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 Andrejs Eglītis 

JAUNU DZIESMU 

 Jaunu dziesmu tautas gadu simti lūdzas vaidot – 

 Asins šļācēs notašķītās pieres debess vēro drūmi slienot, 

 Bēdu purpurotiem mākoņiem pār neaizbērtiem kapiem skrienot. 

 Vai, kā visas ceras gurst – nāves kaŗapulks kad guļ uz zaļā lauka, 

 Kas tiem karsti tvīcis traucas cauri kļūt – pats ar kapa autu vaigu slauka. 
 

 Jaunu dziesmu! 

 Jauno dziesmu ilgo pamirusi dvēsele izdegušās rītu kvēlēs, - 

 Kas to paceltu kā vētra, vēl pirms pastardienas nomocīto mēlēm. 

 Gaismā – pāri izpostītiem ugunstraukiem – seno dievestību kalniem, 

 Kur pa bālām veļu birzīm tēvu tēvi kaŗā jāj uz bēriem salniem. 
 

   Jaunu dziesmu! 

   Zvani lūdzas jaunu dziesmu – 

   Tumši, tumši piedunēti 

   Dziļu sirmu tautas briesmu – 

   Nezvanīti vaid no sevis, 

   Pilni atriebības, pilni tiesas, 

   Šausmās nolādētas vara miesas 

   Aklām dumpju trīsām smejas, 

   Pusizrautām mēlēm rejas 

   It kā bēgdami no mokām – 

   Raudamies iz valga rokām. 

   Zvani lūdzas jaunu dziesmu, 

   Kas ar piedošanas mēlēm 

   Slepkavu un taisno vestu 

   Cauri Dieva uguns spēlēm. 

DAUGAVAS VANAGU  

MĒNEŠRAKSTS 

LATVIJAS  BRĪVĪBAI  UN  LABĀKAI  NĀKOTNEI 

Nr. 2 (343) APRĪLIS  -
=
-- 
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BĒRZIŅŠ: AP LEĢIONU SACELTĀ AŽIOTĀŽA IR  

 MĒRĶTIECĪGA LATVIJAS NOMELNOŠANAS KAMPAŅA  
(LATVIJAS AVĪZE) 

 

 
        Foto-LETA 

 

 Patlaban ap Latviešu leģionu saceltā ažiotāža ir vērtējama kā mērķtiecī-

ga Latvijas valsts pazemošanas un nomelnošanas kampaņa, kam nav nekādas 

reālas saistības ar objektīvu vēstures izvērtēšanu un izpratni, aģentūrai LETA 

uzsveŗ Valsts prezidenta kancelejas preses dienests, skaidrojot Valsts prezidenta 

viedokli tiem, kas Andŗa Bērziņa teikto par latviešu leģionāriem pielīdzina attiek-

smei pret kaŗa noziedzniekiem. Valsts prezidents Andris Bērziņš savu viedokli 

par latviešu leģionāriem ir balstījis uz vēsturiskiem faktiem, kas apliecina, ka le-

ģions tika saformēts pēc nacistu okupācijas varas pavēles 1943. gadā, skaidro 

Valsts prezidenta kancelejas preses dienests. Tas nekad pēc būtības nav bijis 

brīvprātīgs un nekad no vācu okupācijas varas puses nav ticis uzskatīts par SS 

spēku gvardi. 

 Daudzi vēsturnieki (piemēram, Kārlis Kangeris, Mirdza Kate Baltais, Ine-

sis Feldmanis), kas strādājuši pie šī jautājuma, uzskata, ka Latviešu leģiona sais-

tība ar SS bija formāla. Tas bija nacistu okupācijas varas lēmums Latviešu leģi-

onu iekļaut „Waffen SS” spēkos. To 1950. gadā ar īpašu lēmumu atzina arī ASV. 

Vietā būtu atgādināt, ka sabiedrotie Nirnbergas tribunāla laikā bijušajiem latviešu 

leģionāriem uzticēja apsargāt galvenos nacistu kaŗa noziedzniekus. Neviens 

Latviešu leģiona virsnieks vai kaŗavīrs nekad nav bijis nacistu partijas biedrs, uz-

sveŗ Valsts prezidenta kancelejas preses dienests. 
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 Latviešu leģions Otrā pasaules kaŗa gados kā frontes vienība nav pieda-

lījies soda ekspedīcijās pret civiliedzīvotājiem vai pastrādājis noziegumus pret 

cilvēci. Leģions tika izveidots kā kaujas vienība un pamatos cīnījās Austrumu 

frontē. 

 Vairākkārt pieminēto nacistu okupācijas laika soda vienību – „Arāja ko-

mandu” - izveidoja 1941. gadā, kad Vācijas kaŗaspēks iebruka Latvijā un tā tie-

šām pastrādāja smagus noziegumus pret civiliedzīvotājiem, tajā skaitā bija ie-

saistīta holokausta noziegumos. Latviešu leģionu savukārt saformēja 1943.gadā. 

 „Arāja komandu” Otrā pasaules kaŗa beigu posmā 1944. gadā iekļāva 

leģionā. Bet tas nekādā veidā neliecina, ka Latviešu leģions būtu atbildīgs par 

tās pastrādātajiem noziegumiem. Līdz ar to likt vienlīdzības zīmi starp šo soda 

vienību un visu Latviešu leģionu ir vismaz nekorekti. 

 Tas bija vācu okupācijas varas lēmums iekļaut „Arāja komandu” leģiona 

sastāvā, uzsveŗ preses dienests. Kā liecina vēsturnieku pētījumi, Latviešu leģiona 

kaŗavīri to uzņēma dalītām jūtām. Mūsdienās ir pilnīgi nepamatoti vilkt parallēles 

starp Latviešu leģionu un nacistu laikā izveidoto speciālo soda komandu pastrā-

dātajiem noziegumiem. 

 Otrais pasaules kaŗš ir beidzies pirms 67 gadiem. Nacistiskā režīma kaŗa 

noziedznieki ir notiesāti. Papildus iepriekš teiktajam ir jāmin arī 1907. gada Hā-

gas konvencija, kas aizliedza okupācijas varai iesaukt savos bruņotajos spēkos 

okupēto valstu iedzīvotājus. Tāpēc Vācija Latviešu leģionu nosauca par brīvprā-

tīgo. 

 Jau rakstīts, ka, komentējot sakāpināto gaisotni pirms leģionāru piemi-

ņas dienas 16. martā, Latvijas Valsts prezidents 28. februārī telekanālā LNT sacī-

ja, ka Latvijas iedzīvotāji, kuŗi Otrā pasaules kaŗa laikā nonāca fašistiskās Vācijas 

armijas rindās, nav noziedznieki. 

 Bērziņš stāstīja, ka no 50 000 leģionāru palicis mazāk par 500 cilvēkiem, 

kuŗu vidējais vecums esot lielāks par 90 gadiem. „Kur tur ir briesmas no vi-

ņiem?” neizpratnē par vēršanos pret leģionāru piemiņas pasākumiem bija prezi-

dents, paužot pārliecību, ka šie cilvēki savulaik gāja cīnīties par Latviju. 

 Prezidents uzsvēra, ka leģionā piedalījās 1944. gadā fašistiskās Vācijas 

piespiedu kārtā mobilizētie cilvēki, par kuŗiem 1950. gadā ASV jau tika sniegts 

vērtējums, ka Latviešu leģionā nebija kaŗa noziedznieku, turklāt vēlāk arī Padom-

ju Savienība šos cilvēkus reabilitējusi. 

 Latvijas prezidenta spriedumi par to, ka Otrajā pasaules kaŗā vācu pusē 

kaŗojušie latviešu leģionāri nav noziedznieki un ka viņu priekšā ir jānoliec galva, 

raisījuši Krievijas Ārlietu ministrijas sašutumu. 
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16. MARTS  

 
Skats no Brīvības pieminekļa 

 

 



6 
 

BRĀĻU KAPOS LESTENĒ  
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NEPAKĻAUSIMIES SVEŠU VARU SPIEDIENIEM... 
 

 16. marts ir latviešu tautai piemiņas diena, kad atceramies ar lūgšanām 

baznīcās, ar ziedu nolikšanu pie pieminekļiem un ar kapsētu apmeklējumiem - 

mūsu kritušo jaunatni, kas nelaikā tika tūkstošiem uzņemti mūsu „Zemes mātes” 

klēpī - 16, 17, 18 un 19 gadu vecumā - svešu varu mobilizēti, svešu varu tērptās 

uniformās, tikai daļēji apmācīti un svešu varas vadīti pāragrā nāvē. To darīja abas 

puses, gan Padomju Savienība, kad atkāpjoties 1941. gadā, tie paņēma ar varu 

sev līdz tūkstošiem latviešu jauniešu, lai tie vēlāk kristu „par viņiem”, tāpat kā 

nacistiskā Vācija, mobilizējot un iegrūžot tiešā nāvē tūkstošiem no mūsu jaunat-

nes.  

 16. martam nav nekādas saistības ar kādu polītisku mērķi! Nepakļausi-

mies svešu varu spiedieniem un dezinformācijai, ko veic pretvalstiski spēki, kas 

joprojām mēģina graut mūsu tautas vienotību! Šādai piemiņas dienai ir jānotiek 

tieši tajā dienā, kad bija lielie jauniešu zaudējumi un ko nosprauda paši kaŗavīri! 

To arī nevaram darīt Lāčplēša dienā, jo tai ir pavisam cita nozīme Latvijas vēstu-

rē; neviens Otrā pasaules kaŗa latviešu kaŗavīrs nav apbalvots ar Lāčplēša kaŗa 

ordeni par varonību Otrā pasaules kaŗā. 

 Kad iesākās Otrais pasaules kaŗš 1939. gadā, Latvija pasludināja neitrali-

tāti; mēs nevēlējāmies iesaistīties kaŗā nedz arī būt iekļauti Padomju Savienības 

vai nacistiskās Vācijas „ietekmes sfērā”, par ko bija jau slepus vienojušies un 

izlēmuši abi diktatorisko valstu vadoņi – Staļins un Hitlers. Kad Staļins ar Hitleru, 

kā sabiedrotie, bija jau sadalījuši Poliju savā starpā un noslepkavojuši desmitiem 

tūkstošu cilvēku, tad ar abu totalitāro valstu valdību vienošanos, pienāca Baltijas 

valstu kārta, to starpā arī Latvijas – ultimāts, okupācija, terrors, slepkavības un 

masveidīgas represijas pret Latvijas iedzīvotājiem, to starpā masveidīgas latviešu 

tautas deportācijas uz Sibirijas vergu nometnēm. Kad vācieši pārsteidza krievus, 

uzbrūkot savai agrākai sabiedrotai (Padomju Savienībai) un abi diktatori uzsāka 

savā starpā sīvu varas cīņu, tad tas pārtrauca Sarkano terroru Latvijā, bet tikai uz 

brīdi, jo iesākās jauns nacistiskās Vācijas terrora vilnis, kas vēlās pāri Latvijai – 

masveida ebrēju slepkavības un Latvijas nacionālistu likvidēšana, ko jau bija la-

bu daļu veikusi agrākā sabiedrotā Padomju Savienība, lai nostiprinātu savu polī-

tisko varu Latvijā.  

 Latviešu leģiona kaŗavīri cīnījās tikai Austrumu frontē, un vienīgi frontē, 

pret to varu, kas 1940.-1941. gadā bija okupējusi Latviju un veikusi terrora aktus 

un represijas pret Latvijas civiliedzīvotājiem. Nirnbergas kaŗa tribunāls 1946. ga-

da oktobrī skaidri nosprauda un pasludināja to personu loku, kas ir uzskatāmi 

par kaŗa noziedzniekiem, to starpā vācu SS organizācija. Šī Otrā pasaules kaŗa 

tribunāla un cita Rietumu sabiedroto dokumentācija ļoti specifiski un skaidri no-

rāda, ka Latviešu leģiona kaŗavīri nav pieskaitāmi pie vācu SS vienībām vai struk-

tūrām, kā to ar skaidru nolūku darīja un pauda „neinformētā” Padomju Savienība.  
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 16. marts latviešu tautai ir piemiņas diena, kad abas latviešu divīzijas, 

svešas varas raidīti pret otru iznīcinošu varu, tika iesaistīti kaujās pret lielu pār-

spēku; kritušo skaits sasniedza vienas veselas divīzijas sastāvu. Nebija neviena 

ģimene vai paziņu loks Latvijā, kas nebija skarti ar šo traģēdiju. Kopumā, latviešu 

kaŗavīru rindās krita ap 80,000 latviešu kaŗavīru – tos mēs pieminam, ieskaitot 

tos latviešu kaŗavīrus, kas tika saņemti Padomju Savienības gūstā un nomira 

Sibirijas vergu nometnēs pēc Otrā pasaules kaŗa. 

 Katru gadu, propagandas motivēta, Krievijas prese un kreisā prese izpla-

ta dezinformāciju par Latviešu leģionu un mēģina pievērst starptautisku uzmanī-

ba 16. marta pasākumiem Latvijā, kad latviešu tauta piemin savus kritušos jaun-

iešus, kas abu varu (Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas) pakļautībā krita 

kaujas laukos vai mira Padomju Savienības vergu nometnēs. 

 Atcerēsimies un pieminēsim savus kritušos un vergu nometnēs noslep-

kavotos Otrā pasaules kaŗa laikā bojā gājušos latviešu kaŗavīrus – mūsu vectēvus, 

tēvus, brāļus, brālēnus, radiniekus vai tautas brāļus. Tas ir mūsu pienākums to 

darīt! Nepakļausimies svešu varu ietekmei, kā to mēģina darīt pretvalstiski spēki 

- dēvējot šo atceres un svēto piemiņas dienu par fašisma atdzimšanu vai nacis-

ma slavināšanu. Aizstāvēsim patiesību! 

      Andrejs Mežmalis                                                                            

      atv. flotiles admirālis 

                                                                     DV priekšnieks un DVCV priekšsēdis 

 
 

 

Raivis Dzintars 
 

16. MARTS – PIEMIŅA AR PAŠAPZIŅU  
(Latvijas Avīze) 

 

  Šī ir viena no tām ļoti retajām reizēm, kad vēlos iebilst cienījamās rakst-

nieces Andas Līces „Latvijas Avīzē" paustajām pārdomām. Līces kundze rakstīja: 

„Neviens no manas ģimenes locekļiem nav bijis leģionā. Bet, ja būtu, es 16. mar-

tā neļautu spekulēt ar manu tuvinieku piemiņu un mani pazemot.  Es godinātu 

viņu traģisko mūžu klusumā un neļautos, ka mani Brīvības pieminekļa pakājē 

apsaukā un apspļauda." 

 Leģionāru dienas atceres pasākumos pie Brīvības pieminekļa piedalos 

kopš 15 gadu vecuma. Ik gadu tur pulcējas dažādu paaudžu cilvēki, gan leģi-

onāri, gan viņu tuvāki un tālāki radi, gan tie, kas radniecību izjūt caur vienotu 

tautas likteni un cieņu pret tautas kaŗavīriem. Svilpēju un protestētāju bari rada 

skumjas un nožēlu, bet vismaz man daudz lielāks pazemojums šķistu viņu dēļ 

atteikties no dalības piemiņas pasākumos tautas vissvētākajā vietā. Kuŗš ir tie-

sīgs līdzīgi kā padomju laikos liegt iespēju pieminēt varoņus pie Brīvības piemi-

nekļa? Vai polītkorektumā bezgalīgās valsts amatpersonas? Vai tie, kas sevi dē-
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vē par „antifašistiem"? Ja viņu lamas un protesti mums ir arguments, tad viņi 

savu ir panākuši. Esam aizdzīti prom no ļaužu acīm un slēpjamies no patiesības. 

 

 
Foto - LETA 

 Un ko mēs darītu tad, ja protestētāji un gānītāji tiktu arī līdz Lestenei? Kas 

būtu nākamā pietura, kur mēs slēptos? Cik svētvietas esam gatavi atstāt, baido-

ties no „konfrontācijas un provokācijām”? 

  Kliedzēju bari ir simbols tam, ka reizēm, aizstāvot savu patiesību, ir jāsa-

stopas ar šķēršļiem un jāspēj, spītējot tiem, iet uz mērķi. Leģionāri to zināja. Arī 

nebūt ne patīkamie apstākļi, velkot svešu formas tērpu, bija šķērslis, kas jāpār-

var, lai varētu ar ieročiem cīnīties par Latviju. 

 Šķēršļa noturību nosaka mūsu mērķa un gribas lielums. Ja sīksti tura-

mies pie mērķa, atkāpjas arī šķēršļi... agrāk vai vēlāk. Ar katru gadu 16. marta 

protestētāji kļūst vārgāki, bet gājiena dalībnieku skaits (tostarp jauniešu) aug 

kuplumā. Tā tas būs tikmēr, kamēr pietiekamā skaitā būsim gatavi apliecināt – ir 

svētas robežas, kuŗas aizskart neļaujam. 

 16. martā nekas nav jādara mākslīgi. Kas iekšēji jūt vajadzību pieminēt 

klusi pie sevis vai tikai Lestenē, tam jāļaujas sirds balsij, un lēmums būs pareizs. 

Pareizs lēmums būs arī tiem, kas vēlas uzdrošināties un ziedus likt tautas vissvē-

tākajā vietā. Bet lēmumam jānāk no mīlestības un cieņas pret kaŗavīriem, nevis 

no tā, ko darīs vai varētu darīt sīki protestētāji. 

 Savu izvēli esmu izdarījis. 
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V.Tikiņš 
 

ATCEROTIES KURZEMES CIETOKSNI 
 

 Atceroties laiku, kad izšķīrās mūsu valsts, tautas un arī visu mūsu likteņi, 

mēs pieminam Kurzemi, šauro zemes gabaliņu, ko sarkanie krievu iebrucēji vēl 

nebija ieņēmuši un nevarēja ieņemt līdz kaŗa beigām. Mēs arī pieminam un go-

dinām tos latviešu vīrus, leģionārus, kam bija drosme iebrucējiem pretī stāties. 

 1944. gada pavasarī krievi pulcinājuši lielus spēkus pārgāja uzbrukumā. 

Vāciešus jau tajā laikā kaŗa laime bija atstājusi. Frontes ziemeļu daļa atkāpda-

mās turējās. Vidusdaļa spiedienu neizturēja. Krievu masas, pretestību nesasta-

pušas, tanku atbalstā gāzās uz rietumiem un jūlija vidū bija pie Latvijas robežām. 

27. jūlijā krita Daugavpils un Rēzekne. 

 Dziļajam krievu iebrukuma ķīlim pretī varēja aizsūtīt tikai Jelgavā un tās 

apkārtnē novietotās latviešu veselības rotas un apmācību vienības. Tās ar šau-

tenēm vien, krievu tankus apturēt nespēja. Jelgava nodega un 30. jūlijā krievu 

tanki iebrauca Tukumā un Ķemeros. Stāvoklis kļuva haotisks un neziņas pilns, jo 

Latvija bija sašķelta divās daļās. Pēdējā brīdī vāciešiem izdevās sameklēt dažas 

tanku vienības, kas lauzdamās no Dundagas puses atbrīvoja Ķemerus, Tukumu 

un Auci, bet tikt līdz Jelgavai tiem spēka pietrūka. 

 Šajā laikā abas latviešu divīzijas bija vēl Opočkas rajonā un ar smagām 

kaujām atkāpjoties sedza vācu vienības no ielenkuma un iznīcināšanas. Vācu 

armijas atkāpšanās turpinājās un līdz ar tām Leģions bija spiests atiet pāri Latvi-

jas robežām. Kaut cik apturēt un piebremzēt uzbrūkošās krievu masas izdevās 

tikai Barkavas, Lubāna rajonā. Te latviešu pulki sarukuši par nepilniem bataljo-

niem, un tie paši ieķērušies latviešu zemē sargāja katru tās pēdu. 

 Vidzemē un Latgalē bija iesākušies bēgļu laiki. Daļa no iedzīvotājiem 

devās uz Kurzemi un Zemgali, citi pa jūru uz Vāciju vai slepeni uz Zviedriju – tā-

lāk no komūnisma briesmām. Baltijas jūrā braucējus uz Zviedriju vajāja kā krievi, 

tā vācieši. 

 Stipri cietušo 15. latviešu divīziju pārveda uz Vāciju pārformēšanai. 19. 

divīzija visu vasaru atradās nepārtrauktās asiņainās kaujās pret pārākiem pa-

domju spēkiem. Lai nepaliktu ielenkumā, pie Lubāna ezera ieņemtās pozicijas 

pēc nedēļas bija jāpamet un pāri Aiviekstei jāatiet uz Cesvaini. Kaujas pie Ces-

vaines vilkās vairākas dienas. Šeit leitnants Žanis Butkus, kas savas kaŗa gaitas 

sāka kā kaprālis, ar savu rotu pēkšņā triecienā pārsteidza krievu artilēristus. Kau-

ja ilga tikai dažas minūtes, bet kaujas laukā palika kāds pussimts krievu, un But-

kus vīru rokās nonāca seši prettanku un pieci kājnieku lielgabali ar visu municiju. 

Par šo kauju Žani Butku, paaugstināja par kapteini un apbalvoja ar vācu Bruņi-

nieku pakāpes Dzelzs krustu. (Komūnisti 1941. gadā uz Sibiriju aizsūtīja visu Ž. 

Butkus ģimeni.) Pie Cesvaines divīzijai pienāca papildinājumi, katram pulkam pa 

bataljonam. Tā divīzija bija atkal kaut cik kaujas spējīga, bet divīzijai Cesvainē arī 

nebija paliekoša vieta. Tāpat kā citas vietas turpmākā atceļā tika atstātas ienaid-
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niekam. Ienaidniekam palika Vidzemes lauki – nopļauti un nenopļauti; uz lielce-

ļiem sakrituši nospridzinātie telefona stabi un ceļmalas koki. Laukos un mežos 

klīda atstātie mājlopi un putni. Īsā laikā par postažu bija pārvērsta Vidzemes vi-

diene pa kuŗu atkāpās 19. latviešu divīzija. Dienas pagāja atsitot ienaidnieka uz-

brukumus – naktīs atraušanās un atkal ceļš zem kājām. Īsa apstāšanās Tirzā, 

Jaunpiebalgā, Drustos, Sērmūkšos un Skujenē. Pa Vidzemes šoseju un jūrmalas 

ceļiem no Igaunijas atkāpās divas vācu armijas. Mums viņu atkāpšanās ceļš bija 

jānosargā. 

 25. septembrī divīzija nonāca Mores rajonā. Krievi ar lieliem spēkiem, 

artilēriju un tankiem centās nogriezt atkāpšanās ceļu vācu vienībām, kas atkāpās 

no Igaunijas. Krievi par katru cenu gribēja izsisties līdz Vidzemes šosejai un Rī-

gas jūras līcim, kā arī ielenkt un iznīcināt atejošos vācu spēkus. Pie Mores krievi 

uzdūrās uz latviešiem. Nepārtraukti piecas dienas un piecas naktis pār 19. divīzi-

jas vīru galvām trakoja ienaidnieka viesuļuguns. Bet 19. divīzija izturēja ienaid-

nieka pārspēku un vīri grāvjos ar šautenēm vien atvairīja uzbrucēju masas. Mūsu 

artilērija klusēja, jo tai nebija nevienas granātas ar ko palīdzēt vīriem grāvjos. Pie 

Mazratniekiem pēc kaujas grāvjus nācās aizbērt, jo tie bija pilni ar krieviem, kas 

dabūja galu drausmīgajās tuvcīņās 27. un 28. septembrī. 19. divīzija Mori atstāja 

5. oktobrī. Tur palika 185 kritušie un bez vēsts pazudušie. Tur palika mūsu rotas 

leitnants Ješus un mans draugs seržants Kārlis Jansons, kas savas kaŗa gaitas 

bija sācis pie Ļeņingradas. Pie Roznēnu ozola tagad savākti 117 kritušie, kur ar 

Daugavas Vanagu atbalstu izveidoti Brāļu kapi – skaista piemiņas vieta. 

 10. oktobrī divīzija atkāpās pār Daugavu uz Kurzemi. 13. oktobrī krievi 

iesoļoja Rīgā. Ap to pašu laiku krievi ietriecās Austrumprūsijā un sasniedza Balti-

jas jūru. Līdz ar to Rietumlatvijā vāciešiem bija nogriezts atkāpšanās ceļš pa 

sauszemi. 

 Kurzemes ielenkumā atradās 32 vācu divīzijas. Dažas no tām ļoti niecīgā 

sastāvā. Viena no spēcīgākām bija 19. divīzija. Kurzemē bija ieplūduši pāri par 

300 000 bēgļu no pārējiem Latvijas novadiem. Tiem Kurzeme kļuva par pēdējo 

patvērumu no boļševikiem, tā viņiem kļuva par „cerību zemi”. 

 Ārkārtīgi nikno kauju dēļ, ko izcīnīja Kurzemes aizstāvji, radās apzīmē-

jums – „Kurzemes cietoksnis”. Tur latviešu 19. divīzijas leģionāri pārcilvēcīgās 

cīņās pārspēja paši sevi. Kurzemes cīņām ir pašām sava vēsture, ko nevar īsu-

mā attēlot, var tikai īsumā norādīt uz šo notikumu gaitu. 

 No 1944. gada oktobŗa līdz 1945. gada maijam Staļins dzina sarkano 

armiju sešos lieluzbrukumos ar noteiktu pavēli – ieņemt Kurzemi. Krievi uzbruka 

ar desmitkārtīgu pārspēku, milzīgā artilērijas, tanku un lidmašīnu atbalstā. Kaujās 

par Kurzemes cietoksni Maskava zaudēja 400 000 vīru, 2500 tanku un ap 1000 

lidmašīnu, bet nespēja salauzt aizstāvju pretestību. Lai izpildītu sava mežonīgā 

valdnieka pavēles, krievu ģenerāļi trieca sarkano armiju ugunīs, lai tas maksā, ko 

maksādams. Tādēļ šīs kaujas ir pazīstamas ar savu ārkārtīgo nežēlību. Tā pie-

mēram, lai pārvarētu mīnu laukus aizstāvju poziciju priekšā, krievi dzina pa 

priekšu sava kaŗaspēka neuzticamās daļas, saucamos soda bataljonus. Tie, pro-
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tams, tika saraustīti gabalos, bet pārējiem ceļš bija atbrīvots. 

 19. latviešu divīzija aizstāvēja fronti Džūkstes, Lestenes un Jaunpils rajo-

nā. Vairākkārt krievu uzbrukumu galvenie triecieni vērsās tieši pret 19. divīzijas 

pozicijām. Viena no šādām kaujām notika 1944. gada Ziemsvētkos. Krievi šajā 

kaujā raidīja 10 kājnieku divīzijas, daudzus tankus un 500 lidmašīnu. 23. decem-

bŗa agrā rīta stundā, gaismai austot, debess un zeme sagriezās vienā putekļu un 

dūmu mākonī. Cik vien tālu varēja redzēt, zeme vaidēdama meta gaisā sasalu-

šas zemes pikas un granātu šķembas. Likās, ka atvērušies pašas elles vārti.  

 Pēc divām baigām stundām pie Priežusargiem, kur bijām novietoti divīzi-

jas rezervē, parādījās pirmie uzbrucēji, kas bija izspraukušies cauri mūsu kaimi-

ņu vāciešu divīzijas rindām. Reizē ar uzbrucējiem parādījās simtiem krievu lidotā-

ji amerikāņu sadotās lidmašīnās. Tie visu apkārtni nokaisīja ar sprāgstbumbām. 

Viegla sniega klātie lauki īsā brīdi kļuva brūni no granātu sprādzieniem un zeme 

kūpēja kā vasarā pēc lietus. Acis no sprādzienu dūmiem sāka asarot un kaklā 

kasīja sprādzienu gāzes. 

 Jābrīnās, ka dzīvā radība var izturēt tādu elles negaisu. Bet dziļi grāvju 

dibenā ierāvušies, sasalušai zemei pieplakuši – izturēja. Līdz ko trakā uguns vēt-

ra pavirzījās uz aizmuguri – virs ierakumu malas cēlās šauteņu un patšauteņu 

stobri, lai ienaidnieku sagaidītu. Jau pirmajā brāzienā vissmagāk cieta 106. 

pulks, ko komandēja majors Stīpnieks. Caur viņu retajām rindām izbrauca kāds 

ducis krievu tanku. Tie savā skrējienā uzdrāzās uz mūsu artilēristiem, kas ar tie-

šo tēmēšanu krievu tankus nolasīja kā zvirbuļus no jumta. Kad puse no uzbrucē-

ju tankiem jau dega, pārējie apgriezās un pazuda krūmos. 

 Deviņas dienas un deviņas naktis uzbrucēji dzina savas masas pret 19. 

divīziju. Krieviem kaŗotāju bez gala un to komandieŗi un poļitruki tos netaupīja. 

Kauju laikā pozicijas gāja no rokas rokā, nebija glābiņa pārspēka priekšā. Dau-

dzi aizstāvju rindās ievainoti, daudzi krituši, bet atlikušie atkal apvienojās nelielās 

grupās iet prettriecienos un nāvi nicinādami turpināja aizstāvēšanās kauju. Bei-

dzot krievu zaudējumi bija tik lieli, to rezerves izsmeltas, ka tie bija spiesti uzbru-

kumu pārtraukt. Krievi savos ieņemtos apgabalos mobilizēja tuvu pie 40 000 

jauniešu, to vidū arī Leģionā neiesauktos UK vīrus. 

 19. divīzijas panākumi un varonība tika vairākkārt sludināta vācu virspa-

vēlniecības kārtējos ziņojumos. Goda zīmes un apbalvojumi netika žēloti. Bruņi-

nieku krusts tika ne tikai virsniekiem, bet arī kaprālim Riekstiņam un virsseržan-

tam Žanim Ansonam. 

 Katra sadursme ar ienaidnieku arī mūsu pusē prasīja upuŗus. Ar katru 

kauju krustu rindas varoņu kapos kļuva gaŗākas un gaŗākas. 

 Aprīļa sākumā iestājās atkusnis, kas ceļus un mālainos laukus kaŗa ra-

tiem padarīja nepārvaramus. Līdz ar to lielās kaujas norima.  

 Septembrī un oktobŗa sākumā Kurzemē saplūda bēgļi no Vidzemes un 

Latgales. Tā kā latviešu pašpārvalde te vairs nedarbojās, iedzīvotāji bija pilnīgi 

padoti vācu iestāžu patvaļai. Leģiona ģenerālinspektors ģen. Bangerskis par to 

protestēja. Pēc ilgiem strīdiem, 1945. gada februārī vācieši piekrita Latviešu Na-
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cionālās komitejas dibināšanai, kas kārtotu visas latviešu lietas. Bangerskis tika 

iecelts par šīs komitejas prezidentu. Tas stāvokli nemainīja. Vācieši šo komiteju 

neatzina, un tā iedzīvotāji Kurzemē palika vācu rokās. Nelaimīgi beidzās arī dažu 

latviešu nodoms dibināt pilnīgi neatkarīgas vienības ģenerāļa Kureļa vadībā. Vā-

cieši frontes aizmugurē tādas vienības necieta un tās ielenca un atbruņoja. 

 Daudzi latvieši Kurzemē līdz pēdējam brīdim cerēja, ka viņu kaŗavīru cī-

ņa beigsies ar brīvības atgūšanu. Tie ticēja, ka Amerika un Anglija nepieļaus 

krievu kaŗaspēkam iesoļot Kurzemē, kad vācieši būs sakauti. Viņiem nāca atmi-

ņā 1919. gads, un tā radās baumas, ka Kurzemes ostās gaidāma rietumvalstu 

kaŗa flotes ierašanās. Nekas tamlīdzīgs tomēr nenotika. 

 Maija sākumā – pēc Hitlera nāves, vairāki sabiedriskie darbinieki, kopā 

ar Leģiona augstākiem virsniekiem nolēma sasaukt Tautas padomi, kas stātos 

sakaros ar Rietumu sabiedrotiem un atjaunotu Latvijas neatkarību. Par pagaidu 

valdības galvu domāts plkv. Roberts Osis. Sekojošie straujie notikumi šo nodo-

mu izjauca jau pašā sākumā. 

 Vācijā 15. divīzija galvenokārt tika apmācīta iztikt ar plānāku maizes rie-

cienu. Vēl pēdējā brīdī, dažas vienības sūtīja pret jau Vācijā iebrukušiem krie-

viem. Ciešot zaudējumus, latvieši savu uzdevumu veica, bet vāciešiem vairs ne-

bija spēku, kas varētu kaujās latviešiem līdzi iet. Bija iestājies kaŗa beigu posms, 

un mūsu virsnieki centās savus vīrus glābt no komūnistiem un izvest pie angļiem 

un amerikāņiem. 

 19. divīzijai 1945. gada 8. maijā pienāca rīkojums pārtraukt kaŗa darbību 

un nolikt ieročus. Tas bija grūts brīdis Kurzemes aizstāvjiem, kas līdz pēdējam 

brīdim ticēja Rietumiem, ticēja taisnības uzvarai. Bet toreiz mēs nezinājām, nezi-

nāja neviens Kurzemē, ka mūsu āda Jeltas konferencē jau pārdota mūsu lielā-

kam ienaidniekam Jozefam Staļinam. Par to gan Čērčils bija teicis: „Kad es turē-

ju Staļina roku, es zināju, ka tā bija asiņaina, bet es biju ar mieru sabiedroties ar 

pašu velnu, lai tikai uzvarētu Vāciju.” Pie tam Anglija gaŗajos kaŗa gados bija 

saimnieciski novājējusi un kļuvusi atkarīga no bagātās Amerikas. 

 Latvieši baltos padošanos karogus neizkāra. Liela daļa kapitulācijas pa-

vēlei neklausīja un devās mežos, lai turpinātu cīņu ar iebrucējiem. Jau kopš 

1944. gada rudens Latgales un Vidzemes mežos slēpās nacionālie partizāni. 

Tiem pēc kapitulācijas pievienojās Kurzemes aizstāvji – leģionāri, kam bija laimē-

jies izspraukties cauri mežu un lauku ķemmētāju ķēdēm. Bijušiem frontes vīriem 

vajadzēja pārslēgties uz citādu cīņas veidu, kur ienaidnieks varēja uzglūnēt no 

katra krūma, no katra mājas stūŗā. Partizāni ierobežoja vietējo varas vīru patvarī-

bas un noziedzības pret civiliem iedzīvotājiem. Nacionāli noskaņotie iedzīvotāji 

savukārt savus aizstāvjus apgādāja ar uzturu un ziņoja par briesmām, ja tādas 

bija novērotas. 

 Divi totalitāri režīmi, latviešu tautai nepieņemami, no 1940. līdz 1949. ga-

dam iznīcināja, izsūtīja un izdzina no savas zemes apmēram 540 000, kas ir ap-

mēram 27% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. To vietā okupanti atstājuši savus, tā 

sauktos krieviski runājošos, kas nīst Latvijas valsti un latviešus. Mūsu lauki aiz-
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laisti atmatā un 80% no iedzīvotājiem jādzīvo trūkumā un nabadzībā.  

 Latviešu tautas vēsture ir stāsts par mūsu tautas nemitīgo cīņu par lie-

liem upuŗiem un slaveniem varoņu darbiem. 

 Tā tauta, kuŗai ir savi varoņi un kuŗa tos neaizmirst, nav salaužama. Lat-

viešiem nekad nav trūcis savu vīru, kas par savu tautu galvas ir likuši ķīlā. Tādi 

bija arī leģionāri. Tāpēc šodien, atceroties Kurzemes cietoksni, godbijībā piemi-

nam tās aizstāvjus – mūsu leģionārus. 

 

 

 

 Jānis Mežaks 

 

KĀRLIS ULMANIS UN 15. MAIJS 
 

 Mūsu paaudzei vēl atmiņā 15. maija Latvija, mēs esam tās bērni, esam 

to piedzīvojuši. 15. maijs ir zīmīga ceļa zīme mūsu tautas vēsturē. Ar to cieši sais-

tīts Latvijas pirmais ministru prezidents un pēdējais prezidents pirms Latvijas 

okupācijas – Kārlis Ulmanis (1877. g. 4. sept. – 1942. g. sept.(?)). Tādēļ pakavē-

simies pārdomās pie viņa mūža darba un vietas Latvijas vēsturē. 

 Kārlis Ulmanis brīvajā Latvijā no 1918. līdz 1940. gadam bija ievērojamā-

kais valstsvīrs, kas no 19 valdībām vadīja astoņas, bet tās nobeigumā arī traģis-

kākā persona, kam okupācijas vara lika pašam nojaukt savu mūža darbu. 

 Viņa mūžs beidzās apcietinājumā Padomju Savienībā, cik zināms, 1942. 

gada septembrī 65 gadu vecumā. 

 Katra cilvēka darbi un mūžs tiek vērtēts. Tā tas notiek arī ar Kārli Ulmani. 

Vienmēr jāatceras, ka spriedums atkarīgs no vērtētāja zināšanām un personīgā 

viedokļa. Tādēļ nebūsim pārsteigti, ka Kārļa Ulmaņa polītiskie pretinieki ar citu 

ideoloģiju atrod arī daudz peļama. Par dažiem lēmumiem un rīcību iebildumi 

dzirdami arī no nacionālām aprindām, kas nav ievērojuši visus apstākļus un pa-

matnoteikumus – pagātnes notikumus nevar mērīt ar tagadnes mēru. Vairākuma 

vērtējums tomēr ir pozitīvs. Arvien vēl, salīdzinot ar pašlaik notiekošo, dzird at-

saukšanos uz „labajiem Ulmaņa laikiem”. Pat okupācijas laikā Pārdaugavā uz 

sētas parādījās uzraksts „Kārli, nāc mājās!” 

 Vācijas Veimāras konstitūcijas ietekmē 1922. gada 15. februārī pieņemtā 

Latvijas satversme bija ļoti liberāla, kas pieļāva polītisko spēku sadrumstaloša-

nos, lielu varu 100 pārstāvju Saeimai, bet maz noteikšanas valsts prezidentam.  

 1922. gada oktobrī ievēlētajā 1. Saeimā bija pārstāvētas 20 polītiskās 

partijas un savienības, 2. Saeimā – 27 un 3. – 25. 1931. gadā ievēlēja 4. Saeimu 

(pēdējo) ar pārstāvjiem no 21 grupējuma; sešiem no tiem bija tikai pa vienam 

pārstāvim. Nekad nevienai partijai nebija absolūtais vairākums. Tādēļ visas val-

dības bija koalīcijas valdības ar īsu mūžu. 11 1/3 gadu laikā (no 1923. gada jan-

vāŗa līdz 1934. gada maijam) bija 13 valdības. Pēdējā, 13. valdība Kārļa Ulmaņa 
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vadība, sāka darboties 1934. gada 17. martā. 

 Kad 13. valdības ierosinātie satversmes grozījumi, lai novērstu valdības 

nestabilitāti, Saeimā neguva atbalstu, Kārlis Ulmanis kopā ar kaŗa ministru Jāni 

Balodi un Alfredu Bērziņu, Zemnieku savienības deputātu un atbildīgu Aizsargu 

organizācijas vadītāju, nolēma izdarīt apvērsumu. 1934. gada 15. maijā apturēja 

satversmes darbību un pasludināja kaŗa stāvokli. Kaŗaspēka vienības turēja tikai 

gatavības stāvoklī, kamēr operātīvos uzdevumus bez asins izliešanas veica poli-

cija un aizsargi. Savā „Valdības manifestā”, ko Kārlis Ulmanis 16. maijā nolasīja 

Rīgas radiofonā, viņš teica: „Rīcība nav vērsta pret Latvijas demokratiju; viņa grib 

panākt, lai partiju cīņas nenomāktu tautas veselīgo garu un tautas gribu, kas ra-

dīs drošus pamatus īstai tautvaldībai.” Sākās autoritārās valdības laiks. 

 Savai jaunajai valdībai K. Ulmanis izvēlējās plašu bazi ar pārstāvjiem no 

lielākām partijām, kas ar vairākām ministru maiņām pastāvēja sešus gadus līdz 

Padomju Savienības iebrukumam 1940. gada 17. jūnijā. Valsts prezidents Al-

berts Kviesis 15. maija pārmaiņas apstiprināja. 

 Pēc A. Kvieša pilnvaru izbeigšanās 1936. gada 11. aprīlī K. Ulmanis pār-

ņēma arī valsts prezidenta amatu. 

 Ko tad kritiķi pārmet Kārlim Ulmanim? 

 1. Valsts varas apvērsumu, Saeimas atlaišanu. Nav šaubu, ka 1934. ga-

da 15. maijā Kārlis Ulmanis pārkāpa Latvijas satversmi, to apturot un slēdzot vi-

sas polītiskās partijas, bet to viņš darīja tautas un valsts interešu labā. 

 Ja K. Ulmanis un viņa domu biedri nebūtu pārņēmuši varu, bija zīmes, 

ka apvērsumu varētu izdarīt kādas radikālas grupas. Ja izceltos pilsoņu kārš, 

Padomju Savienība nebūtu stāvējusi malā.  

 Nav pamata Kārli Ulmani saukt par diktatoru. Savus demokratiskos uz-

skatus viņš parādīja jau 1918. gada rudenī Tautas padomes dibināšanas laikā, 

pastāvot arī uz sociāldemokratu piedalīšanos. Pēc apvērsuma viņš solīja refor-

mēt satversmi. Laiks tomēr bija par īsu to izdarīt.  

 2. Latvijas neitralitātes pasludināšanu. Polītiskam saspīlējumam Eiropā 

pieaugot, kas beidzās ar Otrā pasaules kaŗa izcelšanos, Latvijai nebija sabiedro-

to un palīgu pret ienaidniekiem (Padomju Savienību un Vāciju). Kopš 19. gad-

simta Eiropā valdīja princips – ārpolītikā nav draugu, ir tikai intereses. Neviena 

interesēs nebija aizstāvēt Latviju. Palīdzību nesaņēma arī Somija kaŗā pret Pa-

domju Savienību. 

 3. Armija neesot bijusi pietiekami apbruņota. Kaŗš pierādīja, ka arī nesa-

līdzināmi lielāks bruņojums nelīdzēja Polijai un Francijai. Kāds Latvijas armijas 

virsnieks teicis, ka Ulmanis necēla uz lielgabaliem balstītas gaisa pilis, bet līdzek-

ļus izmantoja, lai būvētu īstas „pilis” – skolas, kuŗās audzināto garu nespēja iznī-

cināt neviens ienaidnieks.  

 4. Nepretošanos Padomju Savienībai. Praktiskas nozīmes tai nebūtu. K. 

Ulmanis gribēja saudzēt latviešu dzīvības. Pēc Ribentropa-Molotova pakta nekas 

vairs nespēja mainīt Baltijas valstu likteni. 

 Kļūdu meklēšanas un pārmetumu vietā, kas nebūtu uzlabojis mūsu stā-
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vokli, ir jāatceras viss tas labais, ko mums deva Ulmaņa laiki. 

 Ar vairāk nekā 1000 likumiem un to grozījumiem valdība izdarīja radikā-

lus pārkārtojumus saimnieciskā un garīgās kultūras dzīvē. Visam tam pamatā 

bija pūles, lai valstī valdītu sociālā taisnība un viens likums visiem. Sevišķi izce-

ļams jaunais Civilikums.  

 Celtniecība deva Ķeguma spēkstaciju, Tiesu pili, Finanču ministrijas na-

mu, daudzās skolas un sabiedriskos namus. 1935. gada 28. janvāŗa Draudzīgais 

aicinājums daiļoja un bagātināja mūsu skolas tanī laikā, bet tā ideja palīdzēja 

uzturēt arī trimdas latviešu skolas. Tēvzemes balva godināja un pateicās tautas 

darbiniekiem visās nozarēs par mūža devumu mūsu tautai.  

 Par 1938. un 1939. gadu prof. Edgars Andersons rakstīja: „Latvija plauka 

un ziedēja un latviešu tauta brīvos apstākļos bija sasniegusi vēl gadu simtos ne-

pieredzētu garīgās un saimnieciskās labklājības līmeni.” Arī Kārlis Ulmanis bija 

tikai cilvēks ar savām vājībām un kļūdām, bet viņa lielie darbi Latvijas un latviešu 

tautas labā paceļas visam tam pāri. Bet pāri par visu, viņam bija nešaubīga ticība 

Latvijas brīvībai un drosme iet pa priekšu šai ceļā. 

 Kārlim Ulmanim bija iespēja atstāt Latviju pirms to okupēja. Viņš to ne-

darīja, noraidot vairāku valdības locekļu ierosinājumus to darīt. Raksturīga ir pre-

zidenta atbilde: 

 „Es to nedarīšu. Es nedošu nevienam iemeslu teikt, ka Ulmanis bijis ar 

latviešu tautu tās laimīgās dienās, bet pametis to visgrūtākā likteņa stundā. Vai 

es daru pareizi vai nepareizi, par to spriedīs vēsture.” Pēc brīža prezidents pie-

bilda: „Tā Latvija, kuŗai mēs kalpojām, vairs neatgriezīsies, bet tai, kuŗa nāks pēc 

visām ciešanām, es vairs nebūšu vajadzīgs.” Viņš vienmēr cerēja, ka varbūt vēl 

ar savu palikšanu var pakalpot latviešu tautas nākotnei. 

 Bijušais ASV prezidents Herberts Hūvers 1938. gadā paceļoja pa Eiropu 

un apmeklēja arī Latviju, lai satiktos ar prezidentu Ulmani. 1953. gadā viņš lieci-

nāja kongresa komitejā, kas izmeklēja Baltijas valstu okupāciju, atzinīgi izteik-

damies par šo valstu saimniecību un iedzīvotāju augsto dzīves standartu. 

 Arī bijušais ASV sūtnis Latvijā (1935. - 1940.) Džons Vailijs (John C. 

Wiley) 1959. gadā cildināja Kārli Ulmani: „Es augsti respektēju prezidentu Kārli 

Ulmani abējādi – kā godājamu personu un kā varonīgu valstsvīru.” 

 Prezidents Kārlis Ulmanis teica, ka „nav virs zemes tādas varas, kas spē-

tu no latviešu vīru, sievu un jauniešu sirdīm izraut neatkarīgā, brīvā valstī nodzī-

votos 20 gadus. Mūs var apspiest, daļēji iznīcināt, bet, kamēr vien kāds latvietis 

dzīvos, dzīva būs dziņa pēc tiesībām brīvam dzīvot savā brīvā valstī.” 

           Jau trimdā dzejniece Veronika Strēlerte liecināja dzejolī „Kādam latvietim”: 

  Tu jaunu laikmetu mums nesi – 

  Nu sīkas balsis tavu darbu rej. 

  Vai cietumnieks, vai dzīvs, vai miris esi, 

  Ar to tu atbildēsi pasaulei. 

 1943. gadā vēsturnieks un dzejnieks Arveds Švābe Kārlim Ulmanim veltī-

tājā dzejolī „Valdnieka vakars” saka: 
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  Bet kaujas sakauts, sirdī ievainots, 

  No galda valdnieks pieceļas bez vārda. 

  Vēl jūnijs salutē, vai pēdējs gods, 

  Bet rīt, ko cēlu, pašam jānoārda. 

 Cilvēkiem un tautām ir vajadzīgi cildeni piemēri, lai savus centienus un 

skatus celtu pāri ikdienai. Latviešiem tāds cildens paraugs ir Kārlis Ulmanis. 

