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U.S. PRESIDENT ANNOUNCES VISA FREE TRAVEL PROGRAM
ALA helps to fulfill yet another
Latvia’s foreign policy goal

On Friday, October 17 President
George W. Bush invited ambassadors of the 13 candidate countries of
the Visa Waiver Program (VWP) to a
White House ceremony to announce
the US Administration’s decision to
admit seven of these 13 countries to
the Visa Waiver Program. Latvia was
represented by Ambassador Andrejs
Pildegovics (shaking hands with the
president in the photo), as well as several representatives of the embassy
staff and the American Latvian Association.

continued on page>2

Another Successful Year for
ALA’s Travel Programs

ALAs 58. gadskārtējais kongress notiks Sv. Pēterburgas
pilsētā Floridas pavalstī no 2009. gada 1. līdz 3. maijam
Kongresu šogad uzņēmušies rīkot
Sv. Pēterburgas un apkārtnes
latviešu organizācijas - Sv.
Pēterburgas latviešu draudze,
biedrība un Daugavas Vanagu
apvienība.

During the summer of 2008, ALA organized
two “Sveika, Latvija! “ trips for youths who
graduated from Latvian schools, (Those
were trips number 19 and 20, meaning that
the program is already 10 years old). There
was a “Sveika, Dzimtene! “ trip for adults,
as well as a “Heritage Latvia”trip for English speakers only. Please see the stories and
pictures from those trips on pages 14 -27

Laipni lūdzam organizācijām jau laicīgi
izraudzīt delegātus kongresam. Delegāti
jāpiesaka līdz 2008. gada marta beigām.
Viesnīcas istabu cena būs $119 plus noTiksimies TradeWinds Island Resorts
doklis. Istabas jārezervē līdz 30. mar“Sandpiper” viesnīcā
tam, minot „American Latvian Associa5600
Gulf
Blvd.,
St. Pete Beach, FL 33706
tion” vārdu.
1-727-360-5551,
1-800-808-9833 (rezervacijām)
Delegātu dalības maksa šogad būs $195
līdz 17. aprīlim.
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Latvians can travel
to the US visa free
starting November
17, 2008
The group of Latvians
representing our nation at the White House
ceremony to announce
visa free travel (from
left to right) Raits Eglitis, ALA, Edgars Trumkalns, Embassy of Latvia; Agnese Kalnina,
Embassy of Latvia,
Anita Juberts, ALA;
Gustavs Plato, ALA and
Pēteris Blumbergs, The
Joint Baltic National
Committee.

President Bush officially announced
the addition of Latvia, Lithuania, Estonia, the Czech Republic, Slovakia,
Hungary and South Korea to the Visa
Waiver Program. Most likely in approximately one month, travelers from
these countries will no longer require
a visa to enter the United States.
The program currently includes 27
countries. The President stated that
the seven countries agreed to share information about security threats to the
U.S. and that their citizens would use
a new system that requires travelers to
register online ahead of their visits to
the United States.
President Bush emphasized that Latvia
and the other 6 countries have fulfilled

Latvia’s admission to the VWP was
due to the successful cooperation with
the National Security Council, the US
Department of State, the Department
of Homeland Security, Congress, and
various research institutes. The American Latvian Association has also
played a significant role for Latvia to
reach this goal.
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all requirements related to admission
into the US VWP. Admission to the
VWP will open new possibilities for
interpersonal contacts, tourism and
business development. The removal
of US visa requirements is yet another
example of the dynamic development
of the Latvia-US strategic partnership.

| Number II, 2008-2009 • Latvian Dimensions

ALA is a non-profit tax exempt 501 (c) (3) organization.
All donations are tax-deductible.

ALAs valdes priekšsēža Dr. Juŗa Mežinska sveicieni svētkos un gadu mijā
Mīļie tautieši!
Ir atkal pienācis svētku laiks. Lai ārā snieg vai salst, ziemeļu tautām ziemas saulgrieži ir tikpat
skaisti kā citi gadalaiki!
Baudīsim Ziemassvētku mājīgo klusumu savā ģimenes un draugu lokā. Ļausim bērniem
priecāties par dāvanām, bet mēģināsim mēs kā pieaugušie kārtējo reizi atturēties no iepirkšanās
drudža un piedomāsim par mūsu pašu garīgajām vērtībām, sevišķi draudzību un iecietību pret
citiem. Atcerēsimies mūsu aizgājušos piederīgos un tautas darbiniekus, kuŗu piemiņa dzīvo
mūsu sirdīs.
Baudīsim Jaungada vakara priekus. Šis taču bija Latvijas jubilejas gads! Tas godam nostrādāts,
godam nosvinēts, un mūsu dāvanas Latvijai bijušas vajadzīgas un svētīgas. Sagaidīsim Jaungada sauli ar jaunu sparu, izkopjot paši savu un ģimenes dzīvi. Un, protams, turpināsim strādāt mūsu tautas labā šeit, ASV, kā arī Tēvzemē!
Novēlu priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un, lai Latvijas jubilejas gada gaisotne, prieks un lepnums par savu tautu, Jūs
pavada ik dienu arī nākošajā gadā!

Dr. Juris Mežinskis
ALAs valdes priekšsēdis

TRĪSDESMIT AMERIKAS LATVIEŠI UN VIENA DARBA GRUPA 18. NOVEMBŖA SARĪKOJUMOS
SAŅEM 2008. GADA ALAs ATZINĪBAS RAKSTUS
Amerikas latviešu apvienība ik gadu piešķiŗ Atzinības rakstus. Tos paziņo un izdala vietējos 18. novembŗa aktos,
saņēmējiem iepriekš nepaziņojot. ALAs atzinības raksti ir dziļa pateicība un godinājums par izcilu, ilggadēju sabiedrisku
darbu vai arī par latviešiem nozīmīgu radošu darbu. Šogad ALAs Atzinības rakstus saņem trīsdesmit latvieši un viena
darba grupa ASV. Viņu kopējie talanti un neatlaidīgais darbs mūsu tautai pa labu bagātina mūsu sabiedrību. Sirsnīgs
paldies viņiem!
2008. gada ALAs Atzinības raksti piešķirti:
1. Andrim Bērziņam par īpašiem sasniegumiem daudzpusīgā vadošā darbā Indianapoles latviešu sabiedrībā.
2. Dainai Blokai (Block) par īpašiem sasniegumiem ilggadējā ieguldījumā latviešu bērnu un jauniešu izglītībā.
3. Mildai Daukai par īpašiem sasniegumiem Mineapoles-St.Paulas latv. ev. lut. draudzes dzīves kopšanā un Daugavas Vanagu apvienībā.
4. Valijai Galeniecei par īpašiem sasniegumiem ilggadēji rūpējoties par Čikāgas latviešu radioraidījumiem.
5. Ulvim Grīnvaldam par īpašiem sasniegumiem sabiedriskā darbā, sevišķi ilggadējo gādību par Vašingtonas
draudzes namu.
6. Uldim Kākulim par īpašiem sasniegumiem Milvoku sabiedriskās dzīves organizēšanā un vadībā.
7. Valdim Kalniņam par īpašiem sasniegumiem ilggadējā sabiedriskajā darbā Linkolnā, sevišķi Apvienotās Linkolnas ev. lut. draudzes vadībā.
8. Andrejam Ķīsim par īpašiem sasniegumiem ilggadējā sabiedriskā darbā Klīvlandē.
9. Ilonai Ķīsei par īpašiem sasniegumiem daudzpusīgā darbā Klīvlandes latviešu saimē.
10. Sandrai Kronītei Sīpolai par īpašiem sasniegumiem latviešu jauniešu izglītībā, ilgus gadus vadot Gaŗezera
Sagatavošanas skolu.
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11. Latviešu Kultūras dārza Klīvlandē darba grupai par īpašiem sasniegumiem latviešu tautas un Latvijas tēla
spodrināšanā ASV.
12. Markam Mattsonam par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras pasākumu rosināšanā Dienvidkalifornijā,
sevišķi mūzikā un teātrī.
13. Annai Ozoliņai par īpašiem sasniegumiem ilggadējā darbā Milvoku latviešu saimē, sevišķi Milvoku latviešu ev.
lut. Svētās Trīsvienības draudzē.
14. Brigitai Ritmanei- Jameson par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras kopšanā un kuplināšanā, sevišķi
latviešu mūzikas jaunradē.
15. Ilgai Rubenei par īpašiem sasniegumiem ilggadējā darbā Klīvlandes Daugavas Vanagu apvienībā, teatrī un
aprūpes laukā.
16. Voldemāram Rudmanim par īpašiem sasniegumiem Milvoku latviešu ev. lut. Svētās Trīsvienības draudzē.
17. Hildai Rumpēterei par īpašiem sasniegumiem ilggadējā un pašaizliedzīgā sabiedriskā darbā Milvokos.
18. Kārlim Spolītim par īpašiem sasniegumiem ilggadējā darbā Daugavas Vanagos un Grandrapidu latviešu
sabiedrībā.
19. Sigrīdai Stākai par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras kopšanā un jauniešu audzināšanā.
20. Marijai Sventeckai par īpašiem sasniegumiem ilggadējā un pašaizliedzīgā sabiedriskajā darbā Indianapolē.
21. Vitālijam Tarbunas par īpašiem sasniegumiem ilggadējā un daudzpusīgā darbā Grandrapidu latviešu saimē.
22. Laurai Tomko par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras kopšanā, sevišķi ar ilustrātīviem materiāliem.
23. Dagmārai Vallenai par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras dzīves kopšanā trimdā un ilggadējā sabiedriskajā
darbā.
24. Brigitai Valts par īpašiem sasniegumiem ilggadējā vadošā darbā Grandrapidu latviešu biedrības dāmu saimē.
25. Irēnai Vanuškai par īpašiem sasniegumiem darbojoties Grandrapidu Daugavas Vanagu apvienībā.
26. Anitai Vārsbergai Pāžai par īpašiem sasniegumiem vispusīgā un pašaizliedzīgā darbā Vašingtonas latviešu
saimē.
27. Aijai Vikmanei par īpašiem sasniegumiem vispusīgā vadošā darbā Minesotas latviešu saimē.
28. Mārai Vilciņai par īpašiem sasniegumiem vispusīgā darbā Milvoku latviešu sabiedrībā.
29. Aivaram Zeltiņam par īpašiem sasniegumiem ilggadējā vadošā darbā Omahas latviešu draudzē un Omahas
latviešu biedrībā.
30. Jānim Zeltiņam par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras veidošanā un kopšanā trimdā.
31. Ivaram Zušēvicam par īpašiem sasniegumiem daudzpusīgā sabiedriskajā darbā Milvokos.
Sarma Muižniece Liepiņa
ALAs Kultūras nozares vadītāja
sarmaliepins@comcast.net

Vašingtonas latviešu skolas audzēkņi pie Latvijas 90. dzimšanas dienas
jubilejas svinību klinģera (Pēteŗa Bičevska foto)
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ALAs priekšsēdis Dr. Juris Mežinskis (no kreisās) ar ALAs
Atzinības rakstu saņēmējiem Vašingtonas D.C. apkārtnē: māc.
Anitu Vārsbergu-Pāžu, Ulvi Grīnvaldu, kurš ieguldījis lielu darbu
draudzes nama uzturēšanā un skolas pārzini Dainu Block.

ALAs “Sadarbība ar Latviju” nozare turpina sadarbību ar
Latvijas Bērnu fondu

Svinīgajā pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā tiek pasniegtas stipendijas un ASV latviešu saziedotie pabalsti
15. oktōbris, viena no skaistākajām šī
rudens dienām, un man tā izveidojas par
vienu no skaistākajām visa gada gaŗumā,
lai gan no rīta līdz vakaram ir ļoti
aizņemta. Gandrīz vienā skriešanā līdz
pašam vakaram, bet skaistākais moments
nenoliedzami ir Latvijas Bērnu fonda
pasākums Latvijas Kuģniecības mūzejā.
ALAs „Sadarbība ar Latviju” nozares
vadītājs Ēriks Krūmiņš man jau iepriekš
pateicis, ka šodien palīdzību vairāk
nekā $180 000 apmērā no Amerikas
latviešiem saņems 30 maznodrošinātas
ģimenes un 18 studenti. Fantastiski!
Atkal lieku reizi esmu lepna, ka esmu
viens no tiem Amerikas latviešiem, kam
latvieši Latvijā nav vienaldzīgi.
Kad abas ar māsu ieejam mūzeja zālē, tā
ir jau pilna gandrīz līdz pēdējam krēslam,
un vairums studentu jau sakāpuši uz
balkona. Kaut kur trešās rindas vienā
malā atrodam vienu brīvu krēslu. Ēriks
Krūmiņš un Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš tūlīt mani liek pie darba.
Zāles priekšā uz klavierēm saliktas trīs
kaudzītes ar dažāda lieluma grāmatām,
un mans šīs dienas pienākums ir katrai
ģimenei un katram studentam no visām
trim grāmatu kaudzītēm pa vienai iedot
pēc tam, kad viņi no Ērika ir saņēmuši
tik svarīgo aploksni. Viens aiz otra viņi
nāk, mani studentiņi. Kā man patīk viņus
tā saukt, jo ar daudziem no viņiem esmu
pazīstama jau vairākus gadus. Viņu
vidū ir Ilzīte, kuŗa Klīvlandes latviešu
biedrības stipendiju saņem jau ceturto
gadu. Ilze Kaļva ir no 13 bērnu ģimenes,
ar kuŗu es iepazinos pirms četriem
gadiem, kad TV3 un laikraksts DIENA
pirmo reizi meklēja Latvijas Lepnumu
un atrada ģimeni, kuŗā bez pašu trim
bērniem ģimenes siltumu un mīlestību
atrada vēl desmit mazi, bez mīlestības
atstāti, dažāda vecuma bērniņi no bērnu
namiem. Viņa dienās būs psicholoģe, un

“Sadarbība ar Latviju” dzinējspēki: no kreisās ALAs SAL referente Latvijā, bijusī
klīvlandiete Astrīda Jansone, Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš un SAL
nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš

es lepojos, ka viņu pazīstu un lepojos
arī ar to, ka ar stipendijas dāvinātāju
- Klīvlandes latviešu biedrību mani uz
mūžu saista mans Mūža biedra statuss.
Klīvlandes latvieši to ir darījuši jau
vairāk nekā desmit gadus, un tagad
nemaz vairs nevaru pateikt, cik Latvijas
jauniešiem palīdzējuši iegūt augstāko
izglītību.
Manu studentu vidū ir arī Irita Vaivode,
kuŗa tāpat kā Ilze nāk no lielas ģimenēs
un ar labām sekmēm studē jau ceturto
un pēdējo gadu, pirms kļūs par skolotāju
Latvijas jaunākajiem skolnieciņiem.
Tas laikam būšot viņas pašas dzimtajā
rajonā, jo arī tur netrūkst mazu, mīļu
bērniņu. Irita jau ceturto gadu saņem
mana vīra Laimoņa piemiņas stipendiju,
un es esmu droša, ka viņš arī priecātos
par tik centīgu studenti.

jau otro gadu. Viņš savā lielajā ģimenē
ir jaunākais, un viņam ir ārkārtīgi
smagas veselības problēmas. Pateicoties maniem Klīvlandes draugiem
Alfrēdam un Sarmītei Gravām, man
bija iespējams sagādāt viņam iespēju
veselību mazliet, mazliet uzlabot.
Tomēr, neskatoties uz viņa trauslo
veselību, Latvijas Universitāte par
viņu dod ļoti labas atsauksmes. Tur
viņš ir atzīts par centīgu jaunieti,
kuŗš vēlas iegūt izglītību un Latvijai
būt noderīgs kā vēsturnieks, viņš ir
disciplinēts, draudzīgs un izpalīdzīgs.
Viņa māmiņu Valdu esmu iepazinusi
jau ļoti labi, jo viņa zvana man diezgan bieži, uzjautrina mani un pastāsta
par Māŗa progresu vai problēmām,
un nekad neaizmirst pateikties par
izpalīdzēšanu Mārim viņa grūtajos
brīžos.

Manu, jau pazīstamo, jauniešu vidū ir
arī Māris Savickis no Valmieras rajona
Rencēnu pagasta, kuŗš stipendiju saņem

Vēl viens ļoti mīļš bērns ir Ilona Marhele no Alūksnes. Viņa studē tūrisma un
viesmīlības nozares uzņēmuma vadību
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Biznesa augstskolā „Turība” un tikai vēl otro gadu saņem
stipendiju. Studē arī svešvalodas un sasniegusi īpaši labus
rezultātus sportā, viņa ir Latvijas vieglatlētu izlases dalībniece
un ir šī gada Latvijas čempione tūkstoš metru skrējienā.
Ilona noteikti cer piedalīties 2012. gada Olimpiskajās spēlēs
Londonā un Eiropas čempionātā. Universitātē viņu pazīst kā
pašdisciplīnētu, centīgu un mērķtiecīgu jaunieti.
		
