu pie Lubānas ezera
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Pagājuši vairāk nekā 60 gadi, 
kopš Amerikā ieradās pirmie 
latviešu bēgļi, kuŗi  pēc Otrā pa -
saules kara bija nonākuši Vā  -
cijā. Toreiz  gudri vīri teica: „Ja 
desmit gadu laikā nevarēsim 
atgriezties brīvajā Latvijā, tad 

būsim asimilēti Amerikas tautu 
katlā.“

Labi gan, ka arī gudri vīri 
dažreiz kļūdāss, jo, lai gan lat-
viešu saime šajā zemē sarukusi, 
tās kodols vēl arvien stiprs un 
nemaz nedomā padoties.

Ir liels prieks, ka vidējās un 

Brīnums vai tautas asinsbalss?
2x2 nomene Malibu, Kalifornijā

jaunākās paaudzes latvieši ar 
lielu sparu ķērušies pie darba, 
ai  cinot 18–35 gadu vecus lat-
viešu  jauniešus piedalīties 2x2 
no metnē, kas notiks no 26. de -
cembra līdz 31. decembrim 
Klusā okeana krastā, skaistajā 

Losandželosas piepilsētā Ma  -
libu, Kalifornijā. 

Ļoti glītajā mājaslapā: www. -
2x2malibu.org jau ievietota in -
formācija, kā arī pieteikšanās 
noteikumi. Galvenie rīkotāji ir  
Edvīns Rūsis – nometnes va -
dītājs, Mārtiņš Andersons – pro-

Andris Ritmanis  

Raksti un fotogrāfijas adresējamas 

Jauno Laika
redaktoram Dainim Mjartānam, 

dmjartans@inbox.lv
Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010

Fakss: (+ 371) 67326784

grammas vadītājs, Aldis Rau -      
da – projektu vadītājs, Imanta 
Nīgale – vakaru vadītāja, Vija 
Vīksne – administratore, Tamā-
ra Rūse – dalībnieku reģistratore,  
Aiva Ieviņa – informācijas noza-
res vadītāja, Aivars Osvalds –  

2x2 nometņu dzinējspēks. Viņi 
visi apveltīti ar sevišķām spē -
jām. Esmu pārliecināts, ka 2x2 
nometne Malibu būs labi no -
organizēta  un sekmīga. 

No personiskas pieredzes zi -
nu, ka šis nav viegls darbs, taču 
šī darba augļi ir ļoti svētīgi, re -
dzot cik lepni un pacilāti jūtas 
latviešu jaunieši, ieguvuši jau  -
nas zināšanas un nodibinājuši 
draudzības. Nometnes beigās vi -
ņi šķiŗas ar asarām acīs  un tūlīt 
sāk gaidīt un jautāt, kad būs 
nākamā 2x2 nometne. 

Galvenais 2x2 nometnes ini-
ciātors 1964. gadā bija latviešu 
patriots Brunis Rubess. Kopā ar 
vairākiem entuziastiem viņš 
rīkoja pirmo 2x2 nometni Ame-
rikas austrumu krastā. Apņē -
mos 1969.  gadā  rīkot  pirmo 
2x2 nometni ASV rietumkrastā. 
Pēc skaita tā bija sestā 2x2 no -
metne.  Nometne notika Menu-
cha garīgās atveldzes parkā  ne -
tālu no Portlandes, Oregonā,  
skaistā vietā, augstā Kolumbijas 
upes krastā. To vadījām  kopā ar 
zinīgo Ģirtu Kaugaru. Ar viņu 
sastrādāties bija patiess prieks.  
Nometnes ilgums bija 12 dienu, 
tajā piedalījās 126 latviešu jau-
nieši, pirmo reizi arī Aivars Os -
valds. Vēl gados pavisam jauns, 
viņš ar lielu entuziasmu no no -
metnes paņēma līdzi daudz labu 
atmiņu un ideju, galveno, ,,ka 
būt latvietim ir ne tikai mūsu 
pienākums, bet arī milzu iegu-
vums.“ Aivars nu jau ilgus gadus 
ir aktīvi darbojies, vadījis 2x2 
no   metnes, bijis Amerikas lat-
viešu apvienības priekšsēdis. 
Pirms dažiem gadiem viņš at -
jaunoja 2x2 nometņu darbību, 

