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Debesu zilums
piedangāts nežēlības.
Laiks lūzis uz pusēm.
Es klusēju,
jo vajaga elpas, lai kliegtu.
Bet dziļi elpot ir grūti,
ja nezin, kas mutē, 
mājas vai miesas putekļi.

Gadiem augusi pilsēta,
liela, lepna un skaista,
brīdi grīļojas,
tad nobrūk līdz pusei.
Mirkli vēl iemirdzas logi,
pirms pārvelkas dedzinošs aklums.
Gals sienām un skeletiem,
miesām un kauliem.
Pīšļi kā iepelēks sniegs
noklājas mulsušās ielās.
Uzraksts no ziemas –
„Paceliet sniega arklus”.

Viņi nokrīt
kā nelaikā notriekti augļi.
Brīvais kritiens – 
dvēseļu atbrīvošanās?
Dūmi līdz saulei
un dvēseles – arī?
Putekļu pilnām acīm
mēs viņus vairs neredzējām,
tikai dzirdējām – 
viņi nokrīt
kā nelaikā notriekti augļi.

Mans brālis
Neatskatīdamies izbēga briesmām.
Bet torņu milži, 
kas, saullēkta glāstīti,
jutās kā radi – 
tie nekustējās,
tikai lēnām sabruka ceļos,
līdzi ņemdami visus,
kas nespēja lidot.

Neskaitāmas sīkaliņas,
strēmelītes,lapiņas,
lielākas, mazākas,
kārtām noklājas,
sveicinot Nāves parādi.
Kas tās vairs salasīs,
izlasīs, sapratīs?
Rakstu pilnas ielas
un kapsēta.

Sirms priesteris
atrod nāves un dzīvības āderi,
iet uz augšu,
nesdams pēdējo svētību
tiem, kam lejā vairs nenokļūt.

Nami
 putekļos
noguļas zemē.
Namiem ir ribas,
vai tu to zināji?

Viņiem ir zvēru
 apgrauztas ribas,
kuŗām spīd cauri
biezējis gaiss
un blāvas debesis.
Kāds bezcerīgs skelets,
kur ieķerties vējam
un elsot tev līdz!

Viņi neprasa, cik šodien stundu,
cik bija vakar.
Viņi zina, ka rītu tāpat
jārokas lūžņā,
jāmeklē pīšļos
 atminēšanai,
 paglabāšanai,
 pieminēšanai.

Dažreiz ir puduris biedru,
kas palika kopā
pēdējā elpā.
Pa vienam tos aiznes
zvaigžņotā šķirstā,
pa vienam tos aiznes, 
kas palika kopā

Lejas Manhetenas elēģija
2001. gada 11. septembrim

Rita Gāle

Amerikas Latviešu apvienības 
atbalstītā jauniešu grupa Sveika, 
Latvija! šogad jau 26. reizi iera-
dusies tēvzemē, lai ne vien apcie-
motu savu senču zemi, bet arī 
iegūtu jaunas zināšanas, jaunas 
izjūtas un pieredzi. 

Jau kļuvusi par tradiciju Sveika, 
Latvija! ciemošanās pie Valsts 

prezidenta un Laika redakcijā. 
Nesen intervijās mūsu avīzei gan 
bijušais prezidents Valdis Zatlers, 
gan tagadējais – Andris Bērziņš 
(interviju ar viņu lasīsiet nāka-
majā numurā) atzīmēja šo brau-
cienu milzīgo nozīmi latviešu 
tuvināšanā – gan starp kontinen-
tiem, gan paaudzēm.

Sveika, Latvija! 
atkal tēvzemē

Ik gadu kāds no grupas 
dalībniekiem ir sagatavojis stās-
tījumu par Amerikas latviešu 
avīzi Laiks un tās izdevēju Hel-
maru Rudzīti. Šogad priekš-
lasījums bija Lainei Lubgānei no 
Borlingtonas Kanadā. 

Redakcijā vērpās dzīvas un 
ieinteresētas sarunas, vairāki jau-

 nieši zināja pastāstīt, ka viņu 
māmiņa, tētis vai vectētiņš ir ... 
Laika autori. Bērnus patiesi 
interesē arī šī vēstures lappuse 

latviešu tautas dzīvē, kas saistās 
ar mūsu laikrakstu un apgādu 
„Grāmatu Draugs”. Un tas ieprie-
cina.

Sveika, Latvija! ciemos pie Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa

Tikšanās redakcijā
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA
Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 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.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,
5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 
e-pasts - reklama@laiks.us

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

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

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
 "Jau no Laiks"  6 numurus var pasūtināt atsevišķi. 

Maksa  US $20,-
Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu

(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).
Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

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

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

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

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

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

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

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

Abonējiet  laikrakstu LAIKS 
neizejot no majam!!!

Lietojiet www.laiks.us

ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Vasaras prieki pagājuši, pienā-
cis rudens, ražas laiks un, pro-
tams, teātŗa laiks. Šoreiz ASV 
viesojas neatkarīgais teātris 
,,Aust  rumu robeža” ar Čechova 
izrādi ,,Tā precas vecpuiši”. Pie 
mums viesosies gan Latvijā, 
gan pie mums labi pazīstami 
aktieŗi. 

Ivars Puga kopš 1986. gada 
strādā Latvijas Nacionālajā teātrī. 
Nospēlējis ap 90 lielāku  un 
mazāku lomu, filmējies daudzās 
Rīgas kinostudijas filmās un 
piedalījies dažādos televīzijas 
projektos. Četras reizes viesojies 
ASV kā viesaktieris Sanfrancisko 
Mazā teātŗa izrādēs.

Juris Rijnieks darbojies A. 
Upīša akadēmiskajā drāmas un  
Liepājas teātrī kā aktieris un 
režisors, bijis pasniedzējs Kul-
tūras akadēmijā un īsu brīdi Jau-
nā Rīgas teātŗa  mākslinieciskais 
vadītājs (pirms Alvja Hermaņa), 
pašlaik strādā par valdes priekš-
sēdi  mācību centrā SAINS. 

Indulis Smiltēns strādājis Rī -
gas Mū  zikālajā teātrī, piedalījies 
Neat karīga teātŗa ,,Kabata” di -
bināšanā un bijis tā direktors. 
Viņa po  pulārāko darbu vidū ir  
M. Za  dornova ,,Pērku jūsu vīru” 
un  ,,Pēdējais kvēlais mīlnieks”, 
šīs izrādes ir viesojušās arī  ASV  
un citur.

Zane Daudziņai  ir   mākslas 
bakalaura grads drāmatiskā te -
ātŗa aktrises speciālitātē un  
humanitāro zinātņu maģistra 
grads mākslā. Viņa spēlējusi da -
žādos teātros, kopš 2000. gada 
teātŗa „Kabata” aktrise un 
Latvijas Kultūras akadēmijas 
lek    tore-skatuves runas pasnie-
dzēja. Nozīmīgākās lomas ārpus 
teātra –  Brigita filmā „Anna” 
(1995),) Oksana  filmā „Pērku 
jū  su vīru”, Anita Latvijas tele-
vīzijas seriālā „Sieva uz pilnu 

slodzi”, Helēna Latvijas televīzijas 
seriālā  „Neprāta cena” u.c. 

Šoruden izrāde „Tā precas 
vecpuiši” ceļo pa desmit ASV 
pil  sētām. 9. septembrī tā notiks 
Klīv  landē, 10. septembrī Ņu -
jorkā, 11. septembrī Vašingtonā, 
DC, 12. septembrī Priedainē, 
NJ,  16. septembrī Čikāgā, 17. 
sep   tembrī Mineapolē, 18. sep-
tembrī Milvokos, 23. septembrī  
Sietlā, 24. septembrī Portlandē, 
OR un 25. septembrī San-
francisko.  Uz tiksanos!

Andris Magurs

Latviešu teātŗa viesizrādes

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

EXPLORER of the SEAS®
SPECIĀLAS CENAS „SENIOR  CITIZENS”

THANKSGIVING SAILING
11-NIGHT SOUTHERN CARIBBEAN CRUISE

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey, 
Labadee, Haiti, San Juan, Puerto Rico

Philipsburg, St. Maarten SL John’s, Antigua, 
Basseterre, St. Kitts

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey

NOVEMBER 20, 2011
INSIDE CAB $ 749. OUTSIDE $ 1049

CHRISTMAS SAILING
7-NIGHT HOLIDAY BAHAMAS

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey
Port Canaveral, Florida, Nassau Bahamas

CocoCay, Bahamas, Cape Liberty Cruise Port, 
New Jersey

DECEMBER 23, 2011
INSIDE CAB $ 749. OUTSIDE $ 1059

NEW YEAR’S SAILING
7-NIGHT HOLIDAY BAHAMAS

Cape Liberty Cruise Port, New Jersey, Port Canaveral, Florida, Nassau Bahamas
CocoCay, Bahamas, Cape Liberty Cruise Port, New Jersey

DECEMBER 30, 2011
INSIDE CAB $ 649. OUTSIDE $ 1059

KUĢIS ATTIET NO „NEW JERSEY”

Prof. G. Ķeniņam (Laika 31. 
nr. 7. lpp.) rodas „neskaidrība un 
apjukums”, lasot V. Liepiņa 
recenziju (Laika 26. nr.) un 
manus komentārus (Laika 30. 
nr) par Bena Šeparda grāmatu. 
Nesaprotu, kāpēc. V. Liepiņš  
piemin autora baltiešiem lab-
vēlīgo raksturojumu.  Es norā-
dīju, ka B. Šeparda grāmatā ir arī  
nelabvēlīgs zemteksts, kas baltie-
šus nomelno.  Prof. G. Ķeniņš 
apgalvo,  B. Šepards esot   „izman-

tojis visus avotus, kas raksturo 
pēckaŗa chaosu”. Taču ir daži 
doku menti, kuŗus B. Šepards 
pie  min tikai gaŗāmejot.

Pēc Jaltas vienošanās 1945. 
gadā Padomju Savienības pār-
stāvji pieprasīja izdot „visus 
padomju pilsoņus”, kuŗi pēc kaŗa 
atradās Vācijā. Jau 1945. gada 17. 
februārī  ASV komandējošais 
ģenerālis J. T. Maknarnejs (Com-
manding Gen. J. T. Mc Narney) 
pieprasīja paskaidrojumu par šo 

rīkojumu. Līdzīgs pieprasījums 
tika saņemta arī 3. martā no 
Supreme Headquaters, Allied 
Expeditionary.  

Jautājums bija: „What is the 
status of those liberated persons 
who are nationals of Latvia, 
Estonia, and Poland east of the 
1939 line of demarcation (or of 
the Curzon Line)”.  

Kliedējot ,,neskaidrību un apjukumu” 

(Turpināts 23.lpp.)

Deniss, puisēns, kuŗam pēc 
ģimenes lūguma vairāki ASV 
mītošie tautieši sniedza finan-
ciālu atbalstu redzes atgūšanai, 
nule atgriezies no Pēterburgas 
pēc veiksmīgas acu operācijas. 
Chirurgs teicis: „Pēdējā brīdī, 
vajadzēja jau pirms pāris ga -
diem!” Taču tolaik ģimenei pie-
trūka naudas...

Deniss, viņa vecāki, māsa un 
vecmāmiņa Sarmīte vēlas teikt 
izjustu paldies visiem, kas at -
balstīja puisēnu financiāli un 
morāli!

Deniss saka paldies!
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Līdz  XIII  Vispārējiem latviešu 
Dziesmu svētkiem ASV,  kas no -
tiks Milvokos, ir mazāk nekā 
gads. Milvoku latviešu orga-
nizācijas pārstāvji 2007. gada 
oktobrī par Dziesmu svētku 
Rīcības komitejas priekšsēdi 
apstiprināja Andri Kursieti. Ik -
viena apjomīga sarīkojuma 
Rīcības komitejas priekšsēdi var 
salīdzināt ar ģenerāli, kam rūpīgi 
jāizstrādā taktika un stratēģija. 
Amerikas latviešu apvienības 60. 
kongress, kas šogad maijā notika 
Milvokos, Dziesmu svētkiem 
bija nenoliedzama reklāma. 
Andris Kursietis bija aktīvs kon-
gresa dalībnieks un neliedza 
rīkotājiem savu atbalstu un 
padomu. Pie Andŗa Kursieša 
svārku atloka ievēroju vairākas 
zīmotnes, un nodomāju, ka viņš 
dienējis armijā, kur iemācījies 
disciplīnu, plānošanu un 
mērķtiecību. Izrādījās, ka mal-
dos, nevienā armijā viņš nav 
bijis, bet noteikti mācījies no 
dažādu valstu ģenerāļiem, jo 
vairāk nekā 30 gadu pētījis 
vairāku valstu militāro vēsturi 
un ir vienpadsmit militāru tema-
  tu grāmatu autors. Par divām 
Ungārijas bruņoto spēku vēsturei 
veltītām grāmatām – „The 
Hungarian Army in World War 

II” (1997, Axis Europa Books) 
un „The Royal Hungarian Armed 
Forces 1919 – 1945” (1996, ARK 
Publications) viņam 1997.  gadā 
tika piešķirts Ungārijas kavalieŗa 
ordeņa (Vitézi Rend) nopelnu 
krusts, savukārt  Pasaules ungāru 
veterānu apvienība 2008. gadā 
piešķīra sudraba atzinības me -
daļu. Diemžēl A. Kursietim pat 
nebija laika aizbraukt uz Ungāriju 
šos apbalvojumus saņemt, tie vi -
ņam atsūtīti pa pastu. 

Pārējās Andra Kursieša grā-
matas, kas noteikti varētu 
interesēt kaŗa veterānu un mūs-
dienu kaŗavīrus: „Wehrmacht at 
War 1939-45: The Units and 
Commanders of the German 
Ground Forces During World 
War II” (397 lpp.; 1998 by Aspekt 
B V Uitgeverij); paša apgādā 
(ARK Publications) izdotas: 
„The Fallen Generals”; „La Regia 
Marina 1919-1945”, „The Armed 
Forces of Latvia 1918-1940”  
„The Luftwaffe 1935-1945”,  
„Between Kaiser and Führer”, 
„Under Three Flags – The 
German Navy 1914-1945”. Saga-
tavošanā: „Generals & Admirals 
of the Spanish Armed Forces 
1900-1945” un „The Imperial 
Japanese Navy (Nihon Kaigun) 
1900-1945”.  Patiešām apbrī no-
jams veikums! Šo grāmatu kopi-
jas pārdotas visās pasaules malās, 
arī Japānā un Austrālijā.  

Andris Kursietis dzimis Lon-
donā, Anglijā, viņa vecāki bija 
no pretējām pusēm Latvijā – 
tēvs no Talsiem, māte no 
Baltinavas. Tāpat kā visi zēni 

Andris ar dvīņubrāli Valdi bēr-
nībā rotaļājās ar mazām auto-
mašīnām un tankiem, spēlējot 
kariņu, un pamazām viņiem 
radās interese par  vīriem, kuŗi, 
kā dziesmā dzied, „devās kaujā 
un droši cīnījās”. 

Andris Kursietis  1975. gadā 
sā  ka strādāt Londonas muitā, 
bet trīs gadus vēlāk tika aicināts 
uz Briseli, kur kļuva par Eiropas 
Savienības komisijas ierēdni. 
Šķiet, Andris Kursietis vienmēr 
ievērojis  ASV valsts prezidenta 
Ābrama Linkolna vārdus: „Vien-
al ga, kāda ir tava profesija, savā 
darbā esi priekšzīmīgs.” Dzīvojot 
Beļģijā, viņš  aktīvi darbojās  
Dau    gavas Vanagu organizācijā, 
bija Beļģijas apvienības sekretārs, 
no 1979. līdz 1985. gadam DV 
Centrālās valdes loceklis, jaunat-
nes nozares vadītājs. Viņu ie -
vēlēja par Beļģijas Latviešu 
na cio  nālās komitejas sekretāru.

Andris Kursietis 1988. gadā 
pārcēlās uz Milvokiem ASV un 
dabūja darbu 1750. gadā Francijā 
dibinātās  pūšaminstrumentu  
ra  žotājas firmas G. Leblanc 
Corporation  filiālē ASV, kur 
strādāja 15 gadu, pēdējos deviņus 
bija firmas viceprezidents  Viņš 
2004. gadā nodibināja pats savu 
uzņēmumu ARK Corporation, 
kas pārdeva saksofonus un 
klarnešu daļas, pārstāvot vairākas 
starptautiski pazīstamas franču 
un vācu firmas. Kopš  2006. gada 
septembŗa A. Kursietis ir pro-
jektu vadītājs tulkošanas firmā 
Milvokos. 

Brīvajā laikā viņš  agrāk spēlējis 

klavieres, tagad golfu, jau piec-
padsmit gadu dzied „Brusu-
bārdas-Dzimtenes” korī. Viņam 
patīk dziedāt tradicionālas un 
patriotiskas latviešu dziesmas, 
viņš piedalījies Dziesmu svētkos, 
būdams korists vai klausītājs 
piecās zemēs Eiropā un Ziemeļ-
amerikā.

Andris  un  Rozmarija Kursieši 
ir precējušies jau 23 gadus,  
ģimenē ir  četri bērni, divpadsmit 
mazbērnu un viens mazmaz-
bērns, viņu vairākums piedalīsies 
Dziesmu svētkos. Uz jautājumu, 
kā sekmējas darbi, Andris, 
atbildēja, ka Rīcības komiteja 
četrus gadus  centīgi strādājusi, 
lai veiktu priekšdarbus, bet lielā-
kie darbi sākas tikai tagad. 
Turpmākie mēneši līdz svētkiem 
būs ļoti saspringti. Vajadzēs 
veselu pulku brīvprātīgo, tāpēc 
aicināti talcinieki gan pirms 
svētkiem, gan svētku laikā! Un 
tad nāk prātā krievu kaŗavadoņa 
Aleksandra Suvorova (1729-
1800) vārdi, kuŗi arī Andrim 
Kursietim noteikti nav sveši: 

„Grūti mācībās, viegli kaujā!” 
Andŗa dvīņubrāļa  ceļš aizve-

dis uz pavisam citu pasaules 
malu – Valdis un Ineta Kursieši 
1992. gadā no Lielbritanijas 
pārcēlās uz Latviju, bet tagad jau 
vairākus gadus dzīvo Gruzijā,  
strādā sabiedriskā organizācijā 
Portidžas mācībsistēmas aso-
ciācijā, apmācot vecākus, kuŗu 
bērniem ir garīgi un kustību 
traucējumi. Arī Valdis Kursietis 
interesējas par militāro vēsturi 
un  dalās zināšanās ar citu valstu 
vēsturniekiem.  Valdis un Ineta 
Kursieši sola atbraukt  uz  svēt-
kiem Milvokos.  

Amerikas latvieši kārtējos 
Dziesmu svētkus gaida ar ne -
pacietību, un Rīcības komitejas 
čaklie darbinieki neliks viņiem 
vilties. Jau pēc desmit mēnešiem 
Milvokos saplūdīs daudzi jo 
daudzi līksmi latvieši, tiekoties 
noraušot arī pa kādai prieka asa-
rai, svētku dalībnieki staigās 
tautastērpos, kuŗus apbrīnos 
cittautieši, un dziesma gavilēs!

Am

Drīz dziesma savus svētkus svinēs Milvokos

Andris un Rozmarija Kursieši

Latviešu mūsdienu gleznie-
cībā, manuprāt, ir trīs visizcilā-
kās mākslinieces – (alfabeta  
secībā) Biruta Baumane 
(dz.1922), Džemma Skulme 
(dz.1925) un Rita Valnere 
(dz.1929). Tās katra gājušas 
atšķirīgu, ļoti spilgtu radošā 
piepildījuma ceļu, paplašinājušas 
mūsu mākslas robežas – kā 
formā, tā saturā.

Ritai Valnerei kopš augusta 
vidus līdz pat septembra beigām 
Rīgas Mākslas telpā iekārtota 
liela jo liela izstāde. To sarūpējusi 
mākslas zinātniece Inga Štei-
mane, kas  pēdējo gadu laikā šajā 
pašā zālē sarīkojusi tik izcilas un, 
pat gribas teikt, grandiozas skates 
kā latviešu glezniecība un lietiskā 
māksla 1960.-1990. gados no 
Latvijas Mākslinieku savienības 
krājumiem. Jaunā izstāde ir tik-
pat uzslavējama kā abas pie-
minētās kopskates. Varbūt, ka šī 
vēl jo vairāk izceļama, jo ar to 
latviešu mākslas kopainā atjau-
nojam vietu šai mūsu glezniecī-
bas granddāmai.

Kāpēc tāds apgalvojums? Vis-
pirms jāpasaka, ka visas trīs 
mākslinieces ir augsti profe-
sionālas, tiesa, ar ļoti savdabīgiem 
rokrakstiem, kas nosaka viņu 
daiļrades individuālo seju. 
Džem  mas Skulmes augstās 
diplomātes spējas mākslā viņai 
palīdzējušas jebkuros apstākļos 
izteikties tā, ka temas un to 
risinājumi nevienu neno kai-
tināja, nelikās aizdomīgi, vien-
laicīgi nodrošinot viņas darbiem 
vietu latviešu kultūrā, piemē ram, 

māksliniece pirmā pievērsās tau-
tas sakņu temai laikā, kad na -
cionālā pašapziņa spēcīga sāka 
brukt. Biruta Baumane spītīgi 
gleznojusi to, kas viņai tuvs, mīļš 
un saprotams. Taču Ritai Valnerei 
liktenis bijis paredzējis citu ceļu.

Jau ar pirmajiem soļiem mākslā 
gleznotāja apliecināja savu ne -
parasto apdāvinātību. Savus gro-
dus vaibstus viņas radošajā 
biografijā ievilka laulība ar 
spēcīgāko tonālās glezniecības 
turpinātāju un aizstāvi, Vilhelma 
Purvīša skolnieku Eduardu 
Kalniņu (1904 – 1988). Kad at -
jaunojās Latvijas valstiskā ne -
atkarība, daudziem viņš šķita 
nemoderns, gandrīz vai sakārnis, 
kas jādabū nost no ceļa, lai mūsu 
māksla ieietu pasaules gaiteņos. 
Līdz ar to Eduards Kalniņš krita 
nežēlastībā, daudzi bijušie skol-
nieki sev izdevīgā situācijā no -
liedza savu skolotāju. Vīra ēna 
krita arī uz Ritu Valneri. Māk  s-
liniece gan cīnījās par savu vietu 
zem saules, nepārtraukti glezno-
jot, rīkodama izstādes, taču tas 
neglāba stāvokli. Beidzamos 
gados gleznotāja šķita pazudusi, 
apklususi.

Tomēr šī izstāde pierāda, cik 
neatkārtojama un vienreizēja ir 
Ritas Valneres balss latviešu 
mākslas kopkorī. Jāpiebilst, ka 
tik plašu un visaptverošu skati 
māksliniece līdz šim nav pie-
dzīvojusi. Tā aptver laikposmu 
no 1956. gada, kad gleznotāja 
sāka savu patstāvīgo radošo dzīvi 
(1956.gadā viņa beidza Latvijas 
Mākslas akadēmiju), līdz pēdējo 

gadu darbiem, tātad varam 
izsekot viņas daiļrades peripe-
tijām 50 gadu gaŗumā.

1950.-60.gadu sākuma glez-
niecība apliecina, ka Valnere 
iekļaujas to gadu jauno mākslas 
kopainā. Ļoti zīmīgs ir 1959. 
gada pašportrets no Tretjakova 
galerijas Maskavā, no turienes 
uz izstādi atvestas pavisam de -
viņas gleznas (arī tas ir noti-
kums!). Darbnīcā, atspiedusies 
pret logu, stāv jaunā māksliniece, 
viņa ir ieslīgusi pārdomās. Tā 
vien liekas, viņa paredz savu 
ērkšķiem klāto ceļu. Portrets 
piesaista ar gleznojuma vien-
kāršību, rūpīgi izmeklētām deta-

ļām. Aiz viņas logā iezīmējas 
pilsēta, bērza stumbrs. 

1960.-1970. gadu mijā Rita 
Valnere daudz nodarbojas ar 
formas un kolorīta problēmām, 
ne velti jaunajai paaudzei tolaik 
pārmeta formālismu, arī viņai. 
Līdzaudži centās apgūt pasaules 
mākslas modernos ieročus, cik 
vien tolaik bija pieejams un 
atļauts. Tad rodas „Dr. Auškāpa 
portrets” (1968), kur visas sejas 
un auguma aprises ir ģeo-
metrizētas, krāsas nosacītas. Šajā 
pašā laikā radušies gandrīz vai 
abstrakti darbi, kas nekad 
plašākai publikai nav rādīti, tikai 
tagad nonākuši atklātībā. 

1970.gados Rita Valnere iedzi-
ļinās pasaules un mākslas kop-
sakarībās, tad rodas lielformāta 
darbi, kurŗos personiskās dzīves 
pieredze saausta ar vēstures noti-
kumiem, paceļot individuālo 
pla  šā vispārinājumā. Šai nolūkā 
māksliniece savieno dažādus lai-
kus un telpu, un tad rodas tādi 
darbi kā „Nepārtrauktība”, „Klie-
dziens”, Italijai un Indijai veltītās 
kompozicijas, chresto mātiskās 
„Sarunas par gleznie cību”.

Slavenie dzejnieku Ārijas Elks-
nes, Ojāra Vācieša, Imanta Zie-
doņa portreti, tāpat Eduarda 
Kalniņa, scēnografes Birutas 
Go  ģes un citu ģīmetnes top 
1980. gados. Rita Valnere spēj 
šajos portretos bez perfektas 
portretiskās līdzības ielikt to 
nenotveŗamo, kas atklāj šo per-
sonību gara lieluma un viņu 
nozīmību latviešu kultūrā. 

Latvijai kļūstot brīvai, māks li-
niece atgriežas pie jaunības die-
nu pieredzes un rada lielas trīs-
daļīgas kompozicijas, kuŗās ģeo-
metriskajos kārtojumos runā par 
tautai nozīmīgiem jēdzieniem – 
brīvību, nākotni, ģimeni, māti. 
Viņu satrauc materiālistiskās ie -
kārtas postošās sekas uz ģimeni, 
bērnu, tātad arī uz tautu, šī tema 
vijas cauri visai Ritas Valneres 
daiļradei. 

Glezniecībā māksliniece vien-
mēr ir bijusi domātāja, kam 
svarīgi ir katra individa un tau-
tas morāles un ētikas jautājumi, 
pagātnes un tagadnes kopsa-
karības, brīvības un apspiestības 
problēmas. Rita Valnere augstu 
paceļ mākslas vērtības mēru.

Māris Brancis

Granddāmas uznāciens

Ārija Elksne.1981.LNMM
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Valdis Dombrovskis: "Mēs savā programmā paredzam trīs gadus 
moratoriju nodokļu paaugstināšanai."

Ar LR Ministru prezidentu 
Valdi Dombrovski sarunājās 
Sallija Benfelde

Daudzus mūsu lasītājus sa  trauc 
jautājums par situāciju Ko -
rupcijas novēršanas un ap -
kaŗošanas birojā (KNAB). Kas 
tiek darīts, lai KNAB varētu 
sekmīgi strādāt, lai bagātie un 
polītiķi tā darbu nevarētu ie -
tekmēt savās interesēs?

Protams, mēs zinām, kādas 
problēmas bija KNAB vēl pirms 
dažiem mēnešiem, kad iepriek-
šējais vadītājs Normunds Vilnītis 
vairāk bija aizņemts ar domām, 
kā cīnīties ar KNAB un tā darbi-
nieku saimi, nekā ar to, kā cīnīties 
ar korupciju. Birojā bija liels iek-
šējais konflikts. Tāpēc tika izvei-
dota komisija, kas vērtēja Vilnīša 
kunga atbilstību ieņemamajam 
amatam. Atbilstīgi komisijas at -
zinumam KNAB vadītājs tika 
atbrīvots no amata.

Pašlaik ir izsludināts jauns kon-
kurss uz KNAB vadītāja vietu, 
un pretendentu pieteikšanās bei-
dzas 19. septembrī. Komisijai būs 
mēnesis laika pretendentu vērtē-
šanai. Atšķirībā no iepriekšējām 
reizēm komisijā nav neviena po -
lītiķa, tā būs profesionāla komisi-
ja, ko vadīs Valsts kancelejas di -
rektore. Komisijā būs Augstākās 
tiesas, Ģenerālprokurātūras, SAB 
un Drošības policijas pārstāvji 
un par novērotāju pieaicināta arī 
Sabiedrība par atklātību „Delna”. 
Ceru, ka tas uzlabos pretendentu 
atlases kvalitāti. Saistībā ar KNAB 
pirmais svarīgais jautājums ir 
biroja vadītāja izvēle un atlases 
kritēriji. Otrs būtiskais jautājums 
ir par KNAB statusu. Laiku pa 
laikam mēs sastopamies ar da  žā-
du polītiķu aicinājumiem KNAB 
likvidēt, pievienot Drošības po -
licijai, un parādās vēl dažādas 
versijas. Uzreiz gribu skaidri pa -
teikt, ka Vienotība šīs versijas 
ne  atbalsta un mūsu ieskatā 
KNAB jāturpina darbs. 
Cik neatkarīgam un no kā 
neatkarīgam jābūt KNAB?

Pašlaik KNAB gatavo koncep-
ciju par savu darbību. Manuprāt, 
ir divas izvēles iespējas. Pirmā, 
ko es esmu gatavs atbalstīt, ir 
pilnīga KNAB neatkarība. Otra 
iespēja ir KNAB kā Ministru ka -
bineta vai valdības vadītāja pār-
raudzības iestāde. Izvēlei jābūt 
vai nu vienā, vai otrā virzienā, jo 
pašreizējais hibrīdmodelis ne -

Ir jārēķinās ar reālo dzīvi
strā  dā. No vienas puses, tiek 
sagaidīts, ka Ministru prezidents 
KNAB kontrolēs, taču, no otras 
puses, nav nekādu reālu instru-
mentu, kā šo kontroli veikt. Vie-
nīgais, ko Ministru prezidents 
var darīt, – izveidot komisiju, un 
to es arī izdarīju.
Vai viena vai otra modeļa izvē  -
le atrisinās KNAB problēmas? 
Pil nīga neatkarība var beigties 
tā, ka birojs dara, ko grib, ne -
rēķinoties ne ar ko, bet pa  kļau-
tība valdības vadītājam varētu 
nozīmēt, ka KNAB darbs notiek 
tās partijas interesēs, kuŗu pār-
stāv valdības vadītājs.

Domāju, ka tas tomēr iekļaus 
KNAB jau esošā statusā, jo mums 
jau ir iestādes, kas sekmīgi dar-
bojas, būdams neatkarīgas, – pie-
 mēram, Valsts kontrole. Tāpat 
mums ir iestādes, kas darbojas 
Ministru kabineta vai ministriju 
pārraudzībā un funkcionē nor-
māli. Līdz šim mums nebija iz -
devies sabalansēt KNAB statusu, 
jo negribējām polītisko kontroli 
pār biroja darbu, tomēr valdībai 
vajadzēja kaut ko darīt, ja ir 
radušās problēmas. Tāpēc ir jāiz-
vēlas viens no minētajiem mo -
deļiem, lai birojs varētu normāli 
strādāt.
Kā tiks risināts divu ministru – 
Auguļa un Kampara – strīds 
par nacionālo lidsabiedrību 
airBaltic? Vai nezaudēsim savu 
lidsabiedrību?

Domāju, ka jākoncentrējas uz 
airBaltic un tās problēmām un 
polītiskā retorika jānoliek pie ma -
las. Es ļoti ceru, ka pēc pagājušās 
nedēļas valdības lēmuma ir iz -
devies to panākt. Valdība pašlaik 
ir nolēmusi piedalīties lidsabied-
rības darbības nodrošināšanā, 
izskatot divus rīcības scēnārijus. 
Pirmais: proporcionāla pamatka-
pitāla palielināšana, savas kapitāl-
daļas palielinot abiem akcionā-
riem – gan valstij, gan Baltijas 
Aviācijas sistēmām (BAS). Otrs 
scēnārijs: valsts pilnīgi pārņem 
airBaltic, atpērkot BAS kapitāl da-
ļas. Finanču konsultantam Pru-
den tia ir dots mandāts sākt saru-
nas ar BAS, ar airBaltic un to 
kreditoriem par viena vai otra 
modeļa īstenošanu. Protams, tas 
tiek darīts ar zināmiem nosacīju-
miem, no kuŗiem pats būtiskākais 
– jāmaina vai jāatceļ pašreizējais 
akcionāru līgums, sadarbību 
starp akcionāriem balstot uz 
normāliem komercdarbības pa -

matiem. Ir jāmaina airBaltic sta-
tūti, jāmaina lidsabiedrības va -
dība un jāsaglabā Rīgas lidosta 
kā airBaltic bazes lidosta. Tie ir 
nosacījumi, ar kuŗiem valdība ir 
gatava iesaistīties airBaltic finan-
ciālajā atbalstā.
Vai amatpersonām būs jāatbild 
par to, kādā situācijā ir nonākusi 
nacionālā lidsabiedrība?

Tā ir airBaltic vadītāja Flika 
kunga atbildība vistiešākajā vei-
dā. Atbilstīgi vēl Šlesera laikā 
no  slēgtā akcionāru līguma nosa-
cījumiem, kuŗu mums līdz šim 
nav izdevies mainīt, uzņēmuma 
vadību ieceļ un uzņēmuma dar-
bību kontrolē mazākuma akcio-
nārs. Pagājušajā gadā, kad valdība 
vienreiz jau lēma par airBaltic 

kungs nav gribējis strādāt valsts 
labā. Vai ir iespējams, ka Šlesera 
kungam nāksies atbildēt par 
savu neprofesionālo darbu mi -
nistra amatā?

Tieši tā tas, manuprāt, arī ir. 
Tika pieņemti divi valstij neiz-
devīgi lēmumi: SAS piedāvāja 
valstij atpirkt savas daļas lid sa-
biedrībā airBaltic, jo valstij bija 
pirmpirkuma tiesības, tā varēja 
uzņēmumu pārņemt savā kon-
trolē un to tālāk attīstīt. Tas neti-
ka darīts, akcijas atļāva nopirkt 
BAS, un pamatā tika saglabāts 
vecais akcionāru līgums. Ir liela 
atšķirība, vai akcionāru līgums ir 
noslēgts ar starptautiski pazīs ta-
mu aviosabiedrību vai ar vienai 
personai piederošu SIA, kā tas 

Tātad cilvēkiem ir jāmācās par 
sevi rūpēties pašiem?

Tas varētu nozīmēt, ka valsts 
palīdzības apjoms būs aptuveni 
tāds pats kā pašlaik. Protams, 
augot IKP, apjoms palielinās, to 
varēja redzēt iepriekšējos gados 
pirms krizes, kad IKP strauji 
auga. Diskusijas par šīm temām 
bieži vien ir stipri tālu no reāli-
tātes. Kad runājam par nodok-
ļiem, visi tos grib mazākus, bet 
izdevumi vienmēr tiek prasīti 
no valsts lielāki. Ik pa laikam 
tiek salīdzināts, ka kaimiņvalstīs 
kā  dai jomai tiek atvēlēti augstāki 
procenti no IKP, taču aizmir-
stas, ka nodokļu slogs Latvijā ir 
ze  māks nekā kaimiņvalstīs. Bet 
izvēle ir tieši tāda – augstāki 
nodokļi un lielāks valsts atbalsts 
vai otrādi.
Varbūt Latvijā tomēr vajadzētu 
ieviest nodokļu progresīvitāti? 
Valsti tas bagātāku nepadarīs, 
bet cilvēkiem vismaz būs taisnī-
guma apziņa, jo no minimālās 
algas nebūs jāmaksā tāds pats 
ienākuma nodoklis kā no tūk-
stošos mērījamas algas. Kāpēc 
Vienotība to neatbalsta?

Par šo jautājumu ir daudz dis-
kutēts, un Vienotībā par to ir 
da  žādi viedokļi. Es varu runāt 
tikai par savu, nevis par partijas 
no  stāju šajā jautājumā. Ja mēs 
dzī  vojam nodokļu konkurences 
ap  stākļos, tad mums jāskatās, 
kāda ir nodokļu polītika mūsu 
kaimiņ valstīs. Ja ieviesīsim no -
dokļu progresīvitāti, tad panāk-
sim, ka lielākie ienākumi tiks 
novirzīti un ar nodokļiem tiks 
atņemti darba ņēmējiem. Tās ir 
praktiskās sekas un problēmas, 
ar ko mēs saskaŗamies jau ta -
gad. Tā kā krize Latviju skāra 
smagāk nekā pārējās Baltijas 
valstis, jau tagad mūsu darba-
spēka nodokļi ir ne  daudz aug-
stāki. Mēs savā pro  gram mā pa -
redzam trīs gadu moratoriju 
no  dokļu paaugstināšanai un at -
bilstīgi budžeta iespējām tos sa -
mazināt – pirmām kārtām sa -
mazinot tos darbaspēkam. Pro-
gre sīvitātes elementus mēs va -
ram no  drošināt ar lielāku neap-
liekamo minimumu un lielā   -
ku atviegloju mu par apgādībā 
esošu personu.
Kad varētu kaut par dažiem 
procentiem samazināt ienāku-
ma nodokli?

Par šā nodokļa pazemināšanu 
mēs varēsim runāt ne agrāk kā 
2013. gadā. Tad būs jāizvēlas, 
vai pazeminām ienākuma no -
dokļa pamatlikmi vai palie-
linām neapliekamo minimumu 
un atvieglojumu par apgādībā 
esošu personu. Ja atgriežamies 
pie jau tā juma par nodokļu pro-
gresīvitāti, tad varu tikai at  kār-
tot, ka mēs dzīvojam nodokļu 
konkurences apstākļos. Lielākie 
ienākumu gu  vēji privātajā sfairā 
savus ienā ku mus viegli var pār-
celt uz kādu no kaimiņvalstīm 
– Igauniju un Lie tuvu. Īstenībā 
mēs ar to jau pa  mazām saskaŗa-
mies. Kad tika atcelti sociālās 
apdrošināšanas ie  maksu griesti, 
runājot ar ārvalstu uzņēmu-
miem par iespējamām investī-
cijām Latvijā, viņi bieži atbild, 
ka ir parēķinājuši, cik sa  maksās 
no  dokļos pie mums un kaimiņ-
valstīs, un ir pieņēmuši lēmumu 
investēt tur. Ir jārēķinās ar reālo 
dzīvi.

pamatkapitāla palielināšanu, Fli-
ka kungs prezentēja valdībai biz-
nesa plānu, kuŗā bija paredzēts, 
ka gan pagājušajā, gan šajā gadā 
uzņēmums strādās ar peļņu. So  -
lītās peļņas vietā ir milzīgi zau -
dējumi, tāpēc valdība lēma, ka 
valsts, būdama vairākuma akcio-
nāre, izsaka Flika kungam – 
uzņēmuma vadītājam –neuzticī-
bu un virza uz akcionāru sapulci 
jautājumu par uzņēmuma vadī-
tāja maiņu. Iespējamos uzņēmu ma 
vadības pārkāpumus Satiksmes 
ministrija kopā ar Tieslietu minis-
triju un Valsts kanceleju vēl vērtē.
Savulaik Šlesera kungam satik-
smes ministra amatā bija ļoti 
laba sadarbība ar Flika kungu, 
un sabiedrībā dzirdams uzskats, 
ka pašreizējā situācija nacio-
nālajā lidsabiedrībā ir izveido-
jusies tikai tāpēc, ka Šlesera 

tika izdarīts Šlesera laikā. Neap-
šaubāmi saknes šīm problēmām 
iestiepjas tieši jūsu pieminētajos 
laikos. Flika kungam ļoti patīk 
runāt par to, ka airBaltic Rīgas 
lidostā ir daudz neizdevīgāki 
tarifi nekā Ryanair, bet viņš 
negrib atcerēties, kuŗa ministra 
laikā tika panākti šie nacionālajai 
lidsabiedrībai neizdevīgie tarifi. 
Īpašās privilēģijas Ryanair un 
neizdevīgos nosacījumus airBal-
tic panāca ministra Šlesera laikā. 
Ar viņa darbības sekām mēs 
saskaŗamies joprojām, un valstij 
tas, jāteic, izmaksā ļoti dārgi.
Vai Šlesera kungam jebkad būs 
jāatbild par savu, tā sakot, 
neprofesionālo darbību satik-
smes ministra amatā?