Kad jaunie studenti savas stipendijas ir saņēmuši, Bērziņa
kungs sāk aicināt ģimenes, un Krūmiņa kungs ķeras pie
nākošās un lielākās aplokšņu kaudzītes. Tagad man ir
izdevība iepazīties ar 30 lielākajām Latvijas ģimenēm. Ļoti
simpātiska ir paša Ērika un viņa kundzes Ināras Krūmiņu
atbalstītā Santas Stepanovas 5 bērnu ģimenīte no Mazsalacas. Man neizdodas uzzināt, kas noticis ar ģimenes tēvu,
jo man iedotā informācija rāda, ka „māte ir bezdarbniece,
slimīga, iekritusi zināmā pesimismā un bezcerībā”, bet ģimeni
savā pārraudzībā paņēmuši Mazsalacas sociālie darbinieki.
Viņi ļoti pozitīvi raksturo bērnus, viņu centību, pozitīvismu
un strādīgumu. Bērni labi mācās, apmeklē skolu un izprot
izglītības un zināšanu nozīmi dzīvē. Viņi ir aktīvi sabiedriskajos pasākumos skolā un arī Mazsalacas pilsētā. Dēls Valters, neskatoties uz uzsāktajām studijām Rīgas Techniskajā
universitātē, rūpējas par māsām un mazo astoņgadīgo brālīti
un ģimenei pat gatavo ēdienu. Bērni ir aktīvi un labi sportisti,
ir piedalījušies sporta sacensībās pilsētā un rajonā. Viņš arī
6
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ir tas, kuŗš saņem šīs ģimenes aploksni un apvelta mani ar
skaistu ziedu pušķi. Viena no dvīņu māsiņām buķeti mīļi
pasniedz savas ģimenes labvēlim Ērikam Krūmiņam, bet
man pa to laiku acis mazliet aizmiglojušās.
Tā stundas laikā viena aiz otras savas aploksnes un grāmatiņas
ir saņēmušas visas trīsdesmit ģimenes. Tur ir pāris 13 bērnu
lielas ģimenes, vairākas deviņu, astoņu, piecu un sešu bērnu
ģimenes ar bērniem dažādos vecumos, bet mazākā ir trīs
bērnu ģimenīte, par kuŗu rūpējas vecmāmiņa pensionāre.
Tur nāk ģimenītes ar visiem bērniņiem, tur nāk ģimenes ar
tikai mazākajiem, jo lielākie ir skolā, tur atnāk tikai bērni,
jo māmiņa vai tētis strādā. Tur atnāk arī pāris māmiņu, kuŗu
jaunākās atvasītes ir tikai dažas nedēļas vecas.
Kā parasti pēc šādas apdāvināšanās visiem ir jāfotografējas
un, kamēr fotografi organizē lielo grupu, es esmu saskaitījusi,
ka šodien Amerikas latvieši ar apdāvinājuši ģimenes ar 168
bērniem un astoņpadsmit jauniem cilvēkiem devuši iespēju
vēl vienu gadu studijām. Fantastiski!
Tad arī tuvāk paskatos, kas tās īsti ir par grāmatām, ko visu
laiku esmu dalījusi. Izrādās, ka tās ir kādreizējā Saeimas
priekšsēdētāja Jāņa Straumes trīs „īsie kursi”, un es turpat
uz vietas izlemju, ka arī pati tās iegādāšos. Tās ir „Latvija – zeme un valsts”, „Latvija Otrā pasaules karā” un

„Aizmirstais karš”. Pēdējai klāt paskaidrojums, ka tas ir kaŗš,
ko izcīnīja latvieši pret krievu un vācu okupāciju. Ar lielu
prieku arī konstatēju, ka šīs grāmatiņas ir bagātīgi illustrētas
ar fotografijām un ka tās radušās sadarbībā ar manu tagadējo
darba vietu, Latvijas Okupācijas mūzeju.
Kamēr visi mūsu ciemiņi drūzmējas ap cienasta galdu, es
redzu, ka nu nekādi nevarēšu savu ziedu kaudzi savākt, arī ar
māsas palīdzību tas nav iespējams, jo puķu ir bezgala daudz.
Tad man prātā ienāk bezgala laba doma, un es aicinu, lai visi
ciemiņi nāk man palīgā puķes nogādāt pie Brīvības pieminekļa.
Tas man nav jāatkārto. Visi – lieli un mazi ir ar mieru. Tad
mēs pamazām saorganizējamies vienā gaŗā, jāatzīst, ne visai
organizētā procesijā, katrs ar vienu vai vairākiem pušķiem
rokās un dodamies pāri Doma laukumam uz pieminekli.
Man pie rokas mazā trīsgadīgā Signīte, kas savā otrā rociņā
saspiedusi diezgan prāvu tumši sarkanu mārtiņrožu buķeti.
Mums blakus, pa priekšu un aiz muguras vēl daudzi mazi
puķu nesējiņi ar savām māmiņām un pa retam arī kādu tēti.
Šai skaistajā gājienā man izdodas uzzināt, ka bērni lielajās
ģimenēs bieži vien ir izņemti no bērnu namiem vai saņemti
ar bāriņu tiesas lēmumu.
Tai pašā laikā man ir liels prieks par to, ka tomēr Latvijā ir arī
vēl daudz tādu cilvēku un ģimeņu, kas šos dzīves pabērnus
var pieņemt un mīlēt kā savējos. ...un tādēļ pieminekļa pakājē
tagad ir vesels puķu klājiens, te šodien ir bijusi Latvijas lielākā
b a g ā t ī b a
–
L a t v i j a s
b ē r n i !
Astrīda Jansone
ALAs „Sadarbība ar Latviju” nozares referente
Ainas no Amerikas latviešu apvienības un Latvijas Bērnu fonda
svinīgās pabalstu un stipendju pasniegšanas ceremonijas Rīgas
Latviešu biedrības Kolonnu zālē. Foto: Gunārs Janaitis
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PBLA valde tiekas gadskārtējā sēdē Rīgā

PBLA valde 2008. gada 15. oktōbrī savas gadskārtējās sēdes atklāšanā viesnīcā “Konventa Sēta”
1. rindā no kreisās: PBLA Izglītības padomes priekšsēde Dace Copeland (ASV), PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa (ASV),
ALA valdes priekšsēdis Juris Mežinskis, PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš (Kanada), PBLA valdes priekšsēža vietnieks Ints Rupners (ASV),
Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēdis Andrejs Ozoliņš
2. rindā no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītāja vietniece Ilze Ostrovska (Latvija), PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons (Latvija), PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa (ASV), Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdis Dāvids Dārziņš, PBLA
Informācijas komisijas priekšsēdis Valdis Pavlovskis (ASV), PBLA Demografijas darba grupas priekšsēdis Ēriks Krūmiņš (ASV), Krievijas Latviešu
Kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Jānis Lucs (ASV), PBLA kasieris Valdis Kārklis (ASV), Zviedrijas
Latviešu Centrālās Padomes valdes vicepriekšsēdis Andrejs Ritums, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā (LNAK) priekšsēde Alīde Forstmane,
LNAK vicepriekšsēde Agra Asmus-Vāgnere, Eiropas Latviešu Apvienības priekšsēde Dace Lutere-Timmele (Vācija), LAAJ pārstāve Daina Grosa

PBLA honors Jānis Kukainis with its top award
Jānis Kukainis, a longtime Latvian-American community activist, has been honored with its top award by the
World Federation of Free Latvians (Pasaules brīvo latviešu
apvienība, or PBLA). In naming Kukainis, the PBLA
noted his many years of service leading Latvian organizations and his efforts to convince U.S. politicians to support
Latvia’s membership in the NATO defense alliance.

His work with Latvian organizations began in 1973 when
he became a board member of the Latvian Association of
Detroit, according to a PBLA press release. Over the years,
he also served on the board of the Latvian Foundation
and the Latvian Center Gaŗezers, as well as worked with
the Michigan Baltic Committee and the Detroit Latvian
School.

Born in 1943 in Rīga, Kukainis arrived in the United
States in 1951 and settled in Detroit, Mich. He earned a
degree in engineering from the University of Cincinnati
and holds master’s degrees from Tennesee State University
and Michigan State University. Kukainis worked for many
years for the Ford Motor Co. in Detroit. He retired in 2000.

Kukainis was elected chairman of the American Latvian
Association in 1996, which also brought him onto the
board of the PBLA. It was during this time, the PBLA said,
that Kukainis was involved in an intensive and successful
campaign to gain NATO membership for Latvia, Estonia
and Lithuania.
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PBLA Tautas balva ilggadējam ALAs un ASV latviešu
sabiedrības vadītājam Jānim Kukainim
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) biedru organizācijas 2008. gadā PBLA balvu piešķīrušas
sabiedriskajam darbiniekam Jānim Kukainim par viņa veiksmīgo darbu, vadot virkni ārzemju latviešu
organizāciju, bet it īpaši par viņa lietpratīgo darbību, gādājot par atjaunotās Latvijas drošību un demokratisko attīstību, kas vainagojās ar Latvijas pievienošanos NATO dalībvalstīm.
Vairāk nekā 40 gadus Jānis Kukainis ir darbojies dažādās latviešu organizācijās un pasākumos, vadījis trimdas centrālās
organizācijas. Ar savu profesionālā darba laukā gūto vadītāja pieredzi un rūdījumu viņš spējis īstenot tādus mērķus, kas
nozīmīgi gan latviešu sabiedrībai ārzemēs, gan Latvijas valstij un latviešiem vispār. Savu sabiedrisko darbu J. Kukainis
iesāk 1973. gadā Detroitā, iesaistoties Latviešu apvienības Detroitā valdē, ko vadījis piecus gadus. Darbojies Latviešu fonda
padomē, Latviešu centra Gaŗezerā padomē, Mičiganas baltiešu komitejā, Detroitas latviešu skolā. 1996. gadā viņu ievēl par
Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdi, līdz ar to nonākot arī PBLA valdē. J. Kukaiņa iniciatīvā un vadībā šajās
organizācijās aizvadītā gadsimta beigās sākās intensīva kampaņa, lai panāktu, ka Latvija un pārējās Baltijas valstis varētu
iekļūt NATO aizsardzības lokā. Tas nebija panākams bez līdzekļu ieguldījuma un neatlaidīga darba -- pārliecināt ASV kongresa locekļus par sava atbalsta došanu.
Jānis Kukainis to saprata un ar savu tālredzīgo un apņēmīgo uzdrīkstēšanos uzsāka līdzekļu apzināšanu un latviešu sabiedrības
informēšanu līdz šim nepieredzētā apjomā. Drosmīgi izmantojot Latvijas Brīvības fonda kapitālu, PBLA budžets vairākus
gadus pēc kārtas tika gandrīz dubultots, lai projektā iesaistītu cilvēkus ar pieredzi ASV Kongresa locekļu informēšanā. Vairāku
gadu gājumā Jānis Kukainis kopā ar Latvijas vēstniecības Vašingtonā darbiniekiem un baltiešu organizāciju pārstāvjiem
apmeklēja daudzus latviešu centrus ASV un aktivizēja tautiešus piedalīties savu kongresa locekļu pārliecināšanā. Viņš bija
klāt visur, kur vien tika runāts par NATO paplašināšanu, pārliecināja ASV valdības pārstāvjus ieņemt labvēlīgu viedokli,
rīkoja konferences par Baltijas valstu drošības jautājumiem. Šo neatlaidīgo pūļu rezultātā ASV kongress un valdība iestājās
par Latvijas uzaicināšanu pievienoties NATO dalībvalstīm, un 2002. gada novembrī NATO galotņu sanāksmē Prāgā šāds
aicinājums tika saņemts.
Kā PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis nemitīgi centās panākt ciešāku sadarbību ar Latvijas valsts iestādēm, aktivizēja
latviešus uz organizētu darbību gan Krievijā, gan Dienvidamerikā. Kā atzinību par savu nesavtīgo darbu Latvijas labā viņš
ir saņēmis Triju zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Latvijas Republikas aizsardzības ministra Atzinības medaļu, Daugavas
Vanagu nozīmi zeltā.
Jānis Kukainis dzimis 1943. gadā Rīgā. Amerikā ieceļojis 1951. gadā, ieguvis inženiera gradu Sinsinati universitātē,
maģistra gradus Tenesijas un Mičigānas pavalsts universitātēs. Viņš vadījis vairākas nodaļas Ford Motor rūpniecībā
Detroitā, publicējis 20 rakstus par aerodinamikas jautājumiem. Precējies ar Aiju Māru Ķeņģi, ģimenē trīs bērni
– Ginta, Roberts un Matīss. Pensionējies 2000. gadā un pēc tam savu laiku veltījis darbam latviešu sabiedrības labā.
			
“Convincing members of the U.S. Congress to support
this idea was to be an achievement not without investment of resources and relentless work,” according to the
press release. “Jānis Kukainis understood this and with
his far-sighted and resolute daring began to take stock of
resources and inform the Latvian community to a degree
not seen before.”
Kukainis, together with Latvian embassy staff and other
Baltic activists, traveled to Latvian centers throughout the
United States to activate community support for NATO
expansion.
From 2002-2007, Kukainis headed the PBLA. Under his

PBLA
leadership, the organization worked to improve cooperation with Latvian government agencies and to bolster
Latvian community activity in Russia and South America.
The PBLA Award was created in 1963 to honor the work
of Latvian community activists or organizations. The
recipient receives a certificate and a USD 5,000 prize. Last
year’s recipient was Jānis Frišvalds of the United Kingdom.
By Andris Straumanis, editor Latvians Online.
© 1995-2008 Latvians Online
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Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēdē Rīgā
2008. gada 17. oktōbrī pieņemtās rezolūcijas:
1. PBLA valde aicina Latvijas valdību un atbildīgās instances vēlreiz apsvērt iespēju izmantot portatīvu
iekārtu jauno pasu nepieciešamo datu ieguvei un ar to apmeklēt lielākos latviešu centrus ārpus Latvijas, vai citā veidā radīt praktisku iespēju (sadarbībā ar citām Eiropas Savienības valstīm) ārpus Latvijas
dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem iegūt Latvijas pasi savā mītnes zemē;
2. PBLA valde ir pārliecināta, ka sabiedrības integrācija Latvijā nav iespējama bez latviešu valodas kā
vienīgās valsts valodas pozīciju nodrošināšanas visās dzīves jomās, un bez vienotas Latvijas vēstures izpratnes visā Latvijas sabiedrībā. Tāpēc aicinām valdību, īpaši Izglītības un zinātnes ministriju, un visus
valsts atbalstītos plašsaziņas līdzekļus šos pamatprincipus īstenot savā darbībā;
3. PBLA valde aicina Saeimu, valdību un atbildīgās ministrijas virzīt tālāk 2007. gada 28. novembra
Pilsonības likuma grozījumu projektu, lai dotu iespēju Latvijas pilsonību iegūt etniskajiem latviešiem
un to pēcnācējiem, nezaudējot citu iegūto pilsonību;
4. PBLA valde aicina valdību un Izglītības un zinātnes ministriju turpināt iesākto sadarbību ar PBLA
izglītības jomā, īpaši atbalstot latviešu valodas skolotājus ārzemēs;
5. PBLA valde apsveic Latvijas valdības stingro nostāju Krievijas nesenās agresijas gadījumā pret Gruziju,
bet ir nopietni norūpējusies par to, ka atsevišķi Latvijas valdības locekļi ir publiski izteikuši pretēju
nostāju.