 

 

 

 1941. GADA 14. JŪNIJS 
No Rūtiņas U. grāmatas „Vēl tā gribējās dzīvot.” 

 

1941. gads 
 

 Pēc brīnišķīgas bērnības, ko pavadīju bez rūpēm, manā un manas ģi-

menes dzīvē pavērās jauna, sarkaniem asins burtiem rakstīta lappuse – 1941. 

gads. 

 Šis gads latviešu tautai paliks mūžam atmiņā, jo tas bija latviešu iznīci-

nāšanas gads. Komūnisti ar varu aizveda tūkstošiem latviešu pa tālo iznīcības 

ceļu uz Sibirijas baigajām spaidu darba nometnēm un taigām. Ciezdami mokas 

un pazemošanu, daudzi tur nobeidza savas dzīves gaitas. 

 Niecīga daļa no aizvestajiem 1946. gadā atgriezās dzimtenē. Tie bija 

lielāko tiesu bāreņi, kam vecāki bija nomiruši. Kam tie bija palikuši dzīvi, tie tur-

pināja smakt svešajās moku vietās. Arī tie viens pēc otra aiziet mūžībā, un tikai 

gluži rets palicis dzīvajo vidū. 

 Tā ir liela, nevainīga sāpju draudze. Cietušo rētas nekad nesadzīs. 
 

MŪSU APCIETINĀŠANA RĪGAS JŪRMALĀ 
 

 Ausa 1941. gada 14. jūnija baigais rīts, drūms un lietains. Tāds kā sma-

gums nospieda visus, it kā jau iepriekš kaut ko ļaunu vēstīdams. 

 Naktī dzirdējām automašīnas braucam biežāk nekā parasts, bet par to 

braukšanas iemesliem nekā nezinājām. Pēc brokastīm gāju mātei līdz uz tirgu 

iepirkties. Ejot pa ielu, redzējām smagajās Mašīnās vedam cilvēkus ar mantām. 

Sievietes un bērni raudāja un vaimanāja. No P. pansijas izveda paprāvu cilvēku 

pulciņu un iesēdināja mašīnā. Dažiem vīriešiem bija aiz muguras sasietas rokas. 

Tie laikam bija mēģinājuši pretoties. Visapkārt valdīja liels uztraukums un ne-

miers.  

 Satikām mūsu tanti K., kas bija pārlieku uztraukta. Viņa stāstīja, ka visu 

pagājušo nakti notikusi arestēšana. Neskaidra nojauta dzina mani uz māju. Ejot 

pa mūsu ielu, redzēju braucam pretī smago mašīnu ar čekistiem. Uz šofera ka-

bīnes jumta saliecies, šauteni turot šaušanas gatavībā, jauns, slaida auguma 

žīds ar izspūrušiem matiem un vaļēju mēteli. Šī mašīna brauca lēnā gaita pa 
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prospektu, pieturēdama pie māju numuriem, meklēdama viņiem vajadzīgo māju. 

 Vēlējos, kaut viņi ātrāk pabrauktu garām mūsu mājai un izbeigtos šī 

smagā neziņa. Te pēkšņi mašīna apstājās tieši pie mūsu mājas vārtiem. Garais 

žīds kaut ko uzsauca, un visi izlēca no mašīnas.  Brītiņu stāvēju tik apmulsusi, ka 

nevarēju ne kājas pakustināt. No liela uztraukuma karstas trīsas skrēja pa visu 

miesu. Atjēgusies skrēju atpakaļ pie mātes, kas jau arī nāca uz mājas pusi. 

 Iegājām dārzā, kas bija čekistu ielenkts. Tie prasīja, kur atrodoties tētis. 

Neticēdami, ka viņa šeit nav, tie pārmeklēja visas malas, cerēdami viņu atrast. 

 Bez panākuma izmeklējušies, tie pavēlēja mums paņemt vajadzīgās 

mantas un gatavoties braukt viņiem līdz, bet neteica, kurp viņi mūs vedīs. Mūsu 

sardzē bija astoņi: viens latviešu milicis, trīs žīdi un četri mongoļi. 

 Milicis Kaugars izturējās pret mums laipni un līdzcietīgi. Salikām mantas 

čemodānos un maisos un produktus grozos. Čekisti mūs ļoti steidzināja un dzi-

na uz mašīnu. Mašīnā iesēdušies, redzējām, ka mums garam aizbrauca mūsu 

brālēns. Tas redzēja un saprata, kas notiek. 

 

 ČEKISTU APSARGĀTAJOS VAGONOS 
 

 Mūs aizveda uz Torņkalna preču staciju, bet tur mūs nepieņēma, jo va-

goni bija jau pārpildīti. Tad izveda uz Šķirotavu, kur mūs izsēdināja no mašīnas. 

Šeit stāvēja un gaidīja uz atbraucējiem garš ešelons ar aizrestotiem logiem. At-

vestos ļaudis sadzina lopu vagonos. Mūs novietoja kādā vagonā ešelona vidū, 

kur priekšā jau atradām dažus pazīstamus. 

 Vagonā bija izbūvētas četras platas nāras divos stāvos. Katrā galā pa 

divām nārām. Bijām vairāk nekā 30 cilvēku. 

 Tā kā labākās vietas bija jau aizņemtas, tad mēs novietojāmies vienā no 

apakšējām nārām un mantas salikām zem tās. 

 Dažiem bija diezgan daudz mantu līdz: lieli grozi, čemodāni, maisi. Bi-

jām ļoti saspiesti. Apgrozīties bija grūti, pat neiespējami. Gaiss bija smacīgs, ne-

ciešams. Tad kāds izsita lodziņu stiklos, kļuva labāk. 

 Visu dienu veda klāt apcietinātos. Mūs gribēja pārsēdināt citā vagonā. 

Lūdzāmies, lai mūs nepārvieto. Šo lūgumu beidzot ievēroja, un mūs atstāja te-

pat. 

 Ēdienu mums neizsniedza. Kam bija produktu vairāk, tas dalījās ar to, 

kam nebija. Slāpes bija lielas, bet ūdeni nedeva. 

 Kā par lielu brīnumu mums atdeva dzīvoklī atņemtās vērtslietas. apbru-

ņoti čekisti apsargāja vagonus. Naktī viņi gāja no vagona uz vagonu, izsaucot to 

vārdus, kuŗus vēl meklēja. Arī mūsu tēva vārdu bieži izsauca. Rīgā stāvējām visu 

nakti un nākošo dienu. 

 Dienā sāka līt. Lietus gāzes kļuva arvien stiprākas, tā ka ūdens jau tecēja 

cauri vagona šķirbainajam jumtam. Kam bija līdz lietussargi, tie tos turēja atvēr-

tus, lai paglābtos no slapjuma. Visu laiku dzirdējām, kā automašīnas gāja šurpu 

un turpu. Likās, ka vai visu Rīgu izvedīs tukšu. 
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 Ārā valdīja liela kņada. Cilvēki gāja, skrēja. Daži kliedza, raudāja. Mašī-

nas rūca bez stājas... 

 Naktī plosījās negaiss, un vēji auroja. 

 Pēkšņi vagona durvis tika atvērtas. Čekisti pavēlēja, lai pēc pusstundas 

visi vīrieši, kuŗu vārdus viņi izsauca, būtu gatavi pāriešanai uz citu ešelonu. Dau-

dzi sāka protestēt pret šādu rīcību, jo tiem te palika ģimenes, bet tos nomierināja 

teikdami, ka, galā nonākuši, visi atkal satiksies. No sākuma arī visi tam ticējām, 

jo tik šaurā, pārpildītā vagonā bija neērti būt kopā vīriešiem un sievietēm. Tikai 

vēlāk dabūjām zināt, ka vīriešu ešeloni aizvesti uz Maskavu, lai stātos tiesas 

priekšā, kur katram nolasīts spriedums, uz cik ilgu laiku viņš ir notiesāts. (1) Tad 

tie sūtīti tālākai nometināšanai spaidu darbu nometnēs. 

 Vēl pēdējā brīdī pirms vilciena atiešanas pie mūsu vagona pieskrēja če-

kists un izsauca mana tēta vārdu. Viņš nebija atrasts! Mums kļuva vieglāk ap 

sirdi, jo domājām un cerējām, ka varbūt viņš pagūs izglābties, paliks Latvijā un 

tā sekmēs mūsu ātrāku atgriešanos. 

 Naktī no 15. uz 16. jūniju ap pusnakts stundu mēs izbraucām no Rīgas 

pretī nezināmai nākotnei. Nakts bija tumša un baisa. Lietus lija bez apstājas, 

pērkons rūca, vēji gaudoja. Pa starpām zibens šķīla savus ugunīgos rakstus. Šur 

tur vagonā varēja dzirdēt kliedzienus un raudas. Bija tik bezgala drūmi. Likās, ka 

visa Latvijas zeme šonakt dreb asarās un mokās. Neviens no mums šinī draus-

mīgajā negaisa naktī ne acumirkli neaizmiga. Atvadoties no Latvijas, mūsu lūpas 

čukstēja viņas vārdu – L A T V I J A! Šo baigo, drūmo nakti neviens vairs aizmirst 

nevarēs. 

  

 

 

 Vera Zēberga 

 

   Zaļā cerību egle, 

   Latvijas ziemciete sīkstā, 

   Nebeidz mums sirdīs zarot, 

   Lai nedienā neiznīkstam. 

   Lai klusumā svinēt varam 

   Dvēseles svētvakaru, 

   Un nebeidzam lūgšanas raidīt 

   Mūsu gājputnus atpakaļ gaidīt. 

   Lai vienmēr mums sāpētu Tēvzemes bēda 

   Un tēvu valoda mūžīgi svēta. 
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Publicējam konkursa divus darbus 

VĒSTULE GUNĀRAM ASTRAM  
 

Paldies, ka parādījāt mums pareizo ceļu 
 

 Godājamais Gunār Astra! 

 Sveicu Jūs 80. dzimšanas dienā ar klēpi sarkanbaltsarkanām rozēm, 

kuŗas savās domās nolieku Jums pie kājām. 

 Mans vārds ir Madelēne. Man ir 17 gadi un es dzīvoju Aurora, Ontario, 

Kanadā. Es mācos latviešu ģimnazijā, dejoju tautas dejas grupā – Daugaviņa un 

pavadīju pēdējās trīs vasaras Gaŗezerā, kas ir latviešu vidusskolas nometne 

Amerikā. Kad es daru šīs lietas es saprotu, cik laimīga es esmu, ka drīkstu dejot 

latviešu tautas dejas, dziedāt latviešu tautas dziesmas un mācīties par latviešu 

vēsturi, rakstniekiem un varoņiem.  

 Es piedzimu trimdā, pēc tam, kad Latvija palika atkal brīva, sešus gadus 

pēc Jūsu nāves. Augot Kanadā, Latvija bija tikai daļa no manas dzīves. Es ne-

domāju par cilvēkiem, kas cīnījās par tiesībām, lai šīs lietas darītu, kas nāca tik 

viegli dzīvojot brīvā zemē. Kad paaugos un mācījos vairāk vēsturi, tad ar katru 

gadu vairāk iemīlēju Latviju un tās varoņus. Gribēju rakstīt un teikt paldies. Pal-

dies, ka Jūs neapstājāt cīnīties par savu dzimteni – manu tēvu zemi. 

 Jūsu lielās ciešanas un sāpes, cīnoties par cilvēku tiesībām un brīvību, 

nav bijušas veltīgas. Vārdi, kuŗus teicāt prāvā 1983. gadā, tagad ir piepildījušies. 

„Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt un 

elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemācījusies, un pārcietīs šo tumšo 

laiku.” Šie vārdi ir svarīgi visiem latviešiem atcerēties, un šodien arī ir ļoti vērtīgi. 

Man trūkst vārdu lai pateiktos Jums, drošsirdīgam brīvības cīnītājam, kas savu 

veselību un dzīvi ziedojis cīnoties par cilvēku tiesībām okupētā Latvijā un tās brī-

vību, Jūs bijāt vienreizējs latvietis. 

 „Jūsu pēdējais vārds ir izskanējis un sāk dzīvot. Domu vairs nevar tā 

vienkārši sagūstīt, aizvest un ieslodzīt uz gaŗiem gadiem.” Tas ir teikums no M. 

Rukas grāmatas par Jums. Jūsu Pēdējais vārds deva latviešiem daudz par ko 

domāt. Varu tikai iedomāties kā jutās tie, kas tanī decembrī bija tiesas telpā ar 

Jums. Man arī patīk Vizmas Belševicas dzejoļi un Jums bija liela drosme citēt 

viņas dzejoli – „Sen patiesības akās ūdens rūgts, ar meliem sajaukts, nedzisina 

slāpes.” Ikkatram latvietim Latvijā, un ārpus Latvijas, vajadzētu smelt tikai mazu 

daļiņu no Jūsu spēka un drošības lai palīdzētu Latvijas nākotnei ziedēt un zelt. 

Šis ir ļoti svarīgi. Man ir tikai žēl, ka Jūs nepiedzīvojāt Latvijas brīvību pēc Trešās 

atmodas notikumiem. 

 „Es nāku no mazas tautas, un tajā es aiziešu rīt. Kā latvietis caur un cauri, 

un mani nepārkrustīs,” rakstīja dzejnieks Knuts Skujenieks. 

 Latvija ir maza zeme. Skolā, daudzi man pazīstami, pat nezina kur ir Lat-

vija. Tas ir kāpēc mēs nekad nevaram apstāties cīnīties par mūsu zemi. Latviešu 

sabiedrība paliek mazāka ar katru gadu un mazāk cilvēku tiešām vērtē mūsu 
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bagāto kultūru. Mums pašiem ir mūsu valoda, visādas tautas dejas un rotaļas, 

tūkstošiem tautas dziesmu, skaistas tradicijas un jautri svētki. Jūs cīnījāties, lai 

mēs varētu turpināt mūsu kultūru. Latvija tika pazaudēta un tad atgūta. Bet cik 

daudz reižu tā var notikt? Mums ir viņa jāsargā. Un Jūs esat, mums jauniešiem, 

brīnišķīgs simbols to atcerēties. Latvijas latvieši aizstāv savu zemi. Daži iesaistās 

latviešu sabiedrībā ārzemēs, bet daži arī nē. Tomēr ir svarīgi sargāt latviešu sai-

tes, kultūru un valodu pat svešā zemē. Es ceru, ka modernā pasaule atļaus vi-

siem latviešiem, visās pasaules malās, turēties kopā un palīdzēt savai tēvu ze-

mei. 

 Māra Zālīte rakstīja: „Gribēju bēdu zem akmens palikt, Pacēlu akmeni, - 

kāds jau palicis. Pacēlu otru, - kāds jau palicis. Pacēlu trešo, - kāds jau palicis, 

Pārgājis pāri dziedādams.” Būdami latvieši mēs zinām par bēdām, bet arī zinām 

kā cīnīties un pārkāpt sliktas un nejaukas lietas. Mēs esam cīnījušies par mūsu 

zemi un droši vien nekad neapstāsimies cīnīties, un kamēr Latvijai ir vēl cilvēki, 

kuŗi pārstāv viņu tēvu zemi, Latvija BŪS mūsu tēvu zeme. 

 Savu tēvu zemi ar savām acīm redzēju, kad braucu ceļojumā kopā ar 

grupu „Sveika, Latvija!” Man bija daudz ko redzēt, daudz ko mīlēt un daudz ko 

pārdomāt. Kad biju maza, vecmamma man teica, ka meža vijolītes nevienā pa-

saules malā nesmaržo tik skaisti kā Latvijā. Par to es pārliecinājos, un tiešām 

vecmammai bija taisnība. Es mīlu Latviju un godāju tās brīvības cīnītājus – lielākā 

daļa no tiem jau dus smilšu kalniņos. 

 Saldu dusu arī Jums, Astras kungs! 

     Madelēne Lauris 

 

 

 „Mums noteikti jāuzvar un mēs uzvarēsim” (Gunārs Astra)  
 

Labdien, Astras kungs! 

 Esmu Linda Gregersone, Pļaviņu novada ģimnazijas 12.a klases skol-

niece, un man ir patiess prieks par Daugavas Vanagu organizācijas izsludināto 

globālo latviešu jaunatnes radošo darbu konkursu internetā, pateicoties, kuŗam, 

es varu uzrakstīt Jums, Gunār Astra, vēstuli kā savu personīgo veltījumu un iz-

teikt pateicības vārdus Jums kā Latvijas brīvības un tautas tiesību cīnītājam, kā 

arī sveikt Jūs nozīmīgajā jubilejā – 80 gadu dzimšanas dienā 22. oktobrī. 

 Iepazīstoties ar Jūsu dzīves gājumu, lasot par Jums un Jūsu paveikta-

jiem darbiem, es apzinos, ka Jūs esat piemērs tam, kāda bija nevardarbīgās pre-

testības kustības pamatideja pēc Otrā pasaules kaŗa, laikā no 1945. līdz 1991. 

gadam. Šai idejai pāraugot nevardarbīgajā pretestībā, kuŗas mērķis bija iezīmēt 

18. novembŗa valstisko ideju, veidojās Trešā atmoda un atdzima patriotisma jū-

tas latviešos. 

 Latvijas okupācijas „tumšo laiku” polītiskā vara (1945.-1987. gadam) ir 

lēmusi Jums, Gunār Astra, kuŗš cīnījās par latviešu tautas vārda brīvību un darīja 

to nevardarbīgā veidā, būt ieslodzītam Gulaga nometnēs 19 gadus, bet, manu-



22 
 

prāt, Jūsu cīņa nebija veltīga un Jūs būtu gandarīts, ja zinātu, ka tagad mēs dzī-

vojam brīvā valstī Latvijā un neesam PSRS okupācijas jūgā. 

 1961. gadā Jūs tikāt apsūdzēts gan spiegošanā, gan dzimtenes nodevī-

bā, gan pretpadomju aģitācijā un propagandā, taču, par spīti visām apsūdzībām 

un okupācijas varas represīvo iestāžu rīcībai attiecībā pret Jums un Jūsu laika 

biedriem, Jūs neatteicāties un nemainījāt savus uzskatus. Tādējādi Jūs manās 

acīs esat kā bezbailības un patriotisma paraugs. 

 Jūsu iepazīšanās ar amerikāņu diplomātiem 1958. gadā bija iemesls 

tam, lai 1983. gadā Jūs otrreiz apcietinātu un tiesātu par „pretpadomju” literātū-

ras glabāšanu, pavairošanu un izplatīšanu. Taču 1983. gada 15. decembŗa tiesā 

Jūsu „Pēdējais vārds” – „Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod 

man spēku šeit stāvēt un elpot” ir apliecinājums cilvēka gara spēka stiprumam 

un pārliecībai par taisnības uzvaru, jo tas ir piepildījies. Jūsu ticība un cīņa, lat-

viešu tautas pretspars pastāvošajai varai ir nesis rezultātu un laiks, kad Latvija 

bija okupēta, nu ir izgaisis kā ļauns murgs. Latviešu tautai ir spēks savā dzimte-

nē stāvēt un elpot, jo mēs zinām, ka pirms mums ir bijuši un cīnījušies cilvēki, lai 

nākotnē Latvijas valsts būtu brīva un neatkarīga. Piekrītu, ka mūsu tauta ir daudz 

cietusi, bet šīs bezgalīgās ciešanas ir iemācījušas cīnīties un pretoties arī pret 

okupācijas „tumšo laiku” un stiprināt mūs kā nāciju. 

 Kā cilvēktiesību aizstāvis un disidents Jūs tikāt no latviešu tautas cildi-

nāts līdz mūža pēdējai dienai un tiekat pieminēts aizvien. Par Jūsu bērēm ziņoja 

radio „Brīvā Eiropa”, „Amerikas balss”, bet tauta, Rīgas Meža kapos, atvadoties 

aizbēra Jūsu kapa vietu ar smilšu saujām. Tas ir emocionāls un piemiņas vērts 

notikums latviešu tautas vēsturē. Ja man būtu bijusi iespēja dzīvot tajā laikā, arī 

es būtu starp tiem, kuŗi pavadīja Jūs pēdējā ceļa gājumā, un ne tikai tāpēc, ka es 

esmu pēc tautības latviete, bet arī, lai izrādītu cieņu Jūsu personībai, pārliecībai 

un nevardarbīgās pretošanās metodēm. 

 Jūs esat dzimis laikā, kad bērnība bija grūta, taču liktenīgu notikumu 

piesātināta. Augāt ar pieradumu analizēt, salīdzināt un izdarīt secinājumus. Pie-

dzīvojāt, kā mūsu skaistā un bagāta valoda tiek izspiesta no apkārtējās vides un 

izkropļota, un tas notika tikai okupācijas dēļ. Lielu daļu no savas dzīves esat pa-

vadījis krievu tautības pilsoņu un valodas vidē – gan ieslodzījumā, gan darbā, 

kur latviešu cilvēkus sistemātiski un neatlaidīgi centās pakļaut – rakstīt, runāt, 

dziedāt un domāt krievu valodā. Un tāpēc Jums nācās nevardarbīgās pretestī-

bas un savas pārliecības dēļ izsūtījumos pavadīt 19 gadus, jo Jūsos pastāvēja 

patiesa mīlestība un cieņa pret savu tautu un valsti, Jūsu acis nespēja novērsties 

no latviešu tautas dvēseles noniecināšanas.  

 Septiņus gadus pēc Jūsu nāves ar likumu, latviešu valoda kļuva par 

valsts valodu, un Jūs varat būt lepns, ka esat starp tiem latviešu patriotiem, kas 

ticēja latviešu valodas garam un cīnījās par to. Taču mūsdienu atšķirīgie cilvēku 

viedokļi un domāšanas veidi ir Latviju noveduši līdz radikālām izmaiņām. Latvie-

šu tauta iekšēji sauc pēc jauna mūsdienu Gunāra Astras, kam nebūtu vienaldzī-

ga tauta un valoda, kaut vai tā paša iemesla dēļ, ka pēdējās – ārkārtas 11. Saei-
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mas vēlēšanās popularitāti un uzvaru ieguva ne īpaši nacionāli noskaņota parti-

ja, kas turklāt savas darbības laikā ir vēlējusies Latvijas Republikā ieviest divva-

lodību, kas Jūsu laikā tiktu uzskatīta kā nodevība latviešu tautas pašapziņai, bet 

šāda jautājuma aktualizēšana mūsdienu sabiedrībā liecina par mēģinājumiem 

izveidot jaunu anti-nacionālu vērtību sistēmu, kas būtu tas pats, kā glaudīt suni 

pa spalvai, kas tikko vēl kodis rokā, un teikt, ka nesāp. Tā kā es sevi uzskatu par 

savas dzimtenes Latvijas patrioti, man ļoti rūp, lai latviešu valoda nepazustu vai 

nekļūtu par fonu citai valodai manā dzimtenē – Latvijā. Latviešu jaunatne nemaz 

nedrīkst ļaut izveidoties divvalodībai, jo ir jāzina un jāizprot, ka Jūs un Jūsu do-

mu biedri atdeva dzīvību par Latviju, Jūsu radinieku acīs vēl aizvien var redzēt 

sāpes, tāpēc uzskatu, ka latviešiem būtu jāsaņemas un jāatkārto Jūsu nevardar-

bīgas pretestības darbības jaunā elpā un veidolā, lai mūsu tautas valoda nekad 

nepazustu un netiktu apšaubīta tās pastāvēšana pat mazākajā mērā. 

 Paldies par ticību, centību, neatlaidību un latviskumu, lai ko tas no Jums, 

Jūsu dzīves laikā, arī neprasīja! 

 Daudz laimes 80 gadu jubilejā! 

  Ar cieņu, 

   Linda Gregersone 

 

 

 

Dzintra Hirša    

 

RUSIFIKĀCIJA IR ATSTĀJUSI SEKAS MŪSU DOMĀŠANĀ  
(Latvijas Avīze) 

 

 
       Foto - LETA  

 Latvijas nacionālajai polītikai, manuprāt, nekad nav bijis pietiekama at-

balsta Latvijas polītiskajās aprindās un diezgan lielā latviešu sabiedrības daļā. 

Un runa nav par to, ka šie cilvēki nemīlētu Latviju vai uzskatītu, ka latviešu valo-

dai nevajadzētu būt par valsts valodu. Runa ir par to ideoloģisko mantojumu, ko 

esam saņēmuši no 50 okupācijas gadiem.    



24 
 

  Ko pārstāv „SC"?  

 Pirmkārt, neaizmirsīsim, ka augstākās polītiskās aprindas 90. gadu sā-

kumā veidoja galvenokārt komūnistiskās partijas biedri, kas nu nekādi nevarēja 

īsā atmodas laikā pāriet no okupētas valsts varas partijas ideoloģijas uz neatka-

rīgas valsts ideoloģiju. Otrkārt, īstais Padomju Savienības mērķis, īpaši kopš 70. 

gadiem, bija savienoto republiku totāla pārkrievošana un vienotas padomju (pa-

tiesībā – krievu) tautas veidošana uz krievu valodas bazes. Krievi savienotajās 

republikās jutās kā saimnieki, nevēlēdamies mācīties vietējo valodas un ievērot 

vietējās tradicijas, savukārt vietējie, izbaudīdami padomju varu, īpaši 1941. gada 

vasarā un 1949. g. pavasarī, saprata, ka vienīgais glābiņš, lai saglabātu latviešu 

tautas dzīvo spēku, ir pakļaušanās šai varai. Latvijas neatkarība 90. gados dzima 

lielos kompromisos, lielās iekšējās cīņās, Krievijas kaŗaspēka klātbūtnē, situāci-

jā, kad PSRS imperija agonēja un tāpēc bija jo bīstamāka. 

 Šodien „Saskaņas centrs" aicina uz moratoriju Latvijas vēstures un valo-

das jautājumos. Viņi uzskata, ka trīs gadus Latvijai nevajadzētu turpināt Latvijas 

derusifikācijas un dekolonizācijas polītiku. Vairākums no viņiem apgalvo un slu-

dina, ka okupācijas nav bijis un arī rusifikācijas ne. 

  Parakstu vākšana par krievu valodu kā valsts valodu beidzot pavēra polī-

tiskās liekulības aizkaru. „SC" deputāti lauza deputāta zvērestu un atklāti vai sle-

pus atbalstīja valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai. Tā ir prasība at-

teikties no 1918. gadā dibinātās valsts.  

  Daudzu Latvijas polītiķu sapnis aicināt „SC" valdībā balstījās uz argu-

mentu, ka „SC" pārstāv lielu daļu Latvijas iedzīvotāju. Protams. Lielu daļu to, kas 

nobalsoja par Kravcovu, kuŗš neprot valsts valodu, Kabanovu, kuŗš vienmēr bijis 

latviešu valodai un kultūrai nelojāls („Mūsdienu latviešu kultūra kā produkts 

vienkārši nav konkurētspējīga. Un Latvijas Republikai, valstij, kas pārstāv vis-

pirms buržuāzijas un inteliģences intereses, jāpieliek patiešām titāniskas pūles, 

lai uzspiestu krieviem – tūkstošgadīgas kultūras nesējiem – simpātisku, bet ab-

solūti lokālu latviešu kultūru... Atzīsimies godīgi – kādēļ mēs mācāmies latviešu 

valodu? Protams, lai saņemtu kāroto apliecību. Lai beidzot liek mūs mierā." – 

„Vesti segodņa" 1998. gada 16. decembrī) u. c. Tātad „SC" deputāti pārstāv gal-

venokārt tos, kas joprojām dzīvo krievu valodas telpā un neciena šīs valsts dibi-

nātājus – latviešu tautu, noliedz okupāciju un rusifikāciju. 

  Grāmata par rusifikācijas polītiku  

 Latviešu valodas aģentūra tuvākajā laikā laidīs klajā J. Riekstiņa sastādī-

to grāmatu „Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju. 1944 – 1989. Dokumenti", kuŗā 

sakopoti dokumenti, kas apsūdz PSRS nacionālo polītiku gan latviešu valodas 

pakāpeniskā vājināšanā, gan cilvēku apzinātā ieplūdināšanā, lai mainītu Latvijas 

iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Ceru, ka grāmata noderēs vispirms tiem latvie-

šiem, kuŗi skolā nav īsti mācījušies Latvijas vēsturi, kā arī tiem, kuŗiem esot vien-

alga, kādā valodā runāt, lai tik mēs dzīvotu labklājībā. Tā būs grāmata arī tiem, 

kas apgalvo, ka okupācijas un rusifikācijas nav bijis. 

 Tikai daži fragmenti no topošās grāmatas: „No 31 sovhozu direktora tikai 
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5 bija latvieši (..), no 107 MTS polītdaļu priekšniekiem tikai 23 bija latvieši (..) 

Maskavas rajonā ir piecas tautas tiesas (..), neviens no šiem pieciem tautas ties-

nešiem neprot latviešu valodu un nav spējīgs noturēt tiesas sēdi un izskatīt lietas 

latviešu valodā" (11. dok.), „no 58 pilsētu un rajonu daļu priekšniekiem bija tikai 

4 latvieši, bet dažās rajona nodaļās neviena" (1953. g.) (14. dok.). „Republikas 

IeM [Iekšlietu ministrijas] orgānos līdz pēdējam laikam [1953. gadam. – Dz. H.] 

no visa darbinieku skaita latvieši bija 15%. No 66 lielāko rūpniecības uzņēmumu 

direktoriem tikai 8 ir latvieši." "...augstskolās latviešu grupās daudzas disciplīnas 

pasniedz nevis latviešu, bet gan krievu valodā" (16. dok., slepens). 

 Atcerēsimies, ka LPSR Konstitūcijas (1978. g.) 68. pants noteica, ka 

„Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika ir suverēna padomju sociālistiska 

valsts", taču krājumā apkopotie dokumenti liecina par to, ka LPSR Konstitūcija ir 

padomju Latvijas augstākās raudzes liekulības dokuments, jo par kādu Latvijas 

PSR suverenitāti varam runāt, ja dokumentos lasām, piemēram:  „Ieteikt Kultūras 

ministrijai lūgt PSRS Kultūras ministriju pārveidot vienu Rīgas radiostaciju raidīša-

nai latviešu valodā, (..) lūgt atjaunot Radio informācijas galvenās pārvaldes kori, 

kuŗš tika likvidēts 1953. gadā", „lūgt PSKP CK atļaut izdot Daugavpilī un Daugav-

pils rajonā otru rajona – pilsētas laikrakstu latviešu valodā." (18. dok.).  

  Un tagad – 1989. gads. „Atmoda" informē par valodas lietošanu Proletā-

riešu rajonā. Īsumā: „Lielākajā daļā rajona uzņēmumu lietvedība ir krievu valodā. 

Vieglajā rūpniecībā nav vērojami nekādi mēģinājumi dokumentāciju pārkārtot 

valsts valodā. Apmēram 75 – 80% dažādu pasākumu (lekcijas, sanāksmes) no-

tiek krievu valodā. Un vai nu būtu jābrīnās, ka 84% vadītāju rajonā, kā liecina 

aptauja, runā tikai krieviski, ka „vienā" valodā runājošie ir gandrīz 80% partijas 

komiteju sekretāru. Apmēram puse no dzelzceļa slimnīcas pacientiem ir pamat-

nācijas pārstāvji, taču uzņemšanas nodaļā neviens ārsts neprot latviski... utt." 

 Domāšanas paraugi  

 Latviešu valodas nākotni nosakām mēs, latvieši, taču rusifikācija ir atstā-

jusi sekas latviešu domāšanā. Lūk, ko daudzi no latviešiem domā par savas 

valsts valodas lietošanu: 

 1) man vienalga, kādā valodā runāt; 

 2) vispirms jādomā par ekonomiku un pēc tam par valodu; 

 3) esmu latvietis, bet firmas nosaukums būs angļu valodā, lai visi sa-

prastu; 

 4) esmu latvietis, bet vai nav vienalga, kā rakstīt – „Citadeles banka" jeb 

„Citadele banka", gan jau sapratīs; 

 5) esmu latvietis, esmu uzņēmējs. Pie manis strādā daudz krievu. Krievu 

valodā sazināmies biežāk. Runāju arī latviski. Esam draudzīgs kolektīvs. 

 6) nebūšu konkurētspējīgs. Manos darba pienākumos gan neietilpst 

krievu valodas lietošana, taču strādāju ar Latvijas krieviem, bet viņiem jau labāk 

patīk, ka runāju ar viņiem viņu dzimtajā valodā. 

 Nabaga Saša! Cik slikti viņš runā latviešu valodā! Tad jau es runāju krie-

viski labāk. Man nav grūti. Runāsim krieviski! 
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  Šāda lielas latviešu sabiedrības daļas domāšana, kā arī daudzu valsts 

amatpersonu polītiskā gļēvulība neļauj aizstāvēt savas valsts valodas tiesības gan 

valstī, gan starptautiski.  

  Un tagad paanalizēsim iepriekš teikto. 

 Ja runājam par vienaldzību pret savu valodu, resp., pret izvēli, vai runāt 

latviešu vai krievu valodā, tad to apliecina kaut vai tāds nozīmīgs skaitlis – 41,7% 

latviešu, vēršoties pie cittautiešiem, uzrunā viņus krievu valodā („Data Serviss", 

2004). Vienaldzīgi pret valodas izvēli, resp., pret latviešu valodu, ir galvenokārt 

padomju cilvēki, kas visu dzīvi runājuši galvenokārt krievu valodā un, manuprāt, 

daļa jauno, kas nav mācījušies Latvijas vēsturi vai kāda cita subjektīva iemesla 

dēļ. 

 Polītiķu un uzņēmēju filozofija, ka vispirms vajag sakārtot ekonomiku un 

tad domāt par valodu, ir, maigi sakot, aizbildināšanās, lai pašiem būtu ērtāk dzī-

vot, bet par valsti kopumā lai domā kāds cits. 

 Uzņēmēji uztur mītu, ka, ja nosaukums būs angļu valodā, tad visi to sa-

pratīs. Pirmkārt, ne visi, protams, sapratīs, un, otrkārt, uzņēmuma nosaukumam 

lingvistiskā nozīme ir tikai valstī, kuŗā uzņēmums ir nodibināts. Starptautiskajā 

apritē tas ir kods. Uzņēmuma nosaukums veido vidi. Gribas pajautāt uzņēmē-

jiem: „Vai tu, latviešu uzņēmēj, veido latvisku vidi?" 

 Par uzņēmumu nosaukumu rakstību latviešu valodā var tikai pabrīnīties. 

Šķiet, ka, atstājuši skolas solu, latviešu uzņēmēji aizmirsuši latviešu valodas 

gramatiku. Kā skumju piemēru var minēt Citadeles bankas nosaukumu. Ja Uz-

ņēmumu reģistrā tiešām ir reģistrēts „Citadele banka", tad kauns latviešu amat-

personām, kas to ir pieļāvušas. Tā ir savas valodas necienīšana vislielākajā mē-

rā. 

 Uzņēmējs apgalvo, ka viņa darba kolektīvs ir draudzīgs, bet darba attie-

cībās biežāk runā krievu valodā nekā latviešu valodā. 

  Tātad netiek uzturēta spēkā norma, ka cittautiešiem darba attiecībās jālie-

to valsts valoda. Turklāt paši darba devēji atzīst, ka nekāda sakara ar starptautis-

kajiem darījumiem šiem cilvēkiem nav. Redz, draudzība pastāv tikai uz krievu va-

lodas bazes.  

  Visnopietnākais arguments ir – nebūšu konkurētspējīgs. Protams, ja cil-

vēks strādā jomā, kur starptautiskajās attiecībās jāizmanto viena vai otra valoda, 

attiecīgā valoda ir jāzina, tomēr, ja tu zini vairākas citas svešvalodas un nezini 

krievu valodu, tas automātiski nenozīmē, ka tu neesi konkurētspējīgs. Ja darba 

devējs prasa krievu valodas zināšanas pat tad, kad darbs to neprasa, bet ir tā 

saucamais krievvalodīgais kolektīvs un viņš grib, lai visi dzīvotu „draudzīgi" uz 

krievu valodas pamata kā padomju laikā, tad cilvēkam rodas apziņa, ka viņš nav 

it kā konkurētspējīgs. Par savu pieredzi viņš informē citus un rodas jau kolektīva 

apziņa par latviešu konkurētnespēju, savukārt polītiķi izmanto šo situāciju divva-

lodības propagandai. 

 Latvijas polītiķu vidū ir populārs teiciens, ka „klientam vienmēr taisnība", 

it īpaši, ja to attiecina uz valodu lietošanu. Klientus labāk apkalpot viņu dzimtajā 
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valodā, jo tad būšot lielāki ienākumi. Normāla tirdzniecības attiecību norma Lat-

vijā tiek novesta līdz absurdam, jo apkalpoti tiek galvenokārt cilvēki, kas ir Latvi-

jas iedzīvotāji un kuŗiem valsts valoda jāzina. Statistika liecina, ka pircējiem ad-

resētā informācija latviešu valodā ir saprotama 86,7% iedzīvotāju („Data Serviss", 

2005). 

 Šāda domāšana atražo divvalodību, turklāt asimetrisko padomju laika 

divvalodību. Līdz ar lielo Latvijai nelojālo cilvēku skaitu, mūsu polītisko gļēvulību 

un Krievijas „humanitārās intervences" polītiku, tā novedusi mūsu, uzdrošinos 

tomēr teikt, jaunpilsoņus pie prasības pēc otras valsts jeb oficiālās valodas. 

 Par polītisko gļēvulību es saucu tādu gļēvulību, kad polītiķis vai arī 

amatpersona meklē aizbildinājumu, lai neatbalstītu kādu nepieciešamu likuma 

normu. Varbūt mūsu sabiedrotajiem ārzemēs attiecīgā norma varētu izlikties par 

šerpu. Bet pa to laiku latviešu valoda cīnās par savu eksistenci territorijā, ko pa-

gaidām vēl saucam par Latviju. 

 Mēs maza cilts, – Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba... (Rainis) Un tikai. 

 

 

 

Sallija Benfelde 
 

LATVIJA IR DZĪVA  

Saruna ar dzejnieci Māru Zālīti pirms referenduma – ne tikai par latviešu valodu 

un polītiku, bet arī par mums pašiem un dzīvi, kādu gribam dzīvot. 

(Žurnāls Ir) 
 

 Vai jūsuprāt varējām novērst referendumu par otru valsts valodu, ja valdī-

bā būtu arī Saskaņas centra polītiķi, ja nebūtu bijusi parakstu vākšana par mācī-

bām tikai latviešu valodā un varbūt vēl citu darbu, ko esam darījuši? 

  Krievijas pirmo kanālu vajag šad tad paskatīties, viss būs skaidrāks – 

brīžam ir grūti noticēt, ka 21. gadsimtā var kaut ko tādu runāt. Tas lielkrievu šo-

vinisms, kas tur dzirdams, ir neticams. Labi redzams – Krievijā ļaudis dzīvo in-

formatīvā izolācijā no demokratiskās pasaules. Pārsvarā tikai vienas valodas tel-

pā, un tā ir krievu valoda. Jā, Krievijā ir brīnišķīga inteliģence, kas zina valodas, 

bet viņu skaits ir niecīgs. Ja var ticēt publicētajām aptaujām, tad astoņdesmit 

procentu Krievijas iedzīvotāju joprojām uzskata, ka Staļins ir pozitīva personība. 

Krievija ir aktualizējusi nacionālo jautājumu pašu zemē, izteikumi ir ļoti agresīvi 

pret nekrieviem. Nicinoši, anachroniski. Tādēļ pārmest Raivim Dzintaram, kuŗš 

jau kļuvis par simbolisko grēkāzi, ekstrēmu nacionālismu, ir dīvaini. Kā tad lai 

sauc to, kas notiek Krievijā? Turklāt – valdības kontrolētā televīzijā. Ekstrēmisma 

birka tiek piekārta, lai ar to visu varētu izolēt, manipulēt. Taču notiekošā cēloņi 

nav tikai cilvēku noskaņojums un izpratne. Internetā var atrast Krievijas ārpolīti-

kas nostādnes, tās vairs nav slepenas un slēpjamas, ar tām var iepazīties katrs. 

Tas, kas notiek Latvijā, ir tikai Krievijas ārpolītikas sastāvdaļa, un tas pats tiek 

http://www.ir.lv/profils/15760/blogs
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īstenots Ukrainā, Dienvidosetijā, Abhāzijā – bijušajās PSRS republikās. Tas ir 

mēģinājums atkal sacementēt bijušo PSRS, savā veidā atjaunot padomju telpu. 

Tāds ir lielais ārpolītiskais konteksts jautājumam par referendumu. 

 Vai mēs paši neesam nogulējuši to, kas mums apkārt notiek? Pēdējos 

gados taču labi varēja redzēt, kā mainās no Maskavas atbalstāmo loks – Ždano-

kas vietā Ušakovs, Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā vietā Austrumu kaimiņa at-

balstu ieguva Saskaņas centrs. 

 Tas ir smags jautājums par līdzatbildību. Jāatgriežas pie tā, ka valsts 

vara aizvien vēl ir ļoti koruptīva, un masu mediji nav neatkarīgi! Aptuveni jau zi-

nām, kuŗam katrs medijs pieder. Tādēļ nevaram gaidīt precīzu stāvokļa atspogu-

ļojumu, tas visu laiku ir ar kaut kādām nobīdēm. No oligarchu lietuvēna žņau-

giem gan esam mazliet tikuši vaļā. Zatlera rīkojumu nr. 2 tāpēc varam vērtēt po-

zitīvi, kaut arī tālākie soļi bija nepieņemami. Gribu teikt tā, kā teicis kāds klasiķis: 

stāvoklis ir nopietns, bet nav bezcerīgs. Ja paraugāmies uz Latvijas divdesmit 

neatkarības gadiem, tad lielākā nelaime ir valsts nozagšana, un mēs diezgan 

labi zinām, kuŗi to darīja, kaut arī nespējam viņus, pagaidām, es ceru, pagaidām, 

- ielikt aiz restēm. Valsts nozagšana tika polītiski no augšas aizsargāta, visur bija 

savi precīzi izvietoti cilvēki. No tā vairāk vai mazāk šobrīd esam tikuši vaļā un par 

to ir jāpriecājas! Tas ir liels solis uz priekšu, varam cerēt, ka viss mainīsies uz 

labu. Es šajā ziņā esmu optimiste. Latvijai nepaveicās, ka nevarējām iestāties 

Eiropas Savienībā reizē ar neatkarības atgūšanu. Ja mēs pirms visām globāla-

jām krizēm būtu tur tikuši, mēs būtu daudz stiprāki. Var teikt, ka mēs bēgām no 

cietuma un ieskrējām grūstošā mājā. Tas viss ir apgrūtinājis mūsu dzīvošanu. 

Tomēr uzskatu, ka pats galvenais ir cilvēka gara stāvoklis – nevis garastāvoklis, 

bet gara stāvoklis. Ar stipru gara stāvokli var kalnus gāzt! Mūs piemeklēja vilša-

nās, jo izrādījās, ka mēs, latvieši, neesam visi tik stipri, kā domājām. Tikuši brīvi, 

jau nākamajā dienā cerējām, ka visi kāpsim kalnā, būsim laimīgi. Vai mēs Atmo-

das laikā domājām par to, kas notiks rīt vai aizparīt? Mums tajā brīdī vajadzēja 

kļūt brīviem, un tam mums spēka pietika. Pietika varonības, pietika drosmes, 

visas cildenākās īpašības mēs spējām parādīt. Tad sekoja milzīga labticīga paļā-

vība uz varu, tad - rūgtā vilšanās, un tā vietā, lai liktu plecu pie pleca un palīdzētu 

viens otram, mēs nokārām degunus. Gara stāvoklis tika iedragāts. Ilgajos pa-

domju gados bijām pieradināti, ka gaidām no citiem, mums bija izveidojusies 

atkarība no valsts, un savā ziņā tas turpinās. Ja valsts mums neiedod to, kas 

mums vajadzīgs, mēs apvainojamies, mēs braucam prom, kad nav, lai nav! Ne-

vainoju aizbraucējus, kas paņēma lielos kredītus, jo gribēja dzīvot uzreiz lielā 

komfortā, bet tagad nav citu iespēju, kā pelnīt tur, lai kredītus atdotu šeit. Otra 

daļa aizbraucēju ir kā piedzīvojumu meklētāji, jo latvieši vienmēr tādi ir bijuši, 

strādājuši brīnumu lietas visā pasaulē. Trešā aizbraucēju grupa, ir tie, kas saka – 

ai, es braucu prom, kad te viss būs kārtībā, tad varbūt atgriezīšos. Šī trešā pozi-

cija man nav pieņemama, jo tas ir jautājums par atbildību – par sevi, par saviem 

tuvajiem, par valsti. Atbildības sajūtas ir bijis par maz. 

 Jūsu teiktais skan kā diagnoze: valsts nozagšana, spēka trūkums, atkarī-
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ba no valsts, aizvainojums un atbildības trūkums. Kā dzīvot ar tik ielaistām kaitēm? 

 Jāārstē, un, neko nedrīkst vispārināt. Ir cilvēki, kuŗi vienkārši dzīvo un 

dara savu darāmo, kas nav atkarīgi no ikdienas polītikas, it sevišķi laukos. Cilvēki 

priecājas par bērniem, par puķi, kas zied pie mājas, par tikko piedzimušajiem 

jēriņiem. Pašpietiekamā dzīve ir daudz produktīvāka, nekā tāda, kad dzīvojam 

atkarībā no negācijām, kas rada vien depresiju. Tikai ļoti stipri cilvēki var turēties 

pretī negāciju spiedienam. Cilvēki taču netic, ka Latvija ir otra zaļākā zeme pa-

saulē! Es tā smējos par to: nu tas taču ir īsti latviski – neticēt labajam! Arī tam, ka 

mums ir skaistākās pludmales Eiropā! To saka pasaule, to saka Eiropa! 

 Atliek darīt pašiem? 

 Ir izaugusi paaudze, kas piedzima demografiskā sprādziena gados – 

astoņdesmit devītajā, deviņdesmitajā. Vai toreiz bijām bagātāki? Nē! Toties bija 

griba un garīgais spēks. Ja šī paaudze nelaidīs bērniņus pasaulē, tad nākotnē 

gaida totāla demografiska bedre. Mums ir laiks aptuveni desmit gadi, lai savu 

tautu glābtu. Nav laika gaidīt glābējus valdības, Saeimas, Prezidenta izskatā. Jā, 

no viņiem vajag prasīt, bet dzīvot vajag pašiem un darīt to, ko var izdarīt. Kas to 

ir sapratuši, ir tikuši uz priekšu. Piemēram, krizes laikā daudziem trūkst pārtikas, 

un laukos darba ir maz, bet tie, kas  izmanto naturālās saimniecības iespējas, 

dzīvo un pabaro gan sevi, gan bērnus. Daudzviet pašvaldības pat piedāvā zemi, 

lai tikai cilvēki paši sev audzētu pārtiku, bet to neizmanto. Tiek uzskatīts, ka vi-

siem vajadzīgs lielais bizness, ātra, liela nauda, bet izdzīvošanai kaut ko darīt 

nav vērts, lai valsts dara. Nu gluži kā folklorā stāv rakstīts: par spīti saimniekam 

neēdīšu vakariņas un neiešu pirtī! Ar referendumu tāpat – man nepatīk šī valdī-

ba, tāpēc neiešu balsot! Cilvēki mīļie, kam par spīti to darīsiet? Sev, tikai sev par 

spīti! Valdības nāk un iet, bet valoda ir mūžīga vērtība. Tie ir nesalīdzināmi lielumi 

– valoda, tauta, valsts un šī vai cita brīža varneši. Reizēm domāju, nu, ja jau lat-

vieši grib iznīkt, lai nīkst, kas tur ko ņemties. Un tad pati sev arī atbildu – tas ir 

mūžīgais dabas likums, katra dzīva būtne, katrs dzīvs organisms cīnās par savu 

izdzīvošanu, par savu patību, tas ir gēnos, pašos dziļumos. Ja dzen stūrī un nī-

dē, tad pretošanās ir dabiskākā lieta pasaulē. Gribu būt! Otrs iemesls, kāpēc 

latviešiem pasaulē ir jābūt – lai pasaule būtu bagātāka, daudzveidīgāka. Eiropa 

sevi definē kā kultūras telpu, kas sastāv no ļoti daudzām kultūrām. Latviešu kul-

tūra ir ļoti bagāta, daudzas lietas pasaule ir atzinusi par izcilu vērtību un ierakstī-

jusi sargājamo sarakstā. 