Saistībā ar minēto akcionāru lī -
gumu esmu vērsies prokurātūrā, 
no tās saņēmis atbildi, bet tā ir 
klasificēta informācija, tāpēc tās 
saturu es nevaru atklāt. Vismaz 
pašlaik es uz šādu jautājumu 
nevaru atbildēt.
Tiek runāts par dažu nodokļu 
palielināšanu vai samazināšanu, 
bet valdība nekad cilvēkiem 
neskaidro, ka valsts par visu un 
visiem var rūpēties tad, ja no -
dokļi ir augsti. Ja gribam mazus 
nodokļus, tad par sevi un savām 
vajadzībām pašiem vien būs 
jārūpējas, neko daudz no valsts 
nesagaidīsim. Kā ir ar nodokļu 
sabalansēšanu un valsts atbal-
stu cilvēku dzīvē?

Tieši tā – nodokļu un valsts 
atbalsta savstarpējā saistībā – ir 
jāraugās uz nodokļiem. Manu-
prāt, Vienotība savā programmā 
to arī dara – esam definējuši, ka 
Latvija ir valsts ar vidēji zemu 
nodokļu slogu, kas ir aptuveni 
viena trešdaļa no iekšzemes kop-
produkta (IKP).

T A U T A S  B A L S S  –  D I E VA  B A L S S

Nesaprotu, ko tad mēs īsti 
vēlēsim 17. septembrī – likum de-
 vēju organu – Saeimu vai Mi -
nistru kabinetu – izpildvaru?

Visas mūsu partijas un parti-
ji ņas par varēm propagandē 
savus vislabākos, visskaistākos, 
visgud rākos kandidātus prem-
jēra (?) jeb ministru prezidenta 
amatam, bet neviena – Saeimas 
priekšsēža postenim, kaut Sa  ei-
mas priekš sēdis tūlīt pēc Valsts 
prezidenta taču ir galvenā per-
sona valstī!  Ne  saprotu! Vai var-
būt mūsu polīti kāņi arī paši 
uzskata Saeimu par tādu kā  
elitāras sabiedrības inte rešu 

Ko tad īsti vēlēsim?
klubiņu, papļāpātavu, kur ir 
vienalga, kas sēž priekšā, kas 
pa  kaļā? Ministru kabinets, pro-
tams, ir pavisam kas cits. Mi -
nistru pre  zidents jeb “premjērs” 
ir tuvāk vēl līdz galam neiz-
tukšotajam valsts naudas ma -
kam, un arī izredzes izvērsties, 
iegūt populā ritāti po  lī tikānim 
tur ir daudz lielākas.

Bet kā tad ar Valsts preziden-
tu? Ministru prezidenta kandi-
dātūru taču saskaņā ar Satversmi 
nosauc viņš? Laikam gan mūsu 
polītiskie darboņi Valsts prezi-
denta lomu tuvināti pielīdzina 
nullei vai arī uzskata viņu par 

tādu mīļu “plīša lācīti”, ar kuŗu 
var paspēlēties, bet, kad apnīk, 
aizsviest kaktā. Ceru un ticu, ka 
mūsu Valsts prezidentam pie-
tiks spēka un gribas izklīdināt 
šos, manuprāt, maldīgos uzskatus.

Vispār man šķiet, ka mūsu 
po  lī  tikāņiem ir sajukušas vienā 
put rā visas demokratijas pamat-
no stādnes un ir palikusi tikai 
viena vienīga tieksme – tieksme 
iegūt noteicēju varu valstī. Ko 
ar šo varu darīt tālāk – vai tad 
tas ir tik svarīgi? Gn jau tad 
redzēs, kam tiks kliņgeris, kam 
– kliņģeŗa caurums.

E. V. Upelnieks
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Valsts prezidents
Andris Bērziņš

Rīgas pilī tikās ar Latvijas Re -
publikas ārkārtējo un pilnvaroto 
vēstnieku Ziemeļatlantijas līgu-
ma organizācijā (NATO) Māri 
Riekstiņu un pārrunāja NATO 
aktuālitātes un darbību pēc Lisa-
bonas galotņu apspriedes, īste-
nojot alianses jauno stratēģisko 
koncepciju, kā arī jautājumu, kas 
skaŗ militāro misiju Afgānistānā 
saistībā ar pārejas posmu. Līdz 
2014. gadam atbildību par valsts 
iekšējo drošību plānots nodot 
afgāņu spēkiem.

M. Riekstiņš tikšanās laikā in -
formēja par Valsts prezidenta vi -
zītes ietvaros Briselē paredzēto un 
apstiprināto tikšanos ar NATO 
ģenerālsekretāru Andersu Fogu 
Rasmusenu, izskatot arī plānotās 
sarunas galvenos tematus.

Valsts prezidents Andris Bēr ziņš 
Briseli apmeklēs no 12. līdz 13. sep-
tembrim. Šobrīd apstiprinātas arī 
tikšanās vizītes laikā ar Eiropas Ko -
misijas prezidentu Žozē Manu elu 
Barozu un Eiropas Padomes pre-
 zidentu Hermanu van Rompeju.
Baltijas valstu premjēru 

neformāla tikšanās
Rīgā, Mākslas mūzejā “Rīgas 

birža”, notika neformāla Baltijas 
valstu valdību vadītāju  tikšanās, 
kuŗā piedalījās Latvijas Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis, 
Igaunijas premjērministrs An -
druss Ansips un Lietuvas prem-
jērministrs Andrjus Kubiļus. Ne -
formālā gaisotnē premjēri pār-
runāja Baltijas valstu sadarbības 
aktuālitātes.

Valdis Dombrovskis norādīja, 
ka Latvija saglabā mērķi 2014. ga -
dā  ieviest eiro. Andruss Ansips 
uzsvēra, ka Igaunija ir apmierinā-
ta ar pievienošanos eirozonai un 
valsts finances šobrīd ir labā 
stāvoklī. Andrjuss Kubiļus aplie-
cināja, ka finanču disciplīnas 
ievē rošana ir būtisks faktors 
veiksmīgai krizes pārvarēšanai. 
Baltijas valstu premjēru nefor-
mālās tikšanās notiek reizi gadā 
kādā no trim Baltijas valstīm. 
Iepriekšējā tikšanās bija 2010. ga -
dā Igaunijā, Tartu, 2009. gada au -
gustā – Lietuvas kūrortpilsētā Nidā.

Latvijas kaŗavīri
ieņems augstus amatus 

Afgānistānā
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 

Apvienotajā stābā notika pulkve ža 
Ivo Mogiļnija un pulk veža Mār-
tiņa Liberta svinīgā pa  vadīšanas 
ceremonija. Abi virs nieki dodas uz 
Afgānistānu, kur jau drīz uzsāks 
dienestu. Amati būs augstākie, 
kādus līdz šim ieņēmuši Latvijas 
kaŗavīri Afgā nistānā.

Pulkvedis Ivo Mogiļnijs būs 
NATO vadīto Starptautisko dro -
šības atbalsta spēku (ISAF) vadī-
bas līmeņa pārstāvis un līdz nā -
kamā gada septembrim pārrau-
dzīs Afgānistānas drošības spēku 
mācību centru, kā arī koordinēs 
Afgānistānas drošības spēku ap -
mācību procesa sagatavošanu, 
no  risi, kvalitāti Afgānistānas tech-
niskajās un profesionāltech nis-
kajās skolās.

Pulkvedis Mārtiņš Liberts būs 
NATO ISAF Afgānistānas Zie -
meļu reģionālās pavēlniecības 
komandpunkta priekšnieks. Viņš 

sešus mēnešus veiks atbildības 
rajonā notiekošo operāciju va -
dību un kontroli.

Igaunijas prezidenta 
vēlēšanas

Igaunijas parlaments uz atkār-
totu termiņu valsts galvas amatā 
ievēlēja līdzšinējo prezidentu To -
masu Hendriku Ilvesu. Nacio-
nālās vēlēšanu komisijas priekš-
sēža Heiki Sibula parakstītais vē -
lēšanu rezultātu protokols liecina 
– no 101 Rīgikogu deputāta par 
Ilvesu balsojuši 73 likumdevēji,  
par Centra partijas izvirzīto kan-
didātu Indreku Tarandu – 25. 
Divi biļeteni atzīti par nederī giem, 
viens urnā iemestais biļetens 
nebija aizpildīts. Prezidenta ievē-
lēšanai bija nepieciešams divu 
trešdaļu vairākums jeb 68 balsis.

Ilvess pauda gatavību “kalpot 
Igaunijai un tās tautai”.

Ilvess ir pirmais Igaunijas pre-
zidents, kas atgriezies no trim-
das. Viņš dzimis Zviedrijā, audzis 
un izglītojies ASV un strādājis 
Kanadā. Līdztekus igauņu valo-
dai viņš brīvi pārzina angļu, vācu 
un spāņu valodu.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš nosūtījis vēstuli Igaunijas 
prezidentam Tomasam Hendri-
kam Ilvesam, apsveicot viņu par 
pārvēlēšanu amatā un novēlot 
veiksmi un izdošanos amata pie-
 nākumu veikšanā nākamajā pre-
zidentūras termiņā. Latvijas pre-
zidents pauž pārliecību, ka To -
masa Hendrika Ilvesa vadībā 
Igaunija sasniegs savus izvirzītos 
mērķus, lai arī turpmāk uzlabotu 
valsts iedzīvotāju dzīves līmeni, 
kā arī stiprinātu Igaunijas starp-
tautiskās pozicijas.

“Vēlos uzsvērt tradicionāli tu -
vās, aktīvās un veiksmīgās Lat-
vijas un Igaunijas attiecības visās 
nozarēs un līmeņos. Mūsu kopējā 
reģionālās sadarbības izpratne ir 
pamats ilgtspējīgiem rezultātiem 
transporta un enerģētikas jomā,” 
vēstulē norāda Andris Bērziņš, 
paužot cerību kopā ar Igaunijas 
prezidentu arī turpmāk veiksmīgi 
strādāt Baltijas sadarbības stipri-
nāšanai.

Ždanoka Maskavā, 
Urbanovičs nepiedalās 

balsojumos
Televīzijas raidījumā Nekā per-

sonīga tika ziņots, ka uz Maskavu 
aizbraukusi PCTVL līdere Tat-
jana Ždanoka. Viņa tikusies ar 
Krievijas prezidenta kancelejas 
pārstāvjiem Sergeju Vinokurovu 
un Igoru Maslovu,  atbildīgo par 
kultūras un pārrobežu sakariem. 
Vai Ždanoka braukusi lūgt pa -
līdzību un naudu PCTVL priekš-
vēlēšanu kampaņai? Viņas parti-
jas biedrs Jakovs Pliners to no -
liedz. Par Ždanokas braucienu 
viņš neko nezinot, un tā viņam 
esot pirmā dzirdēšana.

***
Izpētījot Saeimas deputātu bal-

sojumus, TV3 raidījuma Nekā 
personīga žurnālisti atklājuši, ka 
šīs nu jau atlaistās 10. Saeimas 
deviņos darbības mēnešos Sa -
skaņas centra (SC) frakcija ir 
bijusi visneaktīvākā. SC Saeimas 
frakcijas priekšsēdis un viens no 
partijas ministru prezidenta 
amata kandidātiem Jānis Urba-
novičs  nav piedalījies 653 balso-
jumos no visiem Saeimā notiku-

šajiem. Tas aptuveni trīskārt pār-
sniedz otru lielāko Saeimas ne -
balsotāju – pie frakcijām nepie-
derošo deputātu Visvaldi Lāci, 
kas nav balsojis 238 reizes.

Eksprezidente slimnīcā
Eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-

berga 28. augustā bija ievietota 
Paula Stradiņa klīniskās univer-
sitātes slimnīcas Neuroloģijas 
nodaļā, lai veiktu dažas medicī-
niskas analizes un pārbaudes. 
Pēc ārsta teiktā, eksprezidentes  
stāvoklis bijis stabils un drošības 
labad viņa palikusi slimnīcā no -
vērošanai. Pēc divu dienu izmek-
lēšanas un ārstēšanās Vīķe-Frei-
berga izrakstīta no slimnīcas. 
Akūtas veselības problēmas viņai 
nav konstatētas, jāturpina ārstē-
šanās pie ģimenes ārsta.

Vaira Vīķe-Freiberga septem-
bŗa sākumā dosies uz Vašingtonu, 
kur piedalīsies vairākās nozīmīgās 
diskusijās un saņems viņai pie -
šķirto Trūmena-Reigana brīvības 
medaļu.

 ASV vēstniece  Latgalē
ASV vēstniece Latvijā Džūdita 

Gārbere 29. augustā uzsāka divu 
dienu vizīti Latgalē. Vēstniece ap -
meklēs Rēzekni, kur pasniegs tech-
 niskā aprīkojuma dāvinā jumu Lat-
vijas robežsardzes die  nestam, kā 
arī tiksies ar pašval dības un vec  -
ticībnieku kopienas pārstāvjiem. 
Pēc tam vēstniece dosies uz Dau-
 gavpili, kur ap  mek  lēs Amerikas 
informācijas centru bibliotēkā, 
Daugavpils patvēruma meklētāju 
izvietošanas centru, kā arī pusdie-
nos ar Daugavpils jau  niešu līde-
ŗiem un universitātes pārstāvjiem.

Svītro divus
deputātu kandidātus

Centrālā vēlēšanu komisija 
(CVK) nolēma no Kristīgi demo-
kratiskās savienības (KDS) vēlē -
šanu saraksta svītrot divus de -
putātu kandidātus, liedzot viņiem 
startu 11. Saeimas vēlēšanās. Šie 
divi kandidāti ir Andris Grīnis 
un Arvis Circenis. KDS vēlēša-
nām bija pieteikusi 66 kandidātus. 
Grīnis un Circenis no saraksta 
svītroti tāpēc, ka saskaņā ar 
Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centra atzinumu uz viņiem attie-
cas ierobežojums, ka Saeimas vē -
lēšanās nedrīkst startēt personas, 
kas ir sodītas par tīšu noziedzīgu 
nodarījumu. Izņēmums ir perso-
nas, kuŗas rehabilitētas vai kuŗām 
sodāmība dzēsta vai noņemta. 
Deputātu kandidātu pārkāpums 
saistīts ar savlaicīgu maksāt ne-
spējas pieteikumu neiesniegšanu, 
par ko viņiem piemērots naudas 
sods, kas jau ir samaksāts. Vie -
nam no viņiem sodāmība tiks 
dzēsta 25. oktobrī,  otram – 2012. 
gada aprīlī. Viņu izslēgšana no 
dalības 11. Saeimas vēlēšanās 
tika izskatīta padziļināti, jo no šā 
gada sākuma šis nodarījums uz -
skatāms par administrātīvu, ne -
vis kriminālu pārkāpumu.

Pabriks tiekas
ar Dānijas kroņprinci
Par godu Baltijas valstu neat-

karības atjaunošanas divdesmit 
gadiem Kopenhāgenā, Dānijā, 
aizsardzības ministrs Artis Pab-
riks tiekas ar Dānijas Karalistes 
kroņprinci Frederiku. Viņi ir bi -
jušie studiju biedri – 90. gadu 

sākumā abi Orhūsas universitātē 
vienā kursā studēja polītoloģiju. 
Šajā laikā kroņprincis bija ļoti 
aktīvs Baltijas valstu neatkarības 
atbalstītājs un maģistra darbu 
rakstīja par Baltijas valstu ārlietu 
polītiku. Frederiks ieguvis arī mi  -
litāro izglītību un ir lektors Dā -
nijas Karaliskās militārās akadē-
mijas Stratēģijas institūtā. Galve-
nie Latvijas un Dānijas divpusējās 
sadarbības virzieni aizsardzības 
nozarē ir personāla apmācība, 
aizsardzības plānošana, sadarbība 
starp sauszemes, jūras un gaisa 
spēkiem, abu valstu Zemessardzes 
sadarbība un militārās mācības.

Ārlietu ministrs Ģirts 
Valdis Kristovskis tiekas 

ar Somijas latviešiem
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

ārlietu ministru (NB8) sanāksmes 
ietvaros 29. un 30.augustā Somijā 
uzturējās Latvijas ārlietu ministrs 
Ģirts Valdis Kristovskis. Latvijas 
vēstniecībā Helsinkos ministrs 
tikās ar Somijā dzīvojošiem Lat  -
vijas pavalstniekiem. Saietā pieda-
lījās Somijas latvieši, kas ir starp-
tautisku uzņēmumu darbinieki 
(Ziemeļu investīciju banka), Lat-
vijas uzņēmumu Somijā pārstāvji 
un Somijas universitāšu studenti 
(Ālto universitāte).

Neformālās tikšanās laikā mi -
nistrs uzsvēra, ka ārvalstu latviešu 
kopienas Latvijai ir ļoti nozīmīgas, 
jo mūsu valstij svarīgs ir katrs cil-
vēks. Viena no svarīgākajām viņa 
darba prioritātēm ir kopt un at -
tīstīt sadarbību un attiecības ar ār -
valstu latviešiem. Ģirts Valdis Kris-
tovskis īpaši uzsvēra atbalstu gro-
zījumiem Pilsonības likumā par 
dubultpavalstniecību, kā arī atbil-
dēja uz citiem klātesošo jautāju-
miem par Latvijas pāreju uz eiro 
2014. gadā, pašreizējo situāciju Lat-
vijas ekonomikā, Latvijas valsts 
atbalstu latviešu valodas apmācī-
bai, latviešu bērnu skolu izveidi 
un uzturēšanu ārvalstīs.

Saskaņā ar Somijas imigrācijas 
centra sniegtajiem datiem 2010. ga -
dā reģistrēti 963 Somijā pastāvīgi 
dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie.

Ap Baltijas jūru
iekurti ugunskuri 

Apliecinot apņemšanos rūpēties 
par Baltijas jūru, 27. augustā 
plkst. 21.30 jūras piekrastē vairā-
kās valstīs tika iekurti ugunskuri. 
Nodibinājuma Rīga 2011 komūni-
kā cijas un mārketinga vadītāja An -
na Muchka stāsta, ka ap jūru ie -
kurti 657 ugunskuri; piedalījušies 
34 000 dalībnieku. Kopumā visā 
reģionā ap Baltijas jūru bijušas 
iedegtas 950 uguntiņas, kas varē-
jušas būt arī lāpas.

Akcijas koordinātors Igaunijā 
Mairolds Vaiks ziņo, ka Igaunijā 
bijušas redzamas 530 ugunis, kas 
kopā pulcējušas 13 700 personas, 
Somijā – 350 ugunis, kas vieno-
jušas 15 800 cilvēkus. Latvijā de -
guši 40 ugunskuri, Lietuvā – divi, 
Zviedrijā – 11, Krievijā – trīs, 
Polijā – viens, Norvēģijā – viens.

Diskusija
Okupācijas mūzejā

Latvijas Okupācijas mūzejs, Kul-
tūras ministrija un Latvijas Re -
publikas Nacionālie bruņotie spē -
ki 23. augustā rīkoja diskusiju “Tra-
  ģiskā vēsture. Litene un Katiņa – 
kopīgais un atšķirīgais” par traģis ko 

vēstures notikumu izpratni Lat-
vijā, Polijā un Krievijā, kā arī par 
vēstures jautājumu lomu starp-
valstu attiecībās. Priekšlasījumu par 
to, kā Krievijas mūsdienu sabied-
rība izprot poļu virsnieku noslepka-
vošanu 1940. gadā Katiņā, sniedza 
Krievijas vēstures zinātņu kandi-
dāts, Dr. philol. Boriss Sokolovs. 
Viņš analizēja, kādi staļiniskās 
vēstures recidīvi vērojami šodie nas 
Krievijā un kā tos pārvarēt, kā 
sabiedrība uztveŗ Krievijas prezi-
denta pārraudzītās Cilvēktiesību 
padomes paziņojumu par nepiecie-
šamību uzsākt Krievijas sabied rī bas 
apziņas destaļinizācijas kampaņu.

Referātiem sekoja diskusija. 
Viens no diskusijas centrālajiem 
jautājumiem: kā Latvijas sabied-
rības vēstures apziņa ietekmē 
sabiedrības integrāciju.

Sarkanais Krusts 
iebilst...

Starptautiskā Sarkanā Krusta ko -
miteja ir saņēmusi Zatlera Refor-
mu partijas (ZRP) logotipa parau-
gus un atzinusi, ka tajā ietvertais 
simbols ir aizgūts no Sarkanā 
Krusta, stāsta organizācijas Latvi-
jas Sarkanais Krusts prezidents 
Valdis Nagobads. Organizācija jau 
elektroniski sazinājusies ar starp-
tautisko komiteju, patlaban tiekot 
saskaņots viedoklis, un nākam ne-
dēļ kopēja vēstule, ko būs parak stī-
jusi gan Starptautiskā Sarkanā 
Krusta komiteja, gan Latvijas Sar-
kanais Krusts, tiks nosūtīta ZRP val-
des priekšsēdim Valdim Zatleram.

Vēstulē Zatlers tiks vēlreiz ai -
cināts pārdomāt logotipa izvēli.  
Līdz šim nekāda reakcija no par-
 tijas puses nav bijusi, stāsta Nago -
bads, viņš  vēl mēģināšot sazinā-
ties ar Zatleru pašu vai ar kādu  
partijas pārstāvi, lai uzsvērtu 
“jautājuma nopietnību”.

Grib Latgali
atdot Krievijai

Drošības policija ierosinājusi kri -
minālprocesu par naidīgu skrej-
lapu izplatīšanu Daugavpilī. Sa -
biedriskā transporta pieturvietās  
atrastas skrejlapas krievu valodā, 
kuŗās paustas Latvijas valstij nai-
 dīgas idejas. Esot nepieciešams 
grozīt Latvijas valsts konstitūciju, 
mainot valsts pārvaldes formu. 
Latvijas territorijā jāizveido trīs 
autonomās republikas – Kurze me, 
Zemgale, Latgale, krievu valodai 
jāpiešķiŗ valsts valodas statuss.

Jau agrāk Drošības policija bija 
konstatējusi, ka Daugavpilī izpla-
tītajās skrejlapās minētas prasības 
piešķirt autonomiju Latgales ap -
gabalam. Mēģināts pierādīt, ka Lat-
 gale ir krievu territorija un lat vie ši 
to okupējuši. Tagad noskaidrota 
arī persona, kas saistīta ar skrej-
lapu izplatīšanu, – tas ir Daugav-
pilī dzīvojošs Krievijas pavalstnieks.

airBaltic
zaudējusi  miljonus

Biznesa portāla Nozare.lv sako-
potā informācija liecina, ka iepriek-
šējo sešu gadu laikā Latvijas na -
cionālā lidsabiedrība AS Air Baltic 
Corporation (airBaltic) strādājusi  
kopumā ar 42,7 miljonu latu zau-
 dējumiem. Pagājušajā gadā airBal-
tic zaudējumi sasniedza 34,2 miljo-
 nus latu. Tie ir lielākie zaudējumi 
pēdējo sešu gadu laikā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Strādāja biedrībā kultūras sa -
kariem ar ārzemēm un Kom-
internē.

Beika un Berģis pēc nepilnu 
divus gadu darba no Kominternes 
aizgāja, jo viņus bija uz laiku 
pārņēmis romantikas gars. Ber-
ģis ar sievu pievienojās ameri-
kāņu romantiķiem, kuŗi bija 
atbraukuši palīdzēt celt sociā-
lismu Krievijā, un divus gadus 
strādāja mazkvalificētu darbu 
Urālos metallurģiskā rūpnīcā, 
līdz amerikāņu ideālisms izsīka, 
un kopā ar viņiem atgriezās 
Maskavā, novēlējis draugiem 
laimīgu ceļu. Ievērojot pieredzi, 
kuŗu Berģis bija ieguvis Urālos, 
viņu iecēla par atbildīgo sekretāru 
tikko nodibinātajā valdības 
Imig  rācijas komisijā, kuŗa sāka 
sadarboties ar Ņujorkā esošo 
ASV un Kanadas biedrību 
techniskās palīdzības sniegšanai 
Padomju Savienībai.

Ar abu organizāciju palīdzību 
1926.gadā Maskavā no ASV 
ieradās būvstrādnieki un mei-
stari: Jānis Burnevics, Andrejs 
Gaigals, Pēteris Gailītis, Kārlis 
Ķelliņš, Jēkabs Kreics (īstais uz -
vārds – Dzērve), Jānis Krišmanis, 
Jānis Niedrītis, Jānis Pētersons, 
Kārlis Pulturs, Ernests Pūpols. 
Atveduši sev līdz gateri un citas 
iekārtas un instrumentus, viņi ar 
Sīmaņa Berģa atbalstu nodibināja 
arteli „Krievu – amerikāņu 
celtniecības ražotne” un sāka tur 
veiksmīgi strādāt, uzceļot sev arī 
kooperatīvu dzīvojamo māju. 
Tikai Ķelliņš pameta arteli, pār-
ejot par inženieri uz grandiozās 
Padomju pils būvi (pils gan pali-
ka vēsturei tikai uz maketa fo -
tografijām). Kreica dēls Vik tors, 
dzimis Bostonā, pabeidza 
Maskavas latviešu skolu, iemā-
cījās vadīt auto un strādāja par 
šofeŗi. Tāpat kā Viktors dzimuši 
Bostonā, kopā ar tēvu atbrauca 
Artūrs un Kārlis Pūpoli. Artūrs 
vadīja technisko daļu agroklubā, 
Kārlis, pastrādājis par atslēdz-
nieku, mācījās Celtniecības 
inženieŗu institūtā.

Pirms celtnieku grupas no 
ASV atbrauca Mārtiņš Juravs 
kopā ar mirušā drauga Tālenta 
atraitni un dēlu. Helēna Tālente 
Maskavā strādāja par šuvēju, 
otr reiz apprecējās. Frici Celmu 
pēc Celtniecības inženieŗu insti-
tūta beigšanas nosūtīja strādāt 
uz Ziemeļkaukazu un Helēna 
aizbrauca vīram līdz. Dēls Artūrs 
palika Maskavā, mācījās Latviešu 
kluba tēlotājmākslas studijā, 
strā  dāja par rajona gleznotāju-
noformētāju. Juravs vispirms 
kopā ar demobilizētajiem latvie-
šu strēlniekiem un reemigrantu 
Juri Barbaru nodibināja koope -
ra  tīvu rūpnīcu „Sarkanā Zvaigz-
ne”, pēc tam vadīja lielu montāžas 
trestu.

No 1931. līdz 1933. gadam 
Maskavā ieradās pēdējie reemi-
granti: Kārļa Ķelliņa brālēns 
Jānis (Amerikā – Džons Kellins), 
Oskars Priediņš ar dēliem Arnol-
du un Valteru, Jānis Sūngailis un 
Jānis Veņģe. Priediņu bija uzai-
cinājis Rudzutaks, pārējie atbrau-
ca kā intūristi un palika. Priediņš 
kopā ar Jāni Roviču strādāja 

zinātniski pētnieciskā institūtā, 
dēls Arnolds – par salicēju tipo-
grafijā, Valters – kā techniķis 
projektētājs. Ķelliņš sāka strādāt 
rūpnīcā par normētāju, Sūngailis 
– par inženieri instrumentu 
ražošanā, Veņģe – par tuneļu 
cir  tēju metro būvē.

Pēteris Freijs 30. gados strādāja 
par grāmatsējēju, Pēteris Kalējs 
(Amerikā – Katcers) – sagādnieku 
ebrēju izdevniecībā, kuģu kap-
teinis Alberts Apsītis – Ārējās 
tirdzniecības iestādēs, bet no 
1936.g. Krimā vadīja Hidrofizikas 
pētnieciskās stacijas celšanu. 
Rūdolfs Štāls (Krievijā – Staļ) no 
Valsts muitas vadības pārgāja uz 
priekšsēža amatu latviešu akciju 
sabiedrībā Ļesoprodukt (mežu 
produkts), turpat strādāja Au -
gusts un Anna Zviukši. Jānis 

rības „Prometejs” valdes priekš-
sēža vietnieku un Maskavas Lat-
viešu kluba valdes priekšsēdi. 
Iznāca viņa atmiņu grāmata 
„Meža brāļu gads”, kuŗu illustrēja 
Augstāko Mākslas skolu beigusī 
Paula Freiberga. Kad Spānijā 
sākās Pilsoņu kaŗš, par Padomju 
galveno militāro padomnieku 
bija iecelts Izlūkošanas Pārvaldes 
priekšnieks Jānis Bērziņš, kuŗš 
uzņēma Beiku pārvaldes aparātā 
un paņēma līdzi uz Spāniju. 
Beika kā valodu pratējs bija 
Bērziņa pārstāvis interbrigāžu 
stābā. Pēc tam Bērziņš uzdeva 
viņam apmeklēt ASV.

Bija pienācis viņu dzīves fi -
nāls.

Līdz NKVD „Latviešu ope-
rācijas” sākumam (1937.g. 3. 
decembrim) arestēja piecus, līdz 

Ar arestētajiem strādāja 8. 
apakšnodaļa, es – vairāk ar 
latviešiem. Man un citiem dar-
biniekiem 8. apakšnodaļas 
priekšnieks Kaverzņevs Michails 
Kirila dēls deva rīkojumu: katra 
arestētā lietas izmeklēšanu veikt 
vienas diennakts laikā. Tā bija 
jādara tāpēc, ka bija ļoti daudz 
arestēto. Tā kā nopratināto ares-
tantu bija daudz, viņu uzvārdus 
es neatceros. Masveida arestu 
laikā latviešus arestēja uz nepār-
baudītu liecību pamata, bez 
kompromitējošiem materiāliem, 
izmeklēšana bija vienkāršota: 
arestētam netika parādīts arestu 
pamatojošs dokuments, uzrādīts 
apvainojums, viņš tika pratināts 
parasti tikai vienu reizi, un ar 
izmeklēšanas lietu netika iepa-
zīstināts. Cietuma kamerās ares-
tētie tika turēti tādos apstākļos, 
ka viņi paši prasīja izsaukt tos uz 
nopratināšanu, lai tikai neatras-
tos kamerā. Es pats redzēju, ka 
kamerās arestēto bija tik daudz, 

Kreics (1888), Viktors Kreics 
(1915), Jānis Krišmanis (1885), 
Artūrs Kronbergs (1886), Jānis 
Ķelliņš (1878), Jānis Mārtinsons 
(1878), Arnolds Priediņš (1916), 
Valters Priediņš (1914), Artūrs 
Pūpols (1910), Kārlis Pūpols 
(1913), Jānis Sūngailis (1878), 
Artūrs Tālents (1916), Jānis 
Veņģe (1875), Jānis Vesmanis 
(1880), Kārlis Zālītis (1883), 
Augusts Zviukšs (1882).

1938. gadā netālu no Maskavas 
NKVD specobjektā „Komu-
narka” tika nošauti Jānis Bērziņš 
(1881), Kārlis Jansons (1882), 
Mārtiņš Juravs (1885), Miķelis 
Jurcēns (1880), Kārlis Miķelsons 
(1885), Rūdolfs Štāls (1883).

Gulaga lēģeros nonāvēti 
Dāvids Beika (1885), Jānis 
Burnēvics (1887), Henriete 
Dermane (1883), Artūrs 
Embergs (1889), Paula Freiberga 
(1890), Pēteris Freijs (1882), 
Andrejs Gaigals (1866), Pēteris 
Kalējs (1885), Kārlis Ķelliņš 

Viņi kādreiz dzīvoja ASV
Kāda drūma latviešu vēstures lappuse

(Nobeigums)

gada beigām desmit, 1938.gadā 
četrdesmit. Pirmo 1937. gadā 24. 
maijā arestēja Hermani. Beika 
tikko kā bija atgriezies no 
Amerikas, Salniņš – no Pilsoņu 
kaŗa Spānijā. Viņus arestēja 
pēdējos 1938. gada 21. aprīlī.

Visā Staļina valstī „Latviešu 
operācijas” laikā (no 1937.g. 3. 
decembŗa līdz 1938. gada 15. 
novembrim) bija arestēti 22 360 
latvieši.

Cietumu kamerās „kriminālie”, 
uzzinājuši, ka viņi ir „polītiskie”, 
ņirgājās: Za čto boroļisj, na to i 
naporoļisj! (par ko cīnījāties, uz 
to arī uzrāvaties!) Vai tā nebija 
patiesība? 

Paies 19 gadi, un Ņikita 
Chruščovs partijas kongresā 
noraus masku no polītiskā ban-
dīta Džugašvili-Staļina bakurē-
tainā ģīmja. Bet jau pirms tam 
KGB, saņēmusi rīkojumu no 
Kremļa, sāka pārskatīt un ana-
lizēt savos archīvos gulošās 
represēto izmeklēšanas lietas. 
Maskavas apgabala pārvaldes 
darbinieks kapteinis Voronkovs, 
izlasījis divu latviešu lietas, 1955. 
gada 27. septembrī izsauca pie 
sevis par liecinieku Vasiliju 
Grigorija dēlu Guku, dzimušu 
1916. gadā, krievu, partijas 
biedru no 1941.gada, dzīvojošu 
Maskavā, nekur nestrādājošu. 
Guks liecināja: 1937. gada beigās 
un 1938. gada sākumā es strādāju 
par NKVD Maskavas apgabala 
pārvaldes 3. nodaļas 8. apakš-
nodaļas operātīvo pilnvaroto. Kad 
par pārvaldes priekšnieku sāka 
strādāt Zakovskis (latvietis 
Heinrichs Štubis –aut.), 1938. 
gada februārī – martā sākās 
latviešu un poļu masveida aresti. 

ka nebija vietas pat apsēsties, un 
viņi veselas diennaktis stāvēja. 
Tādos apstākļos arestētie „labprāt” 
atzinās, ka ir latviešu organizācijas 
dalībnieki, lai tikai izmeklēšana 
ātrāk beigtos un tiktu prom no 
kameras. Pret  tiem, kuŗi neatzi-
nās, izmeklētāji palaida rokas. Es 
pratināju arestēto latvieti, kad 
ienāca Zakovskis kopā ar savu 
sekretāru Semjonovu un cietuma 
komendantu Popovu, un viņi pie-
kāva arestēto. Pēc tam Zakovskis 
pateica man: „Lūk, kā vajag 
pratināt!” Arestētais tūlīt atzinās, 
ka sastāv latviešu organizācijā. 
Es, tāpat kā citi apakšnodaļas 
darbinieki, dažreiz palaidām 
rokas, bet arestēto uzvārdus es 
tagad nevaru atcerēties. No 
arestētajiem vajadzēja panākt 
atzīšanos, ka viņi sastāv latviešu 
organizācijā, nosauc, kas viņu 
savervēja, un citus organizācijas 
dalībniekus. Arestēto atzīšanās 
mēs nepārbaudījām, bet cilvēkus, 
kurus viņi nosauca, arī arestēja.

1937. gadā Maskavā, NKVD 
ēkas pagrabā tika nošauti Arvīds 
Brigadieris (1904. – šeit un tālāk 
iekavās dzimšanas gads) un 
Heinrichs Hermanis (1886), 
1939. gadā – Kristaps Salniņš 
(1885).

1938.gadā netālu no Maskavas 
NKVD specobjektā „Butovskij 
poļigon” (Butovas poligons) tika 
nošauti Alberts Apsītis (1889), 
Jānis Apsītis (1880), Sīmanis 
Berģis (1887), Miķelis Bērziņš 
(1879), Arvīds Brigadieris 
(1874), Vilis Dermanis (1875), 
Kārlis Drafēns (1889), Pēteris 
Gailītis (1887), Gustavs Gardners 
(1886), Līzbete Jurcēna (1890), 
Klāvs Kleingals (1885), Jēkabs 

(1884), Žanis Millers (1880), 
Jānis Niedrītis (1884), Jānis 
Pētersons (1872), Oskars 
Priediņš (1883), Kārlis Pulturs 
(1881), Ernests Pūpols (1876), 
Jānis Rovičs (1880), Anna 
Zviukša (1884).

Lēģeros izdzīvoja Mirdza 
Apsīte (1904) un Juris Barbars 
(1891). Mirdza atbrauca uz 
Latviju un dzīvoja Cēsīs. Juris, 
atbrīvots no lēģera, bija nosūtīts 
uz piespiedu apmešanos Mor-
dovijā, kur viņu atkal arestēja un 
piesprieda, tāpat kā pirmoreiz, 
10 gadus ieslodzījumu lēģeros. 
1954. gada jūnijā viņu, smagi 
slimu, atveda uz Maskavu un 
atdeva sievai, pēc pusgada Juris 
nomira.

Butovas poligonā nošautā 
Artūra Tālenta patēvs Fricis 
Celms (1890) bija arestēts 1937. 
gada decembrī Čečenijā, Groz-
nijā un pēc astoņām dienām 
cietumā nomira. Māti Helēnu 
(1890) arestēja 1938. gada janvārī 
un 1940. gada augustā piesprie-
da piecus gadu ilgu izsūtījumu 
uz Krasnojarskas novadu. At -
brīvota viņa 1948. gadā atgriezās 
dzimtajā Rīgā un dzīvoja pie 
māsas. 1949. gada janvārī Helēna 
tika arestēta un atkal izsūtīta uz 
Krasnojarskas novadu. Atgrie-
zusies Rīgā 1954. gadā, viņa drīz 
nomira.

Beikas dēls Godvaris un Jur-
cēnu dēls Voldemārs Latviešu 
strēlnieku gvardes divīzijas sa -
stāvā kaŗoja ar Hitlera kaŗaspēku 
un krita kaujās 1944. gadā.

Andreja Gaigala meita Eleo-
nora toreiz rūgti raudāja un 
lūdza: „Tēti, brauksim at  pa-
kaļ!"

Centrā – Miķelis un Līzbete Jurcēni MaskavāMārtiņš Juravs

Mārtiņsons Smoļenskas guberņā 
strādāja kopsaimniecībā „Sarka-
nais Strēlnieks”, tur apprecēja 
Beikas māsu Annu, bet pameta 
laukus un sievu, atgriezās Maska-
 vā, dzīvoja Latviešu klubā un tur 
veica saimnieciskus darbus. Jānis 
Vesmanis bija personālais pen-
sio nārs.

Profesors Vilis Dermanis bija 
mācībspēks Rietumtautu Komū-
nistiskajā universitātē un Sveš-
valodu institūtā, strādāja arī 
Enciklopēdiju redakcijā. Henrie-
te Dermane vadīja divas zināt-
niskās bibliotēkas, pēc tam – 
Maskavas Bibliotēku institūtu. 
Priecīga viņiem bija satikšanās 
ar Ozoliem, kuŗi 1934. gadā 
atbrauca apciemot Klāras māti, 
kas dzīvoja Maskavā pie dēla 
Ernesta Karpovica.