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā valdes sēdē Rīgā 2008. gada 17. oktōbrī
pieņemtie lēmumi
1. PBLA valde nolemj lūgt ĪUMSILS pagarināt termiņu PBLA ieteikumiem darba grupai valsts programmas „Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2009. – 2018. gadam” izstrādei līdz 2008. gada
30. novembrim. PBLA lūguma vēstule ĪUMSILS jāiesniedz līdz 2008. gada 25. oktobrim. PBLA viedoklis par valsts integrācijas programmas projektu jāsagatavo līdz 2008. gada 30. oktobrim (A. Ozoliņš, A.
Asmus-Vāgnere, D. Grosa) un 10 dienas pirms viedokļa iesniegšanas ĪUMSILS ar to jāiepazīstina PBLA
valde;
2. PBLA valde nolemj pieņemt darbā (pēc vajadzības) attiecīgi kvalificētu grāmatvedi, lai nodrošinātu
PBLA pārstāvniecības Rīgā grāmatvedību Latvijas likumiem atbilstošā kārtībā;
3. PBLA valde uzdod I. Rupneram vadīt jauna PBLA pārstāvniecības darbinieka meklēšanu un
pieņemšanu darbā;
4. PBLA valde, iepazīstoties ar J. Ziedara ieteikumu par to, kā veicināt dzimstību Latvijā, nolemj to
pieņemt zināšanai;
5. PBLA valde apstiprina statūtu grozījumu darba grupas ieteikumu pilnveidot PBLA darbības noteikumus
un uzdod PBLA darbības noteikumu darba grupai turpināt darbu un iesniegt valdei gatavu projektu ne
vēlāk kā 2009. gada 1. martā;
6. PBLA valde uzdod valdes priekšsēdim izpētīt iespēju atjaunot sadarbību pasaules baltiešu starpā ātrai
un saskaņotai darbībai;
10
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Foto pa kreisi: Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers uzrunā PBLA sēdes dalībniekus svinīgajā atklāšanas ceremonijā viesnīcas “Konventa
Sēta” telpās. Foto pa labi: PBLA sēdes ietvaros ALAs priekšsēdis Juris Mežinskis un Informācijas nozares vadītājs Valdis Pavlovskis apmeklēja
Valsts prezidentu Rīgas pilī, lai pārrunātu bezvīzu režīma starp ASV un Latviju ieviešanas procesus , prezidenta plānoto vizīti ASV 2009. gada maijā
un citus jautājumus.

7. PBLA valde aicina visus valdes locekļus iepriekš paziņot PBLA valdes priekšsēdim/PBLA birojam par
saviem apmeklējumiem un sakariem ar Latvijas valdību un iestādēm;
8. PBLA valde nolemj turpināt sarunas par filmas „Padomju stāsts” izplatīšanas iespējām ar firmu „Perry
Street Associates” ar mērķi nodrošināt filmai nepieciešamo licenču iepirkšanas financēšanu;
9. PBLA valde izsaka pateicību par pašaizliedzīgu darbu latviešu tautas labā saviem 2007. un 2008. gada
valdes locekļiem, kuŗu darbības pilnvaras ir izbeigušās vai izbeigsies pirms nākošās gadskārtējās valdes
sēdes. Ar šo pateicība tiek izteikta Jānim Kukainim (ALA), Mārtiņam Duhmam (ALA), Dacei Dārziņai
(LAAJ) un Aijai Ebdenei (ELA).
PBLA valde izrauga šādas komisijas:
1. Finanču komisija – priekšsēdis V. Kārklis, locekļi
M. Sausiņš, I. Rupners un D. Dārziņš, padomnieks J.
Lucs
2. Informācijas komisija – priekšsēdis V. Pavlovskis,
locekļi A. Forstmane, A. Ritums un D. Lutere-Timmele
3. Demogrāfijas darba grupa – priekšsēdis J. Ruņģis,
locekle A. Asmus-Vāgnere
4. Pilsonības likuma grozījumu darba grupa – D.
Lutere-Timmele, D. Gūtmane, A. Asmus-Vāgnere un
J. Andersons
5. Mājas lapas uzlabošanas darba grupa –
priekšsēdis J. Mežinskis, locekļi A. Forstmane, D.
Grosa un J. Andersons
6. PBLA darbības noteikumu darba grupa –
priekšsēde D. Lutere-Timmele, locekļi I. Rupners, D.
Gūtmane un D. Dārziņš
7. Sadarbības ar ĪUMSILS vai tā pēctečiem darba
grupa – D. Grosa, M. Sausiņš un L. Vlasova
Latvijas Brīvības Fonda (LBF) padomes
lēmums
LBF padome apstiprina J. Lucu par LBF pārvaldes
priekšsēdi 2009. gadam.

JBANC 8th Baltic Conference
to be Held in Washington, DC
on May 15-16, 2009
The Joint Baltic American National Committee, Inc. (JBANC)
announced today that it will hold its eighth conference in Washington, DC on May 15-16, 2009. The focus of the biennial conference will be on Baltic security issues.
The President of Latvia Valdis Zatlers has been invited to give the
keynote address at the conference on Saturday, May 16. The main
conference venue will be the Renaissance M St. Hotel in Washington, DC located at 1143 New Hampshire Avenue.
A briefing and reception with the U.S. Congress or Administration is also planned for Friday, May 15.
Additional information about the conference, including registration information, will be available on JBANC’s website: www.
jbanc.org. For any questions related to the conference, please contact JBANC at: jbanc@jbanc.org or (tel.) 301-908-2579.
JBANC represents the Estonian American National Council,
Inc., the American Latvian Association, Inc., and the Lithuanian
American Council, Inc.
Latvian Dimensions • Number II, 2008-2009
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Pateicamies ikvienam, kas ziedojuši, atbalstot ALAs
centienus uzturēt latviešu sabiedrību ASV, kā arī palīdzēt
Latvijai!

ZIEDOJUMI ALAi
No $13 000 līdz $227 200

Latvian Truth Fund, Alfrēža Nikmaņa testamentārais novēlējums

No $7 000 līdz $10 000

Paula Viķeļa testamentārais novēlējums, Astrīdas Lēvenšteinas piemiņai no radiem un
draugiem, Ņujorkas latviešu ev. lut. draudze

No $1 000 līdz $8 000

Anonims, Arturs Grava, Aina un Voldemārs Pamovski, Bruce un Nancy Roberts, Evarists
Bērziņš, Jānis M. Riekstiņš, Dr. Aina Galējs, Ināra un Ēriks Krūmiņi, Gvido Zakovičs,
Roberts Kušķis, Jānis L. Vinters, Klīvlandes latviešu biedrība, Oregonas latviešu biedrība,
Bristol-Myers Squibb Foundations

No $250 līdz $950

Maija un Tālivaldis Paegles, Silvija Ūdris, Dagnija un Andris Lāči, Dzidra un Elmārs
Ozoliņi, Dr. Valda Levy, Vija Lincis, Guna Auglis, Uldis un Frances Ravas, Anda un Kārlis
Šteinmaņi, Mirdza Melkerts Stendzenieks, Andrejs Bēdelis, Harijs Hunters, Daina un
Andrejs Kampes, Maruta un Leonīds Raterman, Māra Sproģe Hopps, Māris Veidemanis,
Gunta un Jānis Ģigas, Laura un Andrew Ozoliņi, Miķelis un Sarah Ģigas, P. Matthews,
Dace Blaumanis un Jānis Grāmatiņš, Paulis Dermanis, Aija Horton, Ārija un Haralds
Krieviņi, Arnis Ābols, Ilona un Andrejs Ķīši, Dzintra un Vilmārs Kukaiņi, Miķelis Visgaušs,
Vera un Ilmārs Dambergi, Sylvia un Andrejs Ezeri, Aija Thacher, Anita un Māris Juberti,
Milda Vītola, Linda un Mārtiņš Duhms, Melitas Skalbergas testamentārais novēlējums,
Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes Dāmu komiteja, Saginavas latviešu klubs,
Mineapoles/St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes Dāmu saime, Sirakūzu latviešu ev. lut.
draudze

Celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru!

Nosūtu čeku vai atvēlu atskaitīt atzīmēto summu no manas kredītkartes
Čeks $

Vārds
Adrese

VISA

MASTERCARD

CARD #
Tel.

Exp. date

Čeks rakstāms ALAs vārdā un nosūtāms Amerikas latviešu
Signature
apvienībai, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
Ziedojumi ALAi ir atvelkami, valsts nodokļus aprēķinot.

Paldies arī visiem ALAs
atbalstītājiem,
kas ziedojuši summas,
mazākas par $250!
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Paldies visiem anonimajiem ziedotājiem,
kas atbalstījuši ALA ar Combined Federal
Campaign/United Way starpniecību!
ALAs CFC numurs ir 10205

Pateicamies visiem ALAs biedriem, kas Latvijas 90. gadu
jubilejas gadā pievienojās ALAs saimei, kļūstot par jaunu
biedru vai paaugstinot savu biedra pakāpi!

ALAs biedri

Dzintara biedri

Sveicam ALAs
Dzintara biedru organizāciju

382. Maija Wolf, Los Angeles, CA
383. Juris Mežinskis, Cincinnati, OH
384. Aina Galēja Dravnieks, Minneapolis, MN

Zelta mūža biedri
1662. Agris Aperāns, Waterloo, IA
1663. Jānis Austrums, Jamaica Plain, MA
1664. Biruta K. Anthony, Brooklyn, NY
1665. Vidvuds Celtnieks, Indiana, PA
1666. Ārija Graušs, Fair Oaks, CA
1667. Juris Ercums, Houston, TX
1668. Ausma Ģiga, Saint Paul, MN
1669. Vija Mežnora, Havertown, PA
1670. Vēsma N. Mežnora, Parkesburg, PA
1671. Āris Stalis, Hamden, CT

Mūža biedri
6784. Bruce Roberts, Lake Wylie, SC
6785. Tija Alicia Cherry, Dana Point, CA
6786. Aina Daukša, Milwaukee, WI
6787. Herbert Kelley, Manassas, VA
6788. Sylvia Martin, Utica, MI
6789. Ģirts Jātnieks, Minneapolis, MN

6790. Uldis Elstiņš, Silver Spring, MD
6791. Arnis Šrāders, Chicago, IL
6792. Elmārs Priedītis, Fridley, MN
6793. Ina Priedītis, Fridley, MN
6794. Aina Sēja, Needham, MA
6795. Rute Strautnieks, Addison, IL
6796. Vija Brēmanis, Mount Prospect, IL
6797. Venita Griķītis, Metairie, LA
6798. Ruta Ore, Harleysville, PA
6799. Vilnis Ore, Harleysville, PA
6800. Tija Ore, Harleysville, PA
6801. Ilze Pētersons, White Plains, NY
6802. Valda Ziemelis, Fritz Creek, AK
6803. Ēriks Ziediņš, Rockford, MI
6804. Maija Cepure Zemmels,
		
Golden Valley, MN
6805. Māra Zālītis, Rockaway, NJ
6806. Ēriks Richters, Catonsville, MD
6807. Ivars Zemmels, Golden Valley, MN
6808. Juris Moruss, Lansing, MI

Daugavas Vanagu apvienību
Ņujorkā
Sveicam ALAs
Zelta mūža biedru
organizācijas
Latviešu organizāciju apvienība
Minesotā (LOAM)
Bostonas ev. lut. Trimdas draudze
Klīvlandes latviešu biedrība

Paldies arī visiem mūsu
uzticamajiem
Gada biedriem!

Es vēlos atbalstīt ALAs darbu, kļūstot par biedru šādā pakāpē:
Gada biedrs $30

BIEDRU PIETEIKÐANÂS VEIDLAPA

Pensionāriem

$20

Mūža biedrs $300

Zelta Mūža biedrs $800

Iespējams nomaksāt gada laikâ

Iespējams nomaksāt trīs gadu laikâ

Dzintara biedrs $2,000
Iespējams nomaksāt piecu gadu laikâ

Vārds
Adrese

E-pasts

Tel.

Dzimšanas gads:

VISA
Exp. date

MASTERCARD

Čeks $

CARD #
Signature

Vietējā organizācija, ar kuŗas starpniecību vēlaties būt ALAs biedrs/-e:
Lūdzu, izvēlieties biedra pakāpi, izgrieziet šo veidlapu un kopā ar ALAs vārdā rakstītu čeku vai naudas pārvedumu nosūtiet uz American Latvian
Association, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850-3121. Ja Jūs jau esat ALAs biedrs kādā pakāpē, tad varat sasniegt augstāku biedra pakāpi,
piemaksājot starpību starp Jūsu iemaksāto summu un nākamo pakāpi. ALAs biedru maksas ir atvelkamas, aprēķinot valsts nodokļus.

MĒS PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU - TAS PALĪDZĒS MUMS STIPRINĀT LATVIEŠU SAITES ASV UN VEICINĀS SADARBĪBU AR LATVIJU.
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ALAs “Sveika, Latvija!” programmai jau 19. brauciens
Nupat bija beidzies mācību gads, kad
23 jauni cilvēki ar četriem pavadoņiem
kāpām lidmašīnā Čikāgā, sākot Sveika,
Latvija! XIX ceļojumu. Pavadījām divas
aizņemtas, ļoti skaistas nedēļas kopā,
apskatot un iepazīstot Latvijas dabu,
vēsturiskās vietas, kultūras objektus un
pilsētas brīnumus. Ceļojums bija bagāts
piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem un
ir atstājis uz visiem dalībniekiem un
pavadoņiem ilgstošus iespaidus. Liels,
liels paldies, ALAi, Anitai Jubertei,
Sveika, Latvija! programmas vadītājai,
kā arī Anitai Ozolai, programmas
koordinātorei Rīgā.
Ielidojām Rīgā 14. jūnijā, kur mums
pievienojās 24. dalībniece, kuŗa atlidoja ar vecākiem no Melburnas,
Austrālijā. Nepaspējām apgriezties,
kad jau pulcējāmies aiziet līdz Brīvības
piemineklim nolikt ziedus un atcerēties
tos, kuŗus aizveda no Latvijas pirms
vairāk nekā 50 gadiem. Tā sākās mūsu
dienas Latvijā.
Jāpiemin, ka Sveika, Latvija! XIX
piedalījās 24 izcili jauni latvieši. Bijām
četri audzinātāji no ASV - Harijs
Grants, Kārlis Vizulis, Sandra Zentz
un es, Andra Zommere. Rīgā mums
pievienojās Anita Ozola, programmas
koordinātore Latvijā un šoferis Valdis,
kuŗa gādībā izbraukājām Latvijas Valsti: no Rīgas caur Vidzemes augstieni
līdz Latgales tālajiem ezeriem, caur
Ķegumu līdz lejas Zemgalei, šķērsojot
Kurzemi diagonāli, gar Kurzemes
krastu līdz Liepājai un atpkaļ līdz
Rīgai. Šie jaunieši mūs priecēja ar savu
ziņkārību un interesi redzētajā. Viņu
saticība un rūpība vienam par otru mūs
padarīja lepnus. Viņi bija „vēstnieki”
ārpus Latvijas dzīvojošiem jauniešiem
un godam veica savu uzdevumu.
Varētu sīki izstāstīt dienas kārtību,
maršrutu, pamatojumu daudzām
ekskursijām un dažādas dēkas. Ceru,
ka pietiks pateikt, ka katrai ekskursijai,
katram objektam, kuŗu apskatījām,
14

katrai vietai maršrutā bija sava nozīme.
Piedzīvojumi saistījās ar latviešu skolās
dzirdēto vielu, ar vēsturiskiem notikumiem kopš 1991. gada, ar šīs dienas
aktuālitātēm Latvijā un ar Latvijas
dabas un kultūras ūnikumiem. Lasot
jauniešu ieskatus pēc divām Latvijā
pavadītajām nedēļām, sapratu, ka
katrs piedzīvoja ko citu. Katru jaunieti
aizkustināja cits piedzīvojums, cita
vieta vai cita ekskursija. Turp braucot
šaubījos, vai viss maršrutā ir nozīmīgs.
Atpakaļ braucot priecājos, ka viss
redzētais uz kādu no jauniešiem ir
atstājis iespaidu.
Ir jāpiemin, ka viens no Sveika, Latvija!
programmas mērķiem ir iepazīties ar
vienaudžiem Latvijā. Mūs ļoti sirsnīgi
uzņēma Aulejas pamatskolas audzēkņi,
skolotāji un direktore. Netālu no
Rēzeknes, Aulejā, baudījām skolā
sirsnīgo sagaidīšanu, skaisto koncertu un kaudzēm sakrautos škīvjus
garšīgajās pusdienās. Mūs aizveda pie
vietējā keramiķa, kur iepazināmies ar
viņa mākslu. Pēcpusdienu un vakaru
pavadījām pie ezera, peroties pirtī,
braukājot laivās, sportojot, dziedot,
līgojot, skrienot rotaļās un veidojot
draudzības ar īpaši sirsnīgajiem Aulejas
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jauniešiem. Pēc pāris dienām atradāmies
Kurzemē, kur Laucienē, netālu no
Talsiem, iepazināmies ar Laucienes
skolas jauniešiem, skolotājiem, skolas
un pagasta vadību. Bijām ekskursijā
Nurmuižā, Talsos un Laumas dabas
parkā. Jaunieši izbaudīja iespēju spēlēt
volejbolu un basketbolu Laucienes
nesen nobeigtajā sporta zālē. Laucienes
ļaudis mūs iespaidoja ar savu sakopto

