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Vismaz divdesmit 
latvieši 6. martā 
piedalījās atbalsta 
d e m o n s t r ā c i j ā 
Ukrainai pie Baltā 
nama Vašingtonā. 
Ausma Tomševica 
teica runu, paužot 
Amerikas latviešu 
apvienības atbal-
stu. Par notikum-
iem Ukrainā vairāk 
lasiet 4. lpp. un K. 
Streipa komentārā 
11. lpp. un intervijā 
ar bij. LR ārlietu 
ministru, Prof. 
Georgu Andrējevu 
13. un 14. lpp.

Latvieši Ukrainas atbalsta 
demonstrācijā Vašingtonā 

Leģionāru piemiņas dienu no 
kalendāra var izsvītrot, bet no 

tautas atmiņas – ne!

5. marta vakarā notika 30 mi -
nūšu telefonsaruna starp Valsts 
prezidentu Andri Bērziņu un 
ASV viceprezidentu Džo Bai-
denu, kuŗu iniciēja ASV vice-
prezidents. Sarunas gaitā tika 
apspriests plašs jautājumu loks 
saistībā ar drošības situāciju 
reģionā, ko radījusi krize Uk -
rainā. Džo Baidens atsaucās uz 
triju Baltijas valstu prezidentu 
tikšanos ar ASV vadītājiem pa -
gājušā gada augustā Vašing-
tonā un uzsvēra, ka kopš šī 
notikuma ASV attieksme pret 
Baltijas valstīm ir palikusi 
nemainīga – pilnīgs atbalsts 
valstu suverēnitātei un terri-
toriālai integritātei.

Valsts prezidents izteica pa -
teicību un uzsvēra, ka Latvijas 
sabiedrībai mūsu partneru – 
ASV – atbalsts ir ļoti nozīmīgs. 
Tāpat abi runātāji ar ganda-
rījumu atzīmēja ASV lēmumu 
paplašināt Baltijas valstu gaisa 
telpas patrulēšanu, kas ir kon-
krēts solis, demonstrējot sa -
biedroto solidaritāti.

***
Pēc ASV prezidenta Baraka 

Obamas iniciātīvas 8. martā  
notika pusstundu ilga telefon-
saruna ar Latvijas Valsts prezi-
dentu Andri Bērziņu, Igaunijas 
Republikas prezidentu Tomasu 
Hendriku Ilvesu un Lietuvas 
Republikas prezidenti Daļu 
Grībauskaiti. Saruna skāra 
virkni būtisku jautājumu sais-
tībā ar Krievijas rīcību, iejau-
coties suverēnas valsts Ukrainas 
iekšējās lietās.

Arī ASV prezidents, 
uzrunājot Baltijas valstu 
kollēgas, atsaucās uz 
no zīmīgo tikšanos Va -
šingtonā pērn augustā 
un, uzsveŗot NATO lī -
guma 5. paragrafa bū -
tību, atkārtoti aplieci-
nāja ASV atbalstu Bal-
tijas valstu drošībai un 
pasvītroja, ka Baltijas 
valstis ir nozīmīgi ASV 
partneŗi.

ASV apliecina 
nemainīgu un stingru 

atbalstu Baltijas
valstu drošībai

Visi sarunas dalībnieki bija 
vienisprātis, ka Krievijas rīcība 
Ukrainā, pārkāpjot tās suve rē-
nitāti un apdraudot territoriālo 
nedalāmību, ir nepieņemama.

Baraks Obama informēja Bal-
tijas valstu prezidentus, ka ASV 
konsultējas ar partneriem Eiro-
pas Savienībā (ES), kas bija arī 
šīs sarunas viens no mērķiem, 
un citur pasaulē, lai dotu skaid-
ru signālu Krievijai par tās 
rīcības neatbilstību starptau-
tiskajai tiesību sistēmai. ASV 
prezidents uzsvēra, ka situācijai 
nepieciešama deeskalācija un 
tiek meklēts diplomātisks risi-
nājums.

Andris Bērziņš pateicās par 
ASV atbalstu, kas jau izskanēja 
pirms dažām dienām notiku-
šajā telefona sarunā ar vice-
prezidentu Džo Baidenu. Par 
šādu rīcību reālitātē liecina arī 
ASV ātrā reakcija, nosūtot pa -
pildus lidmašīnas patrulēšanai 
Baltijas gaisa telpā.

Sarunas dalībnieki pauda vie-
 notu viedokli par nepiecie ša-
mību atbalstīt Ukrainu. Šajos 
apstākļos nepieciešama vienota 
nostāja ES, kas jau tika demon-
strēta ar Eiropadomes 6. marta 
paziņojumu, kuŗā tika noteikta 
tūlītēja ES reakcija un iezīmēta 
tālākā darbība gadījumā, ja ne -
notiek situācijas deeskalācija. 
Tāpat sarunas dalībnieki bija 
vienisprātis, ka šāda Krievijas 
rīcība ietekmē drošības situā-
ciju reģionā, ko nedrīkst atstāt 
bez ievērības.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš aicināja ASV Prezidentu 
apmeklēt Baltijas valstis.

Kā informē Baltais nams, 
Obamam bijušas telefonsarunas 
ar Francijas prezidentu Fran suā 
Olandu, Lielbritanijas premjēr-
ministru Deividu Kemeronu, 
kā arī ar  Italijas premjērministru 
Mateo Renci. “Līderi atkārtoti 
pauda dziļu satraukumu par 
nenoliedzamo Krievijas pastrā-
dāto starptautisko tiesību pār-
kāpumu un atkārtoti izteica 
atbalstu Ukrainas suverēnitātei 
un territoriālajai integritātei,” 
teikts Baltā nama paziņojumā.

Šogad aprit 70 gadi, kopš 
1944. gada 16. martā Veļikajas 
kreisajā krastā abas Latviešu 
leģionāru divīzijas –15. un 19. – 
cīnījās pirmo un pēdējo reizi 
visā Otrā pasaules kaŗa laikā 
Lat viešu virspavēlniecības va -
dībā. Tāpēc šoreiz 16. martā 
Latviešu leģionāru piemiņas 
dienā diev kalpojums Doma 
baznīcā un gājiens ar ziedu 
nolikšanu pie Brīvības piemi-
nekļa ir īpašs notikums. Pēc 
tam, kā parasti, ļaudis dosies 
nolikt ziedus Latviešu leģionāru 
Brāļu kapos Lestenē. 

Rīgas dome atļāvusi rīkot pi -
ketu arī organizācijai „Apvienība 
pret nacismu”. Galvenais Latvijas 
„antifašists” Josifs Korens kopā ar 
saviem atbalstītājiem atkal iera-
dīsies Rīgā 16. martā, lai pieda-
lītos „konferencē pret fašisma glo -
rificēšanu”... 2013. gada novembrī 
Rīgas dome pieņēma grozījumus 
likumā „Par sapulcēm, gājieniem 
un piketiem”, kas policijai piešķiŗ 
plašākas pilnvaras dažādu noti-
kumu laikā nodrošināt sabied-
risko kārtību un drošību. Valsts 
prezidents Andris Bērziņš LTV1 
Rīta panorāmā aicināja netrau-
cēt sirmos vīrus viņu biedru 
piemiņas sarīkojuma norisē.

Pirmo reizi Latvijā Latviešu le -
ģionāru piemiņas dienai veltīts 

gājiens bija iecerēts 1989. gadā, 
taču Latvija tobrīd vēl bija Pa   -
domju Savienības daļa un milici-
jas ķēdes liedza gājienam notikt. 
Ieceri izdevās īstenot 1990.gada 
16. martā ar ziedu nolikšanu Brāļu 
kapos Rīgā. Savukārt pie Brīvības 
pieminekļa gājiens pirmo reizi 
notika 1993. gadā, kad apritēja 
50 gadi kopš Latviešu leģiona di -
bināšanas. Līdz 1998. gadam ziedu 
nolikšanā 16. martā pie Brīvības 
pieminekļa piedalījušies gan polī-
tiķi, gan augsti stāvošas militār-
personas.

Konfrontācijas un konflikti ap 
Latviešu leģionāru piemiņas die nu 
sākās 1998. gadā, kad 3. martā 
notika pensionāru pikets pie Rīgas 
domes, ko izgaiņāja policija. 15. 
mar  tā Rīgā pie Brīvības piemi-
nekļa ap 100 iedzīvotāju  piketēja 
pret iecerēto gājienu. Neapmie ri-
nātība tika pausta arī nākamajā 
dienā gājiena laikā, kad pret gā -
jiena dalībniekiem tika izkliegti 
naidīgi  saukļi. Krievijas Ārlietu 
ministrija izplatīja paziņojumu, un 
atcere tika „pasniegta” kā „nacisma 
glorificēšana”. Pēc šiem notiku-
miem atbildes reakcija bija – Lat-
viešu leģionāru piemiņas diena 
1998. gadā kļuva par Saeimas ap -
stiprinātu piemiņas dienu. Tomēr 
jau 2000. gadā Latviešu leģio-
nāru piemiņas diena 16. martā 

tika svītrota no oficiālo svētku 
un piemiņas dienu saraksta, 
paskaidrojot, ka šī diena nav svi-
nama valsts līmenī, piemiņa go -
dājama ģimenes lokā un dažādu 
nevalsts organizāciju rīkotos at -
ceres brīžos. 

Operas laukumā un pie Bastej-
kalna šogad plāno ierasties bied-
rība „Paspēlēsimies”, lai izvietotu 
stendus ar materi āliem par Lat-
vijas vēsturi. Biedrības pārstāvis 
un Nacionālās apvienības depu-
tāta Jāņa Dombravas palīgs Jānis 
Eglīts stāsta, ka šie materiāli būs 
ņemti no dažādiem avotiem un 
atainos gan Latvijas brīvības cīņas 
1919. gadā, gan Otrā pasaules 
kaŗa vēsturi, jo “leģionāri bija 
1919. gada brīvības cīņu dalīb-
nieku dēli”. Biedrības dalībnieki ir 
gatavi skaidrot vēsturi arī tū   ris-
tiem angļu valodā. (Nosaukums 
„Paspēlēsimies” biedrībai dots tā -
pēc, ka, būdama nevalsts organi-
zācija, tā rūpējas gan par jauniešu 
izglītošanu, gan par bērnu rotaļu 
laukumu ierīkošanu Pierīgā.)

Visā Latvijā tiek godāta Lat vie šu 
leģionāru piemiņa, – leģionāri tie-
 kas ar skolēniem, tiek atklātas iz  -
stādes, noris citi sarīkojumi. No 
kalendāra var izsvītrot Latviešu 
leģionāru piemiņas dienu, bet no 
tautas atmiņas – ne!

VALIJA BERKINA
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Ilze Bērziņa.
A True Love Story

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

CEĻOJUMI AR KUĢI!
Dažādi lēti un izdevīgi piedāvājumi!

Zvaniet, pirms meklējat internetā vai citur

Inese Zaķis
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

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

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543 e-pasts: rasma@laiks.us,

114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, 
e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 104-3000 Notre Dame Street, 
Lachine, QC, H8S 2H1

Reklāma laikrakstā Laiks un mājaslapā www.laiks.us
ASV - Tālr. 727-953-6313, fax. 727-286-8543, 

e-pasts - LaiksDSR@aol.com
596 MIDDLESEX AVE, METUCHEN, NJ 08840
Rīgā - Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.

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

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
Runājam latviski:

201-944-1273
Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

596 Middlesex Ave
Metuchen, NJ 08840

laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 
www.laiks.us!

“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

LASĪTĀJU
BALSIS

KONCERTI AMERIKĀ UN KANADĀ
piektdien, 25. aprīlī – Mineapolē (atb. Maija Zaeska)
sestdien, 26. aprīlī – Milvokos (atb. Andris Magurs)
svētdien, 27. aprīlī – Čikāgā (atb. Armands Birkens)
sestdien, 3. maijā – Klīvlandē (atb. Zigurds Reineks)
svētdien, 4. maijā – Kalamazū (atb. Maira Bundža)

sestdien, 10. maijā – Otavā (atb. Uģis Lāma)
trešdien, 14. maijā – Toronto (atb. Vizma Maksiņa)

Trīs no Rīgas –
Mīlas karuselis

Kā to saprast?
Ādolfs Hitlers esot izteicies, ka 

viņam neesot nekādas va  ja dzības 
mācīties citas valodas, jo drīzumā 
visa pasaule runāšot vienā – vācu 
valodā. Neizdevās! Tagad, liekas, 
šo Hitlera ideju ir pārņēmuši 
mūsu tā dēvētie ”krievvalodīgie”, 
nomainot tikai vācu valodu ar 
krievu valodu. Kā citādi lai saprot 
mītiņu or  ganizēšanu “Krievu va -
lodu no Sevastopoles līdz Rīgai”, 
“krievu skolu aizstāvībai” un tam-
   lī  dzīgi? Tātad, ja Hitlers uzska  tīja 
vācu tautu par “izredzēto nāciju” 
un vācu valodu par vispasaules 
valodu, tad mūsdienu polītikāņi 
to pašu izredzētības statusu grib 
“piešķirt” krievu tautai un tās 
valodai. Taču, ja reiz viņi sauc 
Hitleru par “fa  šistu”, tad jājautā, 
kas ir viņi paši – Hitlera tezes 
mantinieki un attīstītāji.

E. V. UPELNIEKS

Lai arī autore Ilze Bērziņa divu ga -
du vecumā 1944. gadā tika atrauta 
no savām saknēm un raksta tikai 
angliski, t.i., Kosmosam, lai viņas 
rakstu darbus pilnībā izbaudītu, 
tomēr ir jābūt latvietim. Ar diviem 
gadiem ir pieticis, lai latvietība kā 
rupjas maizes garoza, aizmetusies 
aizmēles dziedzeros, iesēstos viņas 
prozā. Visciešāk Ilzes darbus ie -
teiktu tiem Latvijas latviešiem, 
kuŗiem vienlaikus ir kāre uzzināt 
par emigranta ikdienas dzīves ie -
ražām Kanadā un Amerikā un 
vēlēšanās iemācīties šīsdienas 
dzīvo angļu valodu. Viņas valoda 
ir mūsdienīga, ideomātiski inte-
resanta un pa reizei iepiparota. 
Tā kā autorei dzīve rit arī tīmeklī, 
mums ir iemesls domāt, ka Ilzes 
rakstudarbs ir roman a clef, kas ir 
autobiogrāfijai tuvs žanrs. Ilzes 
darbu varam arī saukt par mīles tī  -
bas stāstu: par mīlestību pret zemi, 
tautu, dzīvniekiem – suņiem, ka -
ķiem, zirgiem, brūno teļu (iesau k tu 
par Šokolādi) – pret savu dzimtu 
(tuviniekiem), Parīzi un pret pre-
 tējo dzimumu. Atļaušu lasītājiem 
izlemt, vai autores vēlā romance ar 
latvieti Georgusu, kuŗš pusmūžā 
iemainījis chirurga māku pret dzī   vi 
laukos pie dabas, kopā ar dzīvnie-
kiem un putnu dziesmām, spēja 
nogatavoties līdz burgundieša 
kairinošai kvēlei? 
So we’ll go no more a-roving
So late into the night,
Though the heart still be as loving,
And the moon still be as bright.

A. EZERGAILIS
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Ņujorkas skautu un gaidu vienības svin 65 
gadu darbības atceriMAIJA ŠĶINĶE

23. februārī Rīgas (90.) skautu 
vienība un Zilā kalna (4.) gaidu 
vienība atskatījās uz 65 raženiem 
darbības gadiem ar dievkalpojumu, 
plašu svinīgu aktu, teātŗa uzvedu-
mu rakstnieces Vizmas Belševicas 
Patiess stāsts par Činko Babu, lielo 
gliemezi un Jūras karalienes bēdām, 
siltām pusdienām vienību lo  cek-
 ļiem un viesiem. Vienību vadītāji, 
viesi un labvēļi vēl turpināja 65 
gadu jubileju ar balli 1. martā Uk -
raiņu kultūras centrā Ņudžersijā.

Pēc mācītāja J. Saivara vadītā 
dievkalpojuma, sekoja svinīgais 
akts, kuŗu skautu/ gaidu vecāku 
padomes priekssēde Gita Berga 
sāka ar uzrunu:

Atklāti sakot, vakar man vēl ne -
bija runa sagatavota. Vakar do  mā-
ju, nu ir diezgan vēls, esmu mazliet 
saslimusi un nogurusi, vai man 
vispār vajag kaut ko sacīt? Kamēr 
es par šo domāju, noskatījos mūsu 
skautu/gaidu vienību sagatavoto 
lugas ģenerālmēģinājumu… un es 
apbrīnoju izrotāto skatuvi un brī-
 nišķīgos kostīmus… es priecājos, kā 
vienības vadītāji un vecāki metās 
pie darba… un īpaši lepojos ar 
bērniem, kas bija piestrādājuši pie 
savām lomām…. Un tā es pār do-
māju: ja skauti un gaidas neuz-
dod savu darbu, tad es nevaru 
uzdot savu amatu. Kā tas būtu, ja 
mēs visi pamestu darbu? Pirmkārt, 
šodien nebūtu ne mielasta, ne 
lugas, ne šī pasākuma, bet, iedo-
mājoties plašāk, – varbūt arī ne -
būtu skautu un gaidu vienības. 
Tāpēc šodien saku paldies mūsu 
bērniem, paldies vienību vadī tā-
jiem un palīgiem, paldies vecākiem 
un vecvecākiem, jo jūsu darbs, 
dvēsele un mīlestība atbalsta ne 
tikai skautus un gaidas, bet arī 
mūs visus plašākā lokā.

Vienības sveica latviešu skautu 
priekšnieks vad. Pēteris Aivars un 
latviešu gaidu priekšniece vad. 
Nora Aivara. Apsveikumi bija arī 
no Ņujorkas latviešu organizāciju 
padomes priekšnieka vietnieka 
Imanta Kalniņa, kas arī pasnie-
dza prāvu ziedojumu no Daugavas 
Vanagiem, no Ziemeļnovada drau-
dzes priekšnieka Kārļa Zamura 
un dāmu komitejas priekšnieces 
Baibas Kļaviņas ar dāsnām dāva-
nām vienību turpmākam darbam, 
it sevišķi šīs vasaras 11. Lielai no -
metnei Mantojums un ciemiņu 
Latvijas skautu un gaidu uzņem-
šanai Ņujorkā. Gaidām apmēram 
30 gaidas, skautus un vadītājus 
no Latvijas, kā arī ap 10 no 
Austrālijas.

Vad. Reinis Sīpols, Rīgas (90.) 
skautu vienības priekšnieks, iepa  -
zīstināja ar savas vienības jau nā-
kajiem mazskautiem. Jaunie maz -
skauti, kas iestājās šogad: Maksis 
Rathold, Tālivaldis Kreichelt, 
Kristers Leja, un Ingmars Ast. 
Mazskauti, kuŗi devuši solījumu: 
Rūdis Jātnieks, Vilnis Jātnieks, 
Tomass Brūveris, Kārlis Zālīte, 
Aleksandrs Saucie, Michael Byron. 
Skauti, kas deva solījumu ziemas 
nometnē: Gustavs Teteris, Kyle 
Byron, Markus Bergs, Markus 
Brūveris. 

Vad. Laila Liepiņa-Southard, Zilā 
kalna (4.) gaidu vienības priekš -
niece, lūdza piecelties gun tiņām, 

kas šogad iestājušās vie  nībā: 
Marisa Byron, Anna Damratoski, 
Ella Damratoski, Selga Lazda, 
Zinta Lazda, Stella Leonard, Zane 
Leonard. Divas guntiņas deva 
solījumu svētdienas rītā: Linda 
Gulbe un Tija Sīpola. Gaidu so -
lījumu ziemas nometnē deva 
Madara Gulbe.

Vēl sekoja 11. Lielās nometnes 
Mantojums rīkotāju vad. Kris tī-
nas Putenes un vad. Intas Šķinķes 
pārskats par šīs vasaras plāniem. 
Pēc šī pārskata rīkotājas saņēma 
ziedojumu no Salas baznīcas dā  mu 
komitejas prieknieces Ilzes Bei -
niķes, lai veicinātu Latvijas skautu 

lai iesāktu Rīgas roveru dzimtu. 
Ņujorkas latviešu ev. luterāņu 
draudzes namā Bruklinā tika 
parakstīts dibināšanas protokols. 
Protokolu parakstīja arī mācītājs 
Richards Zariņš, tā apliecinot 
savu un Ņujorkas draudzes līdz-
dalību vienības dibināšanā un 
vēlmi uzņemties “krusttēva” lomu 
tās tālākā darbībā. To arī Ņujorkas 
draudze ir sekmīgi veikusi visus 
šos 65 gadus. Ar jaunu latviešu 
ģimeņu ierašanos Ņujorkā, iera-
dās arī skautu vecuma zēni, un tā 
blakus roveru dzimtai 1950. gada  
23. septembrī tika nodibināts 
skautu pulciņš, 1953. gada 23. feb-

Šķinķe, vad. Ilze Rupnere, vad. 
Lidija Kampa, vad. Nora Aivara, 
vad. Linda Rence, vad. Daina 
Vītiņa, vad. Kristina Putene, vad. 
Diana Rudzīte, vad. Laila 
Liepiņa-Southard. 

Sākuma gados nodarbības gan 
gaidām, gan skautiem lielākoties 
notika vadītāju Gaujenieku dzī-
voklī un dažādu vecāku mājās, kā 
arī draudzes namā Bruklinā, un 
Bronksas dievnamā. Kad draudze 
iegādājās dievnamu Jonkeros un 
uzbūvēja baznīcu Salā, tad abās 
vietās tika iekārtotas skautu un 
gaidu mītnes. Tā vienu laiku no  dar-
 bības notika trīs dažādās vietās: 

Kārlis Skalbe, Jānis Širmanis, Rū -
dolfs Blaumanis, Vilis Plūdons, 
Mirdza Timma. Pēc 1988. gada 
tika izmantoti arī mūsdienu  
Latvijas autoru darbi: Imanta 
Ziedoņa Raibā pasaule, Vizmas 
Belševicas Papīra zirdziņš un 
Māras Zālītes Eža kažociņš, bet 
šogad Vizmas Belševicas Patiess 
stāsts par Činko Babu, lielo glie-
mezi un Jūras karalienes bēdām.

Speciāli skautu un gaidu vaja-
dzībām ludziņas sarakstīja arī 
bijusī gaida Taina Laiviņa, piem., 
Sniegbaltīte un 7 vai 8 rūķi un 
Kēniņa jaunais tērps.

Trešai katēgorijai pieder Valta 

Vienību kopbilde 65 gadu jubilejas sarīkojumā

un gaidu uzņemšanu Ņujorkā.
Pēc siltām pusdienām vecāki 

un viesi varēja baudīt gaidu un 
skautu izrādīto lugu, kuŗu bija 
iestudējusi Māra Ast ar palīgiem – 
vadītājiem Aldi Jātnieku, Dainu 
Gulbi, Lindu Renci un Gvido 
Teteri. Par skatuves dekorācijām 
jāpateicas vadītāju vietniecēm 
Ilzei Bārai un Dainai Gulbei. 
Kostīmus gādāja vad. Linda 
Rence, v.v. Daina Gulbe, Jana 
Tetere un citi vienību vadītāji.

Sekoja izlozes. Laimesti krita i 
lieliem, i maziem, un visi bija ap -
mierināti ar saviem laimestiem 
un iegūtajiem līdzekļiem vienību 
turpmākam darbam. Lielā lote-
rijā, kuŗu vadīja Linda Zālīte, 
bija pieci lieli priekšmeti: LAIKA 
avīzes viena gada abonamentu 
saņēma Alberts Plostiņš, atpūtu 
Draudzes nometnē – vad. Ints 
Rupners, ”Draudzes dolarus” – 
Vera Siliņa, $300 dolaru vērtas 
dāvanu kārtes Ieva Kreichelt un 
mini i-pad – Silvija Stota. Mazāko 
loteriju sekmīgi vadīja Gints 
Gulbis, tajā bija ap 35 priekš-
metu, kuŗi galvenokārt domāti 
jaunākām paaudzēm.

Atmiņā nāk vienību dibināša -
na un darbība pirms 65 gadiem. 
Skauti Ņujorkā uzsāka savu dar-
bību 1949. gada 10. maijā, kad 
pēc vadītāja Alfrēda Gaujenieka 
ierosmes pulcējās skauti un roveri, 

 ruārī dižskautu pulciņš un 1953. ga -
da 12. aprīlī mazskautu pulciņš. 
Vienība savā darbā ņēma aktīvu 
dalību gan Latviešu skautu kus-
tībā, gan arī vietējā amerikāņu 
skautu organizācijā un Ņujorkas 
latviešu sabiedriskā dzīvē. 

Vienību vadījuši sekojošie vie-
nību priekšnieki: vad. Alfrēds Gau-
 jenieks, vad. Jānis Šķinķis, vad. 
Ints Rupners, vad. Jānis Schul-
meisters, vad. Pēteris Aivars, vad. 
Maija Sūrmane, vad. Reinis Sīpols, 
vad. Inta Šķinķe, un otrreiz atkal 
vad. Reinis Sīpols. 1949. g. 28. ok -
tobrī vadītāja Mirta Volrāte un 
vadītājas vietniece Zigrīda Gau-
jeniece pulcināja gaidas, lai di  bi-
nātu gaidu vienību ar divpadsmit 
gaidām un septiņām lielgaidam 
un to nosauca par Zilā kalna (4.) 
gaidu vienību.

Jau 1950. gadā vienības dibi-
nātāja vad. Mirta Volrāte smagi 
saslima, un vienības vadību pār-
ņēma vad. Zigrīda Gaujeniece. 
1952. gadā sāka darboties gun-
tiņu pulciņš vad. Mildas Miezītes 
(Pētersones) vadībā. Līdz ar to 
iesākās intensīvs un rosīgs darbs 
Latviešu gaidu kustībā, latviešu 
sabiedrībā un amerikāņu gaidu 
vidū. 

Vienību ir vadījušas šādas vie -
nību priekšnieces: vad. Mirta 
Volrāte, vad. Zigrīda Gaujeniece, 
vad. Maija Laiviņa, vad. Maija 

Bruklinā, Salā un Jonkeros. Drau-
dzes locekļu demografiskiem iz  -
vietojumiem mainoties, arī skautu 
un gaidu nodarbību vietas mai-
nījās. Pēdējos gados nodarbības 
notiek Jonkeros un Ņudžersijā. 

Kopš 1954. gada, katru gadu 
februāra pēdējā nedēļas nogalē 
vienības atzīmē savu darbības 
atceri ar dievkalpojumu, svinīgu 
aktu un vienību dalībnieku iestu-
dētu uzvedumu. Līdz 1965. gadam 
sarīkojums notika Arlingtona zālē 
Ņujorkas pilsētā, bet pēc tam 
Salas un Jonkeru baznīcas telpās, 
taču  pēdējos gados tikai Jonkeru 
baznīcā. Sākot ar 1954. gadu, 
vienības ir uzstājušās ar speciāli 
sagatavotiem uzvedumiem un 
teātŗa izrādēm nu jau 60 gadus! 
Uzvedumus varētu iedalīt īpašās 
katēgorijās.

Pirmā katēgorija saistās ar sen-
 latviešu tradicijām, dzimtenes mī -
lestību, Latvijas vēsturi, kā pie -
mēram Sapņu zeme, Latvijas lik-
teņu spogulis, Metenis, Likteņupe 
Daugava, visas vad. Zigrīdas Gau-
 jenieces tautas dziesmu un deju 
sakārtojumā. Šeit it sevišķi jāpie-
min Senlatviešu kāzas Suitos, 
kuŗas tika uzvestas 1955. gadā, 
kā arī 1963. gadā, kad izpelnījās 
ALA Kultūras fonda balvu.

Otrā katēgorijā pieder izvilkumi 
no latviešu rakstnieku darbiem. 
Tika izmantoti šādu autoru darbi: 

Disneja lugas, piem. Pīters Pans, 
Ozas burvis, Pinokio, un Lācītis Pū. 
Tika tulkota arī Radjarda Kip-
linga Džungļu grāmata, un Dr. 
Seuss Loraks. Tulkojumus veica 
gaidu vadītājas, it sevišķi Maija 
Laiviņa, un dažām lugām –  lab-
vēle Biruta Sūrmane.

Vienības 2008. gada 18. novem-
 bŗa aktā saņēma PBLA Kultūras 
fonda atzinības rakstus par “lat-
viešu teātŗa mākslas veicinā šanu 
jaunākās paaudzēs.” 

Kad 1949. gadā daži skautisma 
un gaidisma entuziasti dibināja 
abas vienības, neviens nezināja, 
kāda būs vienību nākotne. Vai būs 
zēni un meitenes, kuŗi vēlēsies 
iet skautu un gaidu sirojumā? 
Vai būs vecāki, kuŗi atbalstīs 
skautu un gaidu darbu? Vai būs 
jauni vadītāji, kuŗi turpinās šo 
darbu – audzināt vērtīgus latviešu 
tautas locekļus, kā arī godājamus 
savas mītnes zemes pilsoņus? Bet 
notika neparedzētais. Bija vadī-
tāji, bija vecāku un labvēļu at -
balsts, un bija zēni un meitenes. 
Un tā vienības var atskatīties ar 
lepnumu uz 65 darbības gadiem, 
jo no viņu vidus ir nākuši daudzi 
šodien ievērojami latviešu sa -
biedriskie darbinieki, skolotāji, 
zinātnieki, ārsti, advokāti, inže-
nieŗi, diplomāti un pat Latvijas 
Saeimas deputāti.
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Lielās bargās ziemas migas lai -
kā, ko šogad piedzīvoja vairums 
ASV vidienē un ziemeļaustrumos 
dzīvojošie latvieši, mēs, ALA ne -
gulējām viss lāča miegu, bet ga -
tavojāmies šī gada iecerētajiem 
plāniem un idejām!

Priekšplānā, protams, stājušies 
satraucošie notikumi Ukrainā, 
kuŗiem cenšamies izsekot, un 
sadarbībā ar JBANC (Joint Baltic 
American National Committee) 
izvērst arī baltiešu līdzdalību uk -
raiņu organizētā demonstrācijā pie 
Baltā nama, kā arī vēstuļu rak stī-
šanas akcijā ASV valdības pārstāv-
jiem. Ja veidosies jauni pavērsie-
ni, kas prasīs baltiešu atbalstu, 
vērsīsimies pie Jums, lasītājiem 
un ALAs biedriem, caur ALAs 
infogrammu vai e-pastu tīklu.

Kā vienu no pirmajiem šī gada 
pasākumiem, par kuŗu būsit jau 
lasījuši atsaucīgās recenzijas, fi -
nanciāli atbalstījām TILTS kon-
certu turneju  baltiešu izcelsmes 
flautistēm, kas veido 4+“Amber 
Flute Quartet” Ilonas Kudiņas va -
dībā. Sniega puteņi, cerams, vairs 
nebūs šķērslis apmeklēt atlikušos 
koncertus marta beigās un aprīļa 
sākumā Vašingtonā, Filadelfijā, 
Klīvlandē, Detroitā un Mineapolē. 
Sīkāka informācija atrodama 
ALAs mājas lapā: www.alausa.org.

Gatavojamies ALAs valdes sē -
dei, kas notiks Gaŗezerā šī gada 
14.-16. martā, Mičigānas pavalstī, 
kur dzīvo pieci no ALAs valdes 
un revizijas komitejas locekļiem, 
kā arī PBLA priekšsēdis. Kaut 
ietaupāmie ceļa izdevumi deva mu -
dinājumu rīkot sēdi miči gā niešu 
„klēpī”, mūs īpaši saistīja iespēja 
satikties ar Gaŗezera padomi un 
skolas vadību, lai uzsāktu domu 
apmaiņu par šo divu lielo orga-
nizāciju iespējamo sadarbību un 
turpmāk veicamiem projektiem. 
Esam piedzīvojuši bagātos kul tū-
ras augļus, ko nesusi pēdējo divu 
gadu sadarbība TILTS ar ALAs 

Baltiešu līdzdalība Ukrainas
atbalsta demonstrācijā Vašingtonā

organizācijām; uzskatām, ka šādi 
varianti iespējami arī ar citām 
organizācijām, jo sadarbība taču 
veido jaunus tīklus! Sestdienā, sē -
des laikā notiks arī mūzeju vadī-
tāju un atbalstītāju pārrunas, bet 
vakarā valde un viesi piedalīsies 
“mūzeju stroll” (atvasināts no ori  -
ģinālā pārvietošanās metodes ap -
raksta, ko angliski dēvē par “pub 
crawl”)! Laipni lūdzam ikkatru 
piedalīties un dalīties ar domām 
un idejām!

ALAs 63. kongress šogad no   tiks 
Filadelfijā pirmā maija nogalē. Šī 
gada programmu veidojam ap pa -
sākumiem, kas atspoguļo lielākos 
notikumus Latvijā: valdības jau no 
sastāvu, Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas gadu, kā arī palielināto 
valdības uzsvaru sadarbībai ar 
diasporas latviešiem. Kongresa at -
klāšanā, piektdienas rītā, 2. maijā 
mūs uzrunās Latvijas Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma, 
kas īpaši izteikusi interesi tikties 
ar ārzemju latviešiem. Vēl papil-
dus pasākumā ceturtdienā pirms 
kongresa, ko sadarbībā ar ALA 
rīko Latvijas vēstniecība ASV, no -
tiks latviešu uzņēmēju tikšanās 
ar jauno premjeri. Andris Vilks, 
LNB direktors, uzrunās delegātus 
un viesus svinīgajā piektdienas 
vakara banketā, arī Ārlietu mini-
strijas Speciālo uzdevumu vēst-
nieks Rolands Lappuķe. Papildus 
būs arī iespēja tikties un noklau-
sīties Latvijas Attīstības aģentūras 
priekšlasījumu par Latvijas Rei mi-
grācijas plānu, kā arī panelistus par 
šīs dienas notikumiem Latvijā.

Sirsnīgi aicinām mūsu Ame  ri-
kas latviešu skolas iestāties ALA kā 
biedru organizācijas un sūtīt savus 
pārstāvjus – bērnu vecākus uz 
Kongresu, lai labāk iepazītos ar 
ALAs plašo darbību, īpaši, pieda-
 loties Izglītības nozares vadītājas 
Andras Zommeres vadītajās pār-
runās par latviešu skolu program-
mām un vajadzībām. Šogad pie-

dāvājam skolām īpašu iestāšanās 
“atlaidi”: viena gada biedru karti 
par velti skolas pārzinei/im un 
diviem skolas pārstāvjiem Kong-
resa dalības maksu ar 50% atlaidi.