Sīmanis Berģis pārgāja uz Ārē-
jās tirdzniecības resoru, trīs 
gadus nostrādāja Londonā tirdz-
niecības pārstāvniecībā. Kļuva 
atzīts  literāts, uzņemts Rakst-
nieku Savienībā. Iznāca viņa 
romāns „Ziemeļu pionieŗi” par 
strād nieku dzīvi Amerikā, lugu 
„Riežu pļāvēji” par 1905. gadu 
uzveda Maskavas Valsts Latviešu 
teātris „Skatuve”. Latviešu 
literārajā žurnālā Celtne Berģis 
vadīja prozas nodaļu.

Šķīries no sievas, Dāvids Beika 
aizbrauca dibināt latviešu kop-
saimniecības Smoļenskas guber-
ņas laukos. Pēc tam, pastrādājis 
par Vjazmas apriņķa un Smo-
ļenskas guberņas partijas orga-
nizāciju sekretāru, atgriezās 
Mas  kavā, vadīja Valsts rūp nie-
cības kooperāciju, bija Krievijas 
Federācijas valdības loceklis. 
Latvieši ievēlēja viņu par bied-

Juris Barbars
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Nu jau nemaz vairs 
aiz kalniem nav 17. 
septembris, kad Lat-
vijas pavalstnieki do -
sies uz vēlēšanu ie -
cirk ņiem un, cerams, 
ievēlēs Saeimu, kuŗa 
nākamajos trīs gados 

palīdzēs valsti izvest no krizes 
apstākļiem, kad vēlētāji sapratīs – 
ir pilnīgi iespējams, ka mūsdienu 
chaotiskajā pasaulē krize sāksies 
no jauna un tāpēc par visu vairāk 
vajadzīgs, lai valsti vadītu saprātīgi, 
ievērotu tos tiesiskuma un godī-
guma principus, kuŗus aizejošajā 
10. Saeimā diezgan daudzi depu-
tāti ignorēja. Kas šajā priekš vē-
lēšanu kampaņā ir jaunākais?

Sāksim ar cilvēku, ko bijušā 
Valsts prezidenta Valža Zatlera 
veidotā Zatlera Reformu partija ir 
izvirzījusi par ministru prezidenta 
kandidātu. Žurnālā SestDiena bija 
publicēta gaŗa intervija ar Ed  mun du 
Sprūdžu, pēc kuŗas tapa skaidrs, 
ka jaunais (31 g.v.) cilvēks vēl tā 
īsti neorientējas Latvijas polītikas 
specifikā. Visā intervijā bija minēts, 
ka E. Sprūdžs „domā,” „ilgi domā” 
u.tml. Ne jau gluži uz mutes kritis, 
bet joprojām ne tik glancēts, cik mū -
su polītikāņiem ierasts. Jautāts par 
tā dēvēto oligarchu lomu Latvijas 
polītikā, intervētais atbildēja, ka es  ot 
diezgan daudz saskāries ar viņu 
ietekmi, bet pēc precīzējuma – kā 
saskāries, neko nevarēja pateikt. 
Lūk, fragments no intervijas:

Žurnālists: „Kuŗi konkrēti oligar-
chi kuŗos konkrētos gadījumos ir iz -
darījuši kādas darbības, ko esat jutis?”

Sprūdžs: „To es nezinu.”
Žurnālists: „Bet teicāt, ka esat 

saskāries ar oligarchu ietekmi.”
Sprūdžs: „Jā. Bet es jau nezinu, 

kuŗu (smejas).”
Žurnālists: „Bet kā tā ietekme 

izpaudās? Aivars Lembergs gāja 
un kādam teica – šitam šajā kon-
kursā ir jāuzvar?”

Sprūdžs: „Nē. Nu nē. Nekā tāda. 
Vienkārši, ja jūs orientējaties kādā 
nozarē, jūs saprotat, vai tas ir kon-

Kadri izšķiŗ visu, 
allaž uzsvēris biedrs 
Staļins – briesmo-
nis, kuŗš vistrāpīgak 
raksturots divās lie -
liskās grāmatās, ko 
sarakstījuši Timotijs 

Snaiders (Timothy Snyder) un mans 
tautietis Saimons Sebags Monte-
fiore (Simon Sebag Monte fiore): 
Bloodlands un Stalin. The Court 
of the Red Tsar (pēdējā gan tulkota 
latviski, bet ieteicams to lasīt ori  ģi-
nālā, jo autora valoda ir ļoti spilg-
ta un izteiksmīga). Tiem, kas abas 
grāmatas izlasījuši, diez vai kāds 
varēs iestāstīt, ka tomēr nedrīkstot 
Staļinu pielīdzināt Hit   leram.

Esmu dziļi gandarīts, ka 23. au -
gustā, Molotova-Ribentropa pak        ta 
72. gadskārtā, Polijas galvas pilsētā 
tika pieņemta Varšavas deklarā ci-
ja, ko parakstījuši Lat vijas tieslie-
tu ministrs Aigars Što  kenbergs un 
viņa kollēgas no 11 ES dalībvalstīm, 
kā arī Eiropas Parlamenta priekš-
sēdis Ježi Bu  zeks (Jerzy Buzek). 
Deklarācijā teikts, ka visi totāli tā -
ro režīmu noziegumi ir jāat klāj 
un jāno  soda. Parakstītājas valstis 
apņe mas darīt visu, lai nepieļautu 
to  tālitāro ideju propagandu.

22. augustā Rīgā, t.s. Eiropas mā -
jā, notika diskusija: “Kādēļ Eiro pas 
Parlaments piemin na  cis ma un 

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 
Kadri izšķiŗ visu

Jaunākās pārdomas par vēlēšanām

staļinisma upuŗus 23. au  gus tā?” 
Atstāstot šīs diskusijas gaitu, Igors 
Vatoļins Rīgas kriev valo  dī gajā 
avīzē Čas, kā jau varēja sa  gai  dīt, 
pikti distancējās no diskusijas 
iedvesmotājas, EP depu tātes Ines es 
Vaideres principiālās pozicijas.

Okupācijas mūzejā tai pašā 
dienā notika diskusija “Traģiskā 
vēsture. Litene un Katiņa – līdzī-
gais un atšķirīgais”. Un, kā jau 
varēja sagaidīt, citā Rīgas kriev-
valodīgajā avīzē – Vesti Segodņa   
nelietīgi tika sagrozīts tas, ko šajā 
diskusijā teica kultūras ministre 
Sarmīte Ēlerte. Un šī laikraksta 
slejinieks Nikolajs Kabanovs, kas 
10. Saeimā bija Saskaņas centra de -
putāts, ārkārtīgi rupji, var teikt – 
huliganiskā stilā uzklupis pa  zīs ta-
majam cilvēktiesību aizstā vim Bori-
sam Sokolovam, kuŗš piedalījās šajā 
diskusijā. Šaustī dams šo godavīru, 
Kabanovs sa  vam artiķelim devis 
virsrakstu Demšiza popjorla. “Dem-
šiza” ir vārdu “demokrati” un “schi-
 zo  freniķi” krustojums, un “pop-
jorla” aptuveni nozīmē “izlīdusi”.

Labs ir. Atgriezīsimies pie kad-
riem. Te domātas personas – ne 
tikai personības –, kas kaut ko 

dara vai nedara. Tie, kam kaut 
kas veicams...

Kādi kadri, kādas personas 
pieslējušās Zatlera Reformu par-
tijai ZRP? Te minami Latvijas ma -
zākumtautību apvienību ru  nas vīrs 
Rafi Haradžanjans – lo  jāls un uz -
ņēmīgs sabiedrisks dar  bi  nieks, kā 
arī Austris Grasis – neap šaubāms 
latviskuma aizstā vis. Tai pašā ZRP 
komandā ietilpst arī prof. Leons 
Taivāns, kas diemžēl, kā zināms, ie -
teicis iz  mest Dainu skapi pa logu.

Neizpratni izraisījis eksprezi-
denta Valža Zatlera lēmums par 
ZRP kandidātu Latvijas ministru 
prezidenta postenim izraudzīties 
vēl pajauno uzņēmēju Edmundu 
Sprūdžu. Tas, ka viņam vēl nav 
augstskolas diploma, vēl nebūtu 
liktenīgs trūkums: ir taču spējīgi, 
gudri autodidakti, kas pierādījuši 
savu kompetenci kādā nozarē. 
Taču izbrīnu raisa daži Edmunda 
Sprūdža izteikumi, kas viņu pa  tie-
šām varētu diskvalificēt. Pa  rasti 
neesmu vienisprātis ar NRA sleji-
nieci, apdāvināto publicisti Elitu 
Veidemani. Bet šoreiz, lasot viņas 
rakstu Valsti vadīs ķēkša un kučie ris, 
man jāatzīst: viņas bažas ir pama-

totas. Jo Edmunds Sprūdžs teicis: 
viņš nejūtas kā kāpurķēde, ko var 
mest zem tanka. Acīmredzot Sprū džs  
vis pār nezina, kur to kāpurķēdi 
bāzt. Elita Veidemane citē vēl kā du 
Sprūdža izteikumu: “Mēs esam ga -
tavi šo jautājumu pār spļaut ar no -
pietnākiem un sa  bied rībai aktuālā-
kiem jautāju miem”. Pārspļaut?

Valdis Zatlers intervijā Anitai 
Daukštei (NRA) piemin trijotni  – 
sevi, Sprūdžu un Vjačeslavu Dom-
brovski – pieredzējušu ekonomis tu. 
Anita Daukšte sarunā ar Zatleru 
citē Sprūdža teikto, ka esot runāts 
par kandidātūru uz premjēra ama  tu 
ar Eiropas Ko  misijas pārstāvības 
Latvijā vadī tāju Ivetu Šulcu un 
eirokomisāru Andri Piebalgu, un 
tad esot noskaidrojies, ka ar vi -
ņiem “nav pa ceļam”.

Žēl gan! Iveta Šulca un Andris 
Piebalgs sen iemantojuši cieņu 
un atzinību.

Nacionālajai apvienībai (VL!/
TB/LNNK) kadru izvēlē ir gan 
laimējies, gan nelaimējies. Kriev-
valodīgā, Latvijai neapšaubāmi lo -
jālā paidagoģe Ludmila Soč ņe va 
piekritusi balotēties 11. Saei mas 
vēlēšanās kā Nacionālās ap  vie nī-

bas kandidāte, un visai kauji  nie-
ciskā intervijā ar anonimu avīzes 
Vesti Segodņa redakcijas pārstāvi 
viņa šo savu piekrišanu aizstāv. 
Viņai patīk Laimas Muk tupāvelas 
dzeja. Kāpēc Ludmila Sočņeva ne -
mēdz 9. maijā ieras ties pie t.s. At -
brīvotāju pieminekļa Pārdaugavā? 
Tāpēc, paskaidro Sočņeva, ka vi  ņas 
tēvs, veterāns un izcils PSRS kaŗa 
flotes virs nieks, pelnītās atzinības 
vietā sa  ņēmis lēmumu: “Šis draņ ķa 
žī   de lis (žid parchaty) nebūs admi rā-
lis.” Sočņevas māte ir vācu un so  mu 
izcelsmes, pati viņa sevi ierindo 
nevis latviešos vai krievos, bet ailē 
“un citi”.

Vārdu sakot, Sočņeva Nacionā la-
jai apvienībai ir ieguvums – atšķi-
rībā no 10. Saeimas deputāta Im  an-
ta Parādnieka, kas smagi izgā zies, 
visu ko sastāstīdams elektronisku 
vēstuļu apmaiņā ar viltvārdi, kas 
uzdevies par Dr. Aivaru Sluci.

Un nobeigumā – man prieks par 
to, ka Rolands Lappuķe ie  celts par 
Ārlietu ministrijas spe  ciālo uzde-
vumu vēstnieku saka riem ar dias-
poru. Iepazinos ar Rolandu Lap-
puķi 1983. gada nogalē, kad Aus-
trālijā notika Pasaules latviešu 
jau  natnes kārtējais kongress. Jau 
tad man bija skaidrs, ka šis vīrs 
patiešām ir vērtīgs kadrs.

 Franks Gordons

kurss, kuŗā var piedalīties visi, vai 
tomēr nevar.”

Žurnālists: „Bet kā jūs zināt, ka 
tur visu ietekmē oligarchi? Varbūt 
tie ir tikai kaut kādi sīki blēži.”

Sprūdžs: „Arī sīkus blēžus es ierin-
doju zināmā oligarchijas ka   tēgo ri-
jā. Manā izpratnē oligarchu prob-
lēma nav trīs personas, oligarchijas 
problēma ir daudz pla  šāka. Tas, ka 
ir kaut kādi atslēgas cilvēki, ir 
viens jautājums, bet jārunā ir par 
šauru interešu grupu ietekmi.”

Pēc šī fragmenta secināms, ka 
ZRP ministru prezidenta amata 
kandidāts ir gatavs nākt ar plašiem 
apgalvojumiem, bet nav gatavs pa -
teikt tieši, kāpēc viņš tos paudis. 
Un te runa taču ir par cilvēku, kuŗš 
cer kļūt par valsts trešo augstāko 
amatpersonu (pēc Valsts preziden ta 
un Saeimas spīkera). Te jautājums 
ir par partijas spriest spēju. Ja tā gūs 
tik lielu uzvaru, ka Edmunds 
Sprūdžs tiešām kļūs par valdības 
vadītāju, tad Latvijai būs gados ļoti, 
ļoti jauns ministru prezidents, un 
tad radīsies jautā jumi, vai augstās 
amatpersonas rī  cībā ir nepiecie ša-
mā nopietnības deva, lai viņš pār-
liecinoši varētu darboties gan iekš-
polītikā, gan ārpolītikā.

Nevienam nav jāpierāda, ka lat-
viešiem ar partiju Saskaņas centrs 
nevar būt absolūti nekā kopīga. Ir 
zināms, ka 10. Saeimā viens no de -
putātiem Valērijs Kravcovs, par  -
lamentā ienākot, ļoti knapi prata 
latviešu valodu un Saeimas de  pu -
tāta zvērestu, kuŗā, starp citu, ir so -
līts darīt visu, lai pasargātu latviešu 
valodu kā vienīgo valsts valodu, 
nolasīja no lapiņas. Nu ir vēl skaid-
rāk saprotams, kas viņš ir par put-
nu. V. Kravcovs sniedza interviju 
kādā krievvalodīgā telekanālī un tur 
pastāstīja, ka ar lielu ne  pa  cietību 
gaidot 17. septembŗa vēlēša  nas, jo 
tad viņam deputāta zvērests vairs 
nebūs saistīgs un viņš varēšot darīt 
visu iespējamo, lai krievu va  lodai 
tomēr nodrošinātu oficiālu statu su. 

Ārkārtas vēlēšanām kan didātu sa -
rakstā V. Kravcova vārds nav atro-
dams, un viņa skaidrojums par to ir 
šāds: viņš negribot kļūt par „ak  men-
 tiņu, kas nosvērs svaru kausu un 
neļaus partijai ieiet valdībā”. Viņam 
esot laipni palūgts paiet malā, un 
viņš tieši tā arī izdarījis. Bet vai 
mēs varam se  cināt, ka Saskaņas 
centrs būtu pra  ties kaunu un kaut 
ko iemācījies? Nebūt ne. Kravco-
vam partija ir paredzējusi vietu 
nākamajā gadā gaidāmo Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu sarakstā.

Tā kā Latvijas Republiku Eiropas 
Parlamentā no Saskaņas centra pu -
ses jau patlaban pārstāv vienī gais 
cilvēks, kuŗš jebkad notiesāts par 
valsts nodevību, – Alfrēds Ru  biks, 
tas liecina, ka šai partijai viss, kam 
sakars ar latviešiem, ir, tā teikt, pilnīgi 
pie vienas kājas. Pareizi laik rakstā Lat-
 vijas Avīze raksta žur nālists Māris 
Antonevičs: „Ja Krav  covs (un var būt 
ne tikai viņš vien) tik nepacietīgi gai-
da dienu, kad varēs pārkāpt vienu 
zvēresta daļu, kur ir teikts, ka ne -
sekos arī citas – tās, kur solīta uz  ti-
 cība Latvijai, tās neatkarībai un demo-
kratijai?” Nu  dien, kur tas ir teikts?  
Saskaņas centram patlaban vērtē ju-
mi sola ļoti labus rezultātus. Labi, 
ka šai un līdzīgajām partijām elek-
torāts ir ierobežots, taču arī 20 
procenti balsu būtu liels rezultāts 
13 partiju un apvienību konku-
rencē, tāpēc ļoti jācer, ka neviens 
īstens latvie  tis savu balsi par šo vei-
dojumu neatdos. Vismaz no tradi-
 cionāla jiem ārzemju latviešiem to 
vaja dzētu gaidīt pietiekami konkrēti.

Polītikas otrā galā ir partija ar 
ļoti gaŗo nosaukumu Visu Lat vi-
jai!/Tēvzemei un Brīvībai/Latvijas 
nacionālā neatkarības kustība. Šis 
veidojums Saskaņas centram ir pret-
mets tādā ziņā, ka viens stāv un krīt 
par visu krievisko, bet otrs stāv un 
krīt par visu latvisko. Taču, kā jau 
esmu rakstījis, šis nacio nā lisms 
krietni bieži pāriet aizspriedumos, 
kuŗu pamatā ir atteik šanās atzīt, ka 

Latvijā vienmēr ir dzīvojuši un arī 
tagad dzīvo visādu tautību cilvēki. 
Piemēram, ebrēji, par kuŗiem viens 
redzams partijas pārstāvis kādreiz 
ir rakstījis, ka ir iespējams „inteli-
ģents antisemī tisms”. Un, protams, 
musulmaņi, jā, musulmaņi.

Pagājušajā nedēļā plaši pazīsta-
mais komponists Zigmārs Liepiņš 
paziņoja, ka viņš balsošot par VL/
TB/LNNK tāpēc, ka negribot re -
dzēt „Rīgas centrā mošeju”. Kār-
tējais multikultūrālisma bubulis. 
Ja Rīgas „centrā” ir Romas katoļu, 
luterāņu, baptistu, pareizticīgo u.c. 
konfesiju baznīcas, kāpēc lai tur 
nebūtu arī mošeja? Rīgas centrā ir 
sinagoga, viena vienīgā pilsētā pali-
kusī sinagoga. Vēl centrā ir arī citas 
sinagogas drupas, kas atsauc atmi ņā 
baisās dienas, kad cilvēki nevēlējās 
redzēt „Rīgas centrā žī  dus”. Pirmā 
musulmaņu kopiena Latvijā piere-
ģistrēta, vai zināt, kad? Ne jau pa -
domju okupācijas laikā, kad repub-
likā ieceļoja tatāru un azerbaidžāņu 
izcelsmes musulma ņi, bet tālajā 
1902. gadā. Latvijā musul maņu mil-
zīgi daudz nav, atceros, kā 2001. ga  da 
11. septembrī mēs Latvijas Televīzijā 
ilgi un dikti mek lējām kādu Latvijas 
musulmani, kas varētu komentēt 
briesmīgo terroristu uzbrukumu 
Ame rikas Savienotajās Valstīs. Taču, 
ja valstī ir musulmaņi, tad arī vi -
ņiem ir pilnīgi visas tiesības celt 
sev mošeju un, ja vieta tai atrastos 
Rīgas centrā, tad kāpēc ne?

Pirmkārt, musulmaņiem mošeja 
ir ne tikai dievnams, bet arī pul  cē-
 šanās vieta kultūrai un citām va  ja-
 dzībām. Otrkārt, Islāma ticībai un 
tās Korānam ar kristiešu ticībai ar 
tās Bībeli tomēr ir daudz kopīga, 
arī atziņā, ka Dievs ir tikai viens 
un tas, tāpat kā kristiešiem, ir Āb -
rama Dievs. Treškārt, ja Zigmārs Lie -
piņš baidās, ka mošeja Rīgā kļū  tu 
par terrorisma perēkli, tad to citādi 
kā par rasismu vai islā mo fobiju bū -
tu grūti uzskatīt, jo lielum lielais vai-
rākums musul ma ņu tomēr grib dzī-

 vot mierīgi un nebūt ne apjozties ar 
sprāgstvielām un censties nogalināt 
iespējami vairāk cilvēku. Piedevām 
Islāms nebūt nav vienīgā vardar bī-
gā reli  ģija. Ja kādam ir bail no ter-
rorisma, lai palūkojas uz „kristieti” 
Norvē ģijā, kuŗš multikultūrālisma 
vārdā nogalināja vairāk nekā 70 cil-
vēku, kā arī, piemēram, uz Ziemeļ-
īriju, kur protestanti un katoļi 
daudzu gadu gaŗumā cits citu ir 
slaktējuši uz nebēdu. Nemaz neru-
nāsim par to, ka bijušais Amerikas 
prezidents Džordžs Bušs jaunākais 
un dumjākais kaŗu Irakā paslu di-
nāja par „krusta kaŗu,” un kopš tā 
laika daudz ir dzirdēts par zaldātu, 
ku  ŗam citi zaldāti fiziski uzbrukuši 
tāpēc, ka viņš nav vēlējies pie pus-
dienu galda piedalīties lūgšanā. 
Kristīgajai Baznīcai vispār ir vis -
notaļ asinīs mērkta vēsture, un te 
nu ir radies tāds vai nu, vai mirklis.

Nobeigumā gribu ierosināt šādu 
domu: ja runa ir par musulmaņu 
terrorismu, tad latviešiem derētu 
atcerēties, kāpēc tas sākās brīdī, 
kad pagājušā gadsimta 70. gados 
cilvēki ķērās pie lidmašīnu laupī-
šanas. Tas bija tāpēc, ka palestīniešu 
tauta vēlējās pašnoteikšanās tie -
sības. Protams, tas neattaisno cil-
vēku nogalināšanu, taču vai pašno-
teikšanās tiesības tomēr nav pietie-
kami labi pazīstamas arī latviešiem? 
Domājot par gaidāmajām vēlēša-
nām un dzīvi pēc tam, mums to  mēr 
derētu ļoti konkrēti atzīt, ka polī -
tikā nekad nav labi būt tikai „pret”, 
un tās partijas un apvienības, kuŗu 
domāšanas centrā ir šis „pret” 
(pret latviešu valodas tiesībām, 
pret nelat viešu un nekristiešu 
tiesībām), to  mēr nav mūsdienīgas 
dalībnieces neatkarīgā un demo-
kratiskā valstī, kas ir uzņemta par 
locekli Eiropas Savienībā, Ap -
vienoto Nāciju Or  ga  nizācijā, Ei -
ropas Padomē, Ei  ropas Drošības 
un sadarbības padomē u.c. orga -
nizācijas, kuŗām viens no pama-
tiem ir un paliek cilvēka tiesību 
universālais raksturs.

Kārlis Streips
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Zatlers, būdams Latvijas pre-
zi  dents, nebija oportūnists. Kas 
viņu tādu padarīja? 

Ļoti iespējams, ka viņš juta 
sevis nepārvēlēšanas briesmas, 
un, saklausījies dažādus pār-
gudrus padomniekus, gribēja 
sākt spēli “pa lielam”. Protams, to 
nevar nevienam liegt. Tomēr lai-
ka izvēle Saeimas atlaišanai 
patiešām bija dīvaina: ne tikai 
tāpēc, ka Zatlers neatlaida 9. 
Saeimu, bet gan tāpēc, ka vēl 
dažas nedēļas iepriekš bija vis-
notaļ draudzīgi runājies ar “oli-
garchiem”. Īsi sakot: ļoti gribētos 
domāt, ka Zatlers patiešām šo 
spēli ir sācis spēlēt kā gudrs 
oportūnists, kas spēj paredzēt 
vairākus gājienus uz priekšu. 
Tomēr šobrīd diemžēl šķiet, ka 
šo soli varētu būt izraisījusi arī 
muļķība...

Vai tiešām oligarchu ietekme 
bija nonākusi tik nepieņemami 
valdonīgā pozicijā, ka nebija 
citas izejas valsts polītikas kur-
sa mainīšanai kā tikai 10.
Saeimas likvidācija?

Par oligarchiem šeit noteikti 
var runāt vienīgi attiecībā uz 
Aivaru Lembergu. Pārējie divi 
jau kopš 10. Saeimas ievēlēšanas 
neko daudz ietekmēt nevarēja. 
Ar Lembergu: protams, nācās 
rēķināties, jo Vienotība pati izvē-
lējās viņu par pieņemamāko 
partneri. To nācās pieciest, gan 
kad netika pārvēlēts ģenerāl-
prokurors, gan kad notika dis-
kusijas ap budžetu, gan citās 
reizēs. Tomēr būtu aplam teikt, 
ka visas Dombrovska valdības 
neveiksmes izraisījis Lembergs, 
– nepavisam ne! Galu galā Vie-
notība pati viņam atdeva veselu 

virkni nozaŗu, kuŗās bija vaja-
dzīgas reformas, – izglītība, 
veselība, labklājība. Lembergs, 
protams, ir problēma, tomēr 
ideālizēt Vienotību ir aplam. Un 
ideālizēt Zatleru – vēl jo apla-
māk. 

Zatlers gribēja nākt ar jaunu 
pagriezienu Latvijas polītikā? 
Vai tas viņam būs neatgriezeni-
ski izdevies? 

Zatlers ir ieviesis zināmu tur-
bulenci Latvijas polītikā. Tomēr 
pārmaiņu virziens šobrīd neiz-
skatās diez cik cerīgs. Zatlers 
nepievienojās Vienotībai, bet 
veido savu partiju – Zatlera Re -
formu partiju. Tas arī atbilst viņa 
lielajām ambīcijām – sākt jaunu 
laikmetu Latvijas polītikā. Taču 
Zatlera kungam ar partijas vei-
došanu, maigi izsakoties, neve-
das. Pie viņa nav piekritis iet 
ne  viens kaut cik redzams po -
lītiķis ar pieredzi. Jaunie kadri, 
starp kuŗiem daži ir visai spējīgi, 
vēl īsti nesaprot kur ir nonākuši, 
un dara visādas muļķības pub-
liskajā telpā – ministru prezi-
denta kandidātam Sprūdžam 
neesot augstākās izglītības, parti-
jas emblēma ir nozagta no 
Sarkanā Krusta, Zatlers pats 
izskatās kā nobijies trusītis. Tas 
galu galā nekādas labās izredzes 
ZRP nesola – partijas vērtējums 
krītas ļoti strauji.

Cik vienota ir Vienotība? Kas 
liedza apvienoties ar Zatleru?

Vienotībai, protams, ir savas 
problēmas, taču līdz vēlēšanām 
nekādas iekšējas domstarpības 
ārā nelīdīs. Viņi ir veiksmīgi iz -
veidojuši partiju, kuŗas galvenais 
simbols ir Dombrovskis un kriz-
es pārvarēšana. Protams, var 

saprast arī Zatleru: Vienotībā 
pie  tiek pašiem savu napoleonu, 
un būt vienam no viņiem nav 
sevišķi pievilcīga perspektīva. 
Tomēr Vienotībai arī Zatlers ir 
diezgan pamatīgi nodarījis pāri 
– pirmām kārtām, tā bija vienīgā 
partija, kas skaidri atbalstīja viņa 
otro termiņu prezidenta amatā. 
Tagad turpretī Zatlers ar savu 
ZRP ne tikai šķeļ Vienotības 
vēlētājus, bet arī, visdrīzāk, ir 
no  gāzis Dombrovska un Vieno-
tības vadīto valdību.

Kāpēc Imants Lieģis, dzimis 
un audzis Anglijā, šoreiz ir 
izstājies no polītiskās aprites? 
Vai “vecās” Trimdas latviešu 
ietekme brūk? Ko tas nozīmē?

Man šķiet, ka Lieģis noteikti 
atradīs sev vietu kādā citā, mazāk 
nervozā vietā. Trimda, joprojām 
ir plaši pārstāvēta Vienotības 
sarakstos – kā nekā šoreiz kan-
didē PBLA  priekšnieks Mār tiņš 
Sausiņš. Vēlēsim viņam sekmes. 

Vai latviešu “labējo” (LN/NK 
un VL) apvienošanās ir bijusi 
sekmīga?

Atklāti sakot, to īsti nevar uz -
tvert par apvienošanos, drīzāk 
gan – par paaudžu maiņu. 
Vecajam TB/LNNK nebūtu ne -
kādu izredžu iekļūt Saeimā vie-
niem pašiem.  “Nomenklātūras 
na  ci  onālistu” vietas ieņem “ideo-

Ivars Ijābs par Varas Griežiem Latvijā!
Ivars Ijābs, viens no redzamākajiem Latvijas polī-

tologiem.
Intervija ar Ivaru Ijābu notika augusta vidū Anglijā.

loģiskie nacionālisti”. Redzēsim, 
kā tas viss beigsies. Nacionālajai 
apvienībai vēlēšanās ir labas 
izredzes, un arī par cilvēku trū-
kumu viņi nevar sūdzēties – gal-
venais iemesls tam ir fakts, ka 
nacionāļi 10. Saeimā nav bijuši 
pie varas. Viņi, ļoti iespējams, 
būs nākamajā valdībā. Tas ir pat 
labi, jo varētu mazināt šās parti-
jas viegli “brūno” auru.

Kas ir tie strīda jautājumi šo 
vēlēšanu priekšspēlē?

Galvenais jautājums pie mums 
nemainās jau teju divdesmit 
gadu – proti, attiecības starp lat-
viešiem un krieviem. Kriev-
valodīgais vēlētājs balso tikai par 
krievu partiju Saskaņas centrs, jo 
latviešu partijām viņš ir pilnīgi 
vienaldzīgs. Latviešiem turpretī 
ir viegli parādīt “ienaidnieku” – 
pa daļai pamatoti, pa daļai arī 
pavisam nepamatoti. Vēl citi 
jautājumi ir saistīti ar pensiju 
sistēmu, kuŗā nepieciešamas 
reformas, vai citiem sociālajiem 
jautājumiem.

Vai šīs vēlēšanas varētu ne 
tikai ieviest pārmaiņas etnisko 
krievu konsolidēšanas procesā, 
bet arīdzan latviešu ieplūšanu 
tā saucamās krievu partijās? 
Cik reāla ir Saskaņas centra 
pārprofilēšanās par vidusceļu 
un nākamās valdības veidotāju? 
Ko tas nozīmētu Latvijai?

Tas ir ļoti plašs jautājums. Ar 
krievu partijām mēs saprotam 
Saskaņas centru. Galēji reak-
cionārais konkurents Tatjanas 
Ždanokas PCTVL, cerams, 11. 
Saeimā netiks ievēlēts. Latviešu 
Saskaņas centra biedru vidū it kā 
esot līdz 40%, arī partijas darbs 
notiekot latviešu valodā, bet viņu 
rindās nav latviešu “ar vārdu” – 
vienīgi partijas vadītājs Jānis 
Urbanovičs, Jānis Ādamsons, 
diez  gan šaubīgas reputācijas eks-
ministrs, un vēl daži margināļi. 
Latviskajā sabiedrībā  dalība šā -
dā partijā joprojām ir tabu. 

Saskaniešu ienākšanu valdībā 
izšķirs aritmētika. Taču teorētiski 
šīs iespējas ir tādas pašas kā 
pirms 10. Saeimas vēlēšanām. 
No vienas puses, viņiem visdrī-
zāk būs pati lielākā frakcija un 
visvairāk balsu  11. Saeimā, jo 
Vienotības elektorāts būs sašķelts. 
No otras puses, viņi pēdējā laikā 
ir sadarījuši visādas muļķības, 
kas atbaida latviešu partijas, – 
pirmkārt, krāmēšanās ar “oku-
pācijas neatzīšanu”, otrkārt, galēji 
populistiska ekonomiskā pro-
gramma. Nerunāsim nemaz par 
Kravcova tipa ļaudīm šās parti-
jas rindās – Latvijas Republikas 
Saeimas deputātiem, kas neprot 
valsts valodu!

Ja pieņemam, ka Anglijā 
tagad ir ap 100,000 Latvijas 
pavalstnieku, kuŗu balsis tiktu 
iekļautas Rīgas vēlēšanu 
apgabalā, vai Latvijas polītiķi 
to uzskata par izmantojamu un 
uzklausāmu spē  ku? Vai tāds tas 
varētu tapt?

Ne jau man jums jāstāsta, ka 
Anglijas latvieši ir ļoti dažādi – ir 
vecā trimda un jaunā emigrācija. 
Vecās trimdas polītiskā ietekme 
nav tās kvantitātē, bet gan per-
soniskos sakaros un ziedojumos. 
Jaunā emigrācija savukārt pa 
lielākai daļai ir diezgan depo-
lītizēta, un partijām būtu nepie-
ciešams daudz investēt, lai šos 
cilvēkus par sevi ieinteresētu. 
Kaut kāda interese varbūt arī 
būs, bet noteikti ne masveidīga. 

Vai “oligarchu laiks” būs ga -
ŗām?

Tas nozīmē to pašu kā vaicāt: 
vai Lukašenko laiks Baltkrievijā 
būs gaŗām? Oligarchu laiks būs 
gaŗām tad, kad cilvēki šos oli-
garchus vairs neatbalstīs. Gribē-
tos cerēt, ka mēs līdz tam nodzī-
vosim. Taču labāk negaidīsim 
āt    rus rezultātus. Nekādus brīnu-
mus mums šīs vēlēšanas nenesīs.

Ivaru Ijābu iztaujāja
Agris Krūmiņš

Tu tikies ar latviešiem 
daudzās vietās ASV un Kanadā. 
Kāda bija cilvēku atsaucība?

Esmu patiesi saviļņots un 
patīkami pārsteigts. Līdz šim 
priekšstats par tautiešu dzīvi 
tālajā kontinentā bija ļoti virs-
pusējs. Tagad – ik dienu sajutos 
kā Latvijā, lai arī biju ze  meslodes 
otrā pusē. Kad Gaŗezerā 
ieraudzīju kādu stabu, uz kuŗa 
jaunieši uztriepuši uzrakstu „šeit 
ir Latvija”, pār muguru pārskrēja 
skudriņas. Cilvēki bija ļoti 
atsaucīgi un pretimnākoši. Visās 
tikšanās vietās bija jūtama dziļa 
ieinteresētība un informētība 
par Latvijas problēmām un nā -
kotnes iespējām. Uz sanāk  s mēm 
cilvēki nāca kuplā skaitā. Or -
ganizātori atzinās, ka nebija gai-
dījuši tādu apmeklētību un at -
balstu.

Kādi bija visbiežāk uzdotie 
jautājumi? Kādas temas trim-
das latviešus interesēja vis-
vairāk?

Cilvēki visvairāk noraizējušies 

Kā Latvijā – pat otrā zemeslodes pusē
Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības „Visu 

Latvijai!”-TB/LNNK līdzpriekšsēdētājs, ekspresintervijā 
laikrakstam Laiks

par Saskaņas centra iespējām tikt 
Latvijas valdībā. Daudzi izrādīja 
sarūgtinājumu, ka Zatlera Re -
formu partijas un Vienotības 
vienīgās prasības Saskaņas cen-
tra uzņemšanai valdībā ir oku-
pācijas fakta un vienas valsts 
valodas atzīšana. Šādu formālu 
solījumu prasīšana taču ir ab -
surds! Pat naīvajam ir skaidrs, ka 
prokrievisko spēku mērķi ne -
mainīsies no okupācijas atzī-
šanas. Piemēram, Jānis Urba-
novičs zvēr tautas priekšā sargāt 
latviešu valodu kā vienīgo valsts 
valodu. Nu, un tad? Tajā pašā 
laikā viņš slavina divvalodības 
cīnītājus Lindermanu un Osi po-
vu kā „mūsdienu bruņiniekus”, 
kuŗu „centieni esot visiem spē-
kiem jāatbalsta”. Nevaram at -
ļauties būt vientiesīgi. Ietek-
mīgais Vienotības  polītiķis Ed -
gars Jaunups pārspēj pat kollēģi 
Aigaru Štokenbergu, sakot, ka 
Saskaņas centram  jābūt pirmajai 
partijai, ar ko veidot koalīciju, ja 
Vienotībai un ZRP kopā ne -

pietiek balsis valdībai. 
Pat cilvēki, kuŗiem simpatizē 

Vienotība un Zatlera Reformu 
partija, saietos atzina, ka 
vēlēšanās jābalso par Nacionālo 
apvienību. Tas ir vienīgais veids, 
kā izveidot latvisku valdību. 
Valdību, kuras sastāvā būtu 
Nacionālā apvienība, Vienotība 
un Zatlera Reformu partija.

Kā tu to pamato?
Ja Nacionālai apvienībai būs 

daudz balsu, to būs grūtāk atstāt 
opozicijā. Partijas (Vienotība  un 
ZRP) smagi zaudētu, ļaujot būt 
plašai un stiprai nacionālu po -
lītiķu opozicijai. Taču, ja Na -
cionālai apvienībai būtu maz 
balsu, tad sāktos atrunāšanās, ka 

jāveido „plašāka un stabilāka ko -
alīcija” un citi brīnumaini iegan-
sti Saskaņas centra uzņem šanai. 
Gan Vienotībai, gan ZRP, ma -
nuprāt, ir pietiekami daudz nau-
das priekšvēlēšanu tēriņiem, 
tāpēc par viņu rezultātu nav 
jāšaubās. Taču katra balss, kas 
stiprina Nacionālo apvienību, 
padara lielāku iespējamību val-
dībai, bez Saskaņas centra un 
oligarhiem.

Arī Vienotībā taču ir nacionāli 
domājoši polītiķi…

Ir. Tie ir mūsu draugi un 
domubiedri. Bet viņi ir mazā-
kumā. Diemžēl dominē tādi kā 
Aigars Štokenbergs un Edgars 
Jaunups. Protams, arī ar viņiem 
mums ir kopīgas nostādnes 
daudzos ar nacionālo polītiku 
nesaistītos jautājumos, taču Lat-
vija bez latviskuma nevar pa -
stāvēt. Šie jautājumi ir izšķirīgi 
svarīgi, ja gribam, lai Latvija 
pastāvētu vēl ilgi jo ilgi pēc 
mums. Arī Zatlera Reformu 
partijā mums ir domubiedri tie-
siskuma, atklātības un demo-
kratijas veicināšanas jautājumos. 
Taču tas neattaisno jaunas parti-
jas dibināšanu. Ikvienam, kas to 
atbalsta un palīdz, jāsaprot, ka 
tas nozīmē sašķeltības veici-
nāšanu. Tas ir signāls visam nā -

kotnes sīkpartijām dibināt parti-
jas vēl un vēl, kamēr Saskaņas 
centrs  ir viens, vienots un stiprs. 
Protams, ka ZRP ir cilvēki, kas ir 
godīgi un kuŗiem ir labas idejas, 
bet viņiem vajadzēja vēl divas 
lietas: būt nacionāliem un vei-
cināt latvisko spēku saliedē šanos, 
nevis šķelšanos.

Daudzi uzskata, ka Saskaņas 
centrs valdībā būtu demokratiski.

Tādā gadījumā „demokratiski”  
ir nākotnes ministru vainagu 
likšana pie okupāciju slavinošā 
pieminekļa 9. maijā. „Demo-
kratiski” tad  ir valdošā partija ar 
neatkarības pretinieku Alfrēdu 
Rubiku valdē un divvalodības 
slepenajiem tīkotajiem mūsu 
valsts visaugstākajā lemšanā. Vai 
tāda tā „demokratija”?! Ceru, ka 
demokratiju saprotam citādi – 
kā latvisku un sevi cienošu tautu, 
kas lemj pati savu likteni un 
dziļā opozicijā atstāj padomju 
laiku revanšistus.