 Vai ar latviešu valodu nav līdzīgi? 

 Ir palikušas tikai divas baltu valodas, un, ja latviešu valoda izzudīs, kopā 

ar to nebūtībā aizies vesela pasaule, mūsu kultūras un vēstures pasaule, jo va-

loda ir galvenais kultūras identitātes nesējs, tā ir unikāla. Latviešiem ir jāpastāv 

ne tikai tāpēc, ka esam vajadzīgi paši sev, bet arī tāpēc, ka esam vajadzīgi pa-

saulei. 

 Reiz sacījāt: bāriņu tauta... 

 Es teicu – Sveika vēl pagaidām bāreņu tauta! Jo Manifestācija Mežapar-

kā notika trīs gadus pirms brīvas Latvijas. Kādēļ citē tikai pirmo daļu, nezinu, 
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neminēšu, bet izmantojot gadījumu, citēšu galveno. - „Laiks atbrīvoties no šī bā-

renības kompleksa. Šodien vairāk nekā jebkad esam izjutuši, ka mūsu Māte ir 

dzīva. Tā skatās uz mums no katra zāles stiebra, no katras priedes galotnes, no 

katras ūdens lāses, ko dzeram. Tā skatās uz mums cerībā un ticībā, ka esam 

pieauguši, jo vienmēr pienāk brīdis, kad Mātei nākas meklēt patvērumu un aiz-

sardzību pie saviem pieaugušajiem bērniem. Tāds brīdis ir pienācis! Mums jābūt 

tik pieaugušiem, lai mēs spētu savu Māti sev atprasīt un sev paturēt. Lai mēs 

nekad vairs nebūtu bāreņi.” 

 Nav jau labais tonis sevi citēt, tomēr tas kliedē pārpratumus, un tikpat 

labi attiecas arī uz  šodienu. Gribu atkārtot: mums jāsaprot, ka esam saimnieki 

savā zemē, mēs te nosakām, kā viss būs. Mūsu Latvija ir dzīva un mūsu pienā-

kums ir savu Māti atbalstīt, par viņu pastāvēt. 

 Intervija publicēta Cēsu novada laikrakstā Druva, 2012 gada 17. februāris 

 

 

 

Voldemārs Krustiņš  

  

TAUTA SAVU DARBU PADARĪJA  

(Latvijas Avīze) 

 

 Ne mūsu gribētais, ne mūsu aicinātais referendums nu ir prom, varam apzināties, 

ka esam darījuši gandrīz vai visu iespējamo, lai saglabātu latvisku Latviju. Referendums 

diemžēl bija pirmais lielākais, atklātākais un, kā atklāti atzīst, arī nekaunīgākais pasākums 

valsts pamatu deldēšanai. 

  Valsts valoda ir viens no nacionālas valsts pamatiem. Notikušais referendums 

nebija vis nekāds demokratijas šovs, kā patlaban mēģina iestāstīt, bez uzvarētājiem un 

zaudētājiem, bet gan atklāts izaicinājums, valsts pamatu apdraudējums. Kas apgalvo pre-

tējo, tas tīšuprāt maldina tautu. 

 Patlaban būtu loģiski un svarīgi izvēlēties ceļu turpmākai valsts drošības stiprinā-

šanai, jo ļaunums valstiskai stabilitātei jau ir nodarīts liels, un polītiskie provokatori sola, 

ka nerimsies un jau pēc pāris gadiem tricinās Latvijas valsts pamatus atkal. 

 Polītiskie un valsts darbinieki un arī darboņi, kas bauda savas bezdarbības sekas, 

nu ir mazliet uztraukušies un pēc veca ieraduma mēģinās gružus saslaucīt latviešu pagal-

dē, šo to satīrīt, šā tā tautu nomierināt un samierināt. Jau skan, ka pie vainas esot tie 

nemierīgie, nesamierināmie radikāļi, tie agresīvie. Konkrēti, kuŗi tie būtu, gan nesauc, bet 

vedina, par ko spriest. Es spriežu, ka mājieni ir uz to pusi, kuŗi aicina stāvokli reālistiski 

izvērtēt, neļauties klusinātāju un kušinātāju mieram. 

  Šajās dienās ir daudz muldēšanas, kuŗā diemžēl piedalās arī dažādas eksperso-

nas, kas pašas atbildīgas par pieļautajām kļūdām. Šie ļautiņi nu ir ļoti paškritiski un pamā-

ca uz dialogu. Stāsta, cik simpātisku, jauku krievu katrs pazīst, un brīnās par tādu Linder-

manu, Osipovu un Gapoņenko, brīnās, kuŗi tie aizvainotie un sāpinātie un kas būtu jādara, 

lai viņi tādi nejustos. 
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  Latvijas nelaime ir, ka polītiskie muldoņas (ne paši polītiķi katrreiz) nezina vai 

nevēlas zināt ne vēsturi, ne tagadni. 

 Piemēram, to, ka ir Krievijas vēsturnieku skola (un tās šejienes mācekļi), kas 

nebeidz vaimanāt par sliktajiem boļševikiem, kuŗi 1918. gadā izlaiduši Latviju no Krievijas 

imperijas. Tie paši vēsturnieki cildina Džugašvili – Staļinu, kas 1940. gadā atguvis zaudēto 

territoriju. Nākamā aizvainotība un uzmestā lūpa ir par slikto Jeļcinu, kas bez kontribūcijas 

atkal izlaidis šo Latviju no apraudātās PSRS klēpja. Nesen „Latvijas Avīzes" lasītājiem at-

gādināju gan krievu tūristu, gan „Providus" pētnieces Golubevas kundzes aizrādījumu, ka 

daudzi Latvijas iedzīvotāji (!) gluži vienkārši neatzīst Latvijas valsts pastāvēšanu. Nupat 

„Vienotības" deputāts A. Judina kungs laikrakstam „NRA" paskaidro, ka diemžēl ir sabied-

rības daļa, kas „nepieņem Latvijas Republiku – viņi noteikti nebūs apmierināti ar referen-

duma rezultātiem… Ne vienmēr to pasaka atklāti, bet iekšēji viņi vēlas te redzēt pavisam 

citu valsti… Šiem ļaudīm nav vērts mēģināt skaidrot vēsturi un latviskuma idejas, jo atbilde 

ir viena – tas viņiem riebjas". („NRA", 2012. g. 17. – 19. februāris) 

 Tiesību doktora A. Judina atgādinājums man šķiet īpaši vietā un laikā brīdī, kad 

sāksies uzbrukumi pazīstamajam režisoram A. Hermanim par viņa asi kritisko, bet pilnīgi 

taisnīgo vērtējumu par notikušo referendumu un latviešu uzvedību tajā: „Nevajag te ar 

kaut kādu eiropeisku polītkorektumu sevi mānīt – ir nodevēji un ir mūsējie. Varbūt šoreiz 

viss vēl beigsies labi, bet, ja valstij tiešām būs kāds kritisks brīdis, tad šis nodevēju sa-

raksts mums būs priekšā un būs zināms…" (LTV1 17. febr. „100 grami kultūras"). Diezgan 

skaidri nojaušams, ka pēc izprovocētā referenduma tāpat vienkārši ar pierasto nokušinā-

šanu un noklusināšanu, pieļauto kļūdu piešpaktelēšanu un viduvēju amatu iedalīšanu aiz-

vainotajiem iztikt vis nevarēs. Ne jau tāpēc latviešu tauta cēlās, gāja un iestājās par savu 

valodu. Vai tiešām polītiskie spēki to nenojauš? 

 

 

 

Aivars Ozoliņš 
 

REFERENDUMA REZULTĀTS  
(Žurnāls Ir) 

 

 Tautas nobalsošanas iznākums - gan par un pret valsts valodas statusa 

piešķiršanu krievu valodai balsojušo proporcija (25% „par”, 75% „pret”), gan 

vēlētāju aktivitāte (pāri pār 70%) - ļauj izdarīt divus svarīgus secinājumus. 

 Pirmkārt, pārliecinošs Latvijas sabiedrības vairākums arvien ir gatavs 

iestāties par savu valsti. Otrkārt, pastāvīgi daudzinātais „dialogs” sabiedrībā ir 

jārisina bez Kremļa pilnvarotiem starpniekiem jeb provokatoriem. 

 Valsts nav dāvana 

 Šī tautas nobalsošana bija svētīgs atgādinājums, ka Latvijas valsts nav 

pašsaprotama vienreizēja dāvana uz mūžīgiem laikiem no kādām „augšām”. Ka 

sava valsts ir katra tās pilsoņa darīšana un ikdienas darbs. Un valsts ir tikai tik 

daudz, cik to vajag valsts pilsoņiem. Latvijas pilsoņi nobalsošanā skaidri pateica, 
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ka vajag. 

 Referenduma ierosinātāji, kas bija cerējuši uz latviešu vienaldzību, kaš-

ķīgumu un cinismu pret savu valsti, ko pastāvīgi nākas vērot ikdienā, panāca 

pretējo cerētajam - apņēmību stāties pretī pat tikai simboliskam uzbrukumam 

valsts pamatiem. Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statuss nebija ap-

draudēts - nebija nekādu iespēju, ka par krievu valodu kā otru valsts valodu va-

rētu nobalsot vairāk nekā puse visu balsstiesīgo pilsoņu. Tomēr pārliecinošs vai-

rākums pateica apņēmīgu „nē” pat tikai teorētiskam apdraudējumam valsts va-

lodai. 

 Lai krievu valoda kļūtu par otru valsts valodu, par Satversmes grozīju-

miem bija jānobalso vairāk nekā pusei visu, ne tikai referendumā piedalījušos 

balsstiesīgo pilsoņu. Par grozījumiem nobalsoja tikai 18%, pret – 53% visu balss-

tiesīgo. Rezultāts ir vairāk nekā pārliecinošs. 

 Polītiķiem būs stingri jāielāgo šī tautas paustā vēsts - nekādi eksperi-

menti ar valsts pamata lietām nav pieļaujami, vai tā būtu balsošanas biļetenu 

bučošana, vai koķetēšana ar promaskavisku partiju ņemšanu valdībā, lai parau-

dzītos, kas no tā iznāks, kā palaikam dzirdam kopš neatkarības atgūšanas. Iz-

nāktu valsts pamatu ārdīšana. Referenduma dzinējspēks Saskaņas centrs to 

nupat skaidrāk nekā jebkad parādījis ar savu rīcību. 

 Bez starpniekiem 

 SC polītiķi kopā ar referenduma formālo ierosinātāju Vladimiru Linder-

manu bija mudinājuši vēlētājus interpretēt referendumu maksimāli plaši - kā „aiz-

vainojuma” un protesta balsojumu pret visu Latvijā pēdējos divdesmit gados 

notikušo. Pat bija īpaši uzstājuši, ka otra valsts valoda nemaz arī neesot šā refe-

renduma mērķis, ka šī vienkārši esot iespēja paust attieksmi pret visu un jebko. 

(Šķiet, liela daļa tieši tā arī balsoja - gan pret to, ka bezdarbs un pensionāriem 

grūta dzīve, gan par to, ka krievu valoda ir „Puškina valoda” un „lai uzraksti uz 

cīsiņiem ir arī krievu valodā”, kā skaidroja pie balsošanas iecirkņiem aptaujātie.) 

Tomēr, kaut gan vēlētāju aktivitāte bija krietni augstāka nekā parasti Saeimas 

vēlēšanās, par SC piedāvājumu balsojušo skaits ir tikai nedaudz lielāks nekā 

pēdējās Saeimas vēlēšanās par šo apvienību balsojušo skaits, kas bija 260 tūk-

stoši. Sestdien par otru valsts valodu, kā rāda provizoriskie dati, nobalsoja ap-

mēram 272 tūkstoši. 

 SC līderis Nils Ušakovs referenduma naktī televīzijā nespēja valdīt aizkai-

tinājumu par tā iznākumu, tomēr arvien mēģināja uzmesties par visu it kā „aiz-

vainoto” nelatviešu runasvīru. Un uzstāja, ka visiem „mums ir problēma”, bet 

referendums esot šīs problēmas sekas. Un aicināja citus polītiķus „kopā cīnīties” 

pret it kā mūsu kopīgo problēmu un referenduma cēloņiem. 

 Problēma un arī referenduma cēlonis ir Ušakovs un viņa polītiskā orga-

nizācija. Proti, tās polītiskais, Kremlī uzreiz pēc PSRS sabrukuma uzstādītais 

mērķis - Latvija kā faktiska vai, kas vēl labāk, pat de iure divkopienu valsts ar, 

vēlams, kvotām „latviešiem” un „krieviem” izpildvarā. Šo problēmu nav iespē-

jams atrisināt, risinot dialogu ar problēmas uzturētājiem. 
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 Kā sestdien to precīzi pateica jaunais Eiropas Padomes cilvēktiesību 

komisārs Nils Muižnieks - latviešu polītiķiem pirmdien būtu jāpamostas ar domu, 

kā uzrunāt krievvalodīgos vēlētājus, bet krievvalodīgajiem jāuzdod sev jautā-

jums, kur viņu līderi viņus ir aizveduši un vai šī Ušakova polītika tiešām ved uz 

saskaņu. 

 Dialogs ir nepieciešams. Taču tā priekšnoteikums ir atteikšanās no vidu-

tājiem, kuŗu mērķis ir dialogu nepieļaut. 

 Kurp Latgale? 

 Komentāros internetā referenduma dienā kāds bilda - ja Latvija nebūtu 

NATO un Eiropas Savienībā, Latgale „aizietu” no Latvijas kā Abhāzija un Dien-

vidosetija no Gruzijas. Tas ir pārspīlējums, taču par Satversmes grozīšanu balso-

jušo pārsvaru Latgalē (gandrīz 79 tūkstoši „par”, 62 tūkstoši „pret”) SC, Linder-

mans un Kremlis centīsies uzrādīt kā savu galveno panākumu. Droši vien arī 

turpmāk redzēsim centienus nošķelt „trešo zvaigzni” no pārējās Latvijas. Infor-

matīvi tas lielā mērā jau ir izdevies. Tāpēc tur dialogs būs īpaši apgrūtināts. 

 Taču ar runāšanu vien nepietiks. Būs nepieciešami nopietni ilgtermiņa 

ekonomiskie un sociālie risinājumi, un arī reģiona atgriešana Latvijas informatīva-

jā telpā prasīs laiku un naudu. Latgale būs īstais pārbaudījums polītiķu spējai 

runāt ar nelatviešiem. 

 Tomēr vissliktākais būtu mešanās sakārtot lietas jau „rīt uz brokastu lai-

ku”. Piemēram, kā dažs no polītiķiem jau referenduma nakts karsonī solīja – 

„maksimāli ātri” aizsargāt valsti un valodu. 

 Valsts un valoda jāaizsargā, taču, pirmkārt, nedrīkst steigā grābstīties 

gar Satversmi un citiem likumiem, lai pēc iespējas daudz ierobežotu un aizliegtu. 

Turklāt Latvija un latviešu valoda nemaz arī nav tik ļoti neaizsargāta. Jo valsts 

pilsoņi sestdien parādīja, ka ir gatavi un spēj to aizsargāt. 
 

 

 

Sarmīte Ēlerte 
 

TAUTAS NOBALSOŠANAS VĒSTĪJUMS  
(DIENA) 

 

 Referenduma rezultāti iezīmē trīs domāšanas un rīcības virzienus. 

 PIRMAIS. Rezultāti skaidri vēsta par pienākumu nostiprināt latviešu va-

lodu kā saliedētas sabiedrības pamatu. Latviešu valoda ir Latvijas valsts identitā-

tes pamatelements, tā ir demokratiskās līdzdalības valoda Latvijā.  

 Demokratija ir komunikācija, lai tā notiktu, vajadzīga kopīga valoda gan 

tiešā, gan pārnestā nozīmē. Valoda to negarantē, bet nozīmīgi veicina. Referen-

duma iniciatori divdesmit gadus pēc neatkarības atjaunošanas cīnījās par tiesī-

bām nostiprināt Latvijā padomju laikos izveidoto divkopienu sabiedrību. Toreiz 

varēja dzīvot nezinot ne vārda latviski. Pret šādu nošķirtu sabiedrības grupu ie-

kapsulēšanos ir vērstas integrācijas polītikas visās Eiropas valstīs. Divkopienu 
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paralēlas sabiedrības nozīmētu neuzticību un spriedzi, tas nav neviena Latvijas 

iedzīvotāja interesēs.  

 Lielajās pilsētās latviešu valoda vēl joprojām nedominē publiskajā telpā, 

ne vienmēr pakalpojumus ir iespējams saņemt latviski. Jānovērš latviešu diskri-

minācija darba tirgū, prasot krievu valodas zināšanas profesijās, kas saistītas 

vienīgi ar Latvijas iekšējo tirgu. Valsts pienākums ir atbalstīt latviešu valodas ap-

guves kursus, izglītot latviešu skolu un pirmskolu skolotājus, darbam ar dažādu 

tautību bērniem, kas drošinātu nelatviešu vecākus sūtīt bērnus latviešu skolās. 

Bilingvālā izglītība nodrošina latviešu valodas apguvi, taču tā nenovērš atsveši-

nātību, kuŗu atražo no padomju laikiem mantotā etniski nodalītā skolu sistēma. 

Bet tas nav risināms referendumu vai aizliegumu ceļā. Ir jāatbalsta un jāveicina. 

Tomēr visvairāk latviešu valodu publiskajā telpā nostiprinās ikkatra valodas da-

lībnieka apņemšanās Latvijā ar Latvijas iedzīvotājiem runāt latviski, ar prieku pa-

līdzot tiem cittautiešiem, kuŗu latviešu valodas prasme vēl nav tik laba.  

 Pilsoņu lielā aktivitāte ārzemēs ietver OTRU skaidru ziņu. Latvieši ārze-

mēs jūtas un grib būt piederīgi Latvijai. Valstij ir jāatbalsta tie, kuŗi vēlēsies at-

griezties. Taču jāatceras, ka 21. gadsimtā nācijas ir pār-territoriālas. Var dzīvot 

Londonā, Minchenē vai Dublinā un būt Latvijā gan informatīvi, gan biznesa un 

citās nozīmēs. Valstij ir jāatbalsta vēlme saglabāt latvietību. Valdības integrācijas 

polītikas pamatnostādnes iezīmē atbalstu ārzemju latviešu pilsoniskajām un kul-

tūras aktivitātēm, bērnu svētdienas skolām, vasaras nometnēm Latvijā, Latviešu 

valodas aģentūra nodrošina mācību materiālus un atbalstu skolotājiem. Ārlietu 

ministrija strādā pie īpašas diasporas programmas. Šai polītikai jākļūst vēl apjo-

mīgākai un mērķtiecīgākai. 

 TREŠĀ ziņa. 20 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas notiek sā-

pīgas „radības”. Pamazām, bet nenovēršami irst padomju asimilācijas polītikas 

mērķtiecīgi konstruētā identitāte „krievvalodīgie”. Balsu sadalījums un pirms re-

ferenduma paziņojumi ļauj apgalvot, ka pret otru valsts valodu balsoja ne tikai 

latvieši. Konstrukts „krievvalodīgie” ir izdevīgs ekstrēmistam Lindermanam, viņa 

atbalstītājam Ušakova/Urbanoviča Saskaņas centram, kas balsis zvejo, uzdodo-

ties par „krievvalodīgo aizstāvjiem”. 

 Nav tādas mazākumtautības „krievalodīgie”. Ir mazākumtautības krievi, 

ukraiņi, ebrēji, baltkrievi, lietuvieši un igauņi un citi. Mums visiem un Latvijas polī-

tikai kopumā jāveicina daudzo mazākumtautību identitāšu redzamība, pārliecība, 

ka tās ir cienītas un vēlamas, jo Latvijas kultūru daudzveidība ir Latvijas bagātība. 

Tas ir gan latviešu valsts/nācijas, gan mazākumtautību interesēs un, kā jebkuŗā 

Eiropas valstī, nav pretrunā ar valsts kopējo nacionālo identitāti, kas ir vienojoša 

visai sabiedrībai. Salīdzināma ir latviešu trimdas pieredze: viņi apguva mītnes 

zemju valodas, kļuva par sekmīgiem sabiedrības locekļiem un blakus tam rūpīgi 

glabāja un kopa savu latvietību.  

 Integrāciju var uzskatīt par sekmīgu tad, ja cilvēks jūtas piederīgs gan 

valsts nacionālajai kopienai, kur latviešu valoda un latviskā identitāte ir mūs visus 

saistošs elements, gan piederīgs pilsoniskajai un demokratiskajai kopienai. Tas 
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nedz izslēdz, nedz ir pretrunā ar katra tiesībām blakus vienojošajam pamatam 

saglabāt un attīstīt savu mazākumtautības identitāti. Un valstij tas jāatbalsta. 

 Valstij ir jāizstrādā pilsoniskās izglītības programma plašai sabiedrībai. 

Sašķeltā Latvijas iedzīvotāju vēsturiskā atmiņa, savstarpēji izslēdzošie priekšstati 

par to, vai dzīvojam 1918. gadā dibinātā valstī vai kādā uz PSRS drupām radītā 

jaundibinājumā (ja tā – tad būtu bijis loģiski ieviest otru valsts valodu un piešķirt 

pilsonību visiem), veido sašķeltas identitātes. Tāpēc illūziju, ka „aizmirsīsim, dzī-

vosim no šodienas” vietā ir jāliek jēgpilnas sarunas gan par Latvijas valsts kon-

stitucionālajiem pamatiem, gan 20 gadsimta vēsturi. Bez demokratiskām vērtī-

bām atbilstošas attieksmes pret staļiniskās PSRS un nacistiskās Vācijas okupā-

cijām un to sekām nav iespējams veidot saliedētu sabiedrību. To turpinās šķelt 

identitāšu konflikts.  

 Latviešu valoda ir labs līdzeklis integrācijai, bet tās prašana pati par sevi 

vēl integrāciju nenozīmē. Pilsoniskās līdzdalība ir labs līdzeklis integrācijai, bet 

pati par sevi vēl integrāciju nenozīmē. Lindermans ir viens no pēdējā laika pilso-

niski aktīvākajiem personāžiem, bet tas nenozīmē, ka viņš būtu integrējies Latvi-

jas nacionālajā un demokratiskajā valstī. Līdzšinējā integrācijas polītika nesa sevī 

maldīgu cerību, ka iespējami ātra integrācija pilsoniskajā nācijā veidos saliedētu 

sabiedrību. Par to liecina mudinājumi  atvieglot naturalizāciju. Naturalizācija ir 

integrācijas gala punkts. Tā tas ir visur Eiropā. Naturalizācija bez integrācijas ved 

uz sabiedrības dezintegrāciju.  

 Referendums padarīja Latviju stiprāku. Mums ir jānovērtē un jāveicina tā 

radītā pozitīvā enerģija. Referendums ir norādījis skaidru virzienu integrācijas 

polītikai. Bez tam jāsaprot: integrācija ir arī katra cilvēka, kuŗš grib piederēt Latvi-

jai, pūles, griba un pilnīgi noteikti - pienākums. Integrācija nozīmē respektu pret 

Latvijas valsts nacionālo identitāti. Katra Eiropas valsts atbildīgi stiprina savu na-

cionālo identitāti.  

 

 

 

Alfreds Krūklis 

 

 Šī zeme ir zibens dedzināta.  Ieklausies, ceļiniek, 

 Asinis un svins    ko Daugavas sili šalc. 

 te sakusuši vienkopus kopš vēstures Mūsu tautas mūžs vienmēr 

 mūsu tautas vārdu min.   kaŗu dzirnakmeņos malts. 

   Caur gadu simteņiem sirdsapziņa 

   dzeļ kā uzmācīgs ods; 

   Vai šodien tavs zelts ir tautas zelts? 

   Tavs gods – tautas gods? 

        1984. 
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2. turpinājums 

 

TRAĢISKĀS LIELDIENAS 

 

 Mildiņa jau no rīta atgādina, ka jākrāso olas. Viņa kopš bērnu dienām 

saskatījusi, ka Lieldienu sestdienas agrajām stundām ir sevišķi dzidrs gaiss, tad 

arī katra nokrāsota ola izskatās divkārt krāšņa. Laimīgā veidā izgadās, ka Alīsei ir 

brīva diena, un Ilūtai jau sestdienās vispār nav jāiet uz lekcijām. Dakterīte vēl ka-

vējās savā istabā, bet Mildiņa un Iluta jau rosās pa virtuvi. Sīpolmizu ir savākts 

vesels kalns, bet, lai olas būtu dažādkrāsainas, tās pirms vārīšanas ietiņā arī pe-

lēkzaļajās, sakaltētajās bērzu lapās, skumji rudajos pērngada viršu ziedos un 

koši sarkanos dzīparos. Iluta protestē pret sakaltušajām bērzu lapām. Tās olām 

piešķiršot pelēcīgu nokrāsu, dzīvei jau tā pārāk daudz rudenīgi palsu dienu, kaut 

kalendārs rāda aprīli. Mildiņa it kā nedzird Ilutas iebildes. Slavenā ārsta kalponīte 

atgādina, ka jaunieši ir neprašas. 

 - Pelēkās krāsas pasaulē vispār nav. Ir tikai paša cilvēka nespēks un 

sabozies garastāvoklis. Domā, es neredzu, ka tev nedara prieku mūsu gatavo-

šanās svētkiem tādēļ, ka jau vairākas dienas pastkastītē nav vēstules no tava 

puiša. Nu, nesmaidi, nesmaidi, neesi jau neesi spīvās zirgskābenes saēdusies. 

Ciemiņš var atbraukt arī bez pieteikšanās. Priecājies, ka viņš vispār solījies 

braukt un tev ir tāds lielisks puisis. Citai meitenei nav nekāda. 
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 Iluta pūlas padarīt savu smaidu draudzīgāku un siltāku. Mildiņa jau kārto 

uz liela, grezna šķīvja pirmās novārītās olas. Tās ir brūni dzeltenas ar maziem 

baltiem lāsumiņiem, it kā paretam pāri tām būtu uzpārslojis sniedziņš. 

 Iluta grib Mildiņai atzīties, ka viņai sava puiša nemaz nav, bet vārdi aizķe-

ras. Mildiņa laikam ir redzējusi kādu svešu cilvēku, kas dodas uz kaimiņu dzīvok-

li. Labāk jāprasa, kā uz olām iegūt baltus punktiņus. 

 - Pavisam vienkārši! Uz nedaudz samitrinātām sīpolu mizām ir jāuzkaisa 

putraimiņi, - Mildiņa paceļ pret gaismu zeltaini brūnu olu, īsu brīdi apbrīno to, tad 

sāk tīņāt vēl nenokrāsotās olas zaļi palsajās bērza lapās. 

 - Mildiņ, lūdzu, nevajag! Nekā pelēka nevajag. 

 - Muļķīte! Teicu, ka dzīvei pelēkas krāsas nemaz nav. Aiznes dakterītei 

šo šķīvi ar mūsu pirmo vārījumu un saki – mēs gaidām, lai mūs nāk uzslavēt. 

 Ir jau arī vērts gaidīt. Uz mazā galdiņa, kas atrodas virtuves stūrī, ir uz-

likts šķīvis ar izdiedzētiem asniem. Košajā zaļumā mirgo sešas zeltai brūnas 

olas. Uz otra šķīvja, kam gar malu novietotas zaļi pelēkas sūniņas, sakārtotas zili 

raibās un sarkanās. Alīse protestē, ka Mildiņa sākusi svētkiem gatavoties pārāk 

agri. Būs grūti sagaidīt svētvakaru. 

 - Par vakaru neko nevar zināt. Mums te dažam labam sirds tā klunkā, ka 

bail, vai tā neizsauks kaut kur projām. Varbūt sāksim svētkus svinēt jau launag-

laikā, kaut pēc senču likumiem to nemaz nedrīkst darīt, jo vēl jau neviens dzērvju 

kāsis nav manīts mājup nākot. 

 Iluta ir šodien grūti izprotama. Viņai atkal kaut kas nepatīk, kaut ko gri-

bas pārkārtot. 

 Svētu galdu klāj dakteres Alīses istabā. Tas izskatās lielisks. Kad Mildi-

ņas gādīgās rokas visu sakārtojušas un pat pūpoli gan mazā, gan lielā traukā, 

pie gaiteņa durvīm atskan zvans. Iluta uztrūkstas un skrien sagaidīt nezināmo 

viesi. Maza meitene, dziļi pār pieri uzvilkusi zilu adītu cepurīti, stāv kāpņu telpā. 

Rokā viņai liels, liels saišķis ar garkātainiem pūpolzariem. 

 - Es vēlos satikt dakteres kundzi, - mazā čukst, un viņas acīs mirdz bik-

lums un prieks. Iluta sauc Alīsi, un ārste apjukusi raugās nepazīstamajā ciemiņā. 

Smalkā, baltā lentītē pie pūpolzariem ir piestiprināta zīmīte. Uz tās bērnišķīgā 

rokrakstā kādas pacientes pateicība ārstei un novēlējums – gaišas, gaišas Liel-

dienas. Paraksta nav. Alīse vēlas zināt, kā sauc pateicīgo slimnieci, bet mazā 

viešņa jau krata galvu un pošas projām. Mildiņa ir nojautusi, kas notiek gaitenī, 

viņa steigšus ietin zīdpapīrā trijas olas un sniedz tās mazajai viešņai. 

 - Aiznes tās savai māmiņai. Varbūt tev ir arī brālītis un māsiņa, neaizmir-

sti nevienu. 

 Mazā pastniece ar lielām mirdzošām acīm raugās Mildiņā, bet pateicības 

vārdus neaizmirst veltīt tieši dakterei. 

 - Man nav ne māsiņas, ne brālīša, bet man ir tētis. Diemžēl viņš nevarēs 

svētkos atnākt. Mans tēvs ir karavīrs. 

 Mildiņa pavada mazo viešņu pāri pagalmam un atvadoties atrod sava 

priekšauta kabatā dažas konfektes. Tās iegulstas meitenes kabatiņā. Vējš šūpo 
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sīkas, sīkas sniega pārslas. Nosēžoties ļaudīm uz pleciem, tās tūlīt izkūst. 

 - Sniedziņš laikam dejo baletu, - čukst mazā meitenīte, atvadīdamās no 

Mildiņas. – Kad mans tētis pārnāks no kara, es mācīšos klavieres spēlēt...- saka 

Lieldienu ciemiņš tik klusu, ka Mildiņa tik tikko sadzird. Tad pūpolu atnesēja ir 

jau projām. 

 Lieldienu brīnums tomēr nav izgaisis. Daktere Alīse rosās virtuvē, sadalī-

dama lielo pūpolu saišķi trijās daļās. Vienu viņa pasniedz Mildiņai, otru noliek 

sāņus, bet trešo saņem Iluta. 

 - Kāpēc man visvairāk pūpolu? Tie taču visi bija dāvana jums, dakterīt, - 

Ilutai žilbst acis no pūpolu spožuma, bet viņa apzinās, ka nedrīkst, nedrīkst rau-

dāt. Vēstuļu kastīte jau vairākas dienas ir tukša. Mildiņa atkārtoti stāsta sarunu ar 

mazo pūpolu sieviņu, bet Ilutai šķiet, istabā ir ienākusi migla no Ozolciema pļa-

vām, tā saviļņojas ap sirdi un krūtīs saveļas sāpīgi kamoli. 

 Kad visas trīs sievietes ir atgriezušās Alīses istabā, daktere izņem no 

savas rokas somas mazu, mazu paciņu un šķelmīgi samiedzot acu plakstus, 

saka:  

 - Man šeit atrodas kāds brīnuma dzēriens, bet jūs jau to nepazīstat, jo 

esat ļoti jauniņas. 

 - Dakter, dakterīt, neuzprasieties pēc dzimšanas apliecībām, es esmu 

šeit visvecākā. Bez tam tādā mazā, mazītiņā kā sērkociņu kastītē nekāds burvju 

dzēriens nemaz nevar būt iesprostots. 

 Iluta nepiedalās minēšanā, taču jau pēc brīža Alīse izslīd virtuvē un no 

tās plūsmo kafijas pupiņu smarža. Jautāt nebūtu pieklājīgi, un Iluta klusē. Sāpīgi 

sudrabaini vāzēs vizmo pūpoli. Ir 1945. gada agrīns pavasaris. 

 Svecēm uz svētku galda Alīse neļauj izdegt. 

 - Mēs taču kopīgi pasēdēsim arī vēl rītdien, ierosina daktere un rūpīgi 

novieto pusizdegušās sveces kastītē. Arī lielais svečturis ir nodzēsts, un krāsai-

nās sveces atgādina uz galda uzklātu ziedrotainu lakatiņu. Otrs Lieldienu šķīvis ir 

novietots uz mazā radiogaldiņa, kur šovakar lepojas arī liela vāze ar pūpoliem. 

 - Es cerēju, ka varbūt kāds no daktera Veislandera bērniem mani šova-

kar atcerēsies, - skumji nopūšas Mildiņa, norūpēdama vakariņu traukus. 

 - Varbūt viņi atnāks rīt, - Iluta meklē mierināšanas vārdus. 

 - Neatnāks! – Mildiņa pieliecas Ilutai pie pleca. – Dakteru dēls noteikti 

neatnāks. Manas sirds nojautas to pareģo. Tāds drausmīgs laikmets iestājies. 

Jaunieši slapstās. Negrib karot ne pie sarkanarmiešiem, ne pie vāciešiem. Dak-

teris Veislanders jau pats bija vācietis, bet bērni īsti latviski noskaņoti. Laikam 

mātes pārliecībā iedzimuši. 

 - Nerunājiet par politiku, Mildiņ, - daktere Alīse aizvelk virtuves logam 

pāri nakts aizkariņus, kaut logs jau ir aiztumšots kopš pusdienlaika. 

 - Es jau nedomāju kaut ko vervelēt par politiku, bet tā dzīvojot, ka ne 

vārda nedrīkstam bilst par saviem kādreizējiem auklējumiem, jau var traks vai 

muļķis kļūt. Katru nakti domāju, varbūt dakterdēls slapstās kaut kur pa mežiem. 

Un kas gan viņam maizīti aiznes? Cik ilgi var ar sausu maizīti izdzīvot? 
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 - Mildiņ, runāsim par šīm varbūtībām citu vakaru. Šovakar Lieldienu 

sestdiena. Kas tas bija par dzejnieku, kurš teica, ka Lieldienu naktī zvaigznes 

dziedot? Tu, Iluta, to noteikti atcerēsies? 

 Iluta klusē. 

 - Tu šovakar nenodeklamēji nevienu dzejoli, kaut mūsu sirsnīgi noskaņo-

tajās vakariņās tas būtu lieliski iederējies. 

 - Lai nu paliek, Alīse! – Ilutas čuksts ir tik kluss, it kā tas būtu izritējis no 

šķīvja, kas vēl pārpildīts ar dzeltenīgi, zeltaini rudām sīpolu mizām. – Lai nu pa-

liek, Alīse! Došos savā istabā un mēģināšu atcerēties, kurš dzejnieks ir sacījis, ka 

Lieldienu naktī dzied zvaigznes. Man gan šķiet, ka tas bija teikts par Ziemassvēt-

kiem. 

Es zvaigžņu korus dzirdēju šai naktī, 

      bet zeme klusa bija, lūgsnās iegrimusi... 

 

 Iluta čukst, ietinusies savā vienīgajā, vēl vecmāmiņas austajā, segā. Vi-

ņas istabiņas logs raugās uz pagalma pusi, tādēļ ar nakts aizkariem rūpīgi aiz-

segts. Aizkari ir tumši zili ar mazām sarkanām un baltām lāsītēm. Tos Iluta nopir-

kusi par savu pirmo algu. Uz neliela galdiņa, kas līdz pusi piekrauts ar grāma-

tām, blāvu gaismu izstaro vienkārša galdlampa, kas agrāk esot atradusies uz 

daktera Veislandera virtuves plaukta. Vēl aizritēs pāris mēnešu, pirms Iluta varēs 

pati iegādāties jaunu galda lampu. Vārajā gaismā lielajā vāzē ieliktie pūpoli iz-

skatās nosirmojuši. 

 - Es zvaigžņu kori dzirdēju šai naktī..., - Iluta skandē, bet nepabeidz. 

 Kādreiz ar dzejas vārdiem viņa iesāka Austrim rakstītās vēstules. Tas 

notika sen. No tā laika ir aizjoņojuši jau četri gadi. Vai vispār drīkst vairs gaidīt, ja 

aizsāpējušas tik daudzas dienas? Solījums atbraukt vismaz Lieldienās šķiet – 

kaut kur izgaisis. Varbūt aizmirsts, senis aizmirsts. Varbūt aizmirsts svešzemju 

pilsētā, kur Lieldienas nemaz nesvin? 

 - Ū – ū – vī, ī, ī, - cauri aprīļa nakts zaļi rudajai krēslai ieaužas putna sau-

ciens. Sākumā tas atgādina sila ūbeles balsi, pēc tam, kļūdams skarbāks un 

skaļāks, pārtop vakarlēpja skumjajā aicinājumā, beidzot kļūst līdzīgs gārgalas 

kliedzienam. 

 - Neiespējami, neiespējami, - nodudina Iluta, - pavisam neiespējami, ka 

aprīļa sākumā Rīgā būtu sapulcējušies agrā pavasara putni. Neizprotamie sau-

cieni apklust īsu brīdi, pēc neilga laiciņa sāk atkal no jauna. 

 Varbūt tas ir tikai viens vienīgs putns, kas sauc dažādās balsīs, Iluta ie-

domājas. Vai šim nepazīstamajam saucējam nav kādas sakarības ar Austra ne-

atbildētajām vēstulēm? Varbūt viņš ir tomēr rakstījis kaut kad agrā pavasara nak-

tī, kad gaiss putnu klaigu satraukts un sasāpināts? Iespējams, mīļotais cilvēks 

vēlējies atgādināt to laiku, kad viņš kopā ar Ilutu visu nakti pavadīja, klaiņojot no 

vienas birztalas uz citu, it kā meklējot bērzu, no kura zariem varētu savīt šūpoles. 

Toreiz Lieldienas bija jau pagājušas, iestājies balto nakšu laiks, un Austris solīja, 

ka viņi visu mūžu Lieldienās būs kopā. 
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 Dīvainais nakts putns klusē. Iluta atsauc atmiņās tālo nakšu sarunas. 

Viss, viss vēl ir tepat. Kā mazas sniegpārslas birztalā zem bērziem zied baltie 

vizbuļi. Rīt, parīt atvērs ziedķekarus jau ievas. Austris smejas, ka bērzi nakts 

krēslā izskatoties kā baltās drānās ģērbušies priesteri. Tad pēkšņi jautrais tērzē-

tājs apklust. 

 Viņš ir sadzirdējis kāda nepazīstama putna kliedzienu un mudina un 

mudina, lai Iluta arī klausās. Iluta nosauc dažus labi pazīstamu putnu vārdus, bet 

Austris noraidoši krata galvu. 

 Tagad, ietinusies vecmāmiņas dāvinātajā gultas segā, Iluta klausās ne-

pazīstamajā putna saucienā. Tas skan brīžiem sāpīgi, citubrīd uzmundrinoši, tad 

lēnām izdziest. Vai lidojums pāri Rīgai beidzies, vai ūvinātājs piekusis, kādu mek-

lēdams? Kas pasacīs, vai ilgu pilnais sauciens vispār nācis meklēt Ilutu? 

 Gaitenī atrodas kādreizējā dzīvokļa saimnieka lielais sienas pulkstenis. 

Klusās ziemas un rudens naktīs, kad pierimis vējš, var dzirdēt šī laika mērītāja 

valodu. Vecais šveicietis ir vientuļnieks. Ja tas prastu runāt latviski, Iluta drūma-

jās bezmiega naktīs sarunātos ar šo vācu tautības ārsta veco pulksteni, bet Mil-

diņa bieži atkārto, ka sirmais šveicietis nesaprot latviski ne vārda, jo vienmēr ar 

to esot runājis tikai pats dakteris un allažiņ valodošana notikusi vāciski. 

 Trīs dziedoši zvani vēstī, ka atsteigusies trešā nakts stunda. Ilutas istaba 

atrodas vistuvāk gaiteņa durvīm, kas ved uz trepju telpu. Nodun smagi sitieni, 

tad krievu valodā kāds kliedz, lai durvis tiktu nekavējoši atvērtas. No pusmiega 

iztraucēta, Iluta nesaprot, kas darāms. Sitieni atkārtojas vēl draudošāki, vēl neat-

laidīgāki. 

 - Iluta, celies! Pie mums grib ienākt milicija, - Mildiņas balss ir bailēs aiz-

smakusi. Pazemīgā sieviņa jau stāv trīcēdama pie durvīm, murminādama, ka 

tūlīt, tūlīt viņa atvērs, bet krieviski neskaidri izsacītie vārdi laikam vēl vairāk sanik-

no kāpņu telpās stāvētājus. Sitieni kļūst tik brāzmaini, ka šķiet – durvis tūļiņ sa-

bruks. 

 - Alise, mīļā, lūdzu nāciet! Es nekad neesmu runājusi ar miliciju. 

 Daktere ir paguvusi uzraut pat dienas kleitu un uz pleciem viņai ziemas 

mētelis. Rokās pase. Iluta stāv uz savas istabas sliekšņa, tad arī viņa attopas un 

sniedzas pēc rokas somiņas, lai sameklētu pasi. 

 Kad durvis atslēgtas, bet aizsargķēde vēl nav atvilkta, atrēgojas neliela 

sprauga un tajā parādās milicijas izlūksuņa galva. Alise atraujas sāņus, tomēr 

iekliedzas un tūlīt atbild, ka viņa lūdz uzrādīt vēlo apciemotāju dokumentus. 

 Viņi ir trīs. Viens vīrietis, kas tūlīt paziņo, ka viņš runā un saprot tikai krie-

viski, otrs – arī ģērbies milicijas formas ģērbā – nomurmina, ka šo to saprotot arī 

latviski. Trešā nakts „viešņa” ir sieviete. Viņa satur aiz kakla siksnas lielo vilku 

sugas suni, kas, nemierīgi rūkdams, grib mesties virsū dakterei Alīsei. 

 - Es neko nesaprotu, - čukst Mildiņa, piekļāvusies pie atvērtajām virtuves 

durvīm. Viņas seja ir pārplūdusi ar asarām. 

 - Mūsu dzīvoklī kratīšana. Vairāk viņš nesaka. Laikam notikusi kāda zā-

dzība, - Alīse pūlas runāt drošā, skarbā valodā, kaut jūt baiļu trīsas visā augumā. 
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 Kad visi trīs milicijas darbinieki ir ienākuši gaitenī, svešā sieviete palaiž 

vaļā suni un tas drāžas pa garo, šauro telpu līdz Alīses istabai, sākdams apošņāt 

visus priekšmetus. Visilgāk saniknotais dzīvnieks ņurca zemē nokritušo ārstes 

virsvalku. Suņa valdniece atņem mežonīgajam zvēram baltā apģērba gabalu un 

pārmeklē abas kabatas, iztausta katru vīlīti, tad nomet atkal zemē. 

 - Vai jūs strādājat kādā virtuvē? – sieviete jautā nekļūdīgā latviešu valo-

dā. – Vai jūs neredzat, ka suns kaut ko nepatīkamu ir saodis šajā baltajā planc- 

kā?  

 - Es nestrādāju virtuvē. Es esmu ārste. Iespējams, tā ir kādu medika-

mentu smarža, par ko tik ļoti interesējās jūsu suns. 

 Milicijas darbiniece pārtulko latviski nepratējam darbiniekam Alīses sacī-

tos vārdus. 

 - Vai viņi nesaka, kas ir nozagts un ko vispār meklē? – Mildiņa iešņuk-

stas bikli, ar lūdzošām acīm raudzīdamās Alīsē. 

 - Nē. Man nekas nav paskaidrots, - Alīse nomurmina. 

 Iluta grib atgriezties savā istabā, bet milicijas darbinieks neļauj. 

 - Vai es drīkstu atsēsties? Iluta vaicā. Ar asarām cīnoties, viņas vārdi sā-

pīgi žvīgājas kā ievainoti putni. Jaunā sieviete mēģina savaldīties, jo skaidri redz, 

ka milicijas darbiniece saskatās ar saviem kolēģiem. Viņi kaut ko nozīmīgu ir iz-

secinājuši, pamanīdami Ilutas nespēku. 

 - Mildiņ, atnes no virtuves limonādes krūzi. Man šķiet, tur vakar vēl daži 

malki palika. Ilutai kļūst slikti. Viņai ir stipri paaugstināts asinsspiediens. 

 Iluta sēž sakņupusi uz zviļņa malas. Reibst galva un kreisajā pusē sirds 

tuvumā smeldzīga sāpe. Daktere sameklē savā rokas somiņā mazu, baltu table-

tīti un sniedz Ilutai. Mildiņa ir atnesusi līdz pusei piepildītu tējas glāzi ar gaiši sār-

tu dzērienu. 

 - Kas tas ir? - jautā cilvēks, kas prot latviešu valodu. – Varbūt skaistā 

jaunkundze grib noindēties, jo viņai ir zināms kaut kas par noziegumu? – vīrietis 

paņem limonādes glāzi, paosta un sniedz milicei. Tā osta ilgi. Paceļ trauku pret 

griestu spuldzīti, tad atkal krata, beidzot koķeti iečerkstinās: 

 - Kas tā ir par žļurgu? 

 - Auksta tēja ar jāņogu sulu, - Mildiņa atbild pazemīgi. Milicijas darbinie-

ce pieiet pie galdiņa, uz kura atrodas ar pūpoliem piepildīta liela māla krūze, un 

izlej tajā Mildiņas atnesto tēju. 

 - Lai nebūtu lieku sarežģījumu, - apmierinātā sieviete saplakšķina vairā-

kas reizes ar mēli. – Lai nebūtu lieku sarežģījumu ne jums, ne arī mums, - viņa 

smīkņā, vērodama Ilutu. 

 - Jūs, mazā jaunkundzīt, varētu sēdēt uz krēsla. Jūs taču saprotat, ka 

mans suns grib apošņāt šo veco, sagrabējušo dīvānu! 

 - Mildiņ, atnes Ilutai ūdeni! Vai gan tu neredzi, ka Ilutai kļūst slikti! - dak-

teres balsī ir dzedrums.  