Visiem latviešu kultūras cienī-
tājiem un veicinātājiem, un īpaši 
mazo centru vadītājiem – aicinā-
jums piedalīties Līgas Ejupes va -
dītās Kultūras nozares sarunās par 
programmu paplašināšanas iespē-
jām, bet sporta atbalstītājiem –  
Sporta nozares vadītāja Toma 
Trautmaņa sarunās par 2014. ga  da 
ALAs Sporta nozares organizēto 
Amerikas latviešu sportistu tur-
neju pa Latviju. Kam interesē 
sīkāk izprast ALAs finances vai 
arī pārrunāt sava centra finanču 
stāvokli, tos visus aicinām ie -
griez ties uz ārpuskārtas finanču 
informācijas apmaiņas semināru 
jau ceturtdienas pievakarē pirms 
Kongresa atklāšanas.

Aicinām delegātus un viesus 
uzklausīt LNB aicinājumu kat-
ram tautietim piedalīties “Tautas 
grāmatu plaukta” akcijā! Ja neesat 
jau atsaukušies uz aicinājumu: 
izmeklējiet grāmatu, kas Jūs vis-
vairāk ietekmējusi, šajā grāmatā 
ierakstiet velti LNB ar paskaidro-
jumu, kādēļ jums tā ieņēmusi 
vietu tik tuvu sirdij. Grāmatu no -
dodiet pie Kongresa reģistrācijas, 
un mēs tās saliksim līdzdošanai 
LNB direktoram uz Rīgu.

Top programma “Otrā trimdas 
latviešu archīvu, bibliotēku un ma -
teriālo vērtību konference”, kas 
notiks ASV galvaspilsētā Vašing-
tonā no 11. līdz 13. septembrim. 
To rīkos ALA, sadarbībā ar ASV 
Kongresa bibliotēku (Library of 
Congress) un Latvijas vēstniecību 
Vašingtonā. Konference notiks 
Kongresa bibliotēkas, Latvijas 
vēstniecības un ALAs mūzeja 
telpās. Piedalīsies arī speciālisti 
no Latvijas iestādēm un Ameri-
kas universitātēm, kur pieejamas 
mācības vai pētniecības iespējas 

par Latviju. Uzsvars šai konfe-
rencei būs uz latviešu jautājumu 
pētniecības iespējām. Ipaši sais-
toša mums, konferences rīkotā-
jiem, bija iespēja jau tagad ieska-
tīties plašajos krājumos, kas atrodas 
Kongresa bibliotēkas lasīta vās, kur 
varēs ieskatīties arī konferences 
dalībnieki. Piemēram, karšu lasī tavā, 
kur uzglabātas un sīki kata loģi zē-
tas 5,8 miljoni karšu! Sīkāka in -
formācija sekos, tā būs pamazām 
pieejama arī ALAs mājas lapā.

Par šo, kā arī par citām ALA 
stipendijām, lūdzu, apskatiet ALAs 
mājas lapā Izglītības nozares sa -
daļu par stipendijām, kā arī sīkā ku 
informāciju par pirmo no diviem 
šogad Izglītības nozares pare dzē-
tajiem skolotāju apmācību kur-
siem, kas notiks 22. martā India-
napoles latviešu skolā.

Saprotot nopietno atbildību, ko 
esam uzņēmušies ar ALAs valdes 
lēmumu, kā piemiņu Zolitūdes 
traģēdijā bojā gājušajiem izveidot 

Mūžības ceļos 85 gadu vecumā 
aizgājis viens no latviešu mākslas 
vēstures asākajiem prātiem, eru dī-
  tākajiem ASV un Kanadas lat vie-
šu, kā arī Latvijas mākslas proce-
 su vērtētājiem, lielisks esejists un 
kollekcionārs Nikolajs Bulmanis.

Viņš bija daudzšķautņaina per-
sonība. Vieni viņu pēla, citi cēla 
debesīs. Šāda nostāja ir saprotama. 
Nikolajs Bulmanis nepiederēja pie 
tiem latviešiem, kuŗi noslēdzās 
latviskajā vidē ārpus dzimtenes 
savas nacionālās identitātes sagla-
bāšanai. Viņu vadīja pārliecība, ka 
zināšanas par pasaules kultūru ne -
kaitē viņa izcelsmei, domāšanai, 
nacionālai piederībai, gluži ot  rā di, 
ļauj visu asāk un plašāk redzēt.

Būdams Latvijas patriots un uz -
turēdams ciešus kontaktus ar tau-
 tiešiem Toronto un citviet, viņš lat -
viešu glezniecību, grafiku un tēl nie -
cību savos vērtējumos salīdzi nāja 
ar pasaulē notiekošajiem māk slas 
procesiem. Tādējādi viņam bija 

Nikolajs Bulmanis
1929. gada 15. janvārī Rīgā – 2014. gada 2. martā Toronto, Kanadā

izveidojusies cita, pasaules lielu-
miem pieskaņota vērtību sistēma. 
No augstāka skatpunkta raugo-
ties, daudzas parādības tautiešu 
kultūras dzīvē viņam nelikās īsti 
pieņemamas, kaut arī bija sapro-
tamas. Šis apcerējumu un rakstu 
autors savos spriedumos varēja 
būt neiecietīgs. Diplomātiju mākslā 
viņš neatzina. Māksla ir tikai viena 
– vai nu laba, vai slikta, vai nu 
banāla, pagātnes refleksijās ieze-
mēta vai arī laikam līdzi ejoša.

Viņš rakstīja ne tikai par lat vie šu 
mākslu, viņa redzeslokā bija visa 
pasaule. Viņš sekoja līdzi tam, ko 
piedāvāja Kanadas, ASV un Eiro-
 pas mākslas mūzeji, un publicēja 
apceres par mākslu gan avīzēs Laiks 
un Latvija Amerikā, gan galveno-
kārt žurnālā Jaunā Gaita, kuŗa 
mākslas redaktors viņš bija laikā 
no 1980. līdz 1990.gadam. Viņa 
rakstu izlase „No vienas puses tā...”, 
ko Gundegas Cēberes sakārto jumā 
2010. gadā laida klajā apgāds „Man-

 sards”, ir viņa daiļrades apkopo-
jums un vainagojums. Tā atklāj 
Nikolaja Bulmaņa īpašo vietu lat-
 viešu mākslas vēsturē un zinātnē.

Viņa kā mākslas procesu vēr-
tētāja apcerējumi izcēlās ar plašu 
erudīciju kultūrā, ar izcilu lat vie šu 
valodu, ar analitisku domāšanu, 
striktu argumentāciju un nepie-
ciešamības gadījumā – ar humoru 
un ironiju. Tie nav izstāžu vai in -
terviju sausi pārstāsti vai atrefe rē-
jumi, bet brīžiem tuvojās gudrai 
literātūrai ar plašām reminis cen-
cēm, dziļiem pārspriedumiem, 
nebaidoties kļūt personiskam. 
Viņa garīgo bagāžu bija veidojusi 
labāko apgādu izdotā mākslas 
literātūra, ko viņš  labi pārzināja 
un ar ko bija bagāta viņa lieliskā 
bibliotēka.

Nozīmīga bija arī viņa mākslas 
darbu kollekcija, kuŗā redzamu 
vietu ieņēma izcilāko gleznotāju, 
grafiķu un keramiķu veikums. 
Starp tiem jāmin Edvīns Straut-

manis, Fridrichs Milts, Visvaldis 
Reinholds, Voldemārs Avens, Il -
mārs Blumbergs, Pēteris Mar tin-
sons un daudzi jo daudzi citi.

Viņa racionālo prātu un loģiku 
acīmredzot formēja polītoloģijas 
un ekonomikas studijas Kvīnsas 
universitātē (Queen’s University), 
kur iegūts bakalaura grads, un 
Toronto universitātē (University 
of Toronto), kur saņemts maģistra 
tituls. 30 gadus viņš bija veltījis 
profesora darbam Raiersona uni-
versitātē (Ryerson University) To -
ronto, tomēr, kā liekas, māksla 
viņam bija tas rožu dārzs, kuŗā 
atveldzēt sirdi, kuŗam ziedot vai 
katru brīvo dzīves stundu un kam 
atdot visu enerģiju, – tāpēc  Niko-
lajs Bulmanis bija studējis arī 
mākslas vēsturi Toronto Mākslas 
kolledžā (Toronto College of Arts). 
Mākslai viņš veltīja visas sava 
mūža dienas.

Noliecu galvu Nikolaja Bul ma ņa 
mūža un padarītā darba priekšā 
un no visas sirds izsaku līdzjutību 
viņa dzīves līdzgaitniecei Ing-
rīdai, bērniem, mazbērniem un 
visiem tuviniekiem.

ANITA BATARAGA, ALAs priekšsēde

ALAs un Vašingtonas apkārtnes latvieši atbalsta Ukrainu Vašingtonā

Katrs jauns un interesants kon-
takts atveŗ jaunus logus, un tieši 
šāda iespēja veidojusies pēc saru-
nām ar Kongresa bibliotēkas Eiro-
pas lasītavas direktoru. Šovasar, kā 
ievadu archīvu un materiālo vēr-
tību konferencei, Kongresa bib lio-
tēka, sadarbībā ar ALA, un at   bal-
stīta ar Miezīšu gimenes tes  ta men-
tārajiem līdzekļiem, piedāvā as -
toņu nedēļu gaŗu praksi, strā dā jot 
pie Kongresa bibliotēkā atro do šos 
latviešu materiālu apzinā šanas, 
sakārtošanas un aprakstī šanas. 
Stipendija pieejama neat karīgi 
no kandidāta vecuma, bet ņemot 
vērā latviešu valodas zinā šanas 
un iepriekšējo darba pieredzi.

konkursu sadarbībā ar RTU, būv-
niecības un biznesa “ētiskā klimata” 
uzlabošanai, esam spēruši pirmos 
soļus, izveidodami komisiju, kas iz   -
vēr tēs konkursa uzstādījumus un 
iesnieg tos darbus. Tajā būs per-
sonas no RTU, profesionāli 
Rietumos mācī jušies inženieŗi 
un ALAs pār   stāv ji – Jānis Grā-
matiņš un Ilze Garoza.

Veidojas rosīgs gads! Lai ALA 
varētu paveikt iecerēto, aicinām 
katru nākt talkā ar idejām, novē-
rojumiem, līdzdalību pasākumos 
vai arī tīri prakstiski – ar ziedoju  mu, 
paaugstinot savu biedra pakāpi, 
vai ar ārpuskārtas ziedojumu! 
Ieguldījums ir mūsu nākot nei!

abatarags@optonline.net

Cilvēkam, kuŗam nav nācies Ni -
kolaju Bulmani satikt jaunības 
gados, viņš šķita kluss, ieturēts, ar 
ļoti vērīgu acu skatienu, kas redz 
dziļāk un no cita rakursa nekā 
sarunu biedra ieraudzītais, bet, ja 
gadījās diskutēt, tad viņš kļuva 
pat kaislīgs, stingri stāvēdams 
savās pozīcijās, no kuŗām, šķita, 
neviens viņu nevar izsist.
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Šī laikam ir pozēta fotografija, jo nevaru iedomāties, ka ģimnazijas 
2. klasē mācītu tik vienkāršu ģeografiju

Pinebergas ģimnāzijas 2. klases zēni ar klases audzinātāju, es esmu labajā pusē

Dīpītis vai dievputniņš 

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 10)

2003. gadā, kad es apmeklēju 
Pinebergas nometni, tajā bija 
iekārtota Vācijas gaisa spēku 
virs nieku vietnieku skola. Pirms 
brauk šanas es biju sarakstījies ar 
Vācijas bruņotiem spēkiem, un 
tie man izsniedza atļauju nomet-
ni apmeklēt. Nometnes sargs kā gīds 
man nometni izrādīja un at  ļāva 
uzņemt piemiņas fotografijas.

Nometnē bija astoņas divstāvu 
dzīvojamās bloka ēkas un vai rā-
kas sānu ēkas. Ģimnazijas inter-
nāts un mācību telpas bija ierī-
kotas astotajā ēkā. Klašu telpas un 
ēdamzāle/ballīšu zāle bija kādrei-
zējā virsnieku kluba telpās.

Zēni internātā dzīvoja pirmā 
stāvā, meitenes otrā stāvā. Zēni ne -
drīkstēja iet augšā bez skolotāja 
klātbūtnes. Es nedomāju, ka tas 
tika vienmēr ievērots, jo vienu 
reizi es pats dabūju slēpties zem 
meiteņu gultas, lai skolotāja mani 
nenoķertu meiteņu istabā. 

Ēkai gaitenis sniedzās no viena 
gala līdz otram galam ar dažāda 
lieluma istabām abās puses. Pie 
katras istabas durvīm, gaiteņa 
sienā bija iebūvēts plaukts, kaŗa-
vīru šauteņu novietošanai. 

Divās lielākās istabās, tādās kā 
mūsu, novietoja 12 zēnus. Istabā, 
kā jau kazarmās, mūsu dzelzs 
gultas tika novietotas gulēšanai 
ar galvu pret sienu. Gultā bija 
salmu matracis uz koka dēlīšiem. 
Dēlīši sniedzās no gultas vienas 
malas līdz otrai un izveidoja sa -
mērā pieņemamu gultu, ja mēs 
dauzoties tos nebijām salauzuši. 
Tad gulta tapa kā Gaiziņa aug-
stiene, pilna ar kalnājiem un 
lejām. Mazo skapīti pie katras 
gultas mēs lietojām personīgām 
lietām, citas mantas mēs glabājām 
katrs zem savas gultas. Istabas 
vidū atradās pāris galdi ar krēs-
liem. Galdi bija domāti, lai mā -
cītos, bet tika lietoti priekš visa kā. 
Zolītes un šacha spēlei, uzkožamo 
gatavošanai, bikšu buktēšanai, utt. 
Nometnēs parastais kopējais 
elektriskais viena riņķa vāramais 
atradās istabas stūrī. Tas bija ļoti 
trausls, tādēļ to ļoti sargājām, jo 
jaunas sildīšanas elementu drātis 
nevarēja dabūt.

Mūsu istabā mēs bijām dažādu 
gadugājuma zēni, ieskaitot divus 
ceturtās klases skolniekus, kas 
bija iesaukti gaisa spēku izpalīgos 
pirms viņi varēja pabeigt savas 
skolasdienas. Tagad viņi atgriezās 
ģimnāzijā, lai iegūtu beigšanas 
apliecības. Viņi, būdami vairāk 
piedzīvojuši, iemācīja mums, jau-
najiem, jaunas palaidnības, bet 
viņu vecākā stāja mūs, jaunos, 
pieturēja pie kārtības. Internāta 
kārtību un tīrību pārbaudīja 
katru sestdienu pēc pusdienu 
maltītes. Sestdienas rītā klasēs 
stundas nenotika, tāpēc visi tīrī-
jām un uzkopām savu istabu. 
Laba inspekcijas atzīme parasti 
deva mums vairāk saldo ēdienu.

Atceros vienu sestdienu, kad, 
atgriežoties no pusdienām, atra-
dām savu istabu savandītu, zobu 
pulveri izkaisītu pa grīdu un ap -
laistītu ar ūdeni. Pēc īsa brītiņa 
ieradās istabas inspekcijas skolo-
tāji. Laimīgā kārtā postažu tūliņ 

varēja novērtēt kā ļaunprātību, 
nevis mūsu pašu nekārtību; 
mums deva laiku līdz vakaram, 
lai sakārtojam istabu. Puikas ir 
puikas, mums tūliņ vajadzēja tikt 
skaidrībā, kas vainīgs. Nolēmām, 
ka vainīgie ir otra divpadsmit 
zēnu istaba, ar kuŗiem mums 
nebija tās labākās attiecības. Gri-
 bējām tūlīt iet un izrēķināties, 
bet skolotāji vēl staigāja pa gai -
teni. Labi, ka apstākļi kautiņu 
novērsa, jo vēlāk uzzinājām, ka 
vainīgas bijušas pirmās klases 
meitenes, kas izrēķinājušās ar 
vienu no mūsu istabas puišiem, 
kuŗš kādai bija iedevis kurvīti.

Pēc klusuma iestāšanās un 
gais mas izdzēšanas sākās sarunas 
ar meitenēm otrā stāva istabā. 
Tika uztaisīts auklas telefons ar 
bundžu katrā galā, tāds pats, 
kādu mēs bērnībā taisījām un 
lietojām. Sarunas jau bija pavisam  
vienkāršas, jo visa istaba varēja 
dzirdēt, kas tika teikts vai dzie-
dāts. Reizēs, kad palikām par 
skaļiem, dežurējošais skolotājs 
klauvēja pie durvīm. 

Ne visu mācīšanos varējām pa -
 veikt savās istabās, jo, ja kādi sāka 
sist zolīti, pārējiem no mā  cīšanās 
nekas neiznāca. Dzīvo jamā ēkā 
bija viena istaba, ko varētu saukt 
par bibliotēkas is  tabu, jo tur gla-
bājās tās dažas grāmatas, ko mēs 
varējām lietot. Tā kā tur tika 
ieturēts klusums, tad tur varēja 
mācīties un spēlēt šachu.

Maltītes tika gatavotas visai 
skolai, un mēs tās ēdām klašu 
ēkas lielajā zālē, sēdēdami pie 
gaŗiem galdiem grupējumos pa 
klasēm. Nevaru atcerēties, ko 
mums ik ēdienreizē deva ēst, 
izņemot pusdienas. Pusdienās 
bija kaut kāda zupa un katram 
piecas sviestmaizītes. Trīs ar desu; 
bet divas no tām bija rupjmaize, 
kas apsmērēta tikai ar margarīnu 
vai taukiem. Meitenēm šīs mai-
zītes negaršoja, bet puikām vien-
mēr vajadzēja vairāk. Mēs, pui-
kas, sarunājām, kuŗa dos savas 
maizītes kuŗam puisim, jo no 
tām mēs vēlāk vakarā gatavojām 
„naksniņas”. Ja kādam vecāki at -
sūtīja margarīnu, tad vakarā ap -
smērējām maizītes otru pusi un 
pannā uz sildāmā riņķa uzcepām; 
iznāca ļoti garšīgi. Es biju pilnīgi 
aizmirsis par šīm gardajām mai-
zītēm līdz 1998. gadam, kad, 
būdams Rīgā, Patrias konventa 
namā es tādas atkal baudīju, bet 
šoreiz ar glāzi Aldara alus.

Kā jau es pieminēju, Baltijas 
Universitāte arī atradās Pine ber-
gas DP nometnē. Sakarā ar to 
samērā daudz priekšmetus mums 
ģimnazijā mācīja profesori no 
Baltijas Universitātes. Toreiz es 
tam nepiegriezu daudz vērības, 
bet tagad esmu pārliecināts, ka 
skolotāji māca savādāk nekā pro-
fesori. Pats par sevi saprotams, 
ka mēs, skolnieki, šos profesorus 
novērtējām citādāk nekā univer-
sitātē. Lielākai daļai no viņiem 
mēs bijām devuši vārdus, kā mēs 
viņus dēvējām. Ģeometrijas sko-
lotāju saucām par Ķermenīti, 
profesoru Slaucītāju par Slotu un 
latviešu literatūras skolotāju 
pulkvedi Plensneru – par Nazi. 
Mana sieva Silva stāsta, ka arī 

viņiem Neištatē esot bijis sko-
lotājs Nazis, lai gan cita persona.

Nazis man stipri iegrieza, es no 
viņa dabūju (3-) kārtībā par 
nepaklausību, ja būtu (2), tad 
mani varēja izmest no skolas. 
Mamma pat tika izsaukta uz 
skolu uz pārrunām ar skolotā-
jiem. Vēl līdz šodienai es domā -
ju, ka to atzīmi nebiju pelnījis. 
Mums, otrās klases skolniekiem, 
to nedēļu bija kārtībnieku uzde-
vumi. Starp citiem kārtībnieku 
uzdevumiem vajadzēja arī ie  zva-
nīt stundas sākšanās un beigša-
nas laikus. Par zvanu mēs lietojām 
vienu 88mm lielgabala čaulu un 
to klaudzinājām ar mazu cauruli. 
Būdams klases dežurants, es šo 
čaulu noliku zemē pie mana sko-
las sola kājas. Tīšām vai netīšām 
mācību stundas laikā es iespēru 
pa čaulu, tā ar lielu troksni 
apgāzās un ripoja uz skolotāja 
galda pusi. Skolnieki smējās. 
Nazis bargā balsi nokomandēja: 
„Zariņ, ņem to un noliec tur!”  
rādīdams uz savu galdu. Paņēmu 
čaulu, noliku uz viņa galda stūŗa 
un soļoju atpakaļ uz savu solu. 
„Zariņ, nāc atpakaļ, paņem to un 
noliec tur,” – nodārdēja koman-
da, un viņš rādija uz grīdu pie 
sava galda. Nobijies es liku čaulu, 
kur bija rādīts, tā ar lielu troksni 
atkal apgāzās, bet es ātri to no -
ķēru un nostādīju. „Zariņ, atstāj 
klasi!” Vai man par to vajadzēja 
dabūt „3-” kārtībā? Bet varbūt 
tas bija sods par tām reizēm, kad 
es lekcijas laikā ne  paliku savā solā, 
bet apmainījos uz kādu brīvu 
vietu pie kādas meitenes. Otrajā 
ģimnazijas klasē mācījās 33 skol-
nieki – 11 zēni un 22 meitenes. 
Toreiz es domāju, ka meitenēm 
tas patika, jo iedo mājos, ka esmu 
populārs, nevis uzbāzīgs. 

Pinebergas 
ģimnazijas 2. klase

Man vienmēr ir patikusi ma -
tēmatika, tāpēc es nevaru saprast, 
kāpēc es maksāju matē matikas 
profesora dēlam, trešās klases skol-
 niekam, manas māsīcas Ievi ņas 
draugam, lai viņš man iepriekš 

iedotu sava tēva algebras pārbau-
dījumus mūsu klasei. Labi, ka 
nepieķēra. Turpretī mūzika ir 
mana vājā puse, es pat nevaru 
noturēt meldiju. Tāpēc es vēl līdz 
šai dienai neesmu izgudrojis, 
kāpēc mamma man lika mācīties 
spēlēt klavieres. Es nekad neko 
neiemācījos, jo naudu, ko mam ma 
sūtīja klavieŗu stundām es iz  tē-
rēju, vezdams meitenes uz kino. 

Vecāko klašu audzēkņi sestdie-
nas vakaros apmeklēja Baltijas 
Universitātes studentu ballītes. 
Mums, jaunākām klasēm, pašiem 
bija savi sarīkojumi  un ballītes. 
Skolas ēdamzālē novācām galdus 
un krēslus, salikām gar sienām 
un gājām rotaļās. Kādreiz kaut 
kur tika sagādāts gramofons, tad 
dancojām. Kā parasti, meitenes 
sēdēja zāles vienā puse un zēni 
otrā pusē. Ne visiem mums bija 
drosme iet pāri zālei un uzlūgt 
meiteni dejot. Sevišķi bailes bija 
man, jo labi nepratu dancot.

Šis gads man ir palicis atmiņā 
kā jautrs un audzinošs gads, jo 
sešpadsmit gadu vecumā, lai gan 
skolas uzraudzībā, es dzīvoju pats 
uz savu roku. Man tas palīdzēja 
nebēdāties arī 1975. gadā, kad 
dēls Edgars Aleksandrs astoņpad-
smit gadu vecumā aizbrauca 
prom no mājām uz Mičiganas 
Universitāti. Bet 1949. gadā daudz 
kas mainījās. Pinebergas ģimna-

ziju slēdza, un skolniekus pievie-
noja vienai ziemeļu angļu zonas 
ģimnazijai Neištatē. Vecāku no -
metni Vēdelē arī slēdza, un viņi 
tika pārvietoti uz DP nometni 
Emdenes (Emden) pilsētā pie 
Nīderlandes robežas. Mans tēvs, 
būdams inženieris, nolēma, ka 
manai tālākai izglītībai jāturpi-
nās Oldenburgas Techniskā ģim-
nazijā Ferdenes pilsētā pie Aleras 
upes. Cik sapratu, trīs iemesli 
iespaidoja šo nodomu. Skola at -
radās tuvāk Emdenes DP nomet-
nei. Skolas direktors Kārlis Sam-
tiņš bija papa studentu korpo-
rācijas Patria konfilistris un stu-
diju dienu draugs. Turklāt šajā 
skolā mācības notika visu cauru 
gadu, tādējādi dodot man iespēju 
14 mēnešos pabeigt trešo un 
ceturto ģimnazijas klasi, – toreiz 
viss tika steigts, jo nevienam 
nākotne nebija skaidra. 

Vēl viena cita varbūtība pastāv: 
ja es būtu pārcēlies uz Neištates 
(Neustadt) ģimnaziju, es droši vien 
būtu saticis savu nākamo sievu 
Silvu vienu gadu ātrāk. Viņa, bū -
dama septītajā pamatskolas klasē 
Špakenbergas DP nometnē, tika 
pārcelta uz Neištati. Tikai jautā-
jums ir, vai starp sešpadsmitga -
dīgu ģimnazistu un četrpad smit-
gadīgu pamatskolas skolnieci kaut 
kas nopietns būtu izveidojies...
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Latviešu organizāciju apvienības Minesotā
(LOAM) pilnsapulce

Kā mazināt Krievijas ēstgribu?
Saeimas deputāts Artis Pabriks tiekas ar Vašingtonas tautiešiemVILNIS BAUMANIS

JĀNIS J. DIMANTS, JR.

Šī gada 2. martā Vašingtonas 
DC latviešu sabiedriskajā centrā 
pēc dievkalpojuma prāvs skaits 
vietējo tautiešu noklausījās de -
putāta Arta Pabrika vērtējumu 
par notikumiem Ukrainā, kas 
šobrīd saista visu klātesošo 
prātus. Deputāts Pabriks, kas 
pildījis gan Latvijas ārlietu mi -
nistra, gan aizsardzības minis-
tra amatu, neslēpa savas bažas 
par Krievijas prezidenta Vla di-
mira Putina agresīvajiem no -
domiem Rietumu virzienā. 
„Krievijas apetīti jau veicināja 
Gruzija,” runātājs teica, atsauk-
damies uz Krievijas bruņoto 
spēku uzbrukumu Gruzijai 
2008. gadā, kuŗa iznākumā tā 
zaudēja teikšanu pār Abhāzijas 
un Dienvidosetijas apgabaliem. 
„Un acīmredzot prezidents Pu -
tins domā, ka Krievija var būt 
liela un respektējama tikai tad, 
ja tai pieder arī Ukraina,” teica 
deputāts Pabriks. Viņš atzina, 
ka Putins Krievijā ir populārs 
kā vadonis, kas cenšas atgūt 
pirms 25 gadiem zaudēto liel-
valsts prestižu. Bet savā ziņā 
Krievijas valdnieka uzvešanos 
var izskaidrot arī ar viņa paša 
nedrošības sajūtu. Redzot, cik 
strauji uzliesmoja tautas sašu-
tums pret Ukrainas prezidentu, 
iespējams, ka Putins kļuvis ner-

vozs – un līdz ar to bīstams. 
Deputāts Pabriks arī saskatīja 
zināmu līdzību starp Krievijas 

iebrukumu Krimā un Lielvā-
cijas agresīvajiem gājieniem 
1938. gadā.

Vai šobrīd apdraudētas arī 
Baltijas valstis? Artis Pabriks 
nenoliedz, ka stāvoklis varētu 
saasināties, ņemot vērā, ka 
Krievijas bruņoto spēku apmā-
cības noris arī Baltijas valstu 
pierobežā. Tomēr viņš nedomā, 
ka Putins šobrīd vēlēsies tik 
tieši izaicināt gan NATO, gan 
Eiropas Savienību. Latviju sarga 
NATO valstu savstarpējā lī -
guma 5. punkts, kas nosaka, ka 
uzbrukums vienai organizācijas 
loceklei uzskatāms par uzbru-
kumu pārējām. Bez tam, at  šķi-
rībā no Ukrainas, Latvijā krie-
viem nav savu kaŗaspēka vie-
nību. Taču, pēc viņa domām, ja 
Rietumi Krieviju neapturēs 
Ukrainā, tad Krievijas ēstgriba 
varētu pieaugt. Viņš pauda ce -
rību, ka Eiropa un ASV nevil-
cināsies un spers noteiktus 
soļus, lai pierādītu, ka Rietumu 
valstis nav vienaldzīgas un 
vājas. Viņš diplomātiski piezī-
mēja, ka Savienotās Valstis pē -
dējā laikā bijušas pārāk atturī-
gas šādās krizēs, tā vēl vairāk 
iedrošinot patvaļīgus valdnie-
kus uz dēkām. Ir tiesa, ka Rie -
tumiem šajā spēlē nav vislabā-
kās kārtis, ņemot vērā Krievijas 

ekonomiskos trumpjus – naftu 
un dabasgāzi; taču nav arī tā, ka 
Rietumi būtu bezspēcīgi. Kā 
norādīja runātājs, Putinam, 
reizē ar lielvalsts varenību, 
tomēr svarīga ir arī līdzdalība 
pasaules ekskluzīvajās starptau-
tiskās organizācijās. Ja Krievija 
nesavaldīs savu uzkundzēšanās 
kāri, tad Rietumu valstīm būtu 
jāpanāk tās izslēgšana no G-8 
valstu saimes, no Pasaules tirdz-
niecības organizācijas un no 
Eiropas padomes. Tāpat arī 
Savienotās Valstis varētu uz 
atbildīgajām Krievijas amat-
personām attiecināt kongresā 
pieņemto, tā dēvēto Magņicka 
likumu, kas šīm personām 
aizliegtu viesoties ASV, kā arī 
apturētu viņu finaciālos darī-
jumus. Tas varētu likt Putinam 
apdomāties.

Reizē ar deputātu Pabriku 
Vašingtonas latviešu centrā bija 
ieradušies Latvijas vēstniecības 
pārstāvji, ieskaitot vēstnieku 
Andri Razānu ar kundzi. Vie-
tējiem tautiešiem radās arī 
iespēja iepazīties ar ASV dip-
lomāti Šaronu Hadsonu-Dīnu 
(Sharon Hudson-Dean), kas 
augustā dosies uz Rīgu, lai tur 
stātos amatā kā ASV vēstnieka 
vietniece. Kopš pērnā gada 
septembŗa viņa čakli mācoties 

latviešu valodu, ko viņa pierā-
dīja tekoši sarunājoties. Līdz 
kursa beigām jūlijā viņa cer 
savas zināšanas vēl vairāk 
uzspodrināt. Uz Latviju viņa 
dosies kopā ar vīru un trim 
bērniem.

Jāpiezīmē, ka Artis Pabriks 
kandidē uz deputāta vietu šī 
gada maijā paredzētajās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Viņš bija 
ieradies Vašingtonā, lai pieda-
lītos Izraēlas ietekmīgās atbalsta 
organizācijas AIPAC (American 
Israel Public Affairs Committee) 
konferencē, kur katru gadu 
pulcējas tūkstoši un kur viņš 
ticis aicināts piedalīties kādā 
pārrunu grupā. Bet viņa vie-
sošanos Latviešu namā izkār-
toja Vašingtonas latviešu ev. lut. 
draudze, laipni sagaidīdama 
viņu kārtējā svētdienas dievkal-
pojumā un pēc tam pie Dāmu 
komitejas sarūpētā cienasta. 
Deputāts Pabriks neatteicās arī 
paciemoties latviešu skoliņā un 
aprunāties ar skolēniem. Pēc 
tam, īsā tīmekļa piezīmē viņš 
gandarīts vēstīja, ka Vašingtonas 
latviešu bērni esot „īsti patrioti, 
kas interesējas par Latvijas ar -
mijas bruņojumu un jūsmo par 
Latvijas ēdieniem – šokolādi, 
karbonādēm un mellenēm.”

Šeit Saeimas deputāts Artis 
Pabriks uzrunā Vašingtonas un 
apkārtnes tautiešus
// FOTO: Valts Vītums

Latviešu organizāciju ap  vie-
nība Minesotā (LOAM) 19. jan-
vārī Draudzes nama telpās no -
turēja gadskārtējo pilnsapulci. 
Jau 12. reizi. Laika apstākļi ārā 
bija labvēligi, spīdēja saule, 
nebija dzēlīgi auksts un ne  -
mīlīgs, kā parasti.

Pirms sapulces, tūlīt pēc 
dievkalpojuma, Indra Halvor-
sone ( 612-382-3910) – ikulite@
yahoo.com – sniedza infor-
māciju par dubultpilsonības 
iegūšanu, uzsverot tās nozīmi, 
un stāstīja, cik svarīgi visiem 
LR pilsoņiem ir piedalīties Ei  -
ropas Parlamenta un Saiemas 
vēlēšanās šogad 24. maijā un 
4. oktobrī. Viņa jo sevišķi mu -
dināja visus tautiešus iegūt 
dubultpilsonību.

Pilnsapulci atklāja Maija 
Zaeska, (LOAM) valdes priekš-
sēde. Ar klusuma brīdi piemi-
nējām tikko Dieva mierā aiz-
gājušo LOAM dibinātāju Dr. 
Jāni Robiņu – daudzu patenšu 
izgudrotāju un reālizētāju, ne -
nogurstošo sabiedrisko darbi-
nieku. Kā veltījumu viņam Inta 
Lāčplēse nolasīja I. Ziedoņa 
epifāniju: „Kas ir šī par Saul-
griežu nakti, ka visa istaba lais-
tās dzirkstelēs? Viss, ko te dārgu 
esmu sakrājis un savācis, viss 
sadeg mirdzēdams. Bet istaba ir 
gaismas pilna, un pats es esmu 
gaismas pilns, un laikam tur 
iekšā arī sirds sadeg mir dzē-
dama.”

Sanāksmē bija pārstāvētas 12 
organizācijas ar 28 mandātiem, 
piedaloties 32 dalībniekiem. 
Tās ir: Mineapoles-St.Paulas 
latv. ev. lut. draudze, Latviešu 
sesdienas skola, Latviešu kre-
dītsabiedrība, Latviešu kon-
certapvienība, Tautasdeju kopa 
„Pērkonītis”, Korporāciju kopa 
Minesotā (KKM), Draudzes 
koris, Daugavas Vanagi (DV), 
St. Paulas latv. katoļu draudze, 
Tautas dziesmu ansamblis „Teik -
sma”, Sporta kopa „Starts” un 
Korporācija „Selga”. Par piln-
sapulces vadītāju ievēlēja advo-
kātu Ansi Vīksniņu, par sek-
retāri – I. Lāčplēsi, un trīs balsu 
skaitītājus. Pēc iepriekšējā gada 
protokola nolasīšanas, to pie-
ņēma kā uzrakstīts. 