Viesos pie Īpašu uzdevumu ministra
Oskara Kastēna

Kopēja bilde ar bijušo Latvijas Valsts prezidentu Gunti Ulmani.

pagastu, atjaunotajām ēkām un gaišo
skatu uz nākotni. Atgriežoties Rīgā,
izbaudījām pēdējo vakaru, lecot dančus
kopā ar Laucienē un Aulejā iegūtajiem
draugiem.
Jāpateicas arī tiem, kas mūs Rīgā
pieņēma dažādās vizītēs. “Laika” redakcija mūs aicināja satikties Misiņa
bibliotēkā, kur apskatījām retos un
vēsturiskos izdevumus. Ceram, ka
vecākus priecēja grupas fotografija, kas
parādījās avīzē, kamēr vēl dzīvojāmies
pa Latviju. Īpašu uzdevumu ministrs
Oskars Kastēns mūs uzņēma ĪUMSILS
sekretariātā. Jaunieši ar interesi
klausījās par atbalstu, kas tiek sniegts
latviešiem un latviešu organizācijām
visā pasaulē, ieskaitot Sveika, Latvija!
projektam. Vizīte ASV vēstniecībā
bija īpaši iespaidīga. Mums visiem
gāja pie sirds vēstnieka Čarlza Larsona patiesā cieņa un interese par Latviju un latviešiem. Jauniešus latviski
uzrunāja divi nodaļu vadītāji. Bijām
iespaidoti par viņu cieņu pret vietējo
valodu, to apgūstot, lai efektīvāk sadarbotos ar vietējām iestādēm. Beigās
jāpiemin negaidīts prieks pēc tam,
kad bijām apskatījuši Aglonas baziliku. Gluži nejauši sastapām bijušo
Valsts prezidentu Gunti Ulmani auto
novietošanas laukumā, kur viņš ar
ģimeni bija ieradies ekskursijā. Prezidents Ulmanis ar sirsnību un pacietību

uzrunāja mūsu jauniešus, atbildēja
uz viņu jautājumiem un iejūsmināja
viņus par nākotnes iespējām Latvijā.
Liels paldies bijušajam prezidentam
Ulmanim par mums veltīto laiku un
interesi.
Un, turpinot ar pateicībām, vēlreiz liels
paldies Amerikas latviešu apvienībai,
Īpašo uzdevumu ministrijai sabiedrības
integrācijas lietās, jauniešu vecākiem un
organizācijām, kas atbalstīja atsevišķus
dalībniekus. Sveika, Latvija! XIX un
visa Sveika, Latvija! programma ir
neizsakāmi vērtīga mūsu latviešu jaunatnei. Bez jūsu atbalsta šī programma
nepastāvētu un nepastāvēs.

Nobeigšu ar pašu jauniešu vārdiem.
Marisa raksta, ka „esmu tik daudz
iemācījusies ... ne tikai par vēsturi
un geografiju, bet arī par Latvijas
iedzīvotājiem un ikdienas dzīvi. Esmu
saņēmusi lielu dāvanu kasti, pilnu
draudzības un sapratnes, ka esmu
latviete.” Savukārt, Līva bija sajūsmā
par iespēju pateikt „Sveika, mana tēvu
zeme!”
Andra Zommere
Braucienā piedalījās Kristīne Abula, Amanda
Bērziņa, Stefāns Brūvelis, Kristaps Dāle, Inta
Eilande, Natālija Galēna, Larisa Grants, Edīte
Grendze, Līva Kalve, Laura Kārkliņa, Daina
Kaugara, Marisa Kaugara, Jānis Keizer, Silvija
Kreile, Jenny Lāčkāja, Viktors Lāčkājs, Ēriks
Lazdiņš, Rolands Lauzums, Anna Muižniece,
Ina Pružinska, Guntis Rūtiņš, Laura Sprūdža,
Ēriks Velkme, Aleksis Vizulis. Grupu pavadīja
audzinātāji: Andra Zommere, Sandra Zentz,
Harijs Grants un Kārlis Vizulis .
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2008. gada vasarā ALAs “Sveika, Latvija!” programmai jubilejas 20. brauciens

Audzinātāju Dainas Bungas un Annas Aperānes ceļojuma iespaidi

Seši jaunieši - “Sveika, Latvija!” jubilejas, nu jau divdesmitā, brauciena
dalībnieki no Ņudžersijas un Ņujorkas
priecīgu gaidu pilni satikās Newark
lidostā. Bija pienācis laiks atvadīties
no drošajiem pavadoņiem - vecākiem
un doties pretim nezināmajam, bet no
grāmatām un skolas tik pazīstamajai
Latvijai.
Izlidojām no siltās un saulainās
Ņudžersijas un caur pelēku mākoņu
gūzmu ielidojām lietainajā Rīgā. Mūsu
grupas pavadone Anita un šoferis Valdis sagaidīja mazliet nogurušo grupu
Rīgas lidostā, kur ātri sapakojām
mantas autobusā. Tomēr tālāk doties
nevarējām, jo bija jāgaida Kanadas
jaunieši, kuŗu lidojums no Helsinkiem
bija aizkavējies, bet drīz vien jau viņi
bija klāt, un nu jau bijām deviņi.
Ieradāmies viesnīcā „Konventa sēta“,
un tur mums piebiedrojās vēl ceturtais
dalībnieks no Kanadas. Salikām mantas istabās un devāmies uz pusdienām
un pastaigu pa Vecrīgu. Pēcpusdienu
pavadījām, iepazīstoties ar Rīgu redzejām Doma baznīcu un Nacionālo
operu, ēdām skābētus gurķus Centrālajā
tirgū un baudījām kuģīša braucienu
pa Daugavu. Pie vakariņām mums
piebiedrojās grupiņa jauniešu no
Sietlas, un beidzot bijām pilnā sastāvā
- 13 jaunieši un 2 audzinātāji, kas
salidojuši no malu malām – Ņujorkas,
Toronto, Montreālas un Sietlas.

16

Lai “Sveika, Latvija!” jaunietis varētu būt, “stipram kā Lāčplēsim vajaga kļūt.” Lācplēša
gultā Lielvārdē spēku 20. jubilejas braucienam gūst brauciena dalībnieki: (priekšā) Ēriks
Plostiņš, Madelēne Laure, Amanda Tauriņa; otrajā rindā: Andris Abermanis, Konrāds Leitis,
Andrejs Cifersons, Ēriks Zālīte, Kristaps Thompson, Valdis Račevskis, Diāna Atvara, Zinta
Putene, Kristīna Van Sant un Māra Zālīte
Foto lapas apakšā: “Gotiņa” konfektes

Pamodāmies, lai iesāktu pirmo pilno dienu Rīgā! Un pats pirmais piedzīvojums
bija brauciens ar tramvaju uz konfekšu fabriku „Laima“. Klausījāmies
stāstījumu par „Laimas“ šokolādes
vēsturi un uznašķojāmies ar konfektēm
„Vāverīte“ un „Lācītis ķepainītis“. Bet
tas bija tikai sākums, mums arī deva
iespēju redzēt, kā ražo visus gardumus.
Izstaigājām četrus stāvus, kur taisīja
„Trifeles“, „Serenādes“ un visas pārejās
pazīstamās šokolādes konfektes.
Pārējo dienu pavadījām, tiekoties ar
laikraksta „Laiks“ redakcijas
darbiniekiem un mācoties
par tautas vēsturi Okupācijas
mūzejā. Tā nu pavadījām
laiku Rīgā, izstaigājot
mūzejus un pat dziedot tautas
dziesmas Krišjāņa Barona mūzejā. Bijām pat uz
īstu latviešu „action“ filmu
„Rīgas sargi“, ēdām „popcorn“ un pēc filmas devāmies
ēst picu.
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Bet Rīga jau nav Latvija! Sestdienas
rītā sapakojāmies, lai uzsāktu mūsu
ceļojumu uz Vidzemi. Pa ceļam
apstājāmies Brāļu kapos, kur Konrāds
pastāstīja par kapu vēsturi un kur
dažiem jauniešiem ir apglabāti senči.
Apstājāmies Turaidā, kur redzējām
pirmo lauku sētu. Iemācījāmies, kā
atšķirt kamaniņas no ragavām, ostījām
dažādas pirts zāles un redzējam, kā
kaļ naudu. Un, protams, apskatījām
arī Turaidas pili, ko izstaigājām no
pat pagraba cietuma līdz augstākajam
tornim, no kuŗa pavērās skats uz Gaujas
ieleju. Tālāk devāmies ar plostiem no
pils uz Siguldu. Vakaru pavadījām pie
ezera, kur izpeldējāmies un baudījām
atpūtu pēc gaŗās dienas. Neko vairāk
nevarētu vēlēties - diena bija burvīga!
No Siguldas devāmies apskatīt senos
„lidojošos ezerus“ – Āraišu ezerpili.
Iebraucot Āraišos, mūs sagaidīja senlaiku tērpā ģērbusies sieva ar siltu smaidu

Tā nu izpētījām trīs pilis, un nu bija
jādodas pie rakstniekiem. Pirmais
pieturas punkts bija Kārļa Skalbes
„Saulrieti“, un pēc tam devāmies uz
„Brakiem“, kur Blaumaņa vecajās
mājās jaunieši noskaitīja „Tālavas
taurētāju“. Mēs iepazināmies ar
Blaumaņa sētu un redzējām, kā dzīvoja
Nāves ēnā autors.
Bet ceļojums mūs tālāk veda uz Vidzemes augstieni un Gaiziņkalnu. Protams, visi uzkāpām pašā kalna galā, bet
diemžēl bija nomākusies pēcpusdiena,
un skati nebija gluži tik plaši. Galvenais tomēr bija fakts, ka varējām teikt,
ka esam bijuši visaugstākajā Latvijas
kalnā.
Anita Ozola un šoferis Valdis

Ēriks Zālīte - Lāčplēsis

ražo „Gotiņas“. Arī pašiem bija iespēja
pamēģināt iesaiņot šos saldumus. Gāja,
kā nu kuram - citi tīri veikli varēja
iesaiņot svaigās, lipīgās konfektes ar
rozīnēm, bet citiem gāja grūtāk. Bet
nekas, ja neizdevās perfekti, jauniešiem tika laipni atļauts apēst savas
„kļūdas“.

sejā, bet asu cirvi rokā. Viņa stāstīja
par veciem „lidojošiem ezeriem“.
Madlēna pat tika izgreznota ar senlaiku
rotām, vaiņagu un villaini. Devāmies
uz nākamo pili Cēsīs. Pirms iegājām
pa pils vārtiem, katrs no mums saņēma
kabatas lukturīti, un varējām sākt pētīt
visus vecos pils kambarus, šaurās trepes
un skatu torņus. Jutāmies mazliet kā
„Indiana Jones“ putekļainās istabās un
tumšos gaiteņos tikai sveču gaismā.

Diena ar Lizuma jauniešiem vēl nebija
pat pusē, kad bija jādodas talāk uz Kāzu
mūzeju. Piedalījāmies dažādās spēlēs,
taisījām māla podziņas un sasildījāmies
ar karstu soļanku (zupu). Pēc tam,
kad bijām uzzinājuši par dažādām

Valdis Račevskis

Brauciens mūs veda uz Lizumu ar
mērķi apciemot Lizuma vidusskolu un
satikt skolēnus. Lizuma skolas direktore kopā ar saviem skolēniem mūs
uzņēma ļoti draudzīgi. Lizuma skola
nav nemaz parasta skola, jo mācības
notiek Lizuma muižā. Muižas telpas,
kā arī citas ēkas ir pārbūvētas skolas
vajadzībām. Vecajos bēniņos tagad
iebūvēti jauni ķīmijas, bioloģijas un
fizikas kabineti.
Skolēni tad mūs iepazīstināja ar
vietējiem māksliniekiem, dzirnavām
un Velēnas baznīcu. Redzējām arī, kā

Madelēne Laure Āraišos
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Viesos pie Latvijas Republikas ārlietu ministra Māŗa Riekstiņa

latviešu kāzu tradīcijām, kopā ar lizumiešiem gājām pirtī, peldējāmies un
mielojāmies ar šašlikiem un desām.
(Tik tālu rakstīja audzinātāja Daina
Bungs. Rakstu par pārējām dienām
rakstīja Anna Aperāne.)
ANNA:
Nākamajā rītā apciemojām Ķelmēnu
maizes ceptuvi. Tur mūs sagaidīja
sirsnīgas saimnieces, kas mums rādīja,
kā veidot rudzu maizes kukuļus. Mēs
sajutām tikko ceptas maizes smaržu un
turējām rokās siltās maizes klaipus, un
katrs mēģināja izveidot kukuli. Mūs
pacienāja ar garšīgo rudzu maizi. Labi
paēduši, mēs braucām tālāk uz Gulbeni,
lai piedalītos ekskursijā Gulbenes vilcienu stacijā. Tur satikām Lizuma skolas
skolēnus un kopā skatījām vilcienus un
vizinājāmies ar drezīnu. Jaunieši būtu
varējuši tur labprāt pavadīt visu dienu,
bet bija jādodas tālāk uz Rēzekni. Tur
iepazināmies ar unikālu mākslinieku,
18

keramiķi Aivaru Ušpeli, kuŗš rādīja
mums, kā viņš apstrādā mālus. Varēja
redzēt un izjust, ka Ušpeļa keramikas
darbi atspoguļo Latvijas dabu ar Latvijas ūdeņu, pļavu un mežu krāsām. Ar
jauniegādātajiem māla traukiem mēs
braucām atpūsties uz viesnīcu „Rāznas
gulbis“. Saulei rietot, gājām peldēties
un vēlāk dzērām karstu zāļu tēju.
Agri ceļamies, lai brauktu uz Aglonas
baziliku, vissvarīgāko katoļu svētvietu
Latvijā. Visi apbrīnojām tās iekšpuses
greznumu. Tālāk devāmies uz Aglonas
Maizes mūzeju, kur mūs cienāja ar
maizi un pastāstīja par rudzu maizes
ticējumiem. Mūs iepazīstināja ar teicienu: „Lai katrā ģimenē un sētā ir galdā
rudzu maize svētā“. Pēc pasakainā
Maizes mūzeja mēs braucām tālāk
uz Kokneses pilsdrupām. Jauniešiem
ļoti iepatikās šīs pilsdrupas, kur varēja
kāpelēt un paslēpties uz kādu laiku. Bet
slēpties jau nevarēja ilgi, jo bija jābrauc
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tālāk uz Lielvārdi, kur apciemojām A.
Pumpura mūzeju. Lai labāk saprastu
eposu „Lāčplēsis“, dažiem dalībniekiem
bija jāvelk attiecīgus tērpus un jātēlo
„Lāčplēša“ galvenos varoņus - Ēriks
Zālītis tēloja Lāčplēsi, Valdis Račevskis
- A. Pumpuru un Ēriks Plostiņš - Melno
bruņinieku. Mēs visi gājām iesēsties
Lāčplēša (akmens) gultā un jūtāmies
ļoti vareni.
Stārķi mūs sagaidīja nākamajā rītā pie
Rundāles pils. Jaunieši brīnījās par
pils baroka un rokoko architektūras
greznumu. Visi biji ļoti sajūsmināti
par Rundāles pils dārzu un pamatīgi
izstaigāja apstādījumus un strūklakas.
Tālāk devāmies uz Annas Brigaderes mūzeju „Sprīdīši“, kur nekas
nav mainījies, kopš rakstniece tur
dzīvoja. Tur mūs cienāja ar garšīgām
pusdienām, kamēr skatījāmies filmu
par Sprīdīti. Pēc pusdienām gājām
pastaigāties Rūķīšu mežā. Mūsu

gīds Jānis bija bioloģijas skolotājs
un mums sīki pastāstīja par Latvijas
sēnēm, putniem un kokiem. Mēs
iepazināmies ar Latvijas sēņu karalieni
baraviku, mācījāmies par apšu bekām,
bērzlapītēm un gailenītēm; uzzinājām,
ka mežs bez sēnēm aizietu bojā, jo
nebūtu, kas palīdz saārdīt nobirušās
lapas, skujas un čiekurus. Mežā mēs
arī svinējām Konrāda dzimšanas dienu
kopā ar raganu, ko sastapām mežā.
Ragana mūs cienāja ar „burvju tēju“,
kamēr Konrādam nodziedājām „Daudz
baltu dieniņu!“.
Tālāk braucām uz Tukuma pusi apskatīt
filmu pilsētu „Cineville“. Šeit uzņēma
filmu „Rīgas sargi“, ko agrāk braucienā
bijām skatījuši kinozālē. Šī diena
tiešām bija brīnumu pilna. Mums bija
iespēja pazust dabā un arī pazust citā
laikmetā, kad apciemojām „Cineville“.
Noslēdzām šo dienu ar
volejbola spēli pie jūŗas.
Tīkla nebija, bet jaunieši
paši uztaisīja tīklu ar striķīti
un laimīgi nospēlēja dažas
spēles. Pēc tam daži gāja
peldēties, bet citi baudīja
saules rietu.
Nākamajā dienā braucām
uz Kolkas ragu ar cerību
jūrmalā atrast dzintara
gabaliņus. Diena bija lietaina un auksta, bet jaunieši
tomēr atrada daudz skaistus
dzintara gabaliņus; citi baudīja Kolkas
raga dabu un šūpojās jaukās parka
šūpolēs. Tad autobuss mūs veda uz
Ventspili, kur enerģiska gīde rādīja

