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VIJA ZUNTAKA-BĒRZIŅA, PBLA KF

Protesta gājiens 
Londonā pulcē ap

10 tūkstošu 
dalībniekuTERĒZE BOGDANOVAPBLA Kultūras fonda uzdevums 

ir atbalstīt latviešu kultūras sagla-
bāšanu un jaunradi un godalgot 
izcilus latviešu kultūras sasniegu-
mus un kultūras darbiniekus, kā 
arī veicināt nacionālās identitātes 
pastāvēšanu, pabalstot skolas, jau-
natni un latvisko audzināšanu.

PBLA Kultūras fondu nodibi-
nāja PBLA valde 1972. gada 16. no -
vembrī PBLA dalībnieces ir sešas 
latviešu centrālās organi zā cijas. Šīs 
organizācijas apstiprina savus 
pār  stāvjus. PBLA Kultūras fonda 
valdē. Kultūras fonda sastāvā ir 
desmit dažādas kultūras nozares.

PBLA Kultūras fonds 2013. ga  dā 
ir piešķīris atbalstu 17 projektiem 
– Latvijā, Anglijā, Kanadā un 
ASV 18 000 ASV dolaru vērtībā.

Atbalstu saņem:
XI Starptautiskie latviešu jauno 

mūziķu meistarkursi Latviešu 
mūzika un mūziķi pasaulē (Da -
ces Aperānes vadībā); 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija mechanisko trīsma-
nuāļu stabuļu ērģeļu būvei (rek-
tora Arta Sīmaņa vadībā); 

Grāmata Latvijas mākslas 
Laika grāmata, 1896-2000. (Ingas 
Bunkšes vadībā);

Latvieši pasaulē – mūzejs un 
pētniecības centrs – tīmekļa iz -
stādes sagatavošanai (Juŗa Zalāna 
vadībā);

Izstāde Displaced to this Place – 

Baltic Immigration and the DP Ex -
perience (Daces Ķezberes vadībā);

Biedrība Latvijas komponistu 
savienība – Latvijas Jaunās mūzi-
kas dienas projekta atbalstam 
(Daces Bluķes vadībā);

Vīru koris “Uzdziedāsim, brāļi” – 
koncerta turnejai Latvijā atbal-
stam (Ivara Mičuļa vadībā);

Filmas Souvenirs: Healing After 
the War tulkojuma atbalstam 
(Māras Pelēces vadībā);

Mobilā tīmekļa ceļvedis „Runā 
Rīga” – runariga.com. (Cory Avots 
McLeod vadībā);

Latviešu bērnu nometne Sid ra-
bene – Counsellor in Training pro-
 grammai (Lindas Lakatas vadībā);

Grāmatas Aspazija: Latvian poet 
in Elevated Prose tulkojuma at  bal -
stam. (Astrīdas Stahnkes vadībā);

O. Grīna Tautas mākslas mū -
zejs Gaŗezerā – vitrīnu iekār to-
šanai (Astras Reveliņas vadībā);

Manuskripts Motherhand – illus   -
trātīvā materiāla pavairošanai un 
izplatīšanai (Ritas Laimas Bēr-
ziņas vadībā);

Skoliņa Pūcītes akadēmija – 
leļļu teātŗa un studijas darbībai 
(Ineses Asermanes un Mārītes 
Senkovas vadībā);

Grāmatas Fotografija kā laika 
liecinājums sagatavošanas atbal-
stam (Induļa Zvirgzdiņa vadībā);

Dievs, Tava zeme deg skaņu 
ieraksta (1952. g.) restaurācijai 

(Andreja Jansona vadībā);
Katskiļu latviešu bērnu nomet-

nes valodas programmai – Book 2 
English – Latvian for Beginners. 
(Irēnes Jasuta Upenieces vadībā).

PBLA Kultūras fonda līdzekļi 
nāk galvenokārt no Latvijas Brī -
vības fonda, kas piešķiŗ līdzekļus 
PBLA darbībai. Tie nāk arī no 
ziedojumiem, novēlējumiem un 
centrālo organizāciju iemaksām.

*******************
Pieteikumi 2014. gada apbal-

vojumiem ir jāiesūta attiecīgo 
KF nozaŗu vadītājiem līdz šī 
gada 1. aprīlim. Veidlapas ir 
atrodamas PBLA mājaslapā 
(www.PBLA.lv). 

2014. gadā KF nepiešķirs lī -
dzekļus dažādiem kultūras pro-
jektiem, jo tie ir nepieciešami 
PBLA Kultūras fonda zinātniskās 
konferences “Latvija ārpus Lat-
vijas” sagatavošanai. Konference 
notiks no 4. līdz 7. oktobrim Rīgā, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
To papildinās koncerti Cēsīs un 
Rīgā. Papildu informācija par 
konferences norisēm sekos.

Ja vēlaties atbalstīt PBLA Kul-
tūras fonda nākotnes darbību, 
lūdzam, sūtiet ziedojumus uz 
World Federation of Free Latvians 
- Cultural Foundation, 400 Hurley 
Avenue, Rockville, MD 20850 
U.S.A., tel. (301)340-7646, e-mail: 
pblaasv@verizon.net.

American Latvian Association
Latvian Federation of Australia 

and New Zealand
Latvian National Federation in 

Canada
European Latvian Association
South American and Caribbean 

Latvian Association
Latvian Congress in Russia
March 3, 2014

The Honorable Barack Obama
President of the United States
The White House

Dear Mr. President,
The United States and the Eu -

ropean Union have ceaselessly wor-
 ked to promote pragmatic relations 
with Russia in a spirit of openness 
and transparency. By violating the 

WORLD FEDERATION OF 
FREE LATVIANS

1994 Trilateral Agreement, sig ned 
by the United States, Great Bri  tain 
and Russia, guaranteeing the so -
vereignty, independence, and ter  ri-
 torial integrity of Ukraine, Russia 
confirms once again what we have 
long known – it is not an up-front 
or reliable negotiation partner.

For fifteen years Russia has pro -
moted political instability in the 
countries that achieved indepen-
dence after the collapse of the 
Soviet Union. This focused effort 
has already led to the invasion and 
partition of Georgia and now 
Ukraine. Are the Baltic States – 
Latvia, Estonia and Lithuania next?

As the chairman of the largest 
Latvian NGO, representing 200 000 
people of Latvian descent living 
outside of Latvia, I urge you.

Mr. President, to apply every form 
of diplomatic, trade and economic 
pressures available to the United 
States to impel Russia to halt and 
reverse its aggression in Ukraine.

Violation of treaties and agree-
ments signed by the United States 
must have consequences.

Respectfully,

Jānis Kukainis, Chairman
World Federation of Free Latvians
Cc: Ukrainian National Infor-

ma tion Service
Central and East European Coalition
Joint Baltic American National 

Committee 
400 Hurley Avenue, Rockville, 

Maryland 20850-3121 tel: 301 340-
7646, e-mail: pblaasv@verizon.net

Kamēr saulainajā 16. marta pēc-
 pusdienā vienā no Londonas 
centrālajām daļām cilvēki stei-
dzās baudīt ikgadējo Sv. Patrika 
dienas parādi, laukumā pie 
Marble Arch līdzās slavenajam 
Haidparkam pulcējās tūkstošiem 

ukraiņu un citu tautību pārstāvji, 
lai piedalītos protesta gājienā uz 
Krievijas vēstniecību, paužot no -
sodījumu pret Krievijas prezi-
denta Vladimira Putina agresiju 
Ukrainā. Arī latvieši.

(Vairāk lasiet 16. lpp.)

Eiropas latviešu apvienība 
(ELA) ir ierosinājusi latviešu 
organizācijām pasaulē sūtīt 
savu mītnes zemju valdībām 
vēstules, kuŗās uzsvērts:

„Austrumeiropas valstis un 
tautas pagājušajā gadsimtā ir pie-
 dzīvojušas brutālu pakļaušanu 
gan no Padomju Krievijas, gan 
nacistiskās Vācijas puses. Vairā-
kumā gadījumu šī brutālā pa -
kļaušana notika, aizbildinoties ar 
uzbrucējas valstu pilsoņu kopie-
nas aizstāvības apsvērumiem un/
vai sarīkojot viltus plebiscitus par 
mūsu valstu aneksiju. Visos ga -
dījumos šīm aneksijām sekoja 
represijas pret iekarojamās valsts 
iedzīvotājiem. Mēs zinām arī, ka 

agresoru apetītei ir tendence 
pieaugt un ka viņu rīcībā cinisms 
un auksts aprēķins aizstāj jeb-
kādās morālās vērtības. 

Šī pieredze vairo mūsu pār lie-
cību, ka ir nepieciešama stingra 
pasaules un jo īpaši Eiropas val-
stu iejaukšanās, lai nosargātu 
Ukrainas suverēnitāti un territo-
riālo vienotību. Par Ukrainas 
tautas likteni ir tiesīga lemt tikai 
un vienīgi Ukrainas tauta de -
mokratiskā ceļā – arī par to, vai 
veidot ciešāku sadarbību ar Ei -
ropu vai Krieviju. Krievijas kaŗa-
spēka vienību ievešana Krimā ir 
kliedzošs starptautisko tiesību 
pārkāpums. Krievijai nav nekādu 
tiesību uz Krimu, līdzīgi kā 
Hitlera Vācijai nebija nekādu 
tiesību uz Dancigas koridoru.”
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(Turpināts 3. lpp.)

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

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: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301 D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

E-pasts: rigaven@aol.com

IEPRIECINI SAVU SIRSNIŅU
AR INTERESANTU CEĻOJUMU!

Mēs varam palīdzēt!

Atvadu vārdi izcilam Latvijas patriotam
Ir ļoti skumji, ka aizsaulē aiz -

gājis Ilgvars Spilners – viens no 
dižākajiem Latvijas dēliem, kuŗš 
ilgus gadus darbojās Latvijas un 
Latvijas neatkarības labā.

Ilgvars Spilners pieder to Lat-
vijas dēlu pulkam, ko varam 
saukt par “Latvijas zelta jaunat-
ni.” Šie laimīgie zēni piedzima 
brīvajā Latvijā, un nedaudzus 
gadus varēja brīvi izbaudīt mūsu 

I N  M E M O R I A M

Ilgvars Spilners
1925. gada 12. aprīlis – 2014. gada 13. marts

Mūžībā aizgājis Laika redak-
tors no 1983. līdz 1993. gadam, 
inteliģents, patriotisks un dziļi 
cienījams vīrs Ilgvars Spilners. 
Cilvēks, kas bija apveltīts ar dau -
dziem talantiem, tostarp ar asu 
un spilgtu publicista talantu. Arī ar 
izcila vadītāja dotībām – Ilgvars 
vadījis ALA un PBLA valdi, Lat-
vijas Nacionālās operas ģildi ASV, 
darbojies Latvijas Nacionālās bib -
liotēkas atbalsta fonda dibināšanā, 
Pitsburgas Latviešu biedrībā, ev. lut. 
draudzē, studentu korporācijā Fra -
ternitas Vanenica. Ilgvaram bija 
cieša pārliecība, ka „latviešu tau-
tas nākotni nevar nodrošināt ne 
ES, ne NATO, ja tai nebūs lielas, 
stipras un gaišas ģimenes.”

Laika izdevēji un redakcija iz -
saka visdziļāko līdzjūtību dzīves-
biedrei Aijai un meitām ar ģime-
nēm, visiem, kam Ilgvars bija 
tuvinieks, draugs un atbalsts.

Dusi saldi, mīļais kollēga!
TAVS Laiks      

skais to Tēvzemi un tās panā ku-
mus. Šī laimīgā dzīve pārtrūka, 
kad Latvija nokļuva okupantu 
varā.

Ilgvars Spilners piedzima Lat-
vijā, Drabešu pagastā. Jau agrā 
bērnībā viņš zaudēja māti. Ilg-
varu adoptēja, un zēns uzauga 
mātesbrāļa ģimenē.

Skolas gaitas Ilgvars uzsāka 
Rī  gas pilsētas 8. pamatskolā 

Aiz sargu ielā. Kad Rīgas pilsētas 
1. ģim  nazija pirmoreiz atvēra 
durvis tās sagatavošanas klasēm, 
Ilgvars iz  turēja pārbaudi un tika 
uzņemts šajā izcilajā skolā, ko 
tajā laika vadīja krietns Latvijas 
patriots Jānis Lapiņš. Šajā pat-
riotiskajā vidē aizritēja septiņi 
gadi, pirmie trīs – brīvās Latvijas 
gaisotnē, nā  kamie četri zem 
okupantu ķetnas. Taču skolas 
zēnu patriotiskais gars nepazu-
da, lai gan daži no viņiem tika 
apcietināti un iznīcināti.

Kad beidzot apklusa II Pa  sau-
les kaŗa trokšņi, Ilgvars Spilners 
bija nonācis Rietumvācijā. Vi  ņam 
lai  mējās: Erlangenā – bēgļu DP 
no  metnē – Ilgvars iepazinās ar 
jau  ku latviešu meiteni Aiju Dūku. 
Abi iestājās  Erlangenas universi  -
tātē, kur Ilgvars studēja ķīmiju, 
Aija – farmaciju. 1949. gada 19. 
martā viņi apprecējās un drīz 
izceļoja uz ASV. Bostonā palī-
dzīgu roku sniedza Aijas tēva 
brālis, un jaunieši drīz varēja 
tur pināt studijas – šoreiz arī 
Aija kopā ar Ilgvaru studēja 
ķīmiju. Abi ieguva BA gradus. 

Vēlāk Pitsburgas universitātē 
Ilgvars ieguva ķīmijas doktora 
gradu par darbu organiskās ķī -
mijas pētījumos. Viņš uzsāka 
zi  nātnisko darbību Melona 
insti tutā Pitsburgā, kam sekoja 
30 gadi pētniecībā lieluzņēmumā 
Gulf Oil Co. 

1983. gadā, kad Ilgvars pen-
sio nējās, laikraksta Laiks īpaš-
nieks Helmars Rudzītis aicināja 
viņu Laika  redaktora amatā, jo 
redaktors Artūrs Strautmanis vē -
lējās pensionēties. Ilgvara pla šā 
saska re ar latviešiem ārpus Lat-
vijas, kā arī ar Brīvās pasaules 
vadošajiem polītiķiem palīdzēja 
jaunajā darbā.

Ilgvara Spilnera darbs Latvijas 
neatkarības atgūšanas cīņā iz   cē-
lās ar zināšanām, rūpību, dros-
mi, neatlaidību un sirsnību.
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// FOTO: Maija Zaeska

Ir radusies vienreizēja iespēja 
vienam/ai latvietim/ei strādāt 
deviņas nedēļas Kongresa bib-
liotēkā 2014. gada vasarā. Kon-
gresa bibliotēkas Eiropas no -
daļa meklē latviski runājošu 
darbinieku, kas strādātu ar 
latviešu krājumu. Amerikas 
latviešu apvienība atbalstīs pie -
ņemto kandidātu ar $3000 sti-
pendiju. 

Stipendijas darbs ir vispusīgs 
un interesants. Stipendiātam 
paredzēts aprakstīt un iegrā-
matot vairāk nekā 80 Latvijas 
karšu no 1800. līdz 1970. ga -
dam. Stipendiāts strādās ar lat -
viešu periodiku, kas atrodas 
Kongresa bibliotēkas krājumos. 
Darbā paredzēts salikt katalogu 

Kongresa bibliotēka (Library of Congress) 
piedāvā darba iespēju 2014. gada vasarā

ar norādēm par latviešu mate-
riāliem, kas atrodas gan Kon-
gresa bibliotēkā, gan archīvos 
un citās iestādēs ASV. Stipen-
diāts arī palīdzētu referenču 
bibliotekāriem.

Stipendijas darbs paredzēts 
Kongresa bibliotēkas Eiropas 
nodaļā, Vašingtonas, DC pilsētā. 
Stipendiātam paredzēts strādāt 
no jūnija sākuma līdz augusta 
sākumam – 9 nedēļas 40 stun-
das nedēļā. Stipendiātam jābūt 
ASV pilsonim vai arī Latvijas 
studentam, kas šobrīd studē 
ASV vai aizgājušā gada laikā 
beidzis studijas. Prakses darba 
padomdevēji ir Grant Harris, 
Eiropas nodaļas vadītājs, un 
Regina Frackowiak, Latvijas 

referenču materiālu biblio-
tēkāre.

Stipendijas darba pieteikšanās 
anketa ir atrodama ALAs mājas 
lapā, Izglītības nodaļas sadaļā. 
Stipendijas darba pieteikšanās 
anketu ar atsauksmēm lūdzam 
nosūtīt elektroniski līdz 15. ap -
rīlim Amerikas latviešu apvie-
nības Izglītības nozarei, Andrai 
Zommerei: azommers@sbcglo-
bal.net. ALAs Stipendiju komi-
sija izskatīs visus kandidātu 
pieteikumus un proponēs kva-
lificētākos Kongresa bibliotē-
kas darbiniekiem tālāk izvēr tē-
šanai. 

ANDRA ZOMMERE
ALA Izglītības nozares vadītāja

Šovasar XIV Latviešu dziesmu 
svētkos Kanadā, kas notiks 
Hamiltonā, latviešu tautastērpu 
skate būs veidota ar kāzu temu. 

Aicinām jūs visus piedalīties 
šajā kāzu uzvedumā – vai nu kā 
kāzu viesus, vai arī skatītājus. Ja 
jums ir pieejams skaists, etno-
grafiski pareizs latviešu tau-
tastērps un vēlaties piedalīties 
uzvedumā, lūdzu atsūtiet mums 
īsu aprakstu par šo tautastērpu 

Tautiskas kāzas Dziesmu 
svētkos Hamiltonā

(no kuŗa novada, kas to darinājis 
(ja zināms) u.t.t.) un bildi, kuŗā 
to varam redzēt visā greznumā. 

