
GVIDO ZEMRĪBO 1991.GADĀ AMERIKĀ: 
RUNU MANUSKRIPTS

Gvido Zemrībo uzstāšanās runu melnraksts.  
Runām viņš gatavojās divas dienas, jo gribēja 
uzstāties bez tulka palīdzības angļu valodā. 
Nomainīja uzstāšanās kārtību, lai runātu pēc 
PSRS pārstāvjiem

Latvijai vēsturiskajā  
1991.gada janvārī Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs Gvido 
Zemrībo atradās ASV, kur 
bija devies pēc Ņujorkas 
Cilvēktiesību aizstāvības juristu 
komitejas uzaicinājuma. Tur 
darīja iespējamo, lai Latvijas 
vārds Amerikā tiktu sadzirdēts. 

„Bija grūti šajā brīdī atstāt 
Latviju, tiesu, ģimeni, jo neviens 
nevarēja pateikt, kas notiks 
tālāk. Taču sapratu, ka tā var 
būt liktenīga iespēja Amerikā 
runāt par to, kas notika pie 
mums. To palaist garām 
es nedrīkstēju,” atcerējās 
Zemrībo. Retajās reizēs, kad 
izdevies sazvanīties ar sievu, 
viņi runājuši iepriekš izstrādātā šifrētā valodā. Lai saprastu, kas īsti notiek Rīgā, viņš jautājis: „Kā 
ar veselību tantei Mildai?”.

24.janvārī notika Zemrībo pirmā publiskā uzstāšanās Kolumbijas universitātē Ņujorkā.  
Otra nozīmīgā uzstāšanās bija 6.februārī ietekmīgajā Ņujorkas Starptautisko attiecību padomē. 

Viņš bija domājis stāstīt par Latvijas tiesu sistēmas reformēšanas idejām, taču mainīja tematu 
un runāja par notikumiem Latvijā, to vēsturiskajiem, politiskajiem un juridiskajiem aspektiem. 
Uzstāšanās nobeigumā sacīja, ka Latvija būtu pateicīga, ja Amerika pieprasītu Padomju 
Savienībai visīsākajā laikā izvākt no Baltijas desantnieku un „melno berešu” vienības un uzsāktu 
sarunas par Baltijas valstu neatkarības jautājumu. 

Pēc uzstāšanās viņu intervēja „Amerikas Balss”, Amerikas Juristu asociācijas žurnāls, 
Ņujorkas televīzija. Bija tikšanās ar ASV senatoriem Edvardu Kenediju un Orinu Heču.  
Zemrībo uzstājās arī ASV Valsts departamentā, Augstākajā tiesā, tieslietu ministrijā.  
Daudzas organizācijas, mediji un privātas 
personas gribēja tikties ar Latvijas Augstākās 
tiesas priekšsēdētāju. Bija tikšanās ar ANO 
ģenerālsekretāra personiskajiem pārstāvjiem, 
valsts sekretāra vietnieku Ričardu Šifteru 
un Polu Gobu, kurš nodarbojās ar Baltijas 
jautājumiem. Sniedza intervijas medijiem, 
tikās ar cilvēktiesību organizācijām, dažādu 
fondu pārstāvjiem, pārliecinot, ka tagad 
nepieciešami tiešie kontakti ar Latviju.

Pēc tikšanās ASV senators Edvards Kenedijs atsūtīja 
fotogrāfiju ar pierakstu „Latvijas Augstākās tiesas 

priekšsēdētājam Gvido Zemrībo. Lai draudzība starp 
mūsu valstīm turpinās un iet plašumā.”

Gvido Zemrībo  
ar „Amerikas Balss” 
latviešu redakcijas 
darbiniekiem

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo ar ASV senatoru Edvardu 
Kenediju. Senators bija speciāli braucis no Bostonas uz Vašingtonu, lai 
tiktos ar Baltijas valstu pārstāvi

Gvido Zemrībo Amerikā teiktās runas 
(latviski) – lasiet šeit

https://www.at.gov.lv/files/uploads/files/8_Vesture/Runa ASV.docx