Ventspils skulptūras
un citus greznumus.
Mēs izstaigājām ostu
un ieelpojām svaigo
jūŗas gaisu. Jauniešiem īpaši patika spēļu
parks ar neparastām
skulptūrām, uz
kuŗām varēja kāpt.
No Liepājas braucām
uz viesnīcu pie
Usmas ezera. Jaunieši vizinājās laivās.
Pēc vakariņām
sapulcējāmies pie
maza tilta, un vienlaikus ar cilvēkiem visā Latvijā atzīmējām
Latvijas atjaunoto neatkarību, iededzot
svecītes. Katrs jaunietis pateica savu
vēlējumu Latvijai: vieni teica, ka viņi
cer, ka Latvija vienmēr saglabās savu
skaisto dabu, citi - ka Latvija vienmēr

būs brīva, ka Latvijā vienmēr runās
latviski un ka Amerikas latviešu bērni
turpinās interesēties par savu senču
mantojumu.
Izpeldējušies, paēduši
un labi izgulējušies mēs
braucām agri no rīta
uz Sabili, kur mums
bija sarunāta tikšanās
ar Sabiles vidusskolas
jauniešiem. Mūs ļoti
sirsnīgi sagaidīja Sabiles
skolas direktore, divas
skolotājas un skolēni,
kas vicināja Latvijas
karogu. Tūlīt varējām

jaust, ka mums būs burvīga diena Sabilē.
Mums rādīja Sabiles skolu, un kopīgās
nodarbībās ātri iepazināmies. Jaunieši
minēja mīklas un vēlāk pastāstīja viens
otram par savām mājas vietām. Ar
„Smart Board“ palīdzību
jauniešiem no Amerikas bija
iespēja parādīt jauniešiem
no Latvijas, kur viņi dzīvo
Amerikā. Uz brīdi pasaule ļoti
samazinājās; redzot, kur katrs
dzīvo, mēs jutāmies viens
otram tuvu. Pēc iepazīšanās
nodarbībām mēs uzkāpām
Sabiles vīnogu dārzos un
apskatījām baznīcu. Bijām
pārsteigti, ka Sabilē aug
vīnogas! Kas to būtu ticējis!
Skats no vīna kalna bija ļoti skaists. Mēs ar saviem lietussargiem baudījām skaistos skatus un
jaunās draudzības. Samirkuši
jaunieši gāja uz viesnīcu, kur visi gāja
pirtī un ciemojās līdz vēlam vakaram.
Ātri izveidojās sirsnīga draudzība starp
Sabiles jauniešiem un „Sveika, Latvija!“ jauniešiem, un bija grūti šķirties.
Nākamajā rītā braucām uz Kuldīgu,
kur redzējām visplatāko ūdenskritumu
visā Eiropā - Ventas rumbu un
skatījām Kuldīgas interesanto un seno
architektūru. Tad braucām uz Liepāju.
Tur redzējām daudzus pieminekļus
un skulptūras, kas veltītas mūzikai
un mūziķiem. Liepāja ir Latvijas
rok- mūzikas pilsēta. Vakarā viesnīcā
mēs saorganizējām dziesmu vakaru,
dziedājām no dziesmu grāmatām un
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ēdām saldumus un ķiršus. Bija lietains
laiks, bet mēs bijām ļoti priecīgi
Liepājā.
Agri no rīta apmeklējām Liepājas tirgu,
kur mēs nopirkām Latvijas avenes,
mellenes un gurķus. Pēc tam braucām
uz Oskara Kalpaka pieminekli Airītēs
un tad tālāk uz Lestenes brāļu kapiem.
Abas vietas bija ļoti nozīmīgas jauniešiem; dažiem Lestenē bija kritušo radinieku vārdi iegravēti akmens plāksnēs.
Braucām atpakaļ uz Rīgu. Grūti ticēt,

20

ka mūsu ceļojums nāca uz beigām. Jaunieši autobusā sāka palikt bēdīgi, kad
viņi aptvēra, ka pēc tikai dienas viņi
lidos atpakaļ uz Ameriku. Ierodoties
Rīgā, gājām vēl pastaigāt pa Vecrīgu.
Daži apciemoja savus radus, bet citi
gāja iepirkties. Visi gaidīja nākamo
dienu, kad atkal satiks jaunos draugus
no Sabiles un Lizuma skolas.
Sākam dienu ar vizīti Latvijas Ārlietu
ministrijā. Jauniešiem no abām skolām
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kopā ar „Sveika, Latvija!“ jauniešiem
bija iespēja tikties ar Latvijas ārlietu
ministru Māri Riekstiņu. Jaunieši
pastāstīja par sevi un prasīja jautājumus
Riekstiņa kungam. Daži vēlējas uzzināt,
ko viņš domāja par situāciju Gruzijā
un par bezvīzu režīmu ar ASV. Citi
lūdza viņam pastāstīt par savu dienas
darba kārtu. Pēc sarunas jaunieši kopā
pusdienoja lielajā Lido restorānā. Tad
devāmies uz ASV vēstniecību, lai
satiktu ASV vēstnieku Charles Larson.
Vēstnieks uzsvēra, cik svarīgi latviešu
izcelsmes jauniešiem no ASV uzturēt
saites ar savu vecvecāku dzimteni.
Pēc vizītes visi gatavojās uz atvadu

balli. Balle bija ļoti jautra, bet netrūka
arī daudz asaru. Bija izveidojušās tik
sirsnīgas draudzības ar Latvijas jauniešiem, ka bija grūti šķirties.
„Sveika, Latvija!“ jaunieši gāja atpakaļ
uz viesnīcu un pēdējo reizi rakstīja
savās ceļojuma dienasgrāmatās. Viņi
rakstīja, ka ceļojums uz Latviju bijis
skaistāks un nozīmīgāks, nekā paši bija
iedomājušies pirms braukšanas. Visi
teica, ka viņiem bija īpaši nozīmīgi
iepazīties ar jauniem draugiem, satikt
savus radus un izjust savu Tēvzemi.

Foto 18. lpp. pulksteņrādītāja virzienā: Ar
plostu pa Gauju audzinātāja Jāņa Kramēna
vadībā. Airē Andris Abermanis un Māra
Zālīte. Atvadu brauciens ar kuģīti pa Daugavu: Ēriks Zālīte, Kristīna Van Sant, Māra
Zālīte, Valdis Račevskis, Kristaps Thompson,
Ēriks Plostiņš, Amanda Tauriņa.
Jaunieši gatavi doties izpētīt
šokolādes fabriku “Laima”

slaveno

Foto šajā lapā: Klusā daba ar peldētājiem
--- jaunieši bauda ūdens priekus. Grupas dalībnieki Gulbenē ar Lizuma skolas
skolēniem. Jaunieši “Sveika, Latvija!” kreklos pirms Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja
apmeklējuma Rīgā.
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ALA’s “Hello, Latvia!/Sveika , Dzimtene!” Tour Allows 20 Participants
Experience Latvia’s Summer
Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” 2008 participants:
Sandra Berents, Benita
Diatchenko, Annette Drager,
Karlis and Margaret Ezerins,
Eriks Fricsons, Gunars
Fricsons, Avany Pehaherrera,
Klaudy Garros, Lira Winter
Garros, Valentim Garros,
Dzintars and Mary Catherine
Gendrikovs, Larisa Fricsons
Kirgan, Dagnija Kubulins,
Krista Kubulins, Group
Leader Dace Nichols and William Nichols, Edite Virkus,
and Gunars and Norma
Zagars.

“I feel very proud of my Latvian heritage, and to share a trip
of this nature with others from all over the world and share
their family history was very special.” Sandra Berents
It is with a shared love of Latvian history and culture
that 20 participants and group leader Dace Nichols gathered
at “Radi un Draugi” June 30, 2008 to begin our “Hello,
Latvia/Sveika, Dzimtene!-2008” journey.
This was the seventh annual American Latvian Association
organized tour. Each year the itinerary is developed by Anita
Juberts, ALA Program coordinator in the US together with
Tour Guide Zaiga Vilks in Latvia. The Latvian Song Festival
in Riga was the main event of this year’s trip.
“We enjoyed our trip so very much. We were happy to see all
the renovation and construction going on throughout Latvia.
It is such a beautiful country.”
Margaret and Karlis Ezerins
Seven of the group members departed together from
Chicago and another group of seven from Newark June 29,
2008. The remainder of the group had made individual flight
arrangements to Riga. This year, once again, the group was
varied- some young, others not so young, some were Latvian,
others were spouses of Latvians, some were fluent in Latvian
while others did not speak or understand the language. Yet
Zaiga, conducting the tour in English, managed to make the
itinerary interesting and understandable to all.
“All of the events were incredibly beautiful!! We will never
forget this trip!!” Avany Garros Penaherrera
22
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June 30, 2008
The group arrives in Riga. After a brief bus tour of the city,
the bus driver brings us to the ‘Radi un Draugi Hotel”. After
a rest period we gathered for an introductory meeting and
dinner.
July 1, 2008
We started our trip with the traditional placing of flowers at
the Freedom Monument. Our timing was perfect because
we also saw the changing of the guard. And so, we started
our journey to Latgale, the most Eastern province of Latvia.
Enroute we stopped at Lielvardes Park, site of Andrejs Pumpurs Museum, Koknese castle ruins and the Aglona Basilica.
Our last stop was the studio of well-known Latvian potter
Viktors Uspelis. He showed us his studio and the process
involved in making his beautiful vases and bowls. It was a
great opportunity to purchase some very special souvenirs.
That night we slept in a hotel in Rezekne.
July 2, 2008
After a brief tour of Rezekne, we departed for Vidzeme with
plans to end the day in Ergli. In the morning we stopped at
“Saulrieti” – home /museum of writer Kārlis Skalbe. A warm
fire in the fireplace greeted us. From there we departed to
Jaunpiebalga, to the “Lielkrūze” Organic Farm. The owner
explained how the farm operates and gave us a tour. Afterwards we enjoyed lunch prepared from fresh products grown
and raised on the farm.
Our final stop for this day was “Meņģeli”, the home of
composers, the brothers Jurjāņi. It was great to learn about
the early roots of the modern Song Festival which we were
set to experience later in the trip.
July 3, 2008

The next stop was Liepaja in Kurzeme. For lunch we stopped
at the “Tērvetes Brewery” for beer tasting, appetizers and
lunch. The last stop for this day was the Brothers’ Cemetery
in Lestene – a memorial to thousands who gave their lives
for Latvia. Many participants found names of relatives on
the headstones and walls.
July 4, 2008
Where better to celebrate the Fourth of July than in Liepaja!
After a brief tour of Liepaja’s port and the weavers’ workshop
we enjoyed a special celebration lunch at the Piano Restaurant
by the port. Afterward, we had time to wander the streets of
Liepaja or walk the beach by the Baltic Sea on our own.
July 5, 2008
Our next destination was Kuldiga with stops at the “Sail of
Hope” - a memorial dedicated to Latvians who fled across
the Baltic Sea in small boats – and a stop in Ventspils. Before
retiring for the night in Kuldiga, we enjoyed a walking tour
of the city and the Venta waterfall. Some of the group joined
the locals and walked across the falls!
July 6, 2008
This was a very exciting day - the day of the opening parade of the Latvian Song Festival. It was hour after hour of
choir and dance groups dressed in colorful traditional dress,
parading past the Freedom Monument. It was an unforgettable experience! In addition, Zaiga had arranged for lunch
at the D’Vine in Hotel Latvija. The food was great, but even
more - the view of the parade was fantastic! Midafternoon
we departed Riga for Turaida and the Folk Song Park and
Sigulda. As we walked through the park, Zaiga explained
the significance of various monuments and sang some of the
favorite Latvian folk songs for us. It was a perfect place to
enjoy a view of the magnificent Gauja Valley. We ended our
day in Cesis in the region of Vidzeme.
July 7, 2008
After a morning of free time and shopping in the charming
little shops in “downtown” Cesis we departed for Rauna and
Smiltene. We toured the dairy processing facility in Smiltene.
It was very interesting to see how the factory operates and to
have the opportunity to taste cheese, yogurt and other dairy
products.
Valmiera greeted us with a rainstorm, putting a major dampener on the day. We did manage to see the highlights before
the skies opened. En route to “Dikli Castle”, our next hotel,
we stopped at “Neikens Hill” - the site of the first Latvian
Song Festival. After dinner we had a champagne reception
in honor of the Song Festival.
“Everyone should attend the Song Festival at least once in
a lifetime. It has been an amazing experience learning more
about my culture and heritage.” Krista Kubulins
July 7, 2008
This evening we will be returning to Riga-Hotel Kolonna
across the street from “Alus Sēta” and around the corner

from the Dome Square, a fantastic location from which to
enjoy the Song Festival events.
Our first stop today was Limbaži - the home of Kārlis Baumanis, the author of the Latvian National anthem. Before lunch
we toured the “Munchhausen Museum” in Dunte. It was a
most comical place! This evening we walked from our hotel
to the Riga Opera House for the Festival Symphonic Music
Concert – an incredible concert in this historic building!
July 9, 2008
This was our day to recover from the 2,500 kilometer road
trip. After a walking tour of Old Town, we had the rest of
the day free. As we walked along Zaiga explained the history and importance such places as Dome Church, the Three
Brothers Building, and various government buildings. It is an
emotional experience to walk the cobblestone streets of Old
Town. There were so many activities and souvenir markets
throughout Old Town and “Vērmanes Garden” to enjoy.
July 10, 2008
In the morning we departed for Jurmala-a seashore resort
area close to Riga. Some of the group strolled along the
promenade of small shops; others relaxed with a cup of coffee or walked along the Baltic Sea searching for that elusive
piece of amber.
Next we toured the famous ”Lāči” bakery followed by a
tasting of the wide variety of breads baked there- the dark
rye garlic toast, the dark rye bread, “saldskābmaize” sweat
and sour rye bread, carrot bread, white bread and more. Many
of us purchased loaves to bring back home.
In the evening we attended the Folk Dance Concert. The
weather was perfect and the atmosphere was electric with
enthusiasm. Thousands of folk dancers in a beautifully choreographed program! It was a fantastic evening!
July 11, 2008
This day we traveled to Rundale-the summer palace of the
Duke of Courland. Many of the rooms have been beautifully
restored. Zaiga explained significant historic points in each
room. There is a newly completed garden area in the back
of the palace modeled after the Versaille Gardens in France.
A beautiful place to sit on a bench and enjoy the moment.
Free time back in Riga!
“The planning of the trip was very well organized. An unforgettable trip.”
Valentim Garros
July 12, 2008
This day was full of culture and history. We visited the
Open Air Ethnographic Museum. Each region had activities,
singing and dancing, typical of that region and we got to
experience life as it was so many years ago. Next, we went
to the “Brāļu kapi” National Cemetery and placed flowers in
memory of the fallen soldiers. Zaiga explains the significance
of the statues which enhanced the value of the experience.
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The next event is the highlight of the trip - The Latvian Song
Festival Choir Concert. It was an unbelievable experience to
sit under the stars, listening to thousands of choir members
singing familiar Latvian folk songs as well as choir compositions, directed by Latvia’s best conductors. It was such a
magnificent evening!
July 13, 2008
Unbelievably, our last day together as the “Hello Latvia2008” group has arrived. We started the day with a guided
tour of the Occupation Museum. It was a sobering to see
and hear pictures and stories from those dark days of Latvian
history.
Before our farewell dinner at the “Radi un Draugi” we went
on a boat excursion on the beloved Daugava River. It was a
great way to say farewell to Riga.
July 14, 2008

Draudzīgs aicinājums – lasīsim!
Pat ekonomiski grūtos laikos ir nodarbes, kas padara cilvēku
bagātāku! Domāju, ka vairums neapstrīdēs apliecinājumu,
ka viena no galvenajām ir lasīšana, it sevišķi, kad tik daudz
neizlasītas lasāmvielas stāv mums acu priekšā latviešu centru bibliotēkās un ģimenes latviešu grāmatu plauktos. Tādēļ
šogad ALAs Izglītības nozares vārdā – draudzīgs aicinājums
visiem pieaugušajiem – gan jaunāko gadu, gan vidējo, kā
arī, protams, vecākā gadu gājuma paaudzēm – uzņemsimies
izpildīt Kārļa Ulmaņa 1935. gada aicinājumu vispilnīgākajā
nozīmē - sāksim lasīt tās grāmatas, kas sadāvinātas latviešu
skolām vai kas stāv mūsu ģimeņu latviešu grāmatu plauktos!