Atgriezīsimies pie sanāk  - 
s mēm ar latviešiem ASV un 
Kanadā. Daudziem ārzemju 
lat  viešiem rūp dubultpilsonības 
jautājums. Arī leģionāru tie-
sības un lielāks sociālais atbalsts 
viņiem no valsts.

(Turpināts 16.lpp.)
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Pirmajos neatkarības gados 
es daudzus un visvairāk varbūt 
pats sevi mierināju, ka „...ne -
būtu normāli, ja dažu neat ka-
rības gadu laikā viss jau būtu 
normāli...”, taču paiet gads pēc 
gada, Saeima nomaina Saeimu, 
valdība valdību, bet laiks, ko 
varbūt varētu un gribētu uzska-
tīt par pārejas laiku, pārāk ie  -
velkas gaŗumā.

Nāk atmiņā, ar kādu interesi kā 
cirka izrādes pag. gs. 80. gadu 
beigās un 90. gadu sākumā mēs 
vērojām un salīdzinājām PSRS un 
LPSR Augstākajā padomē, vēlāk 
Krievijas Domē un Latvijas Saei-
 mā notiekošo. Acīm redzams bi -
ja mūsu kaut arī vēl padomiskā 
parlamenta pārākums par Savie-
nības un Krievijas parlamenta 
„aunu baru”. Bet ar laiku nācās 
konstatēt, ka atšķirība, kas sāku-
mā bija krasi redzama, gadu gaitā 
diemžēl kļūst arvien mazāk 
manāma.

Ja valsts augstāko varas insti tū-
ciju attīstības gaitu figūrāli salī-
dzinātu ar Darvina evolūcijas 
teoriju, tad katram nākamajam 
parlamentam vajadzētu būt piln-
vērtīgākam par iepriekšējo: gud-
rākam, inteliģentākam. Taču ar 
nožēlu nācās konstatēt, ka 5. Sa -
eima ir vājāka par pēdējo Aug -
stāko padomi, bet 6. Saeima – jau 
daudz vājāka par piekto utt.  
Grūti iedomāties, ka 5. Saeima 
būtu spējīga pieņemt tādus iz  šķi-

Kas notiks tālāk?
rīgus, vēsturiskus lēmumus kā 
pē  dējā, vēl “puspadomiskā” un 
“puskomūnistiskā” Augstākā pa -
dome. Vēlāk visvairāk biedēja tas, 
ka katra nākamā Saeima arvien 
vairāk papildinās ar Latvijas val-
stij un tautai nelojāliem, arī nai-
dīgiem individiem, kas atļaujas 
pat Latvijas karogā puņķus slaucīt 
un  līdzīgi izrīkoties. Taču sašust 
liek ne jau tas, ka viņi to dara, bet 
gan – ka mēs to pieļaujam.

Mēs desmitiem reižu varam 
vicināt rokas pret debesīm, cen-
šoties paši sev iestāstīt, ka esam 
gudri, diženi un raženi! Nu ne -
esam mēs tādi! Nu neesam! Vairs 
neesam… Bet vai tad nekad ne -
esam bijuši?

Nebija mums senatnē tādas 
varenas valsts, ar kādu vēl šodien 
lepojas brāļi lietuvieši, bet ar ko 
varam lepoties mēs? Mēs varam 
lepoties kā tauta, kas, gadsimtus 
būdama svešu, naidīgu varu at -
karībā, ir saglabājusi savu valo -
du, paražas, identitāti, iemanto-
jusi citu tautu cieņu... Daudzu 
tautu cieņu. Ne visu. Kāda īpaša 
cieņa var būt tautai, kas ieņem 
vienu no pēdējām vietām citu tau-
 tu saimē. Taču ne jau tāpēc mēs 
tagad atlaidām Saeimu un vēlē-
sim citu. Ne jau tāpēc. Tikai – tā 
sanāca. Un kas mainīsies? Vēlētāji 
būs tie paši. Bet ievēlējamie? 
Daudzi tie paši atkal tieksies pēc 
sēdekļa, un dažus nomainīs „po -

lītiskie līķi” cerībā, ka viņu 
kādreizējā darbība ir aizmirsta. 

Vai tiešām daudzinātie 700 
verdzības un klaušu gadi un pē -
dējie 50 okupācijas gadi uz mūsu 
tautu ir atstājuši tādu iespaidu, 
ka ne starpkaŗu brīvvalsts 20 
gadi, ne pēdējie 20 brīvības gadi 
nav spējuši mūsu apziņā iznīdēt 
verdzību, padevību un pielāgo-
šanos? Ir veca  prātula, ka noti-
kumi vēsturē atkārtojas. Pirmo-
reiz nopietni, otrreiz kā farss. Vai 
Latvijā šodien notiekošo var uzt-
vert nopietni? No maniem 85 ga -
du augstumiem, kas esmu redzē-
jis un uz savas ādas izbaudījis 
gan okupāciju, gan deportācijas, 
arestus, cietumus, vajāšanas un  
pazemojumus, noteikti – nē. Kā 
dzejnieks teicis: „Ar skumjām 
raugos es uz mūsu paaudzi.”

Angļu rakstniekam Arturam 
Konanam Doilam ir arī vairāki 
fantastikas žanra darbi. Viens no 
tiem (Indīgā josla) stāsta par 
gadījumu, kad mūsu zemeslode 
savā lidojumā uz kādu laiku no -
kļūst noslēpumainā joslā un vie -
nā mirklī visa dzīvība pamirst. 
Par laimi, tikai uz neilgu laiku. 
Zemeslode iziet no indīgās joslas 
un turpina savu lidojumu Visu-
mā. Viss pamirušais atdzīvojas, it 
kā nekas nebūtu noticis. Tikai 
drausmīgo katastrofu, uguns grē-
ku un citu kataklizmu sekas lie -
cina par notikumiem, kuŗiem 

nav bijis liecinieku. Ne vienreiz 
vien man ir licies, ka arī mēs ar 
savu  zemīti esam iekļuvuši kādā 
indīgā joslā vai varbūt pāri mums 
plivinās kaut kas līdzīgs schizo-
frenijas mākonim. Ir periodi, kad 
liekas – viss notiek normāli, bet 
tad atkal... Mākonis!... Un murgs! 
Un galīgs stulbums!

Tāds murgs un stulbums lai-
kam mūs ir piemeklējis arī paš-
reiz. Viena no tā izpausmēm ir 
okupācijas fakta un tā definīcijas 
muļļāšana nopietnā polītikā (it kā 
nopietnā). Par to varētu strīdēties, 
ja tas būtu noticis senos laikos – 
kā dinozauru izmiršana, piemē-
ram. Bet vēl no atmiņas neizgai-
sušo okupācijas faktu apstrīdēt 
var tikai  “kāds, kam galva durvīs 
saspiesta”, jeb idiots (vārda pato-
loģiskā nozīmē). Pilnīgu “tālum-
nieku” apvienībā Saskaņas centrs 
nav, idiotu laikam arī nav, tātad 
saskanieši tikai lišķē, lai izdabātu 
saviem vēlētājiem un Maskavai. 
Tas viss ir saprotams no saska-
niešu viedokļa, bet nav attaisno-
jama it kā valstiski domājošu Sa -
eimas frakciju no ādas ārā līšana, 
lai dabūtu saskaniešus valdībā.

Pašreiz ir interesantais priekš-
vēlēšanu laiks. Nelišķēsim, bet 
teiksim atklāti, ka vēlētāji ir saš ķē-
lušies divās daļās: uz rietumiem 
orientētos un uz austrumiem 
orientētos. Tas lieku reizi norāda 
uz mūsu sabiedrības divko pie-

nību, lai cik šausmīgi tas arī būtu. 
Un ne jau nu krievi un kriev va-
lodīgie tur ir vainīgi. Tiešām 
gan – gaŗie gadi zem krievu 
imperijas zābaka mūsu tautu ir 
krietni vien apdauzījuši. Un ne 
tikai tie piecdesmit gadi. Bet 
mūsu pašu partijas – cita par citu 
nacionālāka?

Ko mums dos jaunā Saeima, ja 
gan Vienotība, gan jaunā Reformu 
partija, nemaz nerunājot par za -
ļa jiem zemniekiem, viena otru ap   -
steigdama, cenšas brāļoties ar 
Saskaņas centru. Vai valsts un 
tautas labā? Nesmīdiniet publi-
ku! Tikai sava labuma dēļ.

Gandrīz nav šaubu, ka Saskaņas 
centrs nākamajā Saeimā iegūs vai -
rāk vietu nekā jebkuŗa cita parti-
ja. Un tad vārds  Prezidentam – 
valdības vadītāja izbīdīšanai. Bet 
ja arī Prezidents ir krieviski orien-
tēts? Mēs taču neko par viņu ne -
zinām. Un tad, kas tālāk?... Un 
mēs dzīvojot demokratiskā valstī?

Man nav ne patikšanas, ne gri-
 bēšanas nodarboties ar priekšvē-
lēšanu aģitāciju, tikai mana cieša 
pārliecība ir, ka vienīgi latvis-
kums un nacionālisms var glābt 
mūsu tautu un valsti. Atkal – Rie-
 tumi mūs nesapratīs? Lai nesa-
prot! No kā gan mums baidīties? 
Ir pienācis brīdis, kad katram ir 
jādomā: būt vai nebūt! Vai mēs 
kādreiz iziesim no “indīgās jos-
las”? Pēc gadiem divdesmit?

I. Knaģis

Pirms izvēlamies, par ko bal-
sosim 11. Saeimas vēlēšanās, 
pavērosim, kas notiek  Latvijā. 
Presē ziņots, ka Daugavpils no -
vadā 14. jūlijā no dokumentiem 
svītrots Višķu pagasta ciems 
Degļi. Pamatojoties uz Latvijas 
Republikas Administrātīvo terri-
toriju un apdzīvoto vietu likuma 
11. panta pirmo un otro daļu un 
2009. gada 3. novembŗa Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 1269 
„Adresācijas sistēmas noteiku-
mi” 30. punktu, Daugavpils no -
vada domes deputāti nolēma 
„Deg ļiem”ciema statusu atcelt. 
Višķu pagasta pārvaldes pārstā-
vis ziņu portālam D-fakti.lv pa -
stāstīja, ka Degļu ciema pēdējā 
iedzīvotāja mirusi 2009. gadā un 
ciemā vairs nav nevienas ēkas. 
Ciems atradās aiz Luknas kom-
pleksa „Latgales bēkons”. Novadā  
vēl ir 43 ciemi, kas reāli vairs 
neeksistē un palikuši tikai ofi  ci-
ālos dokumentos. Visvairāk iz  mi  -
rušo ciemu ir Tabores pagastā –12, 
Demenes pagastā neeksistē 11 
ciemu, Ambeļu pagastā – astoņi 
ciemi. Pārējos pagastos šie skaitļi 
nav tik briesmīgi – pa vienam 
līdz trijiem  ciemiem.

Demografs Ilmārs Mežs e-pas-
ta vēstulē raksta: „Jā, izklausās 
traki. Taču, pat ja Latvijas dzim-
stība pārsniegtu mirstību, arī tad 
šis ciems tiktu likvidēts (un arī 
vairāki simti citu ciemu), jo ne -
viens nomaļos laukos vairs ne -
grib dzīvot. Un vēl mazāk ir 
tādu, kuŗi, dzīvojot laukos, būtu 
ar mieru kopt zemīti un turēt 
lopus, tādējādi strādāt savai iz -
tikšanai. Daudz vieglāk taču ir 
iet uz pašvaldību pēc pabalstiem. 
Katrā Latvijas pagastā ir 10-50 
šādu ciemu, un liela daļa no tiem 
ir gandrīz tukši – tajos dzīvo 
vairs tikai pāris pensionāru vai 
kāda dzērājģimene... Vienīgi 

Saeima ir atlaista – ko nu?
stundas brauciena attālumā ap 
Rīgu un dažu citu lielāko pilsētu 
tuvumā arī laukos ir manāma 
attīstība. Tāda nu diemžēl ir šī 
globālizācija. Mēs laikam jau 
esam zaudējuši cīņu par to, lai 
visa Latvijas territorija būtu pus -
līdz vienmērīgi apdzīvota arī lau-
kos, bet vēl varam cīnīties, lai 
vismaz Latvijā kopumā paliek 
mūsu bērnu un bērnubērnu 
vairākums...”

Vācu tūristi, pavadāti pa Lat -
viju, esot jautājuši, vai šeit bijis 
mēris, jo Vācijā tik daudz tukšu 
vietu neesot. Nē, mēris Latvijā 
nav bijis, bet Latvijā ilgus gadus  
valdījusi „3A” kontrolētā un ZZS 
(Zaļo un Zemnieku savienība) 
vadītā, pašu latviešu ievēlētā Lat-
vijas Republikas Saeima. Tā pie -
ņēma likumus, kas vairoja „3A” 
un viņu draugu pulka labklājību, 
bet Latviju atstāja „pašapgādei”, 
kam sekoja lauku ciemu izmir-
šana.

10. Saeimas vēlēšanās divi no 
„3A” būtībā zaudēja savas polī-
tiskās manipulācijas iespējas, un 
ZZS zaudēja kontroli pār Saeimu. 
Valdību veidoja Vienotība  koali-
cijā ar ZZS, ar Vienotības partneŗa 
Jaunā laika Valdi Dombrovski 
ministru prezidenta amatā. Lat-
vija toreiz faktiski bija bankro-
tējusi, jo valsts kasē bijis vairs 
tikai viens lats. Neticami enerģis-
kais Valdis Dombrovskis  panāca, 
ka valsts saimnieciskais stāvoklis 
ir nostabilizējies. Tīmeklī var 
pārliecināties, ka ārvalstu saim-
nieciskās vērtēšanas aģentūras 
Latvijas saimniecību novērtē kā 
stabilu. Tiesa, vērtējums ir ze -
māks nekā Lietuvai un  Igaunijai, 
bet rodas zināms gandarījums, 
ka visas vērtēšanas aģentūras, 
kas negātīvi vērtē ASV saim nie-

cību, pozītīvi joprojām novērtē 
Latvijas saimniecību. Tātad ti -
cams ir Ministru prezidenta teik-
tais, ka valsts saimniecība ir 
sakārtota. Tas nozīmē, ka Latvijā 
ir spējīga valdība. Tas arī nozīmē, 
ka Valža Dombrovska vadītā 
Vienotības valdība ir paturama, 
jo katra cita būtu posta valdība.

A. Lembergs presē vairākkārt 
izteicies, ka viņš Valdi Dom-
brovski „dancināšot”. Izrādījās, 
viņš tā patiešām darīja. Būdama 
Vienotības koalicijas valdībā,  ZZS 
sāka balsot pret valdības priekš-
likumiem. Diena.lv 14. augustā 
ziņots, ka 10. Saeimas līdzšinējos 
deviņos darbības mēnešos bijušas 
44 plēnārsēžu dienas, kuŗās 51 
gadījumā  ZZS balsojusi atšķirīgi 
no saviem koalicijas partneŗiem – 
Ministru prezidenta Valža Dom-
brovska pārstāvētās Vienotības. 
No tiem 30 balsojumi bijuši sa -
skaņoti ar Saskaņas centru. Tātad 
ZZS rēgulāri krāpusi savus vē -
lētājus, lauzusi savu solījumu 
valdībā sadarboties ar Vienotību, 
bet sadarbojusies ar SC. Dīvains 
ir arī ZZS ieteikums nākamās 
vēlēšanās ministru prezidenta 
postenim nominēt Ventspils pil-
sētas galvu Aivaru Lembergu. 
Tīmeklī lasāms, ka A. Lembergs 
ir apsūdzētais vairākos krimināl-
procesos. Rietumos pieņemts, ka 
kriminālprocesos apsūdzētas 
per sonas atkāpjas no publiskiem 
amatiem. Polītiska partija, kas 
tādu personu ieteic ministru pre-
zidenta amatam, nākamajās vēlē-
šanās nav cienīga iegūt nevienu 
balsi.

Par sadarbošanos ar SC tiek 
spriests  arvien biežāk. Fakts ir, 
ka PSRS kaŗaspēks Latvijas ter-
ritoriju okupēja. Krievijas amat-
personas šo kaŗaspēku izveda no 

neatkarību atjaunojušās Latvijas 
territorijas. Tā ir pagātne. Tagad 
mūs interesē SC piedāvātā pro-
gramma un tas, ko var sagaidīt, 
ja SC nāktu pie varas. Tīmeklī 
var izlasīt Tadeuša Seržanta 
(literārs pseudonims) 9. augustā 
rakstīto „Kāpēc man nepatīk 
apvienība Saskaņas centrs”.  Viņš 
citē SC programmas punkta 3.2. 
prasības: „Krievu kultūras un 
krievu valodas atzīšanu, tāpat kā 
citu Latvijas mazākumtautību 
kultūras atzīšanu par Latvijas 
kultūras neatņemamu daļu un 
vērtību; valsts atbildību par to 
saglabāšanu un attīstību.” Punkta 
3.5 prasības: „Atzīšanu, ka visi 
Latvijas iedzīvotāji, kas šeit dzi-
muši vai apmetušies uz dzīvi pa -
domju laikos, ir piederīgi Latvijai 
un ir tās vērtība.” Punkti 3.2. un 
3.5 ir nevajadzīgi, jo Latvijā, tāpat 
kā jebkuŗā demokratiskā vals tī, 
visu mazākumtautību un imig-
rantu tiesības ir garantētas, tur-
klāt salīdzinājumā ar citām Eiro-
pas valstīm ļoti augstā līmenī 
(Latvijas Avīze 19. augusts). Pra-
sības vērtēt vienu (krievu) kul-
tūru augstāk nekā citas kultūras 
un uzskatīt par vērtību cilvēkus, 
kuŗi atsakās integrēties Latvijas 
sabiedrībā, ir nedemokratiskas 
un tāpēc nepieņemamas. Atļau-
šos apgalvot, ka SC programmā 
droši vien ir vairāki līdzīgi, ne -
vajadzīgi un nedemokratiski 
punkti.

Katrs, kas dibina jaunu polī-
tisko partiju vai cenšas saglabāt 
jau esošo sīkpartiju, dara to ar 
nolūku mazināt atbalstu lielākajai 
latviešu partijai un tādējādi vei-
cina balsu iegūšanu nelatviešu 
partijai SC.

Nesen nodibināta Zatlera Re -
for mu partija. Pirms un pēc 

ievēlēšanas Valdis Zatlers pub-
liski atzinās, ka savā ārsta praksē  
ņēmis samaksu „aploksnēs”, tā -
tad par to nav maksājis valsts 
no  dokļus. Pēc V. Zatlera ievēlē-
šanas prezidenta amatā ārzemju 
žurnālisti rakstīja, ka viņu zemēs 
tādi cilvēki atrastos cietumā, 
nevis valsts augstākajos amatos. 
Latvijas presē 18. augustā ir 
Sandras Diedziņas raksts, kuŗā 
teikts, ka Valža Zatlera pagātne 
tiesībsargiem jebkuŗā brīdī ļauj 
uzsākt pret polītiķi krimināl pro-
cesu. Vietā atgādināt komentāru 
par Ventspils pilsētas galvu A. Lem-
bergu, ka Rietumos krimināl pro -
cesos aizdomās turētas personas 
atkāpjas no publiskiem amatiem. 
Partija, kas tādu personu uzskata 
par savu  zīmolu, kā to dara ZRP, 
nākamajās vēlēšanās nav cienīga 
saņemt nevienu balsi.

Ir skaidrs, ka 10. Saeimas atlai-
šanas mērķis bija mazināt „3A”  
trešā, vēl palikušā „A” ietekmi 
Latvijas polītikā. To nevar izdarīt 
ar negātīvu balsošanu. Vienīgais, 
kā to var izdarīt, ir visām sīk par-
tijām pievienoties vienai spēcī-
gākai partijai vai apvienoties 
vienā vēlēšanu blokā, kā to dara 
pieci dažāda rakstura nelatviešu 
grupējumi, apvienojoties vēlē ša-
nu blokā SC. Pirms vēlēšanām to 
varēja izdarīt Vienotība, apvieno-
joties ar Nacionālo apvienību. 
Viss, kas būtu bijis  jādara, bija 
pāris stipri nodzītu „jājamzir-
dziņu” apvaldīšana. Taču viss vēl 
nav pagalam! To var izdarīt arī 
pēc vēlēšanām! Vēl ir laiks palaist  
„jājamklepeŗus” pelnītā atpūtā 
un sākt domāt, kā piepildīt 
Latvijas tukšos laukus ar latvie-
šiem, kuŗi mīl savu zemi un prot 
to kopt un raženu darīt. Lai 
Visvarenais mums palīdz!

Arnolds Tolks
Melburnā
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No kreisās: Janīna Ankipāne, Linda Maruta un Lorija Vuda Cinkusa uz Nacionālā teātŗa skatuves

No kreisās: Uldis Streips, Alnis Cers, Alberts Vītols, Alberts Legzdiņš, Armands Birkens
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Tas bija1961. gadā Čikāgā, 
kad kādā latviešu jaunatnes 
sarīkojumā satikās Modris 
Avotiņš, Uldis Ievāns, Alberts 
Legzdiņš un Jānis Rinkušs. 
Iepazinušies viņi konstatēja, ka 
visus vieno kopīga interese par 
mūziku, kā arī veselīga humora 
izjūta. Ansamblis guva lielisku 
publikas atsaucību, apciemo-
dams latviešu centrus Amerikā 
un Kanadā. Vēlāk sastāvā tika 
uzņemti Ilmārs Dzenis, Ģirts 
Puriņš, Juris Strautmanis, Pē -
teris Strods un arī pirmās mei-
tenes – Maija Dumpe un Rūta 
Kūlmane. Laika gaitā vairāki 
sākotnējie dalībnieki aizgāja 
un klāt nāca jaunie – Janīna 
Ankipāne, Armands Birkens, 
Uldis Streips, pēcāk Lorija Vu -
da un Alnis Cers. Kopš sākuma 
gadiem vienā vai vairākās iz -
rādēs ansamblī piedalījušies ap 
30 dalībnieku. Ieskaņotas 12 
plates, 16 kasetes, 8 tvarti un 7 
videoieraksti.

Pastāvēšanas 50 gados ansam-
blis ir sniedzis simtiem kon-
certu latviešu klausītājiem visā 
pasaulē. Par lielāko sasniegumu 
uzskatāms 1989. gads, kad caur 
brūkošās padomijas mūŗiem 
grupa iespraucās Latvijā ar kon-
certiem Rīgā, Mežaparkā, un 
citās Latvijas pilsētās. Pēc tam 
ar koncertiem Latvijā Čikāgas 
Piecīši atgriezās 1991., 1995. un 
2008. gadā.

Ar plašu – 12 koncertu tūri 
Anglijā un Latvijā beidzies 
Čikāgas Piecīšu 50 gadu jubile-
jas maratons. Leģendārās gru-
pas mūziķi pārpārēm izbaudī-
 ja tautas mīlestību un atzinību 
par savu veikumu, saņēma krāš-
ņus ziedus un laba vēlējumus – 
tostarp arī LR Ministru kabi -
neta Atzinības rakstu, ko uz 
Nacionālā teātŗa skatuves vi -
ņiem pašrocīgi pasniedza Mi -
nistru prezidents Valdis Dom -
brovskis. Viņš arī nesteidzās 
prom no skatuves un kopā ar 
publiku uzdziedāja Piecīšu tra -
dicionālo „Hei, laili...”.

Latvijas koncerttūres dienās 
Piecīši viesojās arī LR Saeimā, 
iestādīja kociņus Likteņdārzā.

Bet kā to visu vērtē paši 
Piecīši? Laika un Brīvās Latvijas 
redakcijā viesojās Alberts Legz-
diņš, Armands Birkens un 
Lorija Vuda Cinkusa. 

Alberts. Protams, ir citi laiki 
un cita publika, taču mīlestība, 
ko izjutām no publikas puses, ir 
tā pati. Priecīgi pārsteidz, ka arī 
jaunākās paaudzes cilvēki prot 
vārdus mūsu vecajām, labajām 
dziesmām. Aizkustināja daudzie 
klausītāji, kas nāca klāt un teica:  
„Es te biju arī 1989. gadā,” – vai: 
„Toreiz mana meita bija ratiņos, 
bet šovakar atnākusi pati ar 
savu bērnu pie rokas!” Vienīgi, 
runājot par Mežaparka koncer-
tu, jāpiebilst, ka tālajā 1989. ga -
dā gan bija labāka skaņu 
sistēma...

Īpaša bija tikšanās ar tau-
tiešiem Anglijā. Starp citu, tur 
vissirsnīgāk uzņēma dziesmu 
„Mans brāļa dārzs”, acīmredzot 
arī tāpēc, ka vārdu autors ir 
Gunars Janovskis. Jāapliecina 
arī teicamā sadarbība ar Angli-
jas koncertu koordinātoru Pē -
teri Pētersonu. Un tie mazie 
bērni, tie dzintara gabaliņi, kas, 
paidagogu lieliski sagatavoti, 

Čikāgas Piecīši – 50 gadi slavas un tautas mīlestības

mums palīdzēja! 
Esam bezgala pateicīgi In  -

gūnai Grietiņai, kas bija iera -
dusies Rīgā ar Īrijas latviešu bēr-
nu ansamblīti „Mazais letiņš”, lai 
kopā ar mūsu jau „vecajiem” 

rītī piedalījās arī mūsu Lorijas 
vadītās vokālās studijas  jaunie 
dziedātāji.

Lorija. Ir tāda sajūta, ka 
beidzies kāds nozīmīgs manas 
dzīves loks – no 1989. gada 

tās, domāju – kas ir tas iemesls, 
kāpēc cilvēki nāk mūs klausī-
ties? Esmu pārliecināta – tā ir 
pretestība pret cinismu un de -
presiju, pret vilšanos un liela 
vēlēšanās saņemt apliecināju-

Rīgas ielās...”. Jūtu, kā cilvēki šo 
dziesmu gluži vai izgaršo... Un 
tas ir milzīgs gandarījums. 
Īpašas izjūtas man bija, arī dzie-
dot Anglijā. Esmu „trimdas 
bērns” un labi zinu, cik liela bija 
vēlēšanās, lai Latvija atkal kļūtu 
brīva. Cerība un nostalģija bija 
tik spēcīga, ka neviens nedomāja 
par gluži praktiskām lietām, par 
ekonomiku. Un tagad Anglijā 
mūsu koncertos blakus sēž tā 
sauktā vecā trimda un jaun-
iebraucēji, īstenībā – ekono-
miskie bēgļi, kam brīvā Latvija 
ir nesusi rūgtumu un vilšanos. 
Bet arī viņi taču nevar dzīvot 
bez cerības...

Armands. Esmu priecīgs un 
gandarīts, ka liktenis izkārtojis 
tā, ka, pirmkārt, esam spējuši 
šos 50 gadus noturēties un, 
otrkārt, ka ir iespēja tik skaisti 
atvadīties no saviem klausītājiem 
Latvijā. Lai gan – lieku uzsvaru 
nevis uz vārdiem „atvadu tūre”, 
bet gan uz „beidzot 50!”.

Daudz esmu domājis par to, 
kas palīdzējis mums šos gaŗos 
gadus pastāvēt.  Un esmu sapra-
tis – tas ir humors, smiekli, tās 
ir labākās zāles grūtos brīžos 
gan katram pašam, gan visai 
tautai. Cik atsaucīgi klausītāji 
uzņēma Alberta jokus! Mēs 
vienmēr savā pulkā pieminam 
izcilo asprāti, mūsu aizsaulē 
aizgājušo draugu Uldi Ievānu.

Publika, saprotams, ir mai nī-
jusies, ir mainījusies arī vēs-
turiskā perspektīva. 1989. gadā 
situācija atgādināja pulveŗa 
mucu, kam atliek tikai  piešaut 
sērkociņu... Pa šiem gadiem ir 
notikušas neiedomājamas pār-
maiņas, ir piedzīvots gan labs, 
gan slikts, bet cilvēciskās vēr-
tības ir palikušas nemainīgi 
svarīgas, ir tie paši brīvības 
simboli. Tās ir sevišķas izjūtas, 
kad publika dzied līdzi „Par 
mani, draudziņ, nebēdā...” vai 
iemīļotā dzejnieka Valža Krās-
lavieša „Mātei Latvijā”.

***
Skatoties koncertu šovasar 

Mežaparkā, atminējos pirmo 
tikšanos ar Albertu Legzdiņu 
mūsu mājās pagājušā gadsimta  
70. gados. Tolaik vēl bija dzīvs 
mans vīrs Ojārs Ābols. Alberts 
taču bija tas, kuŗš latviešus 
pārliecināja, ka var un vajag arī 
pasmieties pašiem par sevi. 
Apbrīnoju viņa gara možumu. 
Visu cieņu Čikāgas Piecīšu vei-
kumam!

Džemma Skulme     

***
Pirmsākumos aktuālo ame-

rikāņu grāvēju latviskošanu jau 
sen aizstājusi oriģiāldziesmu 
komponēšana, kur galvenie 
skaņ raži ir grupas „sirds un 
dvēsele” Alberts Legzdiņš un 
samtainais tenors Armands 
Birkens, kur pirmajam raisin 
raisās jautrās un asprātīgās 
meldijas, bet otram tuvāka ir 
liriskā izteiksme. Apbrīnas 
cienīgs ir Legzdiņa acīgums – 
spēja pamanīt apdziedāšanas 
vērtas parādības polītikā un 
sadzīvē i šeit, i tur, turklāt viņa 
teksti izceļas ar izteiksmes vien-
kāršību un domas skaidrību 
vienlaikus.
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Klausītāju ovācijas Bauskā

sadarbības partneŗiem – „Dze-
guzīti” un „Knīpām un knau-
ķiem” palīdzētu kuplināt pro-
grammu. Starp citu, bērnu ko -

Mežaparkā līdz šā gada 20. 
augustam – arī Mežaparkā. 
Vērojot klausītāju pulku šeit un 
visās citās mūsu koncertu vie-

mu, ka ir arī mīlestība un gluži 
cilvēciskas vērtības. Visspilgtāk 
to izjūtu, kad abi ar Armandu 
dziedam „Ir septiņi no rīta 
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Kopā ar bērniem koncertā Bauskā

Čikāgas Piecīši stāda kokus Likteņdārzā. Starplaikā starp koncertiem pēc vairāku ansambļa 
dalībnieku iniciātīvas, atsaucoties uz Likteņdārza īstenotāja Viļa Vītola ideju, – Janīna Ankipāne, 
Lorija Vuda Cinkusa, Uldis Streips, Armands Birkens un Legzdiņu dzimtas pārstāvji –  pirmo reizi 
viesojās arī Likteņdārzā un iestādīja kociņus ar veltījumu Čikāgas Piecīšu ansambļa dalībniekiem 
– Modrim Avotiņam, Ģirtam Puriņam un Uldim Ievānam, „kas tagad dzied un spēlē aizsaulē”, 
Eslingenas audzēkņiem un skolotājiem, Streipu un Legzdiņu dzimtām un Grigorijam un Annai 
Ankipāniem

Sirmu matu netrūkst arī 
mūziķiem, bet, tāpat kā viņu 
klausītāju pulkam pievienojas 
arvien jauni „mazie letiņi”, tā 
arī Piecīšu sastāvu papildina 
jauni spēki – Kanadā dzimusī, 
Losandželosā skolojusies dzie-
dātāja Linda Maruta, kas at -
veidoja vienu no galvenajām 
lomām mūziklā „Eslingena”, un 
rokgrupas „Skandals” dziedātājs 
un ģitarists Alberts Vītols. Un 
varbūt ir laiks atkal jaunam 
rekordam, jo 50 gadus ilgs darba 
mūžs mūzikālam ansamblim ir 
Ginesa rekordu grāmatas cienīgs 
sasniegums!

Daiga Mazvērsīte   

Materiālu kopu sagatavojusi 
Ligita Kovtuna

Alberts Legzdiņš

Turies, Dievzemīte!
Turīs, muna Latgola!

Turies, Kurzemīte!
Turies, mana Zemgalīte!

Turies, Vidzemīte!

Turies tā, kā dadži turas,
Saņēmušies kopā,

Turies tā, kā bites turas,
Salipušas stropā!

Projām braucot, vēlamies
Tev ko pačukstēt:

Turies, Dievzemīte, turies,
Tas ir vienīgais, kā pastāvēt!

Nolasīts Čikāgas Piecīšu 50 gadu jubilejas tūres 
nobeigumā Rīgā, Mežaparkā, 2011. gada 20. 
augustā.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš 23. augustā pieņēmis lē -
mumu atjaunot Valsts prezi-
denta paspārnē izveidotās Vēs-
turnieku komisijas darbību un 
tās vadību uzticēt līdzšinējam 
komisijas priekšsēdim, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas īstenajam 
loceklim, Latvijas Universitātes 
(LU) profesoram Dr. habil. hist. 
Inesim Feldmanim.

Tiekoties ar I. Feldmani, Valsts 
prezidents arī apstiprināja Vēs-
turnieku komisijas nolikumu. 
Saskaņā ar to komisijā darbosies 
Latvijas Vēstures institūta vadošā 
pētniece Dr. hist. Daina Bleiere, 
LU profesors Dr. hist. Ilgvars 
Butulis, LU asociētais profesors 
Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Latvijas 
Okupācijas mūzeja biedrības val-
des priekšsēdis, profesors Dr. 
Val ters Nollendorfs, LU profesors, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas 
īstenais loceklis Dr. habil. hist. 
Aivars Stranga, Latvijas Vēstures 
institūta pētnieks Dr. hist. Kārlis 
Kangeris, LU emeritētais profe-
sors Dr. habil. hist. Heinrichs 
Strods, Latvijas Vēstures institūta 
nodaļas vadītāja Dr. hist. Irēne 
Šneidere, mūzeja „Ebrēji Latvijā” 
kurātors, Latvijas Zinātņu akadē-
mijas goda doktors Marģers 
Vestermanis, LU profesors, Filo-
zofijas un socioloģijas institūta 

Valsts prezidenta Vēsturnieku komisiju 
arī  turpmāk vadīs Inesis Feldmanis

vadošais pētnieks Dr. habil. phil. 
Vilnis Zariņš, LU Vēstures in -
stitūta žurnāla atbildīgā redak-
tore, institūta pētniece Dr. hist. 
Ineta Lipša, Valsts prezidenta pa -
domnieks vēstures jautājumos, 
LU profesors Dr. habil. hist. 
Antonijs Zunda un a/s „Archīvu 
serviss” archīva vadītāja, valdes 
locekle Daina Kļaviņa.

Vēsturnieku komisijā darbo-
sies arī locekļi no ārvalstīm – 
profesors Dr. Georgs D. Švābs, 
profesors Dr. Ervīns Oberlenders 
(Vācija), biedrības „Latvijas iz -
dzīvojušie ebrēji” prezidents Stī -
vens Springfīlds (ASV), profe-
sors Dr. Džons Haidens (Liel-
britanija), Krievijas Zinātņu 
akadēmijas Pēterburgas nodaļas 
Vēstures institūta vadošais pēt-
nieks Dr. phil. Aleksandrs Rupa-
sovs un institūta „Yad Vashem” 
vadošais pētnieks Dr. Arons 
Šneiders (Izraēla).

Tikšanās laikā I. Feldmanis 
informēja Valsts prezidentu par 
gaidāmā 1. Latvijas vēsturnieku 
kongresa sagatavošanas gaitu – 
tas notiks no 15. līdz 17. septem-
brim,  uzsveŗot, ka tas būs Latvijā 
vēl nebijis, unikāls un ļoti no -
zīmīgs vēsturnieku pasākums.

Vēsturnieku komisijas vadītājs 
arī informēja, ka ir saturiski sa -
gatavots Valsts prezidenta Vē  s -

turnieku komisijas kārtējais 
(27.) rakstu sējums, kas jau 
tuvākajā laikā tiks nodots iz  do-
šanai. Tāpēc šobrīd Valsts pre-
zidenta jaunapstiprinātajai ko -
mi sijai jāsāk darbs ar nākamā 
gada pētījumu tematu izvirzīša -
nu un citu darba virzienu no -
teikšanu, tostarp sadarbību ar 
Latvijas skolotājiem.

Tiekoties puses pārrunāja 
Latvijas – Krievijas vēsturnieku 
komisijas darbības sākumu un 
ieceres. I. Feldmanis informēja, 
ka pirmā sēde plānota oktobrī 
vai novembrī, uz to jau ir sagata-
vots un pamatā saskaņots komi-
sijas nolikums, kā arī panākta 
vienošanās par pirmo pētīšanas 
tematu, kas attieksies uz LR un 
PSRS starpvalstu attiecībām 
starpkaŗu periodā.

Valsts prezidenta paspārnē 
izveidotās Vēsturnieku komisijas 
darbības mērķi ir sekmēt Latvi-
jas 20. gadsimta sarežģītās vēs-
tures izpēti, īpašu uzmanību 
pievēršot divu totālitāro valstu – 
komūnistiskās PSRS un nacio-
nālsociālistiskās Vācijas – okupā-
cijas analizei, vērtējumam un šo 
valstu izdarītajiem noziegumiem 
pret cilvēci, veicināt pētījumu 
rezultātu izskaidrošanu Latvijas 
iedzīvotājiem un starptautiskajai 
sabiedrībai un  jaunu vēsturnieku 
iesaistīšanu 20.gadsimta vēstures 
problēmu pētniecībā.

Savukārt par saviem uzdevu-
miem komisija izvirzījusi aktuālu 
Latvijas 20. gadsimta vēstures 
pētniecības temu sarakstu iz -
strādi, attiecīgo temu izpētes 
projektu īstenošanas organi zē-
šanu, atsevišķu pētījumu re  zul-
tātu izvērtēšanu un secinājumu 
izdarīšanu. Plānots, ka komisija 
ne retāk kā reizi gadā Valsts 
prezidentam sniegs pārskatu par 
stāvokli Latvijas 20. gadsimta 
vēstures izpētē, kā arī rēgulāri 
publicēs komisijas locekļu un 
pētnieku  darba rezultātus komi-
 sijas rakstu krājumos.

Aicinām zinātniekus, studentus un citus interesentus piedalīties

Pasaules latviešu zinātnieku kongresā
„Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”,

kā arī latviešu trimdas vēsturei veltītā sekcijā un izstādē
Rīgā 2011. gada 24. -27. oktobrī. 

Reģistrācija kongresam notiek mājaslapā
www.plzk.lv
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Latvijas mū -
ziķu vidū savā 
laikā klīda 
mūsu liel  meis-
tara Leonīda 
Vīgnera sla-
venā atbilde 
sa  vam or  ķest-
rim, kad daži 
mūziķi diri-

ģentam pārmeta, ka neizprotot 
viņa žestu – „kur ir viens, un kur 
ir divi?” Vīgnera atbilde bijusi 
lakoniska, gandrīz kā Bēt-
hovenam: „Skat’te! Es jums 
nerādu viens – divi! Es rādu 
mūziku!” Ar to viņš teicami 
aplie  cināja savu diriģēšanas no -
slēpumu atklāt konceptu, mū -
zikālās idejas būtību, vienlaikus 
spēju paglābties no tajā laikā 
ierastās dažu mūziķu patvaļas 
un tumsonības. Vīgnera slavenā 
replika ienāca prātā, sekojot līdzi 
šīs vasaras festivālu koncertiem.

Festivālu skaits ir tiešām 
iespaidīgs – 24 (!). Pēdējo gadu 
rekords. Protams, fiziski nebija 
iespējams apmeklēt visus, iz -
braukāt Liepāju, Rundāli, Jūr-
malu, Cēsis. Izvēlējos tos kon-
certus, kuŗi solījās būt citādi par 
citiem. Taču arī to bija daudz.