M. Zaeska sniedza LOAM 
dar bības pārskatu par 2013. ga -
du un norādīja ar gandarījumu 
par 28 dažāda veida sarīkoju-
miem, kas notika vai tika rīkoti 
ar LOAM atbalstu sekojošās 
jomās: kultūras, izglītības, spor-
ta, kā arī sabiedriskos pasā ku-
mus. LOAM mēģināja ieejas 
bilešu cenas noteikt tā, lai tās 
segtu vismaz 50% no kopējiem 
izdevumiem – par biļetēm 2013. 
gadā tika ieņemts 63%. Tāpat, 
LOAM ir financiāli atbalstījusi 
bērnus un jauniešus, kas dodas 
uz nometnēm un skolām, Oku-
pācijas mūzeju Rīgā, mūsu 
skolotājus un sportistus, Lat-
viešu koncertapvienību, Teik-

smu, TV Ch. II-CBS, vēlēšanu 
iecirkni Mineapolē un Knuta 
Lesiņa balvas laureātu koncerta 
tūri; projektus, kas saistās ar 
Latviju: „Trimda dimd” un „Runā 
Rīga”. LOAM ir iestājusies Lat-
viešu Fondā (LF), un š. g. rudenī 
Mineapolē notiks NNN sanāk-
sme. LOAM mājas lapa pašreiz 
tiek veidota Kaspara Kalnīša 
vadībā. LOAM izdod Apkārt-
rakstu divas reizes gadā, to 
izsūtot Minesotas tautiešiem uz 
500 adresēm.

Visvaris Ģiga – LOAM vice-
priekšsēdis norādīja, ka ar 
pašreizējo Latviešu nama īpaš-
nieku sadarbība ir laba un 
maksājumi tiek saņemti laicīgi 
un rēgulāri. ALAā sastāv 102 
biedri, bet lai LOAM varētu 
sūtīt uz ALA kongresu, kas 
notiks š.g. 2.- 4. maijā Filadel-
fijā, trīs delegātus, ir vajadzīgi 
19 biedri. Pie tā visa ir jā -
piestrādā. Katru gadu LOAM 
izdod Minesotas tautiešu adrešu 
un telefonu grāmatu.

Indulis Valters, LOAM kasie-
ris, sniedza sīku financiālo 
pārskatu par LOAM kasi 2013. 
gadā un uzsvēra, ka financiālais 
stāvoklis ir stabils. (Ieņēmumi 
$ 37 133,65, izdevumi $ 40 620 
– iztrūkumu sedz LOAM)

Biruta Sprūde nolasīja iz -
smeļošu un sīku pārskatu par 
sadarbību ar Imigrācijas vēs-
tures pētniecības centru (IHRC).

Minesotas latviešu sabiedrī-

bas aptauju veic Anita Demante, 
un rezultāti tiks publicēti pēc 
datu sakopošanas. Uz viņas ie -
teikumu pilnsapulce pieminēja 
vēsturiskās un liktenīgās Bari-
kāžu dienas Rīgā un ierosināja 
nākotnē sarīkot speciālu sarī-
kojumu par tām.

un A.Švalbe.
Organizāciju ziņojumi, kas 

atspoguļoja un uzsvēra atseviš-
ķo organizāciju darbību, sekoja 
viens otram. Vairākas organi zā-
cijas ir mazas biedru skaita ziņā, 
bet tomēr aktīvas uz kopējā fona.

Pilnsapulces vārdā A.Vīksniņš 

Revizijas komisijas ziņojumu 
sniedza J. P. Skujiņš un ziņoja, 
ka LOAM kases grāmatas un 
attaisnojošie dokumenti ir la  bā-
 kajā kārtībā, un izteica pateicību 
kasierim I.Valteram.

Jauno LOAM valdi pilnsa-
pulce ievēlēja ar aklamāciju 
sekojošā sastāvā: Jānis Barobs, 
Jānis Dimants, Anita Demants, 
Ansis Vīksniņš, Kaspars Kal-
nītis, Inta Lāčplēse, Elga Pone, 
Biruta Sprūde, Visvaris Ģiga, 
Maija Zaeska. Revīzijas komi-
sijā: U. Erdmanis, J. P. Skujiņš 

pateicās visiem dalībniekiem 
un pagājušā gada LOAM valdei 
par sadarbību un lielo darbu, kas 
veikts visas sabiedrības labā.

J. Dimants atgādināja un mu -
dināja visus tautiešus maksimāli 
atbalstīt latviešu presi ārzemēs, 
sākot ar laikrakstu Laiks un 
Latvija Amerikā abonēšanu, kas 
ir labākā dāvana sev un citiem. 
Viņš atkārtoti uzsvēra dubult-
pilsonības lielo nozīmi un atgā-
dināja visiem LR pilsoņiem pie-
dalīties EP un Saeimas vēlēšanās 
šogad.
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Katskiļu daba, biezā snieg pu-
teņa plīvurī tērpusies, latviešu ģi -
meņu nometņotājus saņēma kā 
košas, raibas sniegā izbirušas po -
gas. Daudzkrāsainās slēpotāju drē-
 bes, košās cepures un rakstainie 
dūraiņi, bērnu pietvīkušie vaigi – 
visapkārt valdīja enerģiski kustīga 
jautrība. Bostonas sabiedriskās dar-
 binieces Valdas Grinbergas rī  ko to 
un plānoto 3 dienu programmu 
Sniegainē var raksturot kā liet-
derīgi un veselīgi kopā pavadīta 
laika un draudzības brīžu kopumu.

Ievērojot olimpisko garu, kāds 
valda laikā, kad  Sočos norisinājās 
Ziemas olimpiada, arī Sniegainē 
vārds “olimpiskais” ir bieži lietots 
termins, kuŗš attaisnojās un pie-
pildījās. Dienas pagājā aktīvā, spor-
  tiskā garā, bet vakarēšana deva 
ie   spēju latviešu ģimenēm un viņu 
atvasēm iepazīties un uzņemt tik 
nepieciešamo latviskās kopības garu.

Nometnes noslēgumā, kad no 
vadītājas Valdas rokām dalībnieki 
saņēma Sniegaines diplomus, vis-
 apkārt  staroja liels draudzīgs un 
patiess mīļums. Katrs bērns un 
jaunietis, saņemot savu diplomu, 
sirsnīgi pateica paldies Valdai. Līva 
Gulēna no Toronto izteica no  -
skaņu, ar kādu viņa dodas mājup 
uz Kanadu pēc savas pirmās zie-
mas nometnes: “Šī man turpmāk 
būs tradicija”. 

Tradicija baudīt latviskus zie-
mas priekus ir Sniegaines īpašais 
dārgums, vērtība, un ik ģimene, kas 
piedalījās Sniegainē, to novērtēja. 
Nav brīnums, ka noslēguma va  ka  rā 
nobira arī kāda asara. “Mūsu ir 
maz, tāpēc mums jāturas kopā,” 
kāda jauna nometņotāja tēvs to 
teica sarunā, kad pārrunājām, kā, 
audzinot dēlus un meitas, veidot 
viņos nepieciešamību būt un labi 
justies latviešos, būt starp savējiem.

Par nometnes
programmu un 

dalībniekiem stāsta
Valda Grinberga

Sniegaines nometne Katskiļu 
kalnos notika no 14. līdz 17. feb-
ruārim, tajā piedalījās 73 dalīb-
nieki – 36 pieaugušie un 37 bērni 
vecumā no 3 līdz 16 gadiem.

Nometni vadīja Kims Ligers, 
Krista Nīgale, Lija Kurēna un Alda 
Saliņa. Pie nodarbībām piestrā-
dāja daudz darbīgu, talantīgu un 
entuziasma pilnu palīgu. Ar pie-
augušo palīdzību sporta nodar bī-
bas vadīja nometnes jaunieši Ian 
Griffin un Aleksandrs Kenney. Lat-
 viskās virtuves nodarbības vadīja 
Renāte Kārle Ruszczyk un Pēteris 
Bičevskis, kuŗi apmācīja dalīb-
niekus pīrāgu cepšanas mākslā.

Liela dabas mīļotāju grupa bau-
dīja apvidus slēpošanu Kristas 
Nīgales vadībā.

Jaunieši un bērni dejoja un 
priecājās ballē. Balles temu un 
koptēlu izsapņoja un īstenoja 
Kims Ligers, aicinot visus iejus-
ties pirātu piedzīvojumos. Pirātu 
kostīmu veidošanā ar bērniem 
nodarbojās Astīda Neimane un 
Alīda Saliņa. Lija Kurēna nodar-
bināja bērnus ar t-kreklu izgrez-
nošanu, kamēr Jāna Plēsuma ar 
dalībniekiem no gumijas lentēm 
veidoja rokassprādzes.

Lielie un mazie dalībnieki va -
rēja savus mākslinieciskos talantus 

DACE
MICĀNE

ZĀLĪTE
Kāpēc mēs mīlam Sniegaini?

izpaust Ilgas Ziemiņas-Kurēnas un 
Māras Rupneres vadītajās glez no-
šanas nodarbībās. Pēc tam šie 
skaistie darbi greznoja telpu sie-
nas, līdzās citiem senākiem māk-
slinieku darbiem, jo mākslas iz  -
stādes Sniegainē ir sena tradicija!

Austris Mangulis šogad sagā-
dāja dalībniekiem t-kreklu dāva-
nas ar skaistu Sniegaines uzrak-
stu un latvisku greznojumu.

Dace Micāne Zālīte ar cieņu 
un mīlestību pret latviešu folk-
loras tradicijām, ierādīja, kā iz   vei-
dot skaistas un unikālas meteņu 
cepures no dabā atrastiem ma -
teriāliem!

Šļūcām pa kalniem un bridām pa 
dziļajām sniega kupenām! Mašīnas 
spolēja riepas, knapi spēdamas tikt 

Nometņotāju iespaidi
Tija Kārklis no Mineo po les Par 

Sniegaini esmu dzirdējusi jau vai-
 rākus gadus, jo ziņas par šo bēr -
niem un vecākiem veidoto ziemas 
nometni pamazām atplūda arī 
līdz mums,kas to vēl nebijām pie -
dzīvojuši. Šogad bija labs iemesls 
pieteikties, jo brāļadēls Zigis va -
sarā bija sekmīgi piedalījies Īk  šķī -
šos un, likās, ka Sniegaine piedāvā 
izdevību pavadīt laiku latviski 
runājošā vidē. Nebijām vīlušies! 
Mums patika nometnes gaŗums, – 
ne par īsu, ne arī par gaŗu. Patika 
tas, ka dažāda vecuma bērni cits 
citu atbalsta, pieskata un pieņem. 
Patika tas, ka vakarā ir  padomāts 
par pieaugušo izklaidēm. Patika 
sa  stapt draugus no senas un ne 

darbībās iesaistījās jebkuŗa ve  cu  ma 
latvieši. Bija ļoti iespaidīgi, cik in -
teresantas tika izgudrotas nakts 
nodarbibas. Man vispār bija ļoti
liels prieks un pozitīvs iespaids 
par šo nogali.

Renāte Kārkle Ruszczyk no 
Bostonas. Tiem, kas Katskiļos reiz 
bijuši, nometne paliek sirdī ne 
tikai skaistās apkārtnes pēc. Šīs 
vietas garu veido visu to cil  vē  ku 
enerģija, kas te iegulda savu dzī -
vesprieku, zināšanas un vēlēšanos 
vienot tos, kas sabrauc,  lai satik-
tu vecus un jaunus draugus un 
svinētu to, ka esam  latvieši.

Šogad mūsu ģimene pirmo 
reizi izbaudīja Katskiļu burvību 
ziemā. Mums šī vieta klūst mīļāka 
ar katru gadu; kaut arī neesmu 

  drīz ieputinātiem, kad ir labi vien-
 kārši būt kopā! Paldies visiem!

Kims Ligers no Hamiltonas, Ka -
nadā. Sniegaine. Vārds, kas viegli 
ieslīdēja mūsu apziņā. Izdevība, kas 
skaisti un tieši īstajā laikā iederas 
starp Ziemsvētku mudžeki un pa -
vasara “atplauksni”. Jēdziens, kas 
celts ap sniegu, bet atsaucas arī 
mūsu dziļajās vēlmēs pēc mājām. 
Un piedzīvojums, kas tiek gaidīts 
jau tad, kad ziemas pirmais sniegs 
mums atgādina par balto no  kriš ņu 
nozīmi. 

Kopš pirmās Katskiļos pavadī-
tās februāŗa nogales pirms sešiem 
gadiem, kad gandrīz visi man bija 
sveši un tautas Atpūtas namā likās 
tik daudz, līdz šim februārim esam 
kavējuši tikai vienu gadu. Un šo  gad 

augšā līdz nometnei kalnā. Pirts 
cienītāji vēlā nakts stundā pa nak -
snīgo mežu brida uz pirti, kamēr 
mēnesnīca apspīdēja sniegotos 
mežus un laukus. No pirts svel-
mes tie lēca dziļajā sniegā, kas snie-
 dza līdz pat plikajām padusēm!

Viena no vispopulārākajām no -
darbībām Sniegainē ir novuss. Ar 
milzīgu sajūsmu un degsmi visas 
paaudzes pulcējās ap novusa gal-
diem, lai parādītu, ko māk ar nū -
jām un kauliņiem. Ar spēles ap -
mācību palīdzēja Grants Grava.

Lai mierinātu miesu un prātu, 
Māra Rupnere vadīja Sniegaines 
saimes jogas nodarbības.

Pie kamīna, bērni un vecāki 
Kārļa Alversona un Ivara Kuškē-
vica mūzikālajā vadībā pulcējās, 
lai kopīgi padziedātu.

Darbīgās saimnieces, kuŗas 
trīs dienas nepārtraukti strādāja 
vaiga sviedros pie plīts, bija 
Janīna Briğis, Inese Račevska, 
un Ilze Buls.

Lai bērnus un jauniešus prie-
cinātu, izklaidētu,un mazliet arī 
pabaidītu, Lija Kurēna un Alīda 
Saliņa sacerēja un vadīja nakts-
rotaļu par Karību pirātu temu!

Ugunskuru ar cukurspilven ti-
ņiem dienā un naktī sagādāja 
tēvi Thomas Carron, Ainis Nol-
lendorfs un Kims Ligers.

Ieva un Kārlis Alversoni izdo māja 
un vadīja asprātīgo vecāku trivijas 
spēli, par kuŗu dažs labs aiz smiek-
liem krita no krēsliem. Sievietes, 
kā vienmēr, bija uzva rētājas!

Varēja arī skatīties olimpiskās 
hokeja spēles, kā Latvija sīvi 
cīnījās ar Zviedrijas komandu.

Vīna degustāciju prasmīgi un 
eleganti vadīja Renate Krūmale 
Kenney.

tik senas pagātnes, kā arī iegūt 
jau  nus. Aizkustināja  vecāku vēlme 
nodot latvisko apziņu saviem bēr -
niem, un apsveicu viņu stingro 
apņemšanos to panākt.  Sniegaine 
ir neatsveŗami vertīgs līdzeklis 
šim darbam. Sniegainē runājām 
latviski, baudījam sniegu, palī dzē-
jām cits citam, draudzējāmies – 

augusi šajā krastā, pirmoreiz šeit 
vasaras nometnē strādāju tālajos 
1990. gados. Tad nevarēju pat iedo-
māties, ka reiz atgriezīšos uz  Īkš-
ķīšiem un pēc tam uz lielo no  met ni. 
Tagad pēc mūsu pirmā Sniegaines 
brauciena esam ieguvuši tik daudz 
jauku atmiņu, ka sirds vilks braukt 
atkal. Mani puikas ir pārliecināti, 

ka nākamgad ir jābrauc atkal. Ar 
prieku redzu, ka arī viņos veidojas 
izpratne, ka, tikai kopā esot un da -
rot, notiek daudz kas intere sants  – 
talantu vakars, rotaļas sniegā, ra  ga-
 viņošana, ugunskurs, pīrāgu gar-
šošana, mākslas darbi un novusa 
turnīri. Sniegainē atskārtu, ka ma -
niem bērniem tagad būs vieglāk 
saprast manas bērnibas atmiņas no 
ziemas izbraucieniem Vidzemē. Tā 
pati kopības izjūta, esot mirdzošā 
sniegā ieskautiem un kupenās gan-

es īpaši izjutu draugu mīlestību, 
jo, kā vēstures grāmatā salikti, uz 
Sniegaini negaidīti un neplānoti 
bija sabraukuši draugi no visse nā-
kiem manas dzīves posmiem. Šī 
“galerija” sākās ar maniem septiņ-
padsmit gadiem Minsterē un vē  lāk 
dzimtajā Anglijā, ar piedzīvo ju-
miem Latvijā un Ziemeļamerikā, 

līdz pavisam nesen iepazītiem drau-
  giem. Doma, ka mēs visi sa  nācām 
šeit, turklāt savu bērnu pavadībā, 
ir liecība tam, ka iz  kai sīto latviešu 
saknes īstenībā ir ļoti tuvu saau gu-
 šas. Dažas pat gan drīz neatšķiŗa mas. 
Šis gads arī izcēlās ar to, ka pirmo 
reizi no iekšpuses redzēju lielo 
darbu, kas padara visu šo nogali 
iespējamu. Bez Snie  gai nes “emi-
nences” mēs vēl tagad, me  taforiski 
izsakoties, vandītos pa ku   penām. 
Un šogad tās bija īpaši dziļas!

Anika Grinberga, Niks Kenny, Renāte Kārle, Žaklīna Kenny, Anika Gina, Silvija Grava, 
Aleksandrs Kenny, Pēteris Bičevskis

Silvija Grava, Dārija Gulēna Talbe, Līva Gulēna Talbe, Anneli Ramoliņa, Ieva Griffina, Maija 
Grinberga, Liene Bičevska, priekšā – Keita Barisa

Tija, Laris un mazais Zigis sniega priekos

tās visas ir nepieciešamās izejvie-
las latvietības uzturēšanas recep-
tei ārpus  Latvijas.

Laris Kārkls no Vašingtonas, 
DC. Mans lielākais prieks bija, ka 
visas paaudzes nometnē darbojās 
kopā, un it īpaši tas noderēja ma -
nam trīs   gadus vecajam  dēlam. 
Tas gluži tā nav vasarā, kad no  met-
 nes un Īkšķīšu nodarbības ir at  -
sevišķi. Varbūt tas tā ir 3x3 no      -
metnēs, to vēl neesmu piedzīvojis, 
bet man ļoti patika, ka visās no -
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Saprašanās labad
Learn These Latvian Words for Better Communications During Your Next Trip to Latvia!

1. ā  many speakers precede their
   statements, especially questions, with “a”
2. abažūrs a lampshade
3. āderes below-surface water streams which, 
   most believe, affect one’s sleep and health
4. aizpildīt to fill out – an application or
   other form; “izpildīt” is hardly ever used
5. akcija a sale – such as something
   “On Sale” in a store
6. aktuāls relevant, important,
   significant – e.g.: “tas man nav aktuāli”
7. apbižot to mislead, to hurt (feelings),
   to make fun of a person
8. apmaksāt to pay – used often
   instead of “samaksāt”
9. auto noma car rental
10. avārija an accident – such as a car accident
11. Bahs Johann Sebastian Bach – the composer;  

  the “c” associated with “ch”
   is always omitted
12. bāka a car’s gas tank
13. balsot to hitchhike, to vote
14. bardačoks a glove compartment in a car
15. bardaks a mess, a chaotic situation
16. batuts a trampoline
   (used to bounce up-and-down)
17. belaši deep-fried, dough-encased
   ground meat
18. benzīntanks a gas station
19. bižutērija inexpensive costume jewelry
20. bomzis a bum
21. botas gym shoes, sneakers
22. boulings bowling
23. brends a brand, a make – such
   as the make of a car
24. brīvdienas Saturdays and Sundays,
   the weekend;  holidays (at school)
25. buferis a bumper of a car
26. buklets a booklet
27. buližņiki cobble stones
28. butaforija stage props; false decorative splendor
29. būtiski essential, important – probably an
   overused word; “svarīgi” is seldom used
30. cehs a manufacturing facility, a workshop
31. cepelīni a tasty Lithuanian potato dumpling 
   filled with ground meat, covered with gravy
32. čats a chat – such as via the internet
33. čau hi – “sveiki” is used less often
34. čipši chips – such as potato chips
35. datortehnika computer equipment
36. davai OK, let’s go, bye
37. deficīts a shortage – of any particular goods
38. degustēt to taste, to sample a food or a drink
39. degvīns vodka
40. dezodorants a deodorant
41. dotā momentā currently, right now –
    used instead of “pašreiz”
42. džekiņš a dandy
43. džeks a guy
44. dzinējs an engine, a motor
45. džinsi jeans – usually bluejeans 
46. džips a sports utility vehicle (SUV)
   of any make
47. ekspluatācija putting into operation
48. ekstrasenss a seer, a fortune teller, clairvoyant
49. fajanss glazed earthenware –
   similar to white Corelle
50. fans a fan, an enthusiast –
   such as a sport’s fan
51. fasēts prepackaged – such as
   many grocery items
52. fāters a father
53. ferma a farm
54. finišs the finish – such as
   the end point of a race
55. fitness fitness

UĢIS LAPSIŅŠ

56. flaķenes pliers
57. fočuks a photo camera
58. frī  French fries
59. furgons a truck
60. galantērija a haberdashery
61. garneles shrimp
62. ģelas chores needing to be performed
63. ģelavoj a busy, dependable, can-do person
64. gēls a gel – such as hair gel
65. ģerevņa a small town, a village, a dimwit
66. grafiks a schedule – such as
   the bus or train schedule
67. grami used to specify drink size –
   instead of using a unit of volume
68. grils a grill
69. grīstē messed up, gone to hell –
   “sagājis grīstē”
70. Gruzija Georgia, that country in Europe
   by the Black Sea
71. haltūrēt to work on the side –
   in addition to one’s usual job
72. harčo a popular tasty soup
   containing rice and lamb
73. hits a hit – such as an
   extremely popular song
74. Horvātija Croatia, that country in Europe
75. humpalas second-hand clothing
76. imidžs image – such as a company’s,
   a product’s, or personal image
77. infarkts a heart attack
78. it kā indicates uncertainty –
   an expression that seems to be overused
79. jasņinka clear, understood
80. jenots a racoon 
81. kabacis/kabači  vegetable marrow,
    marrow squash
82. kadrs a photo shot, a 35mm slide,
   a cadre of people
83. kaifs an intense pleasure
84. Kaira Cairo, the capital of Egypt
85. kantrī country music, country-and-western
86. kapitāls a major undertaking –
   such as an extensive remodeling
   job (“kapitāls remonts”)
87. kapots the hood of a car
88. kārba the transmission in a car
89. ķieģelis a traffic sign signifying “No Entry”
90. ķīmija a chemical additive – such as to food
91. klients a customer, a client
92. kluči pads – such as pads for disc brakes
93. kolektīvs a group – such as a song,
   a dance, or a work group
94. kolosāli great, outstanding, excellent
95. kompostrēt to punch a ticket
    preventing reuse
96. komunāls common – such as common
   expenses in a condominium
97. komunicēt to communicate
98. konkrēti specific
99. konkurss a competition
100. konservanti preservatives – such as
    used in food
101. koordinātes specific data – such as
    a location, an address
    (“kādas ir tavas koordinātes?”)
102 korķis a traffic jam
103. kredīts a loan – such as a personal
   loan obtained from a bank
104. kruīzs a cruise
105. kruts attractive, in style, something “in”
106. latvāņi a non-native, hard-to-eradicate,
   large and poisonous plant
   along some roads
107. līzings a lease – such as a car lease
108. luksafors a traffic light
109. mājtehnika equipment and appliances
    for use in a home
110. maršrutnieks a minibus that is part of
    a public transportation system
111. menti policemen
112. mērs a mayor of a city or town
113. metri sekundē measure used for wind speed;  

   (m/s) x 3.6 = km/hr
114. miskaste a trash can
115. mobilais a cellphone
116. mocis a motorcycle
117. mols a pier structure of wood, iron, stone, etc.
   built out into the sea as a landing-stage;
   Mall – such as a shopping mall

118. morāli nolietots run down – such as
    a slum house or other facility
119. multenes cartoons
120. noformēt to prepare, fill out, and register
   a document
121. normāli OK, fair, good, fine, so-so –
   a typical answer to “How are you?”
122. nu a word with many nuances but
   that seems to be overused
123. objekts any specific, usually physical item – 
   such as a building, a statue
124. obligāti mandatory, necessary, must-do
125. operatīvi effectively, quickly
126. parole a password
127. pažarnieks a firefighter, a fireman
128. pazvanīt to make a telephone call;
   “piezvanīt” is seldom used
129. pica a pizza
130. piefiksēt to remember, to understand
131. pikaps a station wagon
132. pretenzija an objection
133. priecēt “Mani priecē, ka ...” – I am happy that...
134. principā basically, in the main –
   a word that seems to be overused
135. prospekts a major street – such as Kurzemes
   prospekts in Imanta, near Riga center
136. pufaika a heavy parka
137. pufiks an upholstered ottoman used for sitting
138. pults a remote control – such as for a TV
139. reāli real, in fact
140. realizēt to sell something at a profit
141. reiss any particular trip, run, flight –
   by bus, train, plane
142. rekvizīts specific data – such as
   a bank account number, a personal code
143. sadzīves tehnika equipment for everyday use
144. salons the passenger compartment in a car
145. santehnika plumbing equipment and supplies
146. šašliks a popular food similar to shish kebab
147. seriāls a serial – such as a soap opera on TV
148. siļķe kažokā a cold, layered beet salad also 
    containing herring, boiled
    eggs, and potatoes
149. siltumtehnika heating and
    air-conditioning equipment
150. sinoptiķis a weather forecaster
151. skaidrs used often during a phone call
   indicating agreement
   or acknowledgement
152. snikeri Snickers, the candy bar
153. soļanka a popular tasty soup containing three 
   types of meat plus vegetables
154. šovs a show
155. spidometrs a speedometer
156. šrots a junkyard
157. Stambula Istanbul, the capital of Turkey
158. stihija a catastrophe, a disaster
159. stomatologs a dentist
160. šuba a fur coat
161. šūmēties to excite, to anger, to whip up
162. sutka a 24-hour period, a day
163. tantuks an aunt, an elderly lady
164. tara, tarņiks a business accepting empty 
    beer bottles for 3-5
    cents per bottle
165. tehnika machinery – such as farm equipment
166. teļļuks a television set 
167. točka a place selling alcohol illegally
168. točna certainly, just so, exactly
169. trenūzenes sweat pants
170. tumba a loudspeaker, sound amplifier for
   magnifying the sounding
   of musical instruments
171. tupiks a dead end – such as
   a dead end street
172. tusiņš a gettogether, a date
173. utenis a flea market
174. variants an alternative, a possibility
175. videofiksācija a video presentation
176. vobla the Caspian roach which
   is an ugly dried fish
177. zaļā pietura an impromptu rest stop
    without any facilities
178. zandarts the fish pike-perch
179. žetons a badge; “žetona vakars” – a ceremony 
   and party for the 9th & 12th grade 
   pupils when they recieve the specific 
   badge
180. zīmols a brand

This is a listing of Latvian words based on personal 
encounters with Latvians in Latvia and the Latvian 
press, radio, and TV. Many of them are colloquial-
isms or slang belonging to colloquial everyday speech 
and ordinary conversation. Some of these popular 
words and expressions may be:
(a) good, standard Latvian which just I did not know, or
(b) Latvian adaptations mostly from Russian, 
German, Italian or English and therefore may be 
obvious to those who are fluent in those languages.

Latvian Word Meaning in Today’s Common Usage
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

Latvijā viesojas 
Vācijas ārlietu ministrs

11.  martā darba vizītē Latvijā  
uz dažām stundām bija ieradies 
Vācijas ārlietu ministrs Franks 
Valters Šteinmeijers. 

Augstais viesis tikās ar Valsts 
prezidentu Andri Bērziņu un ār  -
lietu ministru Edgaru Rinkēvi ču. 
Tika pārrunātas divpusējās at     tie -
cības, Eiropas Savienības, NATO 
aktuālitātes un situācija Ukrainā. 
Iepriekš Šteinmeijers bija pazi   -
ņo  jis, ka centieni vieno ties par 
starp tautiskās kontaktgrupas iz  -
veidi ar mērķi stabilizēt situāciju 
Ukrainā vēl nav nesuši cerēto re -
zultātu.

Franks Valters Šreinmeijers Vā -
cijas ārlietu ministra amata pie-
nākumus sāka veikt 2013. ga  da 
17.decembrī.

***
ASV palielinās 

militāro atbalstu Baltijai
ASV palielinās militāro atbal- 

s tu Baltijas valstīm un Polijai, 5. 
martā  paziņoja ASV aizsardzības 
ministrs Čaks Heigels. Paredzēts 
paplašināt aviācijas mācības Po   li-
jā un nodrošināt plašāku ASV 
ie    saistīšanos NATO gaisa patru-
ļās Baltijas valstu gaisa telpā. Lē  -
mums par atbalsta palielināšanu  
pieņemts saistībā ar Krievijas ak -
tīvitātēm Ukrainā. 

NATO jau desmit gadus no  -
dro šina iznīcinātāju patruļas Bal-
 tijas valstu gaisa telpā. Pēc Balti-
jas valstu lūguma ASV nodrošinās 
papildus sešu iznīcinātāju klātie-
ni patrulēšanai.

***
Latvija no Lielbritanijas pirks 

bruņutechniku
Aizsardzības ministrs Rai monds 

Vējonis (ZZS) un Nacio  nā lo bru-
 ņoto spēku (NBS) ko  man dieris 
Raimonds Graube preses konfe-
rencē pastāstīja, ka Aizsardzības 
ministrija nākotnē  plāno no Liel-
britanijas  iegādāties vairāk nekā 
simt  bruņumašīnas uz riteņiem, 
bet pirmās kāpurķēžu bruņu ma -
šīnas plānots saņemt jau 2016. gadā.

***
Latvijas „melnajā sarakstā” 

Ja      nukovičs un vēl citas personas
Saistībā ar notikumiem Ukrai-

nā Latvijas ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs pieņēmis lēmumu 
atstādināto Ukrainas prezidentu 
Viktoru Janukoviču un 17 citas ar 
Ukrainu saistītas personas uz ne -
  noteiktu laiku iekļaut to ārzem-
nieku sarakstā, kuŗiem ieceļošana 

Latvijā ir aizliegta. Lēmums pie -
ņemts saskaņā ar Imigrācijas li   -
kuma normu, kas nosaka, ka tad, 
ja ārzemnieks ir Latvijai nevēla-
ma persona jeb persona non 
grata, par viņa iekļaušanu sarakstā 
lemj ārlietu ministrs. Sankcijas 
vērstas arī pret atstādinātā pre-
zidenta vecāko dēlu Oleksandru 
Janukoviču.

***
Saeima stingri nosoda Krievijas 

militāro agresiju Ukrainā
Saeimas deputāti pieņēma lē  -

mumu, kuŗā stingri nosoda Krie-
 vijas militāro agresiju Ukrainā  
un uzsveŗ Latvijas nemainīgo at  -
balstu Ukrainas suverēnitātei un 
territoriālajai vienotībai, kā arī 
Ukrainas parlamenta leģitimajai 
varai. Par nosodījuma izteikšanu 
balsoja koalicijas partiju parla-
mentārieši - Vienotības, Reformu 
partijas, Nacionālās apvienības 
Visu Latvijai!/Tēvzemei un Brī  vī-
bai/LNNK, Zaļo un Zemnieku 
savienības un neatkarīgie depu-
tāti, kā arī daži pie frakcijām ne -
piederošie deputāti, kas nav koa-
licijā. Pret balsoja apvienības Sa -
skaņas centrs deputāti. Nebalsoja 
deputāts Richards Eigims (ZZS) 
un Artis Pabriks (Vienotība). Lē -
mumā teikts, ka situācija Ukrai-
nā kļūst arvien kritiskāka un 
Krievija ar savu militāro agresiju 
citas valsts territorijā pārkāpj 
starptautiskās normas un pašas 
uzņemtās saistības, tostarp 1994. 
gada Budapeštas memorandu 
par drošības garantijām Ukrainai 
un 1997. gada Ukrainas un Krie -
vijas Draudzības un sadarbības 
līgumu. Šī rīcība vērtējama kā 
pretlikumīga, apzināta un plānota 
iejaukšanās Ukrainas suverē ni-
tātē, un tās mērķis ir izraisīt mi -
litāru konfliktu ar nodomu oku -
pēt daļu vai pat visu Ukrainas 
ter ritoriju,

***
Straujuma Briselē pauž 

stingru atbalstu Ukrainai
Briselē ārkārtas Eiropadomes 

sanāksmē par situāciju Ukrainā 
Latviju pārstāvēja  Ministru pre -
zidente Laimdota Straujuma. Ei -
ropas Savienības valstu un val dī-
bu vadītāji sanāksmē pieņēma 
ko  pīgu paziņojumu.

Laimdota Straujuma sarunā ar 
Lietuvas prezidenti Daļu Grī-
bauskaiti (pa kr.)

Uzrunā Straujuma pauda Lat-
vijas stingru atbalstu Ukrainai  
un uzsvēra, ka Krievija ar militā-
ras agresijas aktu un referendu-
mu rīkošanu grauj šīs valsts ter ri-
 toriālo integritāti. Sanāksmē Lat-
vija atbalstīja drīzu Asociācijas 
līguma parakstīšanu ar Ukrainu 
un aicināja paātrināt darbu vīzu 
režīma liberālizācijā. „Vienlaikus 
ir nepieciešams paātrināt Aso ciā-

cijas līgumu parakstīšanu ar  
Mol dovu un Gruziju,” uzsvēra      
L. Strau juma.

***
Straujuma Dublinā tikusies ar 

Merkeli
7. martā Eiropas Tautas partiju 

(ETP) grupas kongresa ietvaros 
Dublinā notika Latvijas Ministru 
prezidentes Laimdotas Strau ju -
mas (Vienotība) tikšanās ar Vāci-
 jas kancleri Angelu Merkeli (at  -
tēlā). 