Aprakstu un bildi sūtiet līdz 
30. aprīlim pēc adreses: 

ZANE VAGNERS
112 Beechwood Ave.
Toronto, Ontario, Canada 
M2L 1J7
Varat sūtīt arī uz e-pastu: 
zanev@rogers.com

Ielūgums uz kāzām!
Laipni lūdzam Jūs piedalīties

mūsu mīļās Baibas un dārgā Juŗa kāzās,
2014.g. 5. jūlijā, plkst. 11os no rīta

Dziesmu svētkos Hamiltonā

Lai arī Mineapoles tautasdziesmu ansamblis gatavojas 
CD atklāšanai un koncertam 29. martā, viņi atlicina 

laiku lasīt LAIKU.
Visiem derētu lasīt LAIKU!

Paziņojums no
LR vēstniecības ASV

2014. gada 24. maijā Latvijā 
notiks kārtējās Eiropas Parla-
menta vē  lē  šanas, kuŗās Latvijas 
pārstāvībai Eiropas Par lamentā 
jāievēl astoņi deputāti.

Tiesības piedalīties Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās ir arī Lat-
vijas pilsoņiem, kuŗi dzīvo ār -
valstīs. Šie vēlētāji vēlēšanās var 
piedalīties, balsojot pa pastu.

ASV dzīvojošie vēlētāji (Lat-
vijas pilsoņi) var pieteikties pasta 
balsošanai Latvijas vēstniecībā 
ASV līdz 12. aprīlim (vai līdz 
24.aprīlim pasta balsošanas ie -
cirknī Rīgā, Elizabetes ielā 57, 
Ārlietu ministrijas Konsulārā 
departamenta telpās).

Pieteikties pasta balsošanai var 
personiski vai nosūtot iesniegu-
mu pa pastu (pase nav jāsūta). 
Pieteikumi ASV sūtāmi (līdz 12. 

aprīlim) uz: Embassy of Lat via, 
2306 Massachusetts Avenue, NW, 
Washington, DC 20008, USA. 
Atgādinām vēlreiz, ka pase nav 
jāsūta.

Pielikumā: veidlapa ”IESNIE-
GUMS BALSOŠANAI PA 
PASTU.”

Uz Jūsu norādīto adresi ne 
vēlāk kā 1. maijā tiks izsūtīta 
reģistrēta vēstule no Latvijas ar 
balsošanas materiāliem un in -
formāciju par kārtību, kādā iz -
darāma balsošana. Uzmanīgi iz -
lasiet informāciju un ievērojiet 
norādījumus!

Papildus informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/lv/usa/
consular/EP-velesanas/

LATVIJAS VĒSTNIECĪBA
ASV

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2014. gada krāsainajā Lieldienu numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 11. aprīlim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Atvadu vārdi izcilam Latvijas patriotam
No 1972 līdz 1975. gadam viņš 

ar lielu ener ģiju vadīja Amerikas 
latviešu ap  vienību, pēc tam sešus 
gadus – Pasaules Brīvo latviešu 
apvienību. Nebija viegli, jo Lat-
vijas okupanti nemitīgi darbojās, 
lai traucētu un apturētu apvienību 
patriotisko darbību. Ilgvars ap -
meklēja latviešu centrus visā pa -
saulē, pie  dalījās daudzās konfe-
rencēs, kur skanēja brīvības sau-
cieni apspies tajām tautām. 1980. 
gadā Mad ridē, Spānijā, viņš kā 
PBLA vadī tājs pārstāvēja trim-
das latviešus Starptautiskajā Cil -
vēktiesību kon ferencē, kas savu-
kārt noritēja, vadoties no 1974. ga -
da Helsinku konferences lēmu-

miem, ko to  reiz parakstīja ASV un 
arī Pa  domju Savienības pārstāvji.

1982. gadā nāca klajā Ilgvara 
Spilnera grāmata These Names 
Accuse, kuŗā ierakstīti to Latvijas 
pavalstnieku vārdi, ko varmācīgi 
deportēja uz Sibiriju.

1998. gadā Rīgā nāca klajā  Ilg-
vara Spilnera grāmata ”Mēs uz  va -
rējām!”, kuŗā, kā viņš pats raksta, 
„cik iespējams, chronoloģiskā 
gājumā aprakstīti notikumi, dar-
bības un cerības, kas saistījās ar 
trimdas baltiešu un sevišķi lat-
viešu kopīgiem centieniem atgūt 
Baltijas valstu neatkarību.” 

Neskatoties uz plašo darbību po -
lītiskajā laukā, Ilgvars Spilners ir 

bijis apzinīgs un labs vīrs un tēvs. 
Ar Aiju laulībā ir pavadīti vairāk 
nekā 60 gadi,  uzaudzinātas divas 
meitas – Kristīna un Baiba, kuŗas 
abas ir apprecējušās ar latviešu 
vīriem un katra ir uz  au dzinājusi 
divus latviski runājošus bērnus. 

Pēdējos gados Ilgvars Spilners 
cieta no neārstējamas slimības un 
13. martā šķīrās no šīs pasaules.

Paldies Ilgvaram Spilneram par 
pašaizliedzīgo darbu Latvijas labā!

Paldies arī par personisko drau-
 dzību un sirsnību, ko mēs,  Rīgas 
pilsētas ģimnazijas absolventi, 
Ilgvara klases biedri, gadiem ilgi 
esam vienmēr izjutuši!

ANDRIS RITMANIS
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„Mēs esam atbildīgi,
lai pasaulei nepazustu latvieša gena”

Floridas St. Pētersburgas
Latviešu biedrībai jauna valdeGUNĀRS LIEPIŅŠ

Sietlas Latviešu namā 21. feb-
ruārī viesojās Valters Nollen-
dorfs, lai pastāstītu par Latvijas 
Okupācijas mūzeja Rīgā Nākotnes 
nama projektu.

Mēs nevaram noteikt
ne laiku,

nedz vietu,
saulei kur tecēt,

kur mēnesim skriet.
Un tas jau nav vajadzīgs,

ja vien
pasaulē
varam

cits citam
gaŗām

nepaiet.
/Valters Nollendorfs/

Emeritētais profesors Valters 
Nollendorfs ir Latvijas Okupācijas 
mūzeja biedrības valdes priekš-
sēdis, šī mūzeja ārlietu direktors, 
kas lielāko daļu sava mūža veltījis 

Latvijas vēsturiskās atmiņas sa -
glabāšanas un skaidrošanas dar-
bam Latvijā un ārzemēs. V. Nol-
lendorfa darbdienas aizrit, veido-
jot jauno Okupācijas mūzeja eks-
pozīciju un vadot ekskursijas gan 
izciliem ārvalstu viesiem – ka  ra-
ļiem, prinčiem un prezidentiem, 
gan latviešu skolēniem, lai vēs tu-
riskā atmiņa vienmēr būtu dzīva. 
Par nopelniem Latvijas vēstures 
populārizēšanā Valters Nollen-
dorfs 2012. gadā saņēmis Pa  sau-
les brīvo latviešu apvienības balvu.

Profesors izsaka bažas par pē -
dējā laikā Latvijā notiekošiem 
padomju laika glorificēšanas mē -
ģinājumiem. Vairāki sabiedrībā 
pazīstami cilvēki, piemēram, kom-
ponists Imants Kalniņš, žurnālists 
Juris Paiders, polītiķis un Saeimas 
deputāts Jānis Urbanovičs inter-
vijās ir atļāvušies noniecināt Lat-
vijas valsts pirmās neatkarības laiku, 
rādīt okupāciju kā pašu sagata-
votu pāreju uz padomju režīmu vai 
slavināt jaukos padomju laikus, 
kad „nemaz jau tik slikti nebija”. 
Runājot par padomju laikiem, 
kad, piemēram, medicīnas pakal-
pojumi bija par brīvu, apzināti 
tiek aizmirsti simtiem tūkstošu 
cilvēku, kuŗi izsūtījumā vai poli t-
ieslodzīto nometnēs nesaņēma 
nekāda veida medicīnisko palī-
dzību vai tika turēti badā. V. Nol len-
 dorfs uzskata, ka šī ir īpaši bīs ta ma 
tendence. Viņš atgādina bijušā 
ASV valsts sekretāra padomnie-
ka Pola Goubla (Paul A. Goble) 
teikto: „Jau tagad pārāk daudz lat -
viešu ir aizmirsuši, ka viņu ta -
gadne un nākotne ir apdraudēta, 
ja viņi neuzturēs dzīvu Latvijas 
valsts statusu, tādas valsts, kāda 
tā bija 1918. gadā.” P. Goubls pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
ir bijis viens no Latvijas aktīvā-
kajiem atbalstītājiem. Goubls uz -
skata, ka neviens nevar paredzēt 
Latvijas ģeopolītisko situāciju pēc 
20 gadiem. Iespējams, ka Rie  tum-
valstu atbalsts varētu mazināties, 

tādēļ ir svarīgi uzturēt latviešu 
nacionālo apziņu, valsts konti-
nuitātes jeb turpināšanas ideju. 

Valters Nollendorfs ir pārlie ci-
nāts, ka šo ideju iemieso arī 
Okupācijas mūzeja Nākotnes 
na ma jaunais projekts. Mūzeja 
pārbūves projekta autors ir archi-
tekts Gunārs Birkerts. Mūzeja 
ēkas galvenā ideja ir tumšā un 
gaišā kontrasts ēkas ārējā veidolā. 
Ideju par tumšo atveidos esošā 
ēkas fasāde ar nosūbējušām vara 
plāksnēm, uz kuŗām laiks ir at -
stājis savas pēdas, bet gaišumu 
radīs jaunā piebūve ar gaišas 
krāsas akmens plāksnēm. Gala 
siena paredzēta caurspīdīga, kas 
pēc architekta domām nozīmē 
atklātību un skaidrību kā vienu 
no svarīgākajiem dzīves princi-
piem. Mūzeja jaunā ēka ir ne 
vien tumšā un gaišā, bet arī 
pagātnes un nākotnes pretstats. 

Jaunā ekspozīcija būs emocio-
nālāka, drāmatiskāka un interak-
tīvāka. Profesors Nollendorfs uz -
skata  –  mūzeja apmeklētājiem pēc 
iespējas vairāk jāliek vēsturi 
izjust un piedzīvot. Jaunā ekspo-
zīcija no vecās atšķirsies arī ar to, 
ka vairāk tiks uzsvērta Latvijas 
militārā okupācija un pretošanās 
padomju varai. Liela uzmanība 
būs pievērsta arī atsevišķu cilvēku 
likteņstāstiem, kā arī nacionālai 
simbolikai, kas cilvēkiem bija tik 
svarīga Gulaga nometnēs. Eks-
pozīcija būs vizuāli iespaidīgāka, 
piemēram, pašā telpas centrā būs 
novietots Vorkutas nometnes 
sargtorņa makets. Vorkuta ir pil-
sēta pašos Krievijas ziemeļos, 
kur atradās soda nometne po -
lītieslodzītajiem. Dodoties aug šup 
pa kāpnēm, apmeklētāji varēs 
apskatīt dziedošo Baltijas ceļu, 
kas bija sākums Latvijas neatka-
rības atgūšanai. Baltijas ceļš vei-
dots kā projekcija uz sienas, tā 
katram ļaus izjust arī zināmu 
klātbūtnes efektu. Kad mūzeja 
ekspozīcija būs izstaigāta un ap -

skatīta, apmeklētāji varēs paka-
vēties Klusuma telpā, lai pārdo-
mātu mūžības jautājumus. V. Nol-
lendorfs ir pārliecināts, ka Oku-
pācijas mūzejam ir un būs liela 
loma ne tikai Latvijas vēstures 
skaidrošanas darbā ārvalstu vie-
siem, bet arī vēsturi zinošas un 
patstāvīgi domāt spējīgas jaunās 
paaudzes audzināšanā, jo „mēs 
esam atbildīgi, lai pasaulei nepa-
zustu latvieša gena.” Okupācijas 
mūzeja pārbūvi plānots pabeigt 
2015. gadā.

Tikšanos ar Valteru Nollen-
dorfu rīkoja Latviešu biedrība 
Vašingtona pavalstī. Biedrības 
priekšsēde Sarmīte Dāvidsone 
pateicās profesoram Nollendor-
fam un pasniedza ziedus gaišā 
,,nākotnes” krāsā. Klātesošajiem 
bija iespēja uzdot jautājumus, uz 
kuŗiem profesors labprāt atbildēja.

Aicinām ziedot
Okupācijas mūzejam:

In the USA: please write checks 
payable to OMFA, Ilze Resnis, 
10930 Nollwood Drive, Chardon, 
OH 44024, USA. Donations are 
exempt from income taxes.

In Canada: please write checks 
payable to LRDF (Latvian Relief 
and Development Fund) with a 
note that the donation is for the 
Occupation Museum. Send check 
to Dagnija Staško, 16 Elterwater 
Ave, Nepean, ON K2H5J2. Re -
ceipts for Canadian income tax 
purposes will be provided.

In Australia: please send checks 
to Ināra Graudiņa, 141 Darley 
Road, Randwick, NSW 2031.

In the UK: please send cheques 
to the Museum’s representative 
Inese A. Smith, 36 Fairmount 
Drive, Loughborough, LE11 3JR, 
or the “Latvian Educational 
Foundation”, Catthorpe Manor, 
Catthorpe, Leicestershire LE17 
6DF.

Kā jau tas noteikts biedrības 
statūtos, Floridas St. Pētersburgas 
Latviešu biedrības valdi jāpār vē  lē 
ik divus gadus. Nominācijas ko   mi-
 tejas priekšniece Aija Nor berga 
gadskārtejā biedrības piln sapulcē 
ziņoja, ka šogad jāpār vēlē visi val -
des locekļi, izņemot priekšnieku, 
sekretāri un sarī ko jumu vadītāju, 
kas tika pārvēlēti pagājušā gadā. 
Viņa tālāk pa  skaidroja, ka jauni 
kandidāti uz šiem svarīgajiem 
posteņiem nav pieteikušies un ka 
atteikšanās do  kumenti no iepriek-
šējās valdes lo  cekļiem nav saņemti, 
tāpēc viņa pilnsapulcei ieteica no -
minēt   vi  sus iepriekšējos valdes lo -
cekļus, ko pilnsapulce ar lielu en -
tūziasmu vienbalsīgi atbalstīja. 
Tā, ļoti demokratiski un ar ak  la-
māciju 2014. g. 1. marta pilnsa-
pulcē tika ievēlēta jauna (vecā) 
biedrības valde.

Sarmīte Dāvidsone pasniedz puķes Valteram Nollendorfam
// FOTO: Inta Vīste

// FOTO: Floridas St. Pēters-
burgas Latviešu biedrības 2014. 
gada valde No kr.: priekšsēža 
vietnieks un nama saimnieks 
Juris Epermanis, “Ziņas” redak-
tore un kasieres palīdze Gun-
dega Vilemsone, sarīkojumu 
vadītājas palīgs Richards Rollis, 
saimnieciskais vadītājs Ivars 
Rubīns, biedrzine un biblio te-
kāre Mārīte Prāvs, sarīkojumu 
vadītāja Dace Kupača-Hohlova, 
biedrības priekšnieks Gunārs 
Liepiņš, sekretāre Irisa Kaup-
mane, emeritus priekšnieks 
Ilgvars Norbergs, dāmu komite-
jas priekšniece Mārīte Rubīna, 
kasiere Irēne Āre, revīzijas 
komitejas palīgs Olafs Cimer-
manis, nominācijas komitejas 
priekšniece Aija Norberga, 
dāmu komitejas palīdze Irēne 
Ezeriņa un revīzijas komitejas 
priekšsēdis Daumants Viks
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EDGARS
ZARIŅŠ

Skats uz pilsētas centru no baznīcas torņa

Dīpītis vai dievputniņš 

(Turpinājums sekos)

O. Kalpaka piemiņas diena ŅujorkāVILNIS VĪKSNE

Pulkv. O. Kalpaka un Atsevišķās 
Studentu rotas piemiņu 9. martā 
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 
Jonkeru dievnamā rīkoja Ņujor-
kas Daugavas Vanagi un Ņujorkas 
Korporāciju kopas.

Sarīkojumu ievadīja mācītāja 
Juŗa Saivara svētruna. Dievkal po-
jumu kuplināja mūziķi Michelle 
Tippets (soprāns), Kārlis Vilciņš 
(fagots) un Inese Ceederbaums 
(klavieres, ērģeles), atskaņojot E. 
Zeisl,  B. Skultes, J. Mediņa un A. 
Dvoržāka skaņdarbus. Pēc kon-
certa sarīkojuma vadītājs K!K!N! 
vice-sen. Fil! Juris Bērziņš no -
lasīja K!K!N! seniora Fil! Viļņa 
Vīksnes uzrunu.

„Katru gadu marta sakumā mēs 
pieminam pulkvedi Oskaru Kal-
paku, Kalpaka Atsevišķo bataljo nu 
un studentu rotu, kas cīnījās šī 
bataljona sastāvā,” teica V. Vīksne. 
„To mēs darām, lai godinātu cī -
nītājus, kas 1918./19. gadā de  vās 
cīņā par brīvu, neatkarīgu Lat-
vijas valsti, jo līdz tam laikam, līdz 
pat 20. gadu simtam mums, lat vie -
šiem, nebija pašiem savas valsts. 
Kas tad bija noticis 1918./19. ga  dā? 
Bija beidzies Pir mais pasaules 

kaŗš, bija sabru kušas četras im -
perijas: Vācija, Austrija, Krievija un 
Turcija un to dinastijas: Hohen-
zollernu, Hābs burgu, Romanovu 
un Ottomanu. No sabrukušo im -
 periju drupām savas galvas pa  cē  la 
tautas, kas gadu simteņiem no 
valdošiem tirāniem tika apspies-
tas un pra sīja sev neatkarību un 
brīvību. Mums radās liels palīgs 
un aiz  stāvis – Amerikas prezidents 
Wood row Wilson, kuŗš Versaļas 
miera konferencē 1918. gada 1. 
maijā 11 punktos proponēja šīm 
tautām dot brīvību.