Rīgas festivālā 18. jūnijā 
saistīja pianista Vestarda Šimkus 
vārds. Kopā ar Taipejas simfo-
nisko orķestri viņš atskaņoja D. 
Šostakoviča 1. klavieŗkoncertu 
c-moll 1933 stīgu orķestrim, 
trompētei (solists I. Kramarevs). 
Šis četrdaļu koncerts ir viens no 
visbiežāk spēlētajiem, tajā ir 
klavieŗu un trompētes saspēle. 
Pirmās daļas kulmināciju veido 
I. Stravinska stila „pirkstu 
improvizācija”. Oriģināla ir J. 
Haidna trompētes sonātes 
stilizācija (arī no Stravinska 
arsenāla), ar ko temperamentīgi 
mūzika beidzas, – ja nu vienīgi 
šķiet, ka šis darbs tomēr ir nove-
cojis un nespēj vairs radīt tādu 
interesi kā agrāk. Taču tā ir sava 
laika liecība, tāpat kā B. Bartoka 
„Rumāņu dejas” vai P. Čaikovska 
„Atmiņas par Florenci” (diez 
kur tā bija atrasta?). Programma 

Festivālu sezona Latvijā 2011. gada vasarā
varēja būt interesantāka tik tālu 
ceļu braukušai mūziķu kopai. 
Taču orķestris spēlēja tīri, rit-
miski saskaņoti un kopumā eiro-
piski. Paldies, mazie vīriņi! 
Otrreiz gan šādu tik tradicionālu 
programmu neiešu klausīties.

Viens no nopietnākajiem festi-
vāliem šajā vasarā bija VIII 
Kremerata Baltica festivāls 
„Jaunības balsis” (20. jūnijs – 3. 
jūlijs). Orķestris saviem kon-
certiem bija izvēlējies savu 
iemīļoto Siguldas „Baltā flīģeļa” 
koncertzāli Mūzikas un mākslas 
skolā. Nelielā zālīte varbūt akus-
tikas ziņā nav pilnība, taču 
apkārtējās vides, kalnu un meža 
ieloka ziņā tā ir neiedomājami 
jauka. Īpaši vēl vasaras sākumā. 
Programma bija gatavota kā 

Davidčuka). Mainītās lomas 
diemžēl nebija līdzvērtīgas, jo 
vairāk par izbrīnu šis jaunais 
atsvaidzinājums nedeva. Taču ne 
to vien mūsdienās nākas dzirdēt 
un pieņemt. Var jau arī tā. Un vēl 
kāds piedāvājums: Bendžamina 
Britena „Jaunais Apollo, op. 16” 
(1939) orķestrim, klavierēm, 
stīgu kvartetam. Šo darbiņu au -
tors svītrojis no savu darbu 
saraksta 1979. gadā. Pēc paša 
autora norādes tas vairs nav 
spēlēts. Kādēļ Kremeratai vaja-
dzēja šo visai viduvējo un tukšo 
opusu  atkal celt dienas gaismā?  
Briti paši to nav darījuši gadiem. 
Protams, orķestŗa atskaņojums 
bija spožs apliecinājums tam, ka 
pat no vāja darba var kaut ko 
labu izveidot.

viņa gleznās.
Vēlreiz Kremerata uzstājās 

Senās mūzikas festivālā Run-
dālē (6. – 9. jūlijs), šoreiz kopā ar 
Baibu Skridi atskaņojot to pašu 
Vivaldi Koncertu, nu jau 
oriģinālā versijā. Organizātori 
gan nebija ierēķinājuši spēcīgos 
vēja pūtienus, kas pūta nost no  
pultīm nošu lapas un šņāca mik-
rofonos. Pils laukumā ir teicama 
akustika, bet ne vējainā laikā. 
Taču kā soliste, tā orķestris 
diriģenta Andŗa Veismaņa vadī-
bā turējās godam. Brīžiem šķita, 
ka varbūt diriģents nemaz nav 
vajadzīgs. Īpaši izvēlētais re -
pertuārs ar Georga Mufata 
(1653-1704), Heinricha utt. 
Bībera (1644-1704) baroka laika 
darbiem bija tam teicama 
liecība.

Neizpratni izraisīja kāds cits 
festivāls – Ad Lucem, Introvertās 
mūzikas festivāls (5. – 10. jūlijs). 
Gaŗš, mūzikāli neinteresants, 
brīžiem kaitinoši primitīvs, tas 
noteikti būtu izraisījis Leonīda 
Vīgnera labi pazīstamo repliku: 
„Skat’te! Sūds vien ir! Nolikšu te, 
lai kāds to neiedomātos meklēt!” 
Vārds „festivāls” raibo koncertu 
virknei nepiederējās, tāpat kā 
vistai ziemas cepure. Liekas, te 
organizātorus vairāk nodar-
binājusi naudas problēma nekā 
mākslas vērtības. Rezultātā sanā-
cis svešzemju šovs kopā ar 
pašmāju svinīgo primitīvismu. 

Kathmandu Fusion Project. 
Izklau  sījās visai liesi. 

Kā parasti, nopietni sevi pietei-
ca Starptautiskie Siguldas oper-
mūzikas svētki (29. – 31. jūlijs). 
Siguldas pilsdrupās uz  vestais P. 
Čaikovska operas „Jevgeņijs 
Oņe   gins” brīvdabas iestudējums 
ar Maiju Kovaļevsku galvenajā 
lomā bija cienīgs kon kurents la -
bi samaksātajam Na  cionālās 
Ope ras iestudē ju mam. Starp-
tautiskā dziedoņu saime blakus 
Kovaļevskai likās visai labi 
piemeklēta. N. Gans (ASV), M. 
Gorcevska, J. Akimovs, K. Nor-
velis un citi diriģenta Aleksandra 
Viļumaņa vadībā sajūsmināja 
klau sītājus.

Un, beidzot, 14. Garīgās 
mūzikas festivāls (13. – 20. 
augusts). Rīgas Doms šogad svin 
800 gadus. Varbūt šo notikumu 
vajadzēja sasaistīt ar festivālu, 
nevis ar Rīgas balaganiskajiem 
svētkiem. Bet tā jau ir orga-
nizātoru prerogātīva. Kā ierasts, 
šajā festivālā koris „Kamēr...” bija 
iestudējis latviešu komponista 
Kristapa Pētersona jaundarbu 
„Paradīze” ar dažādu dzejnieku 
tekstiem (Rummo, Dante, persu 
un citu tautu dzeja). Darbs gran-
diozs savā iedomātajā prog-
rammā, taču visai pabāls, modes 
eksklamācijas diktēts mūzikāli 
rapsodisks. Kaut gan par rapso-
dismu runāt nav laikmetīgi, jo 
šodien mūzikā forma zaudējusi 

parasti nopietni, domājot par 
savu iemīļoto klausītāju da -
žādajām gaumēm. Sevišķi vēlos 
izcelt nobeiguma koncertu, kuŗā 
skanēja rumāņu romantiķa 
Džordžes Enesku (1881-1955) 
„Oktets” (1900), pārlikums or -
ķestrim, visai tradicionāls, tau-
tisks gabals, līdzīgs mūsu A. 
Jurjāna „Latvju dejām”, A. Vivaldi 
slavenā Gadalaiku koncerta 
„Pavasaris”,  arī mainīts adresēm, 
– šoreiz virtuozo vijoles partiju 
uzticot soprāna balsij (G. 

Taču manas simpatijas šajā 
koncertā ieguva bērnišķīgi naīvā 
latviešu jaunā (?) komponista un 
mazas Ziemeļvidzemes drau-
dzītes mācītāja Ingmāra Zemzara 
kantāte  „Nisi Domino”, to kopā 
ar orķestri atskaņoja Rīgas Doma 
zēnu koris un soliste Gunta 
Davidčuka. Tipiski postmodernā 
garā sacerētā kantāte ar Arvo 
Pērta pazīmēm priecēja ar savu 
naīvo, bērnišķīgo un bezpreten-
ciozo mūzikālo vēstījumu, atgā-
dinot Filipo Lippi bērnu attēlus 

Festivāla galvenais varonis bija 
no Hempšīras vai citas šīras 
atvestais čellists Metjū Bārlijs. 
Viņš tika prezentēts gan kā 
čellists-akrobats(!), gan dejotājs, 
bet, kad aptrūka iedvesmas, tad 
palīgā sauca datoru. Protams, 
kad profesionālā varēšana laužas 
ārā no paša temperamenta 
rāmjiem, tad glābiņš meklējams 
improvizācijās. Tās visu pieļauj. 
Pat skraidīšanu pa skatuvi basām 
kājām. Droši vien viņam talanta 
ir vairāk nekā naudas 
Lembergam, taču izskatījās pēc 
tāda, kas visu dienu nosēdējis 
telefona stabā. Kad pēc uzstāšanās 
pajautāju par viņa attieksmi pret 
citiem mūsdienu britu 
pazīstamākajiem komponistiem 
– Makmilanu, Fernehjū, Hārveju, 
sekoja pretjautājums - vai tie ir 
angļu Renesanses komponisti? 
Sapratu joku un atkāpos. Taču 
svešzemju šovs šajā festivālā 
turpinājās ar indiešu mūziķiem, 
kuŗi ar savām sitarām  un tablām  
mēģināja demonstrēt citas nā -
cijas tradicionālās mākslu 

jebkādu nozīmi. Svarīgs ir 
mirkļa, brīža emociju uzputo-
jums. No personības kā vērtības 
mēs esam nonākuši pie deter-
minētas informācijas fragmen-
tiem uzpildīta autora bīdīšanas. 
Pagājušā gadsimta 60. gadu 
hipijiem un pankiem ne Vītols, 
ne Ivanovs, ne Ramans nekad 
pat prātā neienāca, tie viņiem 
nebija autoritātes. Pat ne Lūcija 
Garūta. Šodien autoriem bieži 
nenāk ne prātā mūzikālās vēr-
tības klasi ficēt pēc „dvēseles iz -
mēriem”, kā saka Gundega Rep-
še. Talanta atvēziens vien noder, 
lai notu rētos pašreizējās  viļņu 
putās.

Kā negribas vecīgi rūkt! Taču 
acumirkļa autoritātes var pama-
tīgi nokaitināt! Vīgneram bija 
paradums vājus orķestŗa darbus  
nobēdzināt savā bezga līgajā no -
šu gubā, lai neviens tos vairs 
nemeklētu. Lai autors domātu, 
ka „ģeniālais opuss” ir nozudis 
uz mūžīgiem laikiem. Žēl, ka 
šodien mums vairs nav tādu 
Vīgneru!

     

Pauls Dambis

Gidons Krēmers

Vestards Šimkus

Skats no operas "Jevgēņijs Oņegins" Siguldas opermūzikas svētkos
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Dāvis Stalts

T A U T A S  B A L S S  –  D I E V A  B A L S S

Latvisko spēku koalicija 
11. Sa  eimā varētu būt 1) Na -
cionālā apvienība (VL/TB/
LNNK), 2) Vie  notība (=Pilso-
niskā savienība/ Jau nais laiks/ 
Sabiedrība citai po  līti kai, saīsi-
nāti PS/JL/SCP), 3) Zat le ra Re -
formu partija (saīsināti ZRP).

Visu cieņu Valdim Zatleram – 
labam bijušajam Valsts prezi-
dentam, taču viņa partijas – 
ZRP no  stāja latviešiem svarīgos 
nacio nā los jautājumos ir ne -
skaidra un pagaidām izvairīga. 
Vienotība, kaut ar cieņu varam 
atzīt tās nominētā Ministru 
prezidenta Valža Dombrovska 
veiksmīgo darbu, atkal nesko-
pojas ar solī jumiem, bet kā ir ar 
darbiem? Nacionāli svarīgos 
jau  tājumos 10. Saeimā tie nav 
izcili. Bijusī PBLA vadītāja un 

Tautas partijas un Vienotības 
Saeimas deputāte Vaira Paegle 
Latvijas Avīzē un Austrālijas 
Latvietī š. g. 3. augustā raksta:  
„Kur bija Vienotība, kad Saeimā 
muļļāja grozījumus Dar ba li -
kumā? Kur bija Vienotība, kad 
notika parakstu vākšana par 
pakāpenisku (12 gadu laikā – 
J.P.) pāreju uz izglītību valsts 
valodā? Ne vien neatbalstīja, 
pat aģitēja pret!”

Kāpēc Vienotība negāja kopā ar 
Nacionālo apvienību jau 10. Sa -
  eimā? Sponsoru intereses, mi -
nistru krēslu ieceres, arī Vie -
notības vadītāja zaudētā cīņa 
R. Zīlem par TB/LNNK vadību, 
kā rezul tātā nodibinājās PS, 
bija daži no iemesliem. Vienotībā 
pašā pastā vošā kārtība deva 
iespēju pret na cionāli noska ņo-

tajai SC partijai ar veto bloķēt 
Vienotības apvie nošanos ar Na -
cionālo apvienību pirms 10. 
Saeimas vēlēšanām, kā arī pēc 
tām, izslēdzot iespēju veidot 
latvisko spēku koaliciju. Lai ne -
zaudētu nacionāli noska ņotus 
vēlētājus, 10. Saeimas vē  lēšanu 
aģitācijā Vienotības pār stāvji lie -
lākoties nepieminēja šo veto kār-
tību, un tās ievēlēto de  putātu 
darbi nacionālos jautāju mos bie-
ži nesaskanēja ar solīju miem.

Man – Latvijas pavalstniekam 
svarīga ir latviešu tautas identi-
tātes, kultūras un valodas sagla-
bāšana, tāpēc mana izvēle – bal-
sošu par Nacionālo apvienību.

Jānis Priedkalns, 
bij. Latvijas vēstnieks ANO,

6. Saeimas deputāts

„Kā var nesolīt,”
11. Saeimas vēlēšanām

tuvojoties?!

Neizmanto resursus
Apskatot Centrālai vēlēšanu  

komisijai iesniegto 11. Saeimas 
deputātu kandidātu sarakstu, pār-
steidz, ka Juris Plēsums, pie  re-
dzes  bagāts speciālists  lauksaim-
niecībā un lopkopībā, partijas Vie-
 notība sarakstā ir 31. vietā. Latvijā 
viņu labi pazīst agronomi un 
lauksaimnieki, viņš lasījis lekci-
jas  augstskolās, vadījis seminārus 
lauksaimniekiem, ieguldot lielus 
personiskos līdzekļus. Nav arī sa -
protams, kāpēc viņam jākandidē  
Rīgas vēlēšanu apgabalā, kur ir 
ļoti maz lauksaimnieku. J. Plē-
sums ir Viskonsinas universitātes 
doktors un ļoti zinīgs  ekonomikā, 
nesen viņš ieguva Vikonsinas pa -
valsts izcila lauksaimnieka nosau -
kumu. Rodas neizpratne, kāpēc 
speciālists ar pieredzi netiek mak-
simāli pozitīvi novērtēts. Sarakstā 
minēts, ka viņš ir pensionārs 
(pensionārs  nav nodarbošanās).  
Šķiet, tā ir nevis nejaušība, bet 
gan apzināta necieņa ne tikai 
pret 11. Saeimas deputāta kandi-

dātu, arī pret viņa ievērojamo dar  -
bu Latvijas labā. Šāda rīcība atstāj 
nelabvēlīgu iespaidu, sarūgtina 
cilvēkus un nekā laba nedod.  Ne -
šaubos, ka sekos aizbildināšanās 
un taisnošanās, bet vai tas vairs 
ko mainīs, ja tik ievērojams kan-
didāts tiks zaudēts.

Ko mēs, Latvijas Republikas pa -
valstnieki ārzemēs, varam darīt? 
Mums visiem noteikti jāpiedalās 
11. Saeimas vēlēšanās š. g. 17. sep-
 tembrī. Balsojot jāpievelk krus-
tiņš tiem kandidātiem, kuŗus vē -
la mies redzēt 11. Saeimā, kuŗi ir  
darītāji, bet ne tikai runātāji, un 
visiem pārējiem jāpievelk minu-
sa zīme vai tie vispār jāsvītro. 

Nekas netiek ne  pārspīlēts, ne  
uzspiests, šis ir tikai ieteikums. 
Viss būs atkarīgs no mums  pa -
šiem, kādu 11. Saeimu mēs vēla -
mies, – cik gudri mēs tagad bei -
dzot būsim.

Galvenais ir  –  B A L S O T!
Dr.  Jānis J. Dimants, Jr. 

Uz sarunu aicinājām Rīgas 
domes deputātu, vienu no bied-
rības “Demokratiskie patrioti” 
dibinātājiem, Līvu savienības 
valdes priekšsēdi Dāvi Staltu. 
Viņš kandidē 11. Saeimas ār -
kārtas vēlēšanās no Nacionālās 
apvienības Rīgas vēlēšanu ap -
gabala saraksta.
Tu esi Rīgas domes deputāts – 
kāpēc izlēmi kandidāt Saei-
mas ārkārtas vēlēšanās, turklāt 
no Nacionālās apvienības sa -
raksta?

Atbilde laikam ir jāsāk ar to, 
ko mēs, deputāti, šeit domē 
darām, – mēs patiesībā esam kā 
tādi sargsuņi Saskaņas centram. 
Mēģinām atklāt viņu koruptīvās 
darbības – brīžiem smalka schē-
mošana mijas ar pavisam prastu 
naudas pumpēšanu no rīdzi-
nieku kabatas savas partijas va -
jadzībām. Strādājot opozicijā, 
redzot, kā krieviski ievirzītā 
pilsētas vadība mēģina graut  ne 
tikai Rīgu, bet visu Latviju, un 
galu galā mācoties arī no viņu 
kļūdām, esmu pārliecināts, ka 
man un maniem domubied-
riem vajag kandidēt ārkārtas 
Saeimas vēlēšanās, jāiekļūst Sa -
eimas deputātu rindās un jāda -
ra viss iespējamais, lai Saskaņas 
centrs nekad nekļūtu par val -
došo partiju Latvijā.
Vai tu aizgāji no Pilsoniskās 
savienības tāpēc, ka jums 
nesaskanēja uzskati nacionā-
lajos jautājumos?

Nav jēgas runāt tikai par 
nacionālajiem jautājumiem. 
Mēs jau varam teikt, ka esam 
latvieši, esam gudri, skaisti un 
gaiši cilvēki, bet, ja nebūs plāna, 
kā panākt valsts ekonomikas 
attīstību, kā cilvēkiem tiešām 
dzīvot labāk un drošāk, runas 
par latviskumu būs tikai popu-
lisms. Deviņdesmito gadu sā -
kumā mēs tā varējām teikt, to -
reiz tā bija mūsu izvēle ceļā uz 
nacionālu valsti. Protams, to 

Skaidri spēles noteikumi bez 
„reālpolītikas”

nedrīkst aizmirst, tas vienmēr 
jāatceras. Tomēr šodien tādām 
runām bez ekonomikas attīs tī-
bas plāniem vairs nav pievie-
notās vērtības, jo katras valsts 
pamats ir gan nacionālās un 
garīgās vērtības, gan ekonomi-
ka. Manā bijušajā partijā Pil-
soniskajā savienībā vārdi diem-
žēl nesaskanēja ar darbiem, it 
sevišķi jau vadības – vecās 
po lītiskās elites teiktais ar dar-
biem nekādi negāja kopā. Tāpēc 
es aizgāju. Vienīgais veids, kā 
caur veco polītisko eliti var tikt 
pie darīšanas, ir pakļauties viņu 
dubultmorālei, viņu „reālpolī-
tikas” izpratnei. Es varētu sacīt, 
ka viņu nostādne ir aptuveni 
tāda: „Klausi mani, un tu tapsi 
svētīts!” Ja viņus neklausīsi, 
polītiskā karjēra beigsies vēl 
nesākusies jeb, kā man sacīja 
Čepāne un Kristovskis, – ar tevi 
būs cauri šeit un tagad! Es tā 
negribu, jo nedomāju, ka daži 
cilvēki partijā var būt Dieva 
vietā. Man un maniem domu-
biedriem bija daudzas idejas, kā 
lobēt Latvijas uzņēmējus, kā 
uzlabot tiesiskumu, kā panākt 
vairāk patiesas demokratijas, 
bet mēs neredzējām, kā lai 
darām to, par ko bijām pār lie-
cināti. Piemēram, es sāku runāt 
par neatrisināto Latvijas – Lie -
tuvas jūras robežlīgumu un sa -
ņēmu dažādas atbildes: viena 
no tām skanēja: „Jautājums ne -
tiek risināts, jo Saeimā pārsvarā 
sēž idioti.” Es nekādi nevaru 
piekrist tādai argumentācijai, 
lai jautājumu nerisinātu. Tas 
taču nav nopietni! Tā nevar 
uzbūvēt Latvijas valsti! Tā ne -
tiksim ārā no krizes prob lē mām!
Atgriežoties pie aizvien krie-
viskākās Rīgas domes polīti-
kas – vai tavuprāt tas tiek 
darīts apzināti vai arī tikai 
izpaužas Saskaņas centra 
deputātu tautība, nacionālie 
paradumi? 

Tā ir ļoti apzināta polītika. 
Saskaņas centrs ir tos Latvijas 
krievus pārstāvētāja partija, ku -
ŗi savu nākotni joprojām redz 
Maskavā. Patiesībā tā ir etniski 
virzīta partija, lai gan viņu 
rindās, protams, ir arī latvieši, 
kuŗiem Kremlis ir lielākā vēr-
tība. Tas ir bīstami, ka domē un 
patiesībā arī Saeimā Rīga jau ir 
atdota partijai, kuŗai ir līgums 
ar Krievijas varas partiju. Atklāti 
sakot, mēs patiesībā nezinām, 
cik lielā mērā Latvijas iekš po  -
lītiku jau šodien nosaka Ma  s-
kava. Kas notiks tad, ja Sa  ska-

nekādu problēmu ar viņiem 
sadarboties. Mana pie redze 
Rīgas domē rāda, ka Sa  skaņas 
centrs ir kampēju un schēmotā-
ju partija, būtībā viņi ne ar ko 
neatšķiŗas ne no Šlesera, ne 
Lemberga, ne Šķēles bijušās 
partijas. Vienīgā atšķirība ir tā -
da, ka Saskaņas centrā ir apvie-
nojušies pārsvarā krievu valodā 
runājošie – krievi, ukraiņi, balt-
krievi, arī latvieši, bet manis 
pieminētajās partijās lielāko 
tiesu ir latvieši. Taču par etnis-
ko partiju viņus uzskatu tāpēc, 
ka viņu lielais sapnis ir Maskava 

un krieviska Lat  -
vija. Viņu schē-
mas ne ar ko 
nav ne labākas, 
ne inteliģentākas 
par tā saukto 
oligarchu „ nau-
das slaukšanas” 
schēmām.
Tad jau pa   tie -
sībā atšķirība ir 
vienīgi ideo lo-
ģijā? Tā sauktās 
latviešu oligar-
chu partijas ir 
gatavas drau-
dzēties ar visu 
debespušu dar-
bo ņiem, ja vien 
var tikt pie nau-
das, mantas un 
varas. Saskaņas 
centrs tomēr ir 
stingri nostājies 
Austrumu pu -
sē, viņi bez Ma -
skavas varas Lat-
 vijā savu dzīvi 
tomēr negrib 
redzēt.

Jā, viņiem kā 
obligātā piedeva varai un nau-
dai ir vajadzīgs Kremlis ar visām 
no tā izrietošām sekām. Bet 
viņi ne par kripatiņu nav godī-
gāki par citiem schēmotājiem. 
Atklāti jāteic, ka mani aizvaino 

apziņa, ka Vienotība un Zatlera 
Reformu partija ir spējīgi ko -
ķetēt ar Saskaņas centru. Šlesers 
un Lemberga zaļie zemnieki 
mani nepārsteidz, no viņiem 
nekas cits nav gaidāms. Un, 
protams, es zinu, ka gan Vie  no-
tība, gan Zatlera partija ir tei-
kušas, ka sadarbība ar saska nie-
šiem ir iespējama tikai ar zinā-
miem noteikumiem. Bet tas, ko 
es nesaprotu, – kāda atšķirība ir 
starp Saskaņas centru un Zaļo 
un Zemnieku savienību, ja mēs 
runājam par godīgumu un nau-
das ietekmi? Kāpēc ar saskanie-
šiem tomēr tiek koķetēts, bet 
zaļie zemnieki nu ir kļuvuši 
pavisam slikti? Patiesībā viņi ir 
vienādi, viņus atšķiŗ tas, ka zaļie 
zemnieki ir maķenīt latviskāki 
un krievu valodu tomēr par 
valsts valodu nepieprasīs. Ar šo 
visu es gribu teikt, ka  neredzu 
skaidras konsekvences un kritē-
rijus vārdos, ko Vienotība un 
Zatlera Reformu partija saka un 
sola pirms vēlēšanām. Es gribu 
skaidrību. Un tāpēc izlēmu kan-
didēt Nacionālās apvienības 
sarakstā, jo viņi nedejo tango 
un nemet līkločus.
Tu sacīji, ka ar nacionālā 
jautājuma risināšanu vien 
Latvijai nepietiks...

Jā, nacionālie jautājumi ir 
svarīgi, bet man ļoti svarīga ir 
arī Latvijas uzņēmējdarbības 
vides attīstība. Uzņēmēji ir tie, 
ar kuŗiem vajadzētu vienoties 
par Latvijas nodokļu polītiku. 
Ja ar uzņēmējiem būtu iespējams 
vienoties, kādā veidā viņi ir ga -
tavi iziet no ēnu ekonomikas, 
tas būtu ieguvums mums vi -
siem. Protams, tas nenozīmē 
uzņēmēju diktātu tikai par labu 
sev. Esmu pārliecināts, ka sa -
prātīgas vienošanās vienmēr 
var panākt, ja cilvēki ir pār-
liecināti, ka likumi tiešām ir 
rakstīti visiem. 

Sallija Benfelde

ņas centrs būs arī valdībā? Mēs 
varētu sadarboties ar Lat vijas 
krievu partiju, ja tā būtu godīga, 
uz Rietumu vērtībām orientēta, 
etniska partija, – man nebūtu 
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Krustvārdu mīkla Sastādījuši Daiga un Ilmārs Kalni (ASV)

Līmeniski. 1. Bruņneši (dzīv-
nieki D-Amerikā). 5. Gada mē -
nesis. 9. Kopīga bezatlīdzības 
darba veicējs. 10. Izveicīgs, spē-
jīgs (kādā darbībā). 11. Pamat-
elementi (ierīcei, mašīnai). 14. 
Gūt, atrast. 16. Zivis ar ļoti slaidu 
ķermeni. 18. Plankumains, lāsu-
mains. 19. Vispārpieņemts pa -
raugs, kam seko akli, bez do -

māšanas. 20. Bezrūpīgi pļāpāt, 
runāt aplam. 21. Smieties. 27. 
Gūt ievainojumu no trieciena. 
28. Kādas ES valsts galvaspilsēta. 
29. Plāns portfelis bez roktuŗa. 
30. Mechanismu serdeņi, ap ko 
griežas citas detaļas. 32. Har-
monija; vienprātība. 35. Paredzētā 
laikā. 36. Tas, uz ko (kas) balstās 
(pārn.). 37. Traģēdijas elementu 
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kopums. 38. Sensors technikā.
Stateniski. 1. Preces, izstrā-

dājuma tips. 2. Augu slimība. 3. 
Nelaipnas, sapīkušas. 4. Saistīt ar 
virvi, ķēdi. 5. Radošs saviļņojums, 
līksma pacilātība. 6. Vijot sa -
saistīt. 7. Derīgo izrakteņu iegū-
šanai ierīkotas būves. 8. Samest 
vienkopus. 12. Visums. 13. Strauji 
virzoties, atsisties (pret ko). 14. 
Aizdzijusi brūce. 15. Apgais mo-
šanas ierīce. 17. Priežu dzimtas 
skuju koks. 22. Iekļaut sevī, pie -
līdzināt sev. 23. Pasākumu ko -
pums brūču pasargāšanai no 
inficēšanās. 24. Cieti sari dzīv-
niekiem augšlūpu sānos. 25. 
Galvenais cietoksnis pilsētā. 26. 
Galvaskausa pakaļējā daļa. 30. 
Līdzsvara un dzirdes organi. 31. 
Sirsenis. 33. Gaujas pieteka. 34. 
Ar vāku aizveŗama atvere.

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 33) 
atrisinājums

Līmeniski. 1. Paleja. 4. Ankara. 
9. Eksistēt. 10. Austiņas. 11. Espo. 
12. Planēta. 15. Āzis. 16. Sija. 17. 
Masa. 18. Ironijas. 19. Pils. 21. 
Kāpa. 23. Kuba. 24. Saksija. 27. 
Iela. 29. Spinings. 31. Kastaņas. 
33. Salaka. 34. Atsākt.

Stateniski. 1. Palete. 2. Eski-
mosi. 3. Aust. 4. Alus. 5. Kapitāls. 
6. Arests. 7. Ātra. 8. Sakē. 12. 
Plaisas. 13. Nianses. 14. Atmaksa. 
20. Igaunija. 22. Paipalas. 23. 
Kastes. 25. Kāst. 26. Inki. 28. 
Atsist. 30. Nota. 32. Sēna.   

Latvijā sastaptā Austrālijas 
latviete Maiga Fuller-Bērziņa 
teic, ka viņa 17. septembrī balsos 
Melburnā, Latviešu namā iekār-
totajā vēlēšanu iecirknī. Ciemo-
joties Latvijā pie radiem un vies-
mīlīgajā Lonijas Jansones ģimenē, 
viņa apmainījusi Latvijas pasi. 
Tagad, gatavojoties ārkārtas vēlē-
šanām, Maigas kundze iepazīstas 
ar partiju programmām, lai zi -
nātu, par kuŗa polītiskā spēka 
deputātu kandidātu listi balsot. 
Jāievēro, ka ārvalstu vēlēšanu 
iecirkņos ir deputātu kandidātu 
saraksti no Rīgas vēlēšanu ap -
gabala. No 13 partijām un to ap    -
vienībām Maiga Fuller-Bērziņa  
jau ir izvēlējusies trīs – Vienotību,  
Zatlera Reformu partiju un Na -
cionālo apvienību Visu Latvijai!/
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK. 
Vēlēšanu dienā uzlikšot „punktu 
uz i” un nobalsošot par vienu no 
šīm partijām.

Ciemu dienās Latvijā Maigas 
kundzes lielākās rūpes ir tēva 
Augusta Bērziņa piemiņas sagla-
bāšana. Pirmskaŗa Latvijā viņš 
bija vairāku optikas veikalu īpaš-
nieks Rīgā. Kopā ar fotomeistaru 
Mārtiņu Bucleru A. Bērziņš ir 
Lat viešu Fotografijas pamatlicējs. 

Šogad aprit 144 gadi kopš M. 
Buclera dzimšanas, bet Latviešu 
Fotografijas biedrībai – 104 gadi. 
Tāpēc Maigas kundzei ir jau 
iestaigāta taka uz Latvijas Foto-
grafijas mūzeju Rīgā, kuŗam viņa 
ikreiz atved kādus vēsturiskus 
materiālus.

Latvijā dzīvo 479 400 pensio-
nāru (senioru), un, kā apgalvo 
vairāku vēlēšanu iecirkņu komi-
sijās Latvijas reģionos, „seniori ir 
apzinīgākie Latvijas pavalstnieku 
pienākumu veicēji un nekurn, ja 
iznāk pastāvēt rindā, līdz tiek pie 
balsošanas”. To apstiprina arī 
Zemgales reģiona pensionāru 
apvienības priekšsēde Biruta 
Jemeļjanova.

Birutas kundze nopietni gata-
vojas vēlēšanām. Jau izlēmusi, ka 
17. septembrī balsos par Vie  no -
tības sarakstu, lai gan Zemgales 
vēlēšanu apgabala deputātu kan-
didātos nav valdības vadītāja 

Valža Dombrovska, ko viņa ciena 
par nosvērtību, strādīgumu Lat-
vijas valsts labā un centieniem 

dusi spēku pastāvēt. Tāpēc 17. 
septembrī mums būtu jābalso 
par godīgas polītikas vēstnie-
kiem un godīgas polītikas īsteno-
tājiem.”

Aglonas novadā pilnā sparā rit 
rudens ražas novākšana. Arī 
zemnieku saimniecībā „Sollo-
mina muiža”, kur saimnieko 
Inese un Ziedonis Survilo. Tā ir 
bioloģiskā saimniecība, kur  
darbība norit vairākās jomās. 
Parallēli lopkopībai tiek apsaim-
niekots arī hektars upeņu, no 
kuŗām paši vāra želeju, ko iepir-
cis arī Latvijā pazīstamais šef-
pavārs Mārtiņš Rītiņš.

Tūristiem z/s „Sollomina mui-
ža” ir pazīstama kā lauku brīv-
dienu māja „Upenīte”, kur viesu 
uzņemšanai un ēdināšanai tiek 
izmantots viss saimniecībā sara-
žotais – mājās siets biezpiens, 
siers, sviests, gaļas un konditore-
jas izstrādājumi. Viņiem ir arī 
sava melnā pirts.

Inese domā – ja iegūts bio-
loģiskās saimniecības statuss, tad 
grēks būtu neizmantot pašu iz -
audzētā pārstrādi uz vietas. Vēl 
jo vairāk, ja oficiāli ir iespējams 
kļūt par mājražotāju, kā to 
praktizē ārzemēs, kur cieņā ģi -
menes saimniecības, kas ražo 
pilno ciklu – no lauka līdz azaida 
galdam.  Pēdējā laikā mājražoša -
na manāmi attīstās, jo ir audzis 
pieprasījums pēc  ekoloģiski tīras 
pārtikas. Mājražošana nodrošina 
darbu visai ģimenei, neesot jā -
meklē nodarbošanās pilsētā vai 
pat ārzemēs. Ar tik iedves mo-
jošām domām Inese bija devu-
sies uz neseno tikšanos ar zem-
kopības ministru Jāni Dūklavu 
(ZZS) Daugavpilī. Līdzko iemi-
nējusies par bioloģisko saim-
niecību jautājumiem, ministrs 
nevērīgi attraucis: prasiet savai 
Bioloģisko saimniecību savie-
nībai utt. Lai nu ko, bet tādu 
attieksmi gan Inese nebija gai-
dījusi. Vienīgais mierinājums – 
pēc 17. septembŗa vēlēšanām 
lauksaimniekiem, visdrīzāk, būs 
cits ministrs.

Inese ar ģimeni jau izlēmuši 
vēlēšanās balsos par Zaļo un 
Zemnieku savienību, jo citas 
partijas vispār par laukiem 
neinteresējas. Tikai rūpīgi jāap-
sveŗ, kuŗus deputātu kandidātus 
Latgales vēlēšanu apgabalā ak -
ceptēt, bet kuŗus atstāt aiz 
svītras.

Survilo ģimene ar Brīvās Lat-
vijas un Laika starpniecību sūta 

Tautas balss – Dieva balss
Pošamies uz 11. Saeimas vēlēšanām 17. septembrī

Brīvā Latvija un Laiks vēlējās noskaidrot
tautas noskaņojumu priekšvēlēšanu laikā

Austrālijas latviete Maiga Fuller-Bērziņa 23. jūlijā piedalījās tau-
tas nobalsošanā Latvijā par 10. Saeimas atlaišanu, bet 17. 
septembrī dosies uz vēlēšanu iecirkni Melburnas Latviešu namā

Zemgales reģiona pensionāru 
apvienību priekšsēde Biruta 
Jemeļjanova 17. septembrī bal-
sos par Vienotības deputātu 
kandidātu sarakstu

Augstākās padomes deputāts 
Andris Felss, kas 1990. gada 4. 
maijā balsoja par Latvijas 
Republikas Neatkarības dek-
larāciju, 17. septembrī balsos 
par godīgu polītiku

Z/s „Sollomina muiža” saimnieki Inese un Ziedonis Survilo no 
Aglonas novada balsos par Zaļo un Zemnieku savienību

mazināt valsts ekonomisko krizi. 
Neparasti, ka pašreizējā Latvijas 

Pensionāru federācijas priekšsē-
de Aina Verze kandidē Šlesera 
re  formu partijas LPP/LC sarakstā 
Vidzemes vēlēšanu apgabalā.

Bijušais Augstākās padomes 
deputāts Andris Felss, kas bal-
soja par LR Neatkarības dekla-
rāciju, pēc deputāta darba bei gām 
1993. gadā ierīkojis zemnieku 
saimniecību “Vīnkalni”  Krustpils 
pagastā un vada to joprojām. 
Desmit gadus audzējot cukurbie-
tes, sīki izzinājis šīs kultūras 
specifiku. Pārliecinājies, ka tā 
zemniekiem dod ienākumus. 
Likvidējoties Jēkabpils cukurfab-
rikai, 1999. gada rudenī ar smagu 
sirdi zemē iearis 27 ha izaudzētās 
cukurbietes. Rūpnīcas slēgšanas 
sekas vēl tagad jūtamas norēķinos 

kās krizes situācijā jārīkojas 
daudz ātrāk. Bremzē valsts 
pārvalde. Esam vīlušies cilvēkos, 
kuŗiem uzticējām savu priekš-
stāvju godu. Vairākums ir pār-
vērtušies par savdabīgu šķiru, 
kas galvenokārt rūpējas par 
savtīgām interesēm. Gana ir ļauts 

pašlabuma meklētājiem izman-
tot šo valsti – mūsu valsti! Vēsture 
apliecina, ka mūsu tauta, par 
spīti ciešanām un pazemoju-
miem, par spīti liekuļiem un 
kaklakungiem, vienmēr ir atra-

sirsnīgus sveicienus radiniecei 
Mārai Bukai Amerikā, kas rosīgi 
darbojas Ņujorkas draudzē un 
nometņu rīkošanā.  

Valijas  Berkinas
teksts un foto 

ar banku... Ar ko nomainīt cu -
kurbietes? Vienā pārdomu naktī 
radās doma: “Kāpēc nepamēģināt 
audzēt eļļas linus? Pašam pār-
strādes rezultātā iegūt pārtikas 
uzlabotāju – linu eļļu, lopbarībai 
paliks rauši. Šķirnes “Helmi” 
sēklas iegādājās Somijā. Eļļas 
spiešanai nopirka Čechijā ražotās 
technoloģiskās iekārtas. 2000.ga -
da martā A.Felss Eļļas ražotāju 
asociācijas paspārnē nodibināja 
eļļas augu audzētāju grupu. Dar -
bojas Zemnieku saeimā.

„Vīnkalnu” saimniecība vairāk-
kārt godināta Zemkopības mi -
nistrijas rīkotajā konkursā “Sējējs”. 
Andŗa Felsa ieskatā svarīgākais 
20 gadu guvums ir „Latvija – brī-
va un demokratiska valsts. Brīva 
valsts dod iespēju pašam brīvi 
rīkoties un īstenot savas ieceres. 
Šeit dzīvo ģimenes, aug bērni. 
Jūtam pienākumu strādāt Lat vi-
jai. Visu cieņu valdības vadītājam 
V. Dombrovskim, bet ekono mis-
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Tāds labs kopā būšanas veids 
–  dzīvesziņas nometne. Ļaudis 
sabrauc, satiekas, apmetas kādā 
jaukā Latvijas vietā, lai vairākas 
dienas piedalītos, klausītos, dar-
botos, izjustu, uzzinātu, līdz-
spriestu, izmēģinātu, līdzdomātu, 
baudītu, vērotu iepriekš jau 
zināmo, kā arī gluži ko  jaunu no 
pasaules daudzveidīgā raksta. 
Ieritētu kādā kopkamolā, ne -
zaudējot katram sava dzīpara 
krāsu. 