Vācijas kanclere Straujumu  ap -
 sveica par ievēlēšanu amatā un 
pauda izpratni par iepriekšējās 
valdības demisiju pēc Zolitūdes 
traģēdijas. Abas valdību vadītājas 
pārrunāja Latvijas un Vācijas ak -
tīvās divpusējās attiecības, kā arī 
sadarbību Eiropas Savienībā.

Straujuma Dublinā tikās ar tau-
tiešiem Īrijā. Tikšanos organizēja 
Latvijas vēstniecība Īrijā.

***
Ārlietu ministri pauž stingru 

atbalstu Ukrainai
6. un 7. martā Latvijas ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs pie  da-
lījās Igaunijas pilsētā Narvā Bal -
tijas valstu, Ziemeļvalstu un Više-
gradas valstu ārlietu ministru 
sanāksmē.

Ārlietu ministri apsprieda si  -
tuā ciju Ukrainā un vienojās cieši 
koordinēt Baltijas valstu, Zie meļ-
 valstu un Višegradas valstu turp -
māko rīcību, kā arī pieņēma ko  -
pīgu paziņojumu, kuŗā stingri 
nosodīja Krievijas agresiju, aici-
not Krieviju ievērot tās starp tau-
tiskās saistības un nekavējoties 
atsaukt savus bruņotos spēkus 
pastāvīgajās dislokācijas vietās. 
Ministri pauda stingru atbalstu 
Ukrainas territoriālajai integri-
tātei un izteica gatavību sniegt 
atbalstu Ukrainai tās reformu 
ceļā, kā arī parakstīt ES un Ukrai-
nas Asociācijas līgumu iespējami 
drīzākā laikā.

***
Latvijas bruņotie spēki iekļauti 

Eiropas Savienības Kaujas 
grupā

Valdības komiteja akceptēja lē  -
mumprojektu, kas dos tiesības aiz  -
sardzības ministram Raimon -
dam Vējonim (ZZS) parakstīt pa   -
ziņojumu vairāku valstu memo-
randam par Eiropas Savienības 
(ES) rīcībā nododamās Daudz-
na  cionālās kaujas grupas izveides 
un darbības principiem. Saskaņā 
ar ES Kaujas grupu rotācijas gra-
fiku Zviedrija 2015. gada pirmajā 
pusgadā uzņemsies vadošās valsts 

lomu grupas nodrošināšanā. Re  -
ģionālās sadarbības efektīvitātes 
stiprināšanas nolūkā Zviedrija 
vei  do daudznacionālu kaujas gru-
 pu, tāpēc pirms diviem gadiem  
tā aicināja Latviju pievienoties 
grupai nākamgad. Līdzīga satura 
uzaicinājumu ir saņēmušas un 
savu dalību apstiprinājušas Igau-
nijas, Lietuvas, Somijas, Īrijas un 
Norvēģijas aizsardzības minis- 
t rijas.

Latvija jau ir iekļauta kaujas 
grupas rotācijas grafikā. Pare-
dzēts, ka Latvijas bruņotie spēki 
piedalīsies ES Ziemeļvalstu Kau-
jas grupā ar vienu kājnieku rotu 
un stāba elementu. Militārā plā-
nošana dalībai kaujas grupā ir 
uz  sākta un sekmīgi turpinās.

***
Dombrovskis nekandidēs 
uz EK prezidenta amatu

Bijušais Latvijas Ministru pre-
zidents Valdis Dombrovskis (Vie-
 notība) pēc konsultācijām ar Ei  -
ropas Tautas partijas  (ETP) un  ES 
valstu līdeŗiem atsaucis savu kan-
didātūru Eiropas Komisijas (EK) 
prezidenta amatam. Pēc plašsa  zi-
ņas līdzekļos sniegtās informā-
cijas, šāds lēmums pieņemts, lai 
„apvienotu spēkus bijušā Luk-
semburgas premjēra Žana Kloda 
Junkera atbalstam”. 

Žans Klods Junkers

Dombrovska ieskatā, ievērojot  
spēcīgos konkurentus, kuŗus iz  -
virzījušas pārējās Eiropas polīt is-
kās partijas, nepieciešams apvie-
not spēkus vienam kandidātam, 
kas bauda visplašāko atbalstu. 
Tādēļ arī Vienotības deputāti  
ETP kongresā atbalstīs Junkeru.

*
Intervijā LTV raidījumam Rīta 

Panorāma bijušais Latvijas Mi   -
nist ru prezidents Valdis Dom- 
  b  rovskis sacīja, ka būtu gatavs ie  -
ņemt Eiropas Komisijas komisā-
ra amatu un labprāt saņemtu 
finanču un ekonomikas jautā-
jumu portfeli.

***
Pikets pie Izglītības ministrijas 

6. martā pie Izglītības un zi   nāt-
nes ministrijas Rīgā notika pikets 
krievu skolu atbalstam.  Uz piketu 
bija ieradušies vairāki desmiti 
cilvēku, starp kuŗiem bija  arī bi  -
jušie Saeimas deputāti Valerijs 
Kravcovs un Jakobs Pliners, kā 
arī Antifašistiskās komitejas va -
dītājs Josifs Korens.

Izglītības ministre Ina Druviete 

sarunā ar piketa dalībniekiem 
Ruporā tika skandēts - “Naša 

zemļa, naši školi!” („Mūsu zeme, 
mūsu skolas”), un sanākušie to 
atkārtoja. Pie piketētājiem iznāca  
izglītības ministre Ina Druviete 
(Vienotība)  un nosvērtā tonī pa  -
skaidroja, ka Latvijā arī turpmāk 
tiks īstenota mācību priekšme -   
tu apguve dzimtajā valodā mazā-
kum tautībām un to skolas arī  
tiks saglabātas. No pūļa nepār-
trauk ti skanēja apvainojumi mi -
nistrei, īpaši skaļš bija biedrības 
“Dzimtā valoda” pārstāvis jurists 
(!) Illarions Girss.

***
Vienojas koordinēt pūliņus 
Pēteŗa Grestes atbrīvošanai
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs telefonsarunā ar Aus-
t rālijas ārlietu ministri Džūliju 
Bišopu  pārrunāja Ēģiptē ieslo-
dzī tā žurnālista, Latvijas un Aus-
t rālijas pavalstnieka Pēteŗa Gres-
tes lietu. 

Rinkēvičs informēja Austrālijas 
ārlietu ministri par šīs lietas sai s-
tībā nosūtītajām vēstulēm Ēģip-
tes ārlietu ministram Nabilam 
Fahmi un ES Augstajai pārstāvei 
ārlietās un drošības polītikas jau-
tājamos Katrīnai Eštonei.  Bišopa 
informēja par Austrālijas puses 
aktīvitātēm un augsti novērtēja 
Latvijas un Eiropas Savienības 
iesaisti Grestes jautājuma risinā-
šanā. Abi ārlietu ministri vieno-
jās cieši koordinēt Latvijas un 
Austrālijas diplomātisko dienes-
tu darbību, lai panāktu iespējami 
drīzāku  Grestes atbrīvošanu.

***
Diplomāti un kaŗavīri stāsta 

par Latvijas dalību NATO
Kopš 5. marta sākas lekciju cikls, 

kuŗā Ārlietu un Aizsardzības mi -
 nistrijas darbinieki, Nacionālo bru-
 ņoto spēku kaŗavīri apmek  lēs 
vairāk nekā 100 skolas visā Lat-
vijā, lai stāstītu par Latvijas da   lī-
bas desmit gadiem NATO. Lek-
ciju cikla mērķis ir skaidrot Lat-
vijas ieguvumus no dalības NATO, 
kā arī iepazīstināt skolē  nus ar 
NATO mērķiem, uzde vu  m iem, 
darbības pamatprinci  piem, dalīb-
valstu pienākumiem un ieguldī-
jumu alianses drošības stiprināšanā.

 Lektori skaidro, kas ir kollektī-
vā aizsardzība, kāpēc mūsu kaŗa -
vīri piedalās starptautiskās ope-
rācijās,  kā citas alianses dalībval-
s  tis palīdz Latvijai garantēt dro -
šību, piemēram, patrulējot NATO 
gaisa telpā virs Baltijas valstīm. 

29. martā aprit 10 gadi, kopš 
Lat vija ir kļuvusi par pasaulē 
spēcīgākās militārās alianses – 
NATO  dalībvalsti.
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vības vadītāja vietniece Guna Ja  -
piņa piedalījās Baltvācu biedrī -
bas Lejassaksijā (Deutsch-Balti -
sche Gemeinschaft in Nieder - 
sa chsen) izkārtotajā sarīkojumā ar 
priekšlasījumu par 2014. gada Ei -
 ropas kultūras galvaspilsētu Rīgu.

Uzrunājot klātesošos, G. Japiņa 
prezentēja Rīgu kā dažādos laik-
metos valdošo kultūrvēsturisko 
strāvojumu mijiedarbības rezul -
tātu, kas pilsētu izveidojis par 
sav dabīgu fainomenu, kuŗš Ei  -
ropai spēj piedāvāt  pārliecinošu 
pienesumu kultūras un zinātnes 
laukā. Klātesošie tika iepazīsti-
nāti ar 2014. gada kultūras pro-
grammas tematiskajām līnijām 
un galvenajiem sarīkojumiem. 
Interesenti varēja iepazīties arī ar 
drukātiem informātīviem mate-
riāliem.

***
Top dokumentāla filma

 par izcilo dzejnieku 
Knutu Skujenieku

Biedrība United Emotions  vei do 
dokumentālu pilnmetrāžas spēl -
filmu par izcilo dzejnieku Knutu 
Skujenieku. Projektu at     balsta arī  
Salaspils novada paš  valdība.

Filmā plānots izcelt ne vien 
dzejas meistara personību pag. 
gs. 60. un 70. gadu padomju ab   -
surdās reālitātes kontekstā, - bū  -
tiska loma piešķirta arī Knuta 
lai kabiedru teiktajam, toreizējai 
literārajai videi Latvijā. Pašlaik  
sagatavotas intervijas ar Sku je -
nieka  draugiem, kollēgām, lēģeŗa 
biedriem, ģimeni.

***
Sigulda - trešais labākais 
galamērķis starp  Eiropas 

mazpilsētām
Aptaujā Europe’s bBest Big-Time 

Small Destination pastkartīšu vei-
 dā tika piedāvāts katrā jautājumā 
izvēlēties, kuŗu no diviem piedā -
vātajiem galamērķiem viņi ap -
meklētu labprātāk.

Siguldas sāncense bija Matera 
Italijā. Pēc 46 000 lietotāju balso-
juma Sigulda ierindojās augstajā 
trešajā  vietā.

Rīga 2014 veidotajā projektā 
“Lat  vija dzied!” par ceļazīmi uz 
Vīni sacentās XXV Vispārējo 
Dziesmu un XV Deju svētku 
koŗu konkursa “Koŗu kaŗi” uz    va-
 rētāji – Lielās balvas pirmās un 
otrās vietas ieguvēji koŗi Sōla, 
Balsis, Maska, Emīla Dārziņa 
jauk  tais koris (bijušais Swedbank 
koris) un Austrums. Koris Ka  mēr...  
ir pārāk aizņemts, tāpēc sacen-
sībās nevarēja piedalīties. Katrs 
koris nacionālās atlases konkur -
sā uzstājās ar vienu latviešu tau-
tasdziesmu un autordziesmu pēc 
pašu izvēles. Kuŗš koris dosies uz 
Vīni, to noteica televīzijas skatī  tā-
ju balsojums un žūrijas lēmums. 
Balvu pasniedza kultūras minis -
t re Dace Melbārde. Uzvarēja Lat-
 vi jas Kultūras akadēmijas koris 
Sōla.

Koris Sōla

Eiropas koŗu sadziedāšanās 
kon certu no Vīnes pārraidīs  9. 
maijā.

 ***
Gaismas pils būs Latvijas simbols 

Latvijas Nacionālās bibliotē - 
kas – Gaismas pils  celtniecību uz   -
rauga starptautiska kompanija 
Hill International. Apmēram 30 
cilvēku lielo projekta darba gru-
pu vada Karloss Reparazs - būv  -
uzraugs ar vairāku desmitu gadu 
pieredzi projektos daudzās pa -
sau les valstīs. Ar LNB projektu 
viņš strādā kopš  2008. gada, bet 
publiskajā telpā līdz šim ir runā -
jis maz. Tagad intervijā Latvijas 
Radio korespondentei Mārai Ro -
 zenbergai Reparazs pastāstīja, ka 
LNB jauno ēku, tautā sauktu par 
Gaismas pili, lietošanā beidzot 
varētu pieņemt aprīļa vidū. Lai 
gan lielie būvdarbi pabeigti jau 
pērn, defektu novēršana un visu 
prasību saskaņošana ieilgusi par 
vairākiem mēnešiem. Tomēr Re  -
parazs ir pārliecināts - bibliotē -
kas atklāšanas datumu pārcelt 
nevajadzēs un augustā tā tiks at  -
vērta apmeklētājiem. Gaismas pils 
uzbūvēta kvalitātīvi - Eiropas lī -
menī.

Jautāts, ar ko viņam atmiņā 
paliks Latvijas Nacionālā biblio-
tēka un tās tapšana, Reparazs 
atbildēja: „Līdztekus šīs ēkas 
bibliotēkas  funkcijām tā, ma  nu -
prāt, kļūs par vienu no galvena-
jiem simboliem, kas raksturos 
Rīgu, - līdzīgi kā Kolizejs Romā 
vai Eifeļa tornis Parīzē. Tas būs 
pilsētas simbols.”

***
Stāsta par Eiropas kultūras 

galvaspilsētu Rīgu
Hannoverā Latvijas vēstniecī-

bas Vācijā padomniece – pārstā-

Uzrunājot latviešu skolas sko  -
lotājus, vecākus, bet īpaši bērnus, 
Teikmanis uzsvēra latviešu valo-
das nozīmi, latviešu identitātes 
apzināšanos un savas vēstures zi -
 nāšanas būtību, dzīvojot ārpus 
savas zemes. Teikmanis aicināja 
klātesošos atcerēties vienu no 
diplomāta Kārļa Zariņa domu 
graudiem: „Lai kurp jūs ietu, lai 
ko jūs darītu, atcerieties, ka katrs 
darbs un vārds ir reizē dau dzi-
nājums Latvijai!” Novēlot pacie-
tību, izturību un gribasspēku, 
Latvijas vēstnieks dāvināja skoli-
ņai Latviešu valodas aģentūras 
sarūpētas grāmatas, kas palīdzēs 
latviešu bērniem uzsākt pirmās 
skolas gaitas.

***
Frankofonijas dienu atklāšana

Ārlietu ministrijas parlamen -
tā rais sekretārs Viktors Makarovs 
kopā ar Francijas vēstnieku Ste  fa-
nu Viskonti  un frankofono vēst -
nieku grupas vecāko - Moldovas 
vēstnieku Alekseju Krakanu pie -
dalījās Frankofonijas dienu Lat-
vijā atklāšanas sarīkojumā, kā arī 
uzrunāja klātesošos. Frankofo ni-
jas dienu atklāšana notika Fran -
cijas vēstniecībā, klātesot pasaul-
slavenajai franču dziedātājai Mi -
reijai Matjē, kas ieradusies Rīgā, 
lai 8. martā Latvijā sniegtu kon-
certu. 

Mireija Matjē

Makarovs sveica Matjē par ie  -
rašanos Latvijā laikā, kad valstī 
tiek svinētas Frankofonijas die-
nas un Rīga ir Eiropas kultūras 
galvaspilsēta. Parlamentārais sek-
 retārs arī apliecināja lielo nozīmi, 
ko Latvija piešķiŗ Frankofonijas 
dienām, veltījot  tās sievie  tei un 
sievietes lomai mūsdienu sabied-
rībā. Makarovs akcentēja Latvi -
jas piederību pie Starp tau tiskās 
Frankofonijas organizāci jas un 
iespēju padziļināti apgūt plašo 
cilvēces mantojumu, kas ir arī 
franču valodā.

Frankofonijas dienas, kas  veltī-
tas frankofonai sievietei, norisi -
nāsies līdz 31. martam vairākās 
Latvijas pilsētās un izglītības 
iestādēs. Frankofonijas dienu pa   t - 
rons Latvijā ir ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs.

***
Uz Eiropas koŗu sadziedāšanās 

koncertu Vīnē dosies 
LKA koris Sōla

Eiropas Raidorganizāciju ap   -
vie  nība organizē Eiropas valstu 
labāko jaukto koŗu sadziedāša-
nās sarīkojumu  Vīnē 9. maijā – 
Eiropas dienā. Šīs dienas tiek rī  -
ko tas, lai aktuālizētu Eiropas ko -
ŗu kultūras tradicijas iespējami 
plašākā auditorijā, veicinot sa  -
darb  ību un stimulējot vēlmi izzi -
nāt dažādo Eiropas valstu kultū-
ras mantojumu.

Latvijas Televīzijas (LTV) sa  -
darbībā ar Latvijas Nacionālo kul-
    tūras centru un nodibinājumu 

Branta pēc ievēlēšanas pateicās 
kollēgām  un atzina, ka tas būs 
īsais pilnvaru termiņš. Brantas 
pilnvaras ST tiesneses amatā  
beidzas 25.martā. Kūtris skaid-
roja, ka tiesnesis turpina  pilnva-
ru veikšanu, ja ir neizskatīta kāda 
lieta, un Branta piedalās šādas 
lietas izskatīšanā, kuŗa paredzēta 
martā, tāpēc viņa varētu  amata 
pienākumus veikt vēl aprīlī.  

***
Latvijas vēstnieks Apvienotajā 

Karalistē atklāj latviešu nedēļas 
nogales skolu Sautportā

8. martā Latvijas vēstnieks Liel-
 britanijas un Ziemeļīrijas Ap  vie-
notajā Karalistē Andris Teikma-
nis piedalījās latviešu nedēļas no -
 gales skoliņas „Gliemezītis” atklā-
 šanā Sautportā.

Latvijas un Slovēnijas Ārlietu 
ministriju konsultācijas

Uz konsultācijām Latvijā bija ie  -
radies Slovēnijas Ārlietu minis- 
t  rijas valsts sekretārs Igors Sen-
čars. Viesis ar Latvijas Ārlietu mi   -
nistrijas valsts sekretāru Andreju 
Pildegoviču apsprieda vairākus 
būtiskus ārpolītikas aspektus un 
aktuālitātes, tostarp situāciju Uk  -
rainā. Abas puses pauda atbalstu 
tūlītējai  rīcībai no Eiropas Savie-
nības un NATO puses, uzsveŗot 
vienotas ES rīcības nepiecie ša-
mību Ukrainas un visas Aust ru-
mu partnerības jautājumā.

Konsultāciju laikā abas puses 
uzsvēra ciešās, labās polītiskās 
saites starp Latviju un Slovēniju, 
kā arī pauda vēlmi veicināt abu 
valstu turpmāku ekonomisko 
attiecību attīstību. 

***
Par Satversmes tiesas 

priekšsēdi ievēlēta Aija Branta
Atklātā Satversmes tiesas (ST) 

sēdē ST priekšsēdes amatā ievē -
lēta pašreizējā priekšsēža vietnie-
ce Aija Branta (attēlā). Par Brantu 
nobalsoja visi seši ST tiesneši.  

Līdzšinējā Satversmes tiesas 
priekšsēža Gunāra Kūtŗa pilnva-
ras beidzās 5. februārī. Kūtris par 
ST tiesnesi tika apstiprināts 2004.
gadā.

Zīmējums: Zemgus Zaharāns
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FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS STREIPS

Rīt atkal 16. marts - un rīt atkal, 
kā pērn, pie Brīvības pieminekļa 
dosies Maskavā dibinātās organi-
zācijas Pasaule bez nacisma vie tē-
 jais pārstāvis Josifs Korens ar ska-
ņu pastiprināšanas aparātūru,   
lai atkal ar pērkondārdošiem pa  -
domju maršiem kaitinātu nedau-
dzos leģiona veterānus, “kas vēl 
dzīvi esat palikušies”, un ieprie-
cinātu Krievijas valsts TV kanāļu 
operātorus, kuŗi no paša rīta būs 
“kaujas gatavībā” pie Kolonādes 
kioska.

Pār šā gada 16. martu gulstas 
Putina agresijas ēna, un, ja nu 
die  nas kārtībā ir fašisms pēdi ņās 
un bez tām, vērts iepazīties ar 
rakstu, kuŗš 1. martā parādījās 
re  spektablajā Maskavas laikraks-
tā Vedomosti un kuŗa autors ir 
vēstures zinātņu doktors, prof. 
Andrejs Zubovs. Virsraksts:  „Viss 
jau ir bijis.” Prof. Zubovs visos  
sī  kumos apraksta un mums at  -
gā  dina, kā Lielvācijas vadonis 
Ādolfs Hitlers 1938. gada martā 

Rīt atkal 16. marts...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

“pievāca” Austriju, tā paša gada 
rudenī atņēma Čechoslovakijai 
Sudetu novadu un nākamā ga  - 
da martā atņēma Lietuvai Klai-
pēdas novadu (Memelland), pa -
matojot šo trīskārtējo agresiju ar 
nepieciešamību aizsargāt tur mī  -
tošo tautiešu - vāciešu intereses. 
Prof. Zubovs uzskatāmi rāda, ka 
Krievijas Federācijas prezidents 
Vladimirs Putins soli pa solim 
atkārto Hitlera taktiku, pamato-
jot agresiju ar tiem pašiem argu-
mentiem - nākt palīgā krievu 
cilvēkiem.

Tiklīdz avīzē Vedomosti parā-
dījās šis raksts, prof. Zubovs tika, 
var teikt, ar joni izlingots no 
Krievijas “diplomātu kalves” - sla-
 venā Maskavas Valsts starptau-
tisko attiecību institūta (MGIMO), 
kuŗa mācībspēks viņš  bijis ga -
diem ilgi.

Attiecībā uz Ukrainu un Kri  -
mu atdarinot Hitlera metodes, 
Putins nekautrējas „Maidana re -
volūcijai” piekarināt “fašisma” 

birku. Savā 4. marta preses kon  -
ferencē Putins apgalvoja, ka Mai-
  danā ārdījušās “nacionālistu un 
antisemītu” ordas, un pauda ba  -
žas, ka maijā paredzēto vēlēšanu 
rezultātā Kijevā pie varas varētu 
nākt “nacionaljuga” (nicīgs nacio-
nālista apzīmējums) un antise -
mīts. Un Maskavas melnsimt nie-
ciskā nedēļas laikrakstā Zavtra 
Ukraina tiek dēvēta par “Eiropas 
pirmo fašistisko valsti”.

Šo murgaino demagoģiju pār-
liecinoši apgāž Timotijs Snai -
ders, lieliskās grāmatas Bloodlands 
(Asinszemes) autors. Savā rakstā 
The Haze of Propaganda. kas 
pub licēts The New York Review 
of Books jaunākajā numurā, viņš 
liek saprast, ka Putins nav ļāvis 
Janukovičcam vienoties ar Eiro-
pas Savienību par sadarbību, jo 
baidījies “zaudēt Ukrainu” kā ne -
 atsveŗamu iecerētās Eirāzijas Sa -
vienības sastāvdaļu. Šis Putina 
uz   spiestais “Eiropas izvēles” no  -
rai dījums pagajušā gada novem-

b rī lika simtiem, tad tūkstošiem 
pulcēties Kijevas Maidanā. Ti -
mo tijs Snaiders uzsveŗ, ka Mai-
dana protesta kustības organi-
zētāju vidū bijuši žīdi, un Jewish 
Tele graphic Agency (JTA) 2. martā 
zi     ņoja, ka Maidanā viens no uk   -
rai ņu nacionālistu partijas Svo-
boda kaujas grupu komandie-
ŗiem bi jis 35 g.v. Izraēlas žīds,       
kas savā laikā dienējis Izraēlas ar -
mijas Givati brigādes triecien -
vienībā.

Vladimira Putina un Josifa Ko -
 rena zināšanai: Ukrainas galve-
nais rabīns Jakovs Dovs Blaichs 
un Ukrainas ebrēju kopienas pre-
zidents Vadims Rabinovičs no   rā-
da, ka Ukrainā žīdiem nekas ne  -
draud un ka vispārējā attieksme 
pret žīdiem Ukrainā ir toleranta 
un mierīga, nav nekādu masveida 
izlēcienu.

Un, ja nu mēs runājam par ma -
 niem tautiešiem, paklausīsi mies, 
ko 3. martā savā uzrunā teica ie  -
vērojamais franču filozofs, de -

dzīgs Izraēlas aizstāvis Bernārs 
Anrī Levijs (Bernard Henri Levy), 
kas bija ieradies Maidanā: “Mai -
dana tauta! Jūs sagādājāt tiran -
nijai vēsturisku sakāvi. Jūs esat ne 
tikai eiropieši, tāpēc ka esat vis -
labākie eiropieši, jo esat Voltēra, 
Viktora Igo un Tarasa Ševčenko 
dēli, un arī tāpēc ka pirmo reizi 
te, Maidanā, jauns cilvēks mira ar 
Eiropas karogu rokās.”

Tādiem sīkiem, nožēlojamiem 
gariņiem kā Josifs Korens to ne     -
mū žam nesaprast. Taču tādiem 
kā viņš nevajadzētu dot lieku ie -
ganstu ārdīties. Tas, ka tieši ta  gad 
Latvijā top mūzikls (!) “Cukurs. 
Herberts Cukurs”, neliecina par 
labu gaumi.

Nobeigumā - “antifašista” Ko   -
rena zināšanai: tai pašā avīzē/
portālā Zavtra kāds Jurijs Mi- 
ch ailovs 5. martā rakstīja, ka gan 
PSRS sabrukums, gan Maidans    
ir Pasaules Ebrēju Nacisma ne   ģē-
līgās aktīvitātes rezultāts. Ja nu 
tas nav fašisms...

Nu tas ir noticis. Krievijas Fe  -
derācija mierīgi pagaidīja Soču 
Olimpisko spēļu beigas un tad ļoti 
ātri vispirms noorganizēja va   ras 
maiņu Krimā un pēc tam tur ie   sū-
tīja savu kaŗaspēku. Savukārt Kri -
mas jaunā pašvaldība paziņoja, ka 
tā labprāt redzētu Krimu pievie-
nojamies Krievijai. Kā jau ierasts, 
Krievijas cars Vladimirs par to vi   su 
sākumā meloja tā, ka ausis kust. 
Nekādi krievu zaldāti, tā viņš ap  -
galvoja preses konferencē, kuŗa 
neviļus izraisīja jautājumus par 
cil vēka veselo saprātu. Tie esot paš-
   aizsardzības spēki, turklāt Krievijas 
armijas uniformu varot nopirkt 
gluži vai jebkuŗā veikalā. Šie meli 
it kā aprāvās, kad pasauli apceļo - 
ja videokadrs, kuŗā cilvēks ar šau-
teni, uniformā, uz kuŗas nebija 
ne   kādu pazīšanas zīmju, pateica 
vārdus: We are Russian soldiers. 
Ko gan cars Vladimirs cerēja? Mēs 
visi noticēsim, ka Krimā nejauši 
iemaldījušies marsieši vai hoten-
toti? Trakums.

Dienām ritot, minētie Russian 
soldiers Krimā ir rīkojušies arvien 
bravūrīgāk. Pirmdien jau no rīta 
bija zināms, ka viņi pārņēmuši 
kontroli vairākos objektos, tostarp 
robežkontroles punktos. Zināms, 
ka Krimā vēlējās ierasties starp-
tau tiski novērotāji, viņu priekšā 
no  stā jās minētie „pašaizsardzības 
spēki” ar ieročiem rokās, un novē-
rotājiem nācās atgriezties mājās 
neko neredzējušiem un nepār-
bau dījušiem.

Runājot konkrēti par militāriem 
jautājumiem, galvenokārt jākon-
statē, ka Ukraina nav nekāda Gru-
zija. 2008. gadā Krievijai bija va - 
ja dzīgas pāris dienas, lai Gruzijas 
pre  tošanos pilnīgi likvidētu. Savu-
kārt Ukrainas rīcībā ir vairāk nekā 
100 tūkstoši aktīvu zaldātu un 
mil jons rezervistu. Tāpat Ukrainā 

„We are Russian soldiers”
ir nozīmīga ieroču ražošanas in  -
dustrija, un tas nozīmē, ka bruņo-
tajiem spēkiem ir tanki un cita 
veida bruņojums. Tieši tāpēc si  -
tuā cija ir jo bīstamāka. Pagaidām 
tieši konflikti starp Russian soldiers 
un tiem, kuŗi Krimā vēlas viņus 
re    dzēt aizejam, nevis atnākam, ir 
bijuši samērā piezemēti. Pārņe mot 
robežkontroles punktu, ne    lūg  tie 
viesi tā darbiniekus izraidīja arī  
no mājām. Krievijas hēlikopteri 
li  doja pāri Krimas robežai, bet, 
kad debesīs parādījās Ukrainas 
kaŗa lidmašīna, hēlikopteri atgrie-
zās uz zemes. Taču Krima nepār-
protami ir pulveŗmuca. Pietiks ar 
vienu neprāta brīdi (vai arī ar 
apzinātu provokāciju, – un Krie  vi-
jai šai ziņā ir ļoti sena vēsture, arī 
mūsu valstī ), un tā var sprāgt. 

Kremļa propagandas dzirnas 
maļ visnotaļ intensīvi. Krimas ie  -
dzīvotājiem Krievijas angažētie 
plašsaziņas līdzekļi iestāsta, ka 
tiem esot tiesības uz pašnoteik ša-
nos, tostarp arī balsojot gaidāma -
jā referendumā. Joprojām oficiāli 
nav atzīts, ka Krimā darbojas 
konkrēti Krievijas bruņotie spēki. 
Un, protams, kā aksioma tiek pa -
sniegta doma, ka Krievija taču 
neiejaucas citas valsts lietās, vie  nī-
gais mērķis ir pasargāt „tautiešus”. 

Diemžēl izskatās, ka mēs te 
kārtējo reizi piedzīvosim brīžus, 
kad Rietumi papurina galvu, pa -
krata ar pirkstu, pieņem pāris 
rezolūciju par to, ka militāra ag  -
resija ir viena dikti slikta padarī-
šana. Tā, piemēram, Lielbritanija 
ir paziņojusi, ka ne par kādām 
sankcijām pret krievu miljar  die-
ŗiem tā nevēlas ne dzirdēt, jo mi  -
nēto ļaužu nauda tās bankās esot 
ļoti svarīga Apvienotās Karalistes 
tautsaimniecībai. Tas nekas, ka Ei -
 ropā arī netrūkst valstu, kuŗas 
joprojām ir atkarīgas no Krievijas 

dabas resursiem. Vācija no Krie -
vijas saņem apmēram 30 procen-
tus nepieciešamo energoresursu, 
un Berlīnē atskanējušas runas, ka 
sankcijas pret Maskavu nebūtu 
īpaši vēlamas. Latvijā valsts va   do-
š  ās amatpersonas par sankcijām  
ir runājušas atturīgi, lai neteiktu 
vairāk. Tā, piemēram, Valsts pre -
zidents Andris Bērziņš nesen Lat-
vijas Radio pateica, ka sankcijas 
varot radīt „pretējo efektu”. Mūsu 
polītiķi tiešām izceļas ar pārlie-
cību, ka ekonomiska rakstura jau-
tājumi ir liekami augstākā vērtē 
nekā cilvēka tiesības. 

Valsts prezidents minētajā inter-
vijā nāca klajā vēl ar vienu apgal-
vojumu, kuŗam gribētos gan ce -
rīgi piekrist, proti, – Latvijas ie   dzī-
 votāji varot „justies pilnīgi dro ši, 
jo Latvija ir izdarījusi visu ie  -      
spē jamo, lai nebūtu sliktāk aiz  -
sar gāta kā jebkuŗa cita NATO da -
līb   valsts”. Latvija jau ir aicinājusi 
NATO nodrošināt lielāku Balti -
jas gaisa telpā patrulējošo kaŗa 
lidmašīnu skaitu. Turklāt NATO 
līguma 5. pants paredz, ka uzbru-
kumu vienai dalībvalstij alianse 
uzskata par uzbrukumu  visām 
da   lībvalstīm. Jācer, ka pat cars 
Vla dimirs nav pietiekami traks,   
lai izaicinātu pasaules spēcīgāko 
militāro aliansi.

Citādā situācijā ir Amerikas Sa -
vienotās Valstis, kas no Krievijas 
energoresursiem nav atkarīgas. 
Baltais nams paziņojis par sankci-
jām pret Krievijas amatperso -
nām, Kongress apstiprinājis mil-
jardu dolaru lielu palīdzības pa   -
keti Ukrainas jaunajai valdībai. 
ASV prezidents Baraks Obama 
ne   minstinoties ir kritizējis Krie-
viju par tās agresiju.

Savukārt Vācijas kanclere An    ge-
la Merkele pēc telefonsarunas ar 
V. Putinu B. Obamam atzina, ka, 

viņasprāt, Krievijas cars nav pie 
pilna prāta un dzīvo „citā pasaulē”. 

Galvenais tomēr ir un paliek 
Krimas turpmākais statuss. Krimā 
ir tatāru minoritāte, kas uz Krie-
viju raugās ar galēju neuzticību,       
jo dzīvā atmiņā tai vēl ir laiks,      
kad maniaks Josifs Staļins nolē-
ma, ka tatāri ir hitleriskās Vācijas 
sabiedrotie, un visus kā vienu de  -
portēja uz Kazachstānu un Si  bi-
riju. Krimas tatāriem neviens 
acīm redzot nejautā, kuŗā valstī 
viņi vēlas dzīvot. Ja Krievija pa -
stiprinās kontroli Krimā, tatāri, 
jādomā, kļūs par bēgļiem, kuŗu 
ceļa mērķis būs Ukraina. Bet Uk  -
rainai, kuŗas budžetā patlaban ir 
tikai tik daudz naudas, lai finan -
ču vajadzības nosegtu vienu vie -
nīgu mēnesi, tas būtu smags un 
nevajadzīgs slogs (jau ir zināms, 
ka bēgšana Rietumukrainas vir-
zienā ir sākusies). Starptautiskajā 
li  kumdošanā tomēr nav paredzē -
ta iespēja kādas valsts reģionam 
patvaļīgi paziņot, ka tas vēlas pie-
vienoties citai valstij. Tas nu gan 
būtu precedents, kas tūdaļ iein  te-
resētu kurdu tautu Tuvajos Aus- 
t rumos, katalāņus un baskus Spā-
nijā u.tml. Taisnība tiem speciā -
listiem, kuŗi norāda, ka jautājums 
par Ukrainas robežu mainīšanu      
ir jautājums visai ukraiņu tautai, 
nevis tikai Kremļa inspirētajam 
leļļu teātrim, kas pašlaik pārvalda 
Krimu. Protams, ārpasaulei šajā 
ziņā ir ierobežotas iespējas, jo 
ANO Drošības padomē, kas ir 
galvenā instance šādu jautājumu 
rēgulēšanā, Krievijai pieder veto 
tiesības.