Un tā brīvas kļuva Somija, Bal-
tijas valstis, Polija, Čechoslovakija, 
Balkānu valstis un arī Ukraina, 
kas gan spēja pastāvēt tikai divus 
gadus, jo nevarēja pretoties liela-
jam krievu-boļševiku pārspēkam. 
Situācija Latvijā bija līdzīga: vācu 
armija bija sabrukusi un atkāpās, 
bet no Austrumiem Latvijā spie-
dās iekšā boļševiki. Un tad, šajā 
kritiskajā situācijā, Latvijas Pa -
gaidu valdība uzticēja Kalpakam 
dibināt Nacionālos bruņotos spē -
kus, lai varētu cīnīties par Latvijas 
brīvību ar ieročiem rokās. To 
viņš arī ar panākumiem iesāka 

darīt, bet nelaimīgā pārskatīšanās 
kaujā ar Landesvēra Borcha ba -
taljonu krita kopā ar saviem virs-
 niekiem: kapt. Grundmani, vltn. 
Krievu un ltn. Srinderu. Šie ka -
ŗavīri brīvības sauli neieraudzīja 
un uzvaras augļus neieguva, bet 
tos ieguva citi, kas nāca pēc 

viņiem, bet šo vīru varoņu slava 
dzīvos mūžīgi, jo nav lielākas 
mīlestības par to, kā atdot savu 
dzīvību par saviem biedriem un 
par savu tautu!”

Pēc “Dievs, svētī Latviju!” no -
dziedāšanas sekoja LR vēstnieka 
ANO Jāņa Mažeika akadēmiska 

runa. Pēc tradicionālā “Gaudea-
mus igitur” nodziedāšanas Viļņa 
Klimana, Lett., vadībā, klātesošie 
vēl pakavējās pie S!K!K! sarū pē-
tiem kafijas un uzkodu galdiem.

Piedāvājam lasītājiem J. Ma -
žeika runu (saīsinātu).

(Turpinājums 6. lpp.)

(Turpināts no Nr. 11)

Techniskā ģimnazijā 
Ferdenē pie Aleras upes 

Oldenburgas Techniskā ģim na-
zija Ferdenes pilsētiņā pie Aleras 
upes (Verden am Aller) sagatavo ja 
tikai zēnus tālākai izglītībai uni ver-
sitātēs inženieŗu zinātnēs. (2000. 
gados, strādājot ar DP albuma bil-
dēm, atradu, ka techniskajā ģim-
nazijā agrāk bija mācījušās arī 
divas meitenes.)  

Mans tēvs un viņa draugs, skolas 
direktors, būdami būvinženieŗi, no -
lēma,  ka arī es mācīšos būvinže-
nieŗa zinības. Tomēr vēlāk Ame-
rikā es izvēlējos inženieŗu mechā-
nikas fakultāti. Mācību stundas 
bija ļoti intensīvas, sākās astoņos 
no rīta un ar maziem ēdienreižu 
pārtraukumiem ieilga līdz vēlai 
vakara stundai. Skolā nodarbības 
notika arī sestdienās līdz trijiem 
pēcpusdienā. Šāda veida dienas 
gaita nozīmēja, ka izpriecām un 
palaidnībām nebija daudz laika, 
mēs tomēr atradām laiku abiem.

Izpriecas un
nedarbi Ferdenē

 Ferdenes pilsēta un apkārtne 
ir pazīstama kā zirgu audzēšanas 
rajons. Mūsu skola atradās kādrei-
zējās vācu kavalērijas kazarmās. 
Sakarā ar to vasarā katru svēt die nu 
notika zirgu lēkšanas sacensības, 
kuŗas mēs varējām noskatīties 
caur sētu par brīvu.

Toreiz Aleras upes ūdens vēl bija 
samērā tīrs, ne tāds, kādu es to 
redzēju 2003. gadā. Vasarā svēt-
dienas mēs bieži pavadījām, sau-
ļojoties un peldoties otrpus pil sē-
tas. Upes straume nav pārāk 
strauja, bet bija jāuzmanās, lai tā 
mūs neaiznestu līdz sagrautā tilta 
paliekām. Drošsirdīgie labākie pel-

dētāji saderēja, ka viņi var pār pel-
dēt upi un straume viņus neie ne sīs 
tilta lūžņos. Es nekad to nemēģināju.

Abi kaŗā uzspridzinātie tilti 
bija atvietoti ar pagaidu tiltiem. 
Mums, grupai palaidņu, patika 
saskaņotā kopsolī soļot pa tiltu 
un šādā veidā tiltu iešūpot. Mēs 
jau toreiz nezinājām, ka tā mēs 
tiltu varējām sagraut.

Vienā mūsu kazarmu daļā dzī-
voja angļu okupācijas kaŗavīri. 
Otrpus upei bija pļava un parks, 
kur viņi veda savas vācu drau dze-
nes uz randiņiem. Vācu puišiem tas 
nepatika, un viņi randiņus visādi 
traucēja. Angļi atriebās. Vienreiz 
gadījās, ka arī mūsu puikas da -
būja pāris zilumu.

Nometnei ielas pretējā pusē 
bija kino, bet tas maksāja naudu 
un kuŗam no mums bija nauda... 
(Šis kino vēl ir turpat 2003. gadā.) 
Turpretim militārais kino pilsētas 
centrā bija par brīvu, bet tur filmas 
rādīja angļu valodā, ko mēs toreiz 
vēl nepārvaldījām. Mēs pārlieci-
nājām vācu sargu pie durvīm, ka 
dīpīšiem pieder okupācijas armi-
jas tiesības, un skatījāmies filmas.  
Šis kinoteātris tagad ir pārbūvēts 
par veikalu.     

Katru reizi, kad es iedodu sa  vam 
sunītim Munchie gabaliņu maizes, 
kas apsmērēts ar riekstu sviestu 
(peanutbutter), viņa pēc kumosa 
apēšanas tik smieklīgi ar mēli mē  -
ģina nolaizīt no virslūpas tur pie-
 lipušo sviestu. Es atceros pirmo 
reizi, kad pats ēdu riekstu sviestu. 
Pats par sevi saprotams, ka tas 
pielipa man virs mutes, un kā es to 
skrāpēju nost ar pirkstu!

IRO (International Refugee Or -
ganization) ik trīs mēnešus kat ram 
skolniekam izsniedza vilciena brīv-
 biļeti, lai varētu aizbraukt un ap -
meklēt savus vecākus viņu pamat-
nometnēs. Ar to nepietika. Vecā kie 

skolnieki ātri izgudroja viltību un 
iemācīja to mums citiem. Vilci e-
nam iebraucot Ferdenes stacijā, 
vajag iet pa peronu prom no sta-
cijas tur, kur bija ielas pār brauk-
tuve, tādā veidā nenododot lieto-
to biļeti. Pēc tam biļetes datumu 
viltoja, un skolnieks varēja ap -
meklēt savus vecākus biežāk. 

Reiz, kad braucām mājās, pie-
dzīvojām gadījumu, kas izklausās 
kā nošpikots no kāda piedzīv oju-
mu romāna. Vilciena nodaļā, kur 
mēs, četri puikas, sēdējām, ienāca 
divas meitenes. Mēs viņas latviski 
aprunājām un nolēmām, ka nav 
vērts ielaisties ar „fricenēm”, tā mēs 
saucām vācu meitenes. Olden bur-
gas stacijā, kur bija lielas latviešu 
DP nometnes, viņas izkāpa ar 
piezīmi skaidrā latviešu valodā: 
„Mēs neesam „fricenes”!”



LAIKS 2014. ga da 22. marts – 28. marts6

Par Ukrainu un Latviju domājot
nevēlēšanos sadarboties ar tām, 
piemēram, ANO Ģenerālsekre-
tāra pārstāvis tika ar spēku iz  rai-
dīts no Krimas, EDSO novērotāju 
virzienā pat tika raidīti brīdinā-
juma šāvieni, kad viņi mēģināja 
iekļūt Krimā.

Kāpēc Krievijas 
rīcība pret Ukrainu 

ir bīstama? 
Pasaule dzīvo starptautisko tie-

sību ietvarā, ko veido līgumi. Krie -
vijas Federācija pat nav mēģinā-
jusi atspēkot, ka pēdējo nedēļu 
laikā ir pārkāpusi ANO Statūtus, kas 
no ANO dalībvalstīm prasa strī  du 
risināšanu mierīgiem līdzekļiem 
un nepieļauj spēka pielietošanu, 
apdraudot citas valsts territoriālo 
integritāti vai neatkarību. Spēka 

starptautiskās sabiedrības noso-
dī jumu, Krievijas akciju tirgus 
vienas dienas laikā zaudēja 10% 
vērtības jeb 50 miljardus USD. 

Latvijas valdība dara visu no sa  vas 
puses iespējamo – iesaistoties dis -
kusijās un lēmumu pieņem ša nā gan 
ES Ārlietu ministru sanāk smēs, gan 
Eiropadomē 6. martā, gan NATO 
diskusijās. Valsts prezi dents, Saeimas 
priekšsēdētāja, Mi   nistru prezidente 
un Ārlietu ministrs 1. martā izpla-
tīja kopīgu paziņojumu par Krie-
vijas iejauk šanos Ukrainā, 6. martā 
Saeima pieņēma paziņojumu, kas 
nosoda Krievijas agresiju Ukrai nā. 
Arī pirms šīs krizes Latvija at  bal-
stījusi Ukrainas centienus, pie-
mē ram, atbalstot ES Asociācijas 
līguma parakstīšanu. Latvijas ār -
lietu mi  nistrs E. Rinkēvičs bija 
viens no ES Ārlietu padomes 

ES ir vienojusies par 11 miljar du 
EUR palīdzības paketi Ukrainai.

ES ir nolēmusi vienpusēji atvērt 
savu tirgu Ukrainas precēm, vēl 
pirms stājies spēkā Padziļinātais 
brīvās tirdzniecības līgums 
(DCFTA), kas Ukrainai nozīmē 
jaunas eksporta iespējas.

ES ir gatava palīdzēt Ukrainai 
veidot gāzes savienojumus, mazi-
 not atkarību no Krievijas piegā dēm.

NATO ir apturējusi NATO-
Krievijas Federācijas pirmās ko -
pīgās misijas plānošanu.

NATO ir apturējusi jebkādas 
ierēdņu tikšanās ar Krieviju.

NATO pārskatīs visu sadarbības 
spektru ar Krieviju.

NATO pastiprinās sadarbību 
ar Ukrainu, t. sk. ar kopīgām mā -
cībām.

EDSO komisāre nacionālo mino-
ritāšu jautājumos A. Tora ir bijusi 
Krimā un publiski paziņojusi, ka 
Krimā jāuztraucas par ukraiņu 
un Krimas tatāru situāciju, bet 
krieviem nekas nedraud ne 
Krimā, ne pārējā Ukrainā.

40 EDSO militārie novērotāji 
cenšas iekļūt Krimā, ANO Ģenerāl-
sekretāra pārstāvis R.Serrijs bija 
Krimā, bet tika piespiests doties 
prom.

ASV un Kanada ir noteikusi 
ieceļošanas aizliegumu KF pār-
stāvjiem, kas iesaistīti agresijā 
pret Ukrainu.

ES-KF attiecības un NATO-KF 
attiecības ir lielā mērā iesaldētas. 
Gan ES, gan NATO vadītāji ir 
pauduši – ja Krievija nepārtrauks 
situācijas saasināšanu, sekos nā -
kamie soļi. 

Ko mēs varam 
mācīties no 

Ukrainas situācijas? 
Ir pierādījies, ka KF ir gatava 

ignorēt savas starptautiskās saistī-
bas un līgumus, ja tas atbildīs tās 
interesēm un ja radīsies iespēja. 
Latvijas drošības garants ir mūsu 
dalība NATO un ES. Šāda garanta 
Ukrainai nav. Lai mēs pie šīs ga -
rantijas tiktu, mēs esam pacietīgi 
strādājuši un arī maksājuši cenu. 
Cena ir bijusi gan sāpīgas ekono-
miskās reformas, gan polītiska 
„cena”. Ne vienmēr mūsu labi gri -
bošie patriotiskie spēki ir sapra tu ši, 
kāpēc Latvijas valsts speŗ vienu vai 
otru nepopulāru soli (piemēram, 
KF militāro pensionāru paturē-
šana Latvijā, Valsts valodas likuma 
saskaņošana ar starptautiskajām 
cilvēktiesību institūcijām, nepil-
soņu naturālizācija), kāpēc ātri 
netiek izveidota tāda Latvija, kādu 
grib vairākums, ar daļu Latvijas 
sabiedrības īpaši nerēķinoties. Ja mēs 
tā būtu darījuši, mums draudētu 
Ukrainai līdzīgas problēmas. 

Vienlaikus mēs konsekventāk par 
Ukrainu esam integrējuši savu sa -
biedrību, it īpaši,  – stiprinot lat-
viešu valodas zināšanas. Šodien 
būtu grūti Latvijā sastapt jaunieti, 
kas nerunā latviski, un daudzi ir 
pilnīgi brīvi iekļāvušies latviskā 
vidē. Vienlaikus nav datu, ka viņi 
būtu zaudējuši savu dzimto valo-
du vai kultūru. 

Ko varam darīt un 
kas jādara tālāk?

Mums jāturpina skaidrot mūsu 
vēsturi starptautiski. Kā pierāda 
pretlikumīgā KF spēka pielieto-

šana Krimā un gatavotā Krimas 
pievienošana Krievijai, skaidrība 
par to, ka 1940. gadā Latvijā bija 
okupācija, ir vajadzīga nākotnei, 
nevis pagātnei.

Latvijai kā atbildīgai NATO da -
lībvalstij ir svarīgi palielināt aiz -
sardzības budžetu līdz 2%. Tāds 
arī ir Latvijas valdības plāns.

Mums lēnām un pacietīgi jā -
turpina saliedētas Latvijas sabied-
rības veidošana, izvairoties no sa -
steigtiem radikāliem lēmumiem.

Visbeidzot, mums ir svarīgs de -
mokrātiskas valsts tēls, jo citādi 
nedraugi izveidos mūsu valstij 
„nacistu” tēlu. Ir svarīgi nepieļaut 
provokācijas Latvijā, ko varētu 
izmantot Latvijas nedraugi, kuŗu 
iespējas „informēt” ir nesalīdzi nā   mi 
plašākas par mūsējām. Latvijas 
valsts nav loterijā vinnēta, tāpēc 
nedrīkstam bezatbildīgi ar to 
eksperimentēt. 

Šajā sakarā jārunā par 16. martu, 
kad tiek atzīmēta Latviešu leģiona 
piemiņa. Katru gadu 16. martā ir 
bijuši gājieni pie Brīvības piemi-
nekļa, godinot Latviešu leģiona 
kritušos. Mēs kā Latvijas pārstāvji 
esam aizstāvējuši šīs miermīlīgās 
pulcēšanās brīvības, taču ir sva-
rīgi arī turpmāk nepieļaut nekādu 
provokāciju iespējamību. 

Valdības ministru klātieni pie 
Brīvības pieminekļa mūsu ne  drau gi 
var izmantot pret mums. Ne mi -
nistrs, ne vēstnieks nav privāt per -
sonas, bet ar savu klātbūtni pār stāv 
Latviju. Piemēram, marta bei gās 
plānoju apmeklēt Ukrainas pār-
stāvniecības ANO rīkoto Tarasa 
Ševčenko piemiņas pasākumu 
arī tāpēc, lai līdz ar citu valstu 
vēstniekiem parādītu mūsu soli-
dāritāti ar Ukrainu. 

Latvijas valdības ministri pie 
Brīvības pieminekļa dodas ofi ciā-
lajās ceremonijās – 11. novembrī, 
18. novembrī, 4. maijā. Citos da -
tumos šo soli var pārprast vai ne -
pareizi interpretēt. Latvijas valsts 
Otrā pasaules kaŗā bija okupēta, 
Latvija nepiedalījās kaŗadarbībā kā 
valsts. Leģiona kritušie ir Latvijas 
dēli, kas bija iesaukti svešā armijā, 
tāpat kā Latvijas dēli bija tie vīri, 
kas piespiedu kārtā kaŗoja Sar ka-
nās armijas rindās. Latvijas valsts 
ministra piedalīšanos pasākumā 
pie Brīvības pieminekļa var iz -
mantot kā „pierādījumu”, ka Lat-
vija bijusi nacistiskās Vācijas sa -
biedrotā, nevis tās okupēta valsts. 
Nedrīkst pieļaut kļūdas, kuŗas 
varētu izmantot mums nelabvēlīgi 
propagandisti. 

Ko varat darīt jūs, 
tautieši ASV?

Jums ir iespēja piedalīties pasā-
kumos Ukrainas atbalstam. Zinu, 
ka Amerikas baltieši ir piedalī ju-
šies ukraiņu organizāciju rīko ta jās 
demonstrācijās, un aicinu būt 
gataviem to darīt arī turpmāk. 
ASV administrācija ir spērusi 
daudzus soļus Ukrainas atbal-
stam, un ir svarīgi, lai arī baltiešu 
organizācijas to novērtētu.

Aicinu turpināt palīdzēt veidot 
stabilu, drošu un plaukstošu Lat-
viju: nāciet rudenī balsot Saeimas 
vēlēšanās! Kā Kalpaks cīnījās ar 
ieročiem rokās, tā šodien atkal 
cīnāmies par to pašu, iespējams, 
citā veidā, taču mums jābūt mo  d-
riem un gudriem, lai ieroči 
nebūtu vajadzīgi.

O. Kalpaks, kuŗš krita pirms 95 
gadiem, apliecināja gatavību au  g-
 stākai idejai ziedot visu, arī savu 
dzīvību, situācijā, kad pozitīvam iz  -
nākumam bija grūti noticēt. Lat vi -
jas brīvības ideja ir mūžīgi ak  tuāla, 
taču veids, kā tā jāaizstāv, mainās.

Šodien aktuālākais, par ko ru -
nāt saistībā ar Latviju, ir runāt par 
Ukrainu. Ja Latvijas kaimiņvalsts 
Krievija ieved savus bruņotos 
spēkus citas savas kaimiņvalsts – 
Ukrainas – territorijā, apdraudot 
tās neatkarību, suverēnitāti un 
territoriālo integritāti, mums ir 
pamats būt satrauktiem. Ukrainas 
drošība ir arī mūsu drošība.

Mēģināšu sniegt ieskatu par to, kas 
notika Ukrainā, ko dara starp  tau-
tiskā sabiedrība, ko no tā varam mā -
cīties un ko mēs visi varam darīt.