Latvijas Dievtuŗu sadraudzes 
dižvadonis Valdis Celms un Lat-
viešu nacionālistu kluba pārstā-
ve Antra Balode augusta otrajā 
nedēļā Limbažu pusē viesu mājā 
Meža salas (saimnieki Linda 
Bēce un Roberts Šilings) sa -
pulcināja vairāk nekā 80 cil vēku, 
lai kopā ar pieaicinātajiem lekto-
riem,  spilgtāk izjūtot katrs savu 
individuālitāti, varētu ieri tēt ko -
pusritā ar savas latviskās diev-
atziņas vērtībām un tikumiem. 
Paplašinot un salāgojot savu 
redzējumu un izpratni ar pā -
rējiem, varētu atgriezties savā 
pasaulē jau nedaudz citādi, tur-
pinot arī lielisko sadarbības 
iespēju kā domubiedri.

Jau pati dzīvošana nometnē 
bija atšķirīgas pieredzes piesā-
tināta – vieniem tās bija visas 
ērtības vienuviet kopīgā istabiņā 
ar draugiem, citiem atsevišķā 
mājiņā, citam luksusnumurs 
ģimenei, bet vairākumam bija 
iespēja izbaudīt īstu šķūņaugšas 
jeb kūtsaugšas, kā to nosauca 
krāšņās dziedātājmeitenes no 
Latgales, eksotiku. Tiesa gan, 
gulējām labās gultiņās zem sil-
tām segām.   

Nometni  iesākām ar šogad 
darinātā karoga (autori Valdis 
Celms un Andrejs Broks) pa -
celšanu, kas bija  saviļņojošs 

kopības apliecinājums. Turp-
mākajās dienās lekcijas un 
pārrunas mijās ar dziesmām, 
dančiem, pirtī iešanu, rotaļām, 
latviskā ēdiena gatavošanu.Ik 
rītu agrāk par citiem modās tie, 
kuŗi  gribēja pāris stundas 
izvingrināt locekļus kopā ar Agri 
Vanagu. Toties citi, kuŗi  pirms 
brokastīm vēlējās dvēseli ievibrēt 
dienas možumam, pulcējās 
dziesmām ap unikālo folkloras 
kopa „Laiva” dalībnieci Andu 
Ābeli. Viņa vienmēr bija kopā ar 
savām bungām, groziņu ar 
brīnumainiem klabekļiem un 
padsmit koklēm, gatava pat 
lācim iemācīt tās spēlēt. Anda 
dziedāja pati un dziedināja mūs 
no agra rīta līdz vēlai nakts stun-
dai, kad Varis Liepiņš izvilka 
savu akordeonu un māsa Antra 
lielās bungas, lai visi kopā 
uzdziedātu un uzdancotu, nome-
tot dienā sakrāto spriedzi. Vārda 
enerģētikas praktisko iedarbi uz 
mūsu ķermeni un veselību 
ekspresīvi piesātinātajā veidā 
mums demonstrēja ārsts kinezi-
ologs un paidagogs, vairāku 
grāmatu autors Visvaldis Bebrišs, 
nevienu neatstājot – citam 
sajūsma, citam piesardzīga skep-
se... sak, vai patiesi viss tik 
vienkārši un uzskatāmi. 

Savukārt par iztēli rosinošām 
spēlēm un rotaļlietām mūs 
pārliecināja radošā grupa „Do -
miņa”, kas jau 16 gadu nodarbo-
jas ar mācību metodisko līdzekļu, 
koka rotaļlietu un attīstības spēļu 
projektēšanu, izgatavošanu un 
ieviešanu praksē  (skat. www.
kokaspeles.lv). Klausoties Lat-
viešu nacionālistu kluba vadītāja 
Jāņa Sila  vēstījumu par masu 
saziņas līdzekļu  radītās subkul-
tūras ietekmi uz bērniem, lieku 
reizi pārliecinājāmies, kāda tuk-

šuma, vardarbības un viltus 
vērtību plūsma skaŗ mūsu bērnus 
un kam  nepieciešams pretstatīt 
patiesās vērtības, kuŗas ārēji nav 
vis tik spožas, vilinošas un viegli 
pieejamas. 

Latvieša dzīvē no seniem lai - 
k iem liela nozīme ir pirtij. Pirts 
iknedēļas rituālā mums palīdz 
saglabāt veselību un kārtību,  
veselīgu ritmu. Divas dienas 
mums par pirtī iešanu, augiem 
pirtī, pirts rituālu, slotu siešanu 
un pēršanos – arī praksē  stāstīja 
un rādīja pats māju saimnieks 
Roberts Šilings un Ziedonis 
Kārkliņš. Savukārt Jānis Kušķis  
dalījās zināšanās par iniciācijas 
rituālu. Ārste antropozofe Māra 
Meijere plaši izskaidroja, kā 
panākt, lai esam garā un miesā 
moži līdz pat sirmam vecumam. 

Nav nekāds noslēpums, ka  lat-
vietis vienmēr bijis praktisks un 
darbīgs. Veidojis savu māju, 
pagalmu, sētu. Latvijas Etno-
grafiskā brīvdabas mūzeja dar-
binieks Kalvis Dzenis labi zina, 
kam jābūt latviskā dārzā, kādi 
augi, puķes, koki un krūmi no 
kādām zemēm ienākuši, kā 
izkārtojamas ēkas un kur roka-
ma aka.  Tik tikko spējām pie-
rakstīt gudrību gudrības. Pēc 
tam paši darbojāmies dažādās 
radošās grupās. Laura Liepiņa 
no Talantu pilsētas mums 
ierādīja māla puķu podu deko-
rēšanu dekupāžas technikā. Un, 
lai gan podiņus visiem iedāvināja 
vienādus, nometnes izskaņas 
izstādē uz galda rindojās pār-
steidzoši atšķirīgi mākslas darbi, 
par kuŗiem vislielākais prieks 
bija mums pašiem. Puiši tikām 
taisīja lāpas no tepat mežā un 
mājā pieejamiem materiāliem. 
Mazajā virtuvītē Antras Balodes 
un Baibas Ivulānes vadībā notika 

gluži vai buršanās ap katliem, no 
līdzpaņemtajiem produktiem 
gatavojot dažādus, arī līdz šim 
nezināmus latviskus ēdienus. 
Tie, kuŗiem tuvāka istabas iz -
daiļošana, kopā ar Ausmu 
Spalviņu gatavoja telpu rotājumus 
no salmiem, dzijām, spalviņām 
un kartupeļiem, kas vēlāk kā 
puzuri rotāja kopējo telpu. 

Kad nu tā bijām izdarbojušies 
un vakarā arī izdziedājušies un 
izdancojušies, tad pēdējās dienas 
rīta pusē Valža Celma vadībā 
varējām iegūt dziļākas zināšanas 
par Dainu dievestības galvena-
jiem tēliem un simboliem – 
Dievu, Dieva dēliem, Laimu, 
Māru, Pērkonu, Velnu u. c. 
Latvijas Dievtuŗu sadraudzes 
val  des loceklis Andrejs Broks 
stāstīja par pasaules kārtības un 
harmonijas  izpausmēm garīgajā 
un materiālajā kultūrā, pie-
mēram, tautastērpos; Maruta 
Voitkus-Lūkina no Kanadas – 
par trimdas dievtuŗu ceļu, 
kustību, tagadējo situāciju un 
personīgo pieredzi. Viņa  nu jau 
ilgākus gadus ne tikai viesojas, 
bet arī darbojas Latvijā. 

Pagājušā gada nometne bija 
veltīta četrām stichijām, kuŗas 
ietvēra mūs arī šogad – gaiss, 
zeme (arī kā maize, akmens un 
augi, koki), ūdens gan krūzēs, 
gan lietus veidā, gan pirtī... Taču  
visspēcīgāko pārdzīvojumu sagā-
dāja  uguns. Nometni ieva dīja 
mājas saimnieka Roberta rīkots 
ugunsrituāls, kas mūs visus 
tuvināja mūsu kopusdomai un 
rūpei – Dievturībai, Dieva 
turēšanai Latvijā. Šis rituāls bija 
kā saimnieka skats un mācība – 
es daru tā, pievienojieties man, 
lai kopuslieta sekmējas. Tikai tai 
vakarā mums varēja pievienoties 
arī Eva Mārtuža un Gunta Saule, 

nenogurdināmā informācijas 
piegādātāja un izplatītāja. No -
met  nes beigās, kad saimē tika 
uzņemti jaunie biedri, uguns bija 
gan pārbaudījums, gan stafete. 
To aizdedza gados jaunie, bet jau 
dievtuŗu vecbiedri, pārņēma tik-
 ko saviešu saimei pievie nojušies. 
Uguns mūs pārbaudīja tikumā 
visilgāk. Tas mums mācīja pa -
cietību un pazemību, jo ugun-
skurs uzreiz neaizdegās – mums 
nācās gan gaidīt, gan stipros tau-
tasdziesmu vārdus teikt, gan 
atdot tam degošās lāpas. Uguns-
kurs aizdegās, kad Pērkons ar 
stipru spērienu bija apliecinājis, 
ka esam gatavi. Tā ir tāda dīvaina 
saplūsmes sajūta, kad tu esi 
vienots ar Dieva RAdošo un 
Pērkona, kā arī mūsu pašu 
DARošo lauku, kas kopā veido 
to pasaules ritu, ritmu, lietu 
kārtību, kuŗā viss ir iespējams. 
Un, lai mēs nekļūtu no visa 
notiekošā tik mesiāniski pār-
ņemti un saprastu, ka viss šajā 
pasaulē ir Dieva laists un vienots,  
ar mazu humora piesitienu šajā 
goda atdošanas rituālā piedalījās 
arī... saimnieku kaķītis. Viņu 
nebaidīja ne lietus, ne pērkons. 
Viņš ļoti mērķtiecīgi devās cauri 
goda vārtiem, ik pa laikam 
pieglauzdamies pie rituāla va -
dītāja Valža Celma kājām, uzlēca 
uz solījuma došanas vietas 
akmens, paņēma maizes šķēli un 
kārtīgi noēda gabalu, ko kaķi 
parasti nedara, un cēli pievienojās 
pārējiem dalībniekiem... Mēs 
varētu teikt: ir kaķītis Dieva laists, 
i guntiņas pagalīte. Jā, visi esam 
vienā Dieva radītāja laukā. Dievs 
dod mums tikt gudrākiem un 
spēt sadzirdēt Dieva padomu arī 
ikdienā... tālāk ritot...  līdz jaunai 
nometnei, arī ikdienas gaitās.

Iveta Mazūre 

Es ritu... tālāk ritu...
Latviskās dzīvesziņa skola – nometne viesu mājā „Meža salas”

Tu šobrīd dzīvo ārzemēs vai 
tavs dzīves ritms ir pakārtots 
tavam hobijam? Un tu vēlies 
pabeigt pamatskolu vai iegūt 
vidējās izglītības atestātu, lai 
īstenotu savu sapni? Tad šis 
raksts ir domāts tev!

Tālmācības vidusskola (turp-
māk RTV) 2009. gada 30. aprīlī 
ienāca kā inovatīva un vēl nebi-
jusi izglītības forma Latvijas 
izglītības sistēmā. RTV kļuva par 
pionieri kā vienīgā vidusskolā 
Latvijā, kas sāka nodrošināt 
vidējās izglītības iegūšanu - tāl-
mācībā.

Divu gadu intensīva darbības 
pieredze un nepārtraukta mācī-
bu procesa pilnveide ir pierādī-
jusi, ka šāda mācību forma – tāl-
mācība, mūsu steidzīgajā un 
skarbajā laikā, ir aktuāla un 
nepieciešama visiem tiem cilvē-
kiem, kuri nevar atļauties sēdēt 
tradicionālas vai vakarskolas 
solā. Jo mūsu audzēknis mācās 
tad, kad ir laiks un viņam ir 
skaidri nodefinēts mērķis savai 
turpmākai dzīvei un izglītībai. 
Šodien, vidusskola var lepoties 
ar saviem 190 absolventiem, kuri 
savu izlaidumu nosvinēja skais-
tajā Melngalvju namā.

RTV ir pirmā akreditētā vi -
dus  skola Latvijā un Baltijā, 

Mācies tur, kur ir tavas mājas!
kura piedāvā tikai akreditētas 
tālmācības programmas, nodro-
šinot valstiski atzītus diplomus 
absolvējot pamatizglītības otrā 
posma tālmācības programmu 
(7.-9.klasi) vai vidējās izglītības 
tālmācības programmās – vidē-
jās vispārējās izglītības un huma-
nitārā un sociālā virziena prog-
rammās. 

Mūsu studenti mācās un iegūst 
Latvijā akreditētas vidusskolas 
diplomu, atrodoties Īrijā, ASV, 
Vācijā, Norvēģijā vai jebkurā 
citā pasaules valstī. Piemēram, 
mūsu audzēkņi ir ļoti dažādi – 
tie ir sportisti, modeles, jaunās 
māmiņas, cilvēki, kas devušies 
uz ārzemēm strādāt u.c. Protams, 
arī šeit Latvijā dzīvojošie audzēk-
ņi strādā, sporto, profesionāli 
pilnveidojas un audzina bērnus, 
vada savus uzņēmumus. Ir tik 
daudz dažādu iemeslu kādēļ 
viņi nav pabeiguši mācības vai 
nevar tās turpināt tradicionālā 
veidā. Taču šobrīd mūs audzēkņi 
spēj mācības apvienot ne tikai ar 
savu ierasto ikdienu, bet arī aktī-
vi atbalsta RTV, pārstāvot vidus-
skolu dažādās sportiskās un 
izglītojošās aktivitātēs.

Tālmācības vidusskolas priekš-
rocības - tu vari mācīties jebku-
rā vecumā, jebkurā, pasaules 

valstī un jebkurā sev izdevīgā 
laikā! Tās ir mācības, kuras pie-
mērojas taviem hobijiem un 
tavam dzīves ritmam! Mācības, 
kurās tu mācies ar prieku!

Kas ir tālmācība un kā 
notiek mācības?  

Tālmācība ir neklātienes for-
mas paveids. Kur 90% mācību 
vielas audzēkņi apgūst patstāvīgi 
pēc vidusskolas īpaši izveido-
tiem tālmācības mācību kon-
spektiem, kuros ir koncentrēta 
būtiskākā informācija, materiā-
lus ir sastādījuši katra mācību 
priekšmeta attiecīgais pedagogs. 
Audzēknim ir jābūt psiholoģiski 
gatavam patstāvīgai mācību vie-
las apguvei. Tādēļ reizi mēnesī 
notiek klātienes lekcijas – kon-
sultācijas, kurās pedagogs izstās-
ta būtiskāko no mācību vielas un 
atbild uz neskaidrajiem jautāju-
miem. Visas lekcijas – konsultā-
cijas ir pieejamas arī vidusskolas 
mācību vidē “RTV e-klasē” 
videolekciju veidā, tāpēc ieraša-
nās uz klātienes lekcijām nav 
obligāta. Vidusskolā nav mājas-
darbu, bet pārbaudes darbi tiek 
kārtoti elektroniskajā vidussko-
las vietnē, tāpēc, lai mācītos tāl-
mācībā, ir vajadzīgs dators ar 

interneta pieslēgumu. Valsts 
eksāmeni, tāpat kā tradicionālās 
skolās, RTV tiek kārtoti klātienē 
Latvijā. 

Rīgas Tālmācības vidusskolas 
šī gada 128 absolventi šovasar 
saņēma centralizēto eksāmenu 
vērtējumus, kuri pierādīja, ka 
pilnvērtīgu un konkurētspējīgu 
izglītību var iegūt, mācoties ar 
interneta starpniecību vai vi -
dusskolu apmeklējot tikai vie-
nu reizi mēnesī! Nav apstiprinā-
jušās daudzu skeptiķu šaubas un 
iebildumi, ka tālmācībā nevar 
iegūt kvalitatīvu izglītību, jo visi 
valstī noteiktie centralizētie ek -
sāmeni ir nokārtoti par 100%.

Šobrīd RTV mācās vairāk nekā 
340 audzēkņu, vecumā no 13 - 

57 gadiem. Šogad absolventu 
skaits bija trīs reizes lielāks nekā 
pirms gada, kas ir labs rādītājs 
tam, ka šāda mācību forma ir 
pieprasīta un aktuāla daudziem 
cilvēkiem.RTV audzēkņu dzīvo 
Latvijā un 18 citās pasaules val-
stīs un veiksmīgi realizē mācības 
tālmācībā. 

Vidusskolā var iestāties visa 
gada garumā RTV atrodas Rīgā, 
Sesku ielā 72. Vairāk informāci-
jas par Rīgas Tālmācības vidus-
skolu var atrast mājaslapā www.
talmacibasvsk.lv vai sūtot e-pas-
tu uz info@talmacibasvsk.lv

Nāc un pievienojies draudzī-
gajam Rīgas Tālmācības vidus-
skola audzēkņu saimei un pār-
liecinies, ka mācīties var ar 
PRIEKU! 

RĪGAS TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA

www.talmacibasvsk.lv 

Tālrunis / fakss: 67592999
E-pasts: info@talmacibasvsk.lv

Adrese: Sesku ielā 72- 32. telpā, Rīgā, LV-1082
Ienākot skolā, pirmās durvis pa labi un līdz gaiteņa galam.
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Par to tiešām gana daudz 
runājām. Daudzi bija pārsteigti, 
uzzinot, cik maz Nacionālai 
apvienībai bija sabiedroto šo 
jautājumu risināšanā 10. Saeimā. 
Par mūsu rosināto priekšlikumu 
piešķirt leģionāriem Nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka 
statusu nobalsoja… 8 deputāti. 
Tikpat daudzi iestājās arī par to, 
lai vispirms tiktu atrisināts 
dubultpilsonības jautājums un 
tikai tad skatīti visi citi ar 
pilsonības likumu saistītie jau-
tājumi. Taču deputātu vairākums 
lēma citādi. Tieši tāpēc visās 

sanāksmēs aicinājām: vērtējiet 
nevis lozungus, bet konkrētu 
rīcību latviskas Latvijas vei-
cināšanai – latviešu valodas 
atbalstu skolās, leģionāru aiz-
stāvību, Saskaņas centra  atstā-
šanu „aiz borta”, nacionālas val-
dības veidošanu u.tml. Katrs 
pazīstam daudzus labus cilvēkus, 
par ko gribētu balsot tikai tāpēc, 
ka „savējie” , radi, zināmi, vietējie 
utt. Bet cik tālu tad ir līdz 
balsošanai par „skaistajām frizū-
rām” un „jaukajiem komponis-
tiem”?! Izvēle tomēr jāizdara 
atbildīgi.

Vai cilvēki uzdeva klasiskos 
jautājumus par „Visu Latvijai!” 
radikālismu vai ekstrēmismu?

Nē, tie nebija jautājumi – tā 
bija kopīga pasmiešanās par to 
cilvēku muļķību, kas šīm blēņām 
tic un tās izplata. Arī padomju 
gados par ekstrēmistiem sauca 
tos, kas atļāvās latviski atbildēt 
Latvijas krieviem vai dziedāt lat-
viešu dziesmas Līgo svētkos. 
Daudziem šo laiku psīcholoģis-
kais mantojums joprojām ir asi-
nīs un zemapziņā. Saietos vai-
rākkārt atkārtoju, ka Latvijas 
izaugsme – kaā saimnieciskā, tā 
izglītības, kultūras un jebkuŗā 
cita jomā – iespējama tikai tad, 
ja cienīsim sevi kā tautu un pra-
tīsim par sevi pastāvēt ar stingru 
mugurkaulu.

Tava tikšanās ar ārvalstu tau-

tiešiem notika deviņās vietās. 
Kāpēc ne vairāk un ne citur?

Lielākoties pārvietošanās no 
vienas tikšanās vietas uz citu 
notika ar automašīnu. Liels pal-
dies Zigurdam un Astrīdai 
Rīderiem, kas uzņēmās rūpes! 
Paldies ikvienam, kuŗš izlīdzēja 
ar naktsmājām un citādi organi-
zātoriski palīdzēja! Man katrs 
saiets bija svētki, kas nebūtu 
izdevušies bez tik daudzu cilvē-
ku pašaizliedzīgas iesaistīšanās. 
Nevaram jau konkurēt ar naudī-
go partiju iespējam lidot no štata 
uz štatu, nakšņot viesnīcās un 
tikties ar visiem visur. Braucām 
tur, kur šajā laika posmā to fizis-
ki varējām paspēt. Izņēmums ir 
Čikāga, kur bijām gatavi un ļoti 
gribējām braukt, diemžēl negu-

vām atsaucību... Pie pirmās 
iespējas labprāt gribētu tikties ar 
latviešiem arī citviet. Pēc vēlēša-
nām dzīve un ceļš uz latviskas 
Latvijas mērķi nebeidzas. Tas 
turpinās.

Ko gribētu pateikt tiem lat-
viešiem ārvalstīs, ar ko šoreiz 
nesanāca tikties?

Ir tā simboliski sanācis, ka 
Nacionālā apvienība vēlēšanās 
startē ar 8. kārtas numuru. 8 ir 
bezgalības un mūžības simbols. 
Nodrošināt latviešu tautas un 
Latvijas mūžību ir šodienas polī-
tiķu galvenais uzdevums. Tam 
jābūt arī galvenajam kritērijam 
šajās vēlēšanas. Tās ir ārkārtas ne 
tikai tāpēc, ka ārpus kārtas, bet 
arī tāpēc, ka ārkārtīgi svarīgas no 
Latvijas nākotnes viedokļa.

(Turpināts 23.lpp.)

Kā Latvijā – pat otrā zemeslodes pusē

13. augustā vairāk nekā 80 
viesu no ASV un Latvijas ieradās 
Rodailandes (Rhode Island) 
pavalsts Quidnessett klubā, lai  
svinētu Jāņa un Valdas Zelta 
kāzu jubileju. Pēc oficiālās daļas 
ar apsveikumiem un runām, kā 
arī pusdienām un dziedāšanu, 
viesības turpinājās Boļu ģimenes 
mājā.

Svinību gaitā izrādījās, ka 
svinībām ir vēl citi nopietni 
iemesli.

No Latvijas vēstniecības Va -
šingtonā vēstnieka Andreja Pil-
de govica uzdevumā bija ieradies  
viņa  vietnieks  Juris Poikāns. 
Viņš apsveica Jāni Boli, jo viņš 
Latvijas Ārlietu ministrijā tikko 
izraudzīts par Goda konsulu 
Rodailandes pavalstī. 

No Latvijas bija atbraucis Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas vice-
prezidents Tālavs Jundzis. Viņš 
ju bilāram pasniedza Zinātņu 
akadēmijas Goda diplomu 
(Dr.h.c.iur.) Goda doktora grads 
piešķirts par Jāņa Boļa darbu 
Latvijas tiesību sistēmas pārkār-
tošanā un mediācijas procesu 
ieviešanā. Diploma pasniedzējs 
savā runā viesiem vēstīja, ka 
1998. gadā Jānis Bolis sācis me -
diācijas procesa apmācības Rīgas 
Juridiskajā augstskolā, Juridiska-
jā kolledžā un vēl citās Latvijas 

mācību iestādēs. 2007. gadā 
publicēta Jāņa Boļa mācību grā-
mata „Mediācija” Juridiskās 
kolledžas izdevumā. Grāmata ir 
pirmais šāda veida izdevums 
Latvijā. Tagad (2011. gadā) Lat-
vijā pieņemts Mediācijas likums, 
kas atspoguļo Boļa grāmatā 
ieteiktos pamatprincipus un 
praksē gūto pieredzi. Likums 
stājas  spēkā 2012. gada jūnijā. 
(Mediācija – starpniecība strīdu 
risināšanā. – Red.)

Tālava un Jautrītes Jundžu un 
Jāņa un Valdas  Boļu pazīšanās 
sniedzas arī  ārpus juridiskā lau-
ka. Viņi kopā ceļojuši uz Sibiriju. 
Jānis gribēja apmeklēt pilsētiņu 
aiz Ziemeļu polārā loka, kur 
izsūtījumā bojā gājis viņa tēvs 
Jānis Nikolajs Bolis. Tomēr nav 
sanācis atrast tēva kapu. 

Un tomēr svinību degpunktā 
bija Jāņa un Valdas Zelta kāzas. 
Svinības ar humoru asprātīgi 
ievadīja jubilāru meita Māra.  
Vi  ņa pieteica arī runātājus. Katrs 
runātājs vai viesis varēja ieteikt 
kādu dziesmu. Viesiem uz galda 
bija nolikta 80 lappušu grāmati-
ņa ar dziesmu tekstiem un 
jubilāru kopdzīves fotografijām. 
Uz vāka - abu 1961. gada kāzu 
uzņēmums. Lai katrs nedziedātu 
savā meldijā, dziesmu pietei-
cējiem palīdzēja  Krisīte Skare, 

vīra Michael Glashow ģitaras 
pavadījumā. Netrūka runātāju, 
galvenokārt ar humora pilnām 
temām, ne arī dziedātāju. Lielākā 
piekrišana bija dziesmai „Mēs 
esam visi Īkšķīši”. Tajā ar lielu 
sajūsmu piedalījās arī jubilāru 
mazmeitas Aina un Līvija. 

Arī šo rindu rakstītājs uzstājās 
ar paša sacerētām rīmēm.
BOLĪŠIEM ZELTA 50
Kad Valdai jāsper dzīves lielais 
solis,
Tai ceļā pagadījās Bolis.
Diezgan glīts, ar labu balsi,
Mācēja pat dejot valsi.
Šķiet, iederēsies plānos manos,
Ja nē, tad palaidīšu ganos.
Glāze pilna, tukša, nekad pusē, 
Vairāk runā, nekā klusē.

Uz strīdēšanos allaž prāts,
Varbūt iznāks advokāts.
Vai vari, mīļo Jāni Bolīt, 
Man mūža mīlestību solīt?
Mums skaistu dzīvi redzu 
priekšā,
Nāc un sēdies kulbā iekšā.
Man tā vien rādās, mīļā Valda,
Būs dzīvi jānosēž pie viena 
galda.
Derētu vēl jubilārus slavēt,
Bet ilgāk nedrīkst viesus kavēt.

Lai  jubileju piemiņā nu labā
Tie savos siržu seifos glabā!
Tiem, kas bija nodomājuši nest 

VAIRĀKI NOPIETNI  IEMESLI  SVINĒŠANAI
Jānis un Valda Boļi svin Zelta kāzas

Jānis un Valda Boļi Zelta kāzu jubilejā
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dāvanas un ziedus, Jānis un 
Valda bija ieteikuši ziedot Jaun-
piebalgas Svētā Toma baznīcas 
atbalsta fondam. Ar fonda darbu 
viesus iepazīstināja Tālavs Jun-
dzis. Ziedojumu saņēmējs, jubi-
lāru znots Tālis Sēja zināja stāstīt, 
ka skaitlis būs tuvu 5000 dola-
riem. 

Liels pulks lustīgu viesu pār-
cēlās uz Boļu ģimenes māju, uz 
kurieni no kluba telpām varēja 
aizsoļot kājām. Tur skanēja va -

kara stundai piemērotas diskusi-
jas un dziesmas līdz pat pusnak-
tij Jāņa Studenta akordeona 
pavadījumā. 

Un beidzot – šo rindu rakstītāja 
novērojums. Jāņa un Valdas Boļu 
Zelta kāzu viesu vidū nevarēju 
atrast nevienu, kas nesaprastu 
latviski. Lai cik sāpīgi tas būtu, 
Amerikas latviešu ģimeņu svi-
nībās tas jau kļuvis par lielu re -
tumu. 

Ivars Galiņš

Grandrapidu latviešu biedrī-
bas sarīkojums biedriem un 
darbiniekiem jau kļuvis par 
gads kārtēju tradiciju. Šogad tas 
notika 28. augustā, to ievadīja 
latviešu biedrības sarīkojumu 
daļas va  dītāja Ruta Puriņa, ap -
sveicot visus dalībniekus. Ievad-
vārdos viņa teica, ka augustā 
Latvijā bija divas ievērojamas 
jubilejas – 810 gadu Rīgai un 
Latvijas neatkarības atgūšana 
pirms 20 gadiem. Lat vijas 
polītikā šogad ceļš bijis grum-
buļains. Atlaista Saeima, 11. 
Saeimas vēlēšanas izsludinātas 
17. septembrī. Ruta Puriņa ai -
cināja par tām pastāstīt Saeimas 
vēlēšanu iecirkņa vadītāju 
Grand  rapidos Ivaru Petrovski. 
Viņš ziņoja, ka Saeimas vēlēšanu 
iecirknis būs latviešu biedrības 
telpās, darbinieki tie paši, kuŗi  
bija iepriekšējās vēlēšanās.  Ivars 
Petrovskis arī minēja avotus, kur 

var iegūt  informāciju par vēlē-
šanām. 

 Vokālā ansambļa dalībnieki 
Nelija Barkāne, Ivars Petrovskis 
un Jānis Rikāns nodziedāja A. 
Vintera ,,Jūlai tas ir nieks” un 
tautasdziesmu ,,Alutiņ, ve -
cais brāli”,   Vijai Bovlei spēlējot 
kla  vieŗpavadījumu.

Nākamā programmas daļā  
sarīkojuma dalībniekus aicināja 
pieteikties un pastāstīt jokus un 
anekdotus. Klausītājus pamatīgi 
izsmīdinot, jokus pastāstīja Olga 
Jansone, Irēne Vanuška, Ivars 
Petrovskis, Dr. Līga Gonzalesa, 
Vija Bovles un Tina Āboliņa. Dr. 
Zigfrīds Zadvinskis pastāstīja, 
ka cilvēkus var labi ārstēt, liekot 
viņiem smieties. Amerikā ir ap -
mēram 400 klubu, kuŗos notiek  
ārstēšana, cilvēkiem sanākot 
kopā un smejoties bez kādiem 
joku stāstiem vai anekdotiem. 
Šajos klubos  pat neiesaka stāstīt 

jokus.  Joki esot subjektīvi, kas 
vienam šķiet jocīgs, tas citai 
cilvēku grupai varētu nebūt joks. 
Šajos kluba saietos dalībnieki sāk 
smieties bez jebkāda iemesla, un 
pēc pāris minūtēm mākslīgie 
smiekli pielīp pārējiem dalīb-
niekiem. Šo klubu vadītāji saka: 
Fake it, till you make it. Viņi 
domā, ka smiekli stiprina cilvēku 
veselību, palīdz asinscirkulācijai, 
nomierina nervus, cilvēki jūtas 
labāk.

Arī  šī sarīkojuma dalībnieki  
piedalījās smiešanās sesijā, sākot 
ar lēnākiem ha, ha, ha, pa -
kāpeniski arvien  ātrākiem, augs-
tākos toņos ha, ha, ha, ha, līdz 
visiem aptrūka elpa. Jāteic, ka 
pēc šīs smieklu sesijas  labsajūta 
daudziem patiešām uzlabojās, 
un mēs silti ieteicam visām 
latviešu kopām tādas izmēģināt 
savos sarīkojumos.

Programmas beigās latviešu 

biedrības priekšniece Dr. Līga 
Gonzalesa sirsnīgi pateicās Rutai 
Puriņai, programmas sagata-
votājiem, virtuves saimniecēm 
un visiem  sarīkojuma dalīb-

niekiem. Azaidu bija sagādājušas 
biedrības dāmas Lidijas Tarbunas 
vadībā. Galda lūgšanu teica Dr. 
Līga Gonzalesa.  

  Dr. Zigfrīds Zadvinskis

Grandrapidu  latviešu biedrības sarīkojums biedriem un  darbiniekiem

Grandrapidu latviešu biedrības sarīkojuma programmas 
dalībnieki. Sēž  (no kreisās): Irēne Vanuška, Dr. Zigfrīds Za -
dvinskis, Olga Jansone; stāv: Nellija Barkāne, Vija Bovles, Ivars 
Petrovskis, Ruta Puriņa, Jānis Rikāns, Dr. Līga Gonzalesa, 
Lidija Tarbunas
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S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI   
BOSTONA

pieteikt skolēnus Bostonas lat -
viešu skolas jaunajai mācību 
programmai „Mācīsimies par 
Latviju” ģimenēm ar pamatsko-
las vecuma bērniem (5-13 g.), 
kuŗi neapgūst iknedēļas aka-
dēmisko programmu. Mācības 
notiks reizi mēnesī latviešu 
valodā, uzmanību pievēršot lat-
viešu folklorai, vēsturei, ģeog-
rafijai un tradicijām. „Mācīsimies 
par Latviju” klases audzēkņi 
aicināti uz skolu katra mēneša 
pirmajā sestdienā no septembŗa 
līdz maijam (izņemot pirmo 
skolas dienu, 17. septembri) no 
plkst. 9.30 līdz 2.00.  Uz jautā-
jumiem atbildēs BLS pārzine 
Krisīte Skare, e-pasts: (krissys-
kare@gmail.com, kabatas tālr.: 
978-590-5540, mājas tālr.: 617-
524-1204;  vai skolas padomes 
priekšnieku Džūns Lī  (Jun Lee), 
tālr.:  617-309-6227, e-pasts: 
jlee@jhancock.com  

ČIKĀGA 

Čikāgas latviešu biedrība aicina 
uz teātŗa izrādi „Tā precas vec-
puiši” (komēdija pēc A. Čechova 
lugu motīviem) Čikāgas igauņu 
namā (14700 Estonian Ln., 
Riverwoods, IL 60015). Lomās: 
Ivars Puga, Indulis Smiltēns, 
Zane Daudziņa un Juris Rijnieks, 
režisors  Indulis Smiltēns. Biļešu 
cena $10 jauniešiem (13-18 g. 
v.), $20 Čikāgas latviešu biedrības 
biedriem; $25 pārējiem. 

Čikāgas latviešu biedrības gads-
kārtējais Miķeļa tirgus latviešu 
nama pirmā stāvā un kluba 
telpās (4146 N. Elston Ave.) 
Piedāvāsim pusdienas, kafiju, 
tortes un rudens ziedu kārtošanas 
pamācību  (dalības maksa $5). 
Tirgus apmeklētāji varēs 
piedalīties izlozē, iepirkties rok-
darbu tirdziņā, nogaršot vīnu un 
svaigi spiestas sulas, klausīties 
dziedoņa Arņa Akšeļa priekš-
nesumu.  Bērniem leļļu teātŗa 
izrāde, nodarbības. Ieeja brīva; 
vira $5, pusdienas $10, sulas $3. 
Plkst. 3.00 Čikāgas latviešu nama 
otrā stāvā Laimas Freimanes 
dokumentārfilma latviešu un 
angļu valodā Behind the Mysteries 
of Coral Castle par latvieša 
Edvarda Liedskalniņa koraļļu 
pili Floridā un tās celšanu. Ieeja 
par vismaz $7 ziedojumu.

 FILADELFIJA (PA)

sanāksme Brīvo latvju biedrības 
telpās.  

 GRANDRAPIDI

lut. latviešu baznīcas pagalmā 
(1780 Knapp St. N. E.) vanadzes 
rīko gadskārtējo Bērtuļu tirgu. 
Būs siltas vakariņas, maizes 
galds, ,,Jautrais ods”, izloze, 
priekšnesums. Visi aicināti un 
gaidīti.

KALAMAZŪ (MI)  

dokumentārfilmas Beyond the 
Gates of Splendor  izrāde.  

vingrošanas nodarbības vada dr. 
E. Balka-Valtere.  

 KLĪVLANDE (OH)   

Apvienotās draudzes lielajā zālē 
komēdija  ,,Tā precas vecpuiši” 
(pēc A. Čehova lugu ,,Bil-
dinājums” un ,,Lācis” motīviem). 
Uzvedumā piedalīsies Latvijas 
aktieŗi Zane Daudziņa, Ivars 
Puga, Indulis Smiltēns un Juris 
Rijnieks. Ieeja $20.00. Bērniem 
un skolēniem līdz 18 gadu vecu-
mam ieeja brīva.  Rīko DV apvie-
nība. Masoņu laukumā  automa-
šīnas novietot nevarēs.  

sākums  latviešu skolā.

rītā līdz plkst. 8.00 vakarā baznī-
cas pagraba telpās darbosies 
Latvijas republikas 11. Saeimas 
vēlēšanu iecirknis. 

Apvienotās draudzes zālē vana-
džu bazārs. Būs tradicionālais 
rudens velšu galds, bufete, izlo-
zes, priekšnesumi. Ieeja sarīko-
jumā  $15.00 (ar vakariņām).  
Automašīnas varēs novietot 
Masoņu laukumā. Atlikums 
vanadžu aprūpes darbam. 

-
kojums. 

LANSINGA (MI) 

Lansingas  latviešu draudzes 60 
gadu jubilejas sarīkojums ar 
mielastu Coral Gables Restaurant  
(2838 E. Grand River Ave., East 
Lansing, MI). Jubilejas sarīkoju-
mam jāpiesakās līdz  1. septem-
brim, dalības maksa $25 perso-
nai. Informāciju var iegūt, zva-
not vai rakstot  Ligitai Ķepītei, 
tālr.: 517-930-9131, e-pasts: ligi-
ta@voyager.net 

Latvian Happy Hour  rīcības 
komiteja  rīko golfa spēles 
(scramble format – shotgun 
start) Timber Ridge Golf Club, 
16339 Park Lake Rd., East 
Lansing, MI, tālr.: 517- 339-8000, 

mājaslapa: www.golftimberrid-
ge.com Reģistrācija plkst. 10.00 
no rīta; spēles sāksies plkst. 
11.00.  Dalības maksa $60 perso-
nai,  cenā ieskaitīti golfa ratiņus 
un vakariņas Tiber Ridge Golf  
kluba telpās.  Vakariņas pārējiem 
$20.  Jāpiesakās un samaksa 
jānosūta līdz  10. septembrim 
Ligitai Ķepītei; adrese: 6416  
McCue Road. Holt, MI 48842.  
Sīkāku informāciju var iegūt, 
sazinoties ar LHH rīcības komi-
tejas locekļiem Ligitu Ķepīti, 
tālr.: 517- 930-9131, e-pasts ligi-
ta@voyager.net  Juri Morusu, 
tālr.: 517- 322-2050, e- pasts 
gmoruss@douglassteel.com 
Valdi Vītolu, tālr.: 517- 366-6550, 
e-pasts valdis44@gmail.com vai   
Ģirtu Austriņu, tālr.: 517- 349-
5624, e-pasts: gigaus@comcast.net

 LOSANDŽELOSA (CA)  

latviešu nama sakopšanas talka 
jaunajam mācību gadam; aicinā-
ti arī tie, kuŗi skolā nemācās.  

mācību sākums Losandželosas 
latviešu skolā. 

vēlēšanas latviešu namā. 

gada svētki „Kauboji un indi-
āņi”.

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

MILVOKI (WI)

Plkv. Oskara Kalpaka skolā un 
draudzes rudens sarīkojums. 

latviešu namā plkst 4.00 komēdija 
,,Tā precas vecpuiši”. 

ŅUJORKA (NY)  

Laila Robiņa piedalīsies  Ričarda 
Nelsona jaunajā lugā Sweet and 
Sad, ko iestudē Public teātris 
Ņujorkā (425 Lafayette Street, 
tālr.: 212-967-7555)  www.pub-
lictheatre.org Pēc pirmizrādes 
pārrunas par  pārmaiņām, kādas 
notikušas ASV 10 gadu laikā  
pēc  terroristu uzbrukuma 2001. 
gada 11. septembrī. Pārrunas 
vadīs aktieris Aleks Baldvins.