Ko gan Krievija ar Krimu iesāks, 
ja tai izdosies to pievienot fe   de rā-
cijai. Vēl viena territorija, kuŗā mi     -
noritāšu starpā gruzd neap mie  ri-
nātība? Vēl viena territorija, kuŗa 
izmaksā bargu naudu? Ir zināms, 

ka Krima pati jau pirms Krievijas 
invāzijas spējusi nosegt tikai 30 
procentus savu finanču, viss pā   rē-
 jais nāca no centrālās valdības Ki  -
jevā. Nu šī nasta uz   kri tīs uz Krie -
vijas pleciem. Jau tagad Krie  vija ir 
spiesta izdot nenormā lu naudu, 
lai atbalstītu „neatkarī gās repub-
likas” Piedņestru, Dien  vidosetiju 
un Abhāziju. Un jau ta    gad ir zi  -
nāms Maskavas paziņo  jums, ka 
samaksa par „jā” balsojumu refe-
rendumā par atdalīša nos no Uk  -
rainas būs gandrīz 800 miljoni ei  ro. 
Turklāt vērts atcerē ties, ka Kri    mas 
tatāri lielākoties ir musul  maņi,   
un Krievija ļoti labi zina, kas no   -
tiek, kad pārāk bargi ap  spiež 
musulmaņu iedzīvotājus. No tā   -
dām vietām kā Dagestāna, Ingu -
šija un Čečenija nāk bēdīgi sla  ve  -
nās „melnās atraitnes” – paš  nāv  nie-
 ces. Vai Krievija tiešām šo tautu 
skai tam vēlas pievienot arī tatā rus? 
Mierīgu dzīvi V. Putinam un viņa 
režīmam tas nepavisam nesola.

Situācija Ukrainā vēl labu laiku 
būs ļoti nokaitēta. Būtiskas būs 
maijā paredzētās Ukrainas prezi-
denta vēlēšanas. Ja tauta atkal 
ievēlēs cilvēku, kas par visu vairāk 
vēlas draudzīgas attiecības ar 
Kremli, tad labi nebūs. Un, lai nu 
cik neizlēmīga ir Eiropas Savie  nī-
bai, tās loma ir ļoti nozīmīga. At  -
cerēsimies, ka nemieri Ukrainā 
sākās tad, kad V. Janukovičs pie -
peši nolēma neparakstīt asociāci-
jas līgumu ar ES, jo saņēma lielu 
naudas summu no Krievijas. Ja 
Eiropas Savienība necentīsies Uk  -
rainu vilkt savā virzienā, tad tā, 
ļoti iespējams, varēs rēķināties ar 
ukraiņu tautas nepatiku, kā arī vēl 
ar vienu Krievijas satelītu. Un arī 
tas nebūtu pats labākais risinā-
jums. Secinājums, ja runa ir par 
mūsdienu Krieviju un tās uzve-
dību pasaulē, –  ir ļoti, ļoti bēdīgs.
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Kad biju sīkais, jautāju reiz ve   -
cā  kiem, kas tas tāds „ķinītis”,  ko 
viņiem reizēm patika apmeklēt. 
Ķinītī, tā paskaidroja mamma, uz 
liela balta palaga rādot bildes. Sa -
va bērnišķīgā gara acīm iztēlojos 
tādas kā sastatnes, kā podestu, 
kas no visām pusēm eleganti ap  -
vīts ar palagu un kam visapkārt 
sēž cilvēki, ieskaitot manus ve  -
cā  kus. Ik pa laikam no kaut ku -
rie nes iznirst smalki saģērbies 
kungs, nu apmēram tāds kā gal  -
ma kungi „Sprīdīša” piektajā ainā, 
piestiprina pie palaga vairākas 
skaisti ierāmētas gleznas un ļauj 
cilvēkiem tās apskatīt un apbrī-
not. Kad parādītās gleznas cilvē-
kiem jau paguvušas apnikt, galma 
kungs tās apmaina pret jaunām. 
Manā iztēlē ķinītis izveidojās par 
mūzeju, kur apmeklētājiem glez-
nu apskatīšanas nolūkā nav jā  -
staigā apkārt, bet kur gleznas vi -
ņiem pienes klāt. Tikai kad 1944. 
gada vasarā kino „Līgo” Mellužos 
redzēju sava mūža pirmo filmu, 
atskārtu, cik aplami biju iztēlojies 
mammas nosaukto palagu un uz 
tā skatāmās bildes.

Ceļmallapiņas
Māra Zālīte, Pieci pirksti, apgāds „Mansards”, 2013.g., 304 lpp.

Ar šo vienu atmiņu stāstiņu iz 
savas bērnības būšu itin prcīzi 
raksturojis būtisko tautā iecienī-
tās dzejnieces un drāmatiķes Mā -
  ras Zālītes 55 stāstiņu sakopoju-
mā Pieci pirksti. Tur piecgadīga 
meitene Laura, deportētu vecāku 
Sibirijā dzimis bērns, pēc ģimenes 
atgriešanās Latvijā caur dažda žā-
dām kļūmēm un amizantiem 
pār    pratumiem iepazīst pasaules 
un dzīves īstenību. Ir tumšākie 
Sta  ļina laiki, un Laura dzird, ka 
nevienam cilvēkam nedrīkstot 
būt sakaru ar ārzemēm. Ja tādi 
esot, viņš nonākot melnajā sa  -
rakstā. Lūk, Lauras reakcija:

Laura domā par melno saraks  -
tu. Vai tas ir uz melnām lapām ar 
baltu tinti, tāpat kā Melnā grā-
mata, kuŗu pats velns esot sarak -
s  tījis? Ar Melno grāmatu varot 
izsaukt visādus ļaunos garus un 
tad tos kalpināt pie ļauniem dar-
biem. Nē, nē, Laurai nevajag tādu 
grāmatu! (75. lpp.) 

Laura padzird, ka angažētais 
strādnieks Arnolds, kuŗš gan „ir 
švunkā biežāk nekā skaidrā prātā” 
(154.), Upīšu „būdā” apšūšot sie-
nas. Lauras reakcija:

Laura grib redzēt, kā Arnolds 
šūs. Varbūt Laurai vajadzēs palī -
dzēt aizmest mezglu? Šuj ko šū   -
dams, aizmet mezglu. Varbūt va  -
jadzēs ievērt diegu. Laurai ir jau-
nākas acis, tāpēc Mīma vienmēr 
sauc viņu palīgā, kad šuj un ir jā  -
aizmet mezgls vai adatā jāieveŗ 
diegs. Redzēs, vai Arnolds arī sauks. 
Redzēs, vai Laura ies. (155.)

Laurai arvien vairāk sāk likties, 
ka „vārdi, ko cilvēki izrunā, bieži 
vien itin nemaz nenozīmē to,     
ko tie nozīmē patiesībā”. Vislielā-
kās grūtības viņai ir ar idioma -
tis kiem izteicieniem: mest pa lam-
pu, atstiept kājas, pacelt ce  puri. 
Pa   klausīsimies, kā mazā prātnie-

ce mokās ap dusmu aizdošanu:  
Kā Laura var aizdot dusmas, ja 

Laurai dusmu nemaz nav. Vismaz 
ne šajā brīdī, kad Mīma grābj 
sienu, bet Laura spēlējas ar liela-
jiem sienāžiem. Un kāpēc tad – 
aizdod? Vai Mīmai savu dusmu 
nepietiek, ka jāaizdod? Un vai 
Mīma dusmas atdos atpakaļ, kad 
būs atkal pašai diezgan? Tās du s  -
mas, ko Laura it kā ir aizdevusi, 
bet patiesībā nemaz nav aizdevu-
si, jo Laura nevar aizdot to, kā 
viņai nav. (208.)

Nevarētu teikt, ka grāmatas 
gaitā Laura daudz attīstās un pie-
 aug: tie paši pieci gadi, kas viņai 
piedēvēti 55. lappusē, viņai vēl 
arvien ir 262. lappusē. Viņa brī -
nās, gudro, lāgā neaptveŗ, kļūdās 
gandrīz katru mīļu Dieva dienu. 
Kaut saskarsmes objekti Laurai 
mainās, daudzu gabaliņu skanē-
jums ir stipri līdzīgs: mulsai, ap -
jukumam, nedrošībai, neskaid rī-
bai seko atskārta, kā viss īstenībā 
ir, vai izplēnējums. Stāstiņi ir ar 
veiklu, labi ietrenētu roku rakstī-
ti, tajos ir vairāk labas omas un 
humora nekā nostalģijas un žē  lu-
ma par tālā pagātnē atkāpušos 
bērnību, tomēr nupat minētā lī  -
dzīgā skanējuma dēļ negribētos 
ieteikt grāmatu „izraut cauri” di  -
vos vai trīs piesēdējienos, labāk 
to būs palasīties pa mazākām 
daļām ilgākā laika posmā. Tiesa, 
brangs solis uz priekšu Lauras at -
 tīstībā redzams pēdējā stāstiņa 
beigās: Laura pirmo reizi nesauc 
sevi vairs par Lauru, bet lieto pir-
 mās personas vietniekvārdu. Pēc 
pāris dienām viņai būs jāiet uz 
skolu. Dažus teikumus tālāk la  -
sām: „Pirmās grāmatas beigas.” 
Tātad varam gaidīt diloģiju, kā 
Balto  un Zaļo grāmatu, vai pat 
triloģiju pēc Dievs, daba, darbs 
parauga. Lauras izteiktāku vir-

zību uz īsti saprātīga cilvēka pusi 
varēsim lasīt tur.

Ļoti simpatiska ir mērenība un 
izlīdzinātība,ar kādu grāmatā tiek 
ietilpināta padomju sistēmas spe-
cifika. Laikmets vietām tiek ie -
gaismots spilgti un spēcīgi, tiesa. 
Stāstiņš „Majors un konfekte” 
(25.), kur atgriezējies no Sibirijas 
dabū braukt vienā vilciena kupe-
jā ar runīgu, ziņkārīgu un pavi-
sam sarkanu krievu majoru, la   sī-
tājiem paliks atmiņā vēl labu lai -
ku. Stāstiņā „Baltais kuģis” (277.) 
lasām par skolotājas centieniem 
bērniem iestāstīt, cik nožēloja-
mos apstākļos jādzīvo bērniem 
Amerikā („Viņi cieš badu! Viņu 
vecākiem nav naudas, jo buržuji 
viņiem to atņem.”), tāpēc vaja  dzē-
tu būvēt lielu baltu kuģi, ar ko 
aizvest Amerikas bērniem ēda - 
mo – varbūt kartupeļus, miltus vai 
taukus. Tomēr piecgadīgs bērns 
taču nedzīvo kādas sabied  riskas 
sistēmas vai polītiskas ideo loģi -
jas važās vien. Bērnam saskarsme 
ar dzīvo dabu un tuviem un 
mīļiem cilvēkiem ir visas piere -
dzes priekšplānā. Varžu un kur -
ku ļu iepazīšana, kā stāstiņā „Kur-
kuļi” (70.), vai ceļmallapiņu ie -
mī  ļošana un lasīšana (240.) bēr-
nam var notikt jebkuŗā laikmetā 
un tikpat labi okupētā kā brīvā 
valstī. 

Visai parasta ir parādība, ka 
rakstnieki par savu īsās prozas 
krājuma virsrakstu izvēlas kādu 
tajā ietilpināta atsevišķa gabali -
ņa virsrakstu. Tā arī šoreiz: visas 
grāmatas nosaukums Pieci pirk-
sti ir reizē tituls vienam no tajā 
ievietotajiem stāstiņiem. Grāma-
tai par piecus gadus vecu bērnu 
Pieci pirksti ir gluži piemērots 
virsraksts, jo šai vecumā normā-
lam bērnam vajadzētu būt iemā-
cījušamies, ja ne vairāk, uz vienas 

rokas pirkstiem vismaz saskaitīt 
savus gadiņus. Titulstāstā Laura 
iekārto sev „māju” starp pieciem 
no pazema, apsūnojuša stumbra 
izaugušiem ābeles zariem un no  -
sauc to par Pieciem Pirkstiem. 
Taču grāmatas nosaukuma labā-
kas attaisnošanas nolūkā rakst-
niece piecus pirkstus piemin arī 
dažādos kontekstos citos stāsti-
ņos, piemēram, Operā, kur gan 
pirksti, ja tā drīkst teikt, ievilkti 
drusku kā aiz matiem:

Asju sumpurņi... paņēma ciet 
un dūra aiz nagiem adatas. Sa  -
lauza pirkstus. Piecus labajā rokā 
un piecus kreisajā. Pateica, ka Asja 
ir angļu spiegs, un ielika cie tumā. 
(269.) 

Lai vēlreiz atgādinātu, ka grā-
mata ir par pieciem pirkstiem, tie 
atgriežas tās pēdējā teikumā: 

Pieci pirksti sažņaudz gredzenu 
saujā.

Gluži vietā kā grāmatas nosau-
kums būtu varējis būt stāstiņa 
Ceļmallapiņas virsraksts. Laurai 
šis vārds licies grūtākais pasaulē, 
ko nevar ne atcerēties, ne izru -
nāt. Tas šķitis grūtāks pat par 
truš ādas kažociņu un šaursliežu 
dzelzceļu. Bet par bērna centie-
niem tikt galā ar dzīvītes grūtī-
bām un nesaprotamībām jau ir 
visa grāmata. Starp Māras Zālītes 
dzejoļiem un skatuves darbiem ir 
tādi, kuŗus var pielīdzināt krāš-
ņiem ziediem, bet asprātīgos, rai-
tos, taču nepretenciozos bērna 
dienu stāstiņus var salīdzināt ar 
mīļajām, bet vienkāršākajām ceļ-
mallapiņām. 

Lai novērstu spekulācijas par 
to, cik grāmata ir autobiografiska 
un cik daudz Laurā ir no Māras, 
rakstniece grāmatai izvēlējusies 
trāpīgu ievada moto: Ikviens ir 
arī kāds cits, un neviens nav tikai 
viņš pats.

   

EDUARDS SILKALNS

Taisnīgums pret nodokļu ma k -
sātājiem un vairāk naudas vese -
lības budžetā – tā jauno obligātās 
veselības apdrošinā ša nas sistē  -
mu pamato ministre Ingrīda Cir-
  cene. Taču ārsti un tiesībsargi 
uztraucas, ka reforma nepadarīs 
sabiedrību vese  lāku, jo vairāk ne -
kā 100 tūks to šiem cilvēku liegs 
valsts finan cētu aprūpi.

Dobeles novada Pokaiņu meža 
gīde Anita Biseniece (55) ir viena 
no daudziem, kuŗi pēc Veselības 
ministrijas iecerēm var zaudēt tie-
  sības uz valsts samaksātu ār stē -
šanu.

Saeimā konceptuāli atbalstītais 
veselības aprūpes financēšanas 
likumprojekts paredz nākamgad 
Latvijā ieviest valsts obligāto ve -
selības apdrošināšanu. Praktiski 
tas nozīmē, ka valsts samaksātā 
ve   selības aprūpe būs pieejama 
tiem, kas rēgulāri maksā ienāku-
ma nodokli, kā arī sociāli neaiz-
sargātām grupām, kuŗas apdro ši-
nās pati valsts (pensionāri, bērni 
līdz 18 gadu vecumam, studenti, 
bezdarbnieki u.c., kopumā 19 

Neveselīgā veselības sistēma
KASPARS GOBA, PATRIKS LANNINS, RE:BALTICA

grupu pārstāvji). Taču šī veselības 
apdrošināšana neattieksies uz 
cilvēkiem, kuŗu ienākumi ir pā -
rāk mazi vai nerēgulāri, – viņi 
jaunajai sistēmai varēs pievie no-
ties paši, ik mēnesi no savas kaba-
tas samaksājot 28 eiro (20 latu).

«Man fiziski nav 20 latu, ko 
varētu maksāt katru mēnesi. Ne  -
ko nedarīšu, miršu nost,» Anita 
atbild uz jautājumu, ko viņa darīs 
pēc reformas.

Anita ir četru jau pieaugušu 
bērnu mamma. Ģimene pārtiek 
no 20 gadus vecā dēla invaliditā-
tes pabalsta un vīra invaliditātes 
pensijas. Tāpat kā Anita, viņas 
vīrs ir pašnodarbinātais, kuŗam 
šogad beidzas konkursā iegūtais 
līgums ar Latvijas Valsts mežiem 
par cirsmu izstrādi. Anita ir sa   trau-
kusies, – ja vīrs neuzvarēs jau   nā 
iepirkuma konkursā, tad paliks 
bez darba. Anita, pēc profesijas 
ģeografe, vides gīde, pelna gada 
siltākajā laikā, kad uz slaveno, 
mistikas pilno Pokaiņu mežu 
brauc skolēnu ekskursijas. Bet  
arī šie ienākumi sarukuši, jo pē -

dējos gados Latvijā drāmatiski 
samazinājies iedzīvotāju un līdz 
ar to arī skolēnu skaits.

Anita neatceras, kad pēdējo 
reizi bijusi pie ārsta. No savas 
kabatas par veselības apdrošinā-
šanu viņa nemaksās, jo neredz 
tam jēgu. Piemēram, ja gadītos 

iz   mežģīt pirkstu, neatliekamā pa -
līdzība arī turpmāk būtu bez 
maksas, bet par zālēm un proce-
dūrām tāpat nāktos maksāt pa  -
šai, jo nebūtu laika vairākus mē -
nešus gaidīt pieraksta rindā.

«Laukos apdrošināti būs tikai 
daži. Tie, kas strādā pašvaldībā 

vai pie dažiem lielajiem uzņē  -
mē jiem. Jo darba nav. Cilvēki pat 
vairs nereģistrējas bezdarbnie-
kos, jo nav naudas, lai reizi mē -
nesī brauktu 40 kilometrus uz 
novada centru pierakstīties,» 
spriež Anita.

Pret reformu skaļi protestē ģi  -
menes ārsti, – viņi būs pirmie, 
kam vajadzēs atraidīt tādus pa  -
cientus kā Anita. Ģimenes ārstu 
asociācijas vadītājs Pauls Princis 
ir tik sašutis, ka draud rosināt re -
 ferendumu vai iesniegt prasību 
Satversmes tiesā, ja likums tiks 
pieņemts. «Šī sistēma visu pada-
rīs sarežģītāku, pasliktinās veselī-
bas līmeni sabiedrībā,» saka Princis.

Par riskiem Saeimu īpašā vēs  -
tu lē janvārī brīdinājis arī tiesīb-
sargs Juris Jansons: «Ņemot vērā 
augsto nabadzības un sociālās 
atstumtības risku Latvijā, niecīgo 
sociālās palīdzības apjomu, šis 
likumprojekts un valdības pie-
dāvātā koncepcija nav atzīstama 
par sociāli taisnīgu un nesamē-
rīgi ierobežo cilvēktiesības.»

Pokaiņu meža gīde Anita Biseniece // Foto: Andris Arhomkins

(Turpinājums sekos)
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Šai laikā, kad situācija mūsu 
valstij tuvējos kaimiņos līdzi-
nās pulveŗmucai, jūs bieži ai  ci  -
na uz sarunu Latvijas žurnālis -
ti – acīmredzot augstu vērtējot 
jūsu pieredzi diplomātiskajā 
un polītiskajā darbā, kā arī to, 
ka baudāt tautas uzticību. Pal  -
dies par iespēju sniegt jūsu vie-
dokli arī mūsu laikraksta la   sī-
tājiem!

Vispirms – kā, jūsuprāt, uz 
no   tiekošo reaģēt Latvijai? At  -
mi noties, cik nozīmīgs mums 
bija ārzemju atbalsts savos ne  -
atkarības centienos. 

G.A. Manā ieskatā viss, ko Lat-
 vija ir izdarījusi, ir adekvāti. Jā, 
mēs uz savas ādas esam izjutuši 
un pārdzīvojuši to, no kā vairā-
kums Eiropas valstu bijušas pa  -
sar gātas. Un no morāles viedok -
ļa mūsu pienākums ir ukraiņu 
neatkarības centienus atbalstīt.

Diplomātijā eksistē divi vir zie-
ni, par ko lieliski savā grāmatā 
ru   nā Eiropas Padomes Parla men-
tārās asamblejas bijušais pre  zi -
dents, lords Rasels-Džonstons 
(Rus sell-Johnston) – „Morāl polī  ti ka” 
(Council of Eu  rope Publishing, 
2002). Viņš aplūko situācijas un 
analizē, cik bieži morālpolītiku 
nā  kas upurēt reālpolītikas vār  dā, 
ar šo reālpolītiku vairumā gadī -
jumu saprotot ekonomiskās in  -
te  reses. Cilvēki, kuŗiem ir svarīgi 
turpināt ekonomiskās attiecības 
ar Krieviju, uzņēmēji, protams, 
būs pret to, ka mazā Latvija izsa-
ka pārāk asus pārmetumus liela-
jam kaimiņam. Kad savulaik, 
būdams ārlietu ministrs, kopā ar 
Ministru prezidentu Valdi Bir-
kavu biju vizītē Izraēlā, šīs valsts 
prezidents Ezers Veicmans mums 
šķiŗoties teica: jums, baltiešiem, 
gan jābūt ļoti piesardzīgiem – ne 
mirkli nedrīkstat aizmirst, ka gu -
 ļat sānu pie sāna ar ziloni kam 
atliek vienīgi mazliet pagrozīties, 
un jūs esat pagalam.... Tiesa gan, 
saruna notika pirms Latvijas uz -
ņemšanas NATO. 

Lai nu lielvaras tagad parāda 
savu spēku un ietekmi panākt de    -
mokratijas un starptautisko tie -
sību ievērošanu. Varbūt Rie  tu     - 
mi beidzot sapratīs to, par ko 20 
gadu laikā esam centušies vi  ņus 
pārliecināt, proti, jautāju  mos par 
cilvēktiesībām un nāciju tiesī-
bām ir jāņem vērā arī vien kār -    
ša matēmatika – „lielo skaitļu li -
kums” jeb – mūsu gadījumā – tas, 
cik no Latvijas iedzīvotāju pro -
centuālā sastāva ir padomju oku-
 pācijas gados iepludinātie sveš-
tautieši. Augstie komisāri un pa -
domdevēji no ANO un EDSO 
mums centās daudz ko uzspiest, 
pamatojot – „tāpēc, ka tā dara 
vi     sā pasaulē”. Nu nevar visās vals-
 tīs visus jautājumus atrisināt ar 
vienu pieeju – Lāčplēsim neder 
Ei  ropas standarta cepure, jo lie-
lās „lāča ausis” traucē. Ir jāpa-
redz, kad lielie skaitļi jeb kvanti-
tāte pāriet citā kvalitātē. Ja ie  plu-
 dināto sveštautiešu skaits pār -
sniedz robežas, kas pasaulē taču 
ir zināmas, reāli esam spiesti rē -

Par reālpolītiku, morālpolītiku, 
lāča ausīm un zelta mirkļiem

LR bijušais ārlietu ministrs un diplomāts prof. Georgs Andrejevs intervijā Ligitai Kovtunai

ķi  nāties ne tikai ar valsts nācijas 
eksistences pakļaušanu riskam 
tuvākā vai tālākā nākotnē, bet 
pat ar iespējamu valsts iekārtas 
maiņu. Kopš 1992. gada uz šādu 
taktiku Baltijas valstīs un pārējā 
tuvējā aizrobežā ir bijusi vērsta 
Krievijas ārpolītika. Tagad to uz -
 skatāmi demonstrē notikumi 
Krimā. 

Vaira Vīķe-Freiberga izteicās 
ļoti konkrēti un ļoti skarbi – 
„man ir pretīgi vērot to gļēvu-
mu no Rietumvalstu puses”.

Piekrītu! Man diplomātiskajā 
darbā vienmēr šķitusi nepieņe -
mama consensus pieeja; saskaņā 
ar to starptautiskajās organizā ci -
jās pieņemti daudzi izšķirīgi lē  -
mumi. Tas nozīmē, ka pat agre si-
 ju veikusi dalībvalsts spēj bloķēt 
sevis nosodoša lēmuma pieņem-
šanu, ignorējot pārējo dalībvalstu 
viedokli. Par to, protams, ticis 
dis  kutēts, piemēram, ANO Dro-
šī   bas padomē, izvirzot priekšli -
kumu, ka lēmumi jāpieņem pēc 
principa consensus minus viens, 
tātad panākot, ka tikai ar vienas 
dalībvalsts viedokli var nerēķi -
nā  ties. Diemžēl šāds ieteikums 
jo  projām nav pieņemts, un tas    
ir viens no pieminētajiem gļēvu -
ma iemesliem.

Atcerēsimies laiku, kad Latvija 

vēlējās pievienoties Eiropas Pa  -
domei, – tas bija izšķirīgais solis 
ceļā uz turpmāko integrāciju Ei  -
ropā. Mūsu Pilsonības likums 
bija kā dadzis daudzo demokra -
tijas aizstāvju acīs, un mēs pār -
lieku bieži bijām spiesti pielā -
goties, jo eksperti skaidri patei -
ca – ar šo jūsu likumu Eiropas 
Padomes dalībvalsts durvis jums 
ir slēgtas. Pie EP durvīm tolaik 
klauvēja arī Krievija, kas mūsu 
izredzes tapt uzņemtiem varēja 
padarīt vēl jo mazākas, – kļuvusi 
par EP dalībvalsti, Krievija va -
rēja izmantot savas veto tiesības 
mūsu uzņemšanai. Mūs EP uz  -
ņēma 1995. gadā, bet Krievija 
par patstāvīgu dalībvalsti kļuva 
1996. gadā...

Vai radikāli paziņojumi un 
aicinājumi publiskajā telpā, to  -
starp no mūsu ārzemju tau-
tiešu puses, tomēr nevarētu 
sanākt „lāča pakalpojums”?

Neesot šeit, ir viegli izvirzīt 
nacionāli pamatotus aicināju -
mus, kas tomēr nesaskan ar to 
situāciju, kādā Latvija atrodas. 
Diemžēl mēs nevaram atļauties 
būt tikai morālpolītiķi. Esam pā -
rāk sīki, pat atrodoties Eiropas 
Savienībā. 

Mums nākas uzklausīt pār -
me tumus par to, ka neatkarī-

bas atjaunošanas laikā esam 
„atgrūduši” cittautiešus.

Jā, to patiešām bieži izmanto 
polītiskajā retorikā. Jā, protams, 
vienmēr ir labāk rast vairāk sa  -
biedroto nekā iedzīvoties ie  - 
   n  aid  niekos. Bet – cik patiesi ir šie 
pār    metumi? Es tiešām neesmu 
manījis nekādu „lielo atgrūšanu” 
attiecībā uz cilvēkiem, kas pa  -
tiesi vēlējās pieslieties tautfron-
tiskajam virzienam šajā neatka  rī-
 bas atjaunošanas posmā. Bet to  -
laik jau Augstākajā Padomē sā   ka 
veidot interfrontisko grupu. Kā, 
lūdzu, mums vajadzēja atvērt 
vārtus cilvēkiem, kas atbalstīja 

puču un bija klaji naidīgi Latvi -
jas valstij?! Attieksmē pret cilvē -
kiem, kas pauda savu lojālitāti, 
neviens neņēma vērā viņu tau -
tību, etnisko izcelsmi. Zaudētāji, 
saprotams, jutās tie tā sauktie 
krievvalodīgie, īpaši vecākās pa  -
au dzes pārstāvji, kas padomju 
varas laikā bija īpaši situēti, pat 
glorificēti kā Lielā Tēvijas kaŗa 
uzvarētāji. Pēkšņi viņi kļuva par 
„ordināriem” iedzīvotājiem vai 
pat pazemināti savā statusā. Cil -
vēciski jau to var saprast. Cerības, 
ka līdz ar jauno paaudzi situācija 
mainīsies uz labu, diemžēl nepie-
 pildījās, un to apliecina 9. maijs 
pie Uzvaras pieminekļa Pārdau-
gavā. Tas ir audzināšanas rezul-
tāts, ko turklāt joprojām prak  -  
ti zē krievu skolas. Nav noslē-
pums, ka 90. gadu sākumā pēc 

mācību stundām šajās krievu 
skolās no   tika „vecāku sapulces,” 
kuŗās ie   ra  dās emisāri, lai aģitētu 
par Krievijas polītikas turpi  nā-
šanu „tuvējo ārzemju” territorijā. 
Šī po   lītika bija skaidri dekla rē - 
 ta, pat publicēta Diplomātiskajā 
vēstnesī, un tās autors arī ir zi  -
nāms – Sergejs Karaganovs. Šai 
Karaganova doktrīnā ir skaidri 
pateikts, ko darīt, kā rīkoties tiem 
miljoniem krievu, kas mīt „tuva-
jās ārzemēs” (arī Karaganova 
ter  mins), – ir jāsaglabā, jāizman-
to savas iespējas, jo „mūsu laiks 
vēl ir priekšā”. Mēs turpinām 
„plūkt augļus”, ko nes šī polītika.

Un nu jau arī sākusies histe -
rija par krievu skolu slēgšanu 
Latvijas valstī.

Nezinu nevienu Eiropas val - 
s ti, kuŗā būtu valsts samaksātas 
skolas, kuŗās mācības notiek ci  -
tas tau tības, nevis valsts valodā. 
Mums nāksies rast zelta vidusce-
ļu arī šai jomā, bet, pēc manām 
domām, būtu labs žests no krie-
vu sabiedrības puses šo skolu jau -
tājumu pieņemt, protams, pretī 
saņemot iespēju saglabāt savu 
kultūru un identitāti. Šīs fineses 
lai pētī polītiķi, bet es esmu pār -
liecināts, ka latviskā izglītība ir 
jāsāk jau bērnudārzā – bērni 
augtu draudzīgā vidē, kur kā 
pašsaprotamu pieņemtu latvie -
šu – valsts valodu ārpus jebkā-
dām polītiskajām konjunktū  rām.

Ar Romas pāvestu Jāni Pāvilu II 1993. gada 8. septembrī LR 
Saeimas namā, Rīgā

Georgs Andrejevs: „Augstie komisāri un pa  dom-
devēji no ANO un EDSO mums centās daudz ko 
uzspiest, pamatojot – „tāpēc, ka tā dara visā pa   -
saulē”. Nu nevar visās valstīs visus jautājumus 
at  risināt ar vienu pieeju, – Lāčplēsim neder Eiro-
pas standarta cepure, jo lielās „lāča ausis” traucē. 
Ir jāredz, kad lielie skaitļi jeb kvantitāte maina 
kvalitāti. Ja iepludināto sveštautiešu skaits pār -
sniedz robežas, kas pasaulē taču ir zināmas, reāli 
esam spiesti rēķināties ne tikai ar valsts nācijas 
pakļaušanu riskam, bet pat ar valsts iekārtas 
maiņu.”

(Turpinājums 14. lpp.)
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R E P L I K A

Valodu referendums pirms 
diviem gadiem tomēr aplie  ci-
nāja optimistisku tendenci, di  -
vām trešdaļām balsstiesīgo Lat-
 vijas iedzīvotāju nobalsojot    
par latviešu valodu kā vienīgo 
valsts valodu.

Atgriezīsimies pie Pilsonības 
li   kuma. Savulaik Augstākajā Pa  -
domā mēs trīs – deputāti Jānis 
Lagzdiņš, Dzintars Ābiķis un es 
stingri nostājāmies pret Pilso  nī-
bas likuma atvēršanu bez kvo-
tām. Tas nozīmēja pilsonības 
mas  veida iegūšanu, kas savukārt 
nodrošinātu matēmatisku pār -
svaru vēlēšanās, tātad – valsts lik-
teņa nodošanu neseno nepil so -
ņu rokās, no kuŗiem liela daļa 
nespēja pārvarēt nepatiku mā  cī-
ties latviešu valodu.

Tūlīt referendums Krimā ap  -
liecinās „tautas gribu” atras ties 
Krievijas sastāvā...

Savulaik, kad biju ārsts aneste-
ziologs, bieži devos uz kongre-
siem un konferencēm gan Pa  -

domju Savienības, gan pasaules 
pilsētās. Par vienu no maniem 
labākajiem draugiem un domu-
biedriem bija kļuvis Ukrainas 
galvenais anesteziologs. Abi pa  -
rasti bijām viesnīcu istabas bied-
ri, absolūti uzticējāmies viens 
otram un bijām absolūti katrs 
savas zemes patriots. Viņš reiz 
man teica – tu sūdzies par jūsu 
50 okupācijas gadiem, bet ko 
mums teikt, ja Ukrainā vairs nav 
nevienas ukraiņu skolas! Kā es 
savu dzimto valodu iemācīšu 
bēr  niem, un vai tā vairs būs va  -
jadzīga!? Mūsu pulkā bija arī 
kollēģes – augsti situētas dāmas, 
dakteres, kuŗu vīri ieņēma lielus 
amatus komūnistu partijas ad  -
ministrācijā. Viņas nāca no tiem 
Ukrainas Austrumu apgaba -
liem, kas tagad tiek bieži minēti 
ziņās – no Doņeckas, Dņepro-
pet rovskas, Zaporožjes. 

Šīs dāmas Maskavā sagaidīja 
melni limuzīni „Čaika”, un viņas 
baudīja visaugstākā līmeņa ap -  -
rū  pi. Un viņas bija 100% pro -
krie viskas – ar visu „sirdi un dvē      -
seli”. Viņu ģimenēs pat nespēlēja 
nekādu dubultspēli, kad mājās 

Par reālpolītiku, morālpolītiku, lāča ausīm un zelta mirkļiem
runā dzimtā valodā, bet ārpus – 
krieviski. Nē! Tā bija viņu pār -
liecība. Tagad tas viss atklājas pil -
nīgi. Protams, es nevaru spriest 
par visiem, vienīgi par tendenci. 
Ukrainas Rietumu apgabali ir 
par lielāku neatkarību, Austru-
mu – tomēr vēlas paturēt ciešāku 
saikni ar Krieviju, lai kādu po -
lītisko ceļu tā ietu.