Kas notika? 
Pēc Ukrainas iedzīvotāju vai-

rāku mēnešu miermīlīgiem pro-
testiem pret prezidenta V. Janu-
koviča lēmumu neparakstīt Aso-
ciācijas līgumu ar Eiropas Savie-
nību (kas būtu Ukrainu tuvinājis 
Eiropai), pēc policijas vardarbības 
arī protestētāji sāka pretoties. Pre -
zidents V. Janukovičs zaudēja leģi-
timitāti un 22. februārī aizbēga no 
valsts. Ukrainas Parlaments izvei-
doja pagaidu valdību un noteica, 
ka 25. maijā būs prezidenta vēlē-
šanas. Šādos apstākļos Ukrainas 
Krimas autonomijā, kuŗā izvietota 
Krievijas Federācijas (KF) Melnās 
jūras flote, „pēkšņi” sākās bažas, 
ka sāksies krievu asinsizliešana; 
27. februārī „pēkšņi” parādījās vie -
nādās uniformās tērptas, labi or -
ganizētas „pašaizsardzības vienī-
bas”, kas, bruņotas ar modernā-
kajiem ieročiem, kādi ir Krievijas 
Federācijas armijas rīcībā, ieņē ma 
Krimas pašvaldības parlamentu, 
kuŗa deputāti 27. februārī zem 
anonimu kaujinieku stobriem 
„lūdza KF prezidenta palīdzību”, 
pārņēma savā kontrolē daudzus 
svarīgus Krimas objektus, kā arī 
aplenca Ukrainas bruņoto spēku 
bazes Krimā. KF prezidents V. Pu -
tins lūdza KF Federācijas pado-
mes piekrišanu bruņoto spēku 
izmantošanai Ukrainā „tautiešu 
aizsardzībai no dzīvības bries mām”, 
ko vienbalsīgi saņēma 1. martā; 
visbeidzot aizbēgušais prezidents 
V. Janukovičs 3. martā lūdza KF 
prezidentu ievest spēkus. Savu-
kārt 6. martā Krimas parlaments 
lūdza Krimu pievienot Krievijas 
Federācijai, ko zem KF spēku 
stobriem „apstiprinātu” referen-
dums 16. martā. 

Krimas aneksija tiek īstenota, 
par formālitātēm īpaši nesatrau-
coties, – vispirms ārvalsts spēki tiek 
ievesti, un pēc tam tiek organizēts 
”lūgums tos ievest”. Turklāt mūs 
aicina neticēt savām acīm – Krie-
vijas oficiālie pārstāvji turpina ap -
galvot, ka pa Krimu nesaimnieko 
KF bruņotie spēki, bet vietējās 
„pašaizsardzības vienības”. 

Kopš KF bruņoto spēku iesaistes 
sākuma tā arī nav publiskoti fakti, 
kas liecinātu, ka Krimas krievu 
tiesībām vai dzīvībām patiešām 
būtu bijis reāls apdraudējums. Ja 
šādas bažas būtu, Krievijas inte-
resēs būtu nodrošināt pēc iespējas 
plašāku ANO, EDSO un Eiropas 
Padomes cilvēktiesību ekspertu 
klātieni Krimā, taču šobrīd šo or -
ganizāciju pārstāvji sastopas ar 
Krimu kontrolējošo spēku pil nī gu 

Jānis Mažeiks // FOTO: G. Aperans
lietošana citas valsts territorijā 
bez ANO Drošības padomes piln-
varojuma ir nepieņemama – un 
Drošības padome nav devusi šādu 
pilnvarojumu Krievijas Federācijai.

Krievijas rīcība pārkāpj arī virk  ni 
divpusējo līgumu ar Ukrainu. Krie -
vija ir īstenojusi agresijas aktu pret 
savu kaimiņvalsti un, atšķirībā no 
1940. gada, šodien starptau tis ka-
jās tiesībās ir viennozīmīgi skaidrs, 
kas ir agresija, jo to 1974. gadā 
definēja ANO Ģenerālā asambleja 
rezolūcijā „Agresijas definīcija”. 
Starp tajā uzskaitītajiem agresijas 
aktiem, kas ir saskatāmi situācijā 
Krimā, jāmin „Valsts bruņoto 
spēku iebrukums citas valsts ter-
ritorijā vai jebkāda militāra oku-
pācija, lai cik īslaicīga tā būtu”, 
„citas valsts bruņotu spēku īste no ta 
ostu vai krastu blokāde”, „Valsts 
bruņoto spēku, kas atrodas citas 
valsts territorijā ar šīs valsts pie -
krišanu, izmantošana neatbilstoši 
līguma nosacījumiem”, „valsts īste-
nota vai atbalstīta bruņotu bandu, 
grupu, nerēgulāro formējumu vai 
algotņu sūtīšana, kuŗi īsteno spēka 
darbības pret citu valsti”.

Ko dara 
starptautiskā 

sabiedrība?
Kopš 28. februāŗa notikušas jau 

piecas ANO Drošības Padomes 
sēdes, kuŗās KF rīcība saņem aiz-
 vien asāku nosodījumu. Iesaist ī-
jušies pasaules līdeŗi – ASV Pre -
zidents B. Obama, Vācijas kanc-
lere A. Merkele, ANO Ģenerāl sek-
 retārs Bans Kimūns. Šai ie  saistei 
ir bijis zināms efekts, jo KF izbei-
gusi „pēkšņās mācības” tiešā Uk -
rainas un Baltijas valstu robežu 
tuvumā, kuŗās bija iesaistīti 
150 000 cilvēku, palēninājusies 
Krimas pārņemšana. Reaģējot uz 

sasaukšanas ierosinātājiem 20. 
feb  ruārī, kad ES mēģināja novērst 
V. Janukoviča spēka struk tūru 
vardarbības es  kalāciju. 

Arī mēs esam saņēmuši sa  bied-
roto atbalstu. Par to liecina gan ASV 
viceprezidenta Dž. Baidena zvans 
prezidentam A. Bērziņam 5. martā, 
gan ASV Prezidenta B. Obamas 
zvans trijiem Baltijas valstu pre -
zidentiem 8. martā. Ne mazāk sva-
 rīgs par šo simbolisko atbalstu ir 
konkrētais atbalsts mūsu drošībai 
– kopš 6. marta seši papildu ASV 
iznīcinātāji patrulē un sargā Bal-
tijas valstu gaisa telpu.

Ko starptautiskā 
sabiedrība konkrēti 

dara, lai palīdzētu 
Ukrainai?

Pašlaik tiek pakāpeniski pastip-
rināts starptautiskais spiediens, lai 
panāktu Krievijas iesaisti polītis-
kā/diplomātiskā risinājumā un 
palīdzētu Ukrainai. 

ES ir nobloķējusi V. Janukoviča 
un 17 viņam pietuvināto perso nu 
kontus. Tas nozīmē, ka nauda, 
kas ir nolaupīta Ukrainas tautai, 
tiks atdota, kā arī, ka par šo 
naudu nevarēs rīkot provokācijas 
pret Ukrainu. 

Latvija papildus šos cilvēkus 
pa  sludināja par persona non 
grata, kas tiem nozīmē aizliegu-
mu ieceļot Latvijā.

ES un tās dalībvalstis nepie-
dalīsies G8 sanāksmē Sočos šo -
va sar. Tas ir trieciens Krievijas 
starptautiskajam prestižam.

ES ir apturējusi sarunas ar KF 
par vīzu atvieglojumiem, par 
kuŗiem Krievijai ir liela interese.

ES apturējusi sarunas ar KF par 
jauno ietvarlīgumu, kas būtu attīs-
tījis sadarbību ļoti daudzās jomās.

JĀNIS MAŽEIKS, Latvijas vēstnieks ANO
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Window on Eurasia:
Putin’s Failure in Crimea

Sadziedāšanās rada prieku arī aukstumā

PAUL GOBLE

 JĀNIS J. DIMANTS, Jr., M.D.

Staunton, March 12 - Russian 
President Vladimir Putin and his 
supporters in Moscow and the 
West are explaining and justify-
ing his invasion of Ukraine’s 
Crimea in various ways and cele-
 brating the divisions and weak-
nesses of the West that it has 
highlighted, but in every case, 
they are treating it as a geopoliti-
cal victory for the Kremlin. They 
could not be more wrong.

There are five reasons for what 
may seem to many a counter-
intuitive conclusion, each of 
which must be kept in mind in 
the face of the bombast coming 
out of Moscow and the apologet-
ics in some Western capitals for 
this latest example of Russian 
bad behavior and the ensuing 
arguments for not taking serious 
actions that would inflict a real 
punishment on Putin – even and 
often because none contemplat-
ed could immediately reverse 
what he has done.

First, by invading Ukraine, 
Putin has guaranteed the rise of a 
far more anti-Russian state there 
than anyone could have imag-
ined only a few weeks ago and 
the appearance of other anti-
Russian states around Russia’s 
perimeter. A few may be intimi-
dated by Putin for a time and all 
would prefer to live in a more 
cooperative relationship with 
Russia, but Putin has made that 
impossible: in his world, Russia’s 
neighbors must be its clients and 
subordinates, not free indepen-
dent countries.

Indeed, the Kremlin leader has 
done two things that he had said he 
wanted to avoid: he has radicalized 
Ukrainian nationalism which from 
now on will be far more anti-Rus-
sian than it was in the past, and he 
has created the kind of cordon 
sanitaire of anti-Russian countries 
that he and his foreign policy min-
ions routinely rail against. Unless 
the West is totally supine and tries 

to force these countries to cooper-
ate with Moscow, he will “achieve” 
something that is a Pyrrhic victory 
at most.

Second, by demonstrating that 
for him, ethnicity is more impor-
tant than citizenship, Putin has 
created problems in the non-
Russian countries. He has unin-
tentionally invited nationalists in 
some of these countries to look 
askance at ethnic Russians there, 
the overwhelming majority of 
whom are loyal to the govern-
ments of the countries on whose 
territories they live. Putin may 
be pleased to have tensions 
between ethnic Russians and 
non-Russians increase if what he 
wants to do is to engage in more 
aggression. But the practical con-
sequence of his actions will be 
further Russian flight and the 
increasing ethnic homogeniza-
tion of the countries of the 
region. That will reduce Moscow’s 
“soft power” influence.

In doing this, Putin appears to 
have forgotten if indeed he ever 
knew that one of the forces that 
tore apart the USSR was the 
increasingly large share that 
members of non-Russian nation-
alities formed in the union 
republics. Instead of learning 
from that and trying to retain 
and integrate people who may be 
predisposed to have a more posi-
tive view of Moscow, Putin is 
doing exactly the opposite.

Third, Putin is also sending a 
message to the citizens of his 
own country that ethnicity is 
more important than citizenship. 
On the one hand, that message 
completely undercuts his earlier 
efforts to promote a non-ethnic 
civic nationality (“rossiisky” 
rather than “russky”) and ensures 
that the non-Russians who now 
form at least a quarter of the 
population - and not the fifth 
that Putin and his people claim 
- will feel like second class citi-

zens or worse. Many of them 
already feel that way; Putin has 
ensured that the rest will follow.

And on the other hand, Putin’s 
ethnicity over citizenship mes-
sage is already affecting the non-
Russian republics within the 
Russian Federation. The outflow 
of ethnic Russians is likely to 
continue and even accelerate 
with many of these republics 
becoming increasingly homoge-
neous and thus ungovernable 
except by the application of force, 
and the non-Russians in an 
increasing number of them are 
likely to become ever more 
responsible to those who argue 
that they and their territories 
have no future in the Russian 
Federation. To the extent they do 
so, historians may ultimately 
record that Putin was not “the 
in-gatherer of the Russian lands” 
he so desperately wants to be 
known as but rather a second 
Gorbachev who presided over 
the next round of the devolution 
of the Russian imperial state.

Fourth, Putin’s approach in 
Crimea is already having echoes 
not only in these non-Russian 
places but in ethnic Russian areas 
of the Russian Federation as well. 
And these could prove to be an 
even greater challenge to his rule. 
Many Russians do not define 
Russia and Russian as the 
Kremlin leader does: they look 
to different and more democratic 
traditions, and some are already 
asking what must be a troubling 
question for the Kremlin: how 
come Putin is concerned about 
the ethnic autonomy of Russians 
in Crimea in neighboring 
Ukraine but not about the ethnic 
autonomy of Russians in Siberia 
or Novogorod or Ingermanland? 
To ask those questions is in a 
certain sense to answer them, 
and those answers call into ques-
tion a Moscow-centric state of 
the kind Putin is so committed to.

And fifth - and last, of course 
- Putin’s invasion of Crimea is 
forcing the West to revise its 
opinions of the Russian leader 
and of Russia as well. This pro-
cess is not proceeding quickly or 
without backtracking. As several 
people in England told this writ-
er last week, there are quite a few 
Chamberlains and Hoares and 
Halifaxes; there are no Churchills. 
But the failures of the former 
opened the way to the rise of the 
latter, although many will object 
that this is the wrong analogy.

To date, much of the debate in 
Western capitals, to the extent 
that it doesn’t treat Crimea as a 
small place far away about which 
we know nothing, has taken the 
form of accepting a peculiarly 
Russian version of history of 
Crimea or suggesting, as it always 
the case, that there are so many 
issues where we are cooperating 
Moscow that we mustn’t let 
Ukraine get into the way. But as 
Russian aggressiveness and arro-
gance have continued, more 
people are coming to see that 
something must be done.

That has thrown the debate 
back to one between those who 
are pressing for tough measures 
and those who say that the tough 
measures wouldn’t be enough or 
might restart “a new cold war.” It 
is almost certain that if Putin 
doesn’t care about his relations 
with the West or the future of his 
country - and there is growing 
evidence to support both propo-
sitions - there is very little that 
the West can do to force him to 
retreat from his latest act of 
aggression. But that is not an 
excuse to do nothing, nor are 
complaints that any critical 
action will restart “a new cold 
war.” Such complaints, it should 
be noted, are always made by 
those who don’t want the West to 
do anything regardless of what 
Moscow does.

Government officials at least in 
the United States are routinely 
told that their job is to give deci-
sion makers the broadest range of 
choices possible rather than leav-
ing such leaders with the option of 
doing nothing or blowing up the 
world. Among the literally hun-
dreds of steps that might be taken 
and taken easily are the following: 
expanding Magnitsky lists, freez-
ing assets, lifting visas, expelling 
Russian diplomats, reducing the 
size of Western embassies in 
Moscow while increasing them in 
Ukraine and elsewhere, trips by 
foreign leaders to the region which 
go to Kyiv and Tbilisi but not to 
Moscow, cancelling visas, drop-
ping all talk of a G8 and going 
back to a G7, and ensuring that 
any Russian act of aggression be 
labelled as such on government 
maps, just as the US did with 
regard to Estonia, Latvia and 
Lithuania, until they recovered 
their de facto independence in 
1991. Some of these ideas are 
already on the table; all of them 
and more need to be.

A half century ago, the great 
Russian memoirist Nadezhda 
Mandelshtam wrote that “happy 
is that country in which the 
despicable will at least be 
despised.” A corollary of that is 
that countries who are outraged 
by a violation of law and morality 
by others must not keep quiet. 
They have a duty to themselves 
and to the victims of aggression 
to speak out. Such statements 
and actions may not lead to the 
quick reversal that their authors 
very much want, but they set the 
stage for such a reversal, espe-
cially when a leader like Putin is 
taking steps that undermine 
everything he has said he favors 
and that make it likely that he 
and the country he rules are 
going to find themselves in a far 
worse position in the future than 
they did before invading Ukraine.

Kaut arī bija auksts un ceļi 
apledojuši, Dvīņu pilsētās š.g. 22. 
februārī Draudzes nama apak-
šējās telpās notika otrais sadzie-
dāšanās vakars. Telpu un galdus 
ar gaismiņām gaumīgi un skaisti 
izdekorēja vakara saimnieces 
Laila Švalbe un Silvija Kancāne ar 
veiklajiem un izdarīgajiem palī-
giem – Paulu Švalbi un Robertu 
Kancānu. Dalībnieki sēdēja pie 
galdiņiem un pirms dziedāšanas 
mielojās pie sanestajiem grozi-
ņiem un dzeltenmaizēm.

Ekrāns ar attiecīgo elektronis-
ko aparatūru klusi raudzījās un 
gaidīja, kad visi sāksim dziedāt. 
Ivars Zemmels bija sagatavojis 
dziesmu vārdus datorā. Maija 
Zaeska teica īsu ievadrunu, no -
rādot, ka šī ir otrā šāda veida sa -
dziedāšanās, pirmā notika pirms 
diviem gadiem. To tik daudzi 

dalībnieki labi atceras un prie-
cājās par to.

Tikko kā parādījās dziesmu 
teksti uz ekrāna, visi sākām dzie-
dāt. Viens aizrautīgi, cits atturīgi, 
bet visi sirsnīgi piedalījāmies dzie-
dāšanā. Dziedāšana var būt arī 
individuāla vai savrupa, tomēr ko -
pēja dziedāšana vairāk iepriecina 
un rada prieku, paceļ garu, liek 
aizmirst ikdienas rūpes un raizes 
kaut vai uz pāris stundām. 

Ne tikai dziedāšana bija vare-
na, bet arī pavadījums: Zinta 
Pone spēlēja akordeonu un Ing-
rīda Erdmane pavadīja ar vijoli, 
bet mazā Aija Ostmane piedeva 
maigumu ar savu mazo balstiņu 
un diriģēšanu. Dziedāšanu sā  kām 
ar –„Ai, zaļāi birztaliņa” un pa -
beidzām ar „Zilais lakatiņš”, un 
tā izdziedājām 34 dziesmas ar 
īsiem pārtraukumiem. Talantīgā 

Sarma Straumane šim vakaram 
bija sacerējusi speciālu dziesmu– 
„Hei lailī lailī lo” – Čikāgas Pie-
cīšu garā. Laiku pa laikam, lai 
atvilktu elpu un apslapinātu mēli 
ar dažādiem  šķidrumiem, ne -
trūka arī asprātīgu un smieklīgu 
anekdošu iz katoļu piedzīvo ju-
miem no seniem laikiem. Daļa 
anekdošu tika nolasītas, bet citas 
tika vienkārši stāstītas. Smiekli 
un smiešanās, pasmiešanās par 
sevi ir vislabākās zāles šādā 
aukstā un nemīlīgā laikā, sevišķi 
vakarā.