kas 1996. gadā uz laiku bija 
pārtraukta. Nu jau atkal sek -
mīgi notikušas  divas, un Aivars 
dara visu iespējamo, lai labi 
izdotos arī 2x2 nometne Ma -
libu.

Aivars Osvalds ir viens no 
daudzajiem divreizdivniekiem, 
kuŗi pēc piedalīšanās 2x2 no -
metnēs sparīgi iesaistījās dažā -
du latviešu organizāciju darbā, 
sāka dziedāt koros, dejot tautas-
deju kopās u. tml.

Pēc sestās 2x2 nometnes 1969. 
gadā saņēmu no tās dalībnie-
kiem kaudzi vēstuļu. Mārtiņš 
Zandbergs, kas  tagad dzīvo Lat-
vijā un ir  Rīgas domnieks  toreiz 
rakstīja: ,,Ir ļoti svarīgi, ka 2x2 
nometne spēj sasaukt un vienot 
mūsu trimdas latviešu jaunās 
paaudzes izlasi te iespējams  iz -
kopt latviešu jauniešos latvisku 
nacionālo pašapziņu, kas grūti 
paveicams trimdas dzīves ik -
dienā. 2x2 nometne ir vieta,   
kuŗā jaunieši dzīvo kā sapnī  par 
mūžīgo Latviju.“

Latviešu organizācijas ASV   
un Kanadā un 2x2 nometņu 
dalībnieku vecāki ļoti pozitīvi 
novērtējuši nometņu ietekmi 
latviešu jauniešu latviskās stājas 
un latviskuma veidošanā un  
stiprināšanā.

Sesto 2x2 nometni 1969. gadā 
financiāli atbalstīja daudzas lat-
viešu organizācijas, draudzes        
un atsevišķi  ziedotāji, kā arī 
piešķīra 79 dalības maksu sti-
pendijas. 

Ceru,  ka ar vecāku un latviešu 
organizāciju svētību un atbals tu 
uz Malibu 2x2 nometni dosies 
kupls skaits latviešu jauniešu.

1969. gada sestās 2x2 nometnes dalībnieki; otrā rindā trešais Aivars Osvalds

Daži 1969. gada 2x2 nometnes lektori: Jānis Klīdzējs, Olafs 
Stumbrs, Jānis peniķis,  Teodors Sīlis

Izbraukums pie Klusā okeana – Jānis mūrnieks uzrunā meitenes (interesanti, kur viņš ir tagad?)

Skats no nometnes uz Kolumbijas upes un Vašingtonas pavalsts kalniem
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Dainis 
mjartāns

Viļānu novada Dekšāres pa -
gasta Madžuļos, kur tagad māj-
vietu radusi biedrība „Latgaļu 
sāta”,  savulaik dzīvoja pazīsta-
mais kokļu meistars Donats Vu -
cins. Pēc viņa grieztajām kok -
lēm  200 km  attālo ceļu no Rīgas 
deviņdesmitajos gados mēroja  
arī latvieši no ASV un Kanādas. 
Ar  Donata koklēm spēlē Mine -
a polē, Ņujorkā, Toronto, arī Balt-
krievijā, Lietuvā un Nīderlandē. 
Pēc meistara aiziešanas mūžībā 
tika sarīkots piemiņas pasākums, 
uz kuru aicināja Donata darināto 
kokļu spēlmaņus. Desmit gadu 