 Iluta grib piecelties un pārsēsties uz krēsla, bet tieši tagad tur novietojies 

lielais suns, kas nemaz netīko apošņāt dīvānu. 
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 Krievu tautības milicis čukst kaut ko savai kolēģei, tā aicina latviski runā-

tāju milici iznākt gaitenī. Pazemīgi viņiem seko lielais suns, kas šķiet kļuvis gluži 

apātisks un uz Ilūnu nemaz neraugās. Gaiteņa pulkstenis noskandina piecus 

skumjus zvanus. Ir pagājušas jau divas stundas, kopš milicijas darbinieki vandās 

pa Alīses istabu. Tagad viņi vēlas redzēt nevis dakteres otru istabu, bet to telpu, 

kur mitinoties slimīgā jaunkundzīte. Ilutas istabas durvis ir pusvirus, un viņa ar 

nedrošu rokas mājienu norāda uz šauro, nabadzīgi iekārtoto telpu. Tajā atrodas 

tikai vecs zvilnis, mazs galdiņš, viens krēsls un liels drēbju skapis, kas iebīdīts 

mazajā telpā no Mildiņas agrāko kungu ar mēbelēm pārblīvētajām istabām. Bla-

kus pieticīgajam galdiņam neliela, vecmodīga ceļasoma, kurā Iluta glabā savas 

kleitas un veļu. 

 Pie sienas šaurs plauktiņš, aizklāts ar baltu, sakrokotu drānu. Uz tā pāris 

šķīvju, divas tasītes un puskukulis saldskābmaizes. Pavisam pieticīgā trauciņā 

medus. Tikai dažas karotes. 

 - Atslēdziet lielo drēbju skapi! – milicijas darbiniece saīgusi. Par slimīgo 

dēvētā jaunkundzīte savas istabas skopajā gaismā izskatās atžirgusi.  

 - Skapis nav aizslēgts. Tam ir pat nedaudz bojātas durvis. Tās bieži atve-

ras pašas, - savā istabā Iluta jūtas drošāk. 

 Suns ar purnu jau ir atgrūdis vaļā lielā drēbju skapja durvis un ņemas 

aptaustīt Ilutas ziemas mēteli.  

 - Kāpēc jums šī greznā mēbele stāv tukšā? Visā lielajā skapī tikai viens 

mētelis un viena kleita. 

 - Šis skapis nepieder man, un es nelabprāt izlietoju svešas mantas. Bez 

tam man ir tik maz apģērbu, ka varu tos visus novietot savā ceļasomā. 

 Sievietes smīnā ir kaut kas ļaunāks un dzēlīgāks nekā suņa sarkanbrū-

najās ziņkārīgajās acīs. 

 - Kas tā par pekeli skapja stūrī! – Viņa nobeidz jautājumu ar spalgu svil-

pienu. Tā laikam ir kāda pavēle sunim, bet varbūt Iluta tiek pielīdzināta sanikno-

tajam dzīvniekam. 

 - Tā paciņa? Es tūlīt izvilkšu, un jūs varēsiet pārliecināties par tās saturu. 

Tur ir veca vilnas sega, kuru es vaļas brīžos izārdu, lai no iegūtā materiāla varētu 

notamborēt sev jaunu jaciņu, - Iluta klausās savā balsī. Tajā ir netīkama čeksto-

ņa. 

 Pusizārdītā sega tiek uzklāta uz vecā dīvāna, un trīs uniformās ģērbti 

cilvēki sakumpst pār to, plucinādami pusizirušās vilnas dzijiņas. 

 Pie durvīm zvana. Neatlaidīgi. Zvana spalgajos kliedzienos skan it kā 

apvainojums un dusmas, ka durvis tūlīt neatveras. Sargsuns ir saniknojies, un 

viņa bravūrīgie rējieni atgādina raganīgus rēcienus. Alise grib steigties atvērt 

durvis, bet krieviski runājošais milicis atstumj sievieti atpakaļ Ilutas istabā. Viņš 

pats īsu brīdi sarunājas gaitenī ar kādu svešu, tikko atnākušu milici, tad izņem 

papīru žūksni un nosēžas pie Ilutas mazā galdiņa. Graizīdams vārdus it kā ar asu 

sirpi, izmet ironisku teicienu: lai tauta nāk parakstīties, ka tautas sargi izbeidz 

kratīšanu. 
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 Neviena no visām trijām sievietēm neiedrošinās pieskarties uz galdiņa 

nomestajiem papīriem. Saņēmušas otrreizēju aicinājumu, visas trīs bikli nostājas 

pie galda. Alīse nolasa skaļi krieviski uzrakstīto paziņojumu un pārtulko to. Tur ir 

paziņots, ka šajā dzīvoklī tiek pārtraukta kratīšana, jo nozagtās mantas ir atrastas 

citā vietā. 

 Mildiņa tomēr nevar samierināties ar tik niecīgu paziņojumu un, pieķēru-

sies sievietei – milicijas darbiniecei pie rokas, izstreipuļo tai līdzi vēl pat kāpņu 

telpā. 

 Alīse, sakņupusi uz Ilutas dīvāna, raud. 

 - Kāpēc, dakter, kāpēc? Nu jau viss ir pāri. Zaglis esot noķerts restorānā 

jau pirms dažām stundām, un abi zelta pulksteņi atdoti īpašniekam. Vairāk tā 

ordeņotā tante man neko nepateica. Bet es jau varu iedomāties pati. Būs bijusi 

apzagta Edīte, mīļā daktera Veislandera meitenīte, kas ir pierakstīta šajā dzīvoklī, 

bet mitinās nezin kur, - Mildiņa izbrīnījusies raugās uz Alīsi un Ilutu. Vai viņām 

nemaz neinteresē viss notiekošais un notikušais? 

 Mildiņai gribas stāstīt un stāstīt par Veislanderu bērniem, bet nav nevie-

na, kas klausītos. 

 Pēc milicijas darbinieku aiziešanas visas trīs sievietes paliek Ilutas ista-

bā. Alīse sakumpusi uz vienīgā krēsla ar stingu skatienu blenž grīdā, it kā tur 

būtu ierakstīti kādi burvju vārdi, kas tieši viņai jāiztulko. Mildiņa paklusi šņukst, 

brīdi pa brīdim ievaidēdamās: „Dieviņ, mīļais, kādi laiki jāpiedzīvo! Kur gan tagad 

ir mani mīļie Veislanderu bērni?” 

 - Es iešu uzvārīt tēju. Nomierināsimies un nedomāsim vairs par notikušo. 

Aust taču Lieldienu rīts. Priecāsimies par to un atgūsim svētku noskaņu, - Iluta 

pūlas saņemties. 

 - Milda, atļauj, lai tiešām šorīt tēju uzvāra Iluta, viņa ir visjaunākā, kaut arī 

šī nakts pierādīja, ka mana radiniece ir pārāk jūtīga, - Alīses balsī šķind skar-

bums. Mildiņa, to sadzirdējusi, elso vēl neatlaidīgāk. 

 - Rimsties taču kaut vai brīdi! Man nepieciešami jāparunā ar tevi divatā. 

Vai Iluta zina, kas atrodas šī skapja apakšējā atvilktnē? – nu jau Alīses balss met 

baltus zibšņus. – Toreiz, kad tu un tavi palīgi bijāt slepus iestiepuši manā un šajā 

istabā lielos skapjus, es dzirdēju, ka tu nopratināji Ilutu, pieprasīdama gandrīz 

vai zvērestu, ka viņa nedrīkst nekad atvērt apakšējo atvilktni. 

 - Tā bija, dakterīt! Bet kādēļ gan es to nedrīkstēju darīt, jo skapis pieder 

maniem kādreizējiem kungiem, kam es kalpoju vairāk nekā trīsdesmit gadu. Un, 

kad viņi aizbrauca uz svešumu, es apsolīju, ka saglabāšu visu šeit atstāto mantī-

bu, - Mildiņa cenšas runāt droši, bet jūt, ka bieži aizlūst balss. – Kāpēc lai man 

būtu jāstāsta, kas atrodas skapja atvilktnēs? Atslēgas glabājās pie manis, un es 

neesmu pamanījusi, ka šī atvilktne kādreiz būtu atlauzta vai slēdzene sabojāta. 

Tad man jājautā, kādas jums tiesības, dakter, mani tagad tirdīt un pratināt? Tūlīt 

atgriezīsies Iluta, un jūs varēsiet viņai pašai pajautāt, vai viņa ir rakņājusies pa šo 

noslēgto vietu. 

 Iluta stāv apjukusi istabas atvērtajās durvīs un nezina ko darīt. Vai tiešām 
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Lieldienu rītā abas kaimiņienes sastrīdējušās? 

 - Noliec tējkannu tepat un atnes vēl divas tasītes – sev un Mildai. Es ne-

dzeršu. Man vēl tāda sajūta, it kā es bradātu pa akačainu purvu, - Alīses balss 

skan tik svešādi, ka Ilutai bailes kaut ko vaicāt. 

 - Es nezinu, kāda saruna bijusi jums abām, bet es vēlos vēlreiz atgādi-

nāt, ka aust taču Lieldienu rīts. Vai gan mēs šādā rītausmā strīdēsimies? Jābūt 

taču priecīgām, ka viss nokārtojies labi. 

 - Protams, jābūt priecīgām, ka mēs neatrodamies cietumā. Kāpēc tu, 

Iluta, nemācies psiholoģiju, tev būs grūts mūžs, uzticoties ļaudīm, tos nepazīstot. 

 - Es taču nesaprotu, par ko jūs abas esat sabārušās? – Iluta raugās gan 

uz Mildu, gan dakteri. 

 - Tad palūdz Mildiņai, kas tev aizliedza pieskarties skapja apakšējai at-

vilktnei, lai uzticīgā Veislanderu kalpotāja tagad atver šo „seifu”. 

 Ilutai šķiet, ka viņa ar karsto tējas trauku ir apdedzinājusi lūpas. Vismaz 

vārdus nevar pasacīt neviena. 

 Atvilktne ir atslēgta un atvērta. Mildiņa, rokās virpinādama mazu atslē-

dziņu, stāv, lepni izslējusies, un ar ledainu izsmieklu raugās dakterē. Alīse nolie-

cas, izņem skaistā baltā papīrā ietītu vīstokli, atraisa to un ļauj, lai no tā izviļņojās 

Latvijas sarkanbalti sarkanais karogs. Uzmanīgi, it kā rokās turot sevišķu dārgu-

mu, Alīse to daļēji atlocītu novieto uz Ilutas guļvietas. 

 - Tā nu ir, Iluta, ka tavā istabā ir glabājies šis vēstures lepnums, bet, ja 

milicija to atklātu, nelīdzētu nekādi pierādījumi, ka tu neesi to slēpusi. Es pat ne-

uzdrošinos skaļi izsacīt, kas ar tevi notiktu. Iespējams, tu to neapjēdz, bet es sa-

protu. Mildiņai vajadzēja būt tik godīgai un pirms šo milzu skapi iestūma tavā 

istabā, izņemt karogu un novietot citur, nevis tikai nopratināt tevi, ka tu nedrīksti 

raudzīties šajā aizslēgtajā atvilktnē. Neraudi vairs! Tu visu kratīšanas laiku izturē-

jies tik nervozi, ka miličiem varēja rasties daždažādas aizdomas par tevi. Es sa-

vukārt līdz izmisumam baiļojos, kas notiks, ja atradīs karogu. 

 - Ak jūs baiļojāties, dakter? Ja nu vārās tagad lielais aizdomu putras 

katls, lai arī trako. Bet nule es uzprasīšu jums, lielā gudriniece, kā jūs zinājāt, ka 

Ilutas istabā glabājas karogs? Mildiņas seja ir pietvīkusi koši sarkana. Ar trīco-

šām rokām viņa ir ieķērusies atvilktnes malā, bet puspievērtās acis ar ļauniem 

skatieniem meklē dakteres acis. – Nu labi! Es nepateicu Ilutai par noslēpto karo-

gu, bet kā gan jūs, dakteriene, varējāt zināt, kas te noglabāts jūsu radinieces 

istabā? Tātad jūs, kamēr meitene universitātē, ložņājāt pa viņas kambarīti un 

meklējāties pa svešām atvilktnēm? Mildiņas balss ir netīkami spiedzoša. – Tad 

atbildiet, lūdzu, man, kā jūs varējāt zināt par karogu? 

 - Ja Iluta pati neprot sevi aizstāvēt, man vajadzēja iejaukties. – Alīse at-

cērt asi. – Veids, kādā jūs toreiz pieprasījāt, lai Iluta nekad neatver šo atvilktni, 

bija neparasts un aizdomīgs. Es paraudzījos tajā, lai pārliecinātos, ka jūs, Milda, 

neesat mūs pakļāvusi briesmām. Izrādījās, ka briesmas bija lielākas, nekā es 

iedomājos. Atvilktnei derēja tās pašas atslēgas, kas bija manā istabā iestumta-

jam skapim. 
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 - Varbūt visbriesmīgākā nelaime izaug no cilvēku ziņkārības? – Mildiņa ir 

atguvusies. Viņa saloka karogu, rūpīgi to ietin baltajā papīrā un iziet no istabas. 

Pēc dažiem mirkļiem saniknotā sieviete paver durvis un nošņācās: - Turpmāk 

neviena no jums, lai nelieto manu kungu traukus! Es nolikšu virtuvē galdu, uz tā 

jūs varēsiet turēt savu ubagu mantību. Tā tas esot visās kopējās virtuvēs, katram 

savs stūrītis, savs galds, savs ķeblītis, sava slota, ar ko patrenkāt kaimiņu kaķi, - 

Mildiņa smejas. Smieklu šķindoņa atgādina zemē nomestu galda rīku troksni. 

Daudzu, daudzu zemē nosviestu nažu un dakšiņu trinkšķēšanu. Tad skarbi aiz-

cērtas Ilutas istabas durvis, un mazajā telpā divas sievietes baidās paraudzīties 

viena otrai acīs. 

 - Varbūt iesim manā istabā, saklāsim Lieldienu rītišķo galdu un mēģinā-

sim aizmirst šīs vācu kungu kalponītes savdabību, - noducina Alīse, draudzīgi 

pieskardamās Ilutas elkonim. 

 - Pati Veislanderu kundze jau esot bijusi latviete un vīrs arī vietējais vā-

cietis. Man tikai grūti saprast, kādēļ Mildiņa nevarēja karogu glabāt kaut kur 

starp daudzajām mantām lielajā istabā, bet kāpēc tas bija jānoslēpj pie manis, 

pie sveša cilvēka. 

 - Vai tev, Iluta, nekad nebija vēlēšanās paraudzīties šajā aizliegtajā atvilk-

tnē? – dakteres skatiens ir kļuvis atskarbagains. 

 - Nē, nekad. Es vienmēr pildu dotos solījumus. Tā mani mācīja jau agrā 

bērnībā. Es arī nemaz nezināju, ka šo skapi ienesīs manā istabā. Man ir tik maz 

mantu, ka tas nemaz nebija nepieciešami. 

 - Es šodien pat pavēlēšu, lai no manas istabas izvāc visas svešās mēbe-

les, - daktere saka ļoti skaļā balsī. Viņa ir pārliecināta, ka Mildiņa klausās, gaitenī 

stāvēdama. 

 - Es darīšu tāpat kā jūs, - Iluta piebilst klusi jo klusi.  

 - Tādas skumjas Lieldienas, - kāds čukstoši runā dakteres istabā. Lai-

kam pūpolzars. Varbūt rītablāzma, kas tagad ieviļņojusi cauri plānajiem aizka-

riem un nedroši plūsmo svētkiem sapostajā telpā. 

 Olas vairs nelaistās daudzkrāsaini žilbinošas, pūpoli šķiet, it kā būtu ap-

sarmojuši, vienīgi Ilutas māla krūze, kur šorīt ielēja kafiju, spozmīgi rāda savu zaļi 

zilgano glazūru. 

 - Es nezinu vai tas ir labi, ja mēs svētku rītā atstājam Mildiņu vienu pašu? 

Mana māte šādos rītos aicināja pie galda visus kalpotājus, arī tos, kuri bija pie 

mums strādājuši par dieniniekiem tikai īsu laiciņu, - bailīgi savas atziņas un atmi-

ņas izsaka Iluta. 

 - Nerūpējies par Mildu. Viņa neko citu dzīvē neredz kā savus kādreizējos 

kungus. Vēlākajos dzīves gados sastaptie ļaudis viņai vienaldzīgi. 

 Rīta blāzma no mēļi zaļganās jau pārvērtusies liegi zilajā. Alise vēro Ilutu. 

 -Tu laikam dusmojies, ka es tevi atvilku uz šo dzīvokli? Visu nakti biji ne-

parasti satraukta.  

 - Es laikam kaut ko sliktu paredzēju. Arī tagad man vēl šķiet, ka nekas 

nav beidzies, ka mūs sagaida jaunas briesmas.  
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 - Nedomā tā. Es tev iedošu nomierinošas zāles, un dodies atpūsties. 

Neesam taču visu nakti gulējušas. 

 Rīta ausmojumā lielais skapis Ilutas istabā izskatās kā ceļos sakņupis 

milzis. Ja tas pieceltos kājās, viņa galva ietriektos istabiņas griestos. Iluta ietinas 

vecās māmuļas austajā segā un pagriežas pret sienu. Negribas raudzīties rēgai-

najā milzī. 

 Pavisam tuvu, tepat aiz loga iekliedzas kāds putns. Vai tas atkal pareģo 

kādu nelaimi?  

 Ļaunā diena laikam nogriezusies sāņus. Aprīļa vēji šūpojas pretī jau 

ziedlaikam. Gar mājas pamatmūri plaukst pirmās pienenītes. Maija sākumā kāda 

dienu atnāk, pārsteigumā līksmodama, it kā to būtu atvedusi milzīgi liela, debe-

sīs aizdegusies komēta. 

 Rīgas ielās skan marši, gaviļainas dziesmas, skaņas sasveicināšanās – 

visbiežāk krievu valodā. Laistās prieka pārpilnas sejas, un starp tām arī apjuku-

šas, ar saraudātām acīm, ar cieši sakniebtām lūpām, lai neizspruktu kāds nevē-

lams vārds. Varbūt prieks nav īsts, bet varbūt asaras nav īstas? Par kara beigām 

tomēr jāpriecājas. Ja vien kādam krūtīs cilvēka sirds, tad jāpriecājas. Atgriezīsies 

mājās gaidītie un tie, kurus vairs necerēja sagaidīt. „Mani kungi drīz atbrauks... 

ļoti drīz...,” Mildiņa virtuvē sarunājās pati ar sevi. Bet varbūt ar spožajām mēbe-

lēm? Iluta neiedrošinās Mildiņu traucēt, kaut arī viņai sirdī kūsā vēlme ar kādu 

parunāties. Varbūt kuru katru brīdi pie durvīm piezvanīs Austris. Ne karā kritis, ne 

uz ārzemēm aizrauts, bet tepat Kurzemes mežos izdzīvojis. Iespējamību ir tik 

daudz, ka tās pārvēršas pavasara putnu baros. Debesis kļūst tuvas, ievziedu 

naktis tās aicina lejup. Ja tuvākajā laikā neatbrauks Austris, varbūt ieradīsies ra-

dinieks Arnolds. Mākslinieks Arnolds taču noteikti gribēs redzēt savas gleznas. 

Visas, visas Iluta ir paglabājusi un lepni varēs atdot radiniekam. Arī to, kas atro-

das Alīses istabā. Viņi dzers tēju, tāpat bez cukura, tāpat bez ievārījuma, malkos 

gausi un slavēs, jo sirds pavēlēs meklēt mīļus tencinājuma vārdus. Pēc tam Iluta 

vaicās Arnoldam par Austri. Apjukusi mānīs sevi, ka viņa it kā atceroties, ka Ar-

nolds un Austris kādreiz bijuši draugi. Un tad... tad Arnolds stāstīs to, kas Ilutu 

iepriecinās, bet, ja radinieks klusēs, tā būs ļauna zīme. Kāpēc baismu zīme? 

Varbūt tikai neziņa. Dažas nedēļas pēc kara jau nevar zināt par visiem paziņām 

un draugiem. Taču naktsmiers kā briksnājos ietriekts alnis šaudās uz vienu un 

otru pusi, neļaudams Ilutai aizmigt. Viņa pieceļas nakts vidū un iet aplūkot Ar-

nolda gleznas. Trijas atrodas pie divām sienām, bet pārējās rūpīgi novietotas 

istabas stūrī un apklātas ar baltu galdsegu. Tur ir gan Vidzemes sili, Pilskalnes 

skola, kur mācījies pats Arnolds, Alīse un visnesenākajā pagātnē Iluta pati. Uz 

vienas gleznas ir redzams Gāršenieku pagalms, daļa no lieveņa un nedaudz lie-

pu. Ilutai iesmeldzās sirds. Mājas. Mājas. Jau pagājuši vairāki mēneši, kopš Iluta 

nav redzējusi ne mājas, ne tēvu, ne māti. Starp gleznām tumši pelēkā drānā 

plāns vīstoklītis. Iluta neatceras, ka kaut ko būtu tur novietojusi. Zem palsenās 

drānas vēl cits – balts zīda drēbes gabals un tajā – karogs. Sarkanbalti sarkans 

karogs. Laikam taču tas pats, kas atradās skapja aizslēgtajā atvilktnē. 
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 - Mildiņ, - Iluta grib saukt, bet sirds neatļauj. Sirds kliedz viena pati. Bīs-

tami skaļi kliedz. Satraukuma brīdis ilgst līdz rītam. Pēc negulētās nakts galva 

sāpīga, bet skaidra. Jātiek projām no šīs mājas. Te nav neviena, kas aizstāvēs. 

Te nodevībai ir dažādi veidi, bet Iluta nezina, kā no nodevības izbēgt un izvairī-

ties. Viņa arī neapjēdz, kā var sist pretī. Varbūt tādu gadījumu dzīvē vairāk, kad 

pretsitiens trāpa tukšumā nevis ļaundarim? 

 Kāpēc tu to darīji, Mildiņ? Tieši tad, kad tev sirds pārpilna prieka, gaidot 

atgriežamies savus kādreizējos kungus, tu pūlies man padarīt kaut ko ļoti, ļoti 

ļaunu. 

 Pat svešādais putns šonakt neatnāk. Neviena, neviena, neviena, kam 

varētu padomu prasīt. Arī Alīsei bail uzticēties. 

 Pirmie Rīgas pagalma rītstundās atmostas baloži un, pienākdami pie 

Ilutas loga, atkārto daudzreiz vienu vienīgu vārdu: Iluta, klusē! Klusē, Iluta!” 

 Tad ierodas zvirbuļi, zīlītes un vēl kāds nepazīstams putns, kas arī atkār-

to noslēpumaino pavēli: „Klusē, Iluta! Klusē!” 

 - Nerunājiet, putni! Es jau pati zināšu ko darīt. Man taču kaut kur ir mā-

jas. Īstās mājas. 
(turpinājums sekos) 

  

  

  

  Rita Gāle 

 

Mātei 

 

   Tavs lakatiņš lēni smaržo 

   Pēc matiem un vasaras vēja, 

   Pēc ķimeņu silušām sēklām, 

   Pēc bērziem, ko neredzēja. 

       Tava balss no akluma tumsas 

       Ceļ augšā laimīgas dienas, 

       Un starojot jaunība tava 

       Pie trejkrāsu dzīpara sienas. 

   Tas košais atmiņu dzīpars! 

   Mirdz bērzi ezera malā, 

   Un tēva baltajā birzī 

   Dzied sendienu lakstīgalas. 

       Tu aizej caur birzi. Mums paliek 

       Tava balss kā jaunībā dzidra. 

       Caur atvadu tumsu vēl atviz 

       Tavas dvēseles mierīgais spīdums. 
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Andrievs Ezergailis 
 

VERDZĪBA NAV BRĪVPRĀTĪBA  
(Latvijas Avīze) 

 

 
       Foto – LETA 

 

 Tā kā atkal tuvojas 16. marts, mēģināšu palīdzēt atšķetināt samezgloju-

mu, kuŗā nacistiskās Vācijas ideologi pameta latviešus. Tā lielā patiesība ir – ne-

viens vācietis nacistiskā režīma laikā nav teicis, ka kāds latvietis varētu būt SS 

piederīgais. Vācijā dominēja rasisma princips, kas nepieļāva izņēmumus. 

 Saukt kādu nevācieti par SS nozīmētu vāciešos izraisīt smieklus. Līdzīgu 

viedokli pieņēma vairākas pēckaŗa Vācijas tiesas. No kāda fonda Latviešu leģi-

ona veterāni mūsdienās saņem Vācijas pensijas, nezinu teikt, bet nedomāju, ka 

tās nāktu no kaut kāda „Waffen-SS” fonda. 

 Lai gan oriģinālie Latviešu leģiona organizētāji, kā Aleksandrs Plensners 

un Arturs Silgailis, kas savas zināšanas ir atstājuši rakstos, zināja, ka leģionāri 

nav SS piederīgie, taču savus uzskatus viņi pie lielā zvana nekāra. Atsaukties uz 

Latviešu leģionu kā „Ieroču SS”, ko visai bieži dzirdam šodien, man šķiet, ir pēc-

kaŗa emigrantu ieraža. No nacistu viedokļa tā būtu augstākā ranga ķecerība, par 

kuŗu pienāktos bez saules karceris uz mūžu. 

 Hitlers, dibinot leģionu, izvēlējās to saukt par „Lettische SS freiwillige 

Legion” jeb „Latviešu SS brīvprātīgo leģionu”. Jāievēro, ka abreviatūra SS ir sais-

tīta ar vārdu „brīvprātīgo”, nevis „latviešu”. Autoritatīvā britu vēsturnieka Džona 

Kīgena grāmatā par SS sistēmas uzbūvi (John Keegen. „Waffen SS: the Asphalt 

Soldiers”) mēs atrastu, ka Latviešu leģions nebija nekas unikāls. Tādu zem SS 

jumta pastāvošu vienību bija pāri trīsdesmit. Tās veidoja no SS savervētiem ne-

vāciešiem, kas, paši nebūdami SS, darbojās SS padotībā. Nosaukt par „brīvprā-

tīgām” vienības, kas bija piespiedu kārtā mobilizētas, totalitāri imperiālistisku 

varu kontekstā nav nekas jauns. Līdzīgas vārdu mīklas spēlēja arī padomju vara. 

Būtu jābrīnās, ka verdzību kāds sauc par brīvprātību! 
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REDZĒTS - DZIRDĒTS 
 

        Elita Roze 

Atis Skalbergs 
 

Elita Roze 
 

LAI PASTĀVĒTU NĀKOTNĒ! 
(Intervēja Elita Roze) 

 

 Daugavas Vanagu organizāciju pēc Otrā pasaules kaŗa dibināja uz Rie-

tumiem izkļuvušie leģionāri. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Daugavas Va-

nagu organizāciju nodibināja arī Latvijā. Dažādi tai ir klājies šajos divdesmit ga-

dos – ir bijuši gan strīdi, gan šķelšanās un atkalapvienošanās. Nomainījušies vai-

rāki valdes priekšsēži. Kopš 2010. gada organizāciju vada Jānis Ozols – drošības 

speciālists, zemessargs, triju bērnu tēvs un četru mazbērnu vectēvs. 

 - Kāpēc Jūs iestājāties Daugavas Vanagos un kā kļuvāt par organi-

zācijas vadītāju? 

 - Daugavas Vanagu organizācijā esmu kopš 2005. gada. Tā kā esmu 

zemessargs, šī organizācija mani saistīja kā kaŗavīru – leģionāru organizācija, 

kas cilvēku audzina un stiprina. Iestājoties gan nebija ne jausmas, ka organizāci-

jā ir tik daudz problēmu. Tikai tam visam cauri izgājis sapratu, kas ir kas. Kāpēc 

mani ievēlēja par organizācijas vadītāju – pats nezinu, jājautā tiem, kas vēlēja. 

 - Kāda, jūsuprāt, ir Daugavas Vanagu kā sabiedriskas organizācijas 

vieta mūsdienu sabiedrībā? 

 - Daugavas Vanagu organizācija dibināta 1945. gada 28. decembrī Zē-

delgemā, Beļģijā, kur gūstekņu nometnē atradās aptuveni 11 000 latviešu kaŗavī-

ri – leģionāri. Organizācijai bija daudz mērķu, bet galvenie, pēc manām domām, 

bija – cīnīties par neatkarības atgūšanu, kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālu 

vienotību un morālu stāju un arī atbalstīt trūkumcietējus. Decembrī pagāja 66 

gadi kopš tika izveidota mūsu organizācija. Daudzi izvirzītie mērķi vēl joprojām ir 

aktuāli. Divi no tiem ir nacionālā gara uzturēšana un financiālais atbalsts fiziskām 

un juridiskām personām. Daugavas Vanagi palīdz stiprināt latviskumu ne tikai 

trimdā, bet arī Latvijā. 

 - Kas jums palīdz un kas traucē DV organizācijas vadītāja darbā? 

 - Patīk cilvēku entuziasms, vēlēšanās darboties. Traucē nesaskaņas un 

savstarpējie ķīviņi. Laikam daudziem cilvēkiem pārāk izteikta ir vēlme būt priekš-

niekam, par katru cenu tikt amatā. Lielā mērogā to redzam Saeimā, un arī mūsu 

organizācijai ir raksturīga šī „krēslu kāre”. Ja amatā ievēlēts neesmu es, bet kāds 

cits, tad es nevis viņam pakļaušos un palīdzēšu, bet gan mēģināšu „likt spieķus 

riteņos”. Gribētos, lai katrs atbild par savu darbības jomu un tik daudz neskatās 

„cita dārziņā”. Nepatīk dažu organizācijas biedru uzvedība – pat kapos, piemi-
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ņas pasākumos. Vajadzētu tomēr atcerēties, ka esi ne tikai tu pats, bet arī orga-

nizācijas biedrs un pēc tavas uzvedības spriež par visu organizāciju.  

 - Kāda ir Daugavas Vanagu Latvijā sadarbība ar Pasaules DV orga-

nizāciju? 

 - Domāju, ka vislabākā, vismaz līdz šim tā ir bijis. Pasaules DV vadība 

vienmēr pildījusi dotos solījumus. Man ļoti žēl, ka nevarēju piedalīties Daugavas 

Vanagu dienās Melburnā – man būtu ko pastāstīt par organizācijas darbu Latvi-

jā. Personīgo līdzekļu šādam braucienam man nav, cilvēki, kuŗiem lūdzu financi-

ālo palīdzību, nebija atsaucīgi, bet ņemt naudu no DV kases nevaru, jo tā domā-

ta citiem mērķiem. 

 - Daudz šķēpu ir lauzts par Daugavas Vanagu mītni „Sidrabene” 

Slokas ielā 122. Vēl nesen to gribēja pārdot. Vai uzskatāt, ka šī māja DVL 

organizācijai ir vajadzīga? 

 - Noteikti ir vajadzīga. Šobrīd ar Slokas ielas māju saistītie jautājumi pa-

mazām tiek sakārtoti. Pasaules DV ir atteikusies no savas 1/3 īpašuma, un DV 

Latvijā tagad ir vienīgie „Sidrabenes” saimnieki. Tiek sakārtota dokumentācija, ir 

normalizējies financiālais stāvoklis. Savus parādus ir nokārtojusi bijusī ēkas pār-

valdniece Zaiga Kreišmane. Saprotu, ka jebkuŗam cilvēkam var rasties problē-

mas un sarežģījumi, taču tie visi ir jārisina un tos var atrisināt mierīgi, sarunu ce-

ļā. Tuvojas ziema, un, lai „Sidrabenē” varētu normāli strādāt, ir jādomā par apku-

ri. Jaunajā mājā būs centrālapkure, bet otrā mājā krāsnis ir kārtībā un malka ir 

sagādāta. Tātad – viss tikai jāuztur kārtībā un jāstrādā.  

 - Savulaik DVL bija arī savs žurnāls. Vai neesat domājuši par tā at-

jaunošanu? 

 - Jaunievēlētā valde 2009. gada vasarā, pārņemot finanču lietas, konsta-

tēja, ka finanču stāvoklis ir kritisks un jāsāk cīnīties par izdzīvošanu. Tika izstrā-

dāts rīcības plāns, kuŗa īstenošana vainagojās ar panākumiem. Viens no mēr-

ķiem bija atjaunot DVL žurnālu, taču pagaidām kopš 2010. gada pavasaŗa, iznāk 

tikai informatīvais mēnešraksts. 

 - Kādi šobrīd ir galvenie organizācijas uzdevumi? 

 - Daugavas Vanagi Latvijā ir labdarības organizācija, kuŗas mērķi un uz-

devumi saistīti ar palīdzības sniegšanu bijušajiem leģionāriem, nacionāliem par-

tizāniem, represētiem, kaŗa invalīdiem un citām personām, kam nepieciešama 

palīdzība – gan morālā, gan financiālā. Bet galvenie uzdevumi šobrīd saistīti ar 

Latvijas iedzīvotāju pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabā-

šanu. Diemžēl katru gadu mūžībā aiziet kāds kaŗavīrs – brīvības cīnītājs, līdz ar to 

paliek mazāk varoņu, kuŗi cīnījās par Latvijas brīvību. Tāpēc valde iecerējusi iz-

veidot mūzeju, kuŗā būtu kaŗavīru liecības, fotodokumenti un citi ar Latvijas un 

Daugavas Vanagu Latvijā vēsturi saistīti eksponāti. 

 - Kādu turpmāk jūs redzat Daugavas Vanagu organizāciju? Vai tā 

pastāvēs pēc gadiem desmit, divdesmit? 

 - Tikai tad, ja organizācijā iesaistīsies jaunieši. Šobrīd organizācijā ir 776 

biedri un 27 no tiem ir jaunieši. Traģiski. Tātad skaidrs, ja nekas nemainīsies, 
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organizācija aizies līdz ar mums, jo vairums mūsu organizācijas biedru jau ir sa-

snieguši 80 un 90 gadu vecumu. Diemžēl paši esam vainīgi, ka jaunieši pie 

mums nenāk, jo savulaik esam viņus atstūmuši, un tā ir mūsu organizācijas tra-

ģēdija. Šodien cienīgu vecumu sasniegušie cilvēki pirms gadiem teica, nevajag 

mums tos jaunos, paši visu varam! Šodien vairs nevar, bet toreiz aizdzītie jaunie 

cilvēki, protams, vairs nenāk. 

 - Kas būtu jādara, lai jauniešus tomēr piesaistīti organizācijai, lai 

viņiem tā liktos interesanta un būtu vēlēšanās tajā darboties? 

 - Galvenais, ļaut jauniešiem darboties, nebaidīties no viņu izrādītās inici-

atīvas. Dzīvojot 21. gadsimtā, jāsaprot, ka jaunieši, izmantojot modernās techno-

loģijas, palīdz organizācijai attīstīties un iekļauties mūsdienu pasaulē. Pats, dar-

bojoties ar jauniešiem, redzu, cik viņi ir gudri un attīstīti. Viņiem ir daudz ideju, kā 

pārveidot un uzlabot vidi, kuŗā dzīvo. Domāju, ka pirmais solis ko mūsu organi-

zācijai vajadzētu darīt ir virzīt aktīvākos biedrības jauniešus par valdes locekļiem. 

Tā, darbojoties kopā, divas vai pat trīs paaudzes atradīs kopsaucēju. 

 - Ko jūs vēlētu DV organizācijai un tās biedriem? 

 - Pirmkārt, protams, veselību. Vēl izturību, saticību un vēlēšanos darbo-

ties visiem kopā. Tad būs labi mums visiem. Ļoti vēlētos, lai organizācijā iesaistī-

tos jaunieši – tāpēc, lai tā pastāvētu arī turpmāk. 

 - Paldies par sarunu.  

  
 

KAPITĀLISMS (UN VĒLĒŠANAS) ŠĶĒRSIELĀ 
 

 Pirms vairāk nekā divdesmit gadiem Tālivaldis Margevičs un Vilis Selec-

kis uzņēma filmu „Šķērsiela”. Uz ekrāna skatītāji ieraudzīja šīs Pārdaugavas ielas 

iedzīvotājus: rakstnieka Jāņa Veseļa mazmeitu Daigu un viņas mazo dēliņu To-

mu, enerģisko Osieni un viņas dēlu Osi, Pēteri, kuŗa mārrutki slaveni visā Rīgā, 

tāpēc arī iesauka „Mārrutku Pēteris”, kapu pieminekļu kalēju un topošo mācītāju 

Rudašu Aldi un viņa tēvu Ēriku, bērnībā Sibirijā sakropļoto Toļiku Kaņepu un 

citus. Filma guva atzinību starptautiskās skatēs. Daudzi pat neticēja, ka uz ekrā-

na ir redzami reāli cilvēki, nevis aktieŗi, kas spēlē lomas. Un ne viens vien brauca 

uz Šķersielu, lai redzētu, kur dzīvo filmas varoņi un varbūt pat satiktu kādu no 

viņiem. 

 Pēc desmit gadiem tika uzņemta otra filma par Šķērsielu – „Jaunie laiki 

Šķērsielā”. Un tagad – jau pēc divdesmit gadiem – top nākamā filma „Kapitā-

lisms Šķērsielā”. Divdesmit gadi ir ilgs laiks, un daudz kas ir mainījies. Aizsaulē 

aizgājusi Osiene un Rudašu Ēriks, kā arī Mārrutku Pēteris ar dzīvesbiedri – viņu 

māja ar izsistiem logiem ieaugusi nezālēs un krūmos... 

 Septembrī visus Šķērsielas svētkos pulcēties aicināja šķērsieliete Ieva 

Margeviča. Tā kā viņa ir Vienotības kandidāte 11. Saeimas vēlēšanās, Šķērsielas 

svētki šoreiz ir apvienoti ar tikšanos ar deputātu kandidātiem Ģirtu Valdi Kristov-

ski, Ojāru Kalniņu, Mārtiņu Sausiņu un Hosamu Abu Meri, kuŗi atzina, ka Šķērsie-
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lā ir pirmo reizi, bet šeit ir ļoti jauki – kaut iela ir pilsētā, tomēr tā ir tik zaļa. Visus 

priecēja iecienītie dziedātāji Ieva Akurātere un Niks Matvejevs. Bērnus uz sa-

dziedāšanos un rotaļām mudināja Agita Kaužēna.  

 Notiekošo filmēja operators Vilis Seleckis. Kad būs gatava trešā filma 

par Šķērsielu, sen jau būs ievēlēta jaunā Saeima, taču varbūt filmā būs skatāma 

arī kāda epizode no šīs siltās 2011. gada septembŗa dienas, kas pulcēja kopā 

šķērsieliešus, viņu draugus un kaimiņus. 

 
 

MŪŽAM GAISMAS PILS... 
 

 2011. gada 24. novembrī pēc pastaigas gar jūru deviņdesmitajā mūža 

gadā aizsaulē aizgāja latviešu koŗu mūzikas leģenda diriģents IMANTS KOKARS. 

 Grūti dažos vārdos izteikt, kas latviešu tautai bija Imants Kokars. Kopā ar 

dvīņu brāli Gido, viņi bija nešķirami gan dzīvē, gan darbā un savā gaŗajā mūžā 

viņi pacēluši latviešu koŗa dziesmu pasaules kultūras augstumos.  

 Brāļi Kokari ir dzimuši 1921. gadā Gulbenē. Šeit mācījušies skolā, pēc 

tās Cēsu skolotāju institūtā, tad Latvijas Valsts konservatorijā kordiriģentu klasē. 

Sešdesmito gadu sākumā sākas viņu darbība. Imants Kokars strādājis ar Jelga-

vas skolotāju kori „Zemgale”, Cēsu skolotāju kori „Beverīna”, vīru kori „Dziedo-

nis”, un dziesmu kaŗos šie koŗi vienmēr bijuši uzvarētāji. Taču īpašu vietu Imanta 

Kokara daiļradē ieņēma kamerkoris „Ave Sol”, paceļot koŗa dziedāšanu līdz šim 

nebijušā līmenī, apvienojot to ar teatrālu priekšnesumu un deju, „Ave Sol” kon-

certēja daudzās pasaules valstīs, nesot toreiz okupētās Latvijas vārdu pasaulē, 

jo Imants Kokars vienmēr uzsvēra – koris ir no Latvijas, nevis PSRS. 

 No 1965. līdz 1998. gadam Imants Kokars ir bijis Dziesmu svētku virsdi-

riģents, kā arī vēl divu Dziesmu svētku Goda virsdiriģents. Pēc Latvijas neatkarī-

bas atgūšanas viņš bija arī Kanadas X Latviešu dziesmu svētku virsdiriģents 

1996. gadā. 

 Savas unikālās zināšanas izcilais diriģents nodeva studentiem, strādājot 

Ilgus gadus Latvijas konservatorijā (tagad – Mūzikas akadēmija). No 1975. līdz 

1990. gadam viņš bija šīs mūzikas augstskolas rektors. 

 Imants Kokars nodibinājis koŗu olimpiādi Lincā, Austrijā un Ziemeļvalstīs, 

vadījis koŗu meistarklases daudzās valstīs. Brāļu Kokaru vadībā tika izdota Lat-

viešu koŗu dziesmu antoloģija. Imantam Kokaram bija iecere sarīkot Latvijā vis-

pasaules koŗu olimpiādi. 

 Pagājušajā vasarā „Rīgai 810” koŗu lielkoncertā (tie paši dziesmu svētki 

vien bija) Mežaparka estrādē brāļi Kokari tika sumināti 90. dzimšanas dienā. 

Imants Kokars diriģēja savas dzīves likteņdziesmu – Raimonda Paula Dziesmu 

svētku simtgadei veltīto „Manai dzimtenei”. Daudzi droši vien atcerējās tās pirm-

atskaņojumu 1975. gada Dziesmu svētkos, kad pēc dziesmas izskanēšanas 

kopkoŗa priekšā stāvēja Raimonds Pauls, vārdu autors Jānis Peters un Imants 

Kokars. Tuvākie draugi un kolēģi sveica diriģentus Kokarus lielajā jubilejā viņu 
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mājā Vakarbuļļos. 

 Imanta Kokara pietrūks daudziem, taču visvairāk, protams, brālim Gido, 

ar kuŗu kopā iets dziesmotais ceļš mūža gaŗumā. 

 Atvadas no izcilā latviešu diriģenta notika 29. novembrī Domas baznīcā. 

Divas stundas cilvēki nāca un nāca, šķirstu ietvēra ziedu kalni. Sēru dievkalpo-

jumu vadīja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas archibīskaps Jānis Vanags. 

Viņš uzsvēra – pasaule vairs nebūs tāda kā agrāk, kad kopā ar mums bija 

Imants Kokars – viens no izcilākajiem Latvijas dēliem.  

 Pēc dievkalpojuma gājiens devās uz Brīvības pieminekli, kur simtiem 

cilvēku bija pulc ējušies, lai godinātu izcilo latviešu diriģentu. Spēlēja armijas pū-

tēju orķestris. Kaŗavīri nesa vainagus, kā arī I. Kokara apbalvojumus. Tika nesti 

Imanta Kokara vadīto koŗu – „Ave Sol”, „Beverīna” un „Zemgale” karogi. Pavadī-

tāju vidū bija daudzi ievērojami Latvijas cilvēki, tai skaitā eksprezidente Vaira Vī-

ķe-Freiberga un Imants Freibergs.  

 Brīvības piemineklim lēni tuvojās mašīna ar I. Kokara šķirstu. No lielā 

ekrāna uz klātesošiem raudzījās leģendārais diriģents – diriģējot kopkori Dzies-

mu svētkos. Gājienam stājoties pie pieminekļa, cilvēkiem nodrebēja sirds, jo ek-

rānā I. Kokars sāka diriģēt „Gaismas pili”, un to dziedāja sanākušie koŗa dalīb-

nieki, bijušie koristi un tie, kas koŗos nekad nav dziedājuši. Tās bija atvadas no I. 

Kokara un viņa atvadas no savas dziedošās tautas. Dziesmai izskanot, klāteso-

šie palika stāvam. Tad uz pieminekļa kāpnēm pakāpās diriģents I. Teterovskis 

un atskanēja kopīgi dziedātā „Manai dzimtenei”. Izskanot dziesmas pēdējiem 

vārdiem – „Mūžam Gaismas pils kalnā gavilēs”, mašīna ar I. Kokara šķirstu lēni 

aizslīdēja prom... Klātesošie tika uzaicināti I. Kokaram nestos ziedus nolikt pie 

Brīvības pieminekļa – tā vēlējās I. Kokara tuvinieki, tā bija vēlējies viņš pats... 

 Imants Kokars tika kremēts. Pēc nedēļas viņa pelnu urnu, klātesot tikai 

tuvākajiem cilvēkiem, apglabāja kapa vietā Meža kapos. 

 
     

Atis Skalbergs 
 

TĒVA BARIKĀDES 
 

 2012. g. 20. janvārī Rīgā plīvoja valsts karogi. Pilsētā notika dažādi pa-

sākumi, pieminot barikādes, ko cēlām pirms 21 gada, lai aizsargātu svarīgākos 

valsts objektus no komūnistiskā režīma uzbrukumiem. 

  Vakarā LTV 1. kanāls rādīja režisora Zigurda Vidiņa dokumentālo filmu 

„Tēva barikādes”. Dokumentālajam kadram ir spēcīga iedarbība, tas aizrauj un 

paņem savā varā ar savu patiesumu. Virs Rīgas riņķo krievu helikopteri, no mu-

tes mutē izplatās ziņa, ka nedrīkst skatīties gaisā, jo lidaparāts izsmidzina asaru 

gāzi, pa pilsētu joņo bruņumašīnas, drīz var parādīties desantnieki. Vecpilsētas 

ielās saceltas barikādes no milzīgiem granīta un betona bluķiem, savilktas dze-

loņdrātis, pie Augstākās Padomes, Doma laukumā un daudzās citās vietās deg 
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ugunskuri, jo paliek auksti un jāsasildās. 

  Režisors jautā cilvēkiem, vai nav bailes, kāpēc viņi ir šeit? Atbildes ir 

stingras, pārliecinošas, gara spēks ir spēcīgāks par lodēm un draudiem. Un tad 

nāk ziņa, ka nošauts Roberts Mūrnieks, mašīnas šoferis, ka uz Vecmīlgrāvja tilta 

daudzām smagajām mašīnām sašautas riepas, dažas aizdedzinātas. 

  Ir 1991. g. 20. janvāris. Pilsētas centrā spindz lodes. OMON bandīti šauj 

uz Brīvības pieminekli, trasējošās lodes lido Bastejkalna virzienā. Ir upuŗi: no-

šauts skolnieks Edijs Riekstiņš, tiek nošauts kinooperators Andris Slapiņš (1949-

1991). Kāds sauc, lai nāk palīgā nest nestuves. Ievainots Juŗa Podnieka opera-

tors Gvido Zvaigzne. Kino kamera rāda 21.44 20.01.1991. Ātrā palīdzība zvana 

uz 1. slimnīcu, lai sagatavo operācijas zāli. Nekāda operācija nespēj glābt ievai-

noto.  

 Skan radio: „RUNĀ RĪGA”. Aust baigs rīts. Šodien ir pirmdiena, 21. jan-

vāris. Vakar no ievainojumiem miruši četri cilvēki. Vēlāk uzzinām, ka nošauti divi 

miliči, krievs un baltkrievs. Padomju imperijas specdienests parādīja savu nozie-

dzīgo būtību. Tā bija Gorbačova pārbūve, asiņaina un nāvējoša. Tāda ir mūsu 

vēsture. To ļauni spēki Krievijā cenšas noklusēt, bet tas neizdodas. 