Un tā mēs, visi 30 dziedātāji, 
kopā pavadījām vairākas mīļas 
un sirsnīgas stundas. Negribējās 
pat braukt mājās, jo ceļi bija 
apledojuši. Par visu gādāja St. 
Paulas latviešu katoļu draudzes 
locekļi un Latviešu organizāciju 
apvienība Minesotā (LOAM).

No kreisās: Jānis Dimants, Jr., Zinta Pone, Ingrīda Erdmane, Laila 
Švalbe, Pauls Švalbe, Roberts Kancāns, Silvija Kancāne, Ivars 
Zemmels



LAIKS 2014. ga da 22. marts – 28. marts8

Talantu vakars Demoinē

Vaira Vīķe-Freiberga
Dvīņu pilsētās

Sandis Kondrāts no 
Sietlas izcīna Zeltu un 

Sudrabu Latvijai

DZIDRA ARĀJA-AKŠELE

RITA DRONE

Kaut arī ārā bija pamatīgs 
snieg putenis, 1. marta pēcpus-
dienā Aijovas Latviešu biedrības 
nams, neparasti krāsaini un jaut-
ri izdekorēts, pulcināja kādus 30 
apmeklētājus, kuŗi bija ieradušies, 
lai parādītu savus talantus un 
skatītu citu sniegtos priekšne-
sumus. Vakara vadītāja Madara 
Brūvere, studente no Latvijas, lie -
kot lietā savu prasmi un izdomu, 
bija parūpējusies, lai vakars būtu 
interesants visu gadagājumu ap -
meklētājiem. Ar lielu interesi 
savu uzstāšanās kārtas numuru 
izlozēja bērni. Pirmais klātesošos 
iepriecināja Mārtiņš Šteinblūms, 
spēlējot divus vijoles skaņdarbus. 
Jāpiezīmē, ka Mārtiņš vijolspēli 
ar labiem panākumiem apgūst 
jau vairākus gadus un Demoines 
publiku ir iepriecinājis vairākkārt. 
Lāra Šteinblūma spēlēja klavieŗu 
solo, Elsa un Laila Peldas sniedza 
sporta deju priekšnesumus ar 
akrobātkas elementiem. Četrga-
dīgais Gabriels Lopess pārsteidza 
publiku ar apbrīnojami spīdošām 
ģeografijas zināšanām, uz pa -
saules kartes parādot gandrīz jeb-
kuŗu skatītāju nosauktu valsti. 
Katrīna Pelda iepriecināja ar savu 
dziedātājas un ģitarspēles māku. 
Mazie illūzionisti Lāra un Mār-
tiņš Šteinblūmi aizrāva publiku 
ar burvju trikiem, Ēriks Pelds ar 
kāršu trikiem. Patiesu prieku ska -
tītājiem sagādāja Edmunda un 
Andras Peldu un viņu četru 
atvasīšu (Ēriks, Katrīna, Anna, 
Izabella) ģimenes deju grupa, 

nodejojot lustīgu tautas polku 
“Oira,oira”.

Vakara otrajā daļā Madara uz -
aicināja izlozēt uzstāšanās kārtību 
pieaugušajiem. Lielu jautrību, 
smieklus un vētrainus aplausus 
izraisīja trīs nopietnu vīru (Arnis 
Šteinblūms, Edmunds un Volde-
mārs Peldi) atraktīvā uzstāšanās 
ar tautas zinģi “Mīli mani”. Ruta 
Kalniņa stāstīja interesantas, hu -
morpilnus gadījumus par mūsu 
pašu laviešu valodiņu un runāja 
dzejoli par draudzību. Imants 
Kalniņš smīdināja publiku ar 
anekdotiem, pats veiksmīgi iejū-
toties dažādās lomās. Līga Lācis 
dziedāja garīgu solodziesmu, pati 
spēlējot klavieŗpavadījumu. Jānis 
Kursītis rādīja savu mutes har-
moniku spēlēšanas māku, aicinot 
programmu izvēlēties skatītājiem. 
Arnis Akšelis dziedāja “Āksta 
dziesmu” no M. Zīverta izrādes 
“Āksts” un norunāja A. Čaka dze  -
joli “Čigānu kāzas”. Šā Raksta auto  re 
stāstīja par kādu piedzīvotu 
skumju notikumu Latvijā, kuŗā 
bija iesaistīta kāda balta kaija, un 
lasīja pašas sacerētu dzejoli par to.

Madara visus dalībniekus pār-
steidza ar oriģinālām dāvanām, uz 
kuŗām katram dalībniekam bija 
uzrakstīts novēlējums. Visi tika 
uzaicināti balsot par sev tīkamāko 
priekšnesumu, rezultātā „skatī tā-
  ju balvu” saņēma Laila Pelda. Lai 
visi kopā būtu iesaistīti intere san-
tajā sarīkojumā, Madara uzaici-
nāja nodziedāt pāris kopdziesmu 
Arņa Akšeļa vadībā, pati spēlēja 

klavieŗpavadījumu. Ināra Rožu-
kalne sagādāja jautrus brīžus bēr-
niem un arī dažiem pieaugu ša-

viņas vietniecei Inārai Rožukalnei 
par skaisti un piemēroti izdeko-
rētajām telpām un galdiem. Visi 

jautrā noskaņojumā atspirdzi-
nājās ar dzērieniem un baudīja 
sarūpētos ēdienus.

Marta sākumā vietējo Minea-
poles/St. Paulas latviešu sabied-
rību pāršalca ziņa, ka drīzumā pie 
mums viesosies bijusī Latvijas 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga. Tas bija patīkams pār-
steigums, jo daudzi vēl atcerējās 
viņas, dainu zinātājas un pēt nie-

saviesīgu vakaru, ko ievadīja 
prezidentes uzruna ar sekojošu 
jautājumu/atbilžu cēlienu un 
tad pārrunām pie glāzes vīna.

Tā kā visas domājošās pasaules 
uzmanība šinīs dienās pievērsta 
Ukrainas/Krievijas notikumiem, 
mūsu viešņa pēc neliela ievada 

Latviešu smilšu un ledus tēl-
nieks Sandis Kondrāts 15. feb-
ruārī izcīnīja zelta medaļu ledus 
konkursā Winterfest 2014 Bend 
pilsētiņā Oregonā. Skulptūra ,,Es 
tevi mīlu mūžīgi” (I Love You 
Forever) tika veidota no 520 mār-
 ciņām (240 kg) ledus piecās stun-
 dās. Laiks bijis neparasti silts, un 
Sandim nācies strādāt +45 F 
gaisa temperatūrā. Sandis saka, 
ka tas viņa skulptūrai palīdzējis, 
jo ,,mīlestība kusa”.

Janvāŗa beigās Sandis ar dzī -
vesbiedri Sue McGrew ieguva 
sudraba medaļu Ice in Whyte 
festivālā Edmontonā, Kanadā, ar 
skulptūru ,,Es domāju, tu domā” 
(I Think, You Think). Skulptūra 
veidota 12 stundās no 3900 mār-
 ciņām ledus. Sanda dalību fes-
tivālā atbalstīja Edmontonas Lat-
viešu biedrība ,,Imanta”, ko vada 
Ena Rudovics. Festivāla ietvaros 
Sandis palīdzēja organizēt Lat-

viešu kultūras dienu Edmontonā 
un izveidoja atbalsta skulptūru 
Ukrainai, kuŗā latviešu simboli 
sargā ukraiņu brīvības simbolu.

Sandis jau gadu dzīvo Takomā 
Vašingtona pavalstī, bet nupat ir 
pārcēlies uz Sietlu un ir bieži re -
dzams Sietlas latviešu sabiedrībā. 
Viņš daudz ceļo, piedalīdamies 
skulptūru festivālos un konkursos 
visā pasaulē. Pagājušā gada de -
cembrī viņš bija acināts uz smilšu 
skulptūru festivālu Melburnā un 
konkursu Sidnejā. Pirms diviem 
gadiem Sandis uzzināja, ka Mel-
burnā viņam ir radi, un decembrī 
viņam bija iespēja savus radinie-
kus satikt. Sietlieši uzskata Sandi 
par savējo un ir lepni par viņa 
panākumiem.

Vairāk par Sandi var uzzināt 
tīmeklī: www.sandissue.com un 
sand-is.com, vai rakstīt uz: san-
dis.kondrats@gmail.com

I. M. 

rak stītus internacionālus līgu-
mus un ignorējot vispārpie ņem-  tus starptautiskus likumus. Viņa 
arī izteica savu pārliecību, ka 
NATO ar Amerikas Savienoto 
Valstu atbalstu turēs savus so   lī-
jumus NATO territorijas (ie -
skaitot Baltijas valstis) inte gri-
tātes nodrošināšanai, ko viņas 
uzskatā jau apliecina ļoti nesen 
sagatavotais un apstiprinātais 
aizsardzības plāns, kā arī tikko 
ieviestā gaisa telpas patruļu pa -
stiprināšana (palielinot lidapa-
rātu skaitu no četriem uz des mit).

Pārrunās, atbildot uz izskanē-
jušiem jautājumiem, eksprezi-
dente pieskārās arī Krievijas 
nekronētā „ķeizara” dabai un 
darba stilam, raksturojot to kā 
uzbrūkošu un kompromisus 
klaji noraidošu, kas, saprotams, 
nedod nekādu cerību uz paš-
reizējā konflikta ātru vai vieglu 
risinājumu. 

Vakara gaitā mūsu sabiedrības 
jaunākā paaudze – Latviešu 
skolas bērni – piedalījās pār-
runās arī ar saviem jautāju-
miem, viens jauneklis, piemē-
ram, bija ieinteresēts zināt, cik 
valodās prezidente var saru-
nāties. Izrādījās –  piecās tekoši 
un dažās vēl „ar grūtībām”. 
Sekoja kopēja pačalošana un 
neskaitāmas „foto sesijas”, jo 
acīmredzot daudzi ļoti vēlējās 
dokumentēt šo interesanto 
tikšanos.

ces, lielisko akadēmisko priekš-
lasījumu šeit īsi pirms ievē lē ša-
nas Latvijas prezidentes amatā 
1999. gadā.

Latviešu organizāciju Mine-
sotā apvienības (LOAM) valde 
9. marta pievakarē izkārtoja 

pieskārās tieši šī konflikta iztir-
zājumam savā skatījumā. Manu-
prāt, tas bija ļoti precīzs un iz -
smeļošs situācijas apskats un 
novērtējums, nosodot Krievijas 
agresiju pret savu tuvāko kai -
miņvalsti, laužot Krievijas pa -

Vaira Vīķe-Freiberga kopā ar Dvīņu pilsētu latviešu skolas bērniem 
un skolotājiem

jiem, sēžoties pie klavierēm un 
vadot jautras rotaļas. 

Noslēgumā Madara ar saldām 
dāvanām pateicās dāmu komite-
jas priekšniecei Andrai Peldai un 

Priekšā no kreisās: Madara Brūvere, Gabriels Lopess, Elsa Pelda. Stāv, no kreisās: Lauma Dimpere 
ar meitiņu Maya Lopes, Mārtiņš Šteinblūms, Ēriks Pelds, (viņam priekšā) Anna Pelda, Lāra 
Šteinblūma, Katrīna,  Laila un Izabella Peldas // FOTO: Imants Kalniņš

,,Es tevi mīlu mūžīgi” // FOTO: S. Kondrāta archīvs
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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.)

Valsts prezidents 
Andris Bērziņš tiksies 
ar ASV viceprezidentu 

ASV viceprezidents Džo Bai-
dens 19. martā ieradīsies vizītē 
Lie tuvā un Polijā. Vizītes ietvaros 
Baidens tiksies ar Baltijas valstu 
pre zidentiem un Polijas prezi-
den tu. Baltā nama izplatītajā pa    zi-
 ņojumā par gaidāmo vizīti  teikts: 
„Tikšanās laikā ASV vice prezi-
dents konsultēsies par rīcību, lai 
atbalstītu Ukrainas suverēnitāti 
un territoriālo integritāti, kā arī 
ap stiprinātu mūsu kollektīvās aiz  -
sardzības saistības Ziemeļat lan ti  -
jas līguma ietvaros un mūsu pa -
stāvīgo atbalstu visiem sabiedro-
tajiem un partneŗiem Eiropā.”

***
Latviju apciemos Zviedrijas 

karalis Kāris XVI Gustavs un 
karaliene Silvija

Pēc Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa ielūguma 26. un 27. mar tā 
Latvijā vizītē ieradīsies Zviedrijas 
karalis Kāris XVI Gustavs un 
karaliene Silvija (attēlā). 

Karaļpāri pavadīs oficiālā de   le-
gācija, kuŗā pārstāvēta arī Zvied -
rijas valdība, kā arī uzņēmēju 
delegācija.

***
Latvijas ĀM paziņojums par tā 
saucamo referendumu Krimā
Latvija neatzīst par leģitimu 16. 

martā Krimas Autonomajā Re  -
pub  likā notikušo tā saucamo re -
ferendumu par pievienošanos 
Krievijai, teikts Latvijas Ārlietu 
ministrijas oficiālā paziņojumā. 
Referendums Krimā ir organi-
zēts, klaji pārkāpjot valsts - Uk   -
rainas Konstitūciju, un notiek 
ne    likumīgā ārvalstu - Krievijas 
bru  ņoto spēku klātienē. Gatavo -
joties referendumam, netika iz  -
pla tīta pilnvērtīga, daudzpusīga 
in  formācija; gluži pretēji – repub-
likas territorijā tika bloķēta Uk   -
rainas plašsaziņas līdzekļu darbī-
ba. Latvija aicina Krieviju attu  rē-
ties no turpmākiem soļiem Kri-
mas Autonomās Republikas sta-
tusa nelikumīgai maiņai. Krimas 
anektēšana būtu Ukrainas suve -
rēnitātes un territoriālās integri-
tātes, kā arī starptautisko tiesību, 
tostarp Krievijas starptautisko 
saistību kliedzošs pārkāpums. Tai 
būtu tālejošas negātīvas starptau-
tiskas sekas.

***
16. marta notikumi Rīgā 

noritējuši mierīgi
Šogad Leģionāru piemiņas die-

nas un tās pretinieku rosmes Rī -
gā noritēja mierīgi, policija tajās 
nodrošināja kārtību un nepie -
ļāva fiziskas sadursmes. Ir daži 
aizturētie par kārtības traucēšanu, 
piemēram, atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā, taču no  -
pietnu incidentu nebija, portā-

lam LSM.LV pavēstīja Valsts po  -
li   cijas (VP) pārstāve Sigita Pildava. 

Kopumā leģionāru piemiņas 
gājienā no Doma baznīcas līdz 
Brīvības piemineklim piedalījās 
aptuveni 1500 cilvēki, gājiens no -
 ritēja mierīgi, policija abām pu -
sēm  nodrošināja iespēju paust 
savu viedokli, bet nepieļāva fizis -
ku konfrontāciju. Doma lauku-
mā un pie Brīvības pieminekļa 
aiz turētas septiņas personas –  
trīs par alkoholisko dzērienu lie-
tošanu sabiedriskā vietā, divas 
par iespējamu atrašanos narko-
tisko vielu ietekmē un divas par 
sīko huliganismu. 

Lestenē

Kaut gan bija nelabvēlīgi laika 
apstākļi, leģionāru piemiņas sa -
rīkojums Lestenes Brāļu kapos 
bija kupli apmeklēts - godināt  
kri  tušos kaŗavīrus bija ieradušies 
vairāk nekā 1000 cilvēki.

 ***
Pie Brīvības pieminekļa 

piemin LCP Memorandu
Latvijas Centrālās Padomes Me -

 moranda 70. gadadienā 17. martā 
pie Brīvības pieminekļa no  tika 
piemiņas sarīkojums. 1944. gadā 
nacistiskās Vācijas okupācijas ap -
 stākļos Latvijas patrioti paraks -
tīja Konstantīna Čakstes vadītās 
nacionālās pretošanās organi zāci -
jas (Latvijas Centrālās Pado mes) 
Memorandu, kuŗā tika iz  teikta 
prasība atjaunot neatkarīgu Lat -
vijas Republiku. 

Ar svecīšu iedegšanu pie Brī -
vības pieminekļa tika pieminēti 
tie 189 cilvēki, kuŗi pirms 70 ga -
diem parakstīja Latvijas Centrālās 
padomes memorandu.

***
Informē par Latvijas nostāju 

aktuālos starptautiskos 
jautājumos

Ārlietu ministrijas valsts sek re-
tārs Andrejs Pildegovičs (attēlā) 
sniedza brīfingu ārvalstu vēst  -
nie kiem, lai informētu par Lat vi-
jas nostāju aktuālu starptautisko 
notikumu vērtējumā. 

Komentējot situāciju Ukrainā,  
Pildegovičs norādīja, ka Latvi -    
jas līdz ar citu ES dalībvalstu un 
starp tautiskās sabiedrības ieska -
tā Krievijas aktīvitātes Ukrainā  
traktējamas kā agresijas akts pret 
kaimiņvalsti, kuŗš apdraud Uk  -
rai nas suverēnitāti un territoriā -
lo vienotību. Referendums Kri -
mas Autonomajā Republikā par 
pievienošanos Krievijas Federā ci  -
jai, kas tika organizēts, klaji pār -
kāpjot likumus - Ukrainas konsti-
 tūciju - un kas notiek ārvals tu 
ka   ŗaspēka - Krievijas bruņoto 
spē ku nelikumīgā klātienē, ir 
kārtējais solis situācijas turpmā-
kai eskalācijai.