The tour is over. Some of us returned to the United States;
others stayed in Latvia a few extra days while still others
continued their travels to other destinations.
“I loved the Song Festival and Saturday’s entire program,
especially the Open Air Ethnographic Museum, the Warriors’
Cemetery and the parade. Really it is hard to say what was
best. So many wonderful moments.”
Annie Drager
This trip was significant to each of us for different reasons.
For some it was the return to their roots/mother country; for
others it was a first trip. Many met relatives never met before.
For all of us it brought a deeper understanding of Latvia – its
history, culture and people. All of us returned home with fond
memories and great hopes for Latvia’s future.
Dace Nichols
Group Leader

Pirms izklāstu šim gadam izraudzīto lasāmvielu, īss ieskats
par motivāciju grāmatu izvēlei. Meklējam grāmatas, kas
sarakstītas augstvērtīgā valodas līmenī un kas iepazīstinās
lasītāju ar latviešu dzīvi aprakstītajā laikā. Centāmies
ievērot dažādas intereses un žanrus, kā arī ieskaitīt autorus
no dažādām paaudzēm gan Latvijā, gan trimdā. Saraksts
veidojās interesantu sarunu rezultātā ar vairākiem lasītāju
pulciņu dalībniekiem ASV un grāmatu cienītājiem Latvijā,
bet to noasināja Jāņa Krēsliņa, Sr. līdzdalība un viņa
neizsmeļošais informācijas klāsts. Paldies visiem par ieskatiem!

Tātad, ko aicinām izlasīt?
1)
No klasikas: Jēkaba Janševska „Mežvidus ļaudis”,
kultūrvēsturisku romānu divās daļās. Janševskis, Jāņa
Lai lasīšanu padarītu mērķtiecīgāku, it sevišķi, tiem, kas
Krēsliņa vārdos „uzbur varenu panorāmu par latviešiem
nav raduši lasīt grāmatas latviešu valodā, esam izraudzījuši
senajos laikos, kas balstīta labā vēstures zināšanā. Viņam ļoti
septiņas grāmatas, ko izlasīt septiņos mēnešos, tādu latviešu
rosīgs stāstījums, izcila valoda, – ja arī ļoti kurzemnieciska.
„Book of then Month Club”, kā daži varbūt atceras Amerikā
Un romāns ir arī ļoti saistoša lasāmviela, gandrīz kā detektīvu
sešdesmitajos gados populāro grāmatu pārdošanas metodiromāns. Intriģējošs.” Grāmatu izdeva Grāmatu Draugs
ku. Vēl - dzinulis pasteidzināt lasīšanu ir, lai gatavotos uz va1951. gadā; tā ir pārspiesta Latvijā Liesmas izdevniecībā
saras vakaru grāmatu pārrunām gan 3x3 nometnēs augustā,
1981. gadā.; tagad pieejama digitalizētā izdevumā Latvijas
gan Ņujorkas draudzes Īkšķīšu nometnē jūlijā. Katras noNacionālās bibliotēkas mājas lapā: www.letonika.lv.
metnes vadība izziņos pārrunām izraudzītās grāmatas, lai
2)
Anšlava Eglīša „Līgavu mednieki” – daudzpusīgā
varam censties izlasīt ja ne visas, tad vismaz tās, kuŗas tiks
trimdas autora krāšņs stāsts par dzīvi Rīgā 30-ajos gados.
pārrunātas Jūsu klātienē. Līdztekus lasīšanai varēsiet arī
Izdevis Apgāds Daugava 1951. gadā un tagad no jauna
apmainīties domām par izlasīto ar draugiem neklātienē caur
iespiesta un pieejama Rīgas grāmatnīcās.
ALAs mājas lapas Izglītības nozares daļā atrodamo saiti.
3)
un 4) Margaritas Kovaļevskas „Astoņpadsmit”
vai/un „Deviņpadsmit”. Kovaļevska apraksta, J. Krēsliņa
Paldies visiem ASV grāmatu pulciņu dalībniekiem, kas nāca
vārdiem: „saistoši un virtuozi savu dzīvi attiecīgajos gatalkā ar ieteikumiem par grāmatu izvēli. Nav šaubu, ka Jūs šo
dos”. Grāmatas izdotas Ziemeļblāzmas izdevniecībā 1967.
lasīšanas un pārrunu projektu iekārtosiet visa gada apmērā,
un 1973. gadā.
Informācijas
lai pieveiktu visas grāmatas, kas interesē. Taču
aicinām sasp- darba
5) grupas
Valentīna Jākobsona „Trejādas brokastis” – triloģija,
aroties arī latviešu skolu vecāku saimes un uzņemtiespaneļdiskusija
izlasīt
rakstīta ar humoru par autora dzīvi pirms izsūtījuma,
un pārrunāt vismaz vienu no izraudzītajām grāmatām. Galu
izsūtījumā un pēc atgriešanās Rīgā. Par grāmatu Andris
galā, paši būsiet paplašinājuši savus apvāršņus par LatviJakubāns ievadam raksta: „Literatūras gardēži noteikti
jas vēsturi, uzlabojuši vārdu krājumu un valodas izjūtu un
turp. lpp. >34
spēsiet tik daudz vairāk sniegt tālāk saviem bērniem!
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ALA’s “Heritage Latvia” Trip Leaves Memories
of the Lifetime for American Latvian Youths

„Heritage Latvia” 2008
participants:
From left – Aleksa Akkerman, Ariana Akkerman,
Katryna Gouin, Gianna
Jarrett, John Olins, Lea
Perekrests, Aleksandra Roman, and Alexa Witham.
Chaperones were Elissa
Millers and Lauris Grundmanis and the group leader
from Latvia was Polīna
Šķiņķe of OneBaltics.

Ariana Akkerman: „My trip to Latvia was a thousand times better than I could have ever imagined.
I got to see where my family came from and I
learned a lot about the people, life in Latvia, Latvian history, songs, dances, and much more. One
of the highlights of my trip was seeing the song and
dance festival. I have only dreamt of going to see
the song and dance festival in Latvia since I was
little. It was huge and the dances, costumes and set
up were breathtaking. Getting to experience it for
myself was a dream come true. This trip meant the
world to me! Not only did I learn a lot and have
fun doing it, but I also made some best friends.
The people who went were amazing and we had so
many laughs. I don’t think we ever stopped laughing. We found the fun in everything and made
every moment worthwhile. I would definitely suggest this trip to all young Latvian Americans. You’ll
meet your best friends, learn about where you come
from, you’ll get to travel all around the country, eat
different food and have the best experience of your
life!”

Lea Perekrests: “Going to Latvia this past summer
with Heritage Latvia was an amazing, eye- opening experience. Going there I had no idea what to
expect of people who live there. Even though this
whole experience was filled with amazing memories
I knew right away that my number one, favorite
thing was meeting students … my age. We took trips
and shared meals, visited the President and the US
Ambassador, and sang, danced and played games.
Getting to know them and talking and learning
about our differences and similarities was one of
the things I miss the most when thinking back to my
trip. All around, this trip was an amazing life-changing experience that I would strongly recommend for
anyone who has the opportunity to go.”
John Olins: “Latvia is so much more advanced than
here in the United States in terms of mentality. The
Latvians have an advanced view of the correlation
between human life and nature. It upsets me that we
are not like that ourselves, but we do not have such
a strong culture here, so it is expected.”
Latvian Dimensions • Number II, 2008-2009
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Leksy Roman: „My trip to Latvia was truly unforgettable – perhaps I will most remember our visit
with Latvian school students. They helped me gain
a better understanding of what kids my age are interested in. It was truly fascinating to compare our
interests and diverse cultures. I highly recommend
this trip to anyone who wants to experience firsthand their Latvian heritage and culture.”

Aleksa Akkerman: The “Heritage Latvia” trip is not your ordinary trip, because
you get to travel without your parents and
explore Latvia, your ancestors’ country,
where you will feel at home. This trip is not
a vacation where you can relax. This trip is
an educational one where you learn by experiencing everything yourself. I was never
bored. We danced traditional Latvian folk
dances, ate three big, hot meals a day with
dessert. My favorite parts of this trip were
going to the Latvian folk dance festival
and seeing Latvia’s beautiful beaches and
my favorite city, Liepaja, which is a wellplanned city with amazing architecture and
is close to the sea. The best part is probably
all the great friends I made and the memories that will last a lifetime.”

„Heritage Latvia” is an opportunity for young people between the ages of 13 and 15 to travel to Latvia, see highlights of the
country and learn about their Latvian roots. As you can see from the pictures of the 2008 trip, participants have a wonderful time touring Latvia. The trip is very similar in content to the ALA-sponsored program for Latvian language speakers
„Sveika, Latvija!” which this year marked its 20th trip. However, „Heritage Latvia” is geared to young people who are not
fluent in Latvian, may not have attended Latvian school, but perhaps attend Latvian summer camp English-language sessions
and have an interest in learning about Latvia. Information on the „Heritage Latvia” trip is presented in English and learning Latvian words during the trip is encouraged but not mandated. Young people who have participated in „Heritage Latvia”
return enthusiastic about the experience, having gained a broader and deeper understanding of their own background and an
appreciation of their Latvian grandparents’experience.
ALA is again offering the „Heritage Latvia” in the summer of 2009. We are fortunate to have Polīna Šķiņķe as the trip organizer and guide for the third year in a row. Polīna is completely fluent in English and develops great rapport with the trip
participants. This summer will include participation in the folk festival „Baltica”. This event is popular throughout the three
Baltic countries and should be one of the highlights of the trip. The dates of the trip have been set for July 6 through July 19,
2009.
IF YOU WANT TO GIVE YOURCHILD OR GRANDCHILD THE OPPORTUNITY TO VISIT LATVIA AND LEARN
ABOUT HIS OR HER LATVIAN HERITAGE, PLEASE CONTACT ANITA JUBERTS AT THE AMERICAN LATVIAN
ASSOCIATION, 301 340-8719, projekti@alausa.org to request a trip application and further information. The application
deadline will be March 15, 2009.
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Nodrošiniet iespēju piedalīties ALAs 2009. gada vasaras ceļojumos!
Amerikas latviešu apvienība (ALA) 2009. gada vasarā organizē četrus ceļojumus:

„Heritage Latvia” – no 6. – 19. jūlijam - latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 15 g.v., kas nerunā latviski
vai kam ir minimālas latviešu valodas zināšanas. Ceļojuma valoda ir angļu, bet maršruts un viela līdzinās
„Sveika, Latvija!” ceļojumam. Cena, kas ieskaita lidojuma biļeti : $3000. Pieteikšanās līdz 15. martam Grupas
maksimālais dalībnieku skaits 20.
„Hello Latvia!/Sveika, dzimtene!” – no 6. – 19. jūlijam - divvalodīgs (angļu/latviešu valodā) ceļojums
pieaugušajiem un ģimenēm. Ceļojumā varēs iepazīties gan ar galvaspilsētu Rīgu, gan ar visiem Latvijas
novadiem. Cena (kas ieskaita lidojuma biļeti): $3300. Pieteikšanās līdz 15. martam. Grupas maksimālais
dalībnieku skaits 20.
„Heritage Latvia” un „Hello, Latvia” dalībnieki varēs izvēlēties lidot no Čikāgas vai no Newarkas.
Lūdzu, piesakieties pēc iespējas drīz, iesūtot $500 iemaksu.
„Sveika, Latvija!”
Izglītojoši ceļojumi jauniešiem no 13- 15. gadiem, kuŗi runā latviski un kuŗi 2009. gadā beigs (vai 2008. gadā
beidza) 8. klasi latviešu skolā.
„Sveika, Latvija!” XXI – no 12. - 26. jūnijam. Grupa izlidos no Čikāgas.
“Sveika, Latvija!” XXII – no 2009. gada 11. - 25. augustam. Grupa izlidos no Newarkas.
Dalībniekus visiem ceļojumiem pieņemsim iemaksas saņemšanas kārtībā.
Ja vēlaties pieteikties kādam ceļojumam, vai Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, kontaktējaties ar
Anitu Juberti, projekti@alausa.org, tel: 301 340-8719.
ALAs biroja adrese: American Latvian Association, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850

Brīdis vēsturei

Kārlis Ulmanis pirms 90. gadiem pie
Latvijas šūpuļa kāršanas
Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības
pasludināšanas 90. gadadienu man kāda cienījama
ALAs biedre lūdza, lai atgādinu tautai par Kārļa
Ulmaņa nopelniem Latvijas Valsts dibināšanā.
Pēc viņas un arī manas pieredzes paaudze, kuŗa
piedzīvoja Ulmaņa laikus vēl joprojām viņu lolo
pozitīvās atmiņās, bet jaunākajām paaudzēm,
kuŗas izskolojās ASV, ir skeptiski uzskati, jo
Saeimas atlaišana un „Ulmaņa laiki” nesaskan
ar demokratiskiem principiem.

Latvijas pagaidu valdība 1919.g. Liepājā, pirmajā rindā, centrā, Kārlis
Ulmanis, ministru prezidents, un ārlietu ministrs. Fotografs Juris Bokums.

Tomēr patriotiski latvieši varētu būt vienās domās
par Ulmaņa lomu Latvijas Valsts dibināšanā. Manas universitātes vēstures kursos profesoriem patika
spriest, vai spējīgus valstsvīrus radīja vēsturiskie
notikumi vai vēsturiskos notikumus radīja spējīgi
valstsvīri? Pēc 90 gadiem ir diezgan viegli

turp. lpp. >34
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ALAs sporta vienibas
Trīssvaigžņu spēļu 15 gadu atcerē Valmierā
Pirmās Trīszvaigžņu spēles (TS) notika
1993. gadā un turpinājās katrus četrus
gadus (vēl divas reizes) līdz 2001. gadam,
pirms tās tika pārtrauktas. Jaunie sportisti
pieprasīja turpināt sacensības ar Latvijas
sportistiem, un 2005. gadā ALAs Sporta
nozare izkārtoja Kurzemes turneju ar izejas
punktu Ventspilī, kur atrodas Olimpiskais
centrs. Nākošā sporta turneja bija paredzēta
2009. gadā. Kad saņēmām informāciju par
Trīszvaigžņu spēļu 15 gadu atceri Valmierā
2008. gada jūnijā, nolēmām piedalīties.
Šāda spēļu sarīkošana prasa lielu piepūli
no vietējās sabiedrības un arī Latvijas
polītiskās aparātūras, tādēļ sacensību
pirmās dienas noslēgumā bija darbinieku
vakariņas un galveno palīgu apbalvošana
ar Trīszvaigžņu spēļu 15 gadu atceres
goda zīmēm. Šajā sarīkojumā valdīja liela
vienprātība, ka Trīszvaigžņu spēles būtu
jāturpina, kaut vai, samazinot sacensību
skaitu, liekot galveno uzsvaru uz ārzemes
dzīvojošo latviešu vienību piedalīšanos.
Vīriešu volejbolā – zelta medaļa
Šķiet, ka kulminācija veidojās tieši pēdējā
sacensību dienā, kad ASV vīriešu volejbola
vienība devās pusfināla un fināla spēlēs.
Pirmā pusfināla spēle bija pret Valmieras
vienību, ko bijām priekšspēlēs pieveikuši
25-23; 25-18, spēlējot brīvā dabā Jāņa
Daliņa stadionā. Šoreiz lietus dēļ spēles