  Dokumentālie kadri liecina, apsūdz, atmasko. Tie dzīvo tautas dzīvā 

atmiņā, tos redz jaunā paaudze, tie ir neizdzēšami iespaidi. Slepkavas paliek 

slepkavas. Var nezināt viņu uzvārdu, jo galvenais vaininieks ir polītiskā sistēma, 

kas slepkavoja Viļņā, Bakū, Tbilisī un daudzās citās vietās.   

 Šī filma ir pieejama Latvijas skolām, izrādīšanai vēstures un audzināša-

nas stundās. 

 

RĪGĀ TIESĀ KRIEVU NEONACISTUS 
 

 2009. gada 7. novembrī Jaunajos ebrēju kapos Rīgā tika apgāzti 89 ka-

pu pieminekļi un ar krāsu baloniņiem uzpūsts kāškrusts, bet uz žoga uzrakstīja 

14 uzrakstus krievu valodā: Nāvi žīdiem „Žīdus uz Buhenvaldi”. Policijai izdevās 

šos noziedzniekus aizturēt. Par viņiem lielu interesi izrādīja Krievijas vēstniecība. 

Vainīgie bija Švedovs, Titovs, Voitnovs. Kad izrādījās, ka noziegumu pastrādājuši 

krievi, interese pazuda. Pie aizturētajiem atrada nacistisko literātūru krievu valo-

dā. Pāvels Voitovs ir Krievijas pilsonis un saviem draugiem stāstījis, ka čigānus, 

ebrējus vajag slepkavot. Tiesas prāvas laikā visiem trim apsūdzētajiem bija vaja-

dzīgs tulks, jo neviens no viņiem latviski neprot. Tiesas prāva turpinās. 

 
 

JANVĀŖA KAUJA 
  

 2012. g. 13. janvārī TV pirmajā kanālā rādīja Lietuvas TV dokumentālo 

filmu par notikumiem pirms 20 gadiem pie Viļņas televīzijas, kad padomju armi-

jas desantnieki iebruka šai ēkā un izrēķinājās ar cilvēkiem, kas bija atsteigušies 

palīgā TV darbiniekiem.  
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 Mēs esam redzējuši dokumentālos notikumus Lietuvā barikāžu dienās, 

bet šī ir no jauna montēta filma ar dažādām jaunām intervijām ar to dienu noti-

kumu aculieciniekiem, fotografijām. Padomju armijas specvienības kaŗavīri ar 

automātu laidnēm sit cilvēkus, kas atnākuši pie TV ēkas. Krievu zaldāti stiklai-

nām acīm sit apkārt stāvošajiem, kas kliedz tikai vienu vārdu: LIETUVA, LIETU-

VA. Tanki groza savus stobrus un nespēj iebaidīt cilvēkus, kas negrib ticēt, ka 

tas notiek īstenībā, kur gadu desmitiem melots un stāstīts par tautu draudzību. 

Krievu mācītājs TV aicina krievus neizliet brāļu tautas, lietuviešu asinis, nosoda 

slepkavas, kas pazemo krievu tautu.  

 TV ēkas studijās cilvēki raida ziņas uz Latviju, Mincheni, BBC, lai pasaule 

uzzinātu par komūnistu noziegumiem. Ir kadri, kur Boriss Jeļcins lasa savu uzru-

nu krievu kaŗavīriem, aicinot nešaut uz lietuviešiem. Ir kadri, kur Gorbačovs saka, 

ka baltieši nekur neaizies no PSRS, jo tas nav iespējams. Zaldāti, kas ielauzās 

TV ēkā, ielej kaut kādu skābi TV aparatūrā, dauza visu visapkārt, lai no šejienes 

nevarētu raidīt, Viļņas TV ir apklusināta, tad iebrucēji kā nenormāli sit cilvēkus. 

 Vēlāk uzzinām, ka šiem kaŗavīriem pirms operācijas dotas narkotikas, 

tās obligāti jālieto, lai varētu drosmīgāk rīkoties. Tiek noslepkavoti 14 lietuvieši un 

ievainoti 110 cilvēki. Daži samalti zem tanku kāpurķēdēm. Skati ir šaušalīgi. Dik-

tors saka, ka tās ir dokumentālas liecības par komūnistisko režīmu, par šo melu 

un varmācības sistēmu, kas verdzināja lietuviešus.   

 Lietuvas prokuratūra vēlas mūsdienās nopratināt Gorbačovu, bet tas 

netiek atļauts. Tāpat šodienas Krievija atsakās izdot divus OMON bandītus no-

pratināšanai. 2012. g. 15. decembrī TV Putins žēlojās, ka Gorbačovs nav izdarījis 

visu, lai paglābtu PSRS no sabrukuma.  

 Mēs atceramies barikāžu laika upuŗus Latvijā. Asiņainais komūnistiskais 

režīms palicis tautas atmiņā kā milzīgs noziegums. Šodien redzam, ka agresīvā 

kaimiņvalsts ar visādiem viltīgiem paņēmieniem atkal cenšas mūs pakļaut. Pa-

rakstu vākšana par krievu valodu savā būtībā ir mūsu valsts pamatu graušana. 

Valsts vadītāji to apzinās, tauta to apzinās, mēs to nepieļausim! 

 

 

  TURĒT SASPRINDZINĀJUMĀ 
 

 Tas ir Kremļa polītiķu paņēmiens, kas nogurdina pretinieku, liek baiļo-

ties, patērēt laiku, enerģiju. 2012. g. martā pret Latviju tiek organizētas daudzas 

provokācijas.  

 Viena no tām ir Rīgā sarīkot absolūti melīgu fotoizstādi, it kā par nozie-

gumiem pret krievu un baltkrievu bērniem. Tajā krievu provokātori ielika dažādas 

bildes, kas uzņemtas Buhenvaldes koncentrācijas nometnē un citur, lai tādā vei-

dā apmelotu latviešus. Viltojumi, meli, krāpšanās - tie ir šīs valsts „vēsturnieku” 

darbošanās veids. Tā viņi raksta grāmatas, veido filmas, pārraides, „zinātniskas 

konferences” un jebko citu, lai apmelotu citus un slēptu padomju sistēmas no-
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ziegumus.  

 Šī izstāde bija ceļā pie mums, kad Ārlietu ministrija pieņēma lēmumu 

izstādes organizatoru Aleksandru Djukovu iekļaut nevēlamo personu sarakstā un 

melu izstāde nenokļuva Rīgā. Tūlīt atskanēja trīs tādu pašu „vēsturnieku vaima-

nas”, ka te apspiež krievu speciālistus. Tā mēs uzzinājām kādi aģenti jau darbo-

jas Latvijā.  

 Martā Ždanoka rīkoja konferenci, kas nosodīja nacismu. Uz to ieradās 

divi izbijuši polītiķi no ASV, Zurofs no Izraēlas, bet no Latvijas neieradās neviens. 

 Rīgā parādījušās afišas ar kliedzošiem tekstiem – „Šeit dzīvo nauda. Vai 

nav apnicis strādāt par grašiem? Mūsu jau ir 15 miljoni.” Tā ir Sergeja Mavrodi 

reklamētā finanču piramīda, kas aicina noguldīt naudu, lai visai drīz nopelnītu 

lielus procentus un uzreiz kļūtu turīgs. Šādi aicinājumi atrodami pasta kastītēs, 

bet TV brīdina, ka tā ir krāpšana, ka šī firma Krievijā ir atmaskota un vainīgais 

sēdējis cietumā par cilvēku apkrāpšanu, naudu pazaudējuši 25 miljoni cilvēku. 

Tā ir kārtējā provokācija no kaimiņvalsts. Vēl daudzi nav sapratuši, kas atļauj 

šādas nelietības, kad nākošā ir klāt, proti, 9. maijā Rīgā braukšot autobusi ar 

Staļina ģīmi uz sāniem. Vieniem tas bija dižs „ģeneralisimus”, bet citiem - slep-

kava un noziedznieks. Tas orientēts uz sadursmēm, nesaskaņām, konfliktiem. 

Kremļa interesēs ir turēt mūs sasprindzinājumā. To visu vada viņu specdienesti, 

jo tāds ir viņu darbs. Ušakovs nosoda šādus pasākumus un jācer, ka viņa do-

mas nemainīsies. Man nekas nebūtu pretī, ja autobusi ar Hitlera ģīmi „braukalē-

tu” pa Maskavu.  

 Jaunākā provokācija nāk no Krievijas domes, kas ierosinājusi pieņemt 

ekonomiskas sankcijas pret Latviju, jo 16. martā esot godināti leģionāri. Kaimiņ-

valsts visādi nopūlas, lai attaisnotu apzīmējumu „ĻAUNUMA IMPERIJA”. Sa-

sprindzinājums ir, bet tas norūda. 

 
 

 

RĪGAS DOME VAINOJAMA... 
(Portāls nra.lv) 

 

 Latvijas sabiedriskās kaŗavīru organizācijas publiskā paziņojumā kritizē 

Rīgas Domes amatpersonu attieksmi sakarā ar Otro pasaules kaŗu Latvijas vēs-

turē un kritušo kaŗavīru atceres pasākumiem 16. martā un 9. maijā. 

 Savā paziņojumā kaŗavīri akcentē: Latvijas sabiedrībā tradicionāli ir pie-

ņemts, ka kritušo kaŗavīru piemiņa ir svēta un tā ir jāciena, neatkarīgi no tā, kuŗā 

frontes pusē, kuŗā armijā kaŗavīrs ir kaŗojis. Tam veltītie pasākumi jāveic pieklu-

sināti, lai varētu saklausīt arī upuŗu balsis. Mēs uzskatām, ka ir neētiski kritušo 

kaŗavīru piemiņas pasākumus pārvērst svinībās ar komerciālu pieskaņu un iz-

mantot tās polītisko mērķu sasniegšanas interesēs. 

 Otrais pasaules kaŗš it kā sen jau beidzies, tomēr Latvijas sabiedrībā 

nerimst kaislības un dažkārt pat savstarpēji apvainojumi, kuŗus pavada šovinis-

http://nra.lv/
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ma apsēstu grupu huligāniska un neētiska rīcība kā tas katru gadu 16. martā 

notiek pie Brīvības pieminekļa. Mēs uzskatām, ka tas ir iespējams ne tikai sa-

biedrībā esošu pretēju viedokļu dēļ, daļai iedzīvotāju vēl atrodoties padomju 

ideoloģijas ietekmē, nezinot ne kaŗa vēsturi, ne Latvijas vēsturi, bet arī, pateico-

ties Rīgas Domes divkosīgai, apzināti vai neapzināti konfliktu provocējošai un 

sabiedrību šķeļošai darbībai un pašplūsmā atstātam izskaidrošanas darbam. 

 Rīgas Dome ir vainojama polītizētā attieksmē pret 16. marta un 9. maija 

pasākumiem. Pieļaujot pie Brīvības pieminekļa vairākus pasākumus vienlaikus 

un vienviet, pilsētas Dome liedz bijušajiem leģionāriem netraucēti godināt savus 

svešumā kritušos biedrus. Savukārt ziedu nolikšana pie pieminekļa Pārdaugavā 

katru gadu pārvēršas komūnismu un staļinismu slavinošā un pārējo sabiedrību 

sašķeļošā akcijā ar koncertu un mielastu, kuŗam nav nekāda sakara ar civilizētu, 

kristīgām tradicijām atbilstošu savu kritušo kaŗavīru godināšanu. Šajā sakarā 

būtu svarīgs un vērā ņemams kristīgās baznīcas konfesiju viedoklis. Mēs arī ne-

saprotam kāpēc tās klusē. 

 Mēs uzskatām, ka ne 16. marts, ne arī 8. vai 9. maijs nav tie datumi, kad 

kaut kas būtu jāsvin. Tās labākā gadījumā varētu būt tikai Pasaules kaŗa upuŗu 

piemiņas dienas. Ne bijušie latviešu strēlnieki, ne leģionāri arī neko nesvin. Lat-

viešu leģiona kritušo kaŗavīru piemiņas pasākumos nekādā veidā netiek slavi-

nāts nacisms, ne arī izmantota nacistiskās Vācijas simbolika, pretēji tam, kā tas ir 

vērojams 9. maijā ar padomju simboliku. Vai Rīgas Domes un Latvijas valsts 

amatpersonas to nezina? 

 Kāpēc š. g. janvārī Ungārijā varēja atklāti notikt vairāki Otrā pasaules 

kaŗa vācu vērmachta sabiedrotās ungāru 2. armijas 1943. gada janvārī Donas 

augštecē traģiski bojā gājušo kaŗavīru oficiāli sēru ceremonijas pasākumi ar 

valsts un BS amatpersonu, kaŗavīru, sabiedrisko organizāciju, kā arī ārvalstu ar-

miju delegāciju piedalīšanos? (skat. Regnum.ru 30.01.2012). Pat Krievija ir sa-

pratusi, ka kritušajiem kaŗavīriem ir jāizrāda cieņa un savā territorijā ir atļāvusi 

uzstādīt pieminekļus vācu pusē kritušajiem kaŗavīriem, bet Rīgā pat ziedu nolik-

šana pie Brīvības pieminekļa ir pārvērsta polītizētā pasākumā. 

 Mēs labi saprotam, ka ievērojamai daļai bijušo padomju pilsoņu uzvara 

pār nacismu ir pašapziņas un iedvesmas avots, tāpēc arī līdz šim ļoti iecietīgi 

esam izturējušies pret staļinisma un komūnisma slavināšanu. Tomēr mums nav 

pieņemama šāda pasākuma norise arī turpmāk un tāpēc sakām - pietiek. 

 Pirmkārt, jau tāpēc, ka pirms Otrā pasaules kaŗa Latvijas Republika bija 

neatkarīga valsts, Nāciju Līgas dalībniece. Kaŗš Latvijai bija divu totalitāru režīmu 

uzspiests un tā iznākums traģisks. Latvija nav atbildīga ne par kaŗa izraisīšanu, 

ne arī šī kaŗa norisi un sekām. Latvija ir šī kaŗa upuris, tā kaŗā zaudēja ne tikai 

savu neatkarību, bet arī ievērojamu daļu savas tautas, latviešus un krievus, kā arī 

citu nacionālo minoritāšu pārstāvjus. Šo kaŗu uzsāka divu lielvalstu polītiķi, bet 

kaŗa grūtības un upuŗus izcieta un iznesa kaŗavīri un iedzīvotāji. Tagad ir atradu-

šies „nezinīši”, pat veselas to organizācijas, kas ar šovinistiskiem lozungiem un 

antifašistiskiem karogiem mēģina visu vainu un kolektīvu atbildību uzvelt kaŗavī-
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riem. Tā noteikti nebija ne latviešu leģionāru, ne strēlnieku vaina, ka abās frontes 

pusēs mūsu kaŗavīri bija spiesti kaŗot par lielvalstu interesēm, svešos formas 

tērpos un zem svešiem karogiem, tomēr drošsirdīgi un varonīgi. Šajā jautājumā 

nevienam nav tiesību latviešiem kaut ko pārmest, bet mums nav par ko taisno-

ties! Vienlaikus paliek neatbildēts jautājums: kāpēc, kaŗam beidzoties, netika 

atjaunota valsts neatkarība. Tā vietā pēc kaŗa šeit ieplūdināja ievērojamu skaitu 

cittautiešu ar mums svešu padomju cilvēka mentalitāti, kardināli mainot iedzīvo-

tāju nacionālo sastāvu. Šie ļaudis un viņu pēcnācēji arī veido 9. maija svinību 

dalībnieku vairākumu, viņiem ir iestāstīts, ka viņi kopā ar visu progresīvo sabied-

rību šeit svin uzvaru pār nacismu. 

 Otrkārt, arvien vēl tiek noklusēti tagad jau atslepenotie milzīgie bijušās 

PSRS iedzīvotāju un sarkanās armijas kaŗavīru zaudējumi, kas ilgus gadus bija 

pakļauti kompartijas cenzūrai. Saskaņā ar Krievijas un Baltkrievijas vēsturnieku 

B. Sokolova un S. Zahareviča pētījumiem kaŗa laikā krituši un miruši 26 milj. 548 

tūkst. PSRS kaŗavīru pret 3,950 milj. bojā gājušiem (no tiem 2,608 milj. Austrumu 

frontē), kas kaŗoja Vācijas armijā. Tātad attiecība ir 1 : 10,1 par sliktu sarkanajai 

armijai. Kopējais frontē un aizmugurē kaŗa laikā bojā gājušo PSRS iedzīvotāju 

skaits minēts 43,448 milj. cilvēku. PSRS šī kaŗa rezultātā atkārtoti okupēja Balti-

jas valstis, ieguva kontroli pār Centrālās un Austrumeiropas valstīm, samaksājot 

par to ar asiņu, asaru, ciešanu un postījumu jūru (Соколов Б.В. Правда о 

Великой Отечественной войне.1998., Захаревич С.С. Большая кровь: как 

СССР победил в войне 1941 – 1945 гг. Минск. 2009.). 

 Treškārt, Pasaules kaŗa laikā arī Latvijas territorijā abās frontes pusēs 

bija ievērojami upuŗi. Saskaņā ar oficiāliem datiem šeit krituši un apbedīti 166-

168 tūkst. sarkanarmiešu un 96-100 tūkst, vācu armijas kaŗavīru. Vai šādā situ-

ācijā ir morāls pamats Uzvaras dienas svinībām? Varbūt tomēr jāieklausās tajā 

krievu dziesmā, kuŗā ir vārdi par svētkiem ar asarām acīs? 

 Ceturtkārt, PSRS uzsāka Otro pasaules kaŗu 1939. gada 17. septembrī 

nacistiskās Vācijas pusē, uzbrūkot Polijai. Pēc neilga laika ieveda savu kaŗaspē-

ku Baltijas valstīs, kā arī uzbruka Somijai. Tomēr sabiedrotie – PSRS un Vācija – 

savstarpējo pretrunu dēļ vienoties nespēja un kaŗa turpinājumā nostājās pretējās 

pusēs. Kaŗa nobeiguma posmā, kad abām kaŗojošām pusēm izsīka cilvēku re-

sursi, ievērojams skaits austrumeiropiešu (arī latviešu kaŗavīri) ne tikai kaŗoja 

abās pretējās pusēs, bet, saņemti gūstā, piespiedu kārtā paspēja kaŗot arī otrā 

frontes pusē. Tas izskatās šokējoši, bet toreiz tam nebija ideoloģisku šķēršļu. 

 Piektkārt, 2014. gadā Rīga gatavojas kļūt par Eiropas kultūras galvaspil-

sētu. Šeit būtu vietā jautājums Kultūras ministrijai un Rīgas Domei, vai 9. maija 

koncerts un mielasts šajā Karātavu laukumā arī būs pieejams ārzemju tūristiem. 

Ļoti iespējams, ka neko tādu šajā dienā citur Eiropā nevarēs redzēt. 

 Tomēr, neskatoties uz mūsu traģisko vēsturi, mēs visiem skaidrosim, ka 

mums ir kopējas vērtības, ar kuŗām varam lepoties. XX gadsimtā Latvijas tauta 

divas reizes cīnījās par savu neatkarību zem sarkanbaltsarkanā karoga un abas 

reizes uzvarēja. Vispirms tas bija 1918.-1920. gados. Šajās Brīvības cīņās par 
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neatkarīgu Latviju piedalījās kā latvieši, tā minoritāšu pārstāvji. Ar Lāčplēša kaŗa 

ordeni Latvijas armijas kaŗavīru vidū bez latviešiem bija apbalvoti 47 vācieši, 15 

krievi, 11 lietuvieši, 9 poļi, 6 igauņi, 4 ebrēji un 3 baltkrievi. Brīvības cīņas jau ar 

nevardarbīgas cīņas metodēm atkārtojās 1989.-1991. gados, un brīvība tika at-

gūta. 

 Diemžēl atsevišķi sabiedrības pārstāvji nezina vai izliekas, ka nezina Lat-

vijas vēsturi, un par savas darbības mērķi ir izvēlējušies Latvijas niecināšanu, 

naida kurināšanu starp tautībām un sabiedrības šķelšanu. 

 Mēs, kaŗavīru sabiedrisko organizāciju pārstāvji, aicinām: 

 - Latvijas televīzijas kanālus un citus plašsaziņas līdzekļus izvērtēt savu 

līdzšinējo darbību Otrā pasaules kaŗa un ar to saistīto atceres pasākumu atspo-

guļošanā, padarot to objektīvāku, atspēkojot latviešu kaŗavīru un leģionāru ap-

melojumus, palīdzot saliedēt sabiedrību, izmantojot kā pamatu faktus un doku-

mentus, nevis mītus un melus par kaŗu. 

 - Latvijas Iekšlietu ministriju un Rīgas pilsētas Domi beidzot ieviest kārtī-

bu minētajos sabiedriskajos masu pasākumos un kontrolēt to norisi. 

 

 Latviešu virsnieku apvienības valdes priekšsēdētājs atvaļināts kapteinis 

(paraksts) Aleksejs Ozoliņš 

Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības priekšsēdētājs (paraksts) Edgars Skreija 

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdētājs atvaļināts kapteinis (pa-

raksts) Ojārs Stefans 

Latviešu Strēlnieku apvienības priekšsēdētājs atvaļināts pulkvežleitnants (pa-

raksts) Jānis Aivars Baškers 

 
 

 

KKK UZBRUKUMS LATVIJAI, LATVIEŠU TAUTAI ... 
 

 Š. g. 25. un 26. janvārī Maskavā notika internacionāla konference, kuŗā 

uzstājās arī Nikolajs Kabanovs no Latvijas, kopā ar Ždanoku un citiem. Kabano-

va runa bija pilna ar naidu, meliem, vēstures viltojumiem un tiešo apvainojumu 

pret Latviju, latviešu tautu, latviešu virsniekiem un kareivjiem, PBLA, DV, utt.  

 Cik zināms, tad konferences dalībniekus arī apsveica ASV Ārlietu minis-

tre, Hilarija Klintone. Šādu apsveikuma runu var teikt tikai cilvēks ar čekas 

(KGB) izmazgātām smadzenēm, vai cilvēks ar ļoti zemu izglītību, kas nekad nav 

mācījies patieso Otrā pasaules un pēckaŗa vēsturi un, kas sevī ir uzsūcis tik lielu 

naidu, ka vairs nav spējīgs skaidri domāt vai analizēt okupāciju laiku notikumus 

Baltijas valstīs.  Varbūt būtu labi atgādināt ASV ārlietu ministrei, pirms 

ASV prezidenta vēlēšanām, ka Maskava nav Vašingtona un, ka apsveikt bijušos 

komūnistu laika „operativus", kas tagad ieņem Krievijā augstus amatus vai dzīvo 

Baltijas valstīs, nav labākais veids, kā dabūt balsis demokratiem no ASV Baltijas 

valstu  tautām, kas ir ASV pilsoņi, tāpat kā ebrēji un citu tautību ASV pilsoņi. 
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 Man nav šaubu,ka uz šo runu ir jāreaģē visiem, cik iespējams koordinētā 

veidā un sadarbībā ar mūsu vēsturniekiem un visām minētām organizācijām, 

līdzīgi kā tas tika darīts ar 18. februāŗa referendumu un 16. marta pasākumu. Lai 

atspēkotu šos melus, mums ari pašiem jāveic uzbrukumi ar faktiem, informāciju 

un patiesību. Tas ir jādara ilgtermiņā ar nepārtrauktiem rakstiem avizēs, žurnā-

los, radio raidījumos, intervijām, utt. Ļoti laba un konkrēta pieeja ir bijusi DV at-

balstītais „Informācijas seminārs” Rīgā ārzemju diplomātiem, kuŗus mēs veicam 

jau vairāku gadu gaŗumā; šogad šo semināru rīkojām ārzemju diplomātiem 

Saeimā, sadarbībā ar DV Saeimas deputātiem, Nacionālo kaŗavīru biedrību, utt.. 

 Vislielākā problēma joprojām ir, ka skolās netiek mācīta patiesā Latvijas 

vēsture, it sevišķi krievu skolās, kur joprojām izmanto PSRS laika mācību vielas. 

 Domāju, ka mūsu „pretuzbrukumus” vajadzētu darīt vesela gada gaŗu-

mā un iesaistīt arī žurnālistus, kas par šīm tēmām raksta un publicē, piemēram, 

pirms Komūnistikā genocīda upuŗu piemiņas dienas 25. martā, pirms Latvijas 

neatkarības atjaunošanas dienas 4. maijā, pirms nacisma sagrāves un Otrā pa-

saules kaŗa upuŗu piemiņas dienas 8. maijā, pirms KKK parastā gājiena Uzvaras 

laukumā Rīgā 9. maijā (kas bija turpinājums 45 gadu gaŗai okupācijai Baltijas 

valstīs), pirms Komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņas dienas 14. jūnijā, pirms 

Latvijas okupācijas piemiņas dienas 17. jūnijā, pirms Ebrēju tautas genocīda 

upuŗu piemiņas dienas 4. jūlijā, pirms Jūras svētku dienas 14. jūlijā, pirms Latvi-

jas brīvības cīnītāju piemiņas dienas 11. augustā, pirms Staļinisma un nacisma 

upuŗu piemiņas dienas 23. augustā, pirms Vācijas un PSRS kopīgo kaŗa gājienu 

un kopējo Polijas okupāciju 1.- 23. septembri (1939. g., kas izraisīja Otro pasau-

les kaŗu), pirms Vācijas un Krievijas (PSRS) kopējo uzvaru „pār Poliju” parādes 

dienu 23. septembri, pirms Vācijas un Krievijas (PSRS) kopēji parakstīto Drau-

dzības un robežu līgumu 28. septembrī (1939. g., kas deva Staļinam/Krievijai 

(PSRS) brīvu rīcību Baltijas valstīs, Somijā un Moldavā, pirms PSRS/Krievijas 

uzspiestiem Savstarpējiem palīdzības līgumiem (27. septembrī - Igaunijā; 5. ok-

tobrī - Latvijā; 10. okt. - Lietuvā), pirms PSRS/Krievijas sagatavotā un parakstītā  

Slepenā deportācijas plāna nr. 001223 11. oktobrī (1939. gadā), utt. 

 Mums tas ir jādara, ja mēs gribam, lai KKK meli un vēsturiskie viltojumi 

tiek atmaskoti un apklusināti; aicināsim igauņus, lietuviešus, poļus, ukraiņus un 

citas tautas pievienoties un paust par KKK izvirtulībām un šodienas vēstures me-

liem/viltojumiem. Stāstīsim par NKVD/KGB fabricētiem materiāliem, par nevainī-

go, sieviešu un bērnu deportācijām, par latviešu virsnieku un kaŗavīru, polītiķu, 

lauksaimnieku, skolotāju, utt. noslepkavošanām, par čekas moku kambaŗiem, 

par vergu nometnēm Sibirijā, par visām lietām, kuŗas viņi (KKK) šodien aizstāv ar 

uzbrukumiem cietušajām tautām, lai maskētu paši savus noziegumus; atcerēsi-

mies, kas svieda pirmo akmeni pret mums 1939. g., 1940., 1941. gadā....! Laiks 

ir pienācis pacelt viņu sviestos akmeņus un tos sviest atpakaļ, jo taisnība un pa 

tiesība ir mūsu pusē! 

        Andrejs Mežmalis 
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Ingūna Rībena 
 

PAR VĒSTURI UN VALSTI  
(Latvijas Avīze) 

 

 
      Foto – LETA 

 

 Pirms dažiem gadiem marta sākumā „Jaunā laika" valdes sēdē kāds 

jauns puisis jautāja partijas vadībai: „Vai mēs atbalstām 16. martu?" Neizturēju. 

„Jaunais cilvēk, 1944. gada 16. martā pie Veļikajas upes satikās abas latviešu 

15. un 19. divīzijas, un cīņās pret sarkano armiju divu dienu laikā gāja bojā 2000 

tādi jauni puiši kā jūs... 

 Mēs to atbalstām? Un Otro pasaules kaŗu? Mēs atbalstām?" Absurds. 

Vēsturi nevar atbalstīt vai neatbalstīt, to var tikai zināt vai nezināt. 

 Godājamais mācītājs Juris Rubenis – mana un daudzu garīga autoritāte 

– nesvin 16. martu un saka, ka tie neesot viņa svētki (žurnāls "IR", 23. – 29. feb-

ruāris, 2012). Es arī nekad 16. martu neesmu svinējusi. Būtu laimīga, ja vēsturē 

šāda datuma nebūtu. Atdotu visu pasaules bagātību, lai nebūtu bijis Otrā pasau-

les kaŗa. 

 Nākamais absurds. Var, protams, aicināt aizmirst savu vecāku, bērnu, 

brāļu, māsu, draugu un tuvinieku miršanas datumu un vienoties tos pieminēt 

visai Latvijai kopīgajā Mirušo piemiņas dienā, arī novembrī. Tomēr – kamēr vien 

būšu dzīva, atcerēšos, ka savu mammu zaudēju 16. maijā, bet tēva klases bied-

ri, katrs ar vārdu, uzvārdu, likteni, smiekliem, talantiem, kas tā būtu noderējuši 

Latvijai nākotnē, krita divu noziedzīgu lielvaru iniciētā asinspirtī 16. martā pie Ve-

ļikajas upes. Saules kaujā kritušos esmu ar mieru pieminēt 11. novembrī. 20 ga-

du laikā esmu sapratusi, ka Latvijā prestiži ir būt bagātam. Būt godīgam – ne 

tuvu. Godīgam ļoti plašā nozīmē, tostarp būt godīgam pret vēsturi, pret iepriek-

šējām paaudzēm. Godīgi izvērtēt viņu domas, gaitas un darbus. 

 Krievijā Otrais pasaules kaŗš ir Veļikaja pobeda (Lielā uzvara), Eiropā – 

holokausts. Bet pa vidu esam mēs un visa Austrumeiropa ar abu lielvaru simtiem 

tūkstošiem sabradātu likteņu. Un šī vēsture plašā sabiedrībā nav ne izrunāta, ne 
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sakārtota patiesības gaismā, lai varētu doties tālāk. Nekad tam nav bijis ne laika, 

ne gribas. 

  Referendums notika Latvijā, jo Latvija ir vāja. Kāpēc tā ir vāja? Mūsu, 

Latvijas gājumam nākotnē nav iepriekšējo paaudžu svētības un tāpēc nav arī 

Dieva svētības. Un vēl. Vēsture, notikumi mūsu valsts un katra personīgajā dzīvē 

atkārtojas. Un atkārtojas tikmēr, kamēr neizdarām vajadzīgos secinājumus. Taču 

tikai tad, kad aplis tiek pārcirsts, iespējams doties tālāk. 

 Līdz 1991. gadam bija vēsture padomju varas interpretācijā. Bet turpmā-

kajos gados bija ļoti daudz vajadzību pie ES un ASV, kas savā territorijā lielvalstu 

izpratnē jau sen bija Otrajam pasaules kaŗam salikuši punktus uz "i"... 

 „Katram kompromisam, katrām bailēm ir sekas. Tāpēc jācenšas uzreiz 

rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu – ne tikai tādēļ, lai glābtu dvēseli, bet arī savu 

ķermeni un savu valsti." (V. Novodvorska, „Sestdiena", 24.02. – 01.03., 2012.) 

 Savā alkatībā un aprobežotībā paši savu valsti, tās vēsturi un cilvēkus 

necienīdami, mēs tos zaudējam. 

 

 

 

Ilmārs Dambergs 
 

ATKAL LATVIJĀ!  
 

 Saņēmu ielūgumu piedalīties Latvijas Ordeņu brālības (LOB) salidojumā 

2011. gada 3. septembrī, ko rīkoja Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Ordeņu brālībā 

var iestāties visu trīs Latvijas valsts piešķirto apbalvojumu – Triju Zvaigzņu orde-

ņa, Viestura krusta, Atzinības krusta un to goda zīmju saņēmēji. No apmēram 

3000 apbalvotajiem LOB iestājušies tikai nedaudz vairāk par 300.  

 Piedalījos jau LOB salidojumā Valmierā 2005. gadā. Pēdējo reizi Latvijā 

bijām 2008. gadā Dziesmu svētkos, tātad atkal bija pienācis laiks apciemot mū-

su tēvzemi. Mana dzīvesbiedre Vera pēdējā brīdī tomēr izdomāja palikt mājās. 

Nolēmu doties ceļā ar skandinavu firmas lidmašīnu caur Kopenhāgenu un no 

turienes ar Air Baltic uz Rīgu. Nebiju iedziļinājies Air Baltic financiālās problēmās, 

bet tagad saprotu, kāpēc tikai apmēram pusstundu pirms lidmašīnas pacelšanās 

uzzināju, kur būs iekāpšanas vieta. Rīgā mani sagaidīja māsīca Brigita ar vīru 

Andreju Muzikantu. Pa ceļam no lidlauka Andrejs rādīja nesen uzcelto ASV vēst-

niecību. Pirms šķērsojām Daugavu, tās kreisajā krastā redzēju architekta Gunāra 

Birkerta projektētās Nacionālās bibliotēkas jaunceltni.  

  Pirmās trīs naktis paliku Radison Blue viesnīcā (agrāk „Latvija”). Nekā-

das pārmaiņas viesnīcā neredzēju, kaut tai jauni īpašnieki. Reģistrācija notika 

ātri, istabā mazliet atsvaidzinājos, un Andrejs veda uz savu dzīvokli Zigfrīda Mei-

erovica bulvārī pretī Nacionālam teātrim. Pēc vakariņām patērzēju ar krustdēlu 

Andreju jaunāko un viņa ģimeni. Taču nogurums lika sevi manīt, tāpēc devos 

atpakaļ uz viesnīcu. Taksometrā parunājos ar šoferi un, uzzinājis, ka esmu no 
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Amerikas, viņš pieminēja lielo izbraucēju skaitu no Latvijas pēdējos gados. Viņš 

arī teica, ka pēc nesen notikušās tautas skaitīšanas datiem Latvijā ir mazāk par 

diviem miljoniem iedzīvotāju.  

 Pamodos ap pulksten diviem no rīta. Viesnīcas pulkstenis rādīja citu 

stundu nekā mans rokas laikrādis un atcerējos, ka starp Kopenhāgenas un Rī-

gas laiku ir stundas starpība. Varēja gadīties, ka izjuktu mans brauciens uz Jē-

kabpili, ja nebūtu to ievērojis. Pēc krietnas maltītes biju pie Zinātņu akadēmijas 

jau pirms pulksten astoņiem. Autobusā sēžot un tērzējot ar TZO kavalieri no Og-

res, ātri pagāja turpat trīs stundu, 143 km (89 jūdzes) brauciens. Agrā sestdienas 

rītā satiksme nebija pārāk blīva, un ceļš bija labā stāvoklī, lai gan reizēm traucēja 

stiprs lietus. Pa ceļam ievēroju diezgan daudz nepabeigtu ēku. Daļa esot vēl no 

padomju laikiem, citas sāktas celt pēdējos desmit gados. Kopumā ēkas ceļa 

malā likās labā stāvoklī, tīras un koptas. Salidojums notika Jēkabpils Vēstures 

mūzeja telpās Krustpils pilī, kur mūs sagaidīja ar kafiju un gardām uzkodām. Re-

ģistrācija bija vienkārša, katrs ātri saņēma savu piedalīšanās zīmi. Bija ieradušies 

apmēram 200 dalībnieku. Pēc svētku runām noklausījāmies jauniešu koncertu 

un noskatījāmies filmu par pilsētu. Pērn Jēkabpils svinēja 340 gadu jubileju. Ko-

pējā fotografēšanās ieilga, kamēr fotografi atrada īsto veidu un vietu. Atkal iekā-

pām autobusā, un gīde mums īsumā pastāstīja par Jēkabpili un Krustpili. Pa-

domju laikā 1962. gadā tika uzcelts tilts pār Daugavu, un pilsētas apvienotas. 

Padomju ierēdņiem nepaticis vārds „krusts”, bet bijis jāsamierinās ar vācu baro-

nu izvēlēto vārdu „Jēkabs”. Pēc pusdienām Tautas namā noklausījāmies kon-

certu. Mecosoprāns Baiba Berķe un baritons Nauris Indzeris ļoti skaisti dziedāja 

vairākas operu ārijas, klavieŗpavadījumu spēlējot Aigai Ozoliņai-Kozlovskai. Ma-

nuprāt, klausītājiem šoreiz būtu paticis, ja koncertā dzirdētu latviešu komponistu 

skaņdarbus. Rodas sajūta, ka vienu otru reizi mēs nenovērtējam pašu spējas un 

sasniegumus. Salidojuma beigās saskandinājām vīna glāzes un norunājām nā-

kamgad satikties Bauskā.   

 Svētdienas rītā atļāvos pagulēt ilgāk. Vēlāk ieradās abi draugi - atvaļinā-

tais Latvijas flotiles admirālis Andrejs Mežmalis un Egons Goldšmits no Vašin-

gtonas. Egons arī piedalījās LOB salidojumā. Aizgājām brokastot uz „Vērmanīti”. 

Pēc tam staigājām pa Rīgu. Andrejs Mežmalis, redzēdams, ka cīnos ar iesnām, 

ieteica savu recepti – karstu upeņu sulu ar melno balzamu. To izmēģināju „Radu 

un draugu” viesmīlīgajā restorānā. Izstaigājām arī moderno iepirkšanās centru 

„Galerija”, un nopirku savam vecmodīgam kabatas tālrunim jaunu lietošanas 

karti. Šķiet, Latvijā bez kabatas tālruņa neviens nevar iztikt.  

 Pirmdien, 5. septembrī ap pusdienas laiku „Rados un draugos” satikos 

ar Andreju Mežmali, Andri Stakli un Ivaru Švānfeldu. Viņi veda parādīt Daugavas 

Vanagu īpašumu Slokas ielā 122. Lasītāji atcerēsies, ka šī Austrālijas latvieša 

ziedojuma dēļ sākās strīdi, domstarpības, pārrunas, bijušas tiesas sēdes, un 

izdoti līdzekļi. Īpašums ir plašs, daļa ēku gan nolaistas, citas labā stāvoklī. Vie-

nas ēkas galā pirmā stāvā iekārtots komerciāls bērnudārzs, kas sagādā līdzek-

ļus. Izbūvēti vairāki mazi dzīvoklīši, kuŗus varētu izīrēt. Elektrības piegādes sis-
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tēma salabota, un varbūtējiem īrniekiem būtu jāmaksā par patērēto strāvu. Īpa-

šuma telpas lieto Daugavas Vanagi Latvijā. Uz šejieni var atbraukt ar autobusu 

vai tramvaju. Galvenā ēkā ir birojs Ernesta Laumaņa vārdā nosauktai DVL Rīgas 

nodaļai. Vizīte bija pārāk īsa, lai iegūtu pilnīgu pārskatu, taču šķiet, ka īpašumam 

ir iespēja financiāli darboties un sagādāt ienākumus, vienlaikus te ir telpas Dau-

gavas Vanagu organizācijai. Tikai vajadzīgs spējīgs un enerģisks saimnieks ar 

attiecīgām pilnvarām.   

 Otrdien, 6. septembrī satiku Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģene-

rālmajoru Raimondu Graubi. Viņš stāstīja par nākotnes iecerēm. Viena no tām – 

piemineklis Ādažu poligonā pēc Otrā pasaules kaŗa kritušo kaŗavīru piemiņai. 

Līdzekļus gūtu tikai no individuāliem ziedojumiem.                                                                                                                                                                                                   

 Trešdien, 7. septembrī tikšanās ar ilggadējo draugu – ārlietu ministru 

Ģirtu Kristovski.  Ministru gaidot, sēdējām Andreja Mežmaļa kabinetā un tērzē-

jām ar ministra preses padomnieci Daci Balodi. Žēl, ka tauta šo pašaizliedzīgo, 

dedzīgo un nopietno Latvijas patriotu nesaprot, un citi gandrīz vai gatavi viņu 

„apēst” dzīvu. Gribēju uzzināt ministra domas par Latvijas attiecībām ar NATO, 

kaŗavīru dienēšanu Afganistānā un citām iespējamām pārmaiņām. Ministrs, tāpat 

kā  ģenerālmajors R. Graube, nedomāja, ka būs kādas lielas pārmaiņas, ja tiks 

ievēroti  līgumi.  

 

 
Ģenerālmajora R. Graubes kabinetā, no  kreisās: Egons Goldšmits,  

Andrejs Mežmalis, ģenerālmajors Raimonds Graube,  Ilmārs Dambergs 
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  Kopējām pusdienām paredzētais laiks aizritēja ātri. Mazliet nokavējām 

Latvijas Virsnieku apvienības (LVA) sēdi, kur tikām sirsnīgi sagaidīti. Sanāksmi 

vadīja apvienības priekšsēdis Aleksejs Ozoliņš.                                                                                                                                                                                                   

 Ceturtdien, 8. septembrī pusdienas laikā tikos ar ilggadējo draugu, biju-

šo NBS komandieri viceadmirāli Gaidi Zeibotu. Pārrunājām gaidāmās vēlēšanās, 

mūsu kaŗavīru misiju Afganistānā, dalījāmies atmiņās.  

 Piektdien, 9. septembrī pastaigājos pa Rīgu. Jaunās, ilgākai staigāšanai 

pirktās kurpes loti noder, lai gan nav pierasts staigāt pa Rīgas bruģētām ielām. 

Apbrīnoju jaunas sievietes ar spicajiem papēžiem, kuŗas veikli manevrē bruģētas 

ielas. Doma un Līvu laukumā daudz alus stendu un ēstuvju, iespējams, tūristu 

dēļ. Alus kausu cilātāju netrūkst. Vēlāk tikos ar enerģisko Vītolu fonda vadītāju 

Vitu Dīķi un viņas čaklajām palīdzēm. Daļa lasītāju atcerēsies, ka ilgus gadus 

vācām līdzekļus LR Zemessardzes vajadzībām. Atlikušo summu 2000. gadā ie-

guldījām Vītolu fondā un nodibinājām „Jaunsargu stipendiju” spējīgu, centīgu, 

bet mazturīgu skolēnu vajadzībām. Vašingtonas DV apvienība jau trīs gadus šo 

stipendiju papildina ar $3000 ziedojumu. Ceru, ka atradīsies organizācijas vai 

individuāli ziedotāji, kuŗi ziedos fondam. Vašingtonā man jautāja par stipendiātu 

nākotnes plāniem – vai viņi paliek Latvijā un izlieto iegūtās zināšanas tautas labā. 

V. Dīķe šo jautājumu jau bija gaidījusi un parādīja gaŗu sarakstu, pierādot, ka 

stipendiāti ar maziem izņēmumiem paliek Latvijā. Iepriecināja, ka ir stipendiāti, 

kuŗi Vītolu fondam atmaksā saņemto.                                                                                                                                                                               

 Sestdien, 10. septembrī ar vilcienu braucu uz Sloku. Pie Imantas pretī 

stacijai vēl ir mana pamatskola, kur tagad iekārtota kāda pansija. Ievēroju, ka 

gandrīz pie katras mājas ir dārziņi ar rudens puķēm un ābelēm laba raža. Mājas 

un mājiņas liekas ļoti koptas. Slokā mani sagaidīja radiniece, Imanta Ziedoņa 

māsa Anita Bumbēre. Mana vecvecmāte Anna un Imanta Ziedoņa vecāmāte So-

fija bija māsas. Anitas mājās Ragaciemā satiku viņas dēlu Dzintaru, meitu Sanitu 

un divus no četriem mazbērniem – Oskaru un Aiju. Devāmies apskatīt apkaimi. 

Vispirms uz Ragaciema kapsētu, kur apglabāti visi Ziedoņu senči un arī mana 

vecvecāmāte Anna. Braucām cauri Klapkalnciemam, kur 1944. gada jūlija bei-

gās sarkanarmijas izlūkvienības izlauzās līdz Rīgas jūras līcim. Esmu lasījis, ka 1. 

Baltijas frontes komandieris, ģenerālis (vēlāk maršals) Ivans Bagramjans pats 

nodevis Staļinam trīs pudeles ar Baltijas jūras ūdeni. Iebraucām Engurē un atpa-

kaļceļā Tukumā, kur ārpus pilsētas Imantam Ziedonim par godu iestādīts ķiršu 

dārzs.                                                                                                                                                                                  

 Svētdien, 11. septembrī ar Brigitu un Andreju Muzikantiem piedalījos 

dievkalpojumā Dubultu luterāņu baznīcā, kuŗā esmu kristīts. Jāsaka, ka dievkal-

pojuma kārtība ir savādāka nekā esmu pieradis ASV. Rīgas baznīcās tika rīkoti 

piemiņas koncerti 2001. gada 11. septembrī ASV notikušo terrora aktu upuŗiem.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Pirmdien, 12. septembrī no rīta devos uz Valsts vēstures  archīvu Slokas 

ielā. Laipna ierēdne man izskaidroja ģimenes ciltskoka pētīšanas iespējas. Pie-

ņēmu archīva darbinieku piedāvājumu izpētīt mana tēva un vecāsmātes Edes 

Kodolas (dzim. Cīrule) ciltskokus. Par katru bija jāiemaksā 50 latu avanss. Rezul-
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tāti būšot gada laikā.  

 Pieņēmu Imanta Ziedoņa meitas Baibas Jansones aicinājumu apmeklēt 

plkv. Oskara Kalpaka mūzeju „Airītēs”. Autoceļš uz turieni labā kārtībā,  satiksme 

nebija liela.  Reizēm lielā ātrumā mums gaŗām drāzās jauni, spēcīgi auto. Dažviet 

vietējie pārdeva ogas un dārzeņus. 

  Nodegušā plkv. O. Kalpaka mūzeja ēka ir atjaunota, bet iekšā netikām, 

tāpēc nezinu, kādas ir mūzeja telpas. Atpakaļbraucot piestājām Kurzemes Brāļu 

kapos Lestenē. Kapsētas sienu granīta plāksnēs iegravēti apmēram 50 000 Otrā 

pasaules kaŗa  kaujās kritušo un pazudušo līdz šim zināmie vārdi. Īstenota nelai-

ķa Nikolaja Romanovska iecere, ko turpināja Edgars Skreija ar palīgiem. Liels 

paldies viņiem. Nofotografēju tēvoča Harija Kodola sienā iegravēto vārdu un pie-

stājām pie viņa simboliskās kapavietas. Īstenībā viņš apbedīts Tukumā. Tur 

1945. gada 19. decembrī miliči viņu nošāva, jo līdzīgi daudziem 19. divīzijas kaŗa 

biedriem, Harijs turpināja cīņu pret Latvijas okupantiem. Pirms atgriešanās Rīgā 

apskatījām Piņķu apkārtni, kokgriezēja Ilmāra Reinholda ozolkoka pieminekli ar 

latviskiem ornamentiem un 1874. gadā celto Sv. Nikolaja luterāņu baznīcu, kuŗā 

pulkvedis Jukums Vācietis 1916. gada 17. jūlijā teica runu 5. latviešu strēlnieku 

bataljona kaŗavīriem.    