***
Baltijas valstu parlamentu 

priekšsēžu paziņojums
Romā notika starptautiska kon -

ference par Eiropas pamatvērtī-
bām, kuŗā piedalījās Baltijas val- 
s tu parlamentu priekšsēži. Saei-
mas priekšsēde Solvita Āboltiņa 
(Vienotība), Lietuvas Seima priekš-
  sēde Loreta Graužiniene un Ig   au -
nijas Rīgikogu priekšsēde Ene sa 
Ergmā pieņēma kopīgu pazi -
ņojumu. Tajā teikts, ka  pašlaik 
starptautiskā sabiedrība piedzīvo 
nopietnākos pasaules mēroga 
draudus drošībai kopš Aukstā 
kaŗa beigām. Ar bažām vērojam 
kritisko situāciju Ukrainā, kur 
Krie vijas bruņotie spēki īsteno 
ag  resiju pret Eiropas valsti.

Interviju plašsaziņas lī    dzek - -
ļiem sniedz Saeimas priekšsē -
de SolvitaĀboltiņa

Ar Krievijas Valsts domes lē -
mumu atļaut Krievijas militārā 
spēka lietošanu Ukrainas territo-
rijā ir ne tikai pārkāptas starp -
tau tiskās tiesības, bet arī radīts 
bīstams precedents.

*** 
Atbrīvo Cilinski 

no ministra amata
Piektdien, 14. martā, Ministru 

prezidente Laimdota Straujuma 
parakstīja rīkojumu par Eināra 
Cilinska atbrīvošanu no vides 
aiz sardzības un reģionālās attīstī-
bas ministra amata pienākumu 
veikšanas. Straujuma uzsveŗ, ka 
šādu lēmumu bijusi spiesta pie-
ņemt, jo Cilinskis gan viņai per-
soniski, gan publiski apliecinājis, 
ka neievēros valdības lēmumu, 
kas noteica valdības amatper so-
nām nepiedalīties 16. marta gā  -
jienos pie Brīvības pieminekļa. 
Ar savu rīcību   Cilinskis palielina 
risku dažu radikāli noskaņo -        
tu gru pu provokācijām. Valdība 
kopš Latvijas neatkarības atjau -
nošanas konsekventi ievērojusi 

principu, ka Latvijas valsts savus 
kritušos kaŗavīrus godina Lāč -
plē ša dienā 11. novembrī - Varoņu 
piemiņas dienā. 16. marts nav 
valsts oficiāla piemiņas diena.

 ***
ES jāīsteno 

kopīga diasporas polītika
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs tikās ar organizācijas „Eiro-
pieši pasaulē” prezidentu Nīlu 
Jergenu Tēgersenu  un Eiropas 
Lat viešu apvienības priekšsēdi 
Aldi Austeru, lai pārrunātu ne  -
pie ciešamību Eiropas Savienībā 
(ES) īstenot vienotu diasporas 
polītiku, kas aizstāvētu eiropiešu 
demokratiskās tiesības ne tikai ES, 
bet arī citviet pasaulē. „Eiropas 
Savienības pilsoņi, kuŗi dzīvo ār  -
pus savienības robežām, nereti 
ie  kļūst situācijās, kuŗu atrisinā-
šana ir ārpus vienas valsts vēst-
niecību kompetences, tāpēc būtu 
svarīgs Eiropas līmeņa orga ni -
zācijas atbalsts,” tikšanās laikā sa -
cīja ārlietu ministrs E. Rinkēvičs. 
Ministrs piekrīt organizācijas 
„Eiropieši pasaulē” prezidenta 
Nīla Jergena Tēgersena atzinu-
mam - lai gan ārpus ES dzīvo  50 - 
90 miljoni eiropiešu, diasporas 
jau   tā   jumam ES institūciju līmenī 
nav pievērsta atbilstīga uzmanī-
ba. Puses vienojās, ka ES nepie  -
cie šams īstenot vienotu diaspo ras 
polītiku, pārstāvot ne tikai na   cio-
nālas, bet visas Eiropas kompe-
tences.

Saskaņā ar zinātnieka Michaila 
Hazana pētījumu „Latvijas mig -
rā cijas mainīgā seja no 2000.  līdz  
2010. gadam” 21. gadsimtā no Lat-
 vijas  izbraukuši apmēram 200 000 
valstspiederīgo jeb 9% no visiem 
valsts iedzīvotājiem.  Šobrīd lielā-
 kās latviešu kopienas ir Lielbri  -
tanijā  - vidēji 100 000, ASV -         
ap 15 000, Kanadā - 26 000, Īrijā - 
30 000, Zviedrijā - 30 000, Austrā-
  lijā - 25 000, Krievijā - 20 000, 
Bra  zīlijā - līdz 20 000, Vācijā - vai-
 rāk nekā 20 000, Izraēlā - 10 000, 
Norvēģijā - 6000 un Spānijā - 
6500 tūkstoši Latvijas valstspie -
derīgo.

***
No visām ES valstīm sankcijas 
pret Krieviju vissmagāk jutīs 

Latvija
Krievija ir ļoti nozīmīga Latvi-

jas ekonomiskā partnere, tāpēc 
ie   spē jamās Eiropas Savienības 
(ES) sankcijas pret Krieviju, ku -
ŗas izraisa Maskavas agresija 
Krimā, vissmagāk ietekmēs Lat -
viju, taču,  neko nedarot, nākotnē 
cena var būt lielāka, intervijā LTV 
raidījumam Rīta Panorāma sa -
cīja ekonomikas ministrs Vjačes-
lavs Dombrovskis (Reformu par-
tija). Viņš piekrita, ka Latvijai jā  -
domā par savām ekonomiskajām 
interesēm, taču ”jāredz kopējā 
bil de”, piemēram, pirms 25 ga -
diem „mēs dzīvojām ar pārliecī-
bu, ka šādi konflikti nav iespē-
jami”, bet tagad ir cita situācija.

***
Uz Ukrainu nosūta otro 

palīdzības kravu
Ukrainas Sarkanajam Krustam 

13. martā nogādāta otrā humā-
nās palīdzības krava. To nokom-
p lektējis  Latvijas Sarkanais Krusts 
ar Ārlietu ministrijas, Veselības 

ministrijas un ziedotāju atbalstu. 
Kravā ir  nepieciešamie mate-

riāli pirmās medicīniskās palī  -
dzības sniegšanai, kas nokom -  
p  lektēti saskaņā ar Ukrainas Sar -
kanā Krusta izteiktajiem priekš-
likumiem. Otrās kravas kopējais 
svars ir ap 600 kg. Kravas vērtība 
ir vairāk nekā 11 000 EUR, un tās 
transportēšanas izmaksas būs  ap 
2000 EUR. Pēc kravas komplek-
tācijas izdevumu segšanas Lat -
vijas iedzīvotāju saziedoto lī   dzek-
ļu atlikums tiks pārskaitīts Starp -
tautiskajai Sarkanā Krusta Komi-
 tejai Ženēvā palīdzības snieg  ša -
nai Ukrainai. Pirmā humānās 
palīdzības krava Kijevā tika no -
gādāta 25. februārī.

***
Satraucoša statistika

Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju sa   -
skata pamatu Krievijas kaŗa spē -
ka ievešanai Ukrainā, bet starp 
cittautiešiem šādas rīcības at  bal -
stītāju īpatsvars ir vēl uz pusi lie-
lāks, liecina pētījumu kompani -
jas GfK sadarbībā ar ziņu aģentū-
ru LETA veiktā sabiedriskās do   -
mas aptauja. Aptaujā 16% no vi  -
siem respondentiem atbildējuši, 
ka pilnīgi saskata, bet vēl 18% – 
ka daļēji saskata pamatu Krievijas 
kaŗaspēka ievešanai un izvieto ša-
nai Krimā un potenciāli arī citos 
Austrumukrainas apgabalos. Lie-
lākā daļa aptaujāto – 58% – pret 
šādu Krievijas rīcību bijuši norai-
doši un uzsvēruši, ka neatbalsta 
šīs valsts kaŗaspēka ievešanu Uk -
rainā, bet 8% respondentu nav 
bijis viedokļa šajā jautājumā.

***
RLB  arī turpmāk vadīs 

Guntis Gailītis
12. martā Rīgas Latviešu bied-

rība (RLB) vēlēja jaunu vadību – 
priekšsēdi, priekšsēža vietnieku 
un piecus valdes locekļus. RLB 
nākamos trīs gadus vadīs reži-
sors, sabiedriskais darbinieks un 
Rīgas Pieminekļu aģentūras di  -
rektors Guntis Gailītis. Viņš šajā 
amatā vienbalsīgi apstiprināts 
ot ro reizi. Guntis Gailītis ir RLB 
biedrs  kopš 2002. gada, aktīvi ie -
saistījies biedrības dzīvē, darbo-
jies RLB domē un valdē.
Guntis GailītisFo
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Ziņas sakopojis
P. KARLSONSZīmējums: Zemgus Zaharāns

radīto mūziku.
Rufuss Vainraits dzimis Ņujor-

kā, viņa māte un tēvs ir populāri 
folkdziedātāji. Dēla talants tika 
pamanīts agri – jau 14 gadu ve -
cumā Rufusa dziedātā dziesma 
kādā kinofilmā tiek nominēta  
di  vām šovbiznesa balvām par 
daudz sološu solista debiju. Rufu-
sam 25 gadu vecumā iznāca pir-
mais no septiņiem viņa albu- 
m iem, kuŗā ieskaņots pārstei-
dzošs skaits dziesmu – 56, gala 
versijā izdotas 12 kompozicijas.

***
Ingunas Sudrabas partiju 

dibinās 5. maijā
Kongresu namā 15. maijā  uz 

Tautas kustības „No sirds Latvijai” 
pirmo tikšanos bija pulcējušies 
aptuveni 400 kustības biedru. 
Lie lākoties publiski nepazīstami 
cilvēki no visas Latvijas, bet no 
zi   nāmām personām bija ieradu-
s ies financiste Ilze Jurkāne, bijusī 
e-lietu ministre Ina Gudele, bi  -
jušie Saeimas deputāti Imants 
Burvis un Oskars Grīgs, bijušais 
Latvijas Pasta vadītājs Aivars Veiss, 
aktrise Irīna Tomsone un vēl vai-
rāki citi. Kustības līdeŗos līdzās 
Sudrabai ir bijušais Satversmes 
tiesas priekšsēdis Gunārs Kūtris 
un uzņēmējs Viesturs Tamužs. 
Uzrunā Inguna Sudraba paziņoja  
kustības lēmumu veidot partiju. 
„99%  mūsu kustības biedru ir 
tei kuši „jā” partijas dibināšanai. 
Partiju mēs dibināsim 5. maijā. 
Taču paliksim un saglabāsimies 
arī kā kustība. Šī partija ir in- 
st ruments kustības mērķu reāli-
zā cijai. Un, ja mēs būsim tiešām 
pa  tiesa tautas kustība, kāda esam 
šobrīd, tad arī spēsim izveidot 
labāku Latviju,” sacīja Sudraba.

***
Vienotība CVK iesniegusi 

kandidātu sarakstu 
EP vēlēšanām

Centrālajā vēlēšanu komisijā 
(CVK) Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanām iesniegts partijas Vie-
no tība kandidātu saraksts. Tajā  
iekļauts maksimālais deputātu 
kandidātu skaits – sešpadsmit. 
No Vienotības saraksta ar pirmo 
numuru kandidēs bijušais Mi -
nist ru prezidents, Saeimas de   -
pu t āts Valdis Dombrovskis, EP 
deputāte Sandra Kalniete, biju- 
š ais aizsardzības ministrs Saei-
mas deputāts Artis Pabriks, EP 
de  putāti Krišjānis Kariņš, Kārlis 
Šadurskis un Inese Vaidere.

***
Ukrainas dēļ negrasās liegt 
atbalstu Jaunajam vilnim

Jūrmalas pilsētas domes priekš-
 sēdis Gatis Truksnis vairās no   so-
dīt Krievijas agresiju Ukrainā un 
negrasās izteikt publisku no  so -
dījumu Krievijai, piemēram, lie-
dzot publisku atbalstu Krievijas 
televīzijas rīkotajam jauno izpil-
dītāju konkursam Jaunais vilnis. 
„Daudzi kultūras, sporta un līdzī-
gu nozaŗu pārstāvji ir pauduši 
vie dokli, ka sasteigti, populistiski 
lēmumi par ilgstošu, abpusēji iz  -
devīgu sadarbību šajās jomās bū -
 tu pārsteidzīgs solis, it īpaši ja nav 
šīs vienotās valstiskās nostājas,” 
sacīja Truksnis.

dzekļu un kultūras aprindu pār -
stāvjus iepazīstināja ar Rīgas pie-
dāvāto kultūras programmu, kā 
arī aicināja klātesošos apmeklēt 
Latvijas galvaspilsētu, lai to iz -
baudītu klātienē.

***
Čechijā atklāta izstāde 

„Latviešu cimdi”
Latvijas vēstniecības pārstāvis 

Jānis Kalva Olomoucas Nacio nā-
lās vēstures mūzejā  atklāja izstādi 
„Latviešu cimdi”. Atklāšanā pie -
dalījās Olomoucas Reģionālās 
asamblejas priekšsēža vietnieks 
Radovans Raštāks, Olomoucas 
Nacionālā vēstures mūzeja direk-
tors Bržetislavs Holāseks un Olo-
 moucas universitātes pārstāvis 
Jirži Fiala (Jiří Fiala).

Izstādi „Latviešu cimdi” rīko 
Lat vijas vēstniecība Čechijā sa  -
darbībā ar uzņēmumu „Tīnes”, 
kas jau 20 gadus izceļ no vec-
māmiņu pūralādēm un mūzeju 
krātuvēm senos adītos cimdus 
un darina šo cimdu kopijas. Iz  -
stādē apskatāmas 44 ierāmētas 
19. gadsimta beigu un 20. gad-
simta sākuma etnografisko cim-
du kopijas no Kurzemes, Vidze-
mes, Zemgales un Latgales.

***
Rīgā ar jaunu šovu atgriežas 

Kailija Minoga
2. novembrī Arēnā Rīga ar ie -

spaidīgu šovu atgriezīsies pop-
mū zikas princese Kailija Minoga 
(attēlā).

Abiem iepriekšējiem dziedā-
tājas koncertiem Rīgā visas biļe-
tes bija pārdotas un šovi pār-
steidza ar vērienu un krāšņumu. 
Jaunā koncerttūre sagādās neaiz-
mirstamus mirkļus un kļūs par 
vienu no 2014. gada populārā-
kajiem priekšnesumiem pasaulē. 
Kiss Me Once koncertturneja tiks 
atklāta Lielbritanijā, un kopumā 
dziedātāja sniegs 31 šovu 15 vals tīs.

***
Rīgā koncertē Rufuss Vainraits

Tenors, klavieres un ģitara. It kā 
vienkāršs salikums, taču ame ri-
kāņu dziedātāja Rufusa Vainraita 
gadījumā tā ir kombinācija, ar 
ku  ŗu sasniedzama pasaules slava. 
19. martā koncertzālē Palladium 
bija dota iespēja novērtēt sav da-
bīgā mūziķa charismu un viņa 

Starptautiskajā jaunās mākslas 
biennālē un šobrīd sadarbībā ar 
arģentīniešu mākslinieku Em -
ma nu elu Pidrē veido jaunu dar-
bu – skaņu installāciju – speciāli 
izstādei Re:visited. Autore dzimu-
si Rīgā, bet šobrīd dzīvo un strā-
dā Berlīnē, iepriekš – Milānā.

***
Latviešu skolotājas Briselē 

apgūst jaunas mācību metodes
Beļģijas galvaspilsētā Briselē 

120 skolotāji no 22 Eiropas val- 
s tīm iepazinās ar jauno virtuālo 
ceļvedi skolotājiem uzņēmējspē-
ju attīstīšanai dažādu mācību 
priekšmetu ietvaros. Viens no jau-
 nās tīmekļa  vietnes autoriem, 
starp tautiskā biznesa izglītības 
organizāciju tīkla JA- YE Europe 
vecākais konsultants Jarle Tøm-
merbakke (Norvēģija) iepriekš 
viesojās Latvijā ar lekciju Junior 
Achievement – Young Enterprise. 
Latviju Starptautiskajā skolotā -      
ju konferencē pārstāvēja  Junior 
Achie vement – Young Enterprise 
dalībskolu skolotājas – Rīgas 
Centra Daiļamatniecības pamat-
skolas direktora vietniece, matē-
matikas skolotāja Inga Riemere, 
Talsu Valsts ģimnazijas ekonomi-
kas, komerczinību un biznesa 
eko nomisko pamatu skolotāja Ie -
va Sebre un Bauskas sākumsko-
las skolotāja Solvita Lauzēja.

***
Norvēģijā sarīkojums 

par godu Rīgai - 
Eiropas kultūras galvaspilsētai

Latvijas goda ģenerālkonsula 
Arvida Grundešona rezidencē 
Oslo Latvijas vēstnieks Indulis 
Ābelis organizēja sarīkojumu par 
godu Rīgai - Eiropas kultūras gal-
vaspilsētai. Sarīkojumā uzstājās 
Latvijā pazīstamu džeza mūziķu 
trio – Deniss Paškevičs (sakso-
fons), Jolanta Gulbe-Paškeviča 
(vokāls), kā arī zviedru kompo-
nists un pianists Hans Anteheds  
ar populāru latviešu dziesmu      
im  provizācijām no sava kopīgā 
al   bu ma „Latvijas sajūtas”. Viesi 
augstu novērtēja mūzikantu snie-
gumu un tā radīto gaisotni.

Latvijas vēstnieks Norvēģijā 
Indulis Ābelis sarīkojuma dalīb-
niekus - Norvēģijas uzņēmējus, 
valsts pārvaldes, plašsaziņas lī  -

savā un Kārnegi  fonda direktora 
Stīvena van Hogstrātena vārdā  
pa   teicās par dāvinājumu un at -
balstu projektam. Miera pils, tās 
bibliotēka un territorija ir Kārne-
gi fonda īpašums. Bibliotēkā ir 
vairāk nekā miljons grāmatu, un 
katra mēneša beigās bibliotēka 
saviem vairāk nekā 3000 konta k-
tiem izsūta ikmēneša jaunumu 
apskatu. Martā šai apskatā  būs 
arī raksts par Latvijas izdevnie-
cību ziedotajām grāmatām.