notika Kocēnu pagasta jaunajā sporta zālē,
kur ir trīs labi volejbola laukumi. Spēlē
nevarēja piedalīties vienības kapteinis,
izcilais gremdētājs Aleksis Dankers, jo
bija savainojis plecu. Spēcīgas līdzjūtēju
grupas atbalstīti ASV volejbolisti sīvā
cīņā guva uzvaru: 25-19; 23-25; 25-22,
20-25;15-11.
Finālā viņi satikās ar priekšspēļu labāko
vienību no Limbažiem, kam bijām zaudējuši
18-25; 17-25. Šoreiz, spēlējot ideālos
apstākļos, guvām uzvaru trīs setos: 25-23;
25-20; 25-22. Finālspēlē ASV vienība
ļoti sekmīgi atņēma serves un arī servēja
bez kļūdām, atsakoties no nesekmīgajām
“spēka” servēm. ASV vienības uzvaras
kaldināja spēcīgais gremdētāju trio - Krišs
Bērziņš, Maiks Daiga un Aleksis Dankers
lieliskā cēlāja K. Stāka vadībā.
Vienību vadīja Modris Krautmanis un
Mārtiņš Stāks. Juris Daiga bija “goda”
treneris. Vienībā spēlēja: Dāvis Bolšteins,
Krišjānis Bērziņš, Maiks Daiga, Aleksis
Dankers, Kārlis Grīnvalds, Ēriks Krautmanis, Ēriks Krievs, Grants Osvalds, Kristaps
Stāks, Ēriks Zušēvics.
Basketbolā – sudraba medaļa
Basketbolā vienības bija iedalītas divās
grupās, katrā - pa trīs. ASV vienībai pirmā
spēle bija ar “Stāvgružiem”, tos pieveicot ar

rezultātu 64:22. Otrā spēle bija pret stipru
vienību no Valmieras, kas bija jāpārtrauc
lietus dēļ, pārceļoties uz Valmieras olimpisko centru. Spēlējot ideālos apstākļos,
ASV uzvarēja ar 68:65, iegūstot pirmo
vietu savā grupā.
Divas labākās vienības katrā grupā sacentās
pusfinālā, un ASV pieveica Stopiņu vienību
60:20. Valmiera uzvarēja otrās grupas
1. vienību, un finālā atkal satikās vecie
pretinieki. Šoreiz spēle notika zem klajas
debess, un ar rezultātu 43:35 uzvarēja
Valmiera. Zemais rezultāts norāda, ka
visiem ir grūtības spēlēt basketbolu brīvā
dabā, vēl vairāk, ja nav pierasts to darīt.
Vienību vadīja Zigurds Kauls un Toms
Trautmanis, tajā spēlēja: Ēriks Bedrītis,
Krišs Brauns, Uldis Brūns (no Austrālijas),
Ēriks Duņēns, Ādams Galuppo, Kaldis
Grants, Matīss Grants, Pauls Ješinskis(no
Anglijas), Maiks Kauls, Mārtiņš Trautmanis. Labākie punktu guvēji bija Ā.Galuppo,
M. Kauls, K. Brauns un Pauls Ješinskis.
Sieviešu volejbolā – bronzas medaļa
Sieviešu volejbolā visas spēles iznāca
spēlēt brīvā dabā, turklāt
vienu, gāžot pamatīgam lietum. Priekšspēlēs
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sacentās piecas vienības. Pirmā spēle ar “Softwarehouse” (SWH) beidzās ar ASV vienības uzvaru 19:25,
25:12, 25:16. Otrā spēle pret Daugavpils “Latvijas
dzelzceļu” beidzās ar zaudējumu 21:25, 12:25; pēdējā
setā ļoti traucēja lietus. Otrajā dienā ASV uzvarēja
Talsu vienību ar rezultātu 21:25, 25:17, 15:8 un “Valmieras stikla šķiedras” (VSŠ) vienību pieveica ar 24:25,
25:19; 15-10, priekšspēlēs ierindojoties 3. vietā.
Pirmās divas vienības sacentās finālā, ASV vienība ar
VSŠ cīnījas par bronzas medaļu, un spēle beidzās ar
ASV uzvaru 11:25, 25:17, 15-9.
Vienību vadīja Sandra Bērzupe un Egons Duņēns,
spēlēja Darena Daiga, Kristīne Duņēna, Inta Grīnvalde,
Larisa Grīnvalde, Andra Krautmane, Lia Krautmane,
Larisa Līzenberga, Amanda Lorberga (no Kanadas),
Katrīna Racibarskas.
Sacensības bija labi organizētas, tās ievadīja svinīga
atklāšanas ceremonija, kuŗas laikā tika uzvilkti Latvijas
un Daliņa stadiona karogi un iededzināta stadiona lāpa,
kuŗai uguni no Rīgas ar helikopteru atveda olimpiskais čempions Jānis Lūsis. Nobeigumā profesionāli
aerodinamiski lidojumi spēcīgas gaisa strāvas ietvarā,
ko veica latviešu grupa, kas savā laikā uzstājās Atēnu
olimpiādē.
Iepriekšējā vakarā mums bija iespēja noskatīties
rokoperas “Lāčplēsis” koncertuzvedumu Burtnieku
ezera krastā. Nākošajā vakarā Divaliņa pļavā, ārpus
Daliņa stadiona, mūzikālās programmas izpildītāji bija
valmierieši “Zeļļi”, kas iepriekšējā gadā bija ASV tūrē
un piedalījās ALAs kongresā Čikāgā. Jāņu vakarā bija
noslēguma programma ar tautas deju demonstrācijām,
ugunskuriem un dancošanu Divaliņa pļavā, kur priecīgi
svinējām savu medaļu birumu, lai otrajā dienā dotos
uz Rīgu.
Nobeigumā varam tikai atkārtot savu vēlēšanos, lai
Trīszvaigžņu spēles tiktu atjaunotas, piesaistot visas
ārzemēs dzīvojošās latviešu kopienas.
				
Visvaris Ģiga,
Jānis Robiņš
ALAs vienība ieguva sudraba medaļu vīriešu
basketbolā; no kr. 1. rindā: Mārtiņš Trautmanis, Kaldis
Grants, Ādams Galuppo, Maiks Kauls; 2. rindā: Zigurds Kauls, treneris, Toms Trautmanis, treneris, Krišs
Brauns, Ēriks Duņēns, Uldis Brūns, Matīss Grants
ALAs vienība ieguva bronzas medaļu sieviešu volejbolā; no
kr. 1. rindā: Larisa Grīnvalde, Katrīna Racibarskas, Kristīne
Duņēna, Daren Daiga; 2. rindā: Egons Duņēns, treneris, Inta
Grīnvalde, Larisa Līzenberga, Andra Krautmane, Lia
Krautmane, Amanda Lorberga, Sandra Bērzupe, trenere
ALAs vienība ieguva zelta medaļas vīriešu volejbolā; no kr. 1.
rindā: Grants Osvalds, Ēriks Zušēvics, Ēriks Krievs, Maiks
Daiga 2. rindā: Mārtiņš Stāks, treneris, Kristaps Stāks, Kārlis
Grīnvalds, Dāvis Bolšteins, Ēriks Krautmanis, Aleksis Dankers, Modris Krautmanis, treneris, Krišjānis Bērziņš
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ALAs sportisti Zemgales turnejā
2008. gada jūnijā uz Latviju devās 40
dalībnieki: 30 sportisti, seši treneri un
ALAs Sporta nozares amatpersonas vadītājs Visvaris Ģiga, sekretārs Jānis
Robiņš, kasieris Edgars Bedrītis un
Valdis Tums. Vairākums sportistu bija
Gaŗezera vidusskolas, nometnes vai
volejbola nedēļas nogales dalībnieki
ar labām latviešu valodas zināšanām.
Bija arī divi pieprecēti amerikāņi
un pāris jaukto laulību atvases, bet
latviskā apziņa neapšaubāmi bija visu
dalībnieku kopsaucējs.
Zemgales turneja bija paredzēta
2009. gadā, bet Sporta nozarei nāca
piedāvājums no Valmieras, kas vēlējās
atzīmēt pirmo Trīszvaigžņu spēļu 15
gadu atceri 2008. gadā no 20. līdz 23.
jūnijam. Sakarā ar to plānojām turneju
no 11. līdz 19. jūnijam, dodot mums interesantu turnejas nobeigumu ar turnīru
slavenā Daliņa stadionā. Rīkotājs bija
pirmo spēļu organizētājs, agrākais
Valmieras pilsētas galva un bijušais
izglītības ministrs Kārlis Greiškalns.
Sarunās Latvijā 2007. gada rudenī
piedalījās Sporta nozares vadītāja
vietnieks Dr. Visvaldis Nagobads un
ALAs Sporta nozares referents Ivars
Švānfelds, kas bieži uzturas Latvijā.
Pēc tam nozares vadītājs Visvaris Ģiga
pārņēma turnejas izkārtošanu, kur liels
palīgs bija Kārlis Greiškalns. Tāpat
kā līdz šim, sportisti paši maksāja par
lidmašīnas biļetēm, bet uzturēšanās
izdevumus turnejas laikā sedza ALA
Sporta nozare. Salīdzinot ar Kurzemes
turneju 2005. gadā, visas izmaksas
dubultojušās – daudz dārgākas bija ne
tikai lidmašīnu biļetes, bet arī pārtika,
ceļošana un istabas Latvijas viesnīcās.
Kurzemes turnejas izmaksas bija
apmēram $16 500, bet šoreiz izdevumi
sasniedza gandrīz $35 000. Šo summu
sakrājām no nozares budžeta atlikumiem, $6 000 ziedojuma no Īpašu uzdevumu ministrijas sabiedrības integrācijas
lietās (IUMSIL) sekretāriāta un ALAs
$13 000 piešķīruma. Par to liels paldies
atbalstītājiem!
30

ALAs Sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga (no labās) pasniedz ALAs kreklus Latvijas
olimpiešiem Ivanam Bugajenkovam, zelta medalistam volejbolā 1964. gadā Tokijā un 1968.
gadā Meksikā (no labās) un šķēpmetējam Jānim Lūsim, kuŗš izcīnija bronzas medaļu 1964.
gadā Tokijā, zelta medaļu 1968. gadā Meksikā un sudraba medaļu 1972. gadā Minchenē

Zemgales turnejas pirmās spēles notika Rīgā. Apmetāmies Ķeizarmeža
viesnīcā pie Ķīšezera, kur tuvumā ir
Latvijas Nacionālais sporta centrs.
Diemžēl sporta zāle nebija sakopta un
piemērota sieviešu volejbola spēlēm,
tās vajadzēja pārcelt uz Pārdaugavu,
Arkādijas sporta zāli netālu no Uzvaras
pieminekļa.
Pirmajā spēlē ar Latvijas Universitātes
(LU) vīriešiem pašiem bija jāuzņemas
tiesāšana un jāsamierinās ar tīklu, kas
bija bēdīgā stāvoklī. Uzvarējām trijos
setos - 25:16, 25:17, 25:18, pie tam
vēl izmēģinot dažādas kombinācijas,
jo ieradušies bija 9 spēlētāji, iztrūkstot
tikai vienam.
Spēle ar LU meitenēm Arkādijas sporta
zālē noritēja ideālos apstākļos, bet
beidzās ar zaudējumu 19:25, 15:25,
13:25. Arī šīs sacīkstes bija jātiesā
pašiem.
Zaudējām arī basketbolā 75:83, jo
LU vienībā bija pāris pusprofesionālu
spēlētāju. Pēc pirmajām sacensībām
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bija redzams, ka visām trim vienībām
bija potenciāls uzlabot spēļu līmeni ar
turpmāku saspēlēšanos.
Nākošā dienā bija 14. jūnijs, un no rīta
ar autobusu devāmies uz Kurzemes
Brāļu kapiem Lestenē. Diemžēl
lija lietus, brīžiem pastipri, tāpēc
piemiņas vietā pavadījām tikai kādu
pusstundu. Baznīcas iekšpuse labi
sakopta, un varējām parakstīties viesu
grāmatā. Apskatījām arī mūzeju, kur
visi dalībnieki saņēma brošūras.
Pēcpusdienā bija paredzētas tikai
volejbola spēles, kas notika Arkādijas
zālē. Šoreiz zēniem pretinieki bija
senioru vienība, sacensības biedzās ar
pārliecinošu rezultātu 25:12, 25:15,
25:20 mūsu labā. Meitenēm turpretim
bija sīva cīņa ar “Whirlpool” atbalstītu
vienību, kas beidzās ar uzvaru 26:24,
25:20, 21:25.
Svētdien no Rīgas devāmies uz
Rundāles pili un pēc tam - uz Jelgavu,
lai spēlētu ar Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes (LLU) vienībām.

Sacensības sākās ar vīriešu volejbolu,
un mūsu vienība guva uzvaru ar
rezultātu 30:20, 30:25, 30:28. Uzvarēja
arī meitenes - 25:20, 22:25, 25:14.
Pēdējās bija basketbola sacensības,
kuŗās mūsējie uzvarēja ar 105:89. LLU
vienības nebija visstiprākajā sastāvā, jo
studentiem bija brīvlaiks. Sacensības
bija labi organizētas, jutām, ka tiešām
tikām gaidīti.
Spēles beidzās samērā vēlu, un bija
jau pusnakts, kad nokļuvām mūsu apmetnes vietā “Mežezers”,Odzes ezera
krastā, pie Pļaviņām, kur mūs sagaidīja
ar siltām vakariņām.
Nākamās dienas izbraukumā apskatījām
Kokneses pilsdrupas, bijām pie Pērses
ietekas Daugavā, uzņēmām daudz fotografiju. Vakaru pavadījām Mežezerā.
Dienu pēc tam devāmies uz Ormaņkalnu,
bet sāka līt, un gaŗām Viesītei un
Neretai aizbraucām līdz pat Lietuvas
robežai. Eiropas Savienībā robežas
šķērsot ir viegli, iebraucām Lietuvā un
fotografējāmies pie robežstabiem.
Braucienā gribējam kaut ko iekost,
bet nevarējām atrast piemērotu vietu,
kas varētu apkalpot 50 personas, un
tā devāmies uz Jēkabpili, kur mums
vēlāk pēcpusdienā bija spēles. Sporta
zālē mūs sagaidīja pilsētas galva, un
notika svinīga spēlētāju un vadītāju
iepazīstināšana. Zāle bija skaista,
tiesneši - izcili, spēlēt - liels prieks!

ALAs Sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga, bijušais nozares vadītājs Jānis Robiņš un Vidējo
pavalstu latviešu sporta pārvaldes priekšnieks Valdis Tums gājiena laikā. Apakšējā attēlā ASV
latviešu sportisti ALAs kreklos.

bola revanša spēle. Labi nosedzot
“pilnieku” labāko trīspunktu metēju,
mūsējie atkal uzvarēja 90:75 (46:39).
Zemgales turneja beidzās ar labiem
panākumiem, katrai vienībai uzvarot
trīs no četrām spēlēm. Jutāmies gatavi
turnīram Valmierā!
Vakarā Odzes ezera krastā pie varena ugunskura priekšnesumus bija
sagatavojušas vairākas mūsu sportistu
grupas. Šis bija pēdējais vakars pie
ezera, kur agrāk ir bijusi čekas darbinieku atpūtas vieta, par ko liecina

vairāku lielu celtņu vraki, kas būtu
jāuzspridzina.
Nākamajā rītā braucām uz Valmieru, pa ceļam apskatot Cesvaines
pili. Izbraucām cauri Vecpiebalgai,
bet Kārļa Skalbes mūzeju apskatīt
neizdevās, jo šoferis ar lielo autobusu
negribēja braukt pa maziem ceļiem.
Ēdām pusdienas Cēsīs, apskatījām pilsdrupas un tad taisnā ceļā devāmies uz
Valmieru, kur mūs sagaidīja, iebraucot
pilsētā. Apmetāmies dienesta viesnīcā,
kur ziemā mitinās skolēni, vasarā -