Jūsu lielākie gandarījumi un – 
un varbūt vilšanās – diplomā-
tiskajā un polītiskajā darbībā?

Gandarījumu bijis daudz, vil -
šanos – ne mazāk. Un tā lielākā 
vilšanās ir saistīta ar to, ka ne -
spēju samierināties ar ceļu, kā  -
du gājām attiecībā uz PSRS mi  -
litāro pensionāru palikšanu Lat-
vijā, un tas bija mans „klupšanas 
akmens”, kad no manis novērsās 
gan tālaika Ministru prezidents, 
gan Valsts prezidents Guntis Ul -
manis. Valdošā „elite” juta, ka 
esmu pieslējies nacionālpolī tis-
kajiem spēkiem, kuŗu stingrā ie -
skatā ir pilnīgi nepieņemama 
Latvijas turpmākā kolonizācija 
ar cilvēkiem, kas tika demobili-
zēti aktīvā vecumā kā jauni Pa  -
domju armijas virsnieki, lai de s - 

mitiem gadu varētu ietekmēt 
Latvijas iekšpolītiku. Mans uz  -
skats joprojām – vajadzēja riskēt 
un liegt viņiem iespēju palikt 
Latvijā.

Gandarījums ir ikviens it kā ne -
lielais solītis, ko panācām starp -
tautiskajā laukā. Jo īpaši tas, ko 
panācām attiecībās ar ASV, pie 
varas nākot Klintona adminis- 
t rācijai. Buša vecākā no  stāja 
pirms tam bija labi zināma un 
neslēp ta – nepieļaut neko tādu, 
kas va    rētu mazināt Gorbačova 
ietek mi. Savukārt tikai pāris mē -
nešu pēc Klintona stāšanās ama-
tā mazās Latvijas pārstāvji – pa -
sau lei par lielu izbrīnu – tika 
pie  ņem ti Baltajā namā un ASV 
Kong resā! Neviens arī īsti neti   -
cē  ja, ka Klintons atsauksies uz 
mū   su uzaicinājumu apmeklēt 
Rīgu. Bet viņš bija, tai pašā 1994. 
gadā, turklāt savā dzimšanas 
dienā!

Bijuši arī patiesi zelta mirkļi, 
un par tādiem es uzskatu savas 
tikšanās ar Romas pāvestu Jāni 
Pāvilu II. Vēl padomju varas 
gados kādā katastrofu medicī -
nas kongresā Romā piedzīvoju 

iespēju ar viņu tikties. Un gluži 
neticamā kārtā desmit gadus vē  -
lāk, būdams savas valsts ārlietu 
ministrs, ar Romas pāvestu tikos 
Rīgā! Garīgajā ziņā šīs tikšanās 
manā karjēras laikā ir daudz 
nozīmīgākas nekā tikšanās ar 
karaļiem un prezidentiem.

Gandarījumu esmu izjutis pēc 
ikvienas reizes, kad izdevies at  -
spēkot melīgus pārmetumus Lat-
vijai, novērst mums nelabvēlīgu 
rezolūciju parādīšanos... smagi, 
spēkus izsmeļoši cīniņi, taču 
rezultāts ir bijis tā vērts.

Aizvadītā Latvijas ziema bija 
jo pelēka, bez balta sniega un 
saules. Kur jūs abi ar dzīves-
biedri pasmēlāties to gaišumu, 
kas dzīvē ir vajadzīgs?

Pāris reizes tomēr izdevās 
nobraukt pa Siguldas slaloma 
trasi, lai arī sniegs bija „uzpūsts”. 
Bet saulīte „atspīdēja” no Ame -
rikas, kad uz Latviju atlidoja 
maz  dēls ar dzīvesbiedri un jan-
vāŗa sākumā viņu ģimenē pie -
dzima mūsu pirmā mazmaz-
meitiņa. Mazdēls turklāt ir viens 
no tiem, kas nolēmis atgriezties 
mājās, Latvijā.

(Turpināts no 13. lpp.)

Latvijā sākušies pirmie mēģi nā -
jumi īstenot “Ukrainas scē nāriju”. 

Ukraina Krimu ir zaudējusi, 
maz ticams, ka Krievija apstā - 
s ies. Jautājums tikai - vai Krievija 
mēģinās sev pievienot arī Aus - 
t rumukrainu, un vai kaŗš sāksies 
vai nesāksies? Kamēr Eiropa un 
ASV vēro, kā risināsies Ukrai -
nas krize, Kremļa atbalstītāji Lat-
vijā jau izmēģina “Ukrainas scē -
nāriju”, lai redzētu, vai Latvijā tas 
var izdoties. 

Krievijas vēstnieks Latvijā 
Alek  sandrs Vešņakovs nācis kla-
jā ar publisku paziņojumu, ka 
Krievija ir gatava piešķirt pil -  
so nību nepilsoņiem Latvijā, lai 
glābtu viņus no nabadzības. 
Face book grupa Ruskie v Latvii 
jeb “Krievi Latvijā” savā profilā 
ievietojusi ziņu, ka Latvijā iz  - 
slu dināta parakstu vākšana par 
Lat  vijas pievienošanos Krievijai. 
Ai   cinājums parakstīties ievietots 
“sabiedrības petīciju” portālā 
Avaaz.org. Parakstu vācēji ap  -
galvo – ja Latvija atkal atgriezīsies 
Krievijas sastāvā, tad visiem Lat-
 vijas iedzīvotājiem pavērsies mil-
 zīgas attīstības iespējas – daudz 
lielākas nekā Eiropas Savienībā, 
tiek solītas arī lielākas pensijas 
un pabalsti. Kaut arī aicinājuma 
beigās rakstīts, ka tas ir joks, sa -
protams, ka piebilde par joku 
rakstīta, lai izvairītos no krimi-
nālatbildības, un patiesībā tā ir 
sava veida izlūkošana, lai apjēg-
tu, vai tāda ideja Latvijā var gūt 
atbalstu. 

Laiku lieki nekavē arī parti jas 
Par cilvēka tiesībām vienotā 
Latvijā (PCTVL) biedri, kuŗi 

SCĒNĀRIJA MĒĢINĀJUMS
 LATVIJĀ

pirm dien, 10. martā, jau bija sa  -
rīkojuši piketu Krimas separā-
tistu atbalstam. Pikets notika gan 
pie Francijas, gan Vācijas vēst -
niecības un pie Eiropas Savienī-
bas biroja. Viens no piketētāju 
saukļiem bija: “Garantijas krievu 
valodai no Sevastopoles līdz 
Rīgai” (Sevastopole – ostas pil-
sēta Krimas pussalā). 

Protams, parakstu vācējiem 
par Latvijas pievienošanos Krie-
vijai un piketētājiem nav vērts 
stāstīt, ka “burkāns”, ar kuŗu tiek 
vilināti Latvijas nepilsoņi un krie-
  vu valodā runājošie pilsoņi, jau 
sen ir vismaz iepuvis. Krievijas 
ekonomika ir gaužām bēdīgā 
stāvoklī, notikumi Krimā rubļa 
kursu ir strauji pazeminājuši, un 
parastajiem pensionāriem Krie -
vijā dzīve lielākoties ir sūrāka 
nekā pensionāriem Latvijā. Mū -
su valstī skatamajos Krievijas   
TV kanāļos ne reizi vien ir re  -
dzēts, ka, piemēram, savulaik 
sla   veni, talantīgi un mīlēti Krie-
vijas aktieŗi tagad dzīvo lielā na -
badzībā, pusbadā un nevar pat 
nopirkt zāles, jo viņu pensijas ir 
ļoti mazas. 

Krievijas TV kanāļi līdz šim tā 
īpaši nav arī slēpuši, ka nozie-
dzības un korupcijas līmenis 
Krievijā ir ļoti augsts. Starp citu, 
vairākas krievu ģimenes, kas 
Latvijā nopirkušas nekustamos 
īpašumus, saņēmušas uzturēša nās 
atļauju un tagad kopā ar bēr  - 
n  iem dzīvo šeit, - Latvijas pre sē 
publiski ir paudušas, ka dzīve 
Latvijā ir mierīga un droša, vairs 
nav jābaidās par bērnu dzīvību, 
kad viņi iziet no mājām, un ka 

ģimenes pārcelšanās uz Latviju   
ir notikusi, meklējot glābiņu no 
dzīves Krievijā. To visu Kremļa 
atbalstītāji Latvijā negrib zināt, 
un vismaz daļa to arī nezina, jo 
nekad neko nelasa un neklausās 
latviešu valodā, pat ja to prot. 
Savukārt krievu valodā uzzināto 
negātīvo informāciju Krievijas 
TV kanāļos aktīvisti ātri aiz -
mirst, jo tas ir pretrunā ar viņu 
pārliecību, ka Krievija ir pasaules 
labākā un godīgākā valsts, kuŗai 
visas pasaules kapitālisti to vien 
grib kā nodarīt kaut ko sliktu. 

Varētu pasmaidīt, taču šie it      
kā smieklīgie stāstiņi par ļauna-
jiem kapitālistiem Amerikā un 
Eiropā diemžēl ir nopietni. Pa  -
vērojot dažādos televīzijas kanā -
ļos separātistu sacīto gan Krie-
vijā, gan Ukrainā un Krimā, pār-
steigumu sagādā gandrīz vienā-
die teksti cilvēku runā: maidans 
Kijevā ir bandītu pasākums pret 
krieviem, protesti ir nevis pret 
korumpēto un miljardus noza -
gu šo Ukrainas prezidentu un 
valdību,  tā ir cīņa pret krieviem.  
Vārdu sakot – maidans ir bandīti 
un fašisti, un Krievija nu grib 
glābt visus Krimas un Ukrainas 
krievus un arī ukraiņus pašus no 
bandītiem un fašistiem. 

Lai gan dažādie Kremļa at -
balstītāji lāgiem izskatās neno-
pietni un pat smieklīgi un si -
tuācija Latvijā ārēji šķiet mie -
rīga, ir skaidrs, ka mūsu valstī 
tiek izmēģināts “Ukrainas scē nā-
rijs”, un tikai no mums pašiem ir 
atkarīgs, vai pratīsim atšķirt pro-
vokācijas no īstiem draudiem un 
atbilstoši rīkoties.

SALLIJA BENFELDE

Vēlaties uzzināt 
par tautiešiem Lielbritanijā? 

www.latviesiem.co.uk
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Eiropas Komisijai (EK) ir savas 
pārstāvības jeb „vēstniecības” visās 
28 Eiropas Savienības (ES) dalīb-
valstīs, un savā ziņā EK pārstāvība 
Latvijā ir kā tilts starp valsts pār -
valdi un Eiropas Komisiju. Pārstā-
 vības uzdevums ir gan informēt 
EK par Latvijā notiekošo, gan in  -
formēt Latvijas sabiedrību par Ei  -
ropu un aktuālajiem jautāju- 
miem, par kuŗiem tiek lemts ES.

Maijā Latvijā notiks Eiropas 
Par lamenta (EP) vēlēšanas, ku   -
ŗās tiks ievēlēti astoņi deputāti 
no Latvijas, bet cilvēki bieži vai -
cā, ko var paveikt deputāti, jo 
visu taču lemj EK? Kāda ir de  -
putātu loma EP, un cik daudz tie 
var ietekmēt EK darbu?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, 
vispirms ir jāpaskaidro, kāda ir 
funkciju sadale ES. EK ir izpild-
vara, tai ir likumdošanas iniciā-
tīva. Tas nozīmē, ka tā var ierosināt 
likumus, direktīvas utt. EK arī no  -
drošina likumu izpildes uzrau  dzī -
bu un ir atbildīga par budžetu, ko 
izstrādā un piedāvā EP apstipri-
nāšanai. EP ir lēmējinstitūcija, – 
tāpat kā Latvijā Saeima pieņem 
likumus, ko izstrādā valdība, EP 
pieņem vai nepieņem likumus, 
kuŗus izskatīšanai piedāvā EK. 
Tiesa, Eiropā lēmumu pieņem ša-
nas process ir mazliet sarežģītāks: 
lēmumu pieņem ne tikai Eiropar -
laments, bet arī Eiropadome un 
Ei   ropas Savienības Padome, kuŗas 
sastāvā ir valstu vadītāji un mi -
nist   ri. Piemēram, ja tiek piedāvāta 
kāda direktīva transporta jomā, 
tas nozīmē, ka tā jāapstiprina gan 
EP, gan visu dalībvalstu transporta 
ministriem. Eiroparlamenta loma 
ir ļoti svarīga. Protams, varam sa  -
cīt, ka Latvijai tajā ir ļoti maz pār-
stāvju un pēc vēlēšanām būs pat 
par vienu mazāk – tikai astoņi. Ta -
ču tikpat labi var teikt, ka arī Vā  -
cijai būs tikai 96 deputāti – arī 
viņiem nebūs vairākuma, jo ko pu-
  mā tiks ievēlēts 751 deputāts. Sa    -
vā ziņā Eiroparlamenta darbā var 
vilkt parallēles ar Latvijas Sa   eimas 
darbu, – arī EP darbojas vai   rākas 
partijas un nozaŗu komitejas. Lē  -
mumus iespējams panākt tikai 
vienojoties, un tas nozīmē, ka jā  -
būt partneŗiem un domubied-
riem, lai varētu aizstāvēt savas in  -
tereses. Tādēļ mūsu parlamentā -
rieši strādā komandā, un no viņu 
prasmes veidot kontaktus un pār-
liecināt ir atkarīgs ļoti daudz. 

Es gribētu aicināt visus mūsu 
sarunas lasītājus piedalīties Eiro -
pas Parlamenta vēlēšanās, kas no  -
tiks 24. maijā. Tā ir ļoti nozīmīga 
diena, jo manā ieskatā – no tā, kā -
 di mums būs pārstāvji Eiropas 
Parlamentā, būs atkarīga Eiropas 
nākotne. Eiropas nākotne ir mūsu 
un jūsu rokās. Par iespējām balsot 
pa pastu, atrodoties ārzemēs, jā -
in teresējas Centrālajā vēlēšanu 
ko  mi sijā.

Kā jūs domājat, kāds ir iemesls 
tam, ka tomēr bieži dzirdams 
uzskats - visu nosaka Eiropas 
Ko   misija?

Tas ir mīts. Tad jau varētu arī 
sacīt, ka Latvijā visu nosaka val-
dība, taču mēs zinām, ka visi lē  -
mumi tiek pieņemti Saeimā. Paš -
laik esmu EK pārstāvības Latvijā 

Eiropa, Eiroparlamenta vēlēšanas un latvieši 
Sallijas Benfeldes saruna ar Eiropas Komisijas pārstāvības Latvijā vadītāju, 

ekonomikas zinātņu doktori, profesori Innu Šteinbuku 

vadītāja, bet pirms tam strādāju 
EK, ES statistikas birojā Eurostat. 
Vadīju lielu direktorātu, tāpēc zi -
nu, ka jebkuŗš lēmums jau sa  ga -
tavošanas procesā tiek apspriests 
ar dalībvalstīm. Sagatavošanas un 
apspriežu process ir ļoti sarežģīts. 
Esmu bijusi lieciniece tam, ka vai-
 rākas iniciātīvas netika atbalstītas, 
jo valstis nebija varējušas savstar -
pēji vienoties, līdz ar to priekšli-
kumi netika virzīti tālāk. Ja vai  rā-
kas valstis kādu dokumentu ne -
atbalsta un neatbalstīs, tad ir 
skaidrs, ka nav jēgas turpināt tā 
virzīšanu EP. Taču, ja pret iniciā-
tīvu ir tikai pāris valstu, tad tās 
tā   lāka virzīšana ir iespējama, lai 
arī tā var būt sarežģītāka un vēla-
mā rezultāta panākšana var ieilgt.

Gribu arī paskaidrot, ka Eiropā 
ne EP, ne EK nevar lemt par jeb -
kuŗu jautājumu. Ir lietas, kuŗu   
ri   sināšanu dalībvalstis ir deleģē    -
juš as EK, piemēram, fiskālās dis -
cip līnas likums, digitālizācija un 
vie  notais tirgus. Taču tikai dalīb-
vals tu ziņā paliek tas, cik liela būs 
mi    nimālā alga vai pensijas ap -
joms, kā tiks risināti veselības ap -
drošināšanas jautājumi. Man bie -
ži jautā, kad mūsu dzīves līmenis 
tuvināsies ES vidējam dzīves lī  -
menim un ko ES dara, lai to no -
drošinātu. Atbildu, ka tiešā veidā 
ES to nevar izdarīt, nevar pateikt – 
lūk, rīt jums darba alga būs tāda, 
kāda ir vidējā alga Eiropā. Eiropa 
var palīdzēt pastarpināti, ar dažā-
du instrumentu palīdzību, pie  mē-
ram, ar Eiropas fondu līdzek  ļiem 
veicināt Latvijas dzīves līmeņa tu  -
vināšanos Eiropas līmenim. 

Pē dē  jo nedēļu laikā daudzi 
Lat   vijā ir pārsteigti, pat neap-
mie rināti ar to, cik lēni un ne   gri-
bīgi ES rīkojas saistībā ar Uk  rai-
nas – Krievijas konfliktu. Izska -
tās, ka ASV rīkojas daudz uzņē -
mīgāk un noteiktāk, bet ES tikai 
runā un runā, un EK neko daudz 
ne  dara. Kā jūs to komentētu? 

Nevar teikt, ka Eiropa neko ne -
dara. EK un Eiropa atbalsta Uk   -
rainu jau kopš pagājušā gadsimta 
90. gadu sākuma. Ukrainā grantu 
un subsidiju veidā aizgājušajos 
gados ir ieguldīti 2,5 miljardi eiro, 
nemaz nerunājot par kreditiem  
ar izdevīgiem nosacījumiem. Pro-
tams, arī tagad EK mēģina sniegt 
Ukrainai zināmu palīdzību. Ne  sen 
tika pieņemts lēmums pie  šķirt 
Uk  rainai 11 miljardus eiro, bet ir 
jāsaprot, kāda būs programma,   
lai stabilizētu šobrīd kata   s trofālā 
stāvoklī nonākušo Uk  rainas eko -
nomiku. Tā ir milzīga nauda, kas 
tiks ņemta no ES pilsoņu ma -
kiem. Eiropa arī sadarbosies ar 
Starptautisko Valūtas fondu, kad 
tiks izstrādāti noteikumi kārtējo 
aizdevumu sniegšanai. Bez tiešās 
palīdzības ES izskata iespējas pie-
mērot dažādas sankcijas perso-
nām, kas vainojamas vardarbībā 
Uk rainā. Zināmas sankcijas jau     
ir ieviestas. Bijušajām 18 Ukrainas 
amatpersonām Eiropā ir iesaldēti 
finanču līdzekļi. Tomēr nemainīgi 
ir tas, ka EK ir ļoti liela nozīme 
diplomātiskajās sarunās gan ar 
Ukrainu, gan ar Krieviju.

Ir notikusi ES Ārlietu padomes 
ārkārtas sēde, ārkārtas Eiropado-
mes galotņu apspriede (samits), 

pēc kuŗas ES nolēma neturpināt 
sarunas ar Krieviju par iespējamu 
bezvīzu režīmu. EK un Eiropa 
cenšas panākt problēmas risinā ju-
 mu miera ceļā, Eiropa ir par ne       -
dalāmu Ukrainu un par to, ka 
kat rai valstij vajag respektēt starp-
tautiskās tiesības un normas. Ko 
vēl Eiropa var izdarīt? Nav noslē-
pums, ka daudzas Eiropas valstis 
ir vairāk vai mazāk atkarīgas no 
Krievijas gāzes. Kamēr nav atrasti 
alternātīvi gāzes piegādes avoti, ir 
grūti runāt par jebkādām tiešām 
efektīvām sankcijām. Taču, ja  
ASV spēs nodrošināt gāzes vada 
izbūvi no valsts ziemeļu daļas uz 

Eiropu, tas būtiski mazinās ES at  -
karību no Krievijas gāzes adatas. 
To  mēr es gribu uzsvērt, ka diplo-
mā tiskās pūles un jau ieviestās 
sankcijas ir ietekmējušas situāci - 
ju – Krievijas finanču tirgi jau ir 
reaģējuši, rubļa vērtība krītas, tā  -
pat krītas Krievijas lielo uzņēmu-
mu akciju vērtība, savukārt eiro 
un dolara vērtība kāpj. Ja nebūtu 
signālu no Eiropas un ASV puses, 
nedomāju, ka finanču tirgos būtu 
vērojama tik strauja reakcija.

No tikumi Ukrainā ir saasi -    
nā  juši jautājumu par Krievijas 
po   lītikas propagandu un atklā - 
tiem meliem Latvijas televīzijas 
ka nā   ļos. Ir izskanējuši priekšli-
ku mi vis maz daļējā valsts īpašu-
mā eso  šajam Lattelecom pār- 
  t  raukt Krievijas kanāļu retran s - 
lāciju. Šī propaganda ietekmē 
daļu mūsu valsts iedzīvotāju, 
kuŗi sazinās pārsvarā krievu va  -
lodā. Vai, jūsuprāt, vārda brī-
vību var daļēji ierobežot mūsu 
valsts drošības labad?

Šim jautājumam ir divi aspekti. 
Es personiski domāju, ka vārda 

brīvība ir neatņemama cilvēka tie-
 sību norma. Atceros, ka pa  dom ju 
laikos, kad gandrīz viss bija aiz-
liegts, mēs atradām iespējas lasīt 
aiz liegto literātūru un uzgājām 
veidu, kā klausīties Amerikas Balsi, 
BBC vai Brīvību. Mūsu laikos tā -
du iespēju ir daudz vairāk. Do   mā-
ju, ka ar aizliegumiem ir grūti pa  -
nākt vēlamo rezultātu, jo ir pie-
ejams tīmeklis, satelīti, un galu 
ga   lā cilvēks sadzirdēs to, ko gribēs 
dzirdēt. 

Cits aspekts, ja mēs runājam par 
Latviju, diemžēl ir tas, ka mūsu 
sa  biedrība ir sadalījusies atkarībā 
no tā, kuŗā informācijas telpā cil-

vē ki dzīvo. Ir liela cilvēku grupa, 
kas dzīvo Krievijas informātīvajā 
telpā. Tas ir sarežģīts jautājums, 
kādā veidā motīvēt Latvijas iedzī-
votājus neatkarīgi no etniskās vai 
valodas piederības izmantot da -
žā dus informācijas avotus. Manu-
prāt, motīvāciju vajag audzināt, 
sā   kot no bērnudārza, skolas, lai 
kat ram cilvēkam būtu vēlme do  -
māt, salīdzināt faktus un argu-
men tus un pašam secināt. Gal - 
 ve nais, lai cilvēki saprastu, ka ne  
viss, kas ir rakstīts vai pateikts 
plaš sa zi  ņas līdzekļos, ir absolūta 
patie sība.

Kā jūs vērtējat iecerēto skolu 
reformu, kas paredz ar 2018. ga -
du mācības tikai latviešu va -
lodā? 

Eiropa ir daudzu valodu kopa. 
Eiropā valodas polītikai tiek pie-
vērsta īpaša uzmanība, lai nevie -
na no Eiropas tautām nejustos 
diskriminēta. Eiropas Savienībā ir 
24 oficiālas darba valodas. Pilnīgi 
visi dokumenti tiek tulkoti šajās 
valodās, un Eiropa kopj valodu 
da       žādību un kultūru. Tā ir Eiro pas 

bagātība. Es nevaru dot re   cep ti,  
kā Latvijai rīkoties, jo krievu va  -
loda nav oficiāla ES valoda. Tas     
ir nacionālās polītikas jautājums,     
un tas ir jārisina Latvijas polīti-
ķiem. Ir svarīgi, lai cilvēki rastu 
mo   tī  vāciju mācīties svešvalodas. 
Kad strādāju EK Luksemburgā, 
sa nāk smes bieži notika franču, 
ne vis man labi pazīstamajā angļu 
va  lodā, līdz ar to komūnikācija 
bija apgrūtināta, - to es atrisināju, 
iemācoties franču valodu. Taču 
jā     saprot, ka cilvēki dzīvo dažādos 
apstākļos, attieksme pret svešva - 
lo dām un arī vēlme tās mācīties 
var būt dažāda. 

Valodas jautājums ir ļoti, ļoti jū -
 tīgs, tāpēc tas jārisina mierīgi, bez 
īpašām emocijām. Būdama Lat vi-
jas Universitātes profesore, varu 
teikt, ka man ir bijuši ļoti ap   dā-
vināti studenti ar ierobežo tām 
valsts valodas zināšanām, un šie 
talantīgie studenti tomēr ne va rēja 
uzrakstīt diplomdarbu latviešu 
valodā atbilstošā līmenī. Tas, pro -
tams, pasliktināja viņu sekmes. Es 
toreiz ieteicu uzlabot latviešu valo-
 das zināšanas, sacīju, ka viņi ne -
būs konkurētspējīgi Latvijas dar -
ba tirgū. Manā skatījumā – ja ve  -
cāki redz sava bērna nākotni Lat -
vijā, ir tikai normāli, ka latviešu 
va  loda tiek apgūta labā līmenī. 

Ko varētu mainīt Šveices re -
ferendums, kuŗā tika nobalsots 
par to, ka jāatjauno imigrācijas 
kvotas ES pilsoņiem?

Referenduma rezultāts ir pret -
runā ar Eiropas Savienības un arī 
Eiropas ekonomiskās telpas brī -
vās pārvietošanās principu. Pie     
šīs telpas pieder arī Šveice. Tāpēc 
Eiropa nav sajūsmā par šo refe -
rendumu, bet tāda ir demokrati -
jas būtība, un brīva viedokļa iz  -
teik   šana ir viens no demokratijas 
pamata pīlāriem. Pagaidām refe-
renduma rezultāti vismaz lielāka-
jai daļai ES dalībvalstu neko ne  -
mai nīs, jo no lēmuma pieņemša-
nas līdz tā ieviešanas mechanisma 
izveidei paies laiks, tie var būt pat 
trīs gadi. 

Vai, jūsuprāt, Latvijā kaut kas 
būtiski varētu mainīties, palieli-
noties viesstrādnieku skaitam 
no citām valstīm, kā tas tiek 
prognozēts? Vai tas neapdraudēs 
mūsu valodu un kultūru?

Domāju, ka kultūras papildina 
cita citu. Vai tiks apdraudēta lat -
viešu valoda un identitāte? Div-
des mitā gadsimta vidū, kad Por -
tugalē valdīja militāra diktātūra 
un eko  nomika tur piedzīvoja bū  -
tisku kri    tumu, ļoti daudzi jauni 
portugaļi meklēja laimi citās val-
s  tīs un liela daļa palika Luksem-
burgā. Šobrīd Luksemburgā por-
tu gaļu skaits tiek lēsts ap 80 tūk - 
s  toši, šī kopiena ir apmēram 16 
procenti no Luksemburgas iedzī-
votāju skaita. Viņi visi runā luk-
semburgiešu valodā, kā arī pārzi-
na kaimiņvalstu - vācu un franču 
valodu. Protams, viņi ir un paliek 
portugaļi, bet viņi neapdraud ne 
vietējo valodu, ne identitāti. Vācijā 
ir ļoti daudz turku tautības cil-
vēku, bet viņi gandrīz visi runā 
vācu valodā. Vai iebraucēji var 
integrēties sabiedrībā, lielā mērā ir 
atkarīgs no tā, cik gudra ir valdības 
integrācijas polītika.

Prof. Inna Šteinbuka
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV)      

Līmeniski. 1. Sievietes vārds  
(jūn.). 3. Liels, plēsīgs nakts 
putns. 7. Ierīce spiediena mērī-
šanai slēgtā sistēmā. 8. Norma, 
tipveida paraugs. 9. Ar strauju 
kustību panākt, lai (kas) virzās 
pa gaisu. 12. Satura formulē-
jums. 15. Vietniekvārds, kas uz   -
sveŗ rīcības, darbības patstāvī -
bu. 17. Sievietes vārds (okt.). 18. 
Gaujas pieteka. 20. Neliela būve 
ūdenstilpes malā. 22. Ventas pie-
teka. 24. Ēdienreize. 26. Zīmēt 

(techniski). 27. Vingrošanas rīks. 
28. Tāds, kas viegli drūp, lūst, 
plaisā. 29. Noslēdzama, izolēja-
ma telpa. 32. Smagi, ar pūlēm 
elpot. 34. Kožot sasmalcināt. 35. 
Atgādāt, sūtot šurp. 36. Likt (ko) 
starpā. 37. Kukaiņēdāju kārtas 
nakts dzīvnieks. 38. Vīrieša vārds 
(nov.). 

Stateniski.  1. Nosviest. 2. Secī-
 ba; kārta. 4. Neilgu laiku turēt.    
5. Pakļaut triecienam, ievainot. 

6. Kalēja darbnīcas. 10. 
Skaļas, stieptas nopūtas. 11. 
Asteŗu dzimtas puķe. 13. 
Gaujas pieteka. 14. Stāvus 
iestipri  nāts baļķis. 15. Vieta 
zem pār karena, sakņaina 
krasta. 16. No viegla mate -
riā la ātri uzceļama pagaidu 
mītne. 18. Naudas sistēmas 
tips.  19. Abavas pieteka. 21. 
Gājē jiem paredzēta josla  
gar brauktuves malām. 22. 
Vā  r du pa vārdam atkārtot  
(tekstu vai teksta daļu). 23. 
Po sms (kādā norisē). 25. 
Mē  bele. 29. Kāda ozolu 
dzim   tas koka augļi. 30. Ar 
strauju kustību panāk, ka 
virzās pa gaisu ( tag. 3.pers.). 
31. Darīt retu (atvirzot citu 
no cita). 33. Maņa, kas dod 
spēju pieskaŗoties (kam) to 
sajust. 34. Rotas tērpa sa  -
spraušanai.

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 10 atrisinājums)
Līmeniski. 7. Makaroni. 

8. Aktuālas. 10. Svars. 11. 
Ma      drasa. 12. Slocene. 15. To  -
nēt.17. Šūpoles. 18. Biete. 19. 
Kirke. 20. Skots. 23. Draps. 24. 
Pienene. 26. Svira. 29. Smalkas. 
30. Sieksta. 31. Terma. 33. Re  s-
lings. 34. Kazdanga.

Stateniski. 1. Kariess. 2. Rings. 
3. Kokss. 4. Brutāls. 5. Magadana. 
6. Karietes. 9. Kargo. 13. Pūdelis. 
14. Persona. 16. Triks. 18. Butes. 
21. Vakances. 22. Sirsnīgs. 25. 
Nātre. 27. Tartifs. 28. Tirādes. 31. 
Tigra. 32. Alata.

Valodnieka Jāņa Endzelīna 150 
gadu atceri varētu sagaidīt ar 
nupat klajā nākušā akadēmiskā 
izdevuma “Latviešu valodas gra-
matika” tulkojumu angļu valo -
dā, šodien, ar grāmatas atvēr -  
ša nu nosvinot Endzelīna 141. 
dzim  ša nas dienu, sacīja Latvijas 
Zinātņu akadēmijas (LZA) aka -
dēmiķe Ilga Jansone.

Gan viņa, gan citi klātesošie uz -
  svēra, ka kopš iepriekšējās aka -
dēmiskās gramatikas - abu 
“Mūsdienu latviešu literārās va -
lodas gramatikas” sējumu - iz   do-
 šanas ir pagājuši vairāk nekā 50 
gadi un diezin vai tuvāko 20 ga  -
du laikā gaidāms jauns valodai 
veltīts akadēmisks izdevums. 
“Ta   ču ir iespējams izveidot šīs 
grāmatas versiju angļu valodā - 
tā gan ir no jauna jāpārraksta un 
jāpielāgo angliski lasošajiem,” 
sacīja Jansone.

Uz šādu soli mudināja arī Lat -
vijas Universitātes (LU) rektors Mār-
  cis Auziņš, norādot, ka pēc šā 
iz    devuma pasaulē būtu piepra  sī-
jums. “Piemēram, lietuviešu va   -
lo  das gramatika, kas angļu valo-
dā izdota divas reizes, ir biblio-
grafisks retums. Domāju, tāds 
liktenis būtu arī “Latviešu valo-
das gramatikai”, un LU no savas 
puses ir gatava tās izdošanu 
atbalstīt,” sacīja Auziņš.

LU Latviešu valodas institūta 
izdevuma “Latviešu valodas gra-
matika” idejas autore ir valod-
niece, filoloģijas zinātņu doktore 

Endzelīna 150 gadu atceri varētu sagaidīt ar 
„Latviešu valodas gramatikas” tulkojumu angļu valodā

Daina Nītiņa, bet grāmatas no   -
beiguma posmā to izstrādājis LU 
Latviešu valodas institūta pēt-
nieks Juris Grigorjevs.

Grigorjevs norādīja, ka “Lat-
vie šu valodas gramatikā” sako-
po tas jaunākās valodniecības at -
ziņas un atšķirībā no iepriekšējā 
izdevuma parādās vairākas va  -
lodniecības skolas un uzskatu 
da  žādība. “Šis ir patlaban plašā-
kais darbs, kuŗā vienuviet sako-
pots atskats uz valodu iepriekšē-
jos gadu desmitos, fokusējoties 
uz pašreizējām aktuālitātēm,” 
sacīja pētnieks.

Liepājas Universitātes asociētā 
profesore Gunta Smiltniece uz -

svēra, ka jaunā grāmata nav tā -
da kā pirms 50 gadiem izdotās. 
“Par iepriekš izdoto gramatiku  
ir iespaids, ka to ir rakstījis viens 
cilvēks, jo tā ir stilistiski gluda. 
Taču te ir jūtams, ka autori ir vai-
 rāki, un es pat nezinu, vai tas ir 
plūss vai minuss,” sacīja Smilt -
niece un piebilda, ka minētā grā-
mata diezin vai pateiks atbildes 
uz visiem jautājumiem, piemē-
ram, par to, kādā dzimtē - vīriešu 
vai sieviešu - ir sāls. “Par to tiek 
runāts jau 30 gadus, un arī šo -
reiz konkrētas atbildes nebūs,” 
teica Smiltniece.

Grāmatas autori norādīja, ka 
“Latviešu valodas gramatikā” būs 

sastopamas jaunas interpretā-
cijas un terminoloģija gan fo   nē-
tikā, gan morfoloģijā, gan sin-
tak sē. “21. gadsimts nāk ar brī-
vāku skatījumu uz valodu, un 
šajā izdevumā tas būs redzams,” 
sacīja profesore Ilze Lokmane.