 

 
Atjaunotā plkv. Oskara Kalpaka mūzeja ēka „Airītēs” 
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Grupa Latviešu virsnieku apvienības biedru un virsnieku atraitnes Likteņdārzā 

 

 Otrdien, 13. septembrī kopā ar Latviešu virsnieku apvienības pārstāvjiem 

aizbraucu uz Likteņdārzu Kokneses apkaimē. Godinot mirušos virsniekus, iestā-

dījām piecus ozoliņus, kuŗu iegādei līdzekļus ziedoja ārzemēs dzīvojošie Latvijas 

virsnieki. Vienu no ozoliņiem iestādīju Latvijas Aizsardzības darba grupas ASV 

uzdevumā, veltījot to latviešu izcelsmes kaŗavīriem, kuŗi dienēja svešos kaŗaspē-

kos, cīnoties pret mūsu tautas lielāko ienaidnieku – komūnismu. Likteņdārzs uz 

salas Daugavā būs piemineklis mūsu tautas pagātnei, tagadnei un nākotnei. 

Uzvarētājs konkursā, slavenais japāņu ainavu architekts Šunmio Masuno iedziļi-

nājies mūsu vēsturē, žūrija viņa projektu atzina par vislabāko. Daudz jau pa-

veikts, iestādītas ābelītes, plašajā laukumā izveidoti gājēju celiņi, gandrīz pa-

beigts Likteņdārza amfiteātris, pie kuŗa atradīsies  pieminekļa kalniņš, ko veidos 

600 000 no dažādām vietām atvesti 20-30 cm lieli laukakmeņi. Likteņdārzā to-

dien bija vairākas ekskursantu grupas.                                                                                                                                                     

 Trešdien, 14. septembrī no  rīta  piezvanīju Latvijas Kaŗa mūzeja direkto-

rei  Aijai Fleijai un uzzināju, ka notiks Edgara Skreijas vadītās Latviešu nacionālo 

kaŗavīru biedrības  rudens sezonas  atklāšanas sanāksme. DV Centrālās valdes 

priekšsēdim Jurim Augustam un man dod iespēju uzrunāt sirmos kaŗavīrus. Mū-

su kopējais vēlējums bija – lai visi piedalās 11. Saeimas vēlēšanās un atbalsta 

nacionālu, patriotisku partiju. Sanāksmes dalībniekus uzrunāja arī vairāku partiju 

pārstāvji. Šķita, ka vairākums kaŗavīru atbalsta Nacionālo apvienību. 

 Vakarā kopā ar Muzikantiem greznajā Melngalvju nama koncertzālē 

klausījos Rudens kamermūzikas festivāla atklāšanas koncertu. 

 Ceturtdien, 15. septembris. Laiks personīgām lietam. Gribēju samaksāt 
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LOB biedru maksu  Rīgas Latviešu biedrības ēkā Merķeļa ielā, bet birojs izrādījās 

slēgts, lai gan bija ziņots, ka tas atvērts arī ceturtdienās. Blakus Rīgas Latviešu 

biedrībai ir „Laimas” saldumu veikals, kuŗā liela izvēle. Paņēmu pa saujai no vi-

sām kārbām, iepriekš gan katra konfekšu šķirne jānosveŗ atsevišķi. Cena no 

2,85 latiem par „gotiņām” līdz 6,79 latiem par „Lācīšiem” kilogramā.   

 Vakarā savas korporācijas Fraternitas Livonica dzīvoklī noklausījos filis-

tra dr. Raimonda Sīmaņa interesanto referātu „Dzīve kā ceļojums”.  

 Piektdien, 16. septembrī no rīta aizbraucu līdzi Muzikantiem uz viņu ie-

cienīto universālveikalu netālu no lidlauka ar nosaukumu „Skaistā Baltija”. Vei-

kals plašs un moderni iekārtots ar daudzu zemju precēm. Ļoti liela gaļas izstrā-

dājumu un zivju izvēle. Tā kā vēl nebiju iegriezies „Lāču” maiznīcā, nolēmu tepat 

iegādāties dēlam Robertam apsolīto rudzu rupjmaizi un mums pašiem kviešu 

saldskābmaizi. Pārdevēja teica, ka „Kalēju” maize esot vēl garšīgāka par „Lāčos” 

cepto. Ievēroju, ka maizei, to cepot, apakšā liktas kļavas vai cita koka lapas. 

Maize maksāja gandrīz četri lati kilogramā. Rīgā un, iespējams, visā Latvijā, ce-

nas stipri cēlušas. Piemēram, autobusa biļete tagad maksā 70 santimu, lai gan 

lētāk var nopirkt vairāku braucienu kartes. Rīta laikraksts maksā 45-65 santimi, 

nedēļas žurnāls „Ir” gandrīz vienu latu, žurnāls „Santa”, kas patīk Verai, –  1,50 

latu. Restorānos ēdienu cenas apmēram tādas pašas kā Amerikā, bet strādātāju 

alga daudz mazāka nekā ASV.  

 Sestdiena 17. septembris mana pēdēja diena Rīgā un 11. Saeimas vēlē-

šanās. Balsot gājām uz padomju laikā celto Kongresa namu. Pie balsošanas 

zāles ieejas durvīm stāvēja neliela rinda, ierēdne pārbaudīja pases. Drīkstēju arī 

fotografēt. Muzikanti saņēma 13 balsošanas zīmes un apsēdās, lai dažiem vār-

diem pieliktu krustiņus, citiem minusus vai arī kādus izsvītrotu. Interesanti, cik 

valstīs vēl ir šāda, manuprāt, ļoti sarežģīta balsošanas sistēma?  

  Vakarā bijām ielūgti „Berga bazāra” restorānā uz partijas Vienotība rīko-

to vēlēšanu atskaņu vakaru. Turp braucot Brigita jautāja šoferim, vai viņš piedalī-

jies vēlēšanās. Viņš labā latviešu valodā atbildēja, ka neesot piedalījies. Uz jautā-

jumu, kāpēc ne, viņš atbildēja: „Esmu okupants.” Brigita mēģināja viņu pārlieci-

nāt, ka viņš nav okupants. Taču, uz jautājumu vai viņš pieņemtu Latvijas pavalst-

niecību, atbilde bija: „Nē.” Ko darīt ar cilvēkiem, kuŗi vēlas dzīvot un strādāt mū-

su tēvzemē, bet nedomā par pavalstniecību?         

 Restorānā bija klāts bagātīgs bufetes galds, apmeklētājiem pasniedza 

vīnu. Uz vairākiem lieliem televīzijas ekrāniem varēja vērot vēlēšanu norisi Latvijā, 

tika intervēti balsotāji, vēlāk paziņoja rezultātus. Līdzās sēdēja bij. PBLA priekš-

sēdis, kandidāts partijas Vienotība Rīgas sarakstā, Mārtiņš Sausiņš, viņa dzīves-

biedre un Andrejs Mežmalis. Spriedām, kāds būs vēlēšanu iznākums. Cerot uz 

pārsteigumu, tomēr bija jāpievienojas polītologu un vairāku žurnālistu secināju-

miem, ka polītisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” iegūs visvairāk balsu. 

Pirmos rezultātus uzzinājām jau pēc pulksten astoņiem. Ieradās Vienotības polī-

tiķi un citi kandidāti. Piegāju klāt Saeimas priekšsēdei Solvitai Āboltiņai, pateicu 

savu vārdu un aicināju pie mūsu galda, lai iepazīstinātu ar māsīcām. Kāds, ko 
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nepazinu, gaŗām ejot jautāja, vai Solvita Āboltiņa man ir radiniece. Mana atbilde 

bija ļoti vienkārša: „Nē, mēs esam latvieši!” Tikos arī ar aizsardzības ministru Arti 

Pabriku, ministru prezidentu Valdi Dombrovski, paziņām no Vašingtonas laikiem 

– Ojāru Kalniņu, Katrīnu un Kārli Līdakām, Amerikas latviešu apvienības „dienes-

ta biedru” Uldi Gravu.  

 Svētdien, 18. septembrī agrā rītā stundā jau biju lidostā. Nobijies no Baltic Air 

un SAS pārstāvju brīdinājumiem, ka par smagu čemodānu jāpiemaksā turpat 

140 latu, gandrīz visas sapirktās grāmatas ievietoju rokassomā. Labi, ka Rīgas 

lidostā gaiteņi nav tik gaŗi kā citās pilsētās. Brokastoju Kopenhāgenā – apelsīnu 

sula, „rundstiks”, kafija, neliels podiņš ar olu kulteni un pāris bekona šķēles. 

Pārdevējai iedevu 20 dolaru zīmi. Viņa uz mani skatījās, it kā vel ko gaidot. Sīkā-

kas naudas man nebija un nevēlējos saņemt atpakaļ sauju dāņu kronu. Pēdīgi 

samaksāju ar kreditkarti.  

 Lidostā Vašingtonā vienlaikus, šķiet, ieradās ducis lidmašīnu no visām 

pasaules malām. Nostājos gaŗā rindā, kur kontrolēja ASV pavalstnieku pases. 

Rinda lēnām virzījās uz priekšu, un mana smagā ceļasoma spieda roku. Nolēmu 

iegādāties modernāku ceļasomu ar ritenīšiem.  

 Skatījos apkārt un vēroju daudzos cilvēkus.  Netālu aiz manis stāvēja 

divas jaunas arabu izcelsmes sievietes ar pieciem maziem bērniem. Divi likās 

nesen dzimuši, jo bija piestiprināti mātes ķermenim. Neviens vīrietis viņas nepa-

vadīja. Abas turēja rokās žūksni dažādu krāsainu papīru, bet Amerikas pasi ne-

redzēju. Nez kāpēc viņas stāvēja ASV pavalstnieku rindā? Pasažieŗiem diezgan 

ilgi bija jāgaida bagāža. Beidzot atradu savu čemodānu un smaidīdams kontro-

lierim pasniedzu muitas anketu. Biju atgriezies Amerikā. 

 

 

 

   Ilmārs Zilāns 
 

PUPU LAUKĀ 
 

 Mēs, kādi pusotra tūkstoša latviešu kaŗavīri, tikām ārā no ne visai patī-

kamās bijušās vācu koncentrācijas nometnes Neuengammes. Nonācām Šlez-

vig-Holšteinā pie Baltijas jūras, bijušā tanku apmācības vietā Putlosā. Tur jau bija 

daļa 15. divīzijas kaŗotāju. Sadalīti rotās, pulkos dzīvoja visādās teltīs un pusie-

raktās zemes būdās. Mums, pienācējiem, tika uzceltas lielas tuksneša teltis, ko 

ar pievienotiem posmiem varēja izstiept bezgalīgi. Bija augusta sākums, pat gu-

ļot uz plikas zemes, teltīs auksti nebija.  

 Neuengammē bijām izbadējušies kā vilki, un arī šeit dotais uzturs izsal-

kumu nemazināja. Novietojuma tuvumā bija vācu zemnieku lauki. Labība bija jau 

novākta, bet kāda vārpa vēl vienmēr slēpās starp stublājiem. Tur tad nu redzēja 

mūsējos lokāmies un uzlasām kādu vārpu. Iegūtos graudus samala paštaisītās 

„dzirnavās”. Kad samalto izvārīja, kaut kāds ēdamais jau iznāca. 
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 Netālu bija liels nenovākts cūku pupu lauks. To sargāja vācu sargu pat-

ruļas ar šaujamiem ieročiem. Uz šo lauku meta acis ne viens vien mūsējais. Ēst 

gribās. Jāriskē. 

 Ar pāris kaŗa draugiem jau biju kopā kopš apmācībām. Abi ar Edvartu 

bijām izkaŗojuši Pomerāniju ar puslīdz veselu ādu. Pēteris gan tika ievainots, bet 

kaŗam beidzoties pusapārstēts izlaists no slimnīcas. Turējāmies visi trīs kopā. 

Teltī gulējām blakus. Runas vienmēr atgriezās par ēšanu. Ko kādreiz ēduši un ko 

ēstu atkal – ja būtu.  

 Runājām par to nenovākto pupu lauku. Bijām to apskatījuši, bet bijām arī 

redzējuši apbruņotu sardzi. Pēteris ar Edvartu bija tie drošsirdīgākie. Ies vakara 

tumsā – varbūt laimēsies, jo sargi jau nebūs katrā lauka stūrī. Viņiem izdevās. 

Saplūkuši pupas ar visām pākstīm. Pilnas kabatas un vēl maizes somiņā. Kad 

izlobīja, nekas liels jau nav.  

 Sadūšojos arī es. Jau nākošā dienā eju to pupu lauku raudzīt. Man kājās 

šaurām aizsietām apakšām raibās maskēšanas bikses. Eju pa celiņu gar lauka 

malu. Nu, kur tad tie sargi... Neviena neredz. Nopētu apkārtni vēl un ātri metos 

zemē un rāpus pupu laukā iekšā. Aizrāpoju labi tālu no malas. Sāku šķīt. Tad 

iedomājos, cik tad ar visām pākstīm varu kabatās sabāzt. Sāku izlobīt, un izlobī-

tās pupas bāžu apakšā aizsieto bikšu stilbos. Ārā nebirs. Ēdu arī cik tik uziet. 

Bikšu staras pilnas, frenča kabatas arī. Bet nu nāk bīstamākais – jātiek ārā no 

pupām. Kā jau mācīts zaldāts, velkos guļus uz lauka malu. Paveŗos uz visām 

pusēm – neko neredz. Ātri pieceļos, tad rokas kabatā sabāzis, svilpodams lēnā 

gaitā dodos prom. Laimējās! Pupas zaldātu katliņā izvāru. Saēdos. Vēders kā 

bumba. Naktī spiež nost. 

 Nākošā vakarā Pēteris ar Edvartu taisās atkal iet. Mēģinu atrunāt. Neejat 

taču naktī. Ko var zināt, var uzskriet tieši patruļai, un viņi var šaut. Ejiet dienā, ja 

noķers, sliktākais kas var notikt, jūs ieliks pāris dienas cietumā. Varbūt drusku 

sodīs arī mūsu pašu priekšniecība. Tas viss, taču nieks. Abi divi neklausās. Ne-

zin, vai man ir ļauna nojauta vai skaidrāka doma. Saku vēlreiz: „Dullie, naktī ne-

ejiet! Uzskriesit patruļai un tie var šaut!” Neklausa. Abi aiziet. 

 Varbūt pēc pusnakts klusu teltī ieslīd Pēteris un noliekas gulēt. Prasu, 

kur Edvarts... Negribīgi sāk stāstīt. Uzskrējuši patruļai. Metušies bēgt, katrs uz 

savu pusi. Patruļa šāvusi.  

 Edvarts nepārnāk. Neko nevar darīt. Ziņojam mūsu pašu priekšniecībai. 

Dabūjam zināt, ka Edvarts ticis smagi sašauts. Aizvests līdzi un no ievainojuma 

miris. Edvarta vairs nav! 

 Tas viss liekas tik stulbi un neticami un netaisni. Nupat, nupat mēs visi 

trīs bijām kopā. Kaŗu pārdzīvojuši, un nu... Nevar to apjēgt un arī dusmas. Lā-

damies: „Velna friči, slepkavas tādi!” Pēteris satriekts bez gala. 

 Dzirdam, ka var pieteikties un braukt pie krieviem. Pēteris piesakās. Mē-

ģinu atrunāt. „Sak’ vai tad tu zini, ka tiksi Latvijā, varbūt taisnā ceļā uz Sibiriju...” 

Pēteris nav pārliecināms. Sadodamies rokās, atvadāmies. Tikko bijām trīs. Nu 

esmu viens. 
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 Pēc gūsta Zēdelgemā aizrakstu Edvarta Bārupa tuviniekiem uz Tukuma 

apriņķa Prāviņu pagasta „Vabuļiem”. Man atraksta Edvarta jaunākais brālis, ka 

esot bijusi jau ziņa. Laikam no vācu iestādēm. 

 Tas viss nu jau briesmīgi sen, bet man vēl liekas kā vakardiena. 

 

 

ZĒDELGEMAS VĒJOS  

Pieminot draugus un gadus 

 

  Mēs esam kuģi vētru skarti, 

  Kas aizmirsti uz sēkļiem grūst. 

  Mūs saista dzeloņdrāšu vārti, 

  Bet kaut kur brīva dzīve plūst. 

   Mēs arī kādreiz brīvi bijām 

   Un dažāds griezās dzīves rats, 

   Bet tagad cauri dienu mijām, 

   Līst bezcerīgs un sagrauzts skats. 

  Mēs zaudējuši esam visu. 

  Pat ticība sāk atstāt mūs, 

  Kad domas apsūb smagu rūsu, 

  Kas biezāka ik dienas kļūst. 

   Tad daudzkārt izmisuma brīžos, 

   Kad ievainotā dvēs’le smok, 

   Mēs savas sāpes sūdzam vējos, 

   Lai drīzāk drāšu žogi plok. 
 

    Gūsta nometnē Zēdelgemā, 

    Beļģijā 1945. g. decembrī 

 

 

 

Lolita Čigāne 

 

LODE ĒDAMGALDĀ 
 

 Kāds dīvains raksta nosaukums, daudzi nodomās. Citi iedomāsies par 

pretstatiem, ko abas nosaukumā ietvertās lietas iemieso – lode – kaŗš un šaus-

mas, ēdamgalds – māju patvērums un miers. Tomēr tieši šāds pretstats jau kādu 

laiku grezno manas ģimenes virtuvi. Mūsu opis pagatavoja ēdamgaldu no vairā-

kus simtus gadus vecā ozola, ko vētra bija nogāzusi blakus mūsu mājai. Zāģējot 

ozola stumbru atsevišķos dēļos, zāģis nokaucās vien, uzdūries un uz pusēm 

pārzāģējis koka vidū iesprūdušu lodi.  

 Manas lauku mājas atrodas netālu no Kurzemes hercogistes hercoga 

Pēteŗa laikā plašu ievērību baudījušās, savulaik skaistās Kroņvircavas pils. Viena 
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no pilij piederošajām muižām ir bijusi mūsu mājvietā. Šodien par pagātnes grez-

nību liecina ap trīssimt gadu vecu ozolu un kastaņu alejas abās mājas pusēs, 

pamatīgi 1906. gadā izbūvēti pagrabi, un mājas bēniņos atrodams sens misiņa 

jūgendstila lampas rāmis. Muižas ēka pirmā pasaules kaŗa laikā nodega, otrā 

pasaules kaŗa laikā pagalmā aiz mājas bija kaŗa lazarete un daļu mājas izmanto-

ja gan padomju, gan vācu armija. Par kaŗiem un postu tiešā mājas tuvumā vēl 

šodien liecina mežā atrodamie ierakumi, kur šodien plašās alās ērti iekārtojušās 

lapsas.  

 Sēžot pie sava ēdamgalda parasti prātojam, vai šī varētu būt Pirmā vai 

Otrā pasaules kaŗa lode. Sarunu gaitā parasti aizprātojamies tālāk, domājot par 

šī spilgtā simbola plašāko nozīmi. Latvijas koki ir pilni ar lodēm un Latvijas me-

žos ir plašas iespējas lapsām rīkot alas bijušajos kaŗa ierakumos. Lai gan pagā-

jušais gadsimts ar diviem postošajiem kaŗiem ir bijis īpaši skarbs, arī iepriekšējie 

gadsimti latviešiem nav bijuši saudzējoši. Lai gan kaŗus taisa pasaules varenie, 

tajos cieš „mazais pilsonis”, kam klētī glabājas graudi, kūtī govs un pagrabā kar-

tupeļi.  

 Biežie kaŗi, posti, izsūtīšanas, bēgļu gaitas, iesaukšanas svešās armijās, 

latviešiem ir radījuši dažas spilgtas mentalitātes iezīmes, kas mūs padara mazāk 

spējīgus piemēroties šodienas izaicinājumiem un it īpaši būvēt stipru un moder-

nu valsti.  

 Pirmā īpašība ir savstarpēja neuzticība, kas rada nespēju sadarboties un 

atbalstīt vienam otru, jo pierasts, ka aiz stūŗa vienmēr glūn laupītājs. Otrā īpašība 

ir īstermiņš, jo nekas nekad nav bijis ilgstošs – latvieši pacēla galvu pirmās at-

modas laikā un melnā sotņa nodedzināja to mājas, Latvijas brīvvalsts starp ka-

ŗiem pastāvēja vien 22 gadus. Ilgtermiņa nav un viss labais ātri beidzas. Trešais, 

sava un savas ģimenes nevis kopējā labuma izjūta. Kad Pirmā pasaules kaŗa 

laikā bēgļu gaitās no Kurzemes devās ģimene ar maziem bērniem un lopiem, tas 

bija viss par ko uztraukties. Pēc kādiem 25 gadiem šie bērni, iespējams, lopu 

vagonā ceļoja uz Sibiriju, uztraucoties par saviem bērniem.  

 Šādu īpašību kopums ir nopietns izaicinājums šodien, kad Latvijas valstij 

ir daudz smagu problēmu – lauku iztukšošanās, draudīga demografiskā situāci-

ja. Vācu ekonomists Alberts Hiršmans uzskata, ka, sabiedrībām nonākot grūtī-

bās, tās parasti izvēlas vienu no divām reakcijām – paceļ balsi, mēģinot mainīt 

situāciju, vai bēg (voice vai exit). Lai latvieši izvēlētos „balsi” nevis bēgšanu, 

mums jāmācās vienam otram uzticēties, domāt ilgtermiņā un apzināties kopējo 

labumu, izmantojot gluži jaunu laimes formulu. No nulles summas formulas: jo 

tev sliktāk, jo man labāk, uz - katra atsevišķs labums veido un pastiprina kopēju 

labumu. Milzīgs izaicinājums, vai ne? 
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Gunārs Birkmanis 
 

KATRAM SAVAS ATMIŅAS... 
  

 Satiksmes autobuss grabēdams skrēja pa lielceļu no Tērvetes uz Baus-

ku. Apkārt pletās zaļais Zemgales līdzenums mazliet vienmuļīgs: retumis sa-

kopts, apsēts, bet lielāko tiesu aizņēma ziedošu pieneņu klaji, sīki krūmi un vecie 

grāvji kupliem latvāņiem apņemti. 

 - Mans fāters stāstīja, ka krievu laikos kolchozos nemaz tik traki neesot 

bijis, - dzirdēju kā priekšējā solā sarunājas divi jauni puiši. 

 - Algu tāpat – tiesa, ne pārāk lielu – maksājuši divas reizes mēnesī, bet 

kur tad nu somu pirtis, kuŗās katru nedēļas nogali līksmojušies. Ēduši žāvētas 

vistas un dzēruši eksporta šņabi uz nebēdu! Piedevām vēl māksliniekus no Rī-

gas aicinājuši. Reiz pat pašu Paulu atdabūjuši, lai tas viņiem saldajā ēdienā uz-

klimperē klavieres! Uzdāvinājuši Paulam piedevām vēl dzīvu gaili! 

 - Visur gan vajadzēja blatu jeb pazīšanos, lai dabūtu eksporta šņabi un 

Paulu, - otrs iebilda. 

 - Vai nu blats liela lieta ja par sagādnieku algo izdarīgu cilvēku... Fātera 

brālis bija pirtnieks un īsā laikā tika pie jauna žiguļa, kas tajos laikos tomēr ne-

esot bijusi nieka lieta. Nu, bet tukšo pudeļu aizvešanai uz pieņemšanas punktu 

pirtnieks ik mēnesi ņēmis kravas automašīnu. Padomā, kā dzēruši! Ballēties uz 

somu pirti braukuši arī pilsētnieki un maksājuši baltu naudu gan kolchozam, gan 

pirtniekam ķepā... 

 Aizmugures sēdeklī sarunājas divas vecīgas pensionāres. Autobuss jau 

tuvojās galamērķim. 

 - Padomā tik: visā ceļā es redzēju tikai trīs vietās pa govslopam uz lauka 

pie mājas, - viena sacīja. 

 - Toties no Tērvetes līdz Bauskai bija arī vēl divi palieli ganāmpulki... 

 - Padomā, tik: divi! Agrāk katrā saimniecībā bija govslopu un citu radību 

ganāmpulki! 

 - Jā, laiki mainās... Neko darīt... 

 Manas atmiņas tobrīd aizklīda kaut kur pirmajos pēc kaŗa gados, kad 

ļaudis vēl nebija sadzīti kolchozos, bet lūkojām cīnīties ar frontes nodarīto postu 

un sakopt savas saimniecības, kuŗās maz kas bija atlicis no agrākās mājkustoņu 

saimes un inventāra. Mums bija atlikuši divi govslopi un pāris kuslu zirģeļu, ko 

krievu staršinas bija par kandžas un mājas alu mums atstājuši viņu pašu nolaupī-

to mūsu skaisto mājas zirgu vietā. Ar tiem nevarēja veikt smagos lauku darbus. 

bez tam mūsu agrākai 22 hektāru lielajai jaunsaimniecībai krievu bargie likumi 

bija atvēlējuši vairs izmantot tikai astoņus hektārus, jo viņi mūs bija pasludinājuši 

par varas ienaidnieku saimniecību. Manu tēvu – Dobeles mežniecības virsmež-

sargu Robertu Birkmani bija notiesājuši uz gaŗiem gadiem Sibirijas lēģeros par 

to, ka viņš ar medību bisi plecā 1941. gada varas pārmaiņu laikā bija redzēts 

pagastmājā, kur iestājies par sava brālēna Danckopu Rūda atbrīvošanu, kuŗš 
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ņēmis dalību krievu varas dibināšanā pagastā 1940. gadā. 

 Tā kā zeme netika nodalīta, mēs kopām tīrumus vietu vietām, kur to la-

bāk varēja veikt ar kuslajiem zirdziņiem. Vācām kustoņu saimei ziemas barību no 

agrākajiem āboliņa laukiem, kuŗus tāpat neviens cits neapsaimniekoja, bet iz-

pildkomitejas baltkrievu un no Latgales atsūtītie varas vīri, gavilēdami sacēla 

brēku: lūk, tautas ienaidnieki ignorē padomju varas lēmumus un apsaimnieko 

visus agrākos laukus! Sējām gan maz: pa hektāram rudzu, pushektāru kviešu, 

bet atkal nebija labi: nodevas bija uzliktas milzīgas. 

 Bieži mūs norīkoja pagasta šķūtīs. Reiz vedām uz lielceļa granti. Vairāki 

saimnieki drīz pārtrauca vešanu, apmetās uz grāvja malas un spēlēja kārtis. Par 

mani paņirdza, sak, tu strādā, tu esi tautas ienaidnieka dēls! Es pametu šķūtis 

pāris stundu agrāk un par to tiku apsūdzēts. Varas vīri gavilēja un izdomāja tau-

tas ienaidnieka 16 gadīgajam puikam uzlikt papildu šķūtis. No viena pagasta 

gala uz otru – apmēram 12 kilometru attālumā vasarā aizvest uz Rambu (Vald-

maņa mājas) mājām izstrebīķeļiem divas lielas kravas malkas, kam nācās aiz-

ņemties no kāda kaimiņa lielus ratus ar gumijas riteņiem. 

 1948. gada rudenī māte saņēma nodokļa paziņojumu par saimniecību 

samaksāt 9,000 rubļu, ko viņa ar pūlēm veica, pārdodot visus jaunlopus, aitas 

un vedot uz Rīgu pašu kultu sviestu. Kad maksājums tika veikts, tūdaļ pienāca 

jauns paziņojums: jums kā tautas ienaidnieku saimniecībai jāmaksā nekavējoties 

vēl 18,000 rubļu. Ja ne, tad tūlīt tiesa un cietums... Tādi bija krievu varas likumi 

un izrīcība. 

 Māte pameta visu un bēga uz Rīgu cerībā, ka varēs patverties pie savas 

mātes brāļa Kriša Daugavpils ielā un atrast pilsētā darbu. Sacīšu tikai, ka pie on-

kuļa māti vajāja milicija un daudzi nākamie gadi viņai pārvērtās par murgu. Es 

paliku vidusskolā un pārtiku no nelieliem mātes agrākās kalpones, Krievijas lat-

vietes Paulīnes, pārtikas sainīšiem. Arī te Dobelē bija padomju varas modrās 

acis. Atlika man šad tad ieiet vietējā maizes veikalā, kad viena pārdevēja kāda 

Drozdova, kuŗai acīmredzot kāds rads bija Naudītes pagastmājā, skaļi mani ap-

saukāja par tautas ienaidnieka dēlu, kuŗam te neesot veikalā ko meklēt... 

 Gribu vēl pieminēt divus gadījumus no savas tā laika dzīves, kas laimīgi 

beidzās. 

 Reiz tajā pašā 1948. gada vasarā, kad dzīvojām mājās, drebēdami no 

izpildkomitejas vīru uzsaucieniem un rīkojumiem, baiļojāmies jau toreiz par jaunu 

izvešanu uz Krievijas saltajiem apvidiem kā 1941. gadā. Cilvēki to nojauta un 

bieži par to runāja. Reiz uzzinājām, ka Naudītes pagastmājā atbraukušas divas 

smagās automašīnas ar bruņotiem izstrebīķeļiem. Nospriedām, ka izvešana un 

nolēmām ar kaimiņu draugu Leopoldu bēgt mežā un kļūt par partizāniem. No 

slēptuvēm izvilkām savas noglabātās šautenes, patronas, rokas granātas un ie-

gājām tuvējā mežā. Mums tolaik nebija ne jausmas par kaŗavīru vai partizānu 

cīņas iemaņām ar ienaidniekiem. Mēs apmetāmies padziļi mežā, stigas tuvumā 

un pavadījām visu nakti ar ieročiem rokās, vērojot stigu. Nezinu, kā būtu beigu-

šās mūsu partizānu gaitas, bet pateicoties pagasta ilggadējam sekretāram Pau-
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lim Tauriņam – īstenam patriotam – līdz mūsmājām vēl naktī atnāca ziņa, ka at-

braucēji no apriņķa nevis nodarbosies ar izvešanu, bet ķemmēšot mežu. Pa mū-

su – topošo partizānu – meža zālē atstātajām pēdām rīta agrumā atnāca mūsu 

māju Paulīne un vedināja mūs mājās... Tā beidzās manas vienas nakts partizāna 

gaitas. 

 1949. gadā es šad tad māti apmeklēju Rīgā. Viņa reizēm apmetās pie 

kādas Jadvigas Lāčplēša ielas 9. nama puspagraba dzīvoklīti. Jadviga bija kuprī-

te, bet viņas dzīvoklī apgrozījās vienmēr šādi tādi ļaudis. Māte ar viņu bija iepazi-

nusies Rīgas tirgū, kad vēl saimniekoja mājās un veda pārdot paštaisīta sviesta 

mārciņas. Reiz māte man pateica, ka Jadviga varot izkārtot bēgšanu ar kuģi uz 

Zviedriju, bet vajagot 10,000 rubļu vai zeltlietas. Es interesējos kā tas iespējams 

un Jadviga mātei sacījusi, ka būšot ļaudis, kas naktī uzvedīšot uz kuģa ostā un 

būšot tikai jāierušinās ogļu kravā. Māte izmisīgi lauzīja galvu, kur ņemt samaksu, 

lai nokļūtu brīvē, bet padoms neradās. Es reiz, būdams Rīgā, rudens vakara 

krēslā aizklejoju līdz ostas tuvumam, ko norobežoja žogs, brīdinošs uzraksts 

netuvoties un netālu klaudzošie sargkareivja soļi. Tālu krēslā pie Daugavas kras-

ta ar dažām nelielām iedegtām ugunīm melnēja viens vientulīgs kuģis... Man 

kļuva savādi un baisi... Es mātei teicu, ka tas ir neprāts un šī doma jāatmet. 

 Vēl tagad ejot pa Lāčplēša ielu un redzot 9. nama puspagraba durvis – 

tur iekārtojusies kāda firma vai veikals – man kļūst baisi un neomulīgi. 

 Katram mums savas atmiņas... 

  

  

 

Viesturs Sprūde 
 

STAĻINS DOMĀJA, KA VISU DRĪKST  
(Latvijas Avīze) 

 

 Padomju vadība 1940. gadā nolēma Baltijas valstis padarīt par padomju 

republikām tikai tad, kad saprata, ka baltieši nekādu pretošanos neizrādīs un 

„visu drīkst”, uzskata Krievijas vēsturniece Jūlija Kantora, kas bija ieradusies Rī-

gā, lai iepazīstinātu ar savu jaunāko grāmatu „Baltija: kaŗš bez noteikumiem 

(1939 – 1945)”.   

 „Neviens no līdz šim pētnieku rokās pabijušiem dokumentiem neliecina, 

ka Staļins jau no paša sākuma būtu plānojis Baltijas valstu iekļaušanu PSRS sa-

stāvā,” auditorijai Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē norādīja 

Krievijas Valsts Ermitāžas direktora padomniece, Sanktpēterburgas A. Hercena 

universitātes profesore Kantora. Viņas Sanktpēterburgā krievu valodā izdotā 

grāmata, kas veltīta situācijai Baltijas valstīs īsi pirms okupācijas, tās laikā un 

Otrā pasaules kaŗa gados jau aplūkota arī „LA” slejās („Grāmata, kas atstāj pret-

runīgas izjūtas” 18.01.2012.). „Baltija: kaŗš bez noteikumiem (1939 – 1945)” ir 

izdota 3500 eksemplāru metienā, un, pēc autores vārdiem, šā brīža Krievijā aka-
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dēmiskai literātūrai tas jau ir daudz. Grāmata tiekot ātri izpirkta, tā ka iespējams 

arī papildu metiens. Lai gan darbā sastopamas atsevišķas kļūdas un par Kārļa 

Ulmaņa valdīšanas gadiem brīžiem jaušams „mitoloģijas pārsvars pār vēsturi”, 

kopumā Latvijas vēsturnieki Kantoras veikumu uzņēmuši atzinīgi, jo grāmata 

manāmi atšķiras no daudziem citiem pēdējos gados Krievijā tapušiem līdzīga 

satura izdevumiem. 

 Pēc Sanktpēterburgas profesores ieskata, Baltijas pievienošana Padom-

ju Savienībai ritējusi kā vairākos posmos izvērsts process, kuŗā katrs tālākais 

solis sperts, izmantojot situāciju. „Kad padomju vadība, kuŗa, protams, kūrēja 

visu šo procesu, saprata, ka nekādas pretošanās nebūs, ka visu drīkst, tieši tad 

kļuva iespējama sovjetizācija. Maskavā ar pretošanos rēķinājās, bet tās trūkums 

deva rīcības brīvību. Domāju – ja tā laika Latvijas vadība būtu citādi reaģējusi uz 

padomju ultimātu, ja būtu to, piemēram, pieņēmusi, taču izteikusi protestu vai 

atkāpusies, tad Latvijas iedzīvotāju apziņā 1940. gada notikumi atstātu pavisam 

citādas pēdas nekā tagad,” sprieda Kantora, piebilstot, ka ar to domā ne tikai 

militāru, bet arī mentālu tautas pretošanos. Jau par hrestomātisku kļuvušais jau-

tājums: vai 1940. gadā Baltijas valstīm vajadzēja vai nevajadzēja izrādīt bruņotu 

pretestību padomju okupantiem, diskusijas laikā dominēja, turklāt viešņa no 

Krievijas aizrādīja, ka nepretošanās agresoram vienmēr nozīmē spēcīgu triecie-

nu nācijas pašapziņai. 

 Latviešu vēsturnieki pretošanās gara trūkumu gan apšaubīja, norādot, 

ka atsevišķi patriotiskas jaunatnes pagrīdes pretošanās mēģinājumi 1940./1941. 

gadā tika atzīmēti. Tāpat jāšaubās, vai Baltijas liktenī kas būtiski mainītos, ja au-

toritāro valdību vietā liktenīgajā brīdī pie varas atrastos demokratiskas. 

  „Vislielākā Ulmaņa kļūda bija tā, ka viņš nedeva iedzīvotājiem pilnu infor-

māciju par notikumiem Vācijā un PSRS. Nebija apdomāts, kā rīkoties, ja Staļins un 

Hitlers savstarpēji vienotos,” aizrādīja Okupācijas mūzeja vēsturnieks Ritvars Jan-

sons. Līdzīgu viedokli pauda profesore Daina Bleiere: „Latvijas polītiskās elites 

atbildība bija tajā, ka netika pārdomāti rīcības rezerves varianti.” 

  „Tur runa varēja būt vienīgi par to, kā padoties. Jā, šodien mēs no sa-

viem augstumiem varam teikt: Ulmanim vajadzēja rīkoties tā un tā, bet tajā laikā 

viss bija daudz sarežģītāk,” komentēja Ilgvars Butulis. Pēc LU profesora domām, 

kļūda, iespējams, bija tā, ka Baltijas valstis neizsludināja mobilizāciju tūlīt pēc 

PSRS iebrukuma Polijā 1939. gada 17. septembrī. Bet profesore Vita Zelče atzi-

na, ka „latviešiem vēl simt gadus vajadzēs citiem taisnoties, kādēļ viņi toreiz ne-

pretojās”, taču tolaik tas bijis pareizs solis, jo pretējā gadījumā „morāli ieguvumi 

būtu, taču nebūtu ne zemes, ne tautas, kam tos izmantot”. 

 Jūlija Kantora, lai arī atkārtoti uzsvēra, ka pilnīgi atbalsta uzskatu par 

Baltijas valstu pievienošanu kā vardarbīgu un nebrīvprātīgu, tomēr atzina, ka 

viņai okupācijas jēdziens šajā gadījumā „nav tuvs”. Esot jāsaprot, ka no polītis-

kas tribīnes pateiktam vārdam „okupācija” veidojas ekonomisks konteksts, bet 

tas uzreiz noskaņo konfrontācijai. Vairāk jārunā par „aneksiju” un „vardarbīgu 

pievienošanu”. „Pēc manām domām, aneksija ir daudz briesmīgāka nekā oku-



77 
 

pācija. Aneksija – tā ir kā aprīšana, bet okupācija – pagaidu pasākums. Baltijā ne 

par kādu pagaidu pasākumu nevar būt runas.” Pēc Kantoras vārdiem, tā staļi-

niskā terrora koncentrācija, kas tikai vienā gadā brāzās pār „jaunajām padomju 

republikām”, bijusi katastrofāla pat pēc daudz pieredzējušās Padomju Savienī-

bas mēroga un antikomunistiski noskaņoja pat tos, kas līdz tam bijuši visai lojāli 

padomju varai. 

  Krievijas vēsturniece neslēpa, ka īsti nesaprot, ko domā baltieši, sacīda-

mi, ka Baltijas valstis Otrajā pasaules kaŗā faktiski zaudēja. Kantoras izpratnē, ci-

tos tas radot aplamu iespaidu, ka Baltijas valstis kaŗojušas nacistiskās Vācijas 

pusē, lai arī skaidrs, ka tas tā nebija. Latviešu vēsturnieki to paskaidroja – baltieši 

bijuši zaudētāji, jo kaŗa beigas taču nenozīmēja zaudētās neatkarības atgūšanu. 

  Jautāta, kā grāmata „Baltija: kaŗš bez noteikumiem (1939 – 1945)” tiek 

uztverta Krievijā, Jūlija Kantora atzina, ka reakcija esot dažāda. Akadēmiskās 

aprindas darbu uzņemot atzinīgi, taču: „Grāmata ir izrādījusies tuvāka polītikai, 

nekā es vēlētos, gan pie mums Krievijā, gan pie jums. Tā vienkārši notiek. Baltis-

tikas tēma vispār ir ļoti polītizēta''. 

 

 

 

MŪSU SAIMEI ZUDUŠIE 
 

ZELTĪTE GRIĶIS MŪŽĪBĀ  
 

 Izdzisusi viena zvaigzne pie mūsu mazajām debesīm. Tas noticis pēkšņi 

un neatsaucami. 2011. gada 10. septembrī ir apstājies kāda darbīga mūža gā-

jums. 

 Zeltīte Griķis dzimusi Rīgā, 1926. gada 

13. novembrī. No ģimnazijas sola 1944. gada 

septembrī, kopā ar vecākiem, Mariju un Mārci 

Mūsiņus, ceļš ved trimdā uz Vāciju. Kaŗa beigās 

ģimene nonāk „Saules” pārvietoto personu 

(DP) nometnē pie Hamburgas.  

 Pēc Saules ģimnazijas beigšanas Zeltī-

te uzsāk studijas Pinebergas universitātē. Studi-

jas pārtrauc 1947. gadā, jo pārceļas uz Angliju. 

Anglijā pirmā darba vieta ir Notinghamas pie-

vārtē, Ņuarkas (Newark) pilsētā kādā slimnīcā 

par kopēju. Vēlāk darbs Notinghamā kādā iz-

slavētā mežģīņu austuvē. Līdztekus maizes 

darbam Zeltīte cītīgi mācās un pēc sekmīgas 

nepieciešamo eksāmenu nokārtošanas tiek uzņemta Notinghamas universitātes 
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Farmacijas fakultātē. To viņa sekmīgi beidz 1958. gadā. Līdz aiziešanai pensijā 

nepārtraukti 37 gadus strādā savā profesijā Boots firmā Notinghamā. 

 1958. gadā apprecējās ar Zigmundu Griķi. 

 Visus Anglijā nodzīvotos gadus Zeltīte aktīvi piedalījusies latviešu sa-

biedriskajā darbā. Kopš DVF Notinghamas nodaļas dibināšanas 1949. gadā Zel-

tīte bija aktīva nodaļas biedre. Atkārtoti darbojusies vanadžu kopas vadībā, kā arī 

ilgus gadus līdz pēdējai dienai nodaļas valdē. Zeltīte bija arī DVF revīzijas komisi-

jā. 

 Savā laikā dziedājusi latviešu koŗos. Divas reizes bijusi Anglijas Dziesmu 

dienu rīcības komitejas locekle. Ilgus gadus vietējā ev. lut. draudzes kopā veica 

kopas kasieres pienākumus, palīdzēja ar DVF sešiem nodaļas biļetenu „Mūsu 

Balss” darbiem. Zeltīte apbalvota ar DV Atzinības rakstu un ar DV krūšu nozīmi 

zeltā. 

 Zeltīte atbalstīja un veltīja daudz laika palīdzot Latvijas iedzīvotājiem un 

vienmēr bija pieejama, ja kādam vajadzēja padomu vai citu palīdzību. Viņa at-

balstīja Misiņa bibliotēku un arī neaizmirsa Latviešu dokumentācijas centru un 

archīvu „Straumēnos”. Parādot interesi par latviešu literātūru Zeltīte aktīvi piedalī-

jās Latviešu grāmatu klubā. 

 Par Zeltīti sēro vīrs Zigmunds, krustmeita Inta, radi Latvijā un plašs drau-

gu loks. 

         KZ 

 

 
 

ARTIS I. PLATO – MŪŽĪBĀ 
 

 2011. gada 23. augustā Vašingtonas, D. C. latviešu sabiedrību apriņķoja 

ziņa, ka pēc ilgākas slimošanas mūžībā aizgājis ilggadīgs sabiedrisks darbinieks 

un ASV armijas atvaļināts virsnieks Artis I. Plato. 

 Piemiņas dievkalpojumu noturēja Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes 

dievnamā 27. augustā. To vadīja prāv. Anita Vārsberga-Pāža; aizgājēja biografiju 

nolasīja krustmeita Marisa Zalmane. No draudzes atvadījās draudzes priekšnie-

ce Ināra Apine, no Amerikas latviešu apvienības - ģenerālsekretārs Raits Eglītis, 

no Latviešu organizācijām Vašingtonā - priekšniece Anita Juberte, no Daugavas 

Vanagiem - atv. pltn. Ilmārs Dambergs, no korp. Lettonia Vašingtonas, D. C. ko-

pas - seniors Egons Pļavnieks un no agrās bērnības un skolas biedriem - Ver-

ners Švalbe. Atvadu vārdus teica arī Arta darba biedrs Thomas Kirakakis. Pie 

urnas stāvēja korp. Lettonia goda sardze. 

 Saulainā rudens dienā, 2011. g. 9. decembrī, klātesot ģimenei un ra-

diem, ieskaitot otru krustmeitu Elizabeti Freiju, kā arī kuplai draugu saimei, Arti 

uz pēdējo dusu ar pilnu militāro godu izvadīja Arlingtonas brāļu kapos (Arlington 

National Cemetery), Virdžīnijas pavalstī. Bēru ceremonijā piedalījās ASV armijas 

militārais orķestris, kājnieku vada goda sardze, karogu nesēji, prāv. A. Vārsber-
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ga-Pāža un mācītājs - armijas pārstāvis. Balti zirgi vilka lafeti ar ASV karogu ap-

segto zārku, saturot urnu, kam sekoja ģimene un bēru dalībnieki. Svinīgā apbe-

dīšanas ceremonija iesākās ar orķestra dažu reliģisku dziesmu un ASV himnas 

atskaņojumu un nobeidzās ar septiņu šāvēju izpildīto šauteņu trīsreizīgām zal-

vēm, kam sekoja taurētā, skumji sērā tradicionālā „Taps”. Precīzi salocīto ASV 

valsts karogu atraitnei Normai pasniedza armijas mācītājs. Ģimenei līdzjūtību 

izteica arī viena no t.s. „Arlingtonas dāmām” (Arlington Ladies), kuŗas brīvprātīgi 

piedalās katrās bērēs, turpinot sen iesākto tradiciju rūpēties, lai neviens kaŗavīrs 

netiktu apglabāts bez kāda līdzjūtības apliecinātāja klātbūtnes. Arlingtonas kap-

sētā Artis pievienojās veselai rindai latviešu izcelsmes kaŗavīru, lai gan īsti precī-

zas informācijas par tiem nav. 

 Artis I. Plato dz. 1932. g. 6. jūlijā Rīgā. Tēvs - inženieris, māte - socioloģi-

jas/psicholoģijas grada ieguvēja, abi - „Dziesmuvaras” biedri. 1944. g. ģimene 

dodas bēgļu gaitās uz Vāciju. Dzīvo Hanavas latviešu bēgļu nometnē, kur Artis 

nobeidz pamatskolu un apmeklē ģimnaziju. 1949. g. ģimene izceļo uz ASV un 

apmetas uz dzīvi Ņujorkas pilsētā. Pēc ģimnazijas beigšanas Artis 1956. g. ab-

solvē Ņujorkas pilsētas (City College of New York) universitāti ar mechāniskā 

(BME) inženiergradu. 1955. g. dodas laulībā ar Normu Zariņu. Parallēli studijām 

mācās arī četrgadīgajos ASV rezerves virsnieku kursos, un tos beidzot iegūst 

sapieŗu (Corps of Engineers) leitnanta pakāpi. Seko studijas vairākās armijas 

skolās, kursi un divu gadu gaŗš aktīva dienesta posms Vācijā. Kādu laiku sastrā-

dājas arī ar latviešu darba rotām. Pēc atgriešanās ASV, pārskaitīts aktīvā rezervē. 

25 gadu gaŗajā rezerves dienesta laikā dienē sapieŗu bataljonā, helikopteru 

transporta vienībā un, kā pulkvežleitnants, savu karjēru beidz kā civīlsabiedrisko 

lietu (Civil Affairs - CA) speciālists, sava pulka komandieŗa palīgs. Artis apbalvots 

ar ASV armijas Uzslavas (Meritorous Service) medali un citām goda zīmēm. Lat-

vijas Republika viņam pasniedza piemiņas medali – „Sekmējot Latvijas dalību 

NATO”. Kopš 2000. gada viņš ir DV mūža biedrs. 