 
Ar Latviešu fonda atbalstu izskanējušas tradicionālās kokļu dienas

Kokļu dienu dalībnieki "Latgaļu sātā" Dekšāres pagastā

laikā Kokļu dienas kļuvušas par 
tradi cionālu sarīkojumu, kas  
dod ie  spēju jauniešiem satikt 
līdzīgi domājošus folkloristus, 
apgūt kokles spēli, saspēlēties, 
klausīties referātus par tautas 
mū   zikas instrumentiem un pie-
dalīties kopīgā koncertā. Šogad 
Kokļu dienas atbalstīja Latviešu 
fonds (ASV) un Viļānu novada 
pašvaldība, jo jāšaubās, vai or -
ganizatoriem vieniem pašiem 
būtu pa  spēkam pašreizējos eko-
nomiskajos apstākļos sapulcināt 
tik plašu interesentu skaitu, it 
īpaši jauniešus un studentus.       
Pa  sākuma organizatore Marika 
Zei  mule uzsver: „Lai gan kokli 
uzskatām par nacionālo instru-
mentu, etnogrāfisko kokļu spēle 
Latvijā nav plaši izplatīta. Var 
teikt, ka koklēšana ir kļuvusi       
par retu māku, tāpēc kokļu die-
nas dod vienreizēju iespēju - 
kopā sabraukt ne vien folkloras 
entuziastiem, bet visiem, kas brī-
vā atmosfērā vēlas ieklausīties 
kokles skaņās un pamēģināt 

spēlēt paši.” Lai uzņemtu plašo 
viesu pulku, vairākas dienas Ma -
džuļos strādāja biedrības „Lat-
gaļu sāta” entuziasti – Astrīda  
Vucina, Mareks Gabrišs, Tenis 
Bikovskis, Eva Freidenfelde, Dai-
nis Mjartāns un Agate Vucina.

„Latgaļu sātā” 28. augustā 
pulcējās koklētāji un viesi no 
Rīgas, Dobeles, Jēkabpils, Rē  zek-
nes, Madonas, Dagdas un Kau-
natas. Liela daļa jauniešu bija 
ieradušies lai apgūtu kokles spē -
li. Šogad spēlētprasmi mācīja 
Andris Mičulis, Aivars Zariņš, 
Latvīte Podiņa, Agate Vucina   
u.c. Vecākais koklētājs, Toma ri-
ņu Kārlis ieradās ar kokli, kuru 
viņš pirmo reizi spēlējis 1940. 
gadā. Patīkami redzēt sirmo 
kungu, saspēlējoties ar jaunie-
šiem, kas koklēšanu apguva tikai 
šovasar, bet jau pierunājuši ve  cā-
kus iegādāties instrumentu. Zī  -
mīgi, ka viena no kaismīgākajām 
koklētājām ir 14 gadus vecā Lau-
ma Berga, kas  sava vecuma gru-
pā Itālijā ieguvusi pirmo vietu 
Starptautiskajā baleta (!) kon-
kur sā „CITTA’ DI SPOLETO” 
un jau tagad redzama, dejojot uz 
Nacionālās operas skatuves Rī -
gā. Katram jaunietim iepazīša -

nās ar kokli notikusi savādāk, 
taču lielākā daļa koklēšanu ie -
mīlējuši „Latgaļu sātas” rīkotajās 
etnogrāfiskajās vasaras nomet-
nēs. Ilmārs Strods no Madonas 
nu jau divdesmit gadus spēlē er -
moņiku, taču tagad nolēmis ap -
gūt arī kokles spēli. Kristīne Lie-
de, mācās Rīgas Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolā: „Man kok-
lētāju saiets ļoti patika, jo noti -  
ka skaistā vietā un kokli spēlē    
ļoti pozitīvi cilvēki. Šogad kok-
lētāju saietā piedalījos otro ga -
du, bet nākamgad arī noteikti 
piedalīšos un mēģināšu piesais -
tīt vēl citus cilvēkus.” Kāda cita 
jauniete, kas koklētāju saietā 
piedalās katru gadu, teic: „Tas ir 
jauki, ja izdodas ieinteresēt jau-
niešus pievērsties etnogrāfiskās 
kokles spēlēšanai, un kokļu die-
nās arī šogad bija lieliska iespēja 
iepazīties un saspēlēties ar jau-
niem draugiem un domubied-
riem, kam folklora, tāpat kā   
man, ir sirdslieta.”  Rīkotāji bija 
pacentušies izveidot izstādi par 