Latviešu valodas gramatikā 
iz tirzātas mūsdienu, respektīvi, 
paš  reizējās vai pēdējo gadu de  s-
mitu, galvenokārt normētās jeb 
literārās valodas parādības, ņe -
mot vērā tās pastāvēšanu gan 
raks tu, gan mutvārdu formā.      
Lai pilnīgāk un vispusīgāk atklā-
tu valodas formu sistēmu, tās 
formālās struktūras, latviešu va -
lodas gramatikas aprakstā ie -
kļau ta arī fonētika, fonoloģija un 
morfonoloģija, jo valoda nevar 

pastāvēt bez runas formas un 
bez šo patstāvīgo valodniecības 
nozaŗu jautājumu izpētes nav 
iespējams vispusīgi aplūkot dau -
dzas morfēmikas, vārddari nā-
šanas, morfoloģijas un sintakses 
parādības.

Jaunā akadēmiskā gramatika 
tapusi ar valsts pētījumu pro-
grammu “Letonika: pētījumi par 
vēsturi, valodu un kultūru” un 
“Nacionālā identitāte (valoda, Lat-
vijas vēsture, kultūra un cil vēk-
dro šība)”, LU un Latvijas Zi   nāt nes 
padomes financiālu at  balstu. Gra-
matika izstrādāta LU Latviešu va  -
lodas institūtā, pie  saistot kā LU, tā 
arī citu augstskolu akadēmisko 
per sonālu. To izdevis LU Akadē -
mis kais ap  gāds.

Jānis Endzelīns

Liepājas Ziemeļu kapsētā 6. martā notika Latvijas Pagaidu valdī -
bas bruņoto spēku pirmā komandieŗa pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas brīdis,  lai 95. gadadienā kopš pulkveža nāves godinātu viņu 
kā Latvijas valstiskuma un neatkarības cīņu simbolu. 1919. gada 6. 
martā Skrundas - Saldus apkaimē aiz „pārpratuma” starp vācu un lat-
viešu daļām bojā gāja ne vien pulkvedis Kalpaks, bet arī citi virsnieki  
un kareivji. Nepilnu četru kaŗa gadu laikā Kalpaks  saņēma gandrīz 
visus apbalvojumus, ko iespējams saņemt kājnieku virsniekam. Latvijas 
valdība pulkvedim pēc nāves piešķīra Lāčplēša kaŗa ordeņa I pakāpi. 

Bauskas novadā viss marts aizrit rakstnieka Viļa Plūdoņa 140. 
gad skārtas zīmē. 6. martā, sasaistot pagātni ar tagadni, braucienā de   -
vās „Plūdoņa dzejas ekspresis”, kuŗa desmit pieturās - no novada domes 
līdz dzejnieka memoriālajam mūzejam „Lejenieki” lieli un ma zi tika 
iepazīstināti ar V.Plūdoni - personību un viņa daiļradi. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēkā līdz 15. martam apskatāma Tukuma 
mūzeja ceļojošā izstāde „Sibirijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”, kas 
vei  dota, izmantojot desmit reālu cilvēku rakstītas vēstules no 1941.       
līdz 1956. gadam izsūtījumā Sibirijā.  2009. gadā vēstules iekļautas 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģis- 
trā. Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Okupācijas mūzeju, Latvijas 
Nacionālo vēstures mūzeju, Aizkraukles Vēstures un mākslas mūzeju, 
Daugavas mūzeju, Talsu novada mūzeju un Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas mūzeju.

Ventspils mūzejā Livonijas ordeņa pilī līdz septembrim apskatā -
ma izstāde „Ventspils mūzeja latu un santimu kollekcija (1993-2013): 
divdesmit gadi kopā”. Kollekcija izveidota, lai saglabātu mūzeja krājumā 
visas monētas un banknotes, kas no 1993.gada marta līdz 2014.gada 
1.janvārim bijušas apritē Latvijā. Ir arī visas 23 viena lata monētas ar 
Lat  vijai raksturīgām zīmēm un tēliem. Nordea banka uzdāvinājusi čet-
 ras 100 un 500 latu banknotes, kas izlaistas 1992., 2007. un 2008. gadā.

Cēsīs no 21. līdz 25. jūlijam notiks Pasaules Cēsnieku dienas, ku   -
ŗās pulcēsies cēsnieki ne vien no Latvijas malu malām, bet arī no Aust -
rā  li jas, Amerikas, Eiropas un citām vietām. Vienlaikus notiks Pilsētas 
svēt ki un ikgadējais Cēsu Mākslas festivāls.

Kuldīgas novadā paredzēts no četrām vidusskolām drīzumā iz -
veidot divas. Vienai no tām plānots izcīnīt Valsts ģimnazijas statusu. 
Pilsētā ir arī sākumskola un Mākslas un humānitāro zinību pamatsko-
la. Ar katru gadu skolēnu skaits samazinās, tāpēc skolas ir spiestas 
konkurēt pat ar Rīgas ģimnāzijām, uz kuŗām tiek sūtīti bērni arī no 
Kuldīgas. Savukārt novada pagastos paredzēts saglabāt lauku pamat-
skolas un filiāles, kamēr vien būs pietiekams skaits skolēnu, lai viņi 
varētu sekmīgi pabeigt 9. klasi un spētu turpināt izglītību vidusskolā  
vai profesionāli techniskās skolās. 

Jelgavas pilsētas dome nolēmusi pilsētas 1. pamatskolu pievienot 
Jelgavas 2. internātpamatskolai, jo krasi samazinās skolēnu skaits. Kopš 
(2011./2012. mācību gada skolēnu skaits  sarucis līdz 75 skolē  niem. Šim 
procesam turpinoties, pieejamais financējums nenodrošina izglītības 
kvalitātes paaugstināšanu skolēniem ar speciālām vajadzī bām. 

Latvijas Archaiologu biedrība šogad pirmo reizi izvēlējusies Gada 
pieminekli. Par to kļuvis senais Veckuldīgas kuršu pilskalns Kuldīgas 
pievārtē. Senāk tas bijis novada centrs aptuveni 10 ha platībā. Iespējams, 
ka te meklējamas arī vikingu pēdas. Līdz ar Mežotni, Jersiku un Tērveti 
tas reiz bijis viens no ievērojamākiem Latvijas senajiem administrātīvi 
polītiskajiem centriem. 

Balvu novada Bērzkalnes pagasta iedzīvotāju Albertinu Šumilu 
100. dzimšanas dienā 6. martā ar ziediem un laba vēlējumiem sveica 
tuvinieki, novada un pagasta vadība. Lielākā mūža daļa  pavadīta 
Bērzkalnē, bet pēdējos gados arī meitas dzīvoklī Gulbenē. Par veselību 
jubilāre nesūdzas.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Anna Ābele, Arnolds Ābele, Māra un 
Jānis Abermaņi, Andrew Āboliņš, Juris 
Āboliņš, Ēriks Ābols, Juris Abrenietis, 
Biruta un Dzintars Abuli, Jānis Ada-
movičs, Irma Aivars, Pēteris Aizupītis, 
Zelma un Juris Alksnīši, Anda un Alan 
Allen, Ivars Ambats, Velta Anast, 
Herberts Andersons, Gunārs Andersons, 
Eduarda Angiolini, Leontīne Anstrats,  
Kristīne Anstrats-King, Biruta Anthony, 
Māris Antons, Baiba un Egīls Apeļi, 
Dace un Gundars Aperāni, Vilma 
Apinis, Daina Apple, Ilma un Džems 
Apsīši, Egons Āre, Dzidra un Ivars 
Ārumi, Gaida un Guntis Auļi, Nilss 
Aume, Pēteris Auzers, Irēne un Vol-
demārs Aveni, Gatis Avotiņš, Dzintra 
un Andrejs Baidiņi, Brigita Balaram, 
Gunta Ballin, Oļģerts Balodis, Vilnis 
Balodis, Lidija un Vilnis Baloži, Inta un 
Edgars Bāri, Līga Bauer-Hoy,  Maija un 
Vilnis Baumaņi, Andrejs Bēdelis, Gu -
nārs Bekmans, Ilze un Ivars Benki, 
Antra Berger, Biruta Bergmane, Viktors 
Bergmanis, Nikolajs Berkholtz, Solveiga 
Bermanis, Dace Berton, Laurie Bērziņš-
Lyall, Aldis Bērziņš, Edgars Bērziņš, 
Evarists Bērziņš, Ilze Bērziņš, Jānis 
Bērziņš, Juris George Bērziņš, Anita un 
Vilnis Bērziņi, Irma Berzinskis, Biruta 
Bībelnieks, Līvija un Jānis Bičevski, 
Silvija un Gunārs Birkerti, Vera Birn-
baums, Anna Birums, Vita Bite, Aina 
Blāķe, Barbara Blāķis, Lūcija Blatchens, 
Uldis Bluķis, Anda Bockis, Vilma Bolš-
teins, Dzintra Bond, Rota un Gunārs 
Boršteini, Edīte Bosch, Vija Bowles, 
Elza Brachman, Armands Brachmanis, 
Judīte Brachmanis, Henry Brahlitis, 
Edith Brauķis, Maija Braunfelds, Jans 
Braželis, Ārija Breikšs, Sigurds Brīv-
kalns, Ina Brolis, Alexander Brokāns,  
Ieva Broks, Andrejs Brošs, Uldis Brošs,  
Ināra un Valfrīds Brozovski, Guntis 
Bruns, Diāna Budy, Juris Buņķis, Alda 
Buresh, Gaida Burvis, Gunārs Cace, 
Andris Camerota, Marģers Caune, 
Māra un Ojārs Celles, Aivars Celmiņš, 
Vidvuds Celtnieks, Maija Cepure-Zem-
mels, John Cigusis, Juris Cilnis, Aija un 
Olafs Cimermaņi, Diāne Citron, Ērika 
Clawson, Anita Collister, Anda Cook, 
Dagmāra Cowan, Māra un Raymond 
Croissant, Rita un Marģers Cubiņi, 
Gunārs Cukurs, Peter Cybulskis, Vera un 
Georgs Dāboli, Mārtiņš Daiga, Pēteris 
Dajevskis, Pārsla un Ilmārs Daliņš, 
Staņislava un Ēriks Dambergi, Vera un 
Ilmārs Dambergi, Dzidra Zeberiņa-
Damerel, Oskars Daņilovs, Ingrīda un 
Imants Dankeri, Anna un Don Dauksti, 
Sarmīte Davidsons, Ērika DeLong, 
Markus Delvers, Pēteris Delvigs, Paulis 
Dermanis, Dace Dīķis, Andrius Dilba, 
Rasma Dinbergs, Anita Dittrich, Maija 
Downing, Aina Dravniece-Galēja(†),  
Rita Dreimanis, Rita Drone, Ilga Du -
dziak, Linda un Mārtiņš Duhms, Biruta 
un Staņislavs Duļevski, Uldis Duļevskis, 
Māra Dumond, Baiba un Ilmārs Dum-
pji, Susan un Egons Duņēni, Ruta un 
Andris Dzelmes, Sigrida un Visvaldis 
Dzeņi, Paulis Ēcis, Inta un Harry 
Eckerson, Ragnars Eggerts, Andrejs 
Eglīte, Gunta un Lauris Eglīši, Ruta un 
Helmuts Eichenfelds, Iveta un Indulis 
Eilandi, Līga un Imants Ejupi, Rasma 
Ekmanis, Irēne un Juris Ercumi, Velta 
Erdmanis, Paul Erikson, Dagmāra 
Ernstsons, Andrew Ertmanis, Malda 
Farnham, John Ferliņš, Anda Finan,  
Rasma un John Finlayson, Ina Fogels, 
Jānis Forrester, Anna Foster, Anda 
Foster, Diāna Francis, Edīte un Robert 
Franklin, Elmārs Freibergs, Ingrid 
Freidenbergs, Vallija Freimanis,  Maiga 
Bušs-Friess, Lilija un Jānis Gabliki, 
Daina Gailis, Vilnis Gailītis, Ieva un 
Viesturs Gāles, Irma un Jānis Galēji, 
Dace Galen, Nora un Ivars Galiņi, Anna 
Gargantiel, Mary un Dzintars Gend-
rikovi, Dzidra Ģērmanis, Vilnis Ģiga, 
Baiba Gillard, Elita Gobiņa, Līga Gon-
zalez, Aija Gotti, Gunārs Gozītis, Dace 

LIELS PALDIES AMERIKAS
LAT VIEŠU APVIENĪBAS 

LABVĒĻIEM, KAS PAGĀJUŠAJĀ 
GADĀ ATBALSTĪJA

ALAs DARBU!
TIE IR:

Blaumanis un Jānis Grāmatiņš, Pēteris 
Graube, Andris Graudiņš, Inese un 
Ivars Graudiņi, Ārija Grauss, Maria 
Grāvis, Astrīda Greco, Karen Greever,  
Maija Grendze, Ināra Grigolats, Ilze 
Grīnbergs, Marta Grīnbergs, Maija 
Grīnbušs, Māra un Marģers Grīni, 
Liesma un Vitauts Grīnvaldi, Vera un 
Vitauts Grīnvaldi, Gunta un Andrejs 
Grīšļi, Ausma Grīviņš, Inta un Andrejs 
Groti, Vera Grotuss, Gunar Grubaums, 
Baiba Grūbe, Gunta un Gunārs Grūbes, 
Inta un Andris Grundes, Iveta un Alvis 
Hāgeļi, Skaidrīte Hāgelis, Austra Han-
son, Ilga Harper, Ilga Harrington, Ieva 
Hartman, Gunta Harvey, Skaidrīte 
Hartfield, Anita un Daumants Hāzneri, 
Uldis Heisters, Ivars Heniņš, Inese un 
Edvīns Hincenbergi, Gerald Hirsch, 
Silvija Hoag, Uve Hodgins, Eve Hohly, 
Aija Horton, Vija Hosp, Nadīne Hum-
mel, Ilze Ibrahim, Maija un Imants 
Ikstrumi, Vilis Inde, Terēze un Roberts 
Inveisi, Edīte Irbe, Astrīda un Vilnis 
Jakobsons, Gunārs Jakobsons, Lilija 
Jakob sons, Dzintra un Jānis Janavs, 
Janīna Jankēvičs, Ilga Jankovskis, An -
drejs Jansons, Māris Jēgeris, Līga un 
Ilgvars Jēkabsoni, Steen Jergensen, Ruta 
Jostsons, Ivars Jozus, Anita un Māris 
Juberti, Gunta un Juris Jurbergi, Lisa 
Kahraman, Anita Kaire, Ēriks Kākulis, 
Ints Kaleps, Elmārs Kalnaraups, Andrejs 
Kalniņš, Dagmāra un Ilmārs Kalniņi, 
Arturs Kalniņš, Dorothy un Imants 
Kalniņi, Marija Kalniņš, Valda Levy-
Kalniņš, Milda Kalve, Ilze un Jānis 
Kancāni, Anna un Viktors Kancāni, 
Ēriks Kārkliņš, Marcel Kārkliņš, Karen 
un Jānis Karpi, Kristaps Keggi, Bertrams 
Keire, Diāna Kelley, Juris Kelley, Biruta 
un Herbert Kelley, Vilma Ķempe, Ro -
berts Ķeņģis, Valdis Ķeris, Dace Ķez-
bers, Sonda Killen, Inta Kipper, Deanna 
Kirchmayer, Kārlis M. Ķirsis, Rita Kirst, 
Andrejs Kiršteins, Kaija Kiršteins, Ilona 
un Andrejs Ķīši, Andis Ķizāns, Vera 
Klasēns, Nancy un Aldis Kļaviņi, Olga 
un John Kļaviņi, Baiba un Magnuss 
Kļaviņi, Imants Klingbergs, Dzidra 
Knecht, Gaļina Kolbs, Kārlis Kopāns, 
Milda Kostecki, Ņina Kowal, Maiga un 
Edvīns Krami, Dagnija un Kaspars 
Krēsliņi, Ruta Kress, Aivars Krieviņš, 
Haralds Krieviņš, Ilga Kristapsons, Aina 
un Aleksandrs Krugi, Christine Krū-
miņš, Tija un Maigonis Krūmiņi, Tija 
Krūmiņš, Ligita un Ēriks Krūmkalni, 
Oļģerts Kubuliņš, Aija un Jānis Kukaiņi, 
Ruta Kukainis, Velta Kukainis, Dzintra 
un Vilmārs Kukaiņi, Zinta un Arvīds 
Kūlīši,  Marianne un Pauls Kupši, Irma 
un Vilis Kurmji, Vija Lacey, Dagnija un 
Andris Lāči, Ruta un Indulis Lāči, Ilze 
Lakstīgala, Veronika Lakstīgala, Pēteris 
Lapiņš, John Lapkašs, Maiga Lapkašs, 
Ivars Laviņš, Paulis Lazda, Pēteris 
Lazdāns, Herberts Lediņš, Alberts 
Legzdiņš, Jr., Jānis Leimanis, Dagmāra 
Lejnieks, Ruta Leon, Asta Lepinis, Ar -
nolds Lezdkalns(†), Asja Viviana Līders, 
Arvīds Lielkājs, Ārijs Liepiņš, George 
Liepiņš, Indulis Liepiņš, Sarma Muiž-
niece un Jānis Liepiņi, Kristīna un Jānis 
Liepiņi, Jānis Liepnieks, Sandra un 
Mārtiņš Linauti, Benita Linde, Jānis 
Lipacis, Malda Līventāls, Aina Līzen-
bergs, Silvija Lizlovs, Robert Lopez, 
Biruta Lowther, Daina un Jānis Luci, 
Ilmārs Lūsis, Gunda un Gerold Lūss-
Lūsis, Edward Mackus, Arvīds Macs, 
Juris Macs, Dace Madore, Elīze Maile-
Rimša, Biruta un Pauls Maldutis, Astra 
Māliņš, Maruta Mang, Ilga Mangolds, 
Kārlis Mantenieks, Inese Markman, 
Maija Martin, Gustavs Mārtinsons, Rita 
un Dainis Mārtinsoni, Eva Mateus, 
Peter Matthews, Biruta Mayer, Skaidrīte 
McKeag, Aija un Vidvuds Medeņi, Maija 
un Modris Medņi, John Medveckis, 
Jānis Meirāns, Daina Melbārdis, Velta 
Melnbrencis, Astrīda Meņģelis, Eliza-
beth Mezitt, Māris Mežs, Ruta un 
Aldonis Mežsēti, Nora Mičule, Ingrīda 

un Juris Miemji, Miervaldis Mieriņš, 
Vija Miezītis, Ārija Miķelsons, Valdis 
Miķelsons, Sandra Milevski, Maruta 
Mitchell, Skaidrīte Moates, Lidija Mo -
lander, Vija Morton, Inta Moruss-Wiest, 
Lalita Muižniece, Irēne Muižnieks, 
Guna Mundheim, Martha un Manfreds 
Munteri, Helmuts Mūrmanis, Dagnija 
Neimanis, George Neimanis, Ena un 
Arturs Neparti, Marija Netz, Dace Ni -
chols, Ēriks Niedrītis, Ausma Nonacs, 
Māris Nora, Arvīds Noriņš, Lidija 
Odeiko, Elga O’Dell, Vitolds Olshevskis, 
Andrejs Olte, Silvija un Juris Orles, 
Laimonis Osis, Valda Otaņķis, Egils 
Otlāns, Andrejs Ozoliņš, Dzidra Ozo-
liņš, Elita un Jānis Ozoliņi, Aija un Juris 
Ozoliņi, Benita un Gunārs Ozoli, Gun-
dega Ozols, Māra un Andris Padegi, 
Gita Padegs, Maija Paegle, Maija un 
Tālivaldis Paegles, Antra un Andrejs 
Pakalni, Gunta un Ārijs Pakalni, Ausma 
Pakalns, Jānis Paleja, Lidija Palks, Aina 
Pamovskis, Irēne Paskovskis, Māra Pa -
vārs, Agris Pavlovskis, Aija un Andrejs 
Pelšes, Avany Penaherresa, Omula Pen-
cis, Gundega un Jānis Peniķi, Dana 
Perna, Māris Persidskis, Izida Pētersons, 
Ilze Pētersons, Lidija Pētersons, Milda 
Pētersons, Selga Pētersons, Ruta Saul-
goze Petričeks, Valdis Petrītis, Nora 
Pillanders, Jaime Pinkham, Kārlis Pin-
nis, Margarita Pirro, Valds Pladars, 
Velga un Jānis Plātes, Egons Pļavnieks, 
Pēteris Plostiņš, Rita un Arnolds 
Plūdumi, Rita Podnieks, Jānis Pogulis, 
Ansis Pommers, Lūcija Zenta Pommers, 
Arnis Pone, Elga Pone, Daila un Jānis 
Pones, Gunārs Potapous,  Astra Pour-
zan, Ruta Prauliņš, Izolde Preisa, Andris 
Priede, Ēriks Priede, Rasma Priede, 
Ainis Priedīte, Ina un Elmārs Priedītes, 
Laila Prosser, Āra Pumpurs, Rita Pum-
purs, Ģirts Pupons, Guntis Puriņš, Ruta 
un Pēteris Puriņi, Oļģerts Puris, Lilija 
Purmalis, Uldis Raiskums, Katherine 
Raisz, Alnis Ramanis, Vita Ramanis, 
Andris Ramāns, Walter Rampāns, Ast rī-
da Ramrath, Ieva Rasmussen, Beatrise 
un Edvīnds Rasumi, Vija Rauda, Vija 
Reichenberger, Velta Reimanis, Vita un 
Zigurds Reineki, Vija Reinfelds, Ināra 

un Gunārs Reiņi, Inta Reinis, Janīna 
Reinsons, Austra Reiters, Sigrida Reni-
gere, Cindy Renteria, Biruta Repecka, 
Irēne un Gunārs Repini, Valdis Rēvalds, 
Beatrise Reveliņa, Benita Riekstiņš, Jānis 
M. Riekstiņš, Vera Riekstiņš, Emīlija 
Riekstniece, Gunārs Rieksts, Vizbulīte 
Ries, Jānis Ripa, Asja un Andris Ritmaņi, 
Herberts Robežnieks, Jānis Robiņš, Bri-
gita un Jānis(†) Robiņi, Laila Robiņš, 
Ilga Robinson, Zinta Rodgers-Rickert, 
Imants Roga, Ināra un Andris Rogaiņi, 
Daina Romualdi, Elga Ronis, Mirdza 
un Jānis Rosāni, Helmi Rozankovska, 
Gerda Roze, Ligija Roze, Aina Rozen-
bergs, Vaira Rozentāls, Lauris Rožkalns, 
Voldemārs Rudmanis, Dace Rudzītis, 
Dainis Rudzītis, Tālivaldis Rudzītis, Klāvs 
Rudzītis, Velga Rukuts, Ilmārs Rumpē-
ters, Aina Ruņģis, Solveiga Rush, Inārs 
Rūsiņš, Ranta Russell, Silvija Rūtenbergs, 
Inta Rūtiņš, Dzintra Sabia, Andris Sal-
nītis, Balva un Harijs Samils, Inta Sams, 
Nonna Saulītis, Laimdota Sausais, Līga 
un Wolfhart Shubach, Biruta un Gun-
tars Schultz,  Vija Schwartz, Aija Sedlak, 
Maija Sedzielarz, Stacy Sherman, Vija 
Sherman, Anita Shrederis, Ervins Sie-
mon, George Silavs, Ints Siliņš, Rasma 
Siliņš, Vera Siliņš, Dzidra Silver, Aldis 
Simsons, Fricis Sīpols, Sandra un Uldis 
Sīpoli, Regīna Sivgale Haug, Jānis 
Skābardis, Aina un Imants Skaubīši, 
Rita un Oļģerts Skostiņi, Vija Skudra, 
Marija Škutāns Netz, Maija un Juris 
Šleseri, Tālivaldis Sloka, Uldis Šmid-
chens, Andrejs Smiltārs, Irēna un Ilmārs 
Smiltiņi, Olga Šmits, Rasma Sockis, 
Liene Sorenson, Ludmila Spacs, Tomas 
Sperauskas, Dzidra un Gunārs Spiel-
bergi, Aija un Ilgvars Spilneri, Lūcija 
Sprenne, Ivars Sproģis, Biruta un Andris 
Sprūdi, Arnis Šrāders, Inta Šrāders, 
Anda Staab, Astrīda Stalis, Ilze Stalis, 
Līga Stam, Armands Staprāns, Laima 
Stede, Ivars Šteinblūms,  Helēna un Leo 
Šteinerti, Anda un Kārlis Šteinmaņi, 
Baiba Stepe, Margita Stērste, Jānis 
Strau  bergs, Aija un Andrejs Straumaņi, 
Velta Straume, Andrejs Strauss, Ojārs 
Strauss, Imants Strautmanis, Astrīda un 
Gundars Strautnieki, Edvards Strazdiņš, 

Elmārs Strazds, Uldis Streips, Salvins 
Strods, Silvija Stukuls, Maija Stumbre, 
Juris Stūris, Eleonora Šturms, Indulis 
Šulcs, Uldis Sutka, Franciska Sventeckis, 
Germania Swan, Lidija un Vitālijs 
Tarbunas, Harijs Taube, Jordis Elfa 
Teriņš, Aina Thomas, Gundars Tīlma-
nis, Apolonija un Imants Timroti, Aija 
un Andrejs Tobiss, Astrīda un Toms 
Trautmaņi, Benita Trapse, Biruta Trei-
bergs, Antoņina un Leo Trinkuni, Zaiga 
un Edvīns Tumi, Jānis Turkopūls, Daina 
un Andris Ūdŗi, Silvija Ūdris, Rita un 
Ansis Uibo, Lidija Uldriķis, Ruta Ūle, 
Ilze un Juris Upatnieki, Valentīne Upāts, 
Edvīns Upītis, Rasma Upmane, Elvīra 
Vācietis, Vita Vairogs, Juris Valainis, 
Eduards Vanags, Vilhelmīne un Vis val-
dis Vanagi, Vitālijs Vārpsaleitis, Biruta 
Vasers, Jānis Vaskis, Mārtiņš Vasmanis, 
Vija Vasques, Terēza Vāvere, Maija Veide, 
Māris Veidemanis, Aira Veiss, Dace 
Venters, Ieva Vidners, Regīna un Oļ -
ģerts Vijumi, Ivars Vilciņš, Jūlijs Vilde, 
Aivars Vilemsons, Andris Vīnakmens, 
Miķelis Visgaušs, Anna Vītoliņš, Juris 
Vītoliņš, Vitauts Vītoliņš, Laimonis 
Vītols, Milda Vītols, Elizabete Vittands, 
Anda un Kārlis Vizuļi, Inta Vodopals, 
Dobrila Vujosevic, Sandra Walter, Inese 
Watson, Renāta Whitaker, Dzidra Wil -
liams, Milija Williamsons, Judith Willis, 
Maija Wolf, Elkhonons Yoffe, Paulīne 
un Zigfrīds Zadvinski, Maija un Jerome 
Zaeska, John Zaļais, Hedija Zalāns, 
Irma Zālīte, Irēne un Aivars Zandbergi, 
Christopher Zariņš, Indulis Zariņš, Jā -
nis Zariņš, Jānis Zariņš, Olga Zariņš, 
Juris Zars, Valdis Zebauers, Ausma un 
Imants Zeidlickis, Gene Zelcs, Zigfrīds 
Zemdega, Valda Zemes arājs, Indulis 
Zempurs, Inese Zicmanis, Eduards Zie-
 diņš, Ēriks Ziediņš, Māra un Gunārs 
Ziediņi, Līga Ziemelis-Stam, Ansis Zil -
galvis, Rita Zīmulis, Māra un Ēriks 
Zirņi, Ilga Zirnis, Juris Zirnis, Lūcija 
Zirnis, Guna un Leonīds Zīverti, Lilija 
Zīverts, Manfreds Zīverts, Biruta un Jā -
nis Zommeri, Andra Zommers, George 
Zundo, Lauma un Ivars Zušēvici, Ilze 
Zutis, Laimons Zvaigzne, Andra un Jānis 
Zvārguļi, Vilnis Zvejnieks, Rasma Zvirbulis.
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D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Hancock Church (1912 Mass 

Ave, Lexington, MA)
29. martā 19:30 LOL-Laugh 

Out Loud! Labyrinth Choir 
koncerts: Dr.Anitas Kuprisas 
vadībā koris dziedās visādas 
jocīgas dziesmas! Korī dzied 
Martins Aldiņš un Krisite Skare. 
Biļetes pie ieejas $20 un $15 
(stud/sen). Info: www.labyrinth-
choir.org 

Trimdas draudzes bazn. (58 
Irving St,Brookline MA)

5. aprīlī 19:30 LOL-Laugh 
Out Loud! Labyrinth Choir 
koncerts: Dr.Anitas Kuprisas 
vadībā koris dziedās visādas 
jocīgas dziesmas! Korī dzied 
Martins Aldiņš un Krisite Skare. 
Biļetes pie ieejas $20 un $15 
(stud/sen). Info: www.labyrinth-
choir.org 

ČIKĀGA (IL)
Čikāgas latviešu biedrība 

(4146 N Elston Ave, Chicago IL 
60618), tālr.: 773-588-2085

Info: www.cikagaslatviesub-
iedriba.com 

30. martā 19:00 un 2. aprīlī 
19:45 izrādīs Aigara Graubas 
un Andreja Ēķa spēlfilmu „Dream 
Team 1935” 17. Eiropas Savie-
nības filmu festivāls Čikāgā, pie 
Gene Siskel Film Center. Info: 
http://www.siskelfilmcenter.
org/eufilmfest2014. Tur var 
iegādāties biļetes. Filma ir lat-
viešu valodā ar angļu val. titriem. 
Par filmu var lasīt: www.
dreamteam1935.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 notiek 
koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 North 7th Str).
Embassy Suites Philadelphia- 

Airport viesnīca (9000 Bartram 
Ave, Philadelphia PA 19153, 
tālr.: 215-365-4500). No 2. līdz 
4. maijam notiks ALA 63. kon-
gress. Istabas viesnīcā jāpiesaka 
līdz 15. aprīlim, atsaucoties uz 
American Latvian Association. 
Lūdzam atsevišķo biedru dele-
gātu kandidātus sūtīt pieteiku-
mus uz ALAs biroju (400 Hurley 
Ave, Rockville MD 20850) vai 
elektroniski: alainfo@alausa.
org.

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave, Lakewood 
OH 44107).

3. maijā 18:00 Rīgas koncerts 
Mīlas karuselis ar māksli nie-
kiem Anitu Grūbi, Ingūnu Kal-
niņu un Vari Vētru. Ieeja $20, 
studentiem $10, skolniekiem 
bez maksas. Jūs laipni aicina 
DV apvienība Klīvlandē!

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 West 183 

Street, Bronx,NY).
15. martā 14:00 Leģiona die-

nas atcere. Izrādīs kinorežisora 
Rolanda Kalniņa (1922) mākslas 
filmu „Akmens un šķembas”, 
jeb „Es visu atceros, Ričard!”, 
kas veidota 1966.gadā. Tā ir 
vienīgā padomju okupācijas 
laikā Latvijā uzņemtā filma par 
latviešu leģiona temu. Galve-

najās lomās Eduards Pāvuls, 
Antra Liedskalniņa, Harijs Lie-
piņš un Pauls Butkēvičs. Kino 
ļaudīm nebija iespējams filmu 
veidot, neietilpinot daudzus 
aspektus no padomju varas uz -
spiestā vēstures skatījuma. To -
mēr viņiem izdevās attēlot visai 
patiesā un simpātiskā veidā le -
ģionārus, kuŗi cerēja uz brīvas 
un neatkarīgas Latvijas atjauno-
šanu. Tā kā šī un citas talantīgā 
kinorežisora veidotās filmas 
pie    skārās padomju varas iestāžu 
uzskatā nevēlamām un pat bīs-
tamām temām, tad nereti aiz-
liedza izrādīt viņa darbus.

21. martā 19:30 Igauņu namā 
(243 East 34th St, NY,NY) ai -
cinām apmeklēt LNO Ģildes 
labdarības koncertu. LNO bas-
baritons Rihards Mačanovskis, 
Latvijas Gāzes balvas laureāts 
nominācijā labākais operas 
solists (2012) un 2013. gadā 
saņēmis Paula Saksa atzinības 
balvu. Viņa repertuārā ir dons 
Bazilio (Seviljas bārddzinis), 
Kolēns (Bohēma), Eskamiljo 
(Karmena), Fazolts (Reinas 
zelts), Leporello (Dons Žuans), 
basa partija Dž. Verdi Rek-
viēmā, Pēteris (Vilkaču man-
tiniece) u.c.. Pie klavierēm kon-
certmeistars un pavadītājs Ste-
van Nesic, paidagogs Džuljarda 
(Juilliard) mūzikas skolā, kon-
certējis Karnegi un citās zālēs. 

Ieejas karte ar iepriekšēju 
pieteikšanos $25, pie durvīm 
$30, studentiem $15, bērniem 
zem 16 g. ieeja brīva. Labvēļu 
ieejas karte $50. Lūdzu samaksāt 
pirms 18. marta, vai pieteikties 
pa tālr.: 516-319-9491, e-pasts: 
aijap@yahoo.com Lūdzam sūtīt 
maksājumus un atzīmēt, kuŗam 
koncertam, jo nākamais kon-
certs notiks

22. martā 16:00 Priedainē 
(1017 Hwy 33 East, Freehold, 
NJ) ar skanīgu nosaukumu „At -
 kušņa koncerts un balle Prie-
dainē”! Sāksies ar kokteiļu un 
atspirdzinājumu stundu, kam 
sekos koncerts, vakariņas, va -
kar tērpu modes skate Gowns by 
Valda, loterija un saviesīgs va  -
kars ar dejām. Vēlams ierasties 
vakartērpos. Dāmām ir izredzes 
nokļūt pie godalgas par pava sa-
rīgāko un interesantāko cepuri! 
Ieejas maksa $50, pie durvīm 
$60. Lūdzam sūtīt maksājumus: 
LNOG c/o Andris Padegs, 2 
Merry Hill Road, Poughkeepsie, 
NY 12603-3214. Čeku rakstīt uz: 
Latvian National Opera Guild, 
Inc. – un atzīmēt, uz kuŗu kon-
certu. Vēlams samaksāt pirms 
18. marta, lai rezervētu vietu 
pie galdiņa (8 cilvēkiem), zva-
not vai rakstot Aijai (Info pie 
iepriekšējā koncerta paziņo-
juma). Visi laipni gaidīti!