Ļoti sīvā basketbola spēle beidzās
ar mūsu uzvaru 98:95 (53:53), un
Jēkabpils vienības vadītājs aicināja
uz revanša spēli, ko vienojāmies
spēlēt nākošajā dienā, jo tā bija mums
brīvdiena.
Vīriešu volejbolā zaudējām piecos setos - 21:25, 25:21, 20:25, 25:21, 12:15,
jo Jēkabpilī ir viena no labākajām
lauku vienībām. Meitenes savukārt
uzvarēja ar rezultātu 19:25, 25:12,
25:16, 25:13.
18. jūnijā atkal braucām uz Jēkabpili,
kur vispirms apskatījām Livonijas
ordeņa pili. Pēc tam notika basket-
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Latvian - American Chamber of
Commerce to Open its Doors in 2009
There is something new in the Latvian community. It is a new
organization called, the Latvian Chamber of Commerce
in the Americas (LatCham) www.latchamamericas.org.
LatCham promotes Latvian companies in the United States
and American based companies in Latvia. LatCham’s mission
is to grow American-Latvian trade and investment and work
collaboratively with government, industry, non-for-profits,
and other business associations and chambers.
LatCham has been established as a non-profit organization, a
501c3, similar to the American Latvian Association (ALA).
It is somewhat unique among Diaspora organizations as it
serves both individual Latvian and American business people,
emerging firms, as well as large international businesses. In
addition, it seeks out alliances with Latvian organizations
from Canada to South America, and other European nations, it
is an organization representing the Americas and the wealthy
and diverse markets found in this hemisphere. LatCham likes
to say that it has coupled with the rich tradition of Latvian
merchants and traders dating back to over 800 years the
mercantile spirit of adventure and opportunity permeate the
organization today.
LatCham was conceptualized by AmCham member Gustav
Plato, CEO, of iigrowth LLC in 2007 while serving on the
Board of the American Latvian Association (ALA). He came
to realize that a large community of Latvians was not being
directly served by any of the Diaspora organizations that
focused on other critical areas such as culture, history, and
language. Gustav had also just started his strategy consulting
firm, iiGrowth LLC, and the need to be able to network with
US and Latvian businesses was a real need for the business he
was interested in building. Gustav went to Riga in January
and March of 2008 and met with Latvian enterprises, government and the American Chamber of Commerce.
Upon returning to the United States, Gustav engaged Juris
Lazdinš, VP at EC America, a firm specializing in Information
Technology contracts and value added reseller services in the
US market. Juris liked the idea right away. He spoke to some
of his industry contacts and they were very positive and had
great interest in the Latvian, Baltic, and European markets.
Gustavs and Juris then hired Klāvs Rudzītis, a Latvian Web
designer from Latvia, who had done the ALA site and was
open to using new web techniques in social networking to
build out the LatCham site.
32

| Number II, 2008-2009 • Latvian Dimensions

Latvia’s Economics Minister, Kaspars Gerhards, (left) accepts
Latcham’s Honorary Member status from Gustavs Plato

The result is a unique and differentiated organization. LatCham represent a community that connects high energy
executives, entrepreneurs, and emerging business leaders
from Canada, Latvia, South America, and the United States
into a global business network. This network is designed
to promote the identification of new business opportunities,
connect businesses to one another, foster the development
of public-private partnerships, promote good governance
and transparency in business, encourage sustainable design,
provide access to the next generation of Latvian talent through
a mentor/protégé program, encourage the promotion of the
arts to fund scholarships, and be a leader in the creation of
the new economic model that drives long term value creation
and business profitability.
With Latvia having entered the European Union and more recently with Latvia obtaining Visa Waiver status in the United
States and also in Canada, this is a window of opportunity to
create awareness about this market and to rapidly accelerate
the growth in this global market. LatCham is a community
for firms considering new markets for their products and
services, as well as those that are already in the market.
LatCham has also already officially made the Latvian Ambassador in the United States, Andrejs Pildegovics, and honorary
member, in recognition of the outstanding work he has done
to promote Latvian and US relations (see picture above).
LatCham has also engaged the talents of individuals such as
Martin Duhms, who serves as an advisor to the organization.
LatCham now has three board members, Gustavs Plato (President), Juris Lazdinš (Vice President/Treasurer), and Kārlis
Antons (Secretary and Membership Director, and a member
of the American Latvian Youth Association). The statutes

USBF Planners: Leah Markowitz (DOC), Uldis Salenieks (LIAA), Dr. Dalia
Kadisiene and Inga Lukaviciute (Embassy of Lithuania), Gustav Plato (LatCham), Inese Liepiņa (Embassy of Latvia), Toomas Moor (Embassy of Estonia)

allow for up to 15 board members and LatCham will continue
to recruit members for Board positions in 2008 and 2009.
LatCham will have its home in Virginia (a state which
expressed great interest in working with Latvia), and have
chapters in many parts of the Americas and there are many
programs that have been envisioned in sectors such as Travel,
Transportation, Information Technology, Energy, Green
Technology, and others.
LatCham is already working on US Baltic Programs .
LatCham’s President, Gustav Plato, is the chair for the US

Draudzīgs aicinājums turp. no 24. lpp
apbrīnos Valentīna Jākobsona stāstu teikumus. Tie ārēji ir
pavisam vienkārši teikumi, nekas īpašs, nekāda skaistuma, taču gandrīz katrā iekšā ir knifs, grūti noformulējama
noskaņa un mērķtiecība.” Jākobsons deportēts no skolas sola
1941. gada 14. jūnijā un atbrīvots 1955. gadā. Atsevišķas
grāmatas izdeva Liesma: „Brokastis zaļumos”(1986.g.),
„Brokastis ziemeļos” (1992.g.), „Brokastis pusnaktī” (1995.
g.), triloģijas kopojums „Trejādas brokastis” – izdevusi
Pētergaiļa izdevniecība 2006. gadā, pieejama Rīgā, kā arī
pasūtāma no ALAs Apgāda.
6)
Kriminālromānu žanrā tiem, kas vēlas sākt ar kaut
ko vieglāku, - kādu no Andra Kolberga detektīvu romāniem
pēc izvēles, piemēram, „Meklējiet sievieti”, „Mendela
Davidsona briljanti”, „Sieviete melnā”. Pērkamas Rīgas
grāmatnīcās vai no ALAs Apgāda.
7)
Polītika / vēsture: „VVF” – polītiska biogrāfija par
Vairu Vīķi-Freibergu. Redaktors Pauls Raudseps, laikraksta „Diena” izdevums 2008. gadā. Ievadā rakstīts: „Kā lai-

Latvia’s Ambassador to the United States H.E.
Andrejs Pildegovičš (center) with LatCham President
Gustav Plato (left) and Treasurer, Juris Lazdins

Baltic Foundation’s Business Program for 2009. This will
take place in Washington from May 14-15, and be followed
by a Gala, where the President of Latvia will deliver the
keynote address.
LatCham is officially opening its doors in January of 2009.
We will be reaching out to Latvian and American firms with
the goal of rapidly growing the membership base in 2009. If
you are interested, or know of a firm that is interested, please
have them contact Gustav Plato at gplato@iigrowth.com or
call 240.499.4938.

kraksta „Diena” žurnālistiem mums astoņu gadu garumā
bijusi gan privilēģija novērot viņas spīdošos brīžus, gan
pienākums atklāt un vērtēt tās reizes, kad viņai kļūmējās.
Turklāt stāsts par Vairu Vīķi-Freibergu nav atraujams no
Latvijas nesenās vēstures rezumējuma.” Grāmata pērkama
Rīgas grāmatnīcās un no ALAs apgāda.
Grāmatas no ALAs Apgāda pasūtināmas no Daces Copeland: 5648 Susan Ave, Kalamazoo, MI 49048. Sīkāka
informācija ALAs mājas lapā.
Aicinām grāmatu lasītāju pulciņus nosūtīt ziņu par
izlasītajām grāmatām, kā arī pievienot dalībnieku fotografiju. Kas pirmie izlasīs visas grāmatas?!
Gaidīsim ziņu!
Anita Bataraga
ALAs Izglītības nozares vadītāja
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turp. no lpp. >27
argumentēt, - ja nebūtu bijis Ulmanis,
varbūt nebūtu bijusi arī Latvijas Valsts.
Kāpēc tā?
Latviju pasludināja par neatkarīgu valsti 18. novembrī, bet tikpat būtisks bija
1918.gada 17. novembris, kad vairākas
polītiskas partijas apvienojās Tautas
padomē un vienbalsīgi uzdeva Kārlim
Ulmanim sastādīt Latvijas pirmo pagaidu
valdību. Tautas padome apstiprināja pagaidu valdību 19. novembrī ar Kārli Ulmani
kā ministru prezidentu. Pēc tam Ulmanis
vadīja vēl divas pagaidu valdības, līdz
notika tautas balsošana, un ievēlēja Satversmes sapulci. Arī Satversmes sapulce
1920.gada 18. jūnijā apstiprināja Latvijas
ceturto pagaidu valdību ar Kārli Ulmani
kā ministru prezidentu.
Ko paveica šīs četras pagaidu valdības
Kārļa Ulmaņa vadībā? Absolūti visu,
lai dibinātu neatkarīgu valsti. Atļaujos
lasītājiem atgādināt par Ulmaņa pagaidu
valdības panākumiem. Pirmā valdība tika
sastādīta, kad Rīgā faktiski vara piederēja
Vācu karaspēkam. Jau 1918.gada 26.
novembrī tika panākts, ka vācu pārvalde
nodod valsts vadību Ulmaņa pagaidu
valdībai. Decembrī tika veikts daudz
darba, meklējot financiālu un militāru
pabalstu jaunajai valstij, un tiek dibināta
pirmā īstā latviešu karaspēka daļa. Rakstot par Ulmaņa valdības sēdi 1919.gada
1. janvārī, vēsturnieks E. Andersons lieto
šos vārdus: „Gandrīz vai viens viņš visu
laiku bija centies izveidot jauno valsti.
Latvija faktiski bija Ulmanis.”
Tomēr pagaidu valdībai jāatstāj Rīgu, jo
3. janvārī to ieņem komūnistu kaŗaspēks.
Pagaidu valdība atkāpjas uz Liepāju. Ulmanis no Liepājas izbrauca uz ārzemēm
meklēt palīdzību. Viņš atgriežas Latvijā
1. martā, un 3. martā latviešu karaspēks
kopā ar Landesvēru iet uzbrukumā pret
komūnistiem. Vācu vienība Liepājā 16.
aprīlī sarīko apvērsumu pret Latvijas
pagaidu valdību, un Ulmanis paglābjas
angļu misijā un 1. maijā pārceļas uz sabiedroto kuģa „Saratova”.
Tā 1919.gada pavasarī Latvijā bija trīs
valdības: sabiedroto atbalstītā Ulmaņa
valdība, vāciešu atbalstītā Niedras
valdība un Stučkas komūnistu valdība.
Sekoja sarežģītas kaujas, kuŗu rezultātā
komūnistus izdzina no Rīgas 22. maijā,
bet 22. jūnijā tika sakauts Landesvērs, un
8. jūlijā Ulmaņa valdība devās uz Rīgu kā
vienīgā noteicēja mūsu galvaspilsētā.
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Brīvības cīņas turpinājās, jo 1919.gada
8. oktōbrī Bermonta vadītais kaŗaspēks
uzbruka Latvijas armijas daļām Rīgas
virzienā un drīz ieņēma Pārdaugavu. Ar
16. oktōbri ministru prezidents Ulmanis
pārņem Kaŗa ministra pienākumus, un
11. novembrī bermontieši tiek padzīti no
Pārdaugavas un pilnīgi izdzīti no Latvijas
1. decembrī. Latgales atbrīvošana beidzās
vēlāk – 1920. gada 1. februārī ar pamieru
starp Latviju un Krieviju. Ulmanim ir
piešķirts Lāčplēša kaŗa ordenis.
Kad Ulmaņa ceturtā pagaidu valdība izbeidza savu darbību 1921.gada 18. jūnijā,
tad diplomātiskais kaŗš arī bija uzvarēts,
jo tā gada 26. janvārī Sabiedroto Augstākā
padome vienbalsīgi atzīst Latviju de iure.
Augšminētie fakti paši par sevi liecina
par Ulmaņa panākumiem Latvijas Valsts
dibinātāja lomā. Arī britu diplomāts Herberts Grants Vatsons, kuŗš pazinis Ulmani

| Number II, 2008-2009 • Latvian Dimensions

no Liepājas krīzes laikiem, raksturojis Ulmani kā labu runātāju, organizātoru, kuŗš
ir tapis par neatkarības kustības vadoni un
runasvīru.
Kā zināms, Kārlis Ulmanis tika nogalināts
čekistu cietumos, un viņa īstenā kapa vieta, par spīti Latvijas vēsturnieku pūlēm,
vēl nav apzināta.
Latvijas neatkarības 90. jubilejas gaisotnē
gribēju pieminēt bijušo ministru prezidentu, Valsts prezidentu un polītisko darbinieku ar labu vārdu.
Juris Mežinskis
ALAs valdes priekšsēdis

ALAs un PBLA Kultūras fondi atbalsta
VIII Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus Latvijā

Kopš 1994. gada Starptautiskās latviešu jauno mūziķu
nometnes- meistarkursi tiek rīkoti katru otro gadu Latvijā.
ALAs un PBLA Kultūras fondi ilggadēji atbalsta jauno
mūziķu meistarkursus ar devīgiem ziedojumiem mācību
materiāliem, notīm un ierakstiem, kas pēc meistarkursiem
tiek nodoti Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai un
mūzikas vidusskolām Latvijā. VIII Starptautiskajiem latviešu
jauno mūziķu meistarkursiem Ogrē, Latvijā, kas notika 2008.
gada 16. – 25. jūlijā, ALAs Kultūras fonds ziedoja $2 000.00,
un PBLA Kultūras fonds - $3 000.00.
Meistarkursu darba grupas – 30 pasniedzēju un 72 dalībnieku
vārdā sirsnīgi pateicos ALAs un PBLA Kultūras fondiem par
lielo atbalstu! Jaunie dalībnieki pārstāvēja Latvijas Mūzikas
akadēmiju, Rīgas Paidagoģijas un izglītības vadības augstskolu, J. Mediņa un V. Dārziņa mūzikas vidusskolu Rīgā,
kā arī Daugavpils, Cēsu, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas un
Rēzeknes mūzikas vidusskolas.
No Latvijas puses šoreiz nozīmīgs atbalsts nāca no Valsts
Kultūrkapitāla fonda, Kultūras ministrijas, Latvijas Mūzikas
akadēmijas, Rīgas Latviešu biedrības, IUMSIL, Ogres domes,
izdevniecības Musica Baltica un citām iestādēm. Latvijas
Radio Klasika sniedza dāsnu informāciju par meistarkursu
norisi, kā arī pārraidīja intervijas un koncertus no Ogres
mūzikas skolas katru meistarkursu dienu. Trīs no meistarkursu
ievērojamākajiem koncertiem bija ieskaņu koncerts Latviešu
biedrības Zelta zālē, kas bija veltīts komponista Tālivalža
Ķēniņa piemiņai, koncerts Ogres mūzikas skolā, kas bija
veltīts Klīvlandes latviešu koncertapvienības priekšnieces
un sabiedriskās darbinieces Dagnijas Strautnieks piemiņai,
un pianistes Lienes Circenes koncerts Ogres mūzikas skolā.
Galvenie laikraksti Latvijā sniedza plašu informāciju par
meistarkursu norisi. Meistarkursi noslēdzās bez financiāla
iztrūkuma.

Mācībspēku vidū bija 9 ievērojami latviešu ārzemju
mākslinieki: meistarkursu direktore un ērģeļu meistarklases
vadītāja Dr. Ingrīda Gūtberga no Bostonas, pianists Uga
Grants no Ņujorkas, vijolniece Rasma Lielmane no Dienviddakotas, Meksikas, mecosoprāns Laila Saliņa no Konektikutas, diriģente un komponiste Anita Kuprisa no Bostonas, alta
vijolniece Andra Dārziņa no Vācijas, vijolnieks Gunārs Larsens no Šveices (piedalījās pirmo reizi meistarkursos), dejotāja
Vija Vētra no Ņujorkas un flautiste Ilona Kudiņa no Bostonas,
kuŗa 1994. gadā piedalījās I Mūzikas nometnē Jaungulbenē
kā dalībniece Edgara Karika vadītajā meistarklasē, bet šoreiz
vadīja lekcijas par džeza mūzikas interpretāciju jaunām
flautas sudentēm. Šī raksta rindu autore veica meistarkursu
mākslinieciskās vadītājas pienākumus.
Ārzemju latviešu mūziķu piedalīšanās meistarkursos
spēlē nozīmīgu lomu kursu programmā, jo sevis vadītajās
meistarklasēs un ikdienas sarunās ārzemju latviešu mūziķi
sniedz dalībniekiem un mācībspēkiem vērtīgus ieskatus
par tematiem, kas skar latviešu komponistu mūziku un to
interpretāciju, latviešu sabiedrību ārpus Latvijas – tās vēsturi
un kultūrāliem notikumiem, iespējām mācīties ārzemēs,
jaunām mācību sfairām un mūzikālām technikām.
VIII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi ir
izskanējuši, bet jau tiek plānoti IX meistarkursi Siguldas
Mūzikas skolā un Baltajā flīģeļu koncertzālē 2010. gadā no
15. – 25. jūlijam. IX meistarkursi atzīmēs 25 gadus, kopš
pirmās latviešu mūzikas nometnes Mount Orfordā 1985.
gadā. Sirsnīgs paldies ALAs un PBLA Kultūras fondiem
un to atsaucīgajiem atbalstītājiem par ziedojumiem latviešu
jaunajiem mūziķiem!
Dace Aperāne
Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu
mākslinieciskā vadītāja					
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Ziemas “2x2” nometne Mičiganā
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