Jonkeru baznīcā (Valentine 
Lane & Leighton Ave., 
Yon   kers, NY 10705)  Latvijas 
aktieŗu viesizrāde  ,,Tā precas 
vecpuiši”, viencēliena komēdija 
pēc A. Čechova lugu ,,Bil-

dinājums” un ,,Lācis” motīviem. 
Lomās: Zane Daudziņa, Juris 
Lisners, Ivars Puga un Indulis 
Smiltēns. Režisors un scēnografs 
Indulis Smiltēns; mākslinieks 
Ginters Krumholcs; gaismu un 
skaņu meistars Ēriks Pinnis. 
Ieeja $25. Rīko Ņujorkas latviešu 
organizāciju padome.  

līdz 8.00 vakarā  Latvijas Re -
publikas pavalstnieki 11. Saeimas 
vēlēšanās varēs balsot vēlēšanu 
iecirknī  Latvijas Republikas pār-
stāvībā ANO (333 East 50th 
Street, New York, NY). 

Daugavas Vanagu sezonas atklā-
šanas sarīkojums DV namā 
Bronksā (115 West 183rd Street 
Bronx, NY 10453).  Pārrunas par 
polītiskiem notikumiem Latvijā 
vasarā vadīs D. Vallena. Izloze I. 
Kalniņa vadībā. Vanadžu klāts 
pusdienu galds; piedalīšanās  
$10,  jauniešiem līdz 18 gadu 
vecumam par ziedojumu. Visi 
laipni ielūgti. 

No 17. septembŗa līdz 16. 
oktōbrim Zanes Treimanes 
māks  las darbu  izstāde BWAC 
Gallery (499 Van Brunt Street, 
Brooklyn, NY., tālr.: 718- 462-
4743). Atklāšana 17. septembrī 
no plkst. 2.00 līdz 5.00. Izstāde 
atvērta nedēļas nogalēs no plkst. 
1.00 līdz 6.00. Slēgšanas dienā 
16. oktobrī pieņemšana no plkst. 
2.00 līdz 5.00. Informācija par 
mākslinieci:  www.
ZaneTreimanis.com

23. septembrī plkst. 7.00 
Latvijas Nacionālās operas ģildes 
balle, Three West Club (3 West 
51st Street, New York, tālr.: 
212- 582-5454. Kokteiļu stunda; 
Latvijas operas solistes Ances 
Purmales koncerts; vakariņas; 
deju vakars ansambļa Pēdējais 
vilciens pavadībā. Vēlami vakar-
tērpi. Ieejas maksa $125 perso-
nai, piesakoties un samaksājot 
līdz  6. septembrim; pēc 6. sep-
tembŗa –  $150. Maksājumi jāsū-
ta: LNOG c/o Andris Padegs, 2 
Merry Hill Road, Poughkeepsie, 
NY 12603-3214.  Čeks jāizraksta 
ar norādi: Latvian National 
Opera Guild, Inc. un piezīmi 
,,Jubilejas ballei”  Sīkāku infor-
māciju iespējams uzzināt, zvanot 
Baibai Pinnei, tālr.: 917- 270-
4786 vai Aijai Pelšei, tālr.: 
516- 319-9491.  Auto varēs no -
vietot  250 W 50th Street ($12 ) 
vai 31 W 52nd Street (starp 5. un 
6. aveniju; $18,  šī vieta ir tuvāk 
klubam; ar kluba zīmogu, ko 
varēs dabūt pie galda pirmā stāvā,  
auto novietošanas  atlaide). 

 25. septembrī pēc dievkal-
pojuma Jonkeru baznīcā Miķeļu 
tirgus. Būs siltas pusdienas, tau-
tiski ēdieni (pīrāgi, jāņusiers, 
rupjmaize), tautiskas mantas, 
grāmatu galds. Bērni iepriecinās 
ar tautasdeju uzvedumu. Dalības 
maksa pieaugušajiem $25, bēr-
niem par brīvu. Ielūdz Ņujorkas 
draudzes Ziemeļu novada Dāmu 
komiteja. 

plkst. 9.30 (pirms dievkalpoju-
ma baznīcā) Irēna Upeniece-
Jasuta aicinās pirmsskolas līdz 
12 gadu vecuma bērnus piedalī-
ties  Latvian Heritage Hour (4 
Riga Lane, Melville). I. Upeniece-
Jasuta ir mūzikas skolotāja un 
vada nodarbības latviešu nomet-
nēs. Viņa sagatavojusi jaunu 
programmu, kuŗā bērnus mācīs 
dejot, dziedāt, zīmēt u. tml., lai 
iepazīstinātu  ar latviešu kultūru.  
Sīkāku informāciju iespējams 
uzzināt, rakstot nodarbību vadī-
tājai, e-pasts: ijasuta@yahoo.com

PRIEDAINE (NJ)

Latvijas aktieŗu viesizrāde, ko -
mēdija „Tā precas vecpuiši”;  ie -
eja $25. 

SAGINAVA (MI) 

Saginavas latviešu kluba gads-
kārtējais „Ruksīša mielasts” 
notiks J. Skābarža lauku īpašumā 
(3630 E. Curtis Road, Birch Run, 
MI). Būs ruksīša cepetis ar visām 
piedevām, dzērieni jāņem līdzi. 
Piedalīšanās $20.00  personai, 
vidusskolēniem  brīva. Pieteikties 
līdz 6. septembrim, zvanot: J. 
Skābardim, tālr.:  989-777-1607 
vai R. Martinsonei, tālr.: 989-
792-9716. Čekus izrakstīt ar 
norādi Latvian Club of Saginaw.

Saginavas draudzes dāmu 
komitejas gadskārtējais ba -
zārs  baznīcas lejas telpās (128. 
N. Hamilton St.) Pusdienas, 
kafijas galds, izloze, dziedāšana, 
būs nopērkami dažādi cepumi. 
Lūdzam latviešus atbalstīt šo 
sarīkojumu. 

SANFRANCISKO (CA) 

Draudzes namā (425 Hoffman 
Ave) Latvijas aktieŗu izrāde ,,Tā 
precas vecpuiši”, biļetes $25 
dolaru pirmās trīs rindās, 
numurētās vietās; $20 dolaru 
nenumurētās; studentiem un 
skolēniem $10. Lūgums vietas 
rezervēt, zvanot vai rakstot 
kasierim Andram Ziediņam, 
tālr. :  925-831-3893; 
e-pasts: az35@sbcglobal.net 
Darbosies bufete un bārs. 

(Turpināts 18. lpp.)

Centrālās un Austrumu Eiro-
pas Padomes Kanadā (National 
and Eastern European council of 
Canada), kas pārstāv apmēram 4 
miljonus šī Eiropas apkaimes 
Kanadas iedzīvotājus, ierosmē 
piecās pilsētās (Edmontonā, 
Montrealā, Toronto, Vankuverā 
un Vinipegā) 23. augustā notika 
Nacionālās Melnās Lentes die-
nas aizlūgumi dažādās baznīcās. 
Padome šādus aizlūgumus uzsā-

ka 1986. gadā, lai pievērstu 
pasaules uzmanību Molotova-
Rībentropa slepenā nolīgumā 
(1939) izstrādātājiem šī Eiropas 
apgabala valstu pakļaušanai un 
to iedzīvotāju vajāšanai. Kana-
diešu ierosme tad atbalsojās 21 
pilsētās aiz Dzelzs priekškaŗa. 
1989. gadā (50. gadā kopš pakta 
parakstīšanas) 2 miljoni dalīb-
nieki veidoja Baltijas ceļa cilvēku 
ķēdi pāri visām trim Baltijas 

republikām, bet 1991, demons-
trācijas notika 56 pilsētās trīs 
kontinentos. 

Montrealā šis aizlūgums noti-
ka Lietuviešu Sabiedrības 
Kanadā un Montrealas Lietuviešu 
biedrības paspārnē, piedaloties 
arī igauņu un latviešu pārstāv-
jiem Our Lady Gate of Dawn 
lietuviešu katoļu baznīcā 1465 de 
Seve ielā Verdanā. To vadīja 6 
mācītāji (baltiešiem pievienojās 
ukraiņi, čechi un ungāri), kas 
teica lūgšanas, kuŗām sekoja 

kopīga šo valstu himnu dziedā-
šana. Latviešus še pārstāvēja dia-
kons Dags Demandts. Altāŗa 
telpā bija novietoti visu valstu 
karogi. Aizlūgumā pulcējušos 80 
dievlūdzējus uzrunāja Mont-
realas lietuviešu kopienas vadī-
tāja Silvija Staskeviciene. 2009. 
gada novembrī Kanadas parla-
mentā vienbalsīgi pieņemto 
rezolūciju, kas piemin komūnis-
ma un nacisma upuŗus Eiropā 
un kas apstiprina 23. augustu 
Kanadā par „Black Ribbon Day”, 

nolasīja Lietuvas goda konsuls 
Montrealā Arunas Staskevicius.

Aizlūgums apliecināja, ka 
neesam aizmirsuši skarbos noti-
kumus, kas ietekmējuši mūsu 
dzīves pirms daudziem gadiem 
un kas vēl ir sava veida kopsau-
ciens savstarpējai kopdarbībai. 
Dzirdējām vispusīgu piezīmi, cik 
labi, ka tas tā. Patīkami bija vērot, 
ka aizlūgumā piedalījās arī jau-
nās paaudzes ļaudis. 

M. Štauvers

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
AIZLŪGUMS AR TONI
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ALAs simtgades testamentāro novēlējumu fonds
ALA century beqest fund

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pam-
atu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru. 

ALA dara daudz un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu vēl ilgus gadus 
nākotnē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā,
400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. Tālr.: 301-340-1014, e-pasts: alainfo@alausa.org

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

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

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

SIETLA (WA) 

golfa turnīrs Jackson Park golfa 
klubā. Plkst. 5.00 saviesīgs vakars 
Sietlas latviešu centrā. Būs izlo-
ze, laimesti un dziesmas golfam! 
Dalības maksa $90 (ar vakari-
ņām); tikai vakariņas: $25. 
Jāpiesakās līdz 25 augustam, 
zvanot Edmundam Leitim, tālr. 
425-369-0401 vai Rolandam 
Abermanim, tālr.: 425-398-
9145. 

vēlēšanas. Vēlēšanu iecirknis 
Sietlas latviešu centrā darbosies 
no plkst. 7.00  rītā līdz plkst. 8.00 
vakarā.  

-
viešu namā Latvijas aktieŗu izrā-
de ,,Tā precas vecpuiši”. Ieejas 
maksa $30, studentiem $20.

SV. PĒTERSBURGA (FL)

biedrības namā biedrības valdes 
sēde.

VAŠINGTONA (DC)  
-

bas Vašingtonas  latviešu ev. lut. 
draudzes latviešu pamatskolā. 
Gaidītas visas ģimenes, kuŗas 
vēlas audzināt bērnus kristīgā 
garā, latviskā vidē un sadraudzī-
bā. Mācības (bērniem no četru 
gadu vecuma) notiek katru svēt-
dienu no plkst. 9.15 rītā līdz 1.00 
pēcpusdienā.  ,,Zaķīšu” nodarbī-
bas bērniem līdz četru gadu 
vecumam.  Vajadzīgs skolotāju 
palīgs, vēstures un ticības mācī-
bas skolotājs, tautasdeju vadītājs. 
Pieteikties  Kristīnei Allenai, 
e-pasts: Kristine.d.allen@gmail.
com

 

DIEVKALPOJUMI  

das dr.:  4. sept. dievk. nebūs. 

lut. dr:  11. sept. plkst. 2.00 
dievk.  Kvēkertaunā, pēc dievk.  
kafija. 18. sept. plkst. 3.00 
Lankasterā Pļaujas svētku dievk. 
25. sept. plkst. 2.00 Kvēkertaunā 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. 

Dr. R. Ziedone un māc. Dr. A. 
Ziedonis, emer.

 
lut. dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI) : 4. 
sept.  dievk. nebūs. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Draudzes mācītājs 
diakons Fricis M. Sīpols, tālr.: 
248- 433-3435; māc. A.   Greiema, 
tālr.: 517- 614-4853. Ērģ. Dr. S. 
Lizlova un L Upīte.

 
dr. (Shepard of the Coast 
Lutheran Church  1909 E. Com-
mercial Blvd, Ft. Lauderdale). 
20. nov. un 25. dec. dievk. 
Diakone  A. Venta, tālr.: 954-
427-3558. 

lut. dr.: 4. sept.  dievk. nebūs.

nības latv. ev. lut. dr. (100 
Rockview St., Jamaica Plain, MA  
02130,  bazn. tālr.:  617-524-
4622).   

 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square,  PA  
19073, tālr.: 610-353-2227): 4. 
sept. dievk. nebūs.  11. sept. 
plkst. 11.00 dievk. ar dievg.. 18. 
sept. plkst. 11.00 dievk. 25. sept. 
dievk. plkst.11.00; Vilmingtonā 
dievk. ar dievg. plkst. 3.00, pēc 
dievk. ka fi   jas galds. 2. okt.  plkst. 
11. 00 dievk. ar dievg. Māc. I. 
Dzelzgalve. Informācija: www.
latvianluthchurchphila.org     

 
dr. (1780 Knapp Street NE, 
Grand Rapids, MI 49505):  
Dievk.: 11. sept., 25. sept. un 2. 
okt. plkst. 10.00. Māc. I. Larsena,   
tālr.: 269-637-0460;  kabatas: 
269-214-1010; e-pasts:  revilze@
gmail.com      

dr.:  4. sept. plkst. 10.00 dievk. 
angļu val. ar dievg. 11. sept. 
plkst. 10.00 dievk., pēc dievk. 
kafija. 14. sept. plkst. 3.00 Bībeles 
stunda. 18. sept. plkst. 10.00 
dievk. ar dievg., pēc dievk. kafi-
ja. 25. sept. plkst. 10.00 dievk., 
pēc dievk. kafija. 28. sept. plkst. 
2.00 Bībeles stunda ciemā 
„Latvija”. Māc. B. Puiķe.

ev. lut. dr. (1385 Andrews Ave. 
Lakewood, OH 44107):  2. okt. 

Pļaujas svētki. Māc. Dr. S. Eglīte.
. 

(University Lutheran Church  
(1020 S. Harrison Rd., East 
Lansing, MI): 11. sept. plkst. 
2.00 Lansingas latv. draudzes 60. 
gadu svētku pateicības dievk., 
prāv. G. Lazdiņa un māc. A. 
Greiemas vadībā.  

Mančesteras  ev. lut. dr.: 17. 
sept.  plkst 2.00 dievk. ar dievg.  
Māc. Dr. J. Keggi.  

 
Trīsvienības dr. (1853 N. 75th 
Street, Milwaukee, WI 53213, 
tālr.: 414- 258-8070):  4. sept. 
plkst. 10.00 dievk. ar dievg. 6. 
sept. plkst. 7.00 draudzes 
padomes sēde. 8. sept. plkst. 
10.00 Bībeles stunda. Māc. L. 
Zusēviča, tālr.: 414- 421-3934 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com; draudzes priekšniece  S.  
Kalve, tālr.: 414- 536-0358. 
Informācija: www.milwauke-
edraudze.org  

latv. ev. lut. dr. (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407,  tālr.: 
612-722-4622) : Māc.  Maija Ce -
pure-Zemmele, tālr.:  763-546-
8178, e-pasts: maija.cz@gmail.
com  Informācija: www.
mndraudze.org

:  4. 
sept.plkst. 3.00 Katskiļu nomet-
nē  iesvētības ar dievg., māc. L. 
Saliņš.  11. sept. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. dievk. ar dievg., 
māc. J. Saivars; Salas bazn. plkst 
10.30 dievk., māc. L. Saliņš, pēc 
dievk. pikniks. 18. sept. plkst. 
10.00 Jonkeru bazn. dievk.,  
māc. J. Saivars;  Salas bazn. 
plkst.  10.30 dievk., māc. L. 
Saliņš. 25. sept. plkst. 10. 00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. J. 
Saivars, pēc dievk. Miķeļtirgus; 
Salas bazn. plkst 10.30 dievk., 
māc. L. Saliņš. 2. okt. plkst. 10.00 
Jonkeru bazn. Pļaujas sv. dievk. 
ar dievg., māc. J. Saivars; Salas 
bazn. plkst 10.30 Pļaujas sv. 
dievk. ar dievg., māc. L. Saliņš.

Saginavas latv. ev. lut. dr. 
(128 N. Elm Str.):  18. sept. plkst. 
1.00 dievk., māc. R. Franklins, 
pēc dievk. kafija. 16. okt. plkst. 
2.00  draudzes 60 gadu  darbības 
atceres dievk. ar dievg., māc. R. 

Franklins, piedalīsies arī arch. E. 
Rozītis un māc. L. Vīksne.  Pēc 
dievk. saviesīgs brīdis baznīcas 
apakšējās telpās. 

Sandiego latv. ev. lut. dr.  
(Grace Lutheran Church  3993 
Park Boulevard, San Diego, CA 
92116). dievk. 10. sept.; pēc 
dievk. kafijas galds. Izziņas: 
www.sandiegodraudze.com  vai  
www.sandiegodraudze.us 

dr. (425 Hoffman Ave.):  4. sept., 
9. sept., 18. sept. dievk.  plkst. 
11.00. Māc K. Žols. Pēc dievk. 
kafijas galds. Informācija: www.
lvnc.org    

.: 
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   

(11710 
- 3rd Ave. N. E. Seattle, WA 
98125):  11. sept. plkst. 10.30 
dievk. ar dievg., ērģ. Dr. A. 
Āboliņš.  18. sept. plkst. 10.30 
dievk. vadīs diak. G. Galiņa, ērģ.  
Dr. A. Āboliņš.  25. sept. plkst. 
10.30 dievk. angļu val., ērģ. Dr. 
A. Āboliņš; pēc dievk. Bībeles 
sunda. Māc. D. Cilne, tālr.: 206 
-674-9600; e-pasts: cilnis@eart-
hlink.net  Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org  

 
lut. dr.: „Mūsu Pestītāja” (Our 
Savior) baznīcā (301 – 58th Str. 

S.,  St. Petersburg, FL 33707)  18. 
sept. plkst. 2.00 dievk. 2. okt. 
plkst 11.00  biedrības namā 
Pļaujas svētku svētbrīdis un gro-
ziņu azaids. Bībeles stunda 
biedrības namā: 11. sept., 25. 
sept. un 9. okt. plkst. 11.00.  
Māc. A. Pelds,  draudzes priekš-
niece A. Norberga.

  
lut. dr. (400 Hurley  Avenue, 
Rockville MD 20850-312,  tālr. 
bazn.: 301-251-4151):   Māc. A. 
Vārsberga Pāža, tālr.: 301-293-
2052; e-pasts: macavp@yahoo.
com   Informācija: http://www.
dcdraudze.org  

S A R Ī K O J U M I   D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts 17 . lpp.)



2011. ga da 3. septembris - 16. septembris 19 LAIKS

MATĪSS KUKAINIS

ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA MEŽA                                                1. 
APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMOS;
MEŽA TAKSĀCIJAS (PROJEKTA) IZSTRĀDE;2. 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA;3. 
MEŽA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;4. 

5. JAUNAUDŽU KOPŠANA,ROBEŽU ATJAUNOŠANA;
6. EIROPAS LĪDZEKĻU PIESAISTE MEŽA ĪPAŠUMIEM.

ASV- Ivars A.Petrovskis 
504 Grand Avenue N.E. 
Grand Rapids,MI 49503 

Tel:(616)454-8012 
Email:latcreun@tds.net 

LV- Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,

Rīga LV 1005
Tel;(371)29115477

Email: arniszv@gmail.com

ASV- Sigurds Strautmanis
9995W.NORTH AVE ,356
Wauwatosa,WI 53226

Tel;(414)6070390

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

SIA “  JAUNLAUCIŅI” 
VEIC  MEŽA  ĪPAŠUMU  APSAIMNIEKOŠANU:

ZANES TREIMANES 
MĀKSLAS DARBU SKATE 

no 17. semtebŗa līdz 16. oktobrim 2011 

BWAC 499 Van Brunt St. Brooklyn, 

NY 11231

Pieņemšana 17. septembrī no plkst. 2- 5 

zanetreimanis.com

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUT. DRAUDZE 
PIEŠĶIR

ARTURA JULLAS STIPENDIJAS
Līdz $10,000. – kopsummā, kā finansiālu atbalstu centīgiem 

universitātes, koledžas vai kādas citas valsts atzītas augstākās 
mācību iestādes studentiem.

Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas 
akadēmiskās sekmes, bet arī interesi un spējas uzturēt un 

veicināt latviešu valodas, kultūras un sabiedriskās vērtības.
Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā 

dzīvojošiem studentiem. Pieprasītājiem jāiesniedz savas dzīves 
apraksts, kurā minēti sasniegumi, aktivitātes un nākotnes ieceres.

Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku – 
piemēram, skolotāju vai mācītāju atsauksmes iesūtāmas līdz 

šā gada 1. novembrim draudzes priekšniekam
Gvīdo Bergmanim

678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510,       
tel: 707-748-0138, fax: 707-748- 0971

Džeimss Danns (James Dunn, 
Chaiman of the State-War-Navy 
Coordinating Committee) 9. 
martā par  baltiešiem izdeva me -
morandu, kas tika apstiprināts 
15. martā (SWNCC 46/1):

Since up to the present the 
United States Government has 
not formally recognized any ter-
ritorial changes brought about by 
the present war in Europe, 
Latvians, Estonians, Lithuanians 
and Poles whose homes are east of 
the 1939 line of demarcation or of 
the Curzon Line cannot be repa-
triated to the Soviet Union unless 
they affirmatively claim Soviet 
citizenship.  

Par ASV nostāju sekoja zi -
ņojums Anglijai 25. martā, pie-
minot, ka rīkojums  stājas spē  kā 
nekavējoties, negaidot at  bildi  no 
angļiem. Jāievēro, ka Ārlietu 
ministrija (State Depart ment) 
baltiešu bēgļus un baltiešu 
kaŗavīrus nešķiroja. Tikai vēlāk, 
1945. gada decembrī,  General 
Eisenhower USFET Headquaters  
Latvijas Sarkanajam Krustam  
paziņoja: 

…that nationals of the 
Sovereign Republics of Estonia, 
Latvia, and Lithuania will be 
accorded the treatment of neutral 
displaced persons if they were 
displaced for reasons incident to 
the war. The Latvian Red Cross, 
however, has been informed one 
way or another that “These stip-
ulations had been limited to the 
effect that all Latvians who had 
served in the Wehrmacht  should 
not be considered as Dps and 
ought to be excluded from camps 
on the same line as Latvian 
Nazis. 

Jāpiemin, ka tolaik ASV bru-
ņoto  spēku noskaņojums kopu-
mā bija labvēlīgs Padomju Sa -
vienībai, toties Ārlietu ministrija 
(State Department) bija labvēlīga 
baltiešiem.

B. Šeparda viedoklis ir: baltieši 
bija izglītoti, organizēti, kārtīgi 
utt., bet viņi bija fašisti. Taču 
nekādā gadījumā nedrīkst kādai 
tautai uzvelt kopīgu vainu (col-
lective guilt);  pret tādu rīcību ir 
jācīnās.  J. Rislaki savā grāmatā 
,,Maldināšana: Latvijas gadījums” 
pietiekami spilgti aprakstījis, ka 
baltiešu apmelnošana nebūt nav 

jauna parādība. Līdztekus krie-
viem ar to nodarbojas angļu 
kreisi noskaņotie vēsturnieki. 
Pārstei gumu droši vien sagādās 
vēl neizdotā Kristofera Heila 
(Chris topher Hale) Hitler’s 
Foreign Executioners: Europe’s 
Dirty Secret. 

Ja  pareizi saprotu prof. G. Ķe -
niņa domu, pieminot ģenerāli 
Džonu Šalikašvili, viņš ieteic 
mums ignorēt apvainojumus, 
ignorēt mūsu vēsturi, un tad it 
kā baltiešu traģiskais liktenis tiks 
aizmirsts Tam es nekādā ziņā 
nevaru piekrist. 

Līdztekus J. Rislaki par šo 
tematu rakstījis arī Andrievs 
Ezergailis – Nazi/Soviet Disin-
formation about the Holocaust: 
Daugavas Vanagi who are they? 
Revisited. Par Latviešu leģionu  
grāmata ir Andrievam  Ezer gai-
lim The Latvian Legion – Heroes, 
Nazis or Victims?, Mirdzai Kates 
Baltais Latvion Legion – Selected 
Documents. Minētie ASV doku-
menti atrodami Foreign Relations 
of the United States, 1945, V. 
1075-1077.

Māris Mantenieks

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Kliedējot ,,neskaidrību un apjukumu” 
(Turpināts no 2. lpp.)
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Cik spožas būs jaunās 
zvaigznes?

No 31. augusta līdz 18. sep-
tembrim Lietuvas pilsētās Pa -
nevēžā, Šauļos, Alītā, Klaipēdā, 
Viļņā un Kauņā risināsies 37. 
Eiropas meistarsacīkstes bas-
ketbolā vīriešu valstsvienībām. 
Par čempionu lauriem spēkiem 
mērosies 24 Vecā kontinenta 
vienības. Arī Latvija būs šo pre-
tendentu skaitā.

Līdz šim Latvija, ieskaitot arī 
pirmskaŗa meistarsacīkstes, Ei -
ro  pas meistarsacīkstēs pieda-
lījusies desmit reizes. Visaugstākie 
panākumi gūti tieši pirmās 
brīvvalsts laikā, kad 1935. gadā 
Ženēvā mūsu basketbolisti kļuva 
par pirmajiem Eiropas čempio-
niem, 1937. gadā Rīgā izcīnīja 
sesto vietu,  1939. gadā Kauņā 
bija otrie.

Pēc neatkarības atjaunošanas 
mūsu basketbolisti līdz šim ir 
piedalījušies septiņos Vecā kon-
tinenta meistarsacīkšu fināl-
turnīros. Augstākā vieta izcīnīta 
2001. gadā, kad mūsu groza 
bumbas spēlētāji Turcijā izcīnīja 
astoto vietu. 1993. gadā Latvija 
bija desmitā, 1997. – ierindojās 
16. vietā. Savukārt 2003., 2005., 
2007. un 2009. gadā nācās 
samierināties ar 13. vietu.

“Tagad vai nekad!” vietā 
“Mēs gribam cīnīties par 
Latviju!”

2009. gadā zem Latvijas valsts-
vienības karoga lietuviešu tre-
neŗa Ķēstuša Kemzūras vadībā 
bija pulcētas visas labākās mūsu 

Ineta Radēviča trešā pasaulē ar ceļazīmi uz Londonu

basketbola zvaigznes, Nacionālās 
Basketbola asociācijas (NBA) 
vienības Goldensteitas Warriors 
centra spēlētāju Andri Biedriņu 
ieskaitot. Cerības bija lielas, 
turklāt kaislības uzkurināt 
palīdzēja Latvijas Basketbola 
savienības (LBS) darbinieku 
izdomātā devīze “Tagad vai 
nekad!”.Diemžēl viss beidzās jau 
grupu turnīra fazē, kuŗā Latvija 
spēja izcīnīt tikai vienu uzvaru 
pār Vāciju, ar kuŗu nepietika, lai 
kvalificētos tālākajām cīņām. 
Rezultātā nācās samierināties ar 
13. vietu.

Latvijas valstsvienības jaunais 
galvenais treneris Ainars Ba -
gatskis komandas rindās ir 
iesaistījis vairākus jaunos spē-
lētājus. Savukārt vienības devīze 
šogad daudz pieticīgāk un 
mērķtiecīgāk – “Mēs gribam 
cīnīties par Latviju!”

Ar jaunajiem spēlētājiem 
uz Lietuvu

Latvijas valstsvienība gata-
vošanos Eiropas čempionātam 
uzsāka 20. jūlijā. Kandidātu 
sastāvā tika iekļauti 14 spēlētāji, 
lai arī sākotnēji tajā bija 20 bas-
ketbolisti. Pieredzējušākais spē-
lētājs ir Spānijas ACB līgas 
vicečempions Jānis Blūms (Bil-
bao Bizkaia Basket), kas iepriekš 
startējis 2005., 2007. un 2009. 
gada finālturnīros. Vairāki izla      
ses kandidāti nevar startēt trau-
mu dēļ: Kristaps Janičenoks 
(VEF) ir savainojis potīti, 
Kaspars Bērziņš (VEF) veica 
ceļgala operāciju. Tāpat izlasē 

nav Andŗa Biedriņa un Kaspara 
Kambalas.

Likumsakarīgi bija arī jaunās 
vienības zaudējumi pirmajās 
pārbaudes spēlēs. Latvijas valsts-
vienība ar 91:94 zaudēja Lietuvas 
studentu izlasei un ar 63:73 
piekāpās Slovēnijas valsts vie-
nībai. Pēc tam sekoja divas 
spēkošanās ar Krievijas basket-
bolistiem, piedzīvojot zaudē-
jumus ar 68:87 un 59:84. Piektajā 
pārbaudes spēlē pirms Eiropas 
čempionāta finālturnīra Latvija 
ar 75:95 zaudēja meistarsacīkšu 
saimniekiem Lietuvas valsts-
vienībai. Sekoja divas pārbaudes 
spēles ar Gruziju. Pirmajā no 
tām tika piedzīvots zaudējums 
ar 79:83, taču otrā izcīnīta ilgi 
gaidītā pirmā uzvara ar 84:73. 
Panākums tika gūts arī pēdējā 
pārbaudes mačā ar Lielbritanijas 
komandu – 74:51.

Cik tālu Ineta Radēviča aizlēks Londonas Olimpiskajās spēlēs?

Pasaules meistarsacīkstēs viegl-
 atlētikā Dienvidkorejas pil sētā 
Tegu Latvijas sporta draugus 
iepriecināja Eiropas čempio ne 
tāllēkšanā Ineta Radēviča. Pē -
dējā mēģinājumā viņa ar 6,76 m 
tālu lēcienu izcīnīja bronzas 
medaļu. Inetas lēcienu serija bija 
stabila: 6,61 – 6,63 – 6,66 – 6,61 
– x – 6,76 m. Pēc Latvijas neat-
karības atjaunošanas tā ir pirmā 
mūsu vieglatlētu medaļa pa -
saules meistarsacīkstēs (Tādu 
pašu god    algu šķēpa mešanā ir 
izcīnījis  arī Dainis Kūla 1983. 

gadā, bet viņš startēja PSRS iz -
lases sa  stāvā.)   

Par pasaules čempioni ar vie-
nīgo ieskaitīto lēcienu 6,82 m 
tālumā otro reizi pēc kārtas 
kļuva amerikāniete Britnija Rīse,  
par sudraba medaļnieci kļuva 
Krie vijas tāllēcēja Olga Ku -
čerenko, kuŗa Radēviču ap -
steidza tikai par vienu (!) centi-
metru.

Ar pasaules meistarsacīkstēs 
sasniegto rezultātu Ineta Radē-
viča garantēja tiesības startēt 
arī 2012. gada Londonas Olim-

piskajās spēlēs. Radēviča 2010. 
gadā uzvarēja Eiropas meistar-
sacīkstēs, šosezon pirms starta 
Tegu viņa nebija lēkusi tālāk par 
6,60 metriem.

Otra mūsu valsts pārstāve Lau-
ma Grīva ar 6,27 m tālu lēcienu 
palika 23. vietā.

Igors Sokolovs veseŗa mešanā 
kvalifikācijas sacensībās ierin-
dojās 10. vietā – 72,95 m.

Ronalds Arājs 100 m priekš-
skrējienā finišēja piektajā vietā  
(10,52) un 56 sprinteŗu konku-
rencē ierindojās 31. vietā.

Trīs dienas Adelaides jaunajā, 
modernajā  peldēšanas centrā 
Marionā risinājās Dienvid-
austrālijas jauniešu īsbaseina 
peldēšanas meistarsacīkstes (SA 
Age Short Course Swimming 
Championships). Tajās piedalījas 
trīs latviešu meitenes un divi 
zēni. Viņi ieguva| dažāda kalu-
mu medaļas. Sadale bija vecuma 
grupās no 11 līdz 18 gadiem. 
Katras sacensības finālā pirmo 
astoņu vietu ieguvēji nopelnīja 
punktus savam klubam.

Veiksmīgākā bija Krista Cep-
līte, startējot 12 gadu klasē. Viņa 
ieguva piecas zelta, divas sudra-
ba un   vienu bronzas medaļu, kā 
arī vienu ceturto vietu;  laboja 
divus pavalsts rekordus un 
saņēma Maidstone trofeju par 
labākajiem rezultātiem sievietēm. 
Krista bija pirmā 200 m, 400 m 

Latvijas basketbola valsts vie-
nības galvenais treneris Ainars 
Bagatskis pēc pārliecinošās uzva-
ras pēdējā pārbaudes spēlē pār 
Lielbritanijas izlasi akcentēja ko -
mandas pakāpenisko progre su 
sagatavošanās laikā, kā arī 
aicināja saglabāt reālitātes izjūtu. 
“Lietuvā mums būs darīšana ar 
Eiropas elites komandām, kas 
mūs pārbaudīs vēl bargāk. Re -
dzēsim, ko esam vērti,” teica 
Bagatskis. “Jau trešo spēli pēc 
kārtas pieļāvām ļoti maz kļūdu 
(visā spēlē sešas) un bija maz 
sasteigtu uzbrukumu. Ja soda 
metienu precīzitāte pirmajā 
puslaikā būtu bijusi labāka, 
iespējams, spēles liktenis būtu 
izšķirts jau daudz agrāk. Uzvaru 
mums neviens nedāvināja, paši 
to izcīnījām. Ar labu aizsardzību, 
ar labu balansu starp uzbruku-
miem no soda laukuma un 

trīspunktu metieniem. Palīdzēja 
arī psīcholoģiska nianse. Visu 
cieņu Lielbritanijas vienībai, 
kuŗā ir spēlētāji no NBA un 
labiem Eiropas klubiem, tomēr 
tā nav ne Lietuva, ne Krievija. 
Mūsējie nejuta tik lielu psīcho-
loģisko spiedienu, spēlēja daudz 
mierīgāk, ar lielāku pārliecību. 
Ceru, ka pēdējās labi aizvadītās 
spēles mums palīdzēs parādīt 
visu, ko protam. Cits jautājums, 
vai ar to pietiks uzvarām pār ļoti 
spēcīgiem pretiniekiem.”

Latvija spēlēs B grupā 
Šauļos

Eiropas 37. meistarsacīkstēs 
startēs 24 vienības, kas pirmajā 
fazē sadalītas četrās grupās. A 
grupā spēlēs Spānija, Turcija, 
Lietuva, Lielbritanija, Polija un 
Portugāle. B grupā būs Serbija, 
Francija, Vācija, Izraēla, Italija 
un Latvija. C grupā - Grieķija, 
Chorvātija, Melnkalne, Maķe-
donija, Bosnija un Hercegovina 
un Somija. D grupā - Slovēnija, 
Krievija, Beļģija, Gruzija, Bulgā-
rija un Ukraina.

A grupas komandas spēlēs 
Panevēžā, B grupas vienības, arī 
Latvija, sacentīsies Šauļos. Otrā 
posma spēles risināsies Siemens 
arēnā Viļņā, medaļas tiks sada-
lītas Kauņā. Abas meistarsacīkšu 
finālistes automātiski kvalifi-
cēsies 30. olimpisko spēļu bas-
ketbola turnīram Londonā. Ko -
man das, kuŗas ierindosies no 
trešās līdz piektajai vietai, cīnīsies 
olimpiadas kvalifikācijas tur-
nīrā.

J. Erenbergs

Viens no Latvijas vienības labākajiem spēlētājiem Jānis Blūms 

(DA rekords) un 800 m distancē 
brīvā stilā, 200 m un 400 m stilu 
peldējumā (medley; DA rekords); 
otrā - 100 m stilu peldējumā un 
200 m krūšu peldējumā. (brasā), 
trešā - 200 m peldējumā uz 
muguras, ceturtā 100 m  pel-
dējumā tauriņstilā.

Pirms sacensībām Adelaidē 
Ceplīte bija uzvarējusi 400 m un 
800 m distancē brīvajā stilā 
Latvijā. Kristas vecāki ir Kārlis 
un Aija Ceplīši (Kārļa vecāki - 
Edgars un Malda Ceplīši); 
ģimene jau vairākus gadus dzīvo 
Dubajā.

Tamāra Līduma izcīnīja zelta 
medaļu 12 gadu klasē 100 m 
brīvā stilā, sudraba - 50  m brīvā 
stilā, bronzas - 50 m uz muguras, 
kā arī ceturto vietu 200 m brīvā 
stilā, piekto vietu 400 m brīvā 
stilā, sesto vietu  100 m peldējumā 

uz muguras, septīto vietu 200 m 
peldējumā uz muguras un 100 
m stilu peldējumā. Tamāras 
vecāki ir Ilmārs un Zinta Līdumi 
(Ilmāra vecāki - Aivars un Māra 
Līdumi).

Tamāra nopietnāk sākusi  pel-
dēt tikai pirms diviem gadiem, 
bet jau piedalījusies vairākās 
Austrālijas skolu meistar sa  cīks  -
tēs. Tagad trenējas sešas reizes 
nedēļā. Viņa izraudzīta pārstāvēt 
Dienvidaustrāliju nākamgada 
aprīlī Austrālijas jauniešu īsba-
seina meistarsacīkstēs Brisbenā.

Liene Brūns ieguva trīs bron-
zas medaļas 13 g. klasē: 200 m 
krūšu peldējumā, 200 m uz 
muguras un 200 m stilu 
peldējumā, kā arī  ceturto vietu 
200 m brīvā stilā, 100 m krūšu 
peldējumā un 100 m stilu 
peldējumā, piekto vietu 100 m 

brīva stilā un sesto vietu 400 m 
brīvā stilā. Viņas vecāki ir Uldis 
Brūns un Ilze Ostrovska (Ulža 
māte Biruta Brūns, Ilzes - Anita 
Ostrovska  dzīvo Latvijā). Liene 
iesākusi peldēt piecu gadu 
vecumā, bet nopietnāk pievēr-
susies peldēšanai 2007. gadā, kad 
visa ģimene dzīvoja Latvijā. Ta -
gad viņa trenējas sešas reizes 
nedēļā. Māte Ilze savulaik 
peldējusi brīvā stila gaŗās dis-
tances - 200 m līdz 800 m, bijusi 
arī Latvijas meistare un vēl tagad 
piedalās veterānu sacensībās.

Arons un Lachlans Hanti 
(Hunt) ir brāļi. Arons peldēja 14 
g. klasē. Viņa godalgu krājumā ir 
trīs sudraba medaļas - 50 m 
brīvā stilā, 50 un 200 m tauriņstilā 
un septiņas bronzas medaļas - 
400 m brīvā stilā, 50 m un 200 m 
uz muguras, 100 m un 200 m 
stilu peldējumā., 200 m krūšu 
peldējumā. un 100 m tauriņstilā, 

kā arī ceturtā vieta 100 m brīvā 
stilā, 100 m uz muguras, 100 m 
krūšu peldējumā, piektā vieta 
200 m brīvā stilā. Šī gada aprīlī 
Arons bija piedalījies arī Aust-
rālijas jauniešu meistar  sacīkstēs 
un ieguvis bronzas medaļu. Viņš 
iedalīts arī DA izlasē Austrālijas 
jauniešu īsbaseina meistar sa-
cīkstēm Brisbenā nākamgada 
aprīlī.