23. martā 11:30 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Ln, Yonkers NY 
10705) Dzintras Gekas doku-
mentālās filmas „Bērnības ze  me 
SIBIRIJA” Ņujorkas pirmiz-
rāde. Sekos pārrunas pie kafijas 
galda. Ieeja: ziedojumi Fondam 
Sibirijas bērni. Apmeklētāji ai -
cināti paņemt līdzi vienu dze-
joli par izsūtījuma temu nola-
sīšanai. Rīko: Ziemeļu novada 
Dāmu komiteja. Informāc. par 
filmu: http://sibirijasberni.lv/
category/filmas/ 

29. martā Salas baznīcas tel-

pās notiks LELBA Austrumu 
apgabala dāmu komiteju kon-
ference. Reģistrācija no 9:00- 
10:00. Konferences lektores: 
Elga Zālīte (vēsturniece no 
Latvijas), prāv.Anita Vārsberga-
Pāža, Linda Sniedze Taggart. 
Noslēgumā 5:00 kopīgs drau-
dzes dievk.. Sekos vakariņas, ar 
iepriekšēju pieteikšanos un 
tuvāku informāc. pie I. Beini-
ķes, tālr.: 516-293-8432, e-pasts: 
ilzebb@otonline.net 

Konferences dalības maksa 
$35, tikai vakariņām dalības 
maksa $15. Visi laipni lūgti!

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 
33713), tālr.: 727-365-7856

13. martā 14:00 literārā pul-
ciņa tikšanās. Gaidīti visi lite-
rātūras mīļotāji!

24. martā 19:00 koŗa mēģi-
nājums.

 25. martā 13:00 videoizrāde 
– Latvijas Nacionālās operas un 
baleta teātŗa 150 gadu jubilejas 
svinību koncerta ieraksta I un 
II daļa. Koncertā piedalās izcili 
operas un baleta mākslinieki. 
Redzēsim arī, kā tiek atklāts 
piemineklis leģendārajam ba -
letdejotājam Mārim Liepam. 
Kafija un cepumi. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $3. Visi laipni 
aicināti!

31. martā 19:00 koŗa mēģi-
nājums.

1. aprīlī 10:00 biedrības val-
des sēde.

1. aprīlī 12:00-13:00 būs at -
vērta bibliotēka.

5. aprīlī 16:00 48. Latviešu 
biedrības Gada svētki, kuŗos 
varēs klausīties biedrības koŗa 
dziedātās dziesmas un koklētāju 
kokļu skaņas, kā arī baudīt 
Mārītes Rubīns aukstajā galdā 
piedāvātos ēdienus, iedzert ka -
fiju vai pašu līdzi nestos stip-
rākus dzērienus. Svētku noslē-
gumā maestro Ilmārs Dzenis 
sola mums deju mūziku. Vakara 
gaitā būs iespēja izlozēt 3 vēr-
tīgus dāvanu grozus! Ieejas zie-
dojums, sākot ar $20.

8. aprīlī 13:00 videoizrāde– 
Latvijas Nacionālās operas un 
baleta teātŗa 150 gadu jubilejas 
svinību koncerta ieraksta III 
daļa. Kafija un cepumi. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $3.Visi laip-
ni aicināti!

20. aprīlī gatavojieties svinēt  
Lieldienas! Krāsojiet olas un – 
dāmas, dariniet krāšņas ce  pu res!

Latvian American Shipping 
Line paziņojums

Saiņi sūtīšanai uz Latviju tiks 
savākti aprīlī. Noteiktu datumu 
paziņosim aprīļa ziņās. Ar jau-
tājumiem griezties pie Anitas, 
tālr. :(973)-755-6565,ext.5, 
(973)-744-6565,vai tīmeklī lasl.
com

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com 

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums. 

15. martā 14:00 ZK latviešu 
skolas Draudzīgais Aicinājums. 
Pie skolas pārzines M. Lindes 
informācija un pieteikšanās, 
tālr.:408-470-8530, e-pasts: 
maa  ra.linde@gmail.com

21. martā 19:30 kinovakars, 
filma „Sapņu komanda 1935”.

30. martā 13:00 Dr.paed. 
Daces Visnolas lekcija „Latvju 
raksti”.

12. aprīlī 16:00 komponista 
Gio Saules Atskaņu koncerts.

13. aprīlī 9:30 latviešu skolas 
olu krāsošana.

26. aprīlī 16:00 LA vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi” koncerts.

DIEVKALPOJUMI 
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline MA 02445). 14. 
martā 19:00 kopīgs bostoniešu 
svētbrīdis LELBA pārvaldes un 
paplašinātās pārvaldes ietvaros, 
Trimdas dr. dievnamā. Sekos 
savstarpējas iepazīšanās un sa -
draudzības vakars, māc. Gijas 
Galiņas stāstījums par pieredzi 
Indijā, LELBA ārmisijas darbā. 
16. martā 11:00 dievk. ar dievg., 
kopīgs ar Džamaikpleinas Trīs-
vienības latv. ev. lut. dr.. 
Svētrunu teiks arhib. Elmārs 
Ernsts Rozītis, dievk. vadīs māc. 
Artis Burovs un māc. Dr. Jānis 
Keggi. Sekos sadraudzība un 
māc. Arta Burova referāts 
„LELB un padomju valsts 
attiecības okupācijas periodā”. 
23. martā 11:00 dievk. ar dievg., 
Ciešanu laika 3. svētd., māc. 
Jānis Ginters. 30. martā 11:00 
dievk., Ciešanu laika 4. svētd., 
māc. Jānis Ginters.

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale, IL 60191), tālr.: 
630-595-0143. 13. aprīlī 13:00 
Pūpolu svētd., bērnu dievk. un 
nodarbības Sv.Pēteŗa baznīcā. 
Dr. māc. Ojārs Freimanis, tālr.: 
773-818-6965, dr. pr. Inese 
Stokes, Tālr.: 708-532-3471.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa, 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). 16. martā 10:00 Ciešanu 
laika 2. svētd. dievk., sekos 
Svētdienas skolas nodarbības. 
21. martā 11:00 Bībeles stunda. 
23. martā 10:00 Ciešanu laika 
3.svētd. dievk. ar dievg., sekos 
draudzības stunda.  30. martā 
10:00 Ciešanu laika 4. svētd. 
dievk.. Dr. māc. Aija Greiema 
(Graham), tālr.: 517-614-4853. 
Ērģeln. Dr. S. Lizlova, L. Upīte, 
R. Ozoliņš un Margarete 
Thomp sen. Info: www.det-
draudze.org 

• Dienvidfloridas latv.ev.lut.
dr.: Shepherd of the Coast 
Lutheran Church (1909 Com-
mercial Blvd, Ft Lauderdale, 
FL). Šajā gadā dievk. notiks 16. 
martā 14:00, 16. novembrī 
14:00, 28. decembrī 14:00. Dr.
pr. Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050, e-pasts: makej@aol.com 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: Lut.dr. baznīca (1927 
Riverside Dr, Los Angeles, CA 
90039). 16. martā 11:00 Ciešanu 
laika 2. svētd. dievk. ar dievg., 
prāv. Kārlis Žols. 23. martā 
11:00 Ciešanu laika 3.svētd. 
dievk., māc. Aivars Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi. 16. martā 
dievk. nenotiks. 30. martā pēc 
dievk. gada sapulce.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073). 16. martā 11:00 
dievk., sekos pusdienas iesvē-
tāmo jauniešu izkārtojumā 
LELBA projektam „Priecīgas 
pēdas” – apavi bērniem un 
pieaugušajiem Kurzemē. 23. 
martā 11:00 dievk. Vilmingtonā 
ar Sv.vakarēdienu, sekos kafijas 
galds Good Shepherd bazn.
(1530 Foulk Rd-Rt.261). 30. 
martā 11:00 angļu val. dievk. ar 
Sv.vakarēdienu. 6. aprīlī 10:30 
pankūku brokastis sadraudzībā 
ar Anglikāņu draudzi. 12:00 
dievk.. 13. aprīlī 11:00 Pūpolu 
svētd. dievk. ar Sv.vakarēdienu. 
Valdes ievešana amatā. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 16. martā 
10:00 dievk. ar dievg.,sekos 
ka fija. Māc. D.Zušmanis. 23. 
martā 10:00 dievk., sekos kafija. 
Māc. Aija Graham. 30. martā 
10:00 dievk., sekos kafija. Māc. 
Aina Pūliņa. 6. apīlī 10:00 
dievk. ar dievg., sekos kafija. 
Māc. Ilze Larsen. 13. aprīlī 10:00 
Pūpolu svētd. dievk., sekos ka -
fija. Māc. R. Franklins. 18. 
aprīlī 18:00 Lielās piektd. dievk. 
Māc. R. Franklins. 20. aprīlī 
8:00 Kristus augšāmcelšanās 
dievk., sekos Lieldienu bro-
kastis groziņu veidā. Māc. A.
Pūliņa. 27. aprīlī 10:00 dievk., 
sekos kafija. Prāv. L. Zuševica.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās, 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancas ter, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@
ptd.net un emer. māc. Dr. Ar -
vīds Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). 22. martā 11:00 
dievk., sekos pilnsapulce. Māc. 
Daina Salnīte. Dr. Pr. A. Grase, 
tālr.: 860-649-1362.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Prāv. L. 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.
com, Dr. pr. S. Kalve, tālr.: 414-
536-0358. Info: www.milwau-
keedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), 
tālr.: 612-722-4622. Info: www.
mndraudze.org. 16. martā 
11:00 Ciešanu laika 2.svētd. 
dievk.,sekos sadraudzība.
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fil! Profesors JĀNIS GABLIKS
1. coetus

Dzimis 1924. gada 1. novembrī Nītaurē, Latvijā,
miris 2013. gada 22. decembrī Dedham, MA, ASV

Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienība ar skumjām
atvadās no erudītā mākslas kritiķa un ALMA ilggadējā biedra

NIKOLAJA BULMAŅA (1929-2014)

STUDENTU KORPORĀCIJA GERSICANIA
Sit tibi terra levis

Kalnu gali klusu raugās debesīs,
blāzma iet uz dusu, zvaigznes atnāks drīz.

K. Skalbe

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā Nana un draudzene

ANNA BOCKIS
Dzimusi 1914. gada 2. augustā Cēsīs,

mirusi 2014. gada 17. janvārī Glen Ridge, N. J.
Mīļā atmiņā viņu paturēs

RITA KOCERE KIRST AR ĢIMENI
UN ARIZONAS LATVIEŠU GRUPA PHOENIX’A

20. martā 11:00 Bībeles stun-
da, tiek dziļāk pētīts Marka 
evaņģēlijs. 23. martā 11:00 
Ciešanu laika 3.svētd. dievk. ar 
Sv.vakarēdienu. Būs uzruna 
bērniem un svētdienas skola. 
Dievk.kuplinās Benjamiņš Aļļe 
un Rasa Zeltiņa – trompetes un 
saksofona duets. 30. martā 
11:00 Ciešanu laika 4. svētd.
dievk., sekos sadraudzība. 6.
aprīlī 11:00 kopējais dievk. ar 
Milvoku draudzi veclatviešu 
ciemā Gleason, Viskonsīnā. Iz -
braukšana uz Gleason ar auto-
busu no baznīcas 7:00 no rīta. 
Pieteikšanās pie mācītāja Dāga. 
Ar mūsu māc. Dāgu Demandtu 
var satikties pēc dievk., kā arī 
trešdienās baznīcā no 10:00 – 
14:00 un sestdienās latviešu 
skolas laikā. Visi laipni lūgti! 
Dāga tālr.: 612-280-9333, 
e-pasts: dagdemandt@hotmail.
com

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
16. martā 15:00 dievkalpojums. 
6. aprīlī 15:00 dievk.. 9. aprīlī 
19:00 valdes sēde. 10. aprīlī 
13:00 pensionāru saiets. 18. ap -
rīlī 15:00 Lielās piektd. dievk.. 
20. aprīlī Kristus augšām cel-
šanās dievk.. Draudzes māc. 
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-851-
8281, e-pasts: rev@draudze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau-
dze.org 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn.(607 E 
7th St,Lakewood, NJ)

Īstbransvikā draudzes bazn. (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ)

16. martā 12:30 Leikvudā 
dievk. ar dievg. 23. martā 13:30 
Īstbransvikā dievk. 30. martā 
13:30 Īstbransvikā mūzikas un 
meditācijas dievk. 6. aprīlī 12:30 
Leikvudā dievk.. 13. aprīlī 13:30 
Īstbransvikā Pūpolu svētd. dievk. 
17. aprīlī 12:30 Leikvudā Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg. 18. ap -
rīlī 18:00 Īstbransvikā Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 20. ap -
rīlī 8:00 Īstbransvikā Lieldienu 
rīta dievk. Groziņu brokastis. 
27. aprīlī 12:30 Īstbransvikā 
mūzikas un meditācijas dievk. 
Māc.I.Pušmucāne-Kineyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers,NY)
Salas bazn. (4 Riga Ln, Mel-

ville, NY)
Parsippany St. Andrew Lut h-

eran Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany, NJ)

Manhatenā Seafarers&Intl 
House (123 E 15th St,NY NY)

Morristown St. Mark Luthe-
ran Church (100 Harter Rd, 
Morristown, NJ) 

Springfildā Holy Cross Lut-
heran Church (639 Mountain 
Ave, Springfield, NJ 07081)

15. martā 14:00 Manhatenā 
dievk., māc. Saliņš. 16. martā 
10:00 Jonkeru bazn. dievk.,māc. 
Saliņš. Sekos pankūku brokas-
tis. 16. martā 10:30 Salas bazn. 
dievk., māc. Saliņš. 22. martā 
10:00 Springfildā skolas ietva-
ros prezentācija ar slīdītēm  
„Staigājot Jēzus pēdās”, seko 
kafijas galds. 23. martā 10:00 
Jonkeru bazn. dievk., māc.

Saivars. 23. martā 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš. 23. 
martā 14:30 Morristown dievk.
ar dievg., māc.Saivars. 23.martā 
2:30 Parsippany dievk. ar dievg.. 
Seko: Baibas Liepiņas (LELBA 
priekšn. Laicīgā vietniece un 
LELBAL virsvaldes locekle) re -
ferāts ar foto attēliem no virs-
valdes sēdes un ceļojuma Je -
ruzalemē „Staigājot Jēzus Pē -
dās”. Iespējams, ka piedalīsies 
arī citi šī brauciena dalībnieki. 
29. martā 17:00 Salas bazn. 
Austrumu apg. dāmu kom. 
konf. dievk. 30. martā 10:00 
Jonkeru bazn. dievk., māc. 
Saivars.

• Ročesteras latv. ev. lut.
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Ro -
chester NY). 23. martā 14:00 
Ciešanu laika dievk.. Prāv. 
Oļģerts Sniedze un Linda 
Sniedze Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str). 16. martā 
13:00 dievk., pēc dievk. kafija. 
Kalpos māc. R. Franklins. Dr. 
sekretāre Vija Arins, e-pasts: 
vijaarins@yahoo.com 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 22. martā 12:00 
dievk., sekos kafijas galds un 
Draudzes gada pilnsapulce. 26. 
aprīlī 12:00 Lieldienu dievk. ar 
dievg. Kafijas galds. 17. maijā 
12:00 Ģimenes dienas dievk.. 
Kafijas galds. Prāvests Kārlis 
Žols, tālr.: 925-788-1101, e-pasts: 
kazols@msn.com. Dr. pr. Jānis 
Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 
e-pasts: kalninsis@charter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 16. martā 10:30 dievk. 
ar dievg.. Bībeles stunda. 23. 
martā 10:30 dievk. ar dievg. 30. 
martā 10:30 dievk. ar dievg. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. 
Info: www.seattlelatvianchurch.
org

• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church(35 
Furman St, Schenectady, NY 
12308). 16. martā 14:00 dievk. 
ar dievg., dz.grāmatas. Prāv. O. 
Sniedze, asistē Linda Sniedze-
Taggart. Sekos gada sapulce.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). 16. martā 
14:00 dievk., kuŗu kuplinās 
Ariana Liepiņa. 23. martā 
11:00 Bībeles stunda. 30. martā 
11:00 Bībeles stunda. 4. aprīlī 
11:00 draudzes valdes sēde 
biedrības namā. 6. aprīlī 14:00 
dievk.. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs , tālr.: 727-367-6001. 

• Toronto –- Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 

905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avo tinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā-
matu galds. Dievk. notiek plkst. 
11:00. 16. martā Ģimeņu dievk. 
ar 1.dievg. saņemšanu, sekos 
SAL Zupas pusdienas. 23. mar-
tā 9:30 draudzes pilnsapulce. 
11:30 Sv.vakarēdiena dievk. 29. 
martā dāmu komiteju konfer-
ence Salas bazn., NY. 30. martā 
Sv.vakarēdiena dievk.. Pie kafi-
jas galda sveiksim marta jubi-
lārus. 14:00 Dzintara flautu 
kvarteta koncerts. Rīko LOV. 2. 
aprīlī 19:30 padomes sēde. 4. 
aprīlī 19:00 meditācijas vakars. 
6. aprīlī Sv.vakarēdiena dievk. 
ar padomes ievešanu amatā. 13. 
aprīlī Pūpolu svētd. Sv. vakar-
ēdiena dievk. ar Kristus ciešanu 
stāsta lasījumu. 17. aprīlī 19:30 
Zaļās ceturtd. Sv. vakarēdiena 
dievk. – meditācija & sakra-
ments. 18. aprīlī 19:30 Lielās 
piektd. Sv. vakarēdiena dievk. 
20. aprīlī 8:00 Lieldienu rīta 
dievk.. Pēc dievk. Dāmu komite-

ja mīļi aicina uz tradicionālām 
Lieldienu brokastīm! Ieeja $20, 
bērniem $6. 27. aprīlī Sv.va -
karēdiena dievk.. Aprīļa jubi-
lāru sveikšana. Pēc skolas- 
LELBA jaunatnes nozares lī -
dzekļu vākšanas akcija „Prie-
cīgas pēdas”. Prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. baznīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
dze@verizon.net. Info: www.
dcdraudze.org 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: (76 Windham Rd, Willi-
mantic, CT). 15. martā 15:00 
dievk. ar dievg. Kopā ar Man-
česteras draudzi, dievk. vadīs 
māc. Daina Salnīte un archi-
bīskaps Elmārs E. Rozītis. Dr.pr. 
Vija Bachmute, tālr.: 860-644-
3268 .

• Ziemeļkalifornijas latv. lut.
dr.: 23. martā 11:00 dievk. 
Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco). 23. martā 

15:00 dievk. San Jose-Los Gatos 
(16548 Ferris Ave, Los Gatos). 
6. aprīlī 11:00 dievk. Sanfran-
cisko (425 Hoffman Ave, San 
Francisco). 13. aprīlī 11:00 Pū -
polu svētd. dievk. Sanfrancisko 
(425 Hoffman Ave, San Fran-
cisco). 20. aprīlī 11:00 Lieldienu 
dievk., 13:00 Lieldienu brokas-
tis (425 Hoffman Ave, San Fran-
cisco). Info: www.zkldraudze.
wordpress.com. Dr. sekretāre 
Una Veilande, tālr.: 408-813-
5104, e-pasts: una.veilande@
gmail.com

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us

Kārtējam avīzes numuram 
ziņas uz redakciju tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē
Latvieši gūst 
Latvijai slavu 

plašajā pasaulē
Tie ir mūsu izcilie operas māk-

 slinieki, kuŗi sajūsmina publiku 
slavenos opernamos. Tie ir Lat-
vijas koŗi, kas nemitīgi plūc laurus 
un saņem godalgas pasaules koŗu 
festivālos. Tie ir mūsu mūziķi un 
diriģenti, kas saņem suminājumus 
izsmalcinātās koncertzālēs. Tagad 
tiem pievienojas arī latviešu 
kom  ponisti, kuŗu skaņdarbi aiz-
vien biežāk tiek iekļauti slavenu 
oŗķestru repertuārā.

Latvijas vārdu pasaulē nes arī 
mūsu sportisti. It sevišķi tam ap -
liecinājumu guvām, vērojot aiz-
vadīto Ziemas olimpiadu Sočos. 
Vai ik dienu kāds Latvijas spor-
tists cīnījās, lai gūtu labus rezul-
tātus. Viņiem tas godam arī iz -
devās! Augsta kaluma medaļas 
izcīnīja mūsu bobslejisti, skeleto-
nisti un kamaniņu braucēji. Pro-
tams, vislielāko pasaules uzma nī-
bu izpelnījās mūsu valsts hokeja 
vienība. Tā sīvās cīņās ar pasaules 
hokeja milžiem iekļuva ceturt-
daļfinālā, aiz sevis atstājot „neuz-
varamo” Krieviju un pasaules vi -
cečempioni Šveici. Tikai  nedaudz 
pietrūka, lai viņi uzva  rētu arī 
Kanadu – šīs olimpiadas čem pio-
nus. Šī saspringtā Latvijas spēle 
beidzās ar rezultātu 2:1, Ka  nadai 
gūstot uzvaras vārtus spēles pē -
dējā minūtē. Ne velti Kanadas 
hokejisti pēc spēles atklāti su  mi-
nāja mūsu vienības vārtsargu 
Kristeru Gudļevski par viņa neti-
camajām spējām atvairīt preti-
nieku 55 no 57 metieniem uz 
viņa sargātajiem vārtiem.

,,Labdien, cienījamā Andreja 
Eglīša fonda vadība!

Esmu dzirdējusi par Jūsu fonda 
nesavtīgo palīdzību daudzām ģi  -
menēm, par atbalstu bērniem, 
tādēļ nolēmu sazināties ar jums. 
Lai gan dzīvoju Rīgā, man ir ne -
tieša saikne ar Andreja Eglīša 
dzimto vietu Ļaudonu, tur man 
dzīvo radinieki, mana krustmāte 
rēgulāri piedalās visos A. Eglītim 
veltītajos pasākumos, jo dzied Ļau-
 donas pagasta jauktajā korī ,,Lai 
top”, pavadīja dzejnieku pēdējā 
gaitā Ļaudonas kapos un pieda-
lījās pieminekļa atklāšanas brīdī.

Nesūrošos par grūtiem laikiem 
un smago dzīvi, jo kam gan šo -
dien ir viegli. Gribu uzticēt Jums 
savas ģimenes stāstu un raizes par 
sava vecākā dēla turpmākajām gai-
 tām viņa sirdslietā – hokejā. Pirms 
septiņiem gadiem, kad Kristeram 
bija 10 gadu, viņš sāka trenēties 
Aizkraukles sporta klubā ,,Lavīna” 
hokeja nodaļā. Treneris jau no sā   -
kuma viņā saskatīja topošo vārt-
sargu. Tolaik mēs dzīvojām Skrī-
veros un tajos laikos nokļūt uz tre  -
niņiem problēmu nebija. Kad pēc 
trim gadiem kluba darbība izbei-
dzās, treneris ieteica neatmest sa -
sniegto un turpināt treniņus Rīgas 
hokeja klubā ,,Pārdaugava.” Ap  sve-
 rot, pārdomājot un ņemot vērā to, 
ka Kristeram iestājās pusaudža ve -
cums un to, kas varētu notikt ar 
zēnu, kurš zaudētu iespēju nodar -
boties ar savu sirdij tuvo sporta 
veidu, nolēmām mainīt dzīves vietu, 
iegādājāmies uz kredita dzīvokli, 
lai zēns varētu turpināt trenēties. 
Un tā 2005./2006. gada sezonā 
Kristers atsāka treniņus un jau tika 
iedalīts hokeja klubā Rīga/LB. Tā 
kā vārtsargiem ir speciāls apģērbs 
un pārējais aprīkojums, kuru ir 
gandrīz neiespējami pārvadāt ar 
sabiedrisko transportu, bijām 
spiesti pat mašīnu iegādāties tādu, 
lai varētu palīdzēt zēnam nokļūt 
gan uz treniņiem, gan līdz sacen-
sību vietām, jo diemžēl tas jādara 
pašiem. Sākās Kristera sasniegumu 
laiks. Ģimenē piedzima otrais dē -
 liņš, abiem ar vīru bija darbs un 
tad... notika tas, ko sauc par krizi. 
Darbu zaudēja vīrs, mašīnu pa -
ņēma banka, par dzīvokli krājās 
parādi, sporta klubā jāmaksā da -
lības maksa, arī braucieni uz sacen -
sībām jāfinansē pašiem, jo sports 
arī ir nežēlīgs, bet tik ļoti, tik ļoti 
sirds bērnam ir šajā sportā. Arī 
atsauksmes no Rīgas/LB trenera 
Ginta Bisenieka un Latvijas U-20 
izlases galvenā treneŗa Andreja 
Maticina ir ļoti pozitīvas.

Es kā mamma, kura ļoti esmu 
noraizējusies par to, ka manam 
lielajam dēlam būtu jāpamet 
sports, kas tik ļoti viņam patīk, 
būtu patiesi un no sirds  pateicīga, 
ja Jūs varētu kaut nedaudz palī-
dzēt un atbalstīt šo mana zēna 
lielo sirds prieku – hokeju.”

Ar cieņu
Kristera mamma

DACE

Pēc tam sekoja vēl 
dažas vēstules

,,Ar ļoti labām ziņām Jūs traucē 
Jūsu pagājušā gada fonda stipen-
diāta Kristera Gudļevska mam ma. 
Lielā mērā pateicoties Jūsu atbal-
stam, kas tika sniegts manam 
dēlam tieši tad, kad tas bija ļoti 

nepieciešams, kad materiālie ap -
stākļi noteica būt vai nebūt sapņu 
piepildījumam hokejā, es šodien 
varu būt lepna par savu dēlu, kurš 
no 31. jūlija ir jau pilngadīgs un nu 
jau pilntiesīgs kontinentālās ho -
keja līgas kluba Rīgas Dimano 
jauniešu kluba Rīga vārtsargs.

Kristers Gudļevskis
Patīkami pārsteidza žurnālā 

Sports Illustrated ievietotais Mi -
chael Farber gaŗais raksts par olim -
piadu – The Best of the Last. Tajā 
autors vairāk nekā slejas gaŗumā 
slavē Gudļevska sniegumu. Arī 
viņam liekas neticami, ka šis jau-
 neklis, kuŗš tikai pirms pāris ga -
diem spēlēja mazpazīstamā Ogres 
hokeja vienībā Latvijā, pēkšņi var 
nonākt olimpiadas hokeja turnīra 
uzmanības centrā, tādējādi kļūstot 
par Latvijas nacionālo varoni, bet 
jau pēc 48 stundām atkal atgriez-
ties ikdienā, Tampa Bay hokeja 
vienības treniņa nometnē. Arī AP 
sporta rakstnieks publicists Jim 
Litke sumina mūsu vārtsargu ar 
gaŗu rakstu, kam dots izaicinošs 
virsraksts – Latvia’s Gudlevskis Nearly 
Breaks Canada’s Heart. Mums ir 
par ko priecāties un būt lepniem.

ĀRIJS LIEPIŅŠ,
Linkolnā

Tautiešu atbalsts
jaunajam

olimpietim
2009. gada septembrī Andreja Eg -

līša Latviešu nacionālais fonds Zvied-
 rijā saņēma vēstuli no Latvijas:

Nupat aizvadītas vairākas spēles 
sporta arēnā ar Sanktpēterburgas 
SKA-1946. Vienā no spēlēm Kris-
ters tika nominēts kā labākais spē-
 lētājs. Ļoti atzinīgus vārdus par 
Kristeru dzirdu no treneriem, 
spēles komentētājiem.

Vēlreiz no visas sirds pateicos 
Jums par īstā laikā sniegto

,,palīdzīgo roku”.
No tā dāsnuma, kas sirdī mīt,
Lai vijas viss cilvēka mūžs”

Patiesā cieņā
par Jūsu svētīgo misiju!                  

DACE

Sveicināti!
Pirms  gadiem mēs Jums lū -

dzām palīdzību, un to saņēmām. 
Mans dēls Kristers Gudļevskis 
tik ļoti gribēja trenēties hokejā, 
bet mums bija grūti laiki ģimenē. 
Jūsu palīdzība nāca īstajā laikā. 

Jūs mums palīdzējāt, tagad Kris-
  ters piedalās olimpiadā un palī-
dzēja caur sportu kopā ar komandu 
nest mūsu mīļās mazās Latvijas 
vārdu pasaulē. Cilvēki kartē meklē, 
kur atrodas Latvija, kas varenajai 
Kanādai lika nervozēt par uzvaru. 
Paldies! Jūs darāt lielu, cēlu darbu. 
Es pati tagad atrodos Irijā, bet ļoti 
ceru ka varēšu atgriezties Latvijā, 
tur man ir jaunākais dēliņš ar manu 
mammu, bet Kristers iet uz savu 
mērķi un ir Amerikā. Lai mums 
visiem veicas, un lai Jūs varat 
iepriecināt vēl daudzus Latvijas 
bērnus!”

Ar patiesu cieņu – DACE
***

Izcilu latvietes veikumu mēs ap -
brīnojam arī Linkolnā, kur vieg-
latlēte Māra Grīva pēdējos trīs 
gados ir ļoti sekmīgi startējusi, 
aizstāvot Nebraskas universitātes 
krāsas vispirms Big Twelve, bet pē -
dējos divus gadus un Big Ten kon-
 ferencēs. Viņas un Jāņa Leiša snie-
gums ir vairākkārt palīdzējis Ne -
braskai gūt ne tikai atsevišķu sa -
cīkšu uzvaras, bet arī spožas uz -
varas šo konferenču Indoor and 
Otudoor meistarsacīkstēs. 

Kaut arī NCAA noteikumi šo -
gad vairs neļauj viņiem pārstāvēt 
Nebrasku, tomēr Jānis un Māra 
sekmīgi piedalās visās atļautās sa -
cīkstēs, kā unattached sportisti. 
Vēlam viņiem labas sekmes, jo gai-
 dām Olimpiadu Brazīlijā 2016. gadā.

8. februāŗa vakarā pulcējāmies 
Nebraskas universitātes Appre-

ciat ion Banquet sarīkojumā, 
kuŗā tika godināti sportisti, kuŗi 
sasnieguši ne tikai ļoti labus 
rezultātus savos sporta veidos, 
bet arī mācībās akadēmiski at -
rodas visaugstākā līmenī (3.5 – 
4.0 grupā). Māra Grīva un Jānis 
Leitis ir viņu vidū. Nākamā 
grupā (3.0 – 3.49) atrodas arī 
Ņikita Paņkins. Aizvadītajā se -
zonā Jānim un Mārai piešķirts  
All American gods.

 Šai vakarā Māra Grīva saņē -
ma trīs ļoti nozīmīgas godalgas, 
kaut kas tāds laikam pirmo reizi 
universitātes vēsturē. Tās bija 
ALEX LAMME AWARD, WO -
MEN’S OUTSTANDING TRACK 
AND FIELD ATHLETE AWARD 
un MOST VALUABLE WOMEN’S 
TEAM PERFORMER AWARD 
par 2013. gadu. 

Alex Lamme godalga piešķirta 
pirmo reizi. To izveidojusi Lamme 
ģimene sava dēla Alekša piemi-
ņai. Viņš pag. gs. 90. gadu vidū 
bija izcils sportists mūsu uni-
versitātē. Godalgas piešķiršanas 
noteikumos ņem vērā ne tikai 
studenta atlētiskās spējas un re -
 zultātus, bet arī augsto akadē-
misko līmeni mācībās (4.0). Ne 
velti Māra ir tikusi ievēlēta par 
Team Captain divus gadus pēc 
kārtas. Māra bija ļoti laimīga un 
pateicīga Alex Lamme ģimenei 
par šo godalgu. 

Pēc banketa sarunā galvenais 
treneris Gary Pepin izteica gan-
darījumu par to, ka viņam šos 
pēdējos 11 gados ir bijusi iz -
devība strādāt ar tik daudziem 
talantīgiem Latvijas studentiem – 
Ineta Radēviča, Dmitrijs Mil-
kevičs, Artis Āboliņš, Dace 
Ruskule, Danute Ceika, Gatis 
Spunde, Natalja Zarcenko-
Callahan, Māra Grīva, Jānis 
Leitis un Ņikita Paņkins. Šajos 
gados viņi sevi apliecinājuši 
augstā līmenī ne tikai kā atlēti, 
kļūstot par All-Americans, bet 
vairākos gadījumos izcīnot godu 

Māra Grīva pēc godalgas saņemšanas ar Alex Lamme ģimenes 
piederīgajiem

būt arī par NCAA čempioniem. 
Mēs vēlam Mārai un Jānim iz -

cilas sekmes izglītībā, panā ku-
mus sportā un labus rezul tātus 
nākamajā Olimpiadā Bra zīlijā!

ĀRIJS R. LIEPIŅŠ

Prokopčukai
otrā vieta Nagojas 

maratonā
Latvijas gaŗo distanču skrējēja 

Jeļena Prokopčuka  izcīnīja otro 
vietu Japānas pilsētas Nagojas 
maratonā. Latvijas pārstāve 
42,195 km distanci veica divās 
stundās, 24 minūtēs un septiņās 
sekundēs, par 24 sekundēm pie-
kāpjoties krievietei Marijai Ko -
novalovai.

Trešajā vietā ierindojās pērn-

Pēc banketa galvenais treneris Gary Pepin, vidū, ar dažiem saviem 
atlētiem, kuŗi devuši pirmklasīgus rezultātus sportā. Pa labi no 
viņa Jānis Leitis un Māra Grīva // FOTO: Ā. Liepiņš

gada sacensību uzvarētāja māji-
niece Rjoka Kizaki, kas bija  
minūti un 19 sekundes lēnāka 
par Jeļenu.

Finišē Jeļena Prokopčuka

Šis kļuvis par ceturto visu 
laiku labāko Prokopčukas re -
zul tātu – 2005. gadā viņa Osakā 
noskrēja divās stundās, 22 mi -
nūtēs un 56 sekundēs, gadu 
vēlāk Bostonā 42,195 kilometru 
distanci veica divās stundās, 23 
minūtēs un 48 sekundēs, bet 
2003. gadā Londonā spēja no -
skriet divās stundās, 24 minūtēs 
un vienā sekundē. Prokopčukai 
šobrīd pieder piektais ātrākais 
rezultāts pasaulē šogad.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