***
Rīgā būs apskatāmi 
nozīmīgāko ārvalstu 

mākslas biennāļu darbi
No 15. marta līdz 27. aprīlim 

Rīgas Mākslas telpā būs apska tā -
ma Laikmetīgā mākslas centra 
veidotā Rīga 2014 programmas 
izstāde Re:visited. Apjomīgā iz   stā-
de ļaus  iepazīties ar dažādu starp-
tautisku atzinību guvušu māks-
linieku darbiem, kuŗi pamanīti 
nozīmīgākajās pasaules mākslas 
skatēs un biennālēs. Vietējie iz - 
s tā des apmeklētāji varēs apskatīt 
mākslas darbus, kas pēdējo divu 
gadu laikā kļuvuši aktuāli pasau-
lē. Būs pārstāvēti dažādi mākslas 
mediji - video un skaņas installā-
cijas, skulptūras,  fotografijas, kā 
arī zīmējumi un kādas perfor-
mances scēnografija. 

Izstādē Re:visited piedalās arī 
latviešu māksliniece Kristīne 
Alksne (attēlā),  viena no retajiem 
Latvijas pārstāvjiem, kuŗi pēdē -
jos gados tikuši izraudzīti dalībai 
kādā no starptautiskajām māks-
las biennālēm. 2012. gadā Kristī-
ne Alksne piedalījās 3. Maskavas 

Viss par mācībām ārzemēs 
izstādē Rīgā

Viesnīcas Radisson Blu Hotel 
Lat vija konferenču centrā Rīgā 
atklāta ikgadējā speciālizētā iz  -
stā  de Days of International Edu -
cation (Starptautiskās izglītības 
dienas), ko izveidojusi Baltic 
Coun cil for International Edu  ca-
tion sadarbībā ar Latvijā vadošo 
izglītības aģentūru Meridian 
Group.  Vairāk nekā 50 dalībnie-
ku izstādē sniegs dažādas mācību 
programmas plašā izvēlē, sākot 
ar  valodu kursiem un vasaras 
nometnēm, beidzot ar vidējo un 
augstāko izglītību.

Starp izstādes dalībniekiem ir 
Durham University - viena no ve -
 cā  kajām un pazīstamākajām Liel-
britanijas universitātēm. Times 
Good University Guide 2014. gada 
rangu tabulā tā ieņem sesto vie -
tu (no 120). Pasaules universitā -
šu reitingos Darema ir viena no 
100 labākajām universitātēm: 
The World Ranking 2013 tā ieņem 
80., QS World Ranking 2013 – 90. 
vietu. Darema ir trešā vecākā 
Anglijas universitāte pēc Oks  for-
das un Kembridžas, tā veidota 
pēc šo slaveno universitāšu līdzī-
bas, un tās  sastāvā ir  16 kolle -
džas. 

***
Vēstniecība Nīderlandē dāvina 
grāmatas Miera pils bibliotēkai

11. martā Latvijas vēstnieks 
Nīderlandē Māris Klišāns svinī -
gā ceremonijā Miera pils biblio-
tēkai Hāgā pasniedza Latvijā iz -
dotas juridiskās literātūras grā-
matas.

Bibliotēkas projektu koordi nā-
tore Kandisa Alihuseina un gal-
venais bibliotēkārs Nilss van Tols  

Kristīne Alksne
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Kamēr šīs rindiņas sasniegs lasī-
tājus, “velns zin kas” vēl var notikt 
lie lajā cīniņā starp Rietumiem vis-
plašākajā nozīmē un Maskaviju 
(Muscovy), kuŗai Vladimirs Putins, 
kas sakās esam “zemju savācējs” 
(so  birateļ) uzticējis svēto “Trešās 
Ro  mas” misiju.

Atļaušos te paust savu subjektī - 
vo viedokli, mudinot uz diskusiju, 
auglīgu strīdu.

Pirms Igaunijas iestāšanās eiro  -
zo nā šīs valsts 1 kronas naudas zī -
mē bija redzama Narvas upe - 
šķirtne starp divām pasaulēm. Rie-
tum krastā Ordeņa pils, austrum-
krastā Ivangorodas cietoksnis, kas 
nosaukts cara Jāņa Briesmīgā vār -
dā. Livonijas ordenis, var teikt, ne  -
bija nekāda medusmaize. Bet tā 
pavēnī attīstījās pilsētas, kas ietilpa 
Hanzas Savienībā, - Rēvele (Tallina), 
Pērnava, Rīga, kur bija sava vēlētā 
rāte, bija tirgoņu un amatnieku 
cunftes, bija savs tiesību rullis un 

Rietumu pusē
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

plauka sadarbība ar Brēmeni, Lī   be -
ku, Hamburgu. Tie bija, tēlaini iz -
sakoties, Rietumi. Tiesa, senā Kriev-
zemes pilsēta Novgoroda (Nau  gard) 
arī ietilpa Hanzas Savienībā, un tajā 
par visu lēma pilsoņu sanāksme - 
veče, tiešas demokratijas piemērs. 
Diemžēl tas pats Jānis Briesmīgais 
noslīcināja šo brīvības iedīgli asi -
nīs, un Narvas upes austrumkrastā 
iesakņojās tirannija, kuŗas sauklis ir 
Trešā Roma un kuŗas imperiālo 
centienu paudējs patlaban ir neap-
rēķināmais Vladimirs Putins.

Atļaušos vēl vienu atkāpi. Dros-
mīgie kazaku atamani, Maskavijas 
imperiskie celmlauži, kam sekoja 
cara ierēdņi, vilka katordzinieku 
ceļus un pēc tam dzelzceļa stigu uz 
austrumiem, līdz  sasniedza Kluso 
okeanu. Un kas Putinam tagad ir? 
Sibirija ir ogļūdenražu un dārgme-
tallu raktuvju reģions, un tāpēc 
mūsdienu Krievija kļuvusi par 
rietumvalstu jēlvielu piedēkli un 

visa nauda tiek Maskavas oligar-
chiem. Bet kāds bija Amerikas ceļš 
uz to pašu Kluso okeanu? Uzņēmī-
gie celmlauži, privātās iniciātīvas 
dzī ti, vilka transkontinentālā dzelz-
ceļa stigu uz rietumiem, līdz sasnie-
dza Kluso okeanu. No tā cieta in -
diāņu ciltis, plaši, bet mazapdzīvoti 
novadi tika atņemti Meksikai un 
Spānijai, un ko mēs tagad redzam? 
Kalifornijas pavalsts vien ar savu 
Silicon Valley un neskaitāmiem zi -
nātnes centriem ir kļuvuši par īstu 
dārgakmeni un ekonomiskās jau-
das ziņā pārspēj visu plašo Krievi -
jas Federāciju un  pati par sevi iz  pel-
nītos lielvalsts statusu kaut vai G8 
ietvaros. Un demokratiskā Kanada 
ir īsta paraugvalsts savu Sibirijai tik 
ļoti līdzīgo ziemeļu novadu attīstī-
bā. Un Pacifika pērle Vankuvera - 
pilsēta, kur dzīves kvalitāte (quality 
of life) ir vislabākā pasaulē!

Un kāpēc tāds veiksmes stāsts? 
Brīvais tirgus, privātā iniciātīva un 

cilvēktiesības - jā, cilvēktiesības, par 
kuŗām klāstīts filozofa Kārļa Pop-
pera grāmatā „Atvērtā sabiedrība 
un tās ienaidnieki”. ASV pavalstīs 
un Kanadas provincēs, tāpat kā 
Vašingtonā DC un Otavā, visas 
valsts mērogā darbojas divi prin-
cipi: Checks & Balances un Trial & 
Error. Likumdevēji kontrolē izpild-
varu, nepieļaujot patvaļu, un nekas 
apriori netiek atzīts par negrozā -
mu patiesību, iekams nav mēģināts 
un pārbaudīts. Tās, lūk. ir Rietumu 
vērtības, pie kuŗām turas (vai vaja-
dzētu turēties) NATO un ES dalīb-
valstis.

Jūs domājat, ka Putins būtu tā 
“iecirties” Krimā, ja nebūtu saņē-
mis drausmīgu ģeopolītisku trie-
cienu, zaudējot Ukrainu, un nelī-
dzētu tas, ja nemaldos, 150 miljardu 
dolaru kukulis, ko Kremlis piedā-
vāja Janukovičam, lai novērstu aso-
ciācijas līgumu ar Eiropas Savienī-
bu. Patiesības labad atgādināsim, ka 

Vašingtonā DC arī pa diviem lā -
giem vaimanāja: “Zaudējām Ķīnu” 
(1949) un “Zaudējām Irānu” (1979).

Un nepavisam nevar vainot ne  -
ap tēsto puskrievu-pusukraini Ņi  -
kitu Chrusčovu, kuŗš 1954. gadā, 
svinot 300 gadus kopš Perejaslavas 
radas, kad Aizkrāces kazaku ata-
mans Bogdans Chmeļņickis un viņa 
ļaudis zvērēja uzticību Maskavas 
ca   ram, ar vienu spavas vilcienu 
“ņēma un uzdāvināja” Krimu ar 
visu Sevastopoli Ukrainas Padom -
ju Sociālistiskajai Republikai - vie-
nai no 15 vienotās un nedalāmās 
PSRS sastāvdaļām. Parakstīja uka -
zu (dekrētu), un cauri. Ne tikai Ņi -
kita Chrusčovs, bet neviens visā 
pasaulē nevarēja 1954. gadā pa -
redzēt PSRS sabrukumu 1991. 
gadā.

Rietumu vērtības... Tā jau bija tā 
“Eiropas izvēle”, kas maksāja dzī-
vību turpat vai 100 Maidana aiz-
stāvjiem.

Krievijas Federācijas bruņotie 
spē ki patlaban ir iesaistīti militārās 
mācībās. Pats par sevi  tas nav nekas 
traks, ar tādām rosmēm taču 
  no  darbojas ne tikai Krievijas bru-
ņotie spēki vien. Tomēr saausīties 
liek vieta,  kur šoreiz  mācības no -
tiek, jo būtībā te ir manāms serij-
veida process.

Pagātnē Krievijas militārās mā  -
cī  bas reizēm ir bijušas priekšvēst - 
nes is krietni ļaunākam procesam. 
2008. gadā, kad pasaules uzmanība 
bija pievērsta Olimpiskajām spē -
lēm Pe   kinā, Maskava vispirms pie 
Gru zi jas robežas sarīkoja militāras 
mā   cī bas, un pēc tam tie paši zaldāti 
ie   soļoja pašā Gruzijā, okupēja daļu 
tās territorijas un ļāva Kremlim no -
dibināt divas „neatkarīgas” valstis - 
Abhāziju un Dienvidosetiju, kuŗas 
mūsdienās par īstām valstīm atzīst 
vienīgi Krievija, allaž pretrietum-
nieciskā Nikaragva un Venecuēla, 
kā arī mikrovalstiņas Vanuatu, Tu  -
valu un Nauru, kuŗas būtībā Krie-
vija piekukuļoja, lai iegūtu minēto 
territoriju atzīšanu. Ar to arī viss ir 
pateikts.

Savukārt pirms pāris nedēļām 
Krie  vija atkal rīkoja militāras mā -
cības, šoreiz tieši pie Krimas robe-
žas Ukrainā. Pēdējo nedēļu laikā 
visa pasaule ir skatījusies, kā Krimā 
ierodas it kā nezināmas „piederības” 
zaldāti, tie gāž Krimas pašvaldību 
un ieceļ citu, okupē robežpunktus, 
dažādas iestādes u.tml. Jaunā „paš -
valdība” drīz nolēma, ka jārīko refe-
rendums - vai Krimu  gluži vien-
kārši pievienot Krievijai. Vispirms 
referendumu rīkot bija paredzēts 
25. maijā, tad 30. martā un beidzot 
16. martā. Tas liecina par visnotaļ 
patvaļīgu procesu. Referendumā 
Krimas iedzīvotājiem tika piedāvā-
tas divas iespējas, neviena no tām 
neparedzēja palikšanu Ukrainas ie   -
tvaros. Viens variants – pievienoties 
Krievijai. Otrs variants – atjaunot 
Krimas 1992. gada konstitūciju, 
kuŗā bija paredzēts, ka Krima it kā 

Vai Putins ir aizgājis pārāk tālu?
ir neatkarīga territorija Ukrainas 
ietvarā. Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas Drošības padome 15. martā 
balsoja par Amerikas iesniegtu re -
zolūciju, kuŗā bija paredzēta refe-
renduma nosodīšana, bet Krievija 
kārtējo reizi izmantoja savas veto 
tiesības. Rezolūcija tātad netika pie-
ņemta. (interesanti, ka Ķīna, kas 
mēdz balsot kopā ar Krieviju, šo  -
reiz atturējās.) Savukārt pašā Krimā 
balsot drīkstēja ne vien Ukrainas, 
bet arī Krievijas pilsoņi, un tas jau  
ir pavisam dīvaini, jo Krima visā 
pasaulē joprojām tiek uzskatīta par 
Ukrainas sastāvdaļu. Sabiedriskās 
ap   taujas pirms referenduma lieci-
nāja, ka liels vairākums vēlētāju 
balsos par pievienošanos Krievijai, 
un, pat ja oficiālie rezultāti vēl nav 
paziņoti, par to nav ne mazāko šau-
bu, jo jau provizoriskie rezultāti 
liecina, ka „par” nobalsojuši vairāk 
nekā 97%.  Skumji.

Militārās mācības notiek gar visu 
Ukrainas austrumu robežu. Mācī-
bas pie Gruzijas robežas, pēc tam 
okupācija, mācības pie Krimas ro -
bežas, pēc tam okupācija. Un tagad 
mācības pie Ukrainas robežas...

Rodas divi jautājumi. Pirmkārt, 
arvien vairāk šķiet, ka pasaule atkal 
šķeļas divās daļās, tāpat kā tas bija  
tā dēvētā aukstā kaŗa laikā. Patla -
ban gan nav Padomju Savienības, 
bet šoreiz vienā pusē īsteni ir viens 
pats Krievijas Federācijas prezi -
dents Vladimirs Putins un otrā pusē  
visi pārējie. Protams, ne jau viens 
pats viņš ir okupējis Gruzijas terri-
toriju un Krimu. Putina rīcībā ir 
liels kaŗaspēks, kā arī visnotaļ plašs 
atbalsts Krievijas sabiedrībā. Taču 
tieši cars Vladimirs ir kļuvis par 
sim bolu jaunam ģeopolītiskam 
„principam,” proti, Krievijai savās 
„tuvajās ārzemēs” ir brīv rīkoties,  
kā pašai tīk, un nevienam citam  
nav nekādu tiesību iebilst.

Otrkārt komplektā ar bruņota-
jiem spēkiem Krievijas arsenālā ir 
arī informācijas kaŗš. Kremļa kon -

t ro lētie elektroniskie plašsaziņas lī -
dzekļi pēdējo nedēļu laikā par no -
tikumiem Ukrainā un ne tikai tur  
ir gāzuši tādu melu un tendencio-
zitātes straumi, ka tie meli, kuŗus 
īstajā dzīvē kādreiz pauda ASV pre-
zidents Ričards Niksons un literā tū-
rā -  mazā koka lelle Pinokio, bez  ce-
rīgi nobāl. Simbols šiem meliem ir 
redzams plakātā, kas daudzviet     
tika izvietots Krimā pirms referedu-
ma, – pati Krima ir iekrāsota Krie-
vijas karoga krāsās, bet virs Ukrai-
nas kartes rēgojas nacistu kāškrusts. 
Doma skaidra: pievienosimies la -
bajai Krievijai, jo citādi mēs nonāk-
sim ukraiņu nacistu rokās. Šīs ga   lī-
gās muļķības Kremļa režīmu acīm-
redzot nepavisam un nekādi  ne -
trau cē. Piedevām Kremlis un tā ro -
kaspuiši Krimā joprojām spītīgi tu  -
ras pie sava - Krievijas bruņoto spē  ku 
pārstāvju Krimā vispār neesot, tur 
kārtību uzturot „pašaizsardzības 
spēki.” 

Protams, jēdzieni „Krievija” un 
„patiesība” allaž ir bijuši visnotaļ 
nesavienojami. Mūsu pašu valsts 
nepārtraukti dzird melīgus apgal-
vojumus,  ka Latvijas nepilsoņi cieš 
no aparteida u.tml. Ik pa laikam 
Krievijas „sanitārie dienesti” piepeši 
paziņo, ka Latvijas šprotes vai kāds 
cits produkts ir Krievijas iedzīvo tā-
jiem bīstams un tātad aizliedzams. 
Tas nekas, ka nekur citur pasaulē 
šprotes cilvēku veselību neapdraud. 
16. martā Rīgā kārtējo reizi tika 
pieminēta kaŗā kritušo latviešu ka  -
ŗavīru atcere.  Kā allaž, vienā pusē 
stāvēja Latviešu leģiona cīnītāji un 
atbalstītāji, otrā – „antifašisti”. Masī-
va policijas klātiene nozīmēja, ka 
abas puses tiek turētas pietiekami 
atstatu viena no otras, nekādu lielu 
konfliktu nebija. Plašsaziņas līdzek-
ļos tika ziņots, ka vairāki cilvēki 
aizturēti par atrašanos publiskā vie-
tā alkohola ietekmē (pusdienas 
laikā – iedomājieties tik!). Taču „an -
 tifašistu” līdeŗi joprojām gaudās, ka 
nelatvieši mūsu valstī tiekot ļoti 

apspiesti, „pierādījumam” piedā vā-
jot savu pieredzi, ka iepriekšējā  ne -
dēļā viņi Latvijas galvaspilsētā 
vēlējušies rīkot konferenci, taču ne -
viena viesnīca viņiem neesot atvē-
lējusi vajadzīgās telpas. Zināms, ka 
viena no tām ir leģendārā Romas 
viesnīca (patlaban tās nosaukums      
ir FG Royal Hotel, bet rīdziniekiem 
tā vienmēr būs Romas viesnīca). 
Viesnīcas pārstāve Linda Mūrniece 
Abu Meri (kādreizējā Latvijas iekš-
lietu ministre) atklāti pateica, ka tā  -
dus ļaudis viņas pārstāvētā iestāde 
vispār nevēlas redzēt. Bravo, Linda 
Mūrniece! Bet mēs varam būt pavi-
sam droši, ka pēc 16. marta daudz-
viet pasaulē kārtējo reizi parādīsies 
ziņa, ka Latvija atkal ir ļāvusi Hitlera 
kaŗaspēkam defilēt pa Rīgas ielām.