 Savu civīlā darba karjēru Artis iesāk 1958. g. kā inženieris kaŗa flotes 

kuģu būvniecībā Ņujorkā. 1966. g. pārceļas uz Vašingtonu, D. C. un strādā pie 

jūŗas flotes kuģu projektēšanas biroja, ko vēlāk pārorganizē par Flotes jūŗas sis-

tēmu departamentu (Naval Sea Systems Command). No 1969. līdz 1992. gada 

sākumam ir tās sekcijas, tad nodaļas vadītājs, atbildīgs par jaunprojektēto kuģu 

apkalpes lieluma noteikšanu. Vēlāk viņa atbildība ietver arī kuģu ergonomikas 

sistēmu. No darba vietas divreiz gadā kā ASV pārstāvis piedalās NATO darba 

grupu sanāksmēs. Pēc pensionēšanās 1992. g. četrus gadus vēl strādā par 

konsultantu kuģu būvniecības ergonomikas un industriālo inženieŗu zinātnes 

laukā. Publicējis 10 zinātniskus darbus techniskos žurnālos. 

 Aprakstot Arta personīgās intereses, vispirms jāmin viņa cieņa pret dzim-

teni un latviešu tautu. Visu mūžu viņš bija uzticīgs idejai par demokratisku Latvi-

ju. Tādēļ tad, kad Vašingtonā 1992. g. nodibināja Latvijas Aizsardzības darba 

grupu - ASV (LADG), Artis tūlīt tai pievienojās un ziedoja savu brīvo laiku un lī-

dzekļus. 1997. g. LADG, sadarbībā ar Baltijas Institūtu, izstrādāja Latvijas Naci-
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onālās aizsardzības struktūras reorganizācijas ieteikumus. Gadu vēlāk Artis bija 

viens no lektoriem, kuŗš pēc divu dienu gaŗas konferences Vašingtonā un pēc 

tam sešās pilsētās Latvijā organizēja publisku semināru „Latvija un NATO”. Vai-

rāk nekā 50 gadus daļu brīvā laika Artis veltīja arī savas korporācijas Lettonia 

dzīvei, un abus dēlus izaudzināja par tās aktīviem locekļiem. Viņš bija liels grā-

matu lasītājs un krājējs, īpašu vērību piegriežot vēsturei. Vesela siena, viņa pla-

šajā dzīvojamā istabā, ir aizsegta ar pilniem grāmatu plauktiem. Bez tam, Artis 

bija arī viens no nedaudzajiem Latvijas pastmarku speciālistiem ASV, krāja arī 

Baltijas un izmeklētu Eiropas valstu pastmarkas. Paraugus no savas Latvijas 

pastmarku kolekcijas Artis dāvāja Amerikas latviešu apvienības Latviešu institūta 

Latviešu mūzejam, kas atrodas Vašingtonas, D. C. draudzes telpās. 

 Par aizgājēju sēro dzīves biedre Norma Plato, dēli Gustavs ar ģimeni 

ASV un Ēriks ar ģimeni Latvijā, radi un draugi ASV un Latvijā, un kuplā korp. Let-

tonia saime visā pasaulē. 

     Anita Terauds un Ilmārs Dambergs 

 

 

 

LĪVIJAS ASTRAS BĒRES  
 

 
 

 Piedalījos Līvijas Astras bērēs. Noliku ziedus Daugavas Vanagu organi-

zācijas vārdā un teicu nelielu uzrunu. DV jaunatni pārstāvēja Laura Millere un 

Guntis Brencāns. Piedalījās  arī dr. Tipaine. Skaisti dziedāja Maija Cālīte. 

 Izvadīja mācītājs Guntis Kalme.  

       Solvita Sekste 

http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/us_sbc/en-US-x-sbc/view.html#bn=1.0.35&.lang=en-US-x-sbc&.intl=us_sbc&rtl=0&proxyhost=us.mg201.mail.yahoo.com&sig=b5e07ee91228e3e7b8cc6d25eac9e80a&vid=om_default_view_id_36ohk6dgmcd1n-message_render_1326565556210&app=36ohk6dgmcd1n&mailver=neo&crumb=zc2zNBZmWVw&cb=1326565556210
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MĒS PAŠAS 
 

 
 
 

AUSTRĀLIJAS DAUGAVAS VANADŽU 53. SALIDOJUMS 
 

 Pēc aizvadītajām Jaunatnes dienām un īsas atpūtas, 13. janvāŗa rītā 

Sidnejas DV namā Benkstaunā pulcējās pārstāvji uz DV Austrālijā 61. delegātu 

sapulci un Daugavas vanadzes uz 53. salidojumu. 14. un 15. janvārī namu pār-

ņēma ap 30 novusa spēles cienītāju, lai piedalītos Austrālijas mēroga meistarsa-

cīkstēs. 

 

 
Vanadžu salidojuma dalībnieces 

 

     Daugavas vanadžu salidojumu atklāja Austrālijas vanadžu vadītāja Inta 

Skrīvere, un klātesošos sveica Sidnejas vanadžu kopas vadītāja Gundega Zari-

ņa. Par salidojuma sēdes vadītāju izraudzīja Ilgu Niradiju (Nyirady) un par proto-

kolētāju Daci Bogdanoviču (abas Sidneja). Sēdes turpinājumā tika ziņots, ka 

Daugavas Vanagu organizācija 2012. gadu iesākusi ar jaunu vadību. Jau otro 
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reizi par DV vanadžu priekšnieci ievēlēta Gunta Reinolde (Reynold) no Kanadas 

un par DV priekšnieku - atv. flotiles admirālis Andrejs Mežmalis no ASV ar dzīves 

vietu Latvijā. DV Austrālijas valde nākamos trīs gadus darbosies Adelaidē Jāņa 

Priedkalna vadībā. Par Austrālijas vanadžu vadītāju apstiprināta Ilga Vēvere Ade-

laidē. Arī DV centrālās valdes pārstāvībai ir jauna adrese, (blakus viesnīcai Radi 

un draugi ), Mārstaļu iela 5, Rīga. LV-1050, tālr. 6759 2238. 

    Austrālijā darbojas 6 vanadžu kopas, apvienojot ap 200 dalībnieču. Sa-

lidojumā piedalījās 14 vanadzes un viesi. Savā darbības pārskatā I. Skrīvere pa-

teicās vanadzēm par atsaucību un sadarbību kopējo mērķu sasniegšanai. Viņa 

centusies piedalīties vanadžu kopu jubilejās, kā arī uzturēt labu kontaktu ar kopu 

vadītājām. Katrai vanadzei ir nosūtīts apsveikums dzimšanas dienā. 2011. gada 

oktobrī Inta piedalījusies DV dienās Melburnā. Lielākās grūtības bijušas sakopot 

informāciju, kas bieži no kādas kopas pienākusi vēlu vai nemaz. Pirms Ziem-

svētkiem vanadzes no visas pasaules piedalījās akcijā Piparkūkas kaŗavīriem 

Afganistānā. DV centrālās valdes pārstāvībā Rīgā piparkūkas tika sasvērtas mai-

siņos un ar pašgatavotām svētku kartiņām sapakotas kastēs sūtīšanai latviešu 

kaŗavīriem Afganistānā. 

    Darbības pārskatus sniedza I. Skrīvere no Kanberas un G. Zariņa no 

Sidnejas. Adelaides, Melburnas un Pertas pārskatu nolasīja I. Skrīvere. Iztrūka 

darbības pārskata no Brisbanes. Gadu gaitā vanadžu pienākumi ir maz mainīju-

šies. Pirmkārt palīdzība Latvijā: leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm, audžuģime-

nēm un citiem dzīves pabērniem. Austrālijā galvenais darbs ir DV mītņu saimnie-

cība, sarīkojumi, līdzekļu sagāde, slimnieku apmeklējumi. G. Zariņa komentēja, 

ka vanadzes Sidnejā vēlētos aktīvāku biedru līdzdalību šajos pienākumos. Ie-

priekšējā salidojumā pieņemtais I. Ziedares ierosinājums atbalstīt bērnu un jaun-

iešu ar īpašām vajadzībām biedrību „Cerību spārni” Siguldā, nebija guvis cerēto 

atsaucību. Galvenokārt informācijas trūkuma dēļ. 

    Delegātes nolēma turpināt Marijas Ķeņģes piemiņas stipendiju Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes Mājsaimniecības fakultātes pēdējā kursa studen-

tēm/studentiem ar $5.- ziedojumu no katras vanadzes. Tāpat tiks turpināta iesāk-

tā palīdzība Latvijā. Gaŗākas debates izraisīja kritiskais latviešu valodas jautā-

jums Latvijā un izsludinātais 18. februāŗa referendums par grozījumiem Satver-

smē, kas atzītu krievu valodu par otru valsts valodu. Lai pasargātu Satversmi no 

turpmākiem uzbrukumiem, visiem Latvijas pavalstniekiem ir pienākums piedalī-

ties referendumā un balsot „pret” šiem grozījumiem. 

    I. Niradija pastāstīja par Latvijas vanadžu salidojumu, kas notika pagā-

jušā gada 2. jūlijā klusā Ziemeļvidzemes pilsētā Rūjienā. Pie klātiem galdiem 

vanadzes, vanagi un viesi noklausījās apsveicēju runas un sumināja DV apbalvo-

jumu saņēmējus. Rencēnu folkloras kopa Rota (visi seniori) sniedza jautru uzve-

dumu ar mūziku, dziesmām un tautas dejām. Vēlāk Rotas dejotājiem pievienojās 

pārējie, kam patika dejas solī izlocīt kājas. Par salidojuma raito norisi gādāja Lat-

vijas vanadžu vadītāja Klāra Mētra. 

    Latvijā jau 17 gadus darbojas Daugavas vanadžu koris, kas piedalās 
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Dziesmu svētkos un daudzos citos sarīkojumos. I. Niradijai bijusi izdevība tikties 

ar koŗa priekšnieci Rūtu Lepši un pārrunāt problēmas, kas saistītas ar koŗa pa-

stāvēšanu saimnieciskās krizes laikā. 

    Par grūtajiem apstākļiem Latvijā stāstīja Līga Kurpniece. Viņa kopā ar 

meitu Daigu bija ieradusies no Anglijas, kur ar fizisku darbu trīs mēnešu laikā 

sapelnīta nauda biļetei uz Austrāliju. Līga ir skolotāja, strādājot Anglijā, viņa vienā 

nedēļā nopelnījusi četru nedēļu skolotājas algu Latvijā. Līga Austrālijā viesojās 

pirms pieciem gadiem, toreiz būdama Latvijas vanadzēnu vadītāja. Tagad šī kus-

tība ir pilnīgi apsīkusi.  

    Pateicībā par pagājušo trīs gadu darbu vanadzes Intu Skrīveri sumināja 

ar ziedu velti. Nobeigumā klātesošie ar klusuma brīdi godināja mūžībā aizgāju-

šās vanadzes, jo sevišķi pieminot Dzidras Mežakas 103 gadu veco māsīcu, kas 

nesen mirusi Amerikā. Šķiroties izskanēja kopēji dziedāta tradicionālā vanadžu 

dziesma Daugav’ abas malas. 

        Ilga Niradija 
 
 
 
 

ZIŅAS UN CHRONIKA 
 

 

ASV 
 

ZIEMSVĒTKU IESKAŅAS ST. PĒTERSBURGĀ  
 

 Kad apkārt sāk ieskanēties Ziemsvētku prieka vēsts, tad decembŗa sā-

kumā DV apvienība Floridā rīko Ziemsvētku tirdziņu-sarīkojumu, kas izvērties par 

tradiciju vairāku gadu gājumā. Pirms tam notiek rosīga gatavošanās gan cepša-

na, gan vārīšana un mantu vākšana izlozei. Apvienības mērķis vienmēr bijis rast 

līdzekļus palīdzības darbam, visvairāk mūsu slimiem leģionāriem Latvijā.  

 Skaisti dekorētā biedrības nama zālē 3. decembrī bija pulcējušies 80 

tautiešu. Uz galdiem plīvojošās sveču liesmiņas atgādināja svētku tuvumu, kad 

dziedājām  Rīta zvaigzne, nakts kad zūd, 

  Prieks, ko visa zeme jūt, 

  Nāc, man sirdī piemājo, 

  Skaidro to un apgaismo. 

 Mācītājs Aivars Pelds ievadīja programmu ar lūgšanu, kam sekoja Mārī-

tes Prāvas uzruna un apvienības locekļu godināšana. Mārīte pasniedza DV cen-

trālās valdes Atzinības rakstu mācītājam Aivaram Peldam, Irēnei Ārei un Lijai 

Kuplis-Tsantes (tika nosūtīts). Apvienības pateicību – skaisti ierāmētu Latvijas 

karoga vairodziņu saņēma rosīgais Richards Rollis.  
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 Richards Rollis un Mārīte Prāvs  Mārīte Prāvs un Irēne Āre 

   

 A. Pelds pasniedza apvienības Pateicības rakstu klātesošiem bijušiem 

leģionāriem, kur rakstīti šādi vārdi: 

 „Kad vara un meli paņēma mūsu zemi, jums netrūka drosmes cīnīties par 

brīvību un taisnību. Par jūsu stāju pret ļaunuma varām liecina tauta un apstiprina 

vēsture. Jums, mūsu dārgiem tautas varoņiem, Floridas Daugavas Vanagu un 

trimdas latviešu vārdā izsakām dziļi izjustu paldies.” 

 Šādi pateicības raksti no mūsu apvienības ar pievienotu artavu tika pa-

sniegti ari apmeklētiem slimajiem leģionāriem Latvijā pagājušā gada un šā gada 

vasarā. 
 

 
Mācītājs A. Pelds pasniedz pateicības rakstus. No kreisās: Valdis Stendzenieks, Artūrs Gerhārds, 

Vilis Krēsliņš, Daumants Viks un Richards Rollis 

 

 Turpinājumā dzirdējām skaistu muzikālu sniegumu mūsu iecienītā pi-

anista, arī koŗa diriģenta, Vladimira Hohlova izpildījumā, sākot ar Fr. Lista Ziem-
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svētku dziesmu variācijām no viņa „Weinachtsbaum”. Sevišķi sajūsmināja Fr. 

Šuberta „Divi impromptus” (op.142 #2 un op.90 #4). Šī mūzika klausītājiem deva 

pacilājumu un Vladimiram aplausu vētru. 

 Pēc visa tā varēja iepirkties pie bagātā cepumu galda, iegādāties Ilmāra 

Dzeņa sagādātās grāmatas, Karmenes Lūses ieskaņojumus, Ingunas Ozolas 

rokdarbus – dūraiņus, zeķes, apmetņus un baznīcas Gada grāmatas, kā arī 

baudīt azaidu, ko bija sarūpējusi Irisa Kaupmane.  

 Kad visi bija paspējuši iepirkties un apmierināt izsalkumu sākās izloze, 

ko vadīja vienmēr atjautīgais Andris Ritums. Andrim bija jātiek galā ar lielu ziedo-

to mantu klāstu. Ar savu skanīgo balsi un humora piedevu viņš izsauca laimīgo 

vinnētāju numurus. Pāris laimētāju rokās nonāca vairāk solīšanā iegūtie dāvanu 

grozi (Anitas un Richarda Rollis un Zigrīdas Dambis ziedojumi). Tā daudzi devās 

mājās, apkrāvušies ar laimestiem un piedevām vēl iegādātiem cepumiem. 

 Kaut arī šobrīd bija mazāk darba darītāju, visas ieceres sekmējās, un šeit 

iederas svēto rakstu vārdi: „Darīsim labu nepagurdami, jo savā laikā mēs pļau-

sim, ja vien nepadosimies.” (Gal. 6:9) 

       Skaidrīte Prince 

       Foto: G. Liepiņš 

 

 

 

DV APVIENĪBAS PILNSAPULCE INDIANAPOLĒ  
 

 
Pilnsapulces dalībnieki 

 

 Indianapoles DV apvienības pilnsapulce notika 26. februārī, Latviešu 

sabiedriskā centrā. Pēc sapulces vadības ievēlēšanas pilnsapulces dalībnieki ar 
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klusuma brīdi pieminēja pagājušā gadā mūžībā aizgājušos biedrus – Ligitu 

Augusts, Jāni Elbertu, Dzintaru Paegli, Albertu Rudzātu, Pēteri Vītoliņu un Gunā-

ru Zēbergu. Ar īsu uzrunu pilnsapulci atklāja apvienības priekšnieks Gunārs 

Kancs.  

 Pagājušais darbības gads apvienībai bijis spraigs. Bez tradicionāliem 

sarīkojumiem - Leģionāru atceri, „cūku bērēm” un Lāčplēša dienas sarīkojuma, 

kur runu teica ASV goda konsuls R. Blumbergs, apvienība bija atbildīga par DV 

ASV delegātu sapulces rīkošanu Gaŗezerā, kā arī vadīja Indianapoles latviešu 

organizāciju padomi (ILOP), kas rīkoja 14. jūnija piemiņas aktu, 18. novembŗa 

svinības, Ziemsvētku eglīti un koncertu „Otrā puse”.  

 Priekšnieks, kopā ar citiem mūsu apvienības biedriem, ir arī daudz strā-

dājis Gaŗezerā. GVV skolēniem devis lekcijas par tēmu „Kāpēc Daugavas Vanagi 

šodien?”, piedalījies DV ASV zemes valdes sponsorētā voleja nogales DV popu-

larizēšanas akcijā, Šīs akcijas laikā DV organizācijā pieteicās 50 jauni biedri (čet-

ri Indianapoles apvienībā). Šogad priekšnieks un mūsu apvienības biedrs Mār-

tiņš Pūtelis ir Gaŗezera padomes locekļi. 

 Savas uzrunas beigu daļā priekšnieks uz brīdi pieskārās arī mūsu orga-

nizācijas patreizējai situācijai. „Savā laikā, Zēdelgemas gūstekņu nometnē, Dau-

gavas Vanagi tika dibināta kā kaŗavīru organizācija bijušo leģionāru atbalstam un 

aprūpei. Gadu tecējumā daudz kas ir mainījies. Taču arī vēl šodien, kā aprūpes 

organizācija Daugavas Vanagi turpina darboties un pulcina latviešus visā pasau-

lē tautas kopības saglabāšanai, palīdz grūtībās nonākušiem tautiešiem un atbal-

sta un veicina latvisko kultūru, izglītību un mūsu jaunatni. 

 Kopš dibināšanas, Daugavas Vanagi ir pildījuši sev uzliktos pienākumus 

ar godu. Bet kāda būs mūsu nākotne? Pagājušajā vasarā, dodot divus referātus 

par Daugavas Vanagu organizāciju GVV skolēniem un sēžot pie DV ASV infor-

mācijas galda Gaŗezerā, biju pārsteigts par vājo izpratni jauniešos par mūsu or-

ganizāciju. Dzirdēju šādus vērtējumus: „Tā ir kaŗavīru organizācija. Tā ir vecāku 

cilvēku organizācija, kuŗas biedri valkā zilas uniformas.” Vairākas meitenes do-

māja, ka organizācijā sievietes nepiedalās. Skolēniem bija pirmā dzirdēšana, ka 

DV ir lielākie akcionāri Gaŗezerā un ar lielākām naudas summām atbalsta jaunie-

šu aktivitātes. Lielākā daļa arī nezināja kādu pabalstu viņi, personīgi, saņem no 

DV kā GVV stipendijas. Neviens arī īsti nezināja, kā un kāpēc iestāties Daugavas 

Vanagos. 

 Personīgi domāju, ka DV vadībai steigšus jāsāk domāt, kas mēs būsim 

pēc desmit vai divdesmit gadiem. DV ir vienmēr bijusi organizācija, kas tiek vadī-

ta no apakšas uz augšu. Apvienības parasti strādā diezgan neatkarīgi un Centrā-

lai valdei un Zemes valdēm ir maza teikšana par apvienību vietējām nodarbībām. 

Domāju, ka mums vajadzētu veidot ciešākus sakarus „no augšas uz leju” un 

veidot kopēju nākotnes darbības plānu. Mums noteikti steigšus ir jāsāk domāt 

kā atvietot sirmās galvas ar jauniem vadītājiem. Ir tāds vecs izteiciens: „Ja tu ne-

zini kur tu ej, tu nekad nevari tur tikt.” Padomājiet par to!” 

  Sanāksmes dalībnieki godināja runātāju ar sirsnīgiem aplausiem. 
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 Par apvienības kases stāvokli pastāstīja kasiere Rasma Kārkliņa. Apvie-

nības financiālais stāvoklis ir labs. 2011. gads beidzās ar $387.92 atlikumu. Pa-

gājušā gadā trīs apvienības rīkotie sarīkojumi deva apmēram $1,600 lielu atliku-

mu. Pagājušā gadā ar ziedojumu atbalstīja: Indianapoles latviešu skolu, Gaŗeze-

ru un Latviešu sabiedrisko centru. Atbalstīja piecus Latviešu skolas absolventus, 

kuŗi piedalījās ALAs rīkotā „Sveika, Latvija” ceļojumā; sešus jauniešus, kuŗi ap-

meklēja GVV un divus Gaŗezera sagatavošanas skolas audzēkņus. Kopējais at-

balsts - $5200. A. Rudzāta piemiņai DV apvienība ziedoja Aglonai, un Ligitas 

Augustes piemiņai $500 Likteņdārzam. Apvienības vārdā kasiere izteica pateicī-

bu Jurim Augustam, kuŗš aicināja viņa dzīves biedres Ligitas piemiņai domātās 

veltes ziedot mūsu apvienībai.  

 Par Aprūpes nozares darbību ziņoja nozares vadītāja Aīda Ceriņa. Aprū-

pes nozare rūpējas par Indianapoles latviešu sabiedrības locekļiem, kuŗus no-

māc slimības, vecuma nespēks un vientulība. DV biedri apciemo un rūpējas, cik 

tas iespējams, par ikvienu mūsu tautieti, neatkarīgi no konfesijas, vai piederības 

citām organizācijām. Lieldienās nes pavasaŗa sveicienu un saldumu groziņu, 

decembrī mazu Ziemsvētku dāvanu. Apvienības biedrus, kas sasnieguši cienī-

jamus, apaļus gadus (85,90,95 utt.) sveic ar ziediem un dzimšanas dienas kliņ-

ģeri. Pagājušā gadā apmeklēja 28 mūsu sabiedrības locekļus gan mājās, slimnī-

cā, gan nespējnieku namā. Šos pienākumus veic apvienības valdes locekļi, 

biedri un atbalstītāji. To, ka šis darbs arī ir pozitīvi novērtēts liecina sekojošā vēs-

tulīte: „Mīļš paldies DV apvienībai par skaistu atceri, ko saņēmu svētku priekšva-

karā. Esmu pārliecināts, ka jūsu uzmanība ir daudz svarīgāka un nozīmīgāka par 

visiem ārstu medikamentiem.” 

 

 
Biedrzinis Andrejs Kancs lasa ziņojumu 

 

 Apvienības biedrzinis Andrejs Kancs ziņoja, ka apvienībā ir 106 biedri, 

no tiem 72 ir mūža biedri. Apvienība jūtami noveco. Apvienībā no 30 - 65 gadiem 
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- 39 biedri, bet 52 biedri ir jau pāri 65 gadiem; 15 biedri – zem 30. 

 Revīzijas komisijas priekšsēdis Marģers Caune ziņoja, ka revīzijas komi-

sija ir caurskatījusi apvienības kases grāmatas un atrada, ka visi ieraksti un skait-

ļi balstās uz attaisnojošiem dokumentiem. Komisija ir arī izvērtējusi sastādīto ap-

vienības 2012. gada budžetu un ieteic pilnsapulcei to pieņemt kā uzstādītu. Re-

vīzijas komisija iesaka pilnsapulcei izteikt pateicību apvienības kasierei Rasmai 

Kārkliņai par izcili paveikto darbu. Sanāksmes dalībnieki pateicās kasierei ar 

skanīgiem aplausiem.  

 Sanāksmē bija ieradies ciemiņš no Latvijas – jaunievēlētās DV centrālas 

valdes kasieris Andris Staklis. Īsā uzrunā ciemiņš nesa sveicienus no Latvijas DV 

un izteica cerību uz ciešu sastrādāšanos nākamā darba posmā. 

 Tā kā nekādas tālākas pārrunas par noklausītiem nozaŗu vadītāju ziņo-

jumiem nebija un 2011. gada budžeta izpilde un uzstādītais 2012. gada budžets 

bija jau laikus izsūtīts visiem pilnsapulces dalībniekiem, pilnsapulce pieņēma 

nozaŗu vadītāju ziņojumus un proponēto jauno budžetu ar aklamāciju. 

 Par apvienības delegātu DV ASV delegātu sapulcei Klīvlandē izraudzīja 

Juri Augustu.  

 Pilnsapulce norisēja saticības un sadraudzības garā. Pēc sanāksmes, 

priekšnieks aicināja pilnsapulces dalībniekus pakavēties pie dāmu sarūpētā uz-

kodu galda un tases kafijas. 

 Pilnsapulci vadīja Ēriks Krūmkalns; protokolēja Nora Ceriņa. 

         EVK 
 

 

 

 

LEĢIONĀRU ATCERES SARĪKOJUMS INDIANAPOLĒ  
  

 Indianapoles DV apvienības gadskārtējais Leģionāru atceres sarīkojums 

notika 11. martā Latviešu sabiedriskā centrā. Ar īsu uzrunu sarīkojumu atklāja DV 

apvienības priekšnieks Gunārs Kancs. 

 Uzrunā priekšnieks uzsvēra, ka šis sarīkojums ir veltīts gan mūsu Lāč-

plēšu piemiņai, gan arī mūsu leģionāru varonīgo cīņu atcerei. „Šinī sarīkojumā 

mēs pieminam un godinām visus kaŗavīrus, kas cīnījās par mūsu dzimtenes brī-

vību un nākotni. 16. martā 15. un 19. divīzija pulkvežleitnanta Artūra Silgaiļa va-

dībā plecu pie pleca nežēlīgā un asiņainā kaujā cīnījās par augstieni 93.4 Krievi-

jā. Kaut arī svešā zemē un svešas armijas uniformās, viņu cīņu mērķis bija viens 

– aizsargāt mūsu dzimteni no krievu iebrucējiem. 

 Kad PSRS valdība lauza 1920. gadā parakstīto Latvijas-Krievijas miera 

līgumu un 1940. gada 17. jūnijā iebruka Latvijā mums nebija dota iespēja sevi 

aizsargāt. Mūsu dzimtenei sākās verdzības un murgu laiks. Apcietināšanas, de-

portācijas un slepkavības kļuva par ikdienu un to laiku morāle vēl tagad negatīvi 

iespaido mūsu tautu. Pārkāpjot Latvijas Satversmes 103. pantu, Rīgas pilsētas 

galva Ušakovs, kopā ar Rīgas Domi, aizliedza latviešiem 16. martā doties pie 
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Brīvības pieminekļa un nolikt puķes, lai godinātu mūsu bijušos leģionārus. Ko 

tas saka par pašu latviešu stāvokli savā dzimtajā zemē? 1935. gadā Latvijā dzī-

voja 1,950,502 iedzīvotāji, no tiem 75,50% bija latvieši un 10,59% krievu izcel-

smes. Cik tagad Latvijā ir krievu – to mēs pat īsti nezinām, bet viņu iespaids ir 

liels un jūtams katru dienu. 

 Kaut svešas valdības uniformās, ar latvisko vairodziņu uz piedurknes, 

mūsu zēni bija pazīstami kā vieni no pasaules labākiem kaŗavīriem. Pat Leģiona 

kritiķi ir sākuši saprast, ka mūsu kaŗavīrus šinīs cīņās dzina tikai mīlestība uz sa-

vu dzimteni un viņas aizstāvēšana, ne kāda sveša ideoloģija par virskundzību uz 

citām zemēm un tautām. Daugavas Vanagu mērķis vienmēr bijis atbalstīt mūsu 

leģionārus, apzināt un kopt viņu kapu vietas un uzturēt tautā nacionālo apziņu. 

Būsim pateicīgi mūsu kaŗavīriem par viņu nestajiem upuŗiem. Būsim šo upuŗu 

cienīgi mūsu darbos tautas nākotnes labā. 

 
 

 
Apvienības priekšnieks Gunārs Kancs 

 
 

 Pēc priekšnieka uzrunas Zigurds Kārkliņš lasīja daļu no savas kaŗa gaitu 

atmiņu grāmatas par izlaušanos pie Landekas. Bijušajiem kaŗavīriem lasījums jo 

dzīvi atsauca atmiņās pašu kādreiz piedzīvoto. Klausītāji lasītāju godināja ar ilg-

stošiem aplausiem. Meitenes bijušajiem kaŗavīriem pasniedza ziedus. 

 Sarīkojums beidzās ar kopīgām vakariņām. Tiešām garšīgu „kanaku pai-

ku” bija sarūpējušas apvienības dāmas Ruta Kārkliņa, Nora Ceriņa, Rasma 

Kancs un Irēne Kreile. Programmu papildināja pāris īsfilmas par Lāčplēša piemi-
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ņas sarīkojumu Airītēs pie Kalpaka pieminekļa un barikāžu laiku Lietuvā un Latvi-

jā. Sarīkojuma dalībnieki noskatījās filmiņas ar lielu interesi. Sevišķi barikāžu die-

nas izraisīja dzīvas pārrunas. 

 Pēc vakariņām, pie tases kafijas un citiem labumiem, draudzīgās pārru-

nās tika pavadīta skaista pēcpusdiena. 

        EVK 

 
 

 

AUSTRĀLIJA 
 

 

ADELAIDĒ LIELA JUBILEJA - 60 GADI 
  

 Diez’ ko tie Kronīši iesāks, kad lielie svētki gaŗām un vairs nav ko organi-

zēt?  Jau vairāk nekā gadu, DV Adelaides nodaļas priekšnieks Imants un noda-

ļas sekretāre, viņa „dzīves gaisma” Astra, plāno, organizē un strādā, lai nodaļas 

60 gadu svinības būtu kā spilgts paraugs citām organizācijām, kā jārīko lielus 

svētkus. Nobrauktas divas mašīnas, telefona rēķins biezumā sacenšas ar telefo-

na grāmatu un naktis palaistas bezmiegā, raizējoties par simt un vienu sīkumu, 

no kuŗiem sastāv kopīgā vīzija. 

      Jau trešdien, 25. janvārī sagaidījām no Latvijas folkloras grupu Vilki,  ku-

ŗiem bija izplānoti koncerti, ne tikai pie mums, bet arī citos Austrālijas latviešu 

centros. Viņi dzied pie katras izdevības, pat vīna darītavās pie vīna garšošanas, 

pateicās ar dziesmām. Jau pirmā oficiālā jubilejas sarīkojumā, slēgtā biedru va-

karā, piektdien, 27. janvārī viņi atvēra vāku savam smagajam  dziesmu pūram. 

Biedru vakars bija domāts atmiņām, piemiņai, apsveikumiem un pateicībai par 

kopīgi veikto darbu. Protams, laiks tika iedalīts arī priekam un saviesīgai dzīvei. 

      Vakaru ievadīja ar svinīgu karoga ienešanu, tad Imants Kronītis sveica 

klātesošos, kuŗi tad nodziedāja valsts himnu, klavieŗu pavadījumā.     

       Klusuma brīža laikā, vakara vadītājs Jānis Lindbergs nolasīja  31 vārdu -

mūžībā aizgājušie nodaļas dibinātāji.  Ar noliektām galvām klausījāmies Lielo 

jundu un svētbrīdi, ko vadīja diakons Jānis Priedkalns. Pēc tam ar savām atmi-

ņām dalījās divi vēl šai saulē palikušie nodaļas dibinātāji - Artūrs Berķis un Juris 

Dancis, no kuŗiem pirmais bija klāt arī Zēdelgemā, kur palīdzēja DV organizācijai 

šūpuli kārt. Artūrs aizkustinoši stāstīja par grūtajiem gūsta laikiem, kad bada dēļ 

bija jāēd zāle un gliemeži, jāizcieš nežēlīgi un nejēdzīgi sodi un pazemojumi. 

Tādos apstākļos lika pamatus organizācijai, kuŗa šodien var lepoties ar nodaļām 

visā pasaulē un palīdzības darbam veltītiem jau turpat septiņdesmit gadu desmi-

tiem. Pateicībā par ilggadīgo uzticību organizācijai Jurim un Artūram pasniedza 

gandrīz dabiskā lielumā viņu  karikatūras stila portretus, kuŗi publikā izraisīja lielu 

jautrību. 
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        Tā kā arī Adelaides vanadzēm šogad aprit apaļais 60, Rasa Feja pastās-

tīja par vanadžu darbību Adelaidē. Vanadzes ir cepušas, vārījušas, dziedājušas, 

spēlējušas teātri, rīkojušas sarīkojumus un privātas viesības līdzekļu vākšanai un 

vanagu atbalstīšanai. Ir ceptas piparkūkas un pankūkas un jau gadiem ilgi katru 

sestdienu DV namā ir gatavotas pusdienas. Tā tas turpinās vēl šobaltdien, un 

vanadžu sarūpētā nauda tiek sūtīta uz Latviju tik ļoti nepieciešamam palīdzības 

darbam. 

      Dāvanu vietā sita naglas pie nodaļas karoga kāta, t.i., pienagloja apsvei-

kumu plāksnītes no citām nodaļām un organizācijām. Tas labi veicās pat dā-

mām, jo kātā jau priekšlaicīgi bija ieurbti naglu caurumiņi. Arī apzeltītais āmurītis 

palīdzēja! Apsveica jaunievēlēto DVAV vanadžu priekšnieci Ilgu Vēveri un DVAV 

valdi, kas uz trim gadiem prezidēs no Adelaides un arī Gunāru Bērzzariņu, kuŗš 

karalienes Elizabetes dzimšanas dienā, bija apbalvots ar Austrālijas goda meda-

ļu OAM par nopelniem ilgus gadus strādājot latviešu sabiedrībā. 

  Pēc tam, aicinot Imantu un Astru Kronīšus kūmās, pie reizes „nokristīja” 

grāmatu, kuŗas saturs apraksta DV Adelaides nodaļas darbību pēdējos desmit 

gados. Grāmata bagātīgi illustrēta ar krāsainiem attēliem. Paldies Ilgai Vēverei, 

Rasai Fejai, Jānim Priedkalnam un Jānim Lindbergam par grāmatas sakopoša-

nu.  

      Ēdām, iedzērām un dziedājām kaŗavīru dziesmas no Imanta gatavotās 

dziesmu grāmatas. Klausījāmies Vilkus. Lielā sirsnībā pavadītais laiks likās īss.  

      Nākošā rītā katram bija izdevība izteikt savas domas par DV darbību, 

kad 22 interesenti pulcējās pie „apaļā galda” uz draudzīgām, atklātām pārru-

nām. Turpu, šurpu runājot, izkristalizējās četras pamattēmas: mūsu valoda, mū-

su jaunatne, patriotisms un ārzemju DV nodaļu nākotne. Visi izteica sašutumu 

par referendumu, ka mums par savu valodu vispār jācīnās; kā varam piesaistīt 

jaunatni mūsu darbam un iedvesmot viņus ar šī darba nepieciešamību? Kā varē-

tu atgriezt dzimtenē, vai vismaz piesaistīt mūsu sabiedrībai tos darba spējīgos 

latviešus, kas izbraukuši labāku dzīvi meklēdami pēc 1991. gada, un kas notiks 

ar ārzemju nodaļu naudu, kad vajadzēs slēgt durvis, jo sabiedrība sarūk, noveco 

un jaunie klāt nenāk. 

      Pēc ātrām „BBQ” pusdienām, visi steidzās mājup, gatavoties uz mielas-

tu, kas bija sarīkots lietuviešu namā, lai vanadzes pārmaiņas pēc tiktu atbrīvotas 

no gatavošanas darba un varētu ierasties kā viešņas, sapucējušās pašas savā 

jubilejā. Simts un trīs viesi dzēra šampanieti, baudīja lietuviešu saimnieces klāto 

auksto galdu (jāsaka godīgi, mēs pašas būtu uztaisījušas labāk), klausījās ap-

sveikumus un atkal, protams, dziedāja. Šoreiz Vilki uzstājās ne tikai ar dzies-

mām, bet ievadīja arī dančus, mācīdami tautas dejas, lūgdami arī kādu vecāka 

gada gājuma dāmu, kuŗa polku nebija lēkusi kopš pagājušā gadsimta sešdesmi-

tiem gadiem. Neminēšu nevienu vārdā, bet kad apsēdos, likās, tūliņ sirds izkāps 

pa muti no neparastās piepūles. Kājas arī tādas savādi mīkstas.....Tomēr, prieki 

bez gala. 
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Inta Skrīvere, izejošā DVAV vanadžu priekšniece, apsveic savu pēcnācēju 

Ilgu Vēveri. Blakus Adelaides vanadžu priekšniece Regīna Berķe. 

   

 
Imants Kronītis, Gunta Rudzītis, Artūrs Berķis, Inta Skrīvere, Bruno Krūmiņš  

un Ilmārs Rudaks pie naglu sišanas 



93 
 

 
Artūra Berķa un Juŗa Danča portrets/karikatūra 

 

 
Daļa biedru slēgtā vakarā 

 

        Svētku kliņģeri iegrieza vanagu priekšnieks Imants Kronītis un vanadžu 

priekšniece Regīna Berķis. Runātāji un apsveicēji bija žēlīgi, neizplūzdami liekā 
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daudzvārdībā, un rakstiskos apsveikumus veikli nolasīja Jānis Lindbergs.  

      Kā Pelnrušķītei bija jāsteidzas prom no balles pirms pusnakts, tā arī 

mielasta viesiem vajadzēja taisīties uz māju jau laicīgi, jo svētdiena solīja svētku 

turpinājumu. No rīta vanagiem veltītu dievkalpojumu vadīja diakons Jānis Pried-

kalns, piedaloties DV vīru korim Daugava ar divām dziesmām. Tad, Adelaides 

Latviešu biedrības mūzejā atklāja Māras Kolomitsevas iekārtoto izstādi, veltītu 

DV Adelaides nodaļas 60 gadu darbībai. Šo izstādi varēs apskatīt visā jubilejas 

gada gaŗumā.  

        Ar Latviešu nama sabiedriskā kluba gatavotām pusdienām vēderā, de-

vāmies uz „Tālavas” lielo zāli, noklausīties Vilku koncertu. Vilki ir folkloras grupa, 

kas savā repertuārā specializējās kaŗavīru dziesmās no sirmās senatnes līdz Ot-

rā pasaules kaŗa un partizānu dziesmām, resp. tautas dziesmu, strēlnieku un 

leģionāru muzikālo skatu uz kaŗavīru dzīvi. Senās dziesmas minora gammās 

skan sērīgi, par raudošiem radiem un kaujas laukā balojošiem kauliem. Taču 

izskan arī spīts, tēvzemes mīlestība un varonība; neaizmirsīsim, ka ar seniem 

kuršiem pat mežonīgie vikingi ne labprāt nāca sakaros. 

         Ja tautas dziesmās par kaŗošanu izsakās dzejiski, caur puķēm, tad 20.g.s. 

dziesmās lieto pavisam skaidru valodu ar ironijas, naida un pat humora pieska-

ņu. Ne visās dziesmās saklausāma Zilā Lakatiņa romantika, jo daudzas šīs 

dziesmas pierakstītas no oriģinālo dziedātāju atmiņām un nekur citur nav atro-

damas. Šai daļā senos tērpus nomainījuši moderni krekli un bikses, ar Otrā pa-

saules kaŗa laika cepurēm. 

      Koncerta beigās bija daži pārsteigumi - Edgars Lipors, visu instrumentu 

spēlētājs, svinēja savu 40. dzimšanas dienu; viņa biedri viņu nosēdināja krēslā 

un publikai skaitot, cēla gaisā 40 reizes. Pēc divdesmitās reizes piesteidzās pa-

pildspēki, trīs Jaudzemu brāļi, vīri kā divdurvju skapji, un nu Edgars lidoja gan-

drīz vai līdz griestiem. Pēdējā dziesmā Vilki nokāpa no skatuves, sastājās ap kla-

vierēm un dziedādami un spēlēdami, lēnām sāka tās jaukt ārā, kamēr beidzot 

varēja redzēt āmurīšus lēkājam pa stīgām! (Vai tur bija kāda simbolika? Atgrie-

zies kaŗavīrs, sieviete, atkailināšana?!) Tikpat veikli kā „izģērbuši”, viņi tās atkal 

saveda kārtībā. Tad, visiem dziedot Zilo lakatiņu, Vilki lūdza priekšā sēdošās 

dāmas uz valsi, kam pievienojās vairāki citi pāri, cik jau nu vieta atļāva. Vienrei-

zējs koncerts, kur neviens nevarēja sūdzēties, ka pārmaksājis.  

       Jubileja beidzās pirmdienas rītā, kad DV namā pulcējās gan mājinieki, 

gan sabraukušie viesi uz atvadu brokastīm. Vilki padzīvojās Adelaidē vēl pāris 

dienas, izbaudot pilsētas jaukumus un atpūšoties pirms koncertiem Melburnā, 

Kanberā un Sidnejā. Aizkustinošs brīdis viņiem bija pie plāksnes Migrācijas mū-

zejā, kas piemin trīs Baltijas valstu 41. gadā uz Sibiriju aizvestos tautiešus.  

        Paldies visām čaklām rokām, kas deva savu artavu, lai svētki izdotos tik 

spoži. Kā svinēsim, kad būs 70 gadi, un kā Kronīšu pāris tagad savu laiku aizpil-

dīs?  

       Gunta Rudzītis  

                 Foto: Pēteris Strazds 
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LĀČPLĒŠA DIENAS SARĪKOJUMS  
 

 Lāčplēša dienas sarīkojums notika 12. novembrī Sidnejas Daugavas 

Vanagu namā. Sarīkojums iesākās ar kopīgām pusdienām, pēc kuŗām Austrāli-

jas Daugavas Vanagu zemes valdes priekšsēdis Helmuts Vabulis sniedza pār-

skatu par Lāčplēša dienas nozīmi. 

 Seko izvilkumi no interesantās H. Vabuļa runas.  

 Tālavas valdnieka dēls Rameķis ar nedaudz jātniekiem dzinies pakaļ 

lielam igauņu un krievu pulkam un panācis to, droši cirties iekšā, to nogāžot vai 

izklīdinot. Latvijas atbrīvošanas cīņās kapteiņa Zolta rota, kam ložmetēji nav 

strādājuši, jo pa nakti vējš tajos iepūtis jūrmalas smiltis, vedis savus kareivjus 

durkļu cīņās. Pretinieku atsviedis atpakaļ un satriecis divus lielinieku bataljonus 

un noturējis fronti, kaut gan krituši daudz kareivju un virsnieku, arī pats Zolts. 

 Cīņās latvieši bieži izmantojuši nakti un tumsu. To darījuši senie zemga-

lieši, kas naktī iebruka Rīgas vārtos. Līdzīgā veidā Fridrichs Briedis ar savu strēl-

nieku rotu naktī pielavījušies vācu pozicijām, izgriezuši spraugu dzeloņstiepļu 

žogā un izsituši pretiniekus no viņu pozicijām. Krituši tikai trīs strēlnieki un ievai-

noti astoņi, bet pretiniekiem bijis daudz ievainoto un sagūstīto. Lielauces kaujā 

1919. gada 16. janvārī divas Kalpaka rotas atsitušas ienaidnieka bataljonu un 

eskadronu, bet Bermonta laika cīņās Daugavpils pulks oktobŗa naktī devies uz-

brukumā pāri Rīgas dzelzceļa tiltam. 

 Tā kā latviešiem senos laikos nav bijušas rakstu zīmes, ziņas ņemtas no 

Indriķa vai Atskaņu chronikas, kur rakstīts par Vidzemes latviešu iekaŗotājiem, 

kas uzveikuši leišu sirotājus, kas devušies līdzi krieviem uz Pleskavu. Tajā pašā 

ziemā vidzemnieki cauri Pleskavai ielauzušies Novgorodas novadā un to izpostī-

juši. Visilgāk no senām latviešu ciltīm iekaŗotājiem pretim turējušies zemgaļi, kas 

jau 1106. gadā pretojušies Polockas krievu pulkiem un nogalinājuši 9000 kareiv-

ju. Teikas stāsta par vikingu iebrukumiem Kursā, bet nekad Zemgalē. Chronikas 

stāsta arī par Zobenbrāļu ordeņa kauju pie Saules 1236. gadā un Durbes kauju 

1260. gadā, kur nokāva 150 bruņinieku. 

 Kā aukstasinīgas cīņas piemēru Helmuts Vabulis pieminēja Dardzāna 

vadībā Troickas pulka 1000 vīru atgriešanos Latvijā no Sibirijas. Tam pa priekšu 

braukusi 30 000 vīru liela poļu divīzija ar 30 lielgabaliem, kuŗus sarkanie pierunā-

juši padoties, bet latvieši uzzinājuši, ka sarkano ir tikai pāris simtu, sameklējuši 

lokomotīves un lieliniekiem pateikuši, lai vācas nost no ceļa, ko tie arī darījuši. 

„1000 latvju brīvi tika cauri slazdiem, kuŗos iekrita 30 000 poļu kaŗavīru,” savu 

runu nobeidza Helmuts Vabulis. 

 Pēc runas visi kopā nodziedāja „Svēts mantojums”, tad Daugavas vana-

džu Sidnejas nodaļas priekšniece Gundega Zariņa nolasīja ievadu un izvilkumu 

no Marisa Vētras grāmatas „Div’ dūjiņas” par latviešu cīņām Bermonta laikā. 

 Sarīkojums beidzās ar kopdziesmām, klavieŗpavadījumus spēlēja Rai-

monds Sokolovsks. 

       Juris Krādziņš 
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KANADA 
 

SIMTS LUGU SEŠDESMIT GADOS 
 

 
 

 Daugavas Vanagu teātris Kanadā 8. janvārī Latviešu Centra Toronto Ga-

lerijā svinēja savu pastāvēšanas jubileju un atskatījās uz 60 gadu darbību. Šis ir 

vienīgais latviešu teātris, ja atskaita ģimnazistus, kas vēl pastāv Toronto, pulcinot 

ap sevi Toronto aktieŗu saimi. Tiesa, ka izrādes notiek reti, taču dziesmu svētku 

uzvedumus, kuŗos piepulcina arī aktieŗus, kas nav DVTK biedri, parasti plāno 

DVTK valde un režisori. Tāpat DVTK uz saviem pleciem iznes technisko daļu – 

dekorācijas un apgaismojumu. Tā nākamiem dziesmu svētkiem Hamiltonā 2014. 

gadā tiek runāts par R. Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos”. 

 Atceres vakars bija ļoti labi izdevies, par to lielākā pateicība pienākas 

Cifersonu ģimenei, tāpat roku bija pielikuši citi valdes locekļi. Jolanta Linde – 

Martinsone arī pateicās visiem, kas bija pielikuši roku šai vakara veidošanā. Par 

norisi gādāja Arnis Markitants. Nolasīti tika A. Ritmaņa un G. Vērenieka rakstiskie 

apsveikumi. Teātri jubilejā apsveica Toronto DV valdes priekšsēdis Varimants 

Plūdons, pasniedzot velti – aploksni – no Daugavas Vanagu organizācijas. 

 Ieradušies bija pāri par 50 „teātrinieki” un teātŗa cienītāji, sēžot pie galdi-

ņiem, kas bija dekorēti ar rozēm, degošām svecēm un daudz dažādu program-

mu kopijām no uzvestām lugām. Istabas stūrī bija izveidota maza skatuvīte ar 

mikrofonu un attiecīgu apgaismojumu. Uz galdiem bija bagātīgs ēdamais, jubile-

jas kliņģeri, šampanietis, kafija un citi labumi. Vispārējais apgaismojums atstāja 

mīlīgu iespaidu, ko vislabāk varēja izbaudīt krēslas stundai iestājoties. Klātesošie 

sagrupējās uz skatuvītes un tās priekšā kopējām fotografijām. Tika katram iz-

sniegta pa glāzei šampanieša, lai uzdzertu jubilāram – DVTK. Atkal zibēja zib-
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spuldzes un foto! Tad atpakaļ pie galdiem, nobaudot saldo ēdienu, pēc kā Arnis 

pieteica vakara programmas daļu.  