Lachlans 13 gadu klasē ieguva  
bronzas medaļu 800 m brīvā 
stilā, septīto vietu 200 m brīvā 
stilā un 200 m stilu peldējumā, 
kā arī astoto vietu 50 m un 100 
m uz muguras,  100 m stilu 
peldējumā un 200 m uz krūtīm. 
Brāļu vecāki ir Liāna un 
Kristofers Hanti (Liānas vecāki 
Valdis un Dace Pētersoni). Abi 
brāļi sāka peldēšanu jau no 
mazotnes. Tagad spēlē arī fut-
bolu.  

G.E.B.

Latviešu peldētāji gūst medaļas Adelaidē
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And frankly, it was quite a 
shock. It was big. It was a real half 
mile walk along a tar road to the 
mess hall. No more dirt roads.
The Viddusskola was separated 
from the camp and it felt like its 
own world. Except for when we 
went to eat or swim. We ate in 
shifts, and I would see my young-
er sister waiting outside the mess 
hall as I exited for the Kantine for 
treats. She was at camp, I was in 
Vidusskola. Never the two shall 
meet. At least that’s how it felt 
back then. 

Fast forward 20 years and I’m 
back in Garezers. But this time I 
have my mother, a grandmother 
now, and my daughter of 4 along. 
We have signed up for 3x3 a fam-
ily camp, or so they say.  It’s really 
a language and culture camp, and 
three generations are able to 

attend. In reality, if you have 
infants and toddlers along, it 
turns into is a marathon of sorts. 
We wake up to the sound of 
Latvian music being played over 
the speaker system,  someone 
talking about the upcoming day’s 
events and a gentle push to get 
out of bed, and get to breakfast at 
the mess hall. Camp activities 
start at 9am and go until noon, 
but if you have a young child I 
quickly learned to drop any 
expectations of learning to throw 
a pot in ceramics or to get 
informed on the latest political 

musings from Latvia. By the time 
we ate, changed a pull-up and 
walked up to the child-care area, 
I was ready for a break! (And 
some “real coffee!) I would drop 
off my daughter, and a few years 
later, my son, and take off back to 
the Vidusskola for a break. I 
would pick up the room, make 
myself a stronger cup of coffee 
and either nap or read until 
lunchtime. Because after lunch 
the kids went swimming and I 
wanted to go along and get some 
sun and have some fun as well.  I 
could go on about my years of 
going to 3x3 as my children have 
grown from infant to preteen,  
but basically each time it’s been 
uber tiring and extremely fun 
and rewarding at the same time. 
Over the years I’ve learned to just 
enjoy hand building with clay 

and made some new and mean-
ingful friendships.

At some point I decide I will 
not bring my children to Nometne 
at Garezers. What do I do instead? 
I head to the Catskills in NY 
state. A friend of mine there, 
whose children are of similar age, 
has summoned me there and I 
am only too happy to go on this 
wild three day road trip with my 
mother and three small children. 
(Bless your heart mom!) I know 
that Katskili are smaller than 
Garezers only due to the fact that 
I attended a Latvian World Wide 

Scout and Girl Guide Jamboree 
at the age of 12. It rocked! Big 
woods and a small lake I could 
almost see from the welcome 
gate. It was like Mezvidi, small 
and cozy. I decided that it is bet-
ter for my kids to be at a small 
camp for their first overnight 
camp experience and for me to 
hang with a dear friend for two 
weeks in the woods. I was right. 
Katskili was a  great camp experi-
ence for all of us, grandma 
included! I do it all again the fol-
lowing  year, only this time I look 
for cheap flights and sack the 3 
day drive from MN to NY. Also a 
good choice.

Fast forward another 5 years or 
so and I am back at Garezers 
again. This time to send my 12 
year old extravert to Sagskola, a 
middle school version of camp. 
Not Viddusskola and not 
Nometne, but a new develop-
ment, probably started by some 
smart parent-teacher-volunteer 
that knew the research on Middle 
School development. Good call. 
Like a typical hormonal Middle 
Schooler she dragged her heels 
into the van telling me that she 
never had intended to go to camp 
at Garezers. My middle child is in 
Nometne and with a close friend 
from our city of Minneapolis. He 
is hard to please, but in general, 
even with a broken collar bone 
and arm in a sling, the boy toughs 
it out. The result? The two weeks 
were a hesitant thumbs up. 
Perfect. My youngest, always try-
ing to keep up with the older two 
announces to me on day two of 
the Preschool day-amp, BizBiz 
berni, that “this is for babies” and 
she wants to march straight over 
to the sleep over part of the camp. 
Perfect. Or is it?

All is perfect, except that I have 
not registered her for the sleep-
over camp, but the day camp for 
a full 2 weeks. She is only 6 after 
all and how could I have expected 
her to sleep in a cabin with girls 
she didn’t know for 2 weeks? 
Never mind that I am in Atbalsis 
(a private Latvian lodging area 
just down the road and not a part 
of Garezers. In fact, people can 

go to Garezers for years and never 
find out about Atbalsis. It’s a 
secret resort of sorts. And quieter 
at night than Dzintari, an area of 
Garezers. Oops! Now you know. 
) and plan to stay the entire 2 
weeks they are in camp. I have 
my mom and our one year old 
small dog, Rimi  (named after 
our trip to Latvia last summer) 
along.  So enough with day-camp 
says the 6 year old and she con-
vinces me to “go ask” when she 
can start sleeping over at “real” 
camp. So, off I go to speak to the 
Camp Director. Lucky for us 
there were a few other 6 year old 
girls whose parents only signed 
them up for the first week of the 
two week camp. We get one of 
their slots and after a few tears, 
mainly mine, they are all sleeping 
away from me. What to do? What 
to think? How to spend the rest 
of my time at Garezers and 
Atbalsis? I really hadn’t planned 
for this much “free” time.

The next day I took a little walk 
and saw someone sporting a  
Tshirt with the wording “Kas 
notiek Garezera, Lai paliek 
Garezera”. Interesting. A direct 
translation from “What happens 
at X, stays at X.” A very American 
quote in my mind and not Latvian 
at all. Later I see that same Tshirt 
for sale at the Kantine, a dark lit-
tle shop with half empty shelves 
and loads of artificially colored 
candy and Schwann’s ice cream 
for sale. All for the kiddies after 
lunch while at camp. Is this Tshirt 
trying to tell me something? Is it 
precisely this reason I have stayed 
away from Garezers all these 
years? There are areas in Garezers, 
more persisely, Dzintari, that 
have quite the reputation for 
heavy partying on weekends. 
Especially 4/2 Volleyball week-
end. I had this “Been there, done 

that” attitude all these years about 
Garezers and especially about  
Volleyball weekend. I just didn’t 
feel like I had to go back to all 
that drinking and partying. And 
I didn’t. After I graduated from 
Vidusskola, I went to work at 
Kursa, the Washington State 
High School camp . 

There is a lot more to Garezers. 
And there is a lot more to being 
Latvian. And speaking in Latvian, 
or at least trying to speak it while 
in Garezers or trying to learn it, 
trying to improve your vocabu-
lary, trying to read it (try and 
modern novel like a Dan Brown 
translation!), trying to write, try-
ing to keep up on current events 
and elections and politics (There 
is a lot to keep up on right now!), 
trying to learn new songs (from 
Gustavo’s rap, Ilgi  or Suitu 
Sievas), is a large part of that. 
Trying just a little bit, even if it’s 
hard. Or because it is hard. 
Drinking a case of beer and sing-
ing “Alus Ezerins” just doesn’t cut 
it in this Latvian’s eyes.  Culural 
identity is very personal and can 
be very profound.  We all have 
our own stories and our own 
voices and we can chose how to 
use them.  Because “Kas notiek 
Garezera” (What happens in 
Garezers.) is a lot of really neat 
stuff that many, many people put 
a lot of effort in to all year long, 
not just from June to August. “Lai 
paliek Garezera” (Let it stay in 
Garezers.) is cutting ourselves 
short. Bring it home, wherever 
your home may be, and be that 
proud Latvian all year, not just 
for a few summer weeks. And be 
grateful that you have a place like 
Garezers  to come to and maybe 
even take it a step further one 
summer, and find a summer 
camp in Latvia.

(Continued from page 4)

Rita Pelēcis and Jauno Laiks editor Dainis Mjartāns at 3x3 camp 
in Garezers

Nometne at Garezers
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L atv i jā  un Ameri k ā

Kopš pirmās viesošanās reizes 
Latvijā esmu pārdomājis savus 
dzīves uzskatus un dzīves prio-
ritātes. Esmu sapratis, ka Latvija 
ir mana dzimtene un mājas, 
kurās es būtu dzimis un uzau-
dzis, ja šo iespēju nebūtu at -

Nekurzemes sapnis piepildījies
Ņujorkietis Aleksis Visners (DJ N.O.E.) stāsta par piedzīvoto Latvijā

ņēmusi man Padomju Savienī-
bas okupācija. Esmu uzaudzis 
Ņujorkā, pilsētā, kas tiek dēvēta 
par greatest city in the world, bet 
manas un manas dzimtas sak -
nes ir un paliks Latvijā.

Vēlos pateikt lielu paldies 
visiem cilvēkiem, kuri man pa -
līdzēja un deva iespēju viesoties 
Latvijā, bet vislielākais paldies 
manai mammai, jo viņa bija šīs 
vizītes idejas kaldinātāja un pa -
matlicēja.  Mūs pārsteidza ļoti 
patīkama ziņa, ka mammai tiks 
pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis. 
Un pēkšņi mans sapnis sāka kļūt 
par īstenību. Man bija iespēja 
redzēt, kā mammai pasniedz 
ordeni Latvijas Valsts prezidents, 
un vizītes laikā Latvijā mani 
uzaicināja uzstāties kā DJ    
N.O.E. Rīgā un vēl citās Latvijas 
pilsētās.

Mans aizraujošais ceļojums 
sākās brīdī, kad tikko kā biju 
piezemējies Latvijā, jo tās pašas 
dienas vakarā es devos uz Saldu 
(pilsēta Latvijas rietumu daļā), 
lai uzstātos klubā „Ciecere”. Šī 
bija pirmā reize, kad uzstājos 
Latvijā, un viss notika tiešajā 
ēterā! Man ļoti patika šī uz  stā-
šanās, un cilvēku atsaucība bija 
lieliska. Tusiņš ritēja pilnos ap -
grie zienos līdz rīta gaismai.

Citā klubā, kas atrodas Vecrīgas 
pašā sirdī, „Pulkvedim neviens 
neraksta” es uzstājos līdz agrai 
rīta stundai, un tieši šeit piepil-
dījās mans teiciens “Never Stop 
Partying!”. Atmosfēra „Pulkvedī” 
bija enerģijas pārpildīta, un cil-
vēki prieka pilni dejoja līdz rī -
tam. Klubs „Tonuss”, kas atrodas 
Jelgavā, bija lielākais klubs,    
kādā es Latvijā uzstājos. „Tonusā” 

bija elpu aizraujoša atmosfēra, 
un publika nerima dejot visu 
nakti. Latvijas klubos neeksistē 
tāda lieta kā „last call”. Neatkarīgi 
no vietas, kur tu ej atpūsties 
Latvijā, vienmēr ir super ballīte.

Vislielākais piedzīvojums man 
bija, kad varēju spēlēt dziesmas 
dzīvajā ēterā kopā ar DJ RUDD 
vienā no populārākajām Lat -
vijas radio stacijām – Radio 
SWH. Debija Radio SWH man 
ļoti palīdzēja tikt pamanītam 
vietējo mūzikas industrijas pār-
stāvju vidū. Vizītes laikā es uz -
stājos kā viesis „Radio Bar”, kas 
ir viens no maniem favorīta klu-
biem Latvijā. Par šo iespēju man 
jāpateicas TI DOUBLE, kurš   
jau ilgus gadus veiksmīgi sadar-
bojas ar DELETE. DELETE  
tiešā mērā atbildīgs par manis 
iedvesmošanu pievērsties mū -
zikai. Tieši DELETE rekomen-

dēja mani Latvijas partneriem 
un veicināja manu uzstāšanos 
vairākos Latvijas klubos.

Ar DJ AI-VA un Ritma insti-
tūta palīdzību es spēju atrast īstu 
latviešu hip-hop, ko biju vēlējies 
izdarīt jau sen. Man bija iespēja 
izdzīvot un izjust, kur Latvijā 
rodas hip-hop, jo Ritma institūts 
ir vadošā hip-hop skola Latvijā. 
Es tur jutos ļoti gaidīts, un mani 
uzņēma ar lielu prieku. Es jutu, 
ka daļa no notikušā paliks no -
zīmīgā vēsturē, un esmu prie-
cīgs, ka varu būt daļa no tās.

Pateicoties notikumiem Lat vi-
jā, man ir patiesi lielāka skaidrība 
par savu nākotni mūzikas sfērā. 

Es plānoju atgriezties Latvijā 
un ar savu fanu un draugu at -
balstu sarīkot „The World’s Two 
Most Famous Latvian Hip-Hop 
DJ’s Tour.”

Rīgas padomju laika dzīvokļu 
vidējā cena samazinājušās trešo 
mēnesi pēc kārtas, turpretī gal-
vaspilsētas centra jauno un re -
novēto dzīvokļu cenas gada laikā 
ir strauji palielinājušās, -    tā la -
sāms nekustamo īpašumu kom -
pānijas Latio mājokļu tirgus pār-
skatā. Rīgas centra jaunajos pro-
jektos mājokļu cenas gada laikā 
kāpušas par 18%. Atseviš ķiem 
projektiem Rīgas centrā divu 
gadu laikā cenas augušas pat 50% 
apmērā. Kvalitatīvu dzī vokļu ce -
nas pirmskara mājās Vecrīgā ga -
da laikā palielinājušās par 18%. 
Eksperti norāda, ka cenu strau-
jais kāpums Rīgas cent rā saistīts 
ar pieprasījuma pie augumu, ko 
galvenokārt vei do ārvalstu pir-
cēji. Liela daļa     no tiem īpašumu 
iegādājas bijušās padomijas pil-
soņi, lai izmantotu iespēju sa -

Nekustamais īpašums: interese par zemi un mežiem
ņemt ter miņuzturēšanās at - 
ļauju. Tuvajā centrā vidēji labu  
dzīvokļu cenas jūlijā bija 900–
1200 eiro par kvadrātmetru, bet 
remontētu – 1200–1500 eiro par 
kvadrāt metru. Kā norāda Latio, 
ļoti labu dzīvokļu renovētās mā -
jās cenas centrā ir sākot no 2000 
eiro par kvadrātmetru, bet atse-
višķās mājās var sasniegt 5000 
eiro par kvadrātmetru. Tālajā 
centrā vidēji labu dzīvokļu cenas 
pirmskara ēkās bija 650–900   
eiro par kvadrātmetru, remontē-
tu – 900–1100 eiro par kvad-
rātmetru.

Pieprasīta ir lauksaimniecī-
bas zeme un meži

Latvijas zemes tirgū visvairāk 
pieprasīta ir lauksaimniecībā iz- 
mantojamā zeme. Cenas ir vis-

notaļ atšķirīgas. Latgalē 400–500 
latu, turpretī Zemgales un Kur-
zemes auglīgākos zemesgabalos 
tāds pats hektārs tiek pārdots  
par 1 500 un  pat vairāk  latiem. 
Eksperti norāda, ka visbiežāk  
lielas platības iegādājas kompā-
nijas, kas ir tieši saistītas ar tā -
dām valstīm kā Dānija, Zvied -
rija un Vācija. Galvenais iemesls, 
kāpēc Latvijas   zeme ir tik piepra-
sīta, ir tās zemā cena, salīdzinot 
ar Rietumeiropu un pasaulē pie-
augošais pieprasījums pēc lauk-
saimniecības produkcijas. Ār -
zemju kompānijām vai to       
meitu uzņēmumiem galveno -      
kārt interesē zemesgabali ne 
mazāki par 30 ha. Tiem, kas 
tagad vēlas iegādāties zemes īpa-
šumu, jāņem vērā, ka  viszemā-
kās cenas ir Latgalē, kur iesējams 
nopirkt hektāru pat par 200–  

Uzzini vairāk par 
Amerikas latviešu jauniešiem 

klagzdins@gmail.com

Vēja Zvani 2011

(Turpinājums 7. lpp.)

300 latiem.  Gadījumā, ja daļa 
īpašuma ir  mežs vai ir pieeja  
ezeram, cena var pacelties līdz  
700 latiem par hektāru. Jāsaka 
gan, ka daudzos nekustamo 
īpašumu sludinājumu portālos 
norādītā īpašumu cena nereti ir 
līdz pat 30% augstāka par reālo 
tirgus cenu. Latgalē pašlaik ir 
iespējams arī lēti iegādāties dzī-
vojamās ēkas, piemēram, glez-
nai najā Aglonas pagastā 105 
kvadrātmetru liela māja 300 
metrus no ezera ar 6ha zemes 
maksā tikai 7000 latus. Lauk-
saimniecībā izmantojamās ze -
mes lētuma ziņā otrais reģions   
ir Vidzeme. Tās ziemeļu un zie-
meļaustrumu daļā  hektārs labas 
lauksaimniecībā izmantojamas 
zemes maksā 500–600 latus.  
Vislabprātāk tiek pirkti zemes-
gabali, kuru platība ir 100 un 200 

hektāru liela. Pārdot ir iespējams 
arī zemes gabalus, kuros ir     
veikta meža kailcirte. Šī zeme 
tiek attīrīta un izmantota lauk-
saimniecībā. Tautiešiem, kam 
pieder neapstrādāta lauksaim-
niecības zeme, lieti zināt, ka 
iespējams saņemt kompensā-
ciju no lauku atbalsta dienesta. 
Lai tas notiktu, pietiek nokārtot 
zemes pieteikšanas procedūru 
par lauksaimniecībā izmantoja-
mu zemi, un reizi gadā nopļaut 
zāli. Tad uz zemes īpašnieka 
kontu tiks pārskaitīti 63 lati par 
katru nopļauto hektāru. Tās ir 
Eiropas Savienības subsīdijas, 
kas tiek piešķirtas lauksaim-
niecības atbalstam.   

DM  

 Izmantota  portālu varianti.lv 
un nozare.lv  materiāli

Šis ir Garezera vislielākais lep-
nums un prieks. Šinī vecumā 
mēs tagad saprotam, cik svarīgi 
ir, ka mēs kopjam mūsu latviešu 
kultūru te, Amerikā. Mēs sešas 
nedēļas mācāmies un beigās ir 
gala pārbaudījumi, kas nosaka, 
vai esam pārcelti uz nākamajo 
klasi. Absolvēt GVV ir liels gods. 
Pēc absolvēšanas plānojam at -
griezties Garezerā kā strād nie ki 

vai skolotāji, lai pa  teiktos Gar-
ezeram un tālāk koptu Garezera 
tradīcijas. Mēs sapro tam, ka Gar-
ezera nākotne tagad ir mūsu 
rokās. Mūsu paaudzē ir nākamie 
skolotāji, direktori, un adminis-
tratori. Uzkopt Gaŗezeru ir liels 
darbs un, lai to paveiktu, mums 
visiem ir jāstrādā kopā. Mēs 
nevaram aizmirst to lielo dāvanu, 
ko Dievs mums ir dāvājis – lat-
vietību. 

Ko nozīmē būt 
latvietēm Amerikā?

Raksta autores Tija Pūtele,  Ariāna Daukša

(Turpināts no 1. lpp.)

Tija Pūtele, Ariāna Daukša
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Ku ltūra

Kad tev radās interese par  
fotografēšanu?

Jau sen! Bet brīdis, kad pirmo 
reizi īsti ieraudzīju fotogrāfiju   
kā tādu, bija izbraukumā Īslandē 
16 gadu vecumā. Vēroju, kā mans 
tēvs fotogrāfēja baznīcu Reikja-
vīkas centrā: uzmanīgi izvērtēja 
apgaismojumu, leņķus, kom po-
zīciju… Tajā vakarā, skatoties 
viņa bildēs, (tolaik mans tēvs 
lietoja savu pirmo digitālo fo  to-
aparātu), bija skaidri redzams, 
cik labas tās iznākušas - bija kaut 
kas vairāk nekā tikai baznīcas 
attēls. Sāku saprast, ka fotogrā -
fija var būt kaut kas vairāk nekā 
tikai objektīva tēmēšana un po -
dziņas nospiešana. 

Vai ar fotografēšanu nodar-
bojies kā hobiju vai ar domām 
par profesiju?

Pagaidām vēl kā hobiju. Šad 
tad uznāk stipra vēlēšanās tikai 
fotogrāfēt un rediģet kadrus, bet 
neuzdrošinos pārmērīgi daudz 
laika tam visam veltīt, kamēr vēl 
nav pabeigta maģistrantūra. Ne -
būtu, protams, slikti, ja varētu ar 
savām fotogrāfijām nopelnīt 
kādu naudu - varbūt tas nākotnē 
notiks.

Vai fotomākslu esi apguvusi 
kādā skolā?

Pirmā un vienīgā fotogrāfijas 
klase, kurā piedalījos, bija vidus-

Patīk  netradicionāla pieeja
Saruna ar jauno fotogrāfi Kaiju Straumani

skolā. Viss bija pa vecam—dzī-
vojām pa tumšo telpu, pašiem 
bija filma jātin uz rullīšiem, pa -
šiem jāattīsta, iemācījamies strā-
dāt ar negatīviem utt. Skolotājs, 
protams, skaidroja arī par kadra 
kompozīciju un fotoaparāta d a-
ļām. Līdz tam visu biju apgu - 
vusi pašmācības ceļā. Uz vienu 
gadu arī brīvprātīgi pildīju tā 
saucamo „365 projektu“. Katru 
dienu uzņēmu vismaz vienu 
fotogrāfiju – galvenokārt paš-
portretus. Šo projektu pildot, 
iemācijos vairāk par vispārējo 
fotogrāfēšanas stilistiku, arī vei-
doju savu stilu. Iemācījos arī,      
kā strādā Photoshop, kas ir svarī-
gi  rediģēšanas procesā. Gandrīz 
100% no Photoshop zināšanām 
arī apguvu pašmācības gaitā (un 
vēl arvien mācos). Ar Photoshop 
no sākuma galvenais bija vien-
kārši paspēlēties ar visām op  ci-
jām: kas notiek, ja pielieku siltos 
toņus, kas notiek, kad paspēlē -
jos un nomainu gaismas, krāsas, 
ēnas slāņus. Derīgi arī bija ska-
tīties uz citu fotogrāfu dar -      
biem – ja iepatīkas kāds stils un 
ir interese to iemācīties, gandrīz 
vienmēr var atrast kādu infor-
māciju internetā. Patīkami ir   
tas, ka, lietojot Photoshop,  var 
veikt dažādas manipulācijas. 
Daž  reiz vajag tikai iztaisnot 

kadru vai nomaskēt kādu ūdens 
pleķi, kurš gadījies uz objektīva 
stikla, un gatavs ir.

Kas tev visvairāk patīk foto -
g rafēšanā?

Tas, ka var iemūžināt ne tikai 
vienu brīdi vai objektu, bet ar to 
dalīties ar citiem.Tas arī attiecas 
uz Photoshop lietošanu.  Kaut arī 
tajā dienā kosmiskie putekļi un 
krāsu švīkas varbūt nelidoja pa 
dārzu, bet tā es tajā brīdī tā jutos 
un tā es savu kadru arī iedomā-
jos, un, lūk, tā tas arī būs! Bieži 
iedomājos: „Nez, kā tie kalni un 
mākoņi izskatītos, ja es darītu šā, 
nevis tā... ja nogultos uz muguras 
ceļa vidū, ja uzstādītu statīvu un 
pati lēkātu pa kadru…“ Patīk arī 
netradicionāla pieeja un de  taļas. 
Ne vienu reizi vien esmu redzē-
jusi draugu fotogrāfijas, ku  rās 
esmu pieķerta, vārtoties pa zemi 
vai stāvot līdz pleciem pu ķu dobē. 
Fotogrāfēšana atļauj uzņemt to, 
ko fotoaparāts uztver un iedveš, 
ko cilvēks pats redz   un jūt.

Kāds ir tavs mīļākais fotogra-
fēšanas stils?

Man ļoti patīk pielietot nega-
tīvo telpu un “nenormālus” fo -
kusa dziļumus, tiecos arī uz da -
bisko apgaismojumu. Pēdējā lai-
kā ir iepatikušies siltāki toņi, bet 
esmu novērojusi, ka tas mainās 
ar gadalaikiem. Ziemā, piemē-

ram, turējos pie ietumšiem un 
nedaudz drēgniem toņiem. Kopš 
bērnības man ir visvairāk paticis 
Anzels Edamss (Ansel Adams). 
Lai gan viņa fotogrāfijas varbūt 
nav vissatriecošākās pasaulē, sva-
rīgi ir zināt un saprast, ka viņš 
bija cilvēks, kurš visu savu būtību 
ielika fotogrāfēšanā. Viņš bija 
cilvēks, kurš varēja palikt uz 

vietas stundām, pat dienām, vie-
nalga,  vasara vai ziema, gaidī-
dams tieši īsto brīdi, kamēr saule 
būs tieši pareizā vietā, kamēr 
ēnas un mākoņi būs tieši tur, kur 
viņš iedomājies. Tāda attieksme 
ir ļoti iedvesmojoša un padara 
Edamsa mākslu par vērtīgu un 
nozīmīgu.

Vēja zvani

Savas vizītes laikā Latvijā es 
viesojos Jūrmalā, Allažos, Bērzē 
un Siguldā. Okupācijas muzejs 
man atgādināja par stāstiem, 
kurus vectēvs mēdz stāstīt par 
Latviju. Pirmo reizi savas dzīves 
laikā es satiku savus radiniekus, 
kuri dzīvo Latvijā. Šeit es jutos 
laimīgs, jo izbaudīju katru dienu. 
Es bieži atceros jauko ceļojumu 
uz Rīgu un ar prieku sazinos ar 
jaunajiem latviešu draugiem.

Kā jau iepriekš minēju, manai 
mammai bija liela loma tajā, ka 
es viesojos Latvijā. Es pat vēlos 
teikt, ka viņa manā sirdī izveido-
ja Latviju un iemācīja man to 
mīlēt un cienīt. Tāpēc es vēlos 
vairāk pastāstīt par savu mam-
mu un manu bērnību.

Mana mamma uzauga pār-
vietoto personu nometnē Vācijā. 
Mans vectēvs bija Latvijas Na -
cionālā teātra orķestra čellists, 
bet vecmamma - aktrise. Mam-
ma uzauga, klausoties mūziku 
un jaukās pasakas, kuras mana 
vecmāmiņa prata ļoti interesanti 
nolasīt, tēlojot katru personāžu, 
lasot īpašā balss tembrā. Kad 
mammas vecāki runāja par Lat-
viju, tad mūzika netika spēlēta 
un pasakas netika stāstītas; viss 
kļuva ļoti nopietns. Mammas 
stāsti par dzimteni bija ļoti bē -
dīgi, viņa stāstīja par pazaudēto 
jaunību un nepiepildītajiem sap-
ņiem. Tajā brīdī Latvija kļuva  
ļoti tāla un nepieejama, gandrīz 
kā Nekurzemes sapnis. Viņa do -
māja, ka vairs nekad neredzēs 
Latvijas dzimtās āres. Mēs, visi 
četri bērni - es, mans brālis un 

abas māsas, tikām audzināti ar 
mīlestību pret Latviju, latviešu 
dziesmām un tradīcijām.

Mana mamma, Māra Trei-
mane, sāka savu karjeru 1985. 
gadā The Baltic Association To 
the United Nations (BATUN). Es 
mēdzu iet viņai līdzi uz darbu,   
jo biju vēl par mazu, lai varētu 
doties uz bērnudārzu. Es vizinā-
jos ar divriteni blakus telpā, 
kamēr mamma strādāja, un pēc 
gada jau biju pietiekami liels,     
lai spertu pirmos soļus bērnu-
dārzā.

BATUN bija neatkarīga orga-
ni zācija, kas informēja Apvie-
noto Nāciju Organizāciju par 
no  tikumiem Baltijas valstīs. 
Organizācijas mērķis bija sniegt 

liecības ANO par to, kā bijusī 
PSRS izturējās pret Baltijas valstu 
iedzīvotājiem.  Mēs, būdami vēl 
bērni, stāvējām Ņujorkas pilsē -
tas ielās ar plakātiem rokās, uz 
kuriem ar lieliem burtiem bija 
rakstīts: „Nyet Nyet Soviet”. 

Latvijas Ārlietu ministrija, no -
vērtējot manas mammas pūliņus 
un padarīto darbu, kā arī iegūto 
pieredzi un kontaktus, izteica 
piedāvājumu reprezentēt Latvi-
jas valsti ANO.

Latvijas vēstnieka ANO prom-
būtnes laikā misijas vadība tika 
uzticēta manai mammai. Strā-
dājot kopā ar vēstnieku, viņa bija 
atbildīga par visiem svarīgāka-
jiem projektiem un pastāvīgi 
piedalījās Apvienoto Nāciju sē -

Nekurzemes sapnis piepildījies
Ņujorkietis Aleksis Visners (DJ N.O.E.) stāsta par piedzīvoto Latvijā

dēs, vienlaikus strādājot arī par 
Latvijas misijas ANO preses sek-
retāri un nodrošinot veiksmīgu 
komunikāciju ar starptautiskām 
kopienām. Pašos Latvijas misijas 
ANO pirmssākumos tajā darbo-
jās tikai divi cilvēki: vēstnieks 
Aivars Baumanis un mana mam-
ma.

Mana mamma ir laba organi-
zatore, viņai piemīt īpašas spējas. 
Viņas neizsīkstošā enerģija un 
tālredzība paredzēt notikumus 
šajā darbā noderēja. Kopā ar 
vēstnieku viņa noorganizēja ļoti 
augsta līmeņa vizītes diviem bi -
jušajiem Valsts prezidentiem: 
Guntim Ulmanim un Vairai Vī -
ķei Freibergai, kā arī vairākiem 
bijušajiem Latvijas ārlietu mi -

nistriem un diplomātiem. Kad 
viesojos Rīgā, es satikos ar bijušo 
prezidentu Gunti Ulmani. Mūsu 
sarunas laikā viņš man teica, ka 
atceras mani kā mazu puiku. 
Sarunas beigās viņš jokojot teica, 
ka esmu mazliet izaudzis pa šo 
laiku. Latvijas delegācijas sastāvā 
mamma viesojās tik daudzās 
pasaules valstīs, ka man ir grūti 
visas atcerēties. Šveices šokolāde 
man vienmēr ļoti garšoja, bet 
labākais pūķis pasaulē ir taisīts 
Brazīlijā. Dzeguzes pulkstenis no 
Berlīnes mūs ar brāli un māsām 
modināja nakts vidū. Atzīstos, 
tas reizēm bija mazliet kaitinoši. 
Būtu interesanti mammai pavai-
cāt, vai viņa vēl joprojām tic, ka 
mūsu dzeguzes pulkstenis tā 
pēkšņi nokrita no sienas un 
saplīsa septiņos gabalos.

2010. gada 11. novembrī Rīgā 
mana mamma Māra Treimane 
saņēma Triju Zvaigžņu ordeņa 
virsnieces pakāpi. Saņemot or -
deni, viņai tika veltīti šādi vārdi: 
„Par nesavtīgu ieguldījumu Lat-
vijas Republikas pastāvīgās pā r-
stāvniecības Apvienoto Nāciju 
organizācijā, veidošanā un dar-
bības nodrošināšanā, un ilgga-
dēju darbību latvietības uzturē-
šanā un kopšanā svešumā lat-
viešu diplomātiskā, sabiedriskā 
un kultūras darbiniece Amerikas 
Savienotajās Valstīs.”

Es vēroju, kā viņa, asarām acīs, 
bet tajā pašā laikā ar smaidu un 
sirds vieglumu, uzrunāja audi-
toriju, sakot: „Cilvēks domā, bet 
Dievs dara. Gods kalpot Lat vi-
jai!”

(Turpināts no 6. lpp.)

Alekša māte Māra Treimane kopā ar  Valsts prezidentu Valdi Zatleru, Lilitu Zatleri un dēliem pēc 
Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanas Rīgas pilī 
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Biedrība „Latgales tradicionā-
lās kultūras centrs Latgaļu sāta ”, 
kas darbojas Varakļānu un Vi -
ļānu novados, var atskatīties uz 
ražīgi aizvadītu vasaru. Dekšāru 
pagastā 53 bērni piedalījās bied-
rības organizētajās tradicionālās 
kultūras nometnēs. Skolēniem 
no Latgales, Kurzemes, Rīgas, 
Itā lijas, Luksemburgas un Vāci-
jas bija lieliska iespēja apgūt se -
nās amatu prasmes, aušanu, ke -
ramiku, puzuru gatavošanu, 
folk  loru, mākslu, koklēšanu un 
latgaliešu valodu. Pasniedzēju 
vidū bija Zeimuļu ģimenes trīs 
paaudzes: 81 gadu vecā Vero -
nika Zeimule mācīja senu rotā-
jumu izgatavošanas veidu, vi -  

Tradicionālās kultūras nometne Latgaļu sātā
Agate
Vucina
Studē Biznesa 
augstskolā 
"Turība"

ņas meita, Dekšāru pamatskolas 
skolotāja Astrīda, aušanu, bet 
mazmeita Māra celaiņu aušanu 
un koklēšanu. Kā norāda viens 
no nometņu iniciatoriem, Dai -
nis Mjartāns: „Reti kur vēl mūs-
dienās varam sastapt šādu tradi-
cionālo prasmju pārmanto ja mī-
bu. Zīmīgi, ka pārnovadu bēr -
nos ir liela interese par latgaliešu 
valodu un kultūru.” 

Puiši bija sajūsmā par va  ra-
kļānieša Viktora Briškas latga-
liešu sporta dienu, kad sirmais, 
bet mūžam mundrais pedagogs 
iepazīstināja klātesošos ar tādu 
aizmirstu, bet interesantu spēli 
kā blikatu sišanu un trypa tō-
šonu. 

Lūk, kādās domās par pie dzī-
voto vasarā ir paši jaunieši. 

Ilze Cimdiņa no Rīgas:  "Lat-
gaļu sātā esmu jau trešo gadu, un 
man joprojām neapnīk. Šeit 
vienmēr būs ko darīt, šeit var 
izteikt savas domas mākslā. Šo -
gad man visvairāk patika krāsot  
ģipša maskas.” 

Lauma Berga no Rīgas: „ Es 
ap  brīnoju pasniedzējus, kā viņi 
ar mums tika galā un spēja ie -

mācīt tik daudz jauna. Pati esmu 
šeit iemācījusies spēlēt kokli. 
Man patīk Latgalē, jo cilvēki šeit 
ir spontāni un jautri. Man patīk, 
ka latgalieši aizstāv savu kultūru. 
Interesants visiem dalībniekiem 
bija „Latgales radio” apmeklē-
jums.” 

Māra Vidiņa: „Esmu tik pār-
steigta cik cilvēki šeit ir latviski. 
Rīgā neko tamlīdzīgu  nevar pie-
dzīvot.” 

Amanda Aparte  bija sajūsmā 
par loku un bultu izgatavošanu 
un iespēju pašai izšūt savu vai-
nadziņu. Lai gan Amanda dzīvo 
Luksemburgā pēc viņas teiktā, 
tas, kas notiek Latgaļu sātā viņai 
ir pašsaprotami, jo pati pieda -  
lās latviešu folkloras kopā 
„Dzērves”. 

Kā uzsver nometnes vadītāja, 
Madonas mākslas skolas direk-
tore Marika Zeimule,   

„Bērni pārsvarā nāk no pilsē -
tas vides, līdz ar to viņiem etno-
grāfija un folklora autentiskā vi -
dē liekas ļoti interesanta un pats 
galvenais - dzīva. Mēs savā ziņā 
aizpildām bērnos un jauniešos 
zināšanu  robu, jo tradicionāla -
jai kultūrai izglītības sistēmā  ir 
atvēlēta ļoti niecīga vieta.”

Dainis Mjartāns vairākus 
gadus strādājis ASV latviešu no -
metnēs un vasaras skolās, viņš 
norāda, ka Latgaļu sāta izveido-
jusi sava veida sintēzi starp to,  
ko apgūst latviešu bērni Ame-
rikā, un to, kas vairāk nepiecie-
šams Latvijā. „Kad pirms gada 
pie mums viesojās plaša ASV 
latviešu jauniešu delegācija, va -
rējām konstatēt, ka viņi zina 
vairāk dziesmu un rotaļu nekā 
Latvijas skolēni, nemaz nerunā-
jot, ka vairāki no viņiem prata  
arī koklēt.” Bērnu vecāki līdz  
šim augsti novērtējuši Latgaļu 
sātas dotās iespējas, un vēlme 
sūtīt savas atvases uz Latgali ir 
lielāka, nekā rīkotāju iespējas   
tās uzņemt.  Zīmīgi, ka tradicio-
nālās prasmes vēlētos apgūt arī 
paši vecāki. Tradicionālās kultū-
ras nedēļas organizatori vēlētos 
paplašināt dalībnieku loku tieši 
no Latgales, taču bērnu vecāki 
nevar atļauties samaksāt dalības 
maksu. Šeit nu gan varētu talkā 
nākt pašvaldības vai mecenāti, 
kas segtu daļu no izdevumiem. 
Otrais sāpīgais punkts ir visu 

gribētāju uzņemšanas un izguldi-
nāšanas iespējas. Biedrība jau 
vairākus gadus cenšas iegūt lī -
dzekļus saimniecības ēkas pār-
būvei, lai iekārtotu bibliotēku   
un sarīkojuma telpu, kur varētu 
notikt arī aušana, kokļu izgata-
vošana un citu tradicionālo pras-
mju apgūšana, kā arī semināri. 
Savukārt otrajā stāvā varētu pie-
dāvāt pārnakšņot viesiem, un 
šogad to netrūka. Šovasar Lat-
gaļu sātā viesojās Dānijas paš -
val dību pārstāvji, viesi no ASV 
vēstniecības, kā arī latvieši no 
Vācijas, Kanādas un ASV, kas 
bija pārsteigti, ka Latvijā vēl ir 
entuziasti, kas savu brīvo laiku 

velta kultūras vērtību saglabā-
šanai, kaut arī valstī ir krīze. 

Biedrība Latgaļu sāta aicina 
tautiešus, kam rūp jaunās lat -     
vie šu paaudzes izglītība, tradi-
cio nālo kultūras vērtību stipri -
nā šana un Latgales attīstība,    
nākt talkā ar padomu un fi -
nansiālu palīdzību.

Ar izdevuma Jauno Laiks pa -
līdzību Latgaļu sātas ļaudis vēlas 
pateikties ASV latviešu orga - 
 ni zācijām Čikāgā, Mineapolē, 
Mi  čiganas štatā un Austrum-
krastā par grāmatu sūtīju miem. 
It īpaši noderīgas ir grāmatas    
par etno grāfiju, folkloru un 
vēsturi.

Aušana nav tikai meiteņu nodarbe, pie stellēm astoņgadīgais  
Matīss Students

Jūlijai Harmai no Leipcigas tikai 9 gadi, bet kokles spēle jau rokā

Jaunākie dalībnieki pievarējuši Mākoņkalnu

„Latgales radio” katrs varēja justies kā dīdžejs

Kurzemniece Marta Stalte no dekšārietes Veronikas Zeimules 
apgūst rotājumu izgatavošanu
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