kokļu un citu etnogrāfisko ins-
trumentu tapšanu. Bet ar Lat-
viešu fonda finansiālo atbalstu 
iegādāti instrumenti un pārējās 
nepieciešamās lietas kokļu darb-
nīcas izveidei. Vēl joprojām tiek 
lolota ideja izveidot pārskatu         
par kokļu izgatavošanas tradī-
cijām Anglijā, Austrālijā un Zie-
meļamerikā, tāpēc „Latgaļu sāta” 
būtu priecīga saņemt ziedojumā 
trimdā izgatavotas kokles.

Kokļu dienu rīkotāja M. Zei-
mule ir visnotaļ apmierināta: „ 
Kopā spēlējot, veidojot muzi-
kālas ainas, sadziedoties, folk-
loras mīļotāji padara ciešākas 
saites savā starpā, iegūstot jaunus 
draugus, apmainās ar pieredzi 
un iespaidiem, tādejādi nostip-
rinot motivāciju turpināt šo 
nodarbošanos. Arī tie, kas vēl 
neprot spēlēt šo tautas mūzikas 
instrumentu,  pasākuma iespai-
dā varētu pārdomāt iespēju kļūt 
par koklētāju.” Pasākuma orga-
nizatori nolēmuši nākamgad 
kokļu dienas rīkot Vidzemē.

Jaunās koklētājas no Rīgas: K. Liede, L. Berga, m. Vidiņa un organizātore m. Zeimule

Latvīte podiņa no madonas

Klātesošos uzrunā Tomariņu Kārlis
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Jau trešo gadu biedrība Latga-
les tradicionālās kultūras centrs 
„Latgaļu sāta” rīkoja bērnu ra -
došās etnogrāfiskās nometnes 
Dek  šāres pagasta Madzuļu cie -
ma lauku mājās. Kopā šovasar 
latviešu tradīcījas, mākslu un 
mūziku apguva 41 bērns no Rī -
gas, Talsiem, Ķekavas, Varakļā-
niem, Dekšārēm, Viļāniem un 
ASV. Kā uzsver nometnes vadī-
tāja Marika Zeimule: „ Bērni 
pār svarā nāk no pilsētas vides, 

TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS NOmETNE LATGALĒ
līdz ar to viņiem etnogrāfiskā 
nometne liekas ļoti interesanta. 
Viss saistīts ar reālu dzīvi lauku 
vidē, uzsvaru liekot uz dažādu 
tradicionālo amatu apgūšanu. 
Paši organizētāji no biedrības 
„Latgaļu sāta” ir pārsteigti par 
lielo bērnu un jauniešu interesi 
doties no Kurzemes un Rīgas uz 
tālo Dekšāru pagastu Latgalē,        
lai apgūtu tradicionālo kultūru, 
ko skolas solā nemāca. Vairāki 
bērni mērojušu ceļu no ASV, jo 
viņu vecāki uzskata, ka kopā ar 
vienaudžiem pavadīts laiks stip-
rinās piederību senču dzimte -
nei, kā arī uzlabos latviešu va -
lodu. 11 gadus vecā Marita Pe -
lēce no Mineapoles nedēļas laikā 
noauda celaini, kas rotās viņas 
tautastērpu nākamajās 18. no -
vem  bra svinībās. Nometņotāju 
vidū bija bērni, kuri ikdienā sa -
runājas krieviski, bet vecāki uz -
skata, ka nepiespiesta vide ap -