 

 
Ernests Jurševskis, Inta Purva un Visvaldis Turkis 

 
 

  
  

 Inta Purva pieminēja 1971. gadu, kad tika svinēta DVTK 20 gadu jubileja, 

uzvedot „Sarkangalvīti”. Minēja arī, ka Augusta Kopmaņa veidotā un DVTK atkār-

toti iegūtā trofeja (Teātŗu sacensībās) atrodas Smiļģa mūzejā Rīgā. 

 Maija Ķuze novadīja pašas sacerēto dziesmu par lugas „Nauda” viesiz-
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rāžu brauciena klizmām, kam teksts bija uz iespiestām lapiņām. Un tad pie 

mikrofona stājās viens pēc otra ar teātri saistītie, aiziedami atmiņās gan uz teātŗa 

pirmsākumiem, gan turnejām. It īpaši ir daudz nostāstu par ASV/Kanadas robežu 

šķērsošanu. Izdarības ar muitniekiem un dokumentu pārbaudes ir visai amizan-

tas, lai gan tobrīd tas viss tā nelikās. Taču jāpiebilst, ka šķērsot robežu abos vir-

zienos ir vienmēr izdevies, pārvarot visas grūtības! Programmas daļā ar saviem 

nostāstiem piedalījās kādi astoņi dalībnieki, „aizklīstot pa puķu taciņām” un sa-

gādājot klātesošiem daudz smieklu un jautrības. 

 Tika analizēta īpaši sastādīta anketa ar 13 dažnedažādiem jautājumiem, 

kas izriet no DVTK darbības. Interesanti bija sazīmēt pareizās atbildes. Teātŗa 

priekšniece Sandra Cifersone norādīja, ka DVTK šajos 60 gados ir iestudējis vai-

rāk nekā 100 lugu, no kuŗām 26 režiju vadījis Gunārs Vērenieks.  Pateicība vi-

siem par lieliski izdevušos vakaru! 

        Juris Freijs 

 

 

 

LIELS DEVUMS PALĪDZĪBAI LATVIJĀ  
DV Hamiltonas nodaļas gada sapulce 

  

 Sestdien, 2012. gada 4. februārī Daugavas vanagi un vanadzes Hamil-

tonā pulcējās, lai dzirdētu un izvērtētu pagājušajā gadā paveikto un kopīgi plā-

notu turpmāko darbību. Ar gadiem organizācijas biedru skaits mazinājies, bet 

rosība nodaļā vēl ir ļoti spraiga.  

 2012. gadu iesākot nodaļā ir 76 biedri – 30 vanagi un 46 vanadzes. Ga-

da sapulcē piedalās trešā daļa biedru. Ar klusuma brīdi tiek pieminēti 2011. ga-

dā mūžībā aizsauktie nodaļas biedri: Oskars Bērztīss, Zenta Mazpole, Elma Mi-

niāte, dr. Irēne Zeltiņa un Albertīne Loja. 

 Nodaļas priekšsēdis Edmunds Pulciņš sveic DVKV priekšsēdi Juri Eglīti 

un visus nodaļas biedrus un viesus. Par sapulces vadītāju ievēl Arvīdu Kalupnie-

ku un par sekretāri Rasmu Tēraudu. Seko nozaŗu ziņojumi, kas liecina, ka vanagi 

un vanadzes ir ļoti sekmīgi darbojušies. Bez ik mēneša nodaļas valdes un vana-

džu kopas sanāksmēm, kuŗās ik reizi piedalās 15-20 vanadzes, ir izkārtoti daudz 

un dažādi sarīkojumi: viras un pankūku pusdienas, „Pūpolu tirgus”, kuŗā priekš-

nesumus sniedza Latviešu skolas Hamiltonā bērni, Kurzemes cietokšņa atcere, 

nodaļas gada svētku sarīkojums un plašais Latvijas valsts svētku sarīkojums ar 

sekojošām siltām pusdienām ap 100 viesiem pie skaisti klātiem galdiem. Par 

pusdienām sarīkojumos gādāja vanadzes, kopas vadītājas Noras Pulciņas un 

saimnieces Ilgas Andersones vadībā. Tāpat vanadzes palīdzēja draudzes dāmu 

komitejai sarūpēt kafijas galdu pēc kopīgā baltiešu 14. jūnija atceres dievkalpo-

juma. Ļoti aktīvi piedalījās arī DV Kanadā vanadžu valdes rīkotā pīrāgu cepšanas 

talkā un to pārdošanā Jāņu sarīkojumā Sidrabenē. DVK vanadžu sarīkojums 
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„Vasarai aizejot” nebūtu iespējams bez Hamiltonas vanadžu līdzdalības. Visu 

sarīkojumu izkārtošanā piedalās gan vanagi, gan vanadzes. Daugavas vanagiem 

un vanadzēm ir laba sadarbība ar citām latviešu organizācijām Hamiltonā, viens 

otram izpalīdz dažādos gadījumos un vajadzībās. Tāpat vanagi un vanadzes ir 

biedri citās organizācijās: Latviešu biedrībā, Latviešu skolā, Gaidu organizācijā, 

draudzē, pensionāru apvienībā un arī pilda uzdevumus DVKV valdē. Trīs līdz 

četras reizes gadā grupiņa DV Hamiltonas nodaļas biedru dodas uz Latviešu 

centru Toronto, lai palīdzētu sagatavot un pasniegt svētdienu azaidu. 

 Pie DV nodaļas darbojas tautas deju kopa „Vainadziņš”, kas sadalās trīs 

grupās, un kuŗa pagājušā gada jūnijā atzīmēja 35 gadu sekmīgu darbību Baibas 

Bredovskas un citu palīgu vadībā. Sporta kopā ir novusa sekcija, to vada Modris 

Žulps. Vīru ansamblis Alfrēda Grīnberga vadībā ir zaudējis vairākus dalībniekus 

gan slimības dēļ, gan šķiroties no šīs zemes gaitām, tomēr vēl darbojas mazākā 

sastāvā. 

 Hamiltonas vanagi un vanadzes rūpējas par latviešu sabiedrību, atbal-

stot latviešu jaunatni: Latviešu skolu, skautu-gaidu darbību, vasaras skolas un 

nometnes un organizētos jauniešu braucienus uz Latviju, apciemojot slimos un 

vientuļos tautiešus gan mājās, gan aprūpes namos un arī Kristus dārzā. 

 Liela vērība tiek dota aprūpei Latvijā vecajiem un slimajiem leģionāriem, 

daudzbērnu un audžuģimenēm, krizes centriem un citiem grūtībās nonākušiem. 

Ir atbalstīta bāreņu vasaras nometne „Pasaka” Latvijā, Okupācijas mūzejs, „Sar-

gi Latviju un valodu” un „Tribute to Liberty” pieminekļa būve Otavā.  

 2011. gadā no nodaļas palīdzības darbam uz Latviju tika nosūtīti pāri par 

$28 000 un 70 saiņu ar lietotām drēbēm, apaviem, skolas piederumiem, grāma-

tām u. c. Palīdzības un aprūpes darbs turpināsies, cik vien tas būs pa spēkam 

nodaļas biedriem. Tiek parakstītas vairākas kartītes ar uzmundrinājuma vārdiem 

un laba vēlējumiem saslimušajiem nodaļas vanagiem un vanadzēm. 

 DV Hamiltonas valde izsaka sirsnīgi pateicību sabiedrībai par doto uzti-

cību un visiem ziedotājiem par materiālo atbalstu, jo bez tā aprūpes darbs nebū-

tu veicams. 

 DV KV priekšsēdis Juris Eglītis pateicas DV Hamiltonas nodaļai par čak-

lo un nozīmīgo darbu un pastāsta par pagājušā gada nogalē notikušajām DV 

priekšnieka un vanadžu priekšnieces vēlēšanām. Jaunievēlētais DV priekšnieks 

ir atvaļinātais admirālis Andrejs Mežmalis, kuŗš tagad dzīvo Latvijā un vanadžu 

priekšniece ir mūsu Kanadas vanadžu vadītāja Gunta Reynolde no Toronto. 

 Andrejs Mežmalis ļoti daudz dara, lai tautieši aktīvi piedalītos referendu-

mā 18. februārī un balsotu PRET krievu valodas ieviešanu Latvijā kā otru valsts 

valodu un lūdz ziedot, lai varētu plašsaziņas līdzekļos Latvijā mudināt visus pie-

dalīties šajā referendumā kam rūp latviešu valodas saglabāšana un Latvijas 

valsts pastāvēšana. 

 Juris Eglītis un Edmunds Pulciņš arī atkārto šo aicinājumu, norādot cik 

nozīmīgs vai pat izšķirošs var izrādīties šis balsojums. Hamiltonā Latviešu biedrī-

bas priekšnieks Arnolds Smiltnieks ir sarunājis autobusu, kas 18. februārī aties 
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no biedrības nama braucienam uz Toronto. Tā kā nevar būt aizbildinājums, ka 

nevar nokļūt uz balsošanas vietu. 

 Ar kopīgi nodziedāto Daugavas Vanagu dziesmu oficiālā gada sapulce 

beidzas, bet spraigas pārrunas un sadraudzība turpinās pie kafijas un līdzatnes-

tajiem groziņiem. Vanadžu kopas vadītāja Nora Pulciņa mīļi aicina visus piedalī-

ties nākošajā vanadžu sarīkojumā 12. februārī pēc dievkalpojuma – „Sirsniņu 

dienas” pusdienās, kam sekos arī priekšnesumi. 

       Elga Dāboliņa 

 

 
 

LATVIJA 
 

LATVIJAS SKOLU JAUNATNES KONKURSS -    

O. KALPAKA PIEMIŅAI  
 

 Kalpaka piemiņas dienā, 6 martā noslēdzās ceturtais Latvijas skolu jau-

natnes literārās jaunrades konkurss, kas veltīts Oskara Kalpaka piemiņai. Šogad 

tas notiek Kalpaka 130. jubilejas gadā. Konkursu rīko Daugavas Vanagu biedre, 

Sarma Dreimane, filoloģe un uzņēmēja. Viņas vadībā arī darbojas pirmskolas 

bērnu dārzs un apmācības centrs, Daugavas Vanagu īpašumā, Slokas ielā 122.  
 

 
Kalpaka rakstu konkursa vērtētāji, atbalstītāji un apbalvotie studenti 

Pirmā rindā no kreisās: Mārtiņš Stirāns, Alla Štolcere, Pārsla Mežciema, Kaiva Krastiņa,  

Inese Vaidere, Andrejs Mežmalis, Silvija Kaugere un Sarma Dreimane 

 

 Konkursa noslēgums tradicionāli noritēja Oskara Kalpaka Tautas daiļ-

amatu pamatskolā. Konkursa patronese, Eiroparlamenta deputāte Inese Vaide-
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re, jau ceturto gadu, piešķīra laureātiem galveno balvu – apmaksātu braucienu 

uz Eiropas Parlamentu Briselē. Viņa pauda patiesu prieku par jauniešu paveikto: 

„Man ir prieks skatīties uz skolēniem, kuŗiem ir šī milzīgā laime uzaugt neatkarīgā 

valstī, mūsu Latvijā un veidoties par brīvām personībām. Oskars Kalpaks neat-

laidīgi cīnījās par šo sapni. Viņa drosmi un patriotismu mēs katrs varam mācīties 

vēl šodien, lai grūtos brīžos smeltos spēku un gaišumu,” konkursa noslēguma 

pasākumā teica Inese Vaidere. Šogad savu financiālo atbalstu konkursam snie-

dza arī Daugavas Vanagu centrālā valde. Tāpat dāvanas bija sarūpējusi biedrība 

„In Patria Credere” un Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs. 

 Savu sāpi par notiekošo Latvijā un tās laukos pauž Rāvas ciema pamat-

skolas 9. klases skolniece Edīte Štrāla. Viņa raksta: „Dzīve Rāvā ir mierīga, jo 

cilvēku ir palicis ļoti maz. Tas ir galvenokārt darba trūkuma dēļ. Šeit palikuši vairs 

tikai veci cilvēki un tās ģimenes, kuŗās ir bērni, kas mācās Rāvas pamatskolā. 

Man ir bail pat iedomāties, kā šeit būs, kad skolu likvidēs. Droši vien Rāvu pame-

tīs arī atlikušās ģimenes. Un tad būs palicis tikai tukšums. Ja tāpat notiks visā 

Latvijā – mazās skolas tiks slēgtas un cilvēki ar visiem bērniem aizbrauks.(...)." 

Un viņa jautā „Kāda tad nozīme bija tam, ka Jūs, Kalpaka kungs, cīnījāties par 

labāku nākotni Latvijai? Tam, ka Jūs kritāt, lai tikai Latvija būtu brīva? Ja latviešu 

valodas vairs nebūs, nebūs arī latviešu, un visbeidzot – nebūs arī pašas Latvi-

jas." 

 Cesvaines vidusskolas 11. klases skolniece Agnija Kārkliņa konstatē: „... 

katrā nākamajā paaudzē būs kādam dzimtene jāizpērk. Šī zeme tāda vienīgā, ar 

senču sviedriem un asinīm apslacīta. Katra pilsoņa mantojums svēts." 

 Savu ticību Latvijai pauž O. Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolas 7. 

klases skolniece Ance Vilnīte: „Es iztēlojos, kā pulks jaunu, staltu puišu, kam vēl 

visa dzīve priekšā, stāv manas skolas pagalmā un klausās sava pulkveža, vēlāk 

jau varoņa, runās un pavēlēs. Tāpat kā putni kāsī lidojot klausa savu vadoni, tā 

arī viņi to dara. Šos jauniešus vadīja Oskars Kalpaks, bet kas vadīja viņu pašu? 

Kas pulkvedim deva spēku? Ticība. Valstij, kuŗai mēs ticam. Valstij, kuŗai viņš 

ticēja, manai un Oskara Kalpaka brīvības un mīlestības zemei – Latvijai." 

 Stāsta konkursa idejas autore, filoloģe un uzņēmēja Sarma Dreimane: 

„Konkursam tika iesūtīti 80 darbi no visas Latvijas. Kā labākie tika atzīmēti 25 

skolēnu darbi, no kuŗiem pieci ir kļuvuši par galvenās balvas ieguvējiem. Galve-

nās balvas šogad saņēma:  

 Edīte Štrāla Rāvas pamatskolas 9. klases skolniece, Agnija Kārkliņa 

Cesvaines vidusskolas 11. klases skolniece, Dace Metēja Skrundas vidusskolas 

12. klases skolniece, Ance Vilnīte O. Kalpaka TD pamatskolas 7. klases skolnie-

ce un Katrīna Blūma Gulbīšu vidusskolas 7. klases skolniece.  

 Konkursa labāko darbu autori saņēma veicināšanas balvas par veiksmī-

gu startu literārās jaunrades konkursā. Latvijas izjūta un dziļš patriotisms ir visu 

konkursa darbu pamatā, skolēnu radošā darba rezultāti paliek kā skaists veltī-

jums lielajā jubilejā pirmās Latvijas armijas pulkvedim Oskaram Kalpakam.  

 Konkursa darbus  vērtēja un rezultātus apkopoja žūrijas komisija, filolo-



102 
 

ģe, uzņēmēja Sarma Dreimane, profesore Ina Druviete, O. Kalpaka TD mākslas 

pamatskolas direktore Alla Štolcere,  O. Kalpaka piemiņas fonda valdes loceklis 

Mārtiņš Stirāns, atvaļinātais admirālis, DVCV priekšsēdis Andrejs Mežmalis, „Lat-

vijas Avīzes” projektu vadītāja Pārsla Mežciema, NVO „In Patria Credere” valdes 

priekšsēde Silvija Kaugere, izdevniecības „Jumava” valdes priekšsēdis Juris 

Visockis, O. Kalpaka piemiņas fonda valdes locekle Kaiva Krastiņa un uzņēmējs 

Linards Počs." 
        Sarma Dreimane 

 

 
 

LATVIJAS AUDŽUĢIMEŅU BIEDRĪBA  
(Brīvā Latvija) 

 

Šis mazais cilvēks man ir uzticēts, 

Un nevaicājiet man par pienākumiem citiem...(Ārija Elksne) 

 

 Rīgas Latviešu biedrības nams 7. decembŗa rītā bija lielu un mazu ļaužu 

pilns, te valdīja čalas, prieks un pacilājuma satraukums. Latvijas Audžuģimeņu 

biedrība bija pulcinājusi savējos uz eglīti, gaidīja ierodamies Valsts prezidentu un 

Ziemsvētku vecīti. Lielajā zālē galds pie galda, uz tiem pīrādziņi, kārumi, limonā-

de – viss, kas šādos svētkos pienākas. Noteiktajā stundā ieradās gan prezidents 

ar dzīvesbiedri, gan vecītis un vēl rūķi, zvēri, televīzijas un preses žurnālisti. 

Svētki varēja sākties. Biedrības priekšsēde Ilze Golvere tos atklāja ar īsu, bet jo 

izjustu sveicienu: „Novēlu mums visiem prieku, mieru, pacietību un pāri visam - 

mīlestību. Novēlu mūsu bērniem izaugt par krietniem savas valsts pilsoņiem!” 

 Pirms tam viņa žurnālistiem bija pastāstījusi par  skaudro īstenību, ar ko 

jāsastopas audžuvecākiem un aizgādņiem, kas uzņēmušies rūpes dažkārt par 

svešu cilvēku atvasēm. Skaitļi ir šādi: audžuģimenēs aug 884 bērni, aizbildniecī-

bā – 5565, institūcijās, t.i., bērnunamos u. c. – 1788. Pabalsts no valsts aizbild-

nim ir Ls 32,- mēnesī par katru bērnu (salīdzinājumam – iztikas minimums vie-

nam Latvijas iedzīvotājam ir Ls 174,27!). 

 Pabalsts audžuģimenei neatkarīgi no bērnu skaita – Ls 80,-. Saprotamā 

kārtā liela pateicība pienākas sponsoriem, kam I. Golvere no sirds pateicās. Arī 

Daugavas Vanagu organizācijai un jo īpaši tās līdzšinējam vadītājam Jurim 

Augustam, kas aizvadītajā vasarā tiekoties ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu, 

šim jautājumam veltīja daudz vērības. 

  Valsts prezidents ar dzīvesbiedri Dr. Daci Seisumu bija izlēmuši šo 

sestdienas priekšpusdienu būt kopā ar bērniem, par kuŗiem gādā cilvēki, kam 

vārdi mīlestība un rūpes ir piepildīti ar pilnīgi reālu saturu. 

 Andris Bērziņš: „Pasaule mainās un ne jau vienmēr uz labu. Cilvēki pār-

vietojas. Un ne jau vara būs tā, kas noturēs valsti. Tikai ģimenes. Un ģimene, 

bērnība vienmēr būs tā vieta, kur atgriezties. Arī man pašam tā ir.” Prezidents 
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pirmkārt aicināja pielikt visas pūles, lai bērni iegūtu izglītību un novēlēja, lai it 

visās lietās virsroku pār naidu ņem mīlestība. Un, saprotams, atzina, ka no valsts 

puses daudz  vairāk jābalsta šie bērni un viņu ģimenes. 

 Kā zināms, valsts tiesībsargs Juris Jansons nācis klajā ar priekšlikumu 

likvidēt bērnunamus. Vienīgā alternātīva ir audžuģimenes. Lieki teikt, cik plašs un 

sarežģīts būs šis process, šis aizlaistais lauks. Vēlēsim veiksmi visiem tiem, kam 

tas būs jāsakopj – kā pienākuma, tā sirds balss vadītiem! 

       Ligita Kovtuna 

 

 

 

PAMATS VEIKSMĪGAI SADARBĪBAI NĀKOTNĒ  
 

 Tā kā Daugavas Vanagu centrālā valde ir tikusi pie jauna priekšnieka 

Andreja Mežmaļa, tad DVL Jaunatnes nozares aktīvākie biedri „ķērās vērsim pie 

ragiem” un 2012. gada 17. janvārī sarīkoja tikšanos ar viņu. Tikšanās galvenais 

mērķis bija tuvāk iepazīt vienam otru un noskaidrot, kā nākotnē sadarbosimies. 

Svarīgi ir arī minēt faktu, ka pirmoreiz Daugavas Vanagu pastāvēšanas vēsturē 

centrālās valdes prezidijs konstruējas Latvijā, kas tuvākajos gados var radīt vese-

līgu augsni lieliskai sadarbībai starp organizācijas augstāko vadību un jaunie-

šiem. Sanāksmē piedalījās DV CV priekšnieks A. Mežmalis, DVL Jaunatnes no-

zares vadītājs Guntis Brencāns, kā arī DVL nodaļu jauniešu pārstāvji – Mārtiņš 

Auziņš, Edgars Engīzers, Agnese Ziemele, Agija Ozoliņa, Laura Millere. 

 

 
Ap galdu sēž (no labās): Andrejs Mežmalis, Māris Ruks, Laura Millere, Mārtiņš Auziņš, 

Edgars Engīzers, Agnese Ziemele un Agija Ozoliņa     Foto: Guntis Brencāns 
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 Sarunas gaitā vispirms A. Mežmalis jauniešiem izskaidroja savu izvēli 

par labu A. Staklim un I. Švānfeldam un pārējiem DV CV prezidija locekļiem, bet 

vēlāk aptuveni iezīmējās tuvākā laika sadarbības vadlīnijas, uzsvaru liekot uz 

jauniešu iespēju darboties informātīvā jomā. A. Mežmalis ierosināja, ka jaunieši 

varētu noklausīties un pasniegt tālāk viņa sagatavoto referātu par Latviešu leģi-

onu, kas varētu būt lielisks materiāls, lai informētu skolu jaunatni gan par vēstu-

riskiem jautājumiem, gan Daugavas Vanagu dibināšanu un pašreizējo darbību. 

Īpaši svarīgi būtu ar šādiem referātiem jaunāko paaudzi iepazīstināt laikā pirms 

gaidāmā referenduma par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, kā arī 

pirms 16. marta, kas ik gadu ir datums, ap kuŗu tiek vērptas dažādas polītiskas 

intrigas. 

 Vairākkārt tika uzsvērts, ka Daugavas Vanagi nav polītiska organizācija, 

bet, distancējoties no polītiskiem spēkiem, būtu svarīgi paust savu viedokli Latvi-

jai un latviešu tautai svarīgos jautājumos. Šajā jomā savu atbalstu solīja sniegt 

vairāku grāmatu autors, filoloģijas doktors Māris Ruks, kuŗš ar Daugavas Vana-

giem saistījies gluži nesen, bet labprāt iedziļinās organizācijas problēmās. M. 

Ruks ierosināja arī, ka jaunieši varētu aktīvi piedalīties DV iekšējās un ārējās in-

formācijas darbā. 

 A. Mežmalis arī pieminēja, ka par pozitīvu uzskatāmi G. Brencāna cen-

tieni pakāpeniski vienot divas Latvijā pastāvošās Daugavas Vanagu organizāci-

jas – ja ne ar ātru apvienošanos, tad vismaz pakāpeniski. Pašlaik par lielāko pa-

radoksu uzskatāms fakts, ka vienā no aktīvajām organizācijām ir jaunieši - otrā 

vanadzēni. Normālos apstākļos Jaunatnes nozarei vajadzētu būt secīgam vana-

dzēnu darbības rezultātam, bet pēdējo gadu praktiskā pieredze diemžēl rāda ko 

citu – nenotiek pakāpeniska pāreja no vanadzēniem uz jauniešiem, līdz ar to 

Daugavas Vanagu nākotne var tikt nopietni apdraudēta. 

 Pārrunājām arī jautājumus, kas skaŗ jauniešu nozīmi Daugavas Vana-

gos, iespējas organizācijas ietvaros radīt kādu savu pelnītāju uzņēmumu vispā-

rējai ienākumu gūšanai, kā arī nospraužot nākamo DVL JN un DV CV priekšnie-

ka tikšanos šī gada 31. janvārī. 

       Laura Millere 

       DVL Daugavgrīvas nodaļa 

 

 

 

BIEDRĪBAS „PAR LATVIEŠU VALODU”  
A T S K A I T E 

 

 Par saziedotiem līdzekļiem kampaņas laikā veikti šādi pasākumi: Vis-

pirms biedrība „Par latviešu valodu” (turpmāk – PLV) izstrādāja kampaņas saukli 

„Celies un ej” un logo (degošu krēslu). Pēc tam tika noformēta interneta mājas 

lapa www.celiesunej.lv: atvērtās saites lapā – 21/855; kopējais apmeklējums ak-

cijas laikā sasniedza 14 864. Tika izvietotas interneta reklāmas ar saiti uz kam-

http://www.celiesunej.lv/
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paņas mājas lapu (Māra Ozoliņa iniciatīva) www.jauniauto.lv un www.city24.lv (2 

dizaini, 5 izmēri), kas bija sadarbības rezultāts ar studentiem/korporācijām. Dru-

kātā presē tika iekļautas reklāmas 29 nacionālos un reģionālos laikrakstos, kā arī 

preses paziņojumos un publikācijās. Radio reklāmas tika pārraidītas 408 reizes, 

izmantojot 6 nacionālās raidstacijās (286 reizes) un 4 reģionālās raidstacijās 

(122 reizes). Papildus jau minētam, „facebook” www.facebook.com/celiesunej 

piesaistījām aktīvus 780 sekotājus, kas bez šaubām palīdzēja laist kampaņas 

materiālus tālāk tautā, tā piesaistot 2061 cilvēku no 10 valstīm, kas laida ziņas 

atkal tālāk ieinteresētajā publikā. Piemēram, bija „Viral reach 8185” unikālie lieto-

tāji, kas redzējuši lapas informāciju, ko “like”-ojis, publicējis, komentējis kāds no 

viņa draugiem un varbūt laidis tālāk. Līdzīgi, twitter (twitter.com/celiesunej) bija 

pieslēgušies 196 sekotāji, kas bez šaubām laida informāciju tālāk. Pie Drau-

giem.lv (www.draugiem.lv/celiesunej) bija 90 sekotāju un saņēmām 117 ieteiku-

mus. Pie YouTube (www.youtube.com/celiesunej) bija pieslēgušies 2947 sekotā-

ji/atbalstītāji no dažādām grupām/individiem, kas arī laida ziņas tālāk, tā palīdzot 

ar informācijas izplatīšanu. Tāpat pie Bit.ly (bitly.com) bija atvērtas 2680 saites 

un publicētās saites akcijas laikā sociālajos tīklos, tur bija apskatītas 2887 - 5 

valstīs ar 18 699 „klikiem”. Papildus - Twibbon (nozīmīte uz profila bildes) 

(twibbon.com/cause/CELIES-UN-EJ-3/) nozīmītes bija pievienotas 336 reizes un 

no tiem 243 bija unikālie lietotāji.  

 „Celies un ej” kampaņā bija arī izgatavoti un izvietoti 10 lielie plakāti, 

izdalītas 10 000 uzlīmes Removable 3 krāsās 3 veidi un iespiestas/izdalītas  

419 000 aģitācijas 3-krāsainas skrejlapas. Š. g. 9. februārī kampaņas ietvaros 

tika arī noorganizēta preses konference viesnīcā „Radi un draugi” ar piecu sa-

biedrībā ievērojamu personu līdzdalību un sabiedrībā pazīstamu cilvēku klātbūt-

ni, kā arī televīzijas un preses pārstāvjiem, pavisam piedalījās ap 30 cilvēku, kas 

tika intervēti un atbalstīja „Celies un ej” kampaņu ar uzrunām un intervijām. Kopā 

ar studentu korporācijām internetā bija noorganizēti vairāki videoklipi. Tika izga-

tavoti un izdalīti 1000 auto karodziņi, kuŗi bija labi redzami referendumā dienā. 

Noorganizējām referenduma dienā portālā „Draugi.lv” aptauju „kāpēc tu balsoji 

pret”, kā rezultātā iegūti labi analītiski dati. 

 Jāpiezīmē, ka jutām lielu pretimnākšanu no daudzām firmām un mēdi-

jiem, jo citādāk izmaksu summa būtu apm. divas reizes lielāka. Paldies mūsu 

sadarbības partneriem: SIA MOOZ!, Deep White, Initiative Latvia, tipografijām 

„Zelta rudens” un „Dardedze”, kuŗas strādāja pat naktīs, lai paspētu laikā ie-

spiest skrejlapas, studentu korporācijām, dažādu organizāciju entuziastiem, kuŗi 

izplatīja mūsu materiālus, kā arī Media Pasts, kas nodrošināja skrejlapu izplatī-

šanu gandrīz 400 tūkst. adresātiem visā Latvijas territorijā  

 Kampaņas efektivitāte. Kopumā kampaņas laikā veikto pasākumu 

efektivitāte ir bijusi augsta, par ko liecina sekojoši pozitīvi rezultāti (skat. grafiku): 

http://www.jauniauto.lv/
http://www.city24.lv/
http://www.facebook.com/celiesunej
http://twitter.com/celiesunej
http://www.draugiem.lv/celiesunej
http://www.youtube.com/celiesunej
http://bitly.com/
http://twibbon.com/cause/CELIES-UN-EJ-3/
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Kampaņas ietekme 

uz balsojumu 

18.februāra referendumā
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PAR grozīj PRET grozīj Nezina / nederīgi

biļeteni

Nepiedalās

%

25.01.12. aptauja 18.02.12. balsojums
 

  

 Saskaņā ar 23. februārī Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātiem bal-

sošanas rezultātiem varam secināt: 

 Pirmkārt. Ir izdevies panākt 71,13% balsstiesīgo dalību. Ir panākts aktivi-

tātes pieaugums par 14,3%, jo 25. janvārī „Latvijas fakti” veiktajā aptaujā 

piedalīties referendumā domāja tikai 56,5%, pārējie svārstījās vai nevēlē-

jās piedalīties. Tā ir aktīvākā dalība neatkarības laikā kopš 1993. gada 5. 

Saeimas vēlēšanām (89,9%). 

 Otrkārt. Kampaņa ir panākusi, ka PRET grozījumiem Satversmē nobal-

sojušo skaits trijās nedēļās pirms referenduma ir pieaudzis par 217 000+ 

pilsoņiem, kas sastāda 14,1%. Tātad – maksimāli samazināts to skaits, 

kuŗi nezināja kā balsot un par 8,4% samazināts pasīvo skaits.  

 Treškārt. PAR krievu valodu kā otro valsts valodu nobalsojušo proporci-

ja nav mainījusies, pieaugums tikai 0,1%. Šeit pretējās puses kampaņā 

izlietotie līdzekļi, kas aktivitātes un apjoma ziņā bija krietni lielāki, nav 

vainagojušies panākumiem. Kopumā no visiem balsstiesīgajiem Latvijas 

pilsoņiem tikai 273 347 (17,75%) nobalsoja PAR krievu valodu, kā otru 

valsts valodu. Tāpēc varam pieskaitīt pie pozitīvā rezultāta vēl „x” no 

28,9% nepiedalījušos pilsoņu, kuŗi atteicās balsot par krievu kā otro 

valsts valodu. 

 Mums nav šaubu, ka pozitīvie rezultāti daļēji ir arī mūsu kopējās „Celies 

un ej” kampaņas nopelns, ko financēja šīs kampaņas atbalstītāji. Visiem tiek iz-

teikts liels PALDIES par līdzdalību un atbalstu. Tas arī pierāda, ka šī „Par latviešu 

valodu” („Celies un ej”) akcija, ko atbalstīja visa Daugavas Vanagu saime plaša-

jā pasaulē, ir devusi konkrētus panākumus. Tie pamatā jau bija skaidri definēti 

1945. gadā, ka kritiskā brīdī mums nepieciešams „vienot un saistīt visus pozitī-

vos spēkus, cēlākos nodomus un centienus, apzinoties, ka organizētā vienībā ir 
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spēks, kas dod garantiju vislabākajiem panākumiem.”  

 Par financēm. Esam saņēmuši ziedojumus sekojoši: 1145 EUR;  

32 273,21 LVL; 980 USD un 6 000 SEK (kopā =34 067,48 LVL). No tiem – 

26,45% sastāda fizisko personu ziedojumi. Kampaņas „Celies un ej” latviešu 

valodas atbalstam iepriekšminētiem pasākumiem iztērēti 29 294,10 LVL. Kontā 

atlikums ir 1 145 EUR un 3968,68 LVL.  

 Saziedotā summa bija tieši tik liela, cik bija nepieciešams tās efektīvai 

apgūšanai tik īsā laikā un tādā veidā, ka mūsu aicinājums nonāca dažādos vei-

dos un pat vairākkārtīgi katrā mājā un katram balsotājam pieejamākajā un inte-

resantākajā formā. Atlikums ir sēklas nauda turpmākam darbam latviešu valodas 

labā. 

 Kopsavilkums. Pateicoties visu līdzdalībai referendumā: domās, vārdos, 

darbos, ar financējumu, latviešu tauta atkal ir izcīnījusi vienu gaišo uzvaru! Mūsu 

pretinieks, izmantojot apzināti okupācijas laikā radīto demografisko situāciju un 

pielietojot viltīgi visdažādākos paņēmienus, gribēja panākt savu mērķi – vājināt 

latviešu nācijas pamata - valodas nozīmību Latvijā un radīt nestabilu situāciju, 

sanaidojot tautas un sašķeļot sabiedrību, lai pēc tam vieglāk varētu īstenot savas 

sociālekonomiskās intereses stratēģiski svarīgā territorijā. Taču šis provocētais 

referendums panāca pretējo - latviešu aktivizēšanos, vienotību par kopīgām vēr-

tībām, pašapziņas celšanos. Vēl vairāk, beidzot runājam par to, par ko jau sen 

vajadzēja:  

• par veicamajiem darbiem cittautiešu aktīvākai integrācijai;  

• par kopējas informatīvās telpas izveidi un paplašināšanu, tā ma-

zinot Krievijas propagandas ietekmi; 

• par latviešu valodas nozīmības celšanu sabiedrībā; 

• par izglītību latviešu valodā un par patriotisko audzināšanu Latvi-

jā un ārpus tās.  

 

 Mūsu ieroči šajā cīņā bija godīgi un atklāti, ar to mēs varam lepoties. 

Mēs varam lepoties ar saviem izcilajiem sasniegumiem starptautiskajā sabiedrī-

bā. Pasaulē ir ļoti maz tautu, kuŗām būtu tik daudz talantu, ievērojamu sasnie-

gumu, līdzdalība pasaules notikumos, rēķinot vidējo uz vienu iedzīvotāju. „Lat-

vieši ir visur”, tāds nosaukums ir Otto Ozola grāmatai. Tā ir patiesība, tādi ir fakti 

par mums, latviešiem. Vienmēr atcerēsimies to. 

 Par turpmāko. Saskaņā ar statūtiem biedrības darbības mērķis ir sa-

biedriskā labuma darbība, kas vērsta uz Latvijas valsts suverenitātes stiprināša-

nu un latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas saglabāšanu un kopšanu, vei-

cinot Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēstu-

risko atmiņu.  

 Tuvākie plāni. Vispirms nepieciešams apzināt valstī esošo situāciju šajā 

jomā un kopā ar speciālistiem atrast to mūsu nišu, kuŗā visvairāk varam ko darīt. 

13. martā mums ir paredzēta kopēja sanāksme ar Valsts valodas centra un Lat-

viešu valodas aģentūras speciālistiem un Saeimas deputāti Inu Druvieti. Šajā 
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sanāksmē apspriedīsim PLV iespējas iesaistīties projektos un pasākumos, kuŗi 

veicinātu latviešu valodas attīstību kā Latvijā, tā ārzemēs. Pēc tam, saskaņojot 

iespējas un vajadzības, sastādīsim darbības plānu, lai turpinātu referendumā 

iesākto darbu jau paplašinātā veidā. Domājam piesaistīt arī jaunus biedrus, kuŗi 

vēlas un var dot savu ieguldījumu šajā lietā. Plānojam vairākos jautājumos sa-

darboties arī ar Latvijas Okupācijas izpētes biedrību (LOIB), kuŗai atsevišķi dar-

bības uzdevumi ir līdzīgi, kā arī ar Izglītības un zinātnes ministriju. Par mūsu akti-

vitātēm informēsim Jūs arī turpmāk. 

 Latviešu valodas aizstāvībai referenduma kampaņas laikā ziedojuši: 

Juridiskās personas. Austrālijā: Austrālijas Daugavas Vanagu valde (DVAV), DV 

Kanberas nodaļa, DV Sidnejas nodaļa, DV Adelaides nodaļa, DV Brisbanes no-

daļa. Kanadā: Kanadas Daugavas Vanagu valde (DVKV), DV Toronto nodaļa, 

DVCV Latvija fonds, DV St. Catherines nodaļa. Anglijā: DVF, Viesnīca „Radi un 

draugi”, Mančesteras ev. lut. draudze, DVF Birminghamas nod., DVF Boltonas 

nod., DVF Donkasteras nod., DVF Koventrijas nod., DVF Londonas nod., DVF 

Nottinghamas nod., DVF Stokportas nod., DVF Svansijas nod., DVF vanadzes. 

Īrijā: Korkas latviešu skolas vecāki. ASV: DV apv. Florida, Iowas latviešu saime, 

DV apv. Klīvlandē, DV apv. Indianapolē, DV apv. Floridā, Vašingtonas latvieši, 

DC latvieši, Monako latviešu evaņģel. luterāņu draudze, Latviešu kultūras centrs 

„Happy canyon”, kultūras b-ba Tilts, DV apv. Dienvidkalifornijā, Dienvidkaliforni-

jas latviešu b-ba. Norvēģijā: Norvēģijas latviešu biedrība; Zviedrijā: Latviešu pen-

sionāru b-ba; Jāņa un Elfrīdas Rutku piemiņas fonds. Latvijā: DVL vanadzes, DV 

CV pārstāvniecība Latvijā, b-ba „Gods kalpot Latvijai”, z/s Dravnieki, z/s Cesvai-

ne, Latviešu virsnieku apvienība, Anglijas Daugavas Vanagu biedrība Rīgā. 

Daugavas Vanagu kopējā ziedojumu summa: 24 157.74 LVL. 

Tai skaitā: Anglija - 57.38%, ASV - 20.91%, Kanāda - 11.03%, Austrālija - 7.38%, 

Latvija - 2.71%, Zviedrija - 0.59%. Šeit nav pieskaitīti divi sūtījumi no Austrālijas, 

kas pienāca 3 dienas pēc referenduma ar norādi, ka tos izlietot tikai pēc viņu 

norādījumiem. 

 Ziedojušas arī daudzas fiziskās personas. Taču diemžēl vārdus nevaram 

minēt, jo dažiem par viņu vārdu publiskošanu ir iebildumi.  

 Biedrības „Par latviešu valodu” dibinātāji: 

 A. Austers, A. Mežmalis, A. Salnājs, M. Slokenbergs, R. Pazdere 
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VĀCIJA 
 

DAUGAVAS VANAGU VĀCIJĀ LATVIEŠU SKOLIŅA  
 

 
„Bērzaine” 

 Daugavas Vanagu Vācijā centrā „Bērzaine”, kas atrodas Vācijas pilsētā 

Freiburgā, š. g. janvārī darbību uzsāka latviešu skoliņa, kas notiek katru svētdie-

nu no plkst. 12.00 – 15.00.  

 Lielākā daļa skolēnu ir no Bērzaines un Freiburgas, bet ir arī tālāki dalīb-

nieki. Interesi par skoliņu ir izteikušas arī ģimenes no tuvākajām Francijas un 

Šveices pilsētām - Strasbūras un Bāzeles. Ja pirmajās divās nodarbības piedalī-

jās 6 bērniņi no 2 līdz 11 gadu vecumam, tad trešajā dalībnieku skaits sasniedza 

jau 11. Skoliņu vada Dzintra Kociņa, kuŗai ir pieredze pedagoģijā un darbā ar 

bērniem, ciešā sadarbībā ar Bērzaines pārvaldnieci Māru Laidiņu. Īpaši nozīmīga 

ir pašu vecāku līdzdalība, bez kā veiksmīga skoliņas darbība nav iedomājama. 

 „Skoliņā līdzdarbojas visu vecumu bērni, un, ja dalībnieku skaits atļaus, 

tad sāksim veidot arī vecuma grupiņas. Daļa vecāku nevarēs ierasties uz katru 

nodarbību, tomēr mūsu mērķis ir skoliņas nodarbības rīkot katru svētdienu, lai 

visi, kuŗiem varētu būt interese piedalīties, var ar to rēķināties,” norāda Bērzaines 

pārvaldniece Māra Laidiņa.  

 Papildus ikgadējiem latviešu svētkiem, ko Bērzainē atzīmē regulāri, nā-
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kotnē plānots rīkot arī dažādas citas aktivitātes latviešu bērniņiem, vecākiem un 

ģimenēm. Skoliņas darbības uzsākšana ir viens no daudziem soļiem, lai turpinā-

tu „Bērzaines” attīstību kā Vācijas-Francijas-Šveices latviešu centru. Skoliņā ir 

plānots veidot arī dažādus nedēļas nogales sarīkojumus bērniņu vecākiem, ku-

ŗos piedalās visa ģimene. Kamēr bērniņi profesionālu pedagogu vadībā apmeklē 

skoliņas nodarbības, māmiņām un tētiem būs iespēja veikt dažādas kopīgas 

aktivitātes. Daugavas Vanagu Vācijā mērķis „Bērzainē” ir veidot vidi, kas piesais-

tītu arī latviešu bērniņu vecākus, kas nerunā latviski, lai viņus vairāk iepazīstinātu 

ar latviešu kultūru, tādējādi veicinot arī viņu atbalstu tam, ka bērni mācās latviešu 

valodu un aug latviskā vidē.  
 

 
 

 Aicinām latviešu vecākus ar saviem bērniņiem piedalīties latviešu skoli-

ņas „Bērzainē” aktivitātēs. Interesentiem lūdzam sazināties ar Māru Laidiņu: +49 

76153340, +491758856184 vai e-pasts: berzaine@latviesi.com. Bērzaines adre-

se ir: Leinhaldenweg 28, D-79104 Freiburg. Šobrīd dalības maksa skoliņā ir sim-

boliska – 5 Eiro mēnesī. 

 „Bērzaine” ir Daugavas Vanagu Vācijā centrs ar 15 īres dzīvokļiem, no 

kuŗiem lielākā daļa ir izīrēta latviešu ģimenēm. Ir arī viesnīcas tipa istabiņas, ku-

ŗas izīrē ceļotājiem, apmaiņas studentiem, kā arī dažādu pasākumu rīkošanai. 

Bērzaine ziemas periodā var uzņemt 26 viesus, bet vasarā vairāk. Viesu ērtībām 

ir pieejamas arī virtuvītes, bezvadu internets un konferenču zāle.  

 

      Indulis Bērziņš 

     Daugavas Vanagu Vācijā vadītājs 

 

mailto:berzaine@latviesi.com
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 Gunārs Freimanis 

 

   Jāņu dienas rītā 

 

  Līgo dziesmas lēnām dodas dusēt, 

  Ugunskuri Gaujas malā dziest, 

  Un aiz meža upes otrā pusē 

  Saule iesāk grezni rotāties. 

 

   Klausos skaļās putnu melodijas. 

   Veros mākoņos, kas pāri slīd. 

   Un man žēl, ka dīvā nakts jau bija... 

   Žēl, ka burvestību dzēsis rīts. 

 

  Jaunībai bij blakus galvas sirmas 

  Visiem lūpās dziesma bij un prieks. 

  Es sev taujāju: vai ir maz 

  Jāņu naktī kāds, kas jūtas lieks? 

 

   Vieno dziesma, vieno sakņu sīkstums 

   Senatnībā, dievestībā rasts. 

   Tauta apjauš lauztos asnus dīgstam, 

   Apjauš nezūdošās atmiņas. 

        1987. g.  
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      Ar vērsīti arti gāju 

      Sīku celmu līdumā: 

      Tur uzauga div’ vārpiņas 

      Viena salma galiņā. 

 

- Pat tas, kas ir bez vainas, lai nemet pirmais bumerangu. 

       Vilibaldis Drosmiņš 



ĪUZMAN BU!

ī ļ ū ā ē ā ē ā Apvien bas, noda as un kopas tiek l gtas apzin t abon t jus un iekas t maks jumus
ā āun, t l k, kasierei ē āabonementu pieteikumus un abon šanas maksas k rtot par gadu vai

ā ī āŗ ā ū āpusgadu, maks jot uz priekšu, t. i. l dz febru a beig m un j lija beig m. Jaunus
ā ā ī ā ļā ā ā āabonentus var pieteikt katr  laik  apvien b s, noda s vai kop s, pie p rst vjiem vai tieši

kasierei (skat. - ASV). 

āAnglij  ņ– L. Ceri š, 141 Boyer Street, Derby DE22 3TG, England

ASV -
ņImants Kalni š, 42 Hackensack St., Wood Ridge, NJ 07075, USA vai

ūLigita Kr mkalns, 6333 N. Rural St., Indianapolis, IN  46220-2213,  USA

ā āAustr lij  -
Gunta Vagare, 17 Tennyson Ave., Preston, Vic. 3072, Australia. tel.613-9478-6461

ā āKan d  -
ī ēSkaidr te T rauds

28 Deering Cresc., Toronto, ON M2M 2A3, Canada. Tel. (416) 225-5534

ā āV cij  -
ēJuris P rkons, Walter vom Rath Str. 33, 60320 Frankfurt, Germany. Tel. 069-75 24 41  

ā ā ē ā āV cij  abon šanas maksas k rtojamas ar DV V cijas valdi, Lettischer  Fürsorgeverein,
Postbank Hannover, Konto No. 81910307, BLZ 250-100-30.

āZviedrij  -
ūIlgvars G tmanis, Mellanvagen 7, Kallered S428 30, Sweden

ā ā ēķ āZviedrijas abonentiem j iemaks  pasta tek. r in  Daugavas Vanags nr. 577932-7.

ā č ā ā āIzdarot maks jumus kasierei, eki vai naudas p rvedumi rakst mi (TIKAI U.S. dol ros)
ā ū ā ūuz “Latvian Assoc. DV ASV, INC.” v rda un s t mi kasierei Ligitai Kr mkalns

 6333 N. Rural St., Indianapolis, IN  46220  USA.  tel. (317) 255-8945

ū ņ ņ āAbonenti tiek l gti adrešu mai u pazi ot laikus, lai apg dam nerastos lieki pasta
izdevumi.

ē ēDV M nešraksta abon šanas maksas – āUS dol ros ī ā– atkar b  no āadres ta (nevis
ā ā īmaks t ja) dz ves vietas:

ĀANGLIJ  $32.00 (US)
ASV $34.00 (US)

Ā ĀAUSTR LIJ $42.00 (US)  
Ā ĀKAN D $39.00 (US)

ĀZVIEDRIJ $30.00 (US)
Ā Ī ĒCIT S EIROPAS SAVIEN BAS ZEM S $42.00 (US)

ūBusiness Office: Ligita Kr mkalns, 6333 N. Rural St., Indianapolis, IN  46220-2213,  USA
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