gūs tot latviešu tradīcijas ir vie -  
ta, kur vasaras brīvdienās ie -
spējams padziļināt latviešu va -
lodas zināšanas. Nometnes lai - 
kā bērni, kas nāk no atšķirīgas 
sociālās vides, lielpilsētām, lau  -
ku sētām un tālās Amerikas sa -
plūda kopīgā zinātkārā un as -
prātīgā pulkā. 13 g.v. Martai 
Staltei no Talsiem patika iepa zī-
ties ar vienaudžiem no citām 
vie tām, danči un vakarēšana       
pie ugunskura. 8 g.v. Evelīnai 
Dol matovai no Rīgas vislabāk 
patika batikot un siet sieru, sa -
vukārt 10 g.v. Linda Zepa no In -
čukalna piepildīja vēlmi sev pa -
gatavot nazīti. Nometnes laikā 
tika apgūta koklēšana, aušana       
uz lielajām stellēm, gleznots, 
zīmēts un batikots, puiši tāpat     
kā meitenes gatavoja senlatviešu 
ieročus. Mareka Gabriša vadībā 
nometnes dalībnieki iepazinās      
ar latgaliešu valodu un iemācī -
jās tautasdziesmu „Malni muni 
kumeļeņi” ar ko iepriecināja no -
metnes noslēgumā sabraukušos 
vecākus. Dekšāru pamatskolas 
skolotājas Astrīdas Vucinas va -
dībā tika sukāta vilna, austs un 
izgatavotas celaines. Gatis Stap-
rēns no Rīgas apmācīja plašo zē -
nu un meiteņu pulku no koka 
iz  gatavot etnogrāfiskos rakstus. 
Dainis Mjartāns mācīja Latgales 
kultūrvēsturi un tradīcijas. Lie -  
la piekrišana bija apgūt kokles 
spē  li pie Māras Vucinas. Apbrī-
nojams ir biedrības „Latgaļu 
sāta” biedru entuziasms un uz -
ņēmība vasaru ziedot bērnos     
un jauniešos audzinot tradi  cio-
nālās vērtības, kas iztrūkst sko lu 
oficiālajās programmās. Dalī -  
bas maksu nometnei sedz paši 
vecāki, atbalsts no pašvaldībām 
līdz šim iztrūcis. Šī iemesla dēļ 
nometni varēja atļauties tikai 
neliels skaits bērnu no Latgales, 
jo vecākiem mazāka rocība.

Bērnu vecāki bija visnotaļ pār-
steigti par nometnē piedāvā -
tajām radošajām iespējām. Uz 
mājām aizceļoja uz lielajām 

stellēm austi audumi, celaines, 
māla trauki, apgleznoti stikli, 
batikoti krekliņi, zīmējumi, li - 
no griezumi, pat pašu sietas 
pirtsslotas un no lazdām liekti 
šaujamloki, iemācītās dziesmas 
un tautu dejas. ASV latvieši,       
kas iepazinušies ar nometnes 
programmu izteikuši domu, ka 
tradicionālās kultūras nometne 

būtu lietderīga kādā no Zie-
meļamerikas latviešu īpašu -
miem, kur vasarā notiek nomet-
nes. Tā ir apsverama doma.

Katru gadu pieaug „Latgaļu 
sātā” organizētās nometnes dalīb-
nieku skaits. Tas vieš ticību, ka 
apgūtās tradīcijas iesakņosies       
ar jaunu spēku un tiks nodroši-
nāta kultūras pārmantojamība.

Gints pelēcis (mineapole) Gata Staprēna uzraudzībā gatavo 
etnogrāfiskos rakstus no koka

marita pelēce auž celaini savam tautas tērpam
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Kalvis Students apgūst siera siešanas iemaņas

pirmā nometnes posma dalībnieki