Taču otrs jautājums – ja atgrieža-
mies pie Krievijas militārajiem ma -
nevriem, gribot negribot arvien 
vai rāk šķiet, ka cars Vladimirs šoreiz 
ir aizgājis par tālu. Pagājušajā ne -
dēļā viena no nozīmīgākajām no -
tie košā nosodītājām bija Vācijas 
kanclere Angela Merkele. Viņa allaž 
bijusi zināma kā valdības vadītāja, 
kas pret Krieviju izturas piesardzī gi, 
lielākoties tāpēc, ka Vācija no Krie-
vijas saņem aptuveni 30 pro  cen -    
 tus sev nepieciešamās dabas gāzes. 
Turk lāt Merkele ir dzimusi bijuša - 
jā Austrumvācijā, raiti runā krievu 
valodā, un tieši viņa visbiežāk 
Kremlim par kādu izlēcienu klusi 
un rēni ir teikusi, ka tā nu nevajag 
darīt. Šoreiz viss ir citādi. Uzstājo-
ties Vācijas parlamentā ar neierasti 
emocionālu runu, kanclere atzina, 
ka viņas centieni jautājumu norē-
gulēt sarunu ceļā ir izgāzušies. „Nav 
tikai tā, ka mēs, būdami Krievijas 
kaimiņi, to uzskatītu par draudu,”  
Merkele sacīja. „Nav tikai tā, ka tas 
mainītu Eiropas Savienības attiecī-
bas ar Krieviju. Nē, tas  nozīmētu 
arī masīvu kaitējumu Krievijai gan 
ekonomiskā, gan arī polītiskā no -
zīmē.” Krievijas rīcība nozīmē „kon-
fliktu par ietekmes sfairām un ter -

ritoriālām prasībām, kuŗas mums  
ir zināmas kopš 19. vai 20. gadsim-
ta, bet kuŗas mēs esam uzskatījuši  
par pagātnes jautājumu.” 

Protams, visai intensīvs nosodī-
jums nācis arī no Amerikas Savie-
notajām Valstīm, kas no Krievijas 
energoresursiem nav atkarīgas it 
nemaz. Runājot par Krimu, ASV 
Valsts sekretārs Džons Kerijs gan 
„iekūlās auzās”, sacīdams, ka mūs -
dienās nav pieņemams militārs uz -
brukums, kuŗa pamatā ir no gaisa 
grābtas „problēmas”.  Diezgan daudz 
ļaužu tūlīt konstatēja, ka ASV pati 
darījusi tieši tāpat, kad  iebruka Ira-
kā tāpēc, ka tur it kā esot masu iz  -
nīcināšanas ieroči, – arī tā bija no 
gaisa grābta un pavisam nepatiesa 
„problēma.” 

Oficiālā Krievija pēdējā laikā 
daudz ir runājusi par savām tie sī-
bām iejaukties jebkur un jebkad, ja 
tiek apdraudēti tās „tautieši.” Dažs 
asprātis ir izteicies, ka tad jau Krie-
vijai savi zaldāti būtu jāsūta uz 
Braitonbīču Ņujorkā vai uz da žiem 
mikrorajoniem Londonā, jo tur 
krievu tautības cilvēku ir papil - 
nam. Taču droši var teikt, ka šī 
doma Ukrainā dzīvojošos neuzjau-
trina. Polītikas speciālisti atzīst, ka 
būtībā Ukrainā ir divas valstis vie -
nā. Valsts austrumos dominē krie -
vi, kas atbalstīja bijušo Ukrainas 
prezidentu Viktoru Janukoviču 
idejā, ka Kijevai būtu jāveido cie šā-
kas attiecības tieši ar Krieviju, nevis 
ar ES. Savukārt valsts rietumos 
vairākums ukraiņu vēlas tieši pre-
tējo – ciešākas saites ar Eiropu,  ne -
vis ar Maskavu. Ja cars Vladimirs 
tā  pēc nolems, ka kaŗaspēks ir jā -
iesūta arī Austrumukrainā, tas jau 
būs pavisam cits un daudz, daudz 
lielāks jautājums.

Eiropas Savienības grandi 17. 
martā  tikās, lai runātu par sankci-
jām pret Krieviju, un  20. martā  no -
tika vēl viena sanāksme, lai ap  spries-
tu tirdzniecības ierobežo ju mus. 

(Turpinājums 16. lpp.)
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Eurostat dati rāda, ka Latvija 
vismazāk no visām ES valstīm 
tērē iedzīvotāju sociālajai aizsar-
dzībai. Mums ir visaugstākā ie -
nā  kumu nevienlīdzība, toties vis-
 zemākie rādītāji, nodrošinot ie  -
dzī votāju veselības aprūpes mi -
nimumu. ES veselības indikāto -  
ri rāda, ka vismaz 12% Latvijas 
iedzīvotāju 2012. gadā nav gājuši 
pie ārsta,– tas ir pārāk dārgi, pā  -
rāk tālu, vai rindas ir pārāk gaŗas. 
Trūcīgo cilvēku skaits, kuŗi nav 
devušies pie ārsta, bija augstākais 
ES – 22,4%.

Visām iesaistītajām pusēm dom-
 starpību nav par vienu – Latvijā 
ir veselības aprūpes krize. Pēc 
Pasaules Veselības organizācijas 
datiem, 2011. gadā Latvijā finan-
cējums veselības aprūpei bijis ti   -
kai 3,6% no IKP jeb otrais zemā-
kais Eiropas Savienībā, kur vidē-
jais rādītājs ir 6,4%. Sekas ir aug-
s ta zīdaiņu mirstība un tik lieli 
p a   cientu līdzmaksājumi slimnī -
cās, ka daudzi pensionāri nevar 
atļauties ārstēšanos, bet smagu 
slimību piemeklētajiem nereti 
vienīgā iespēja izdzīvot ir citu 
cilvēku ziedojumi.

Tikmēr nesatricināma ir li -
kumprojekta iniciātore un gal ve -
nais dzinējspēks – veselības mi  -
nistre Ingrīda Circene (Vieno  tī  ba). 
Aizstāvot jauno sistēmu, vēl ne  -
sen preses konferencē viņa uz 

Neveselīgā veselības sistēmaKASPARS GOBA, PATRIKS LANNINS, RE:BALTICA

vi    siem iebildumiem norādīja: 
«Viss, kas mainās, vienmēr nāk 
grūti. Arī bērni lielākoties dzimst 
grūti.»

Ministres ieskatā – jaunā kār -
tība vērsīsies pret nodokļu ne  -
maksātājiem un ieguvums būs 
taisnīgums. Circene arī sola, ka 
jaunā sistēma saīsinās rindas pēc 
veselības pakalpojumiem, kā arī 
samazinās pacientu līdzmak sā-
jumus, kas pašlaik ir trešie aug- 
s tākie ES.

Valdība paredzējusi katru ga -
du ievērojami palielināt dažādus 
valsts samaksātos pakalpojumus – 
speciālistu apmeklējumus, iz   mek-
lē  jumus, protezēšanu, reha bilitā-
ciju. Piemēram, pērn financēti 
2,2 miljoni speciālistu pakalpo-
jumu, bet šogad papildus plā  - 
noti vēl 232 tūkstoši, un ik gadu 
pieaugums turpināsies. Plānots 
celt arī mediķu algas. Lai to visu 
paveiktu, valdības apstiprinātā 
koncepcija paredz ik gadu palie-
lināt veselības budžetu – 2018.
ga   dā tam jāpārsniedz 4% no IKP.

Kā radīsies vairāk naudas? Ve -
selības budžetu pēc reformas vei-
dotu divas galvenās ieņēmumu 
plūsmas no obligātās apdrošinā-
šanas – daļa no pašreizējā ienā-
kuma nodokļa, ko maksā visi 
nodarbinātie, un valsts iemaksas 
par sociāli neaizsargātajām ie -
dzī votāju grupām. No katra no  -
dokļu maksātāja veselības apdro-

 šināšanā ienāktu vidēji 300 eiro 
gadā, savukārt valsts iemaksas 
pašlaik nesasniedz pat 10 eiro cil-
vēkam. Taču turpmāk arī valsts 
iemaksas pakāpeniski panāktu   
to pašu līmeni un tā kopējais 
budžets pieaugtu, skaidro viens 
no likumprojekta autoriem, mi -
nistrijas juridiskās daļas vadītājs 
Raimonds Osis.

Taču reformas pretinieki uz -
sveŗ – financējuma pieaugumu 
sola tikai valdības koncepcija, bet 
apdrošināšanas sistēma jau šo  -
gad var iegūt likuma spēku. «Pa  -
stāv risks, ka no veselības sistē-
mas izkritīs vismaz 100 tūkstoši 
iedzīvotāju, pārsvarā personas ar 
nerēgulāriem, zemiem ienāku-
m  iem, kuŗi tomēr nenoliedzami 

ir nodokļu maksātāji,» brīdina 
Tiesībsarga biroja pārstāve Ineta 
Rezevska.

Jaunais likumprojekts paredz, 
ka valsts samaksātu veselības ap   -
rūpi ar 2015. gada jūliju saņemtu 
cilvēki, par kuŗiem darba devējs 
būs samaksājis ienākuma no -
dokli vismaz 11 mēnešus gadā 
vai kuŗi paši deklarēs savus ienā-
kumus vismaz 12 minimālo algu 
apjomā. Pārējiem, kas nav rēgu-
lāri nodarbināti vai pelna mazāk 
un nepieder ne pie vienas no 19 
valsts apdrošinātajām izņēmuma 
grupām, bez maksas pienāktos 
tikai neatliekamā palīdzība un 
daži šauri definēti pakalpojumi.

Anita Biseniece stāsta, ka viņa 
neatbilst nevienai no izņēmuma 
katēgorijām. Iespējams, Anita 
varētu pieteikties uz maznodro -
šinātā statusu, taču par šādu ie  -
spēju viņa nav interesējusies. «Es 
vēlos nevis eksistēt no pabalstiem, 
bet strādāt. Kamēr rokas kustē- 
s ies, es nevienam neko neprasī-
šu,» saka Anita. Viņa piepelnās, 
tirgojot zāļu tējas, rakstot mācī -
bu ma   teriālus skolēniem, vadot 
ek -s kur sijas. Maznodrošinātā vai 
trū   cīgā statuss arī neko nemai-
nītu, jo jaunajā likumā 19 sociāli 
aizsar  gā jamās grupās šāda grupa 
ne  maz nav iekļauta.

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 11)

Ģimenes ārste no Rūjienas Ingūna Ločmele // Foto: Kaspars Goba

Dzejnieks reiz teicis, ka trīs lie-
tas viņu mokot no mazotnes, bet 
es atzīšos, ka divi jautājumi mani 
moka šopašubrīd.

Pirmais jautājums rodas, iedo-
mājoties, ka  maza tauta, kas dzī-
vo patlaban ne visai turīgā valstī, 
tiek pie dažas labas gaumīgi iz -
dotas, solidas grāmatas par nepa-
 rastu, pat eksotisku tematu, kam 
taču nevarētu brīvā tirgū būt ne  -
kāda vērā ņemama noieta. Vai 
bi    jāt dzirdējuši par aktieri un re  -
žisoru Teuvo Tulio (1912-2000), 
kas Somijā filmējies sešās lentēs 
(1927 - 1935) un pēc tam pats 
uz    ņēmis vēl 16 (1936 - 1972) un 
ko mūsdienu pazīstamākais so  -
mu filmu režisors Aki Kauris - 
me ki nosaucis par „ievērojamāko 
melodrāmas režisoru kino vē s-
tu  rē”? Vai tagad, kad par tādu 

„Neparastais Helsinku latvietis”
Fedja. Teodors. Tulio,rakstu krājums par kinorežisora Teuvo Tulio dzīvi un filmām, 

sastādījusi Kristīne Želve, apgāds „Mansards” 2013. g., 224 lpp.

mākslinieku jums daži vārdi pa   -
teikti, steigsities iegadāties par 
viņu pērn Latvijā latviešu valodā 
izdotu rakstu krājumu? 

Ir skaidrs, ka šādas grāmatas, 
kas drīzāk nonāk publiskās bi   b-
lio tēkās nekā privātpersonu grā-
matu krājumos viņu dzīvokļos, 
var iznākt tikai tāpēc, ka ir orga -
nizācijas un individi, kas grāma-
tu iznākšanu financiāli atbalsta. 
Skatāmies grāmatas Fedja, Teo -
dors, Tulio pasītē, ka izdevu- 
m am tapt palīdzējis Somijas Nacio-
 nālais Audiovizuālais archīvs un 
Somijas Literātūras informācijas 
centrs. Labi, ka Somija ir turīga 
zeme, kas ērti var atļauties savu 
mākslu un pagātni celt gaismā 
ārzemēs un tādējādi celt valsts 
prestižu. Bet vajadzīgās naudiņas 
kopā sakasīšanai bijušas nepie-
cie šamas arī divas Latvijas orga-
ni zācijas un divi individi. Un te 
nu mans pirmais jautājums: vai 
nopietna, labi izstrādāta un rū -
pīgi rediģēta grāmata, kuŗa pavi-
sam droši var ieinteresēt tikai 
ne   lielu lasītāju pulciņu, attaisno 
financējumu, kas tajā tiek ielikts? 
Vai nodokļu maksātājiem būtu 
jāsamaksā šauras intelektuālistu 
elites vaļasprieki? 

Otrs jautājums: vai mums ne -
pietiek lepoties jau par tādu ar 
Latviju kaut kā saistītu personāžu 
kā Marku Rotko, Sergeju Eizen -
štei nu, Jesaju Berlinu un Richardu 

Vāgneru (viņš savu operu Rienci 
sācis komponēt Rīgā), ka savē-
jiem jāpieskaita pat Teuvo Tulio, 
kā to dara 189. lappusē Ilze Mati-
sone, nosaukdama viņu par ne -
pa  rasto Helsinku latvieti? 

 Ko tad par savu etnisko izcel-
smi pastāsta pats Tulio? – Viņa tēvs 
bijis turks, atvests uz Latgali ar 
citiem turku – krievu 1877.-1878. 
gada kaŗa gūstekņiem. Arī mā tes 
tēvs bijis turks, bet mātes mā te – 
poliete. Otrreiz māte precējusies 
ar poli, bet viņas trešais vīrs bijis 
soms. „Latvija taču bija īsts tau -
tību rasols,” raksta Tulio (47.lpp.). 
Latgalē pavadītajā bērnībā ma -
zais Teodors ar iesauku Fedja 
saukts tēva uzvārdā – Tugajs. Kad 
puikam palikuši desmit gadi, viņš 
ar māti un viņas trešo vīru pār-
cēlies uz dzīvi trešā vīra dzimtenē 
Somijā, un kopš tā laika viņam   
ar Latviju vairs nav bijis nekāda 
sa   kara. Tāda, lūk, bijusi pagātne 
cil  vēkam, ko krājuma sastādītāja 
sauc par „latviešu izcelsmes so -
mu režisoru” (7.). Latviskais mo -
ments, kā saka, pievilkts aiz ma -
tiem. Paša Fedjas ieskatā viņa 
dzimtas saknēm nav nekādas 
nozīmes attiecībā uz viņa darbību 
kino jomā. 

 Savos filmu aktieŗa gados Tulio 
centies atdarināt sava laika visu 
dāmu elku Valentīno, tāpēc ticis 
arī saukts par Somijas Valentīno. 
Dažos fotoportretos (63. - 65.) viņš 

pat skatāms līdzās īstajam Rūdol-
 fam Valentīno. Viņa pirmā reži-
sē tā filma Silja izraisījusi Somijā 
vairākas nedēļas ilgu polemiku, 
jo tā ļāvusi skatītājiem pirmo rei-
zi uz ekrāna redzēt, kā divi jau- 
 n ieši mīlējas siena šķūnī. Tulio 
at  ceras:

Cenzūra bija pirmā, kas sāka 
man mīt uz papēžiem. Mīlēšanās 
ainas, lai arī kādā vidē tās notik-
tu, cenzūrai vienmēr bija kā sar-
kana lupata vērsim. Nežēlību va   -
rē ja rādīt un ar malkas pagali va  -
rēja sist tā, ka asinis šķīst, asi ņains 
upuris varēja locīties agonijā, līdz 
nāve to atbrīvo, bet divu cilvēku 
mī   lestības apliecinājumi, maigi 
glāsti un skūpsti, lai arī mazliet 
erotiski, tika uzskatīti par pilnīgi 
nepiemērotiem un nepieklājī  -
giem. Tādas ainas bija jāīsina, jā  -
izgriež un jāsabojā, lai arī cik 
skaistas tās būtu. (95.)

Ar cenzūru problēmas vairāk -
kārt gadījušās arī turpmākām 
Tulio filmām, viņš dzīvojis sava 
laikmeta avangardā. Viņa karjē-
rai liktenīga bijusi 1972. gada fil -
ma Sensuela, no kuŗas cenzūra 
likusi izgriezt vairākas erotiskas 
ainas. ”Pēc Sensuelas Tulio vairs 
neuzņem nevienu jaunu filmu, 
aizliedz izrādīt agrāk uzņemtās, 
noslēdzas no sabiedrības un pa  -
mazām iegrimst aizmirstībā.” (11.) 

Motīvi, kas Tulio filmās bieži 
atkārtojoties, esot baļķu pludi -

nā šana pa krāčainām upēm, či  -
gāni, allaž iejūgts baltkrēpjains 
zirgs, ko „pātago kā uz pasaules 
galu un ar ko brauc tik ātri, ka 
saprāts netiek līdzi”. (203.) Kon -
trasti starp tradicionālo dzīves 
veidu laukos un grēcīgo pilsētu 
liek iedomāties cieņu, kādā šis 
pats motīvs bija latviešu prozā  
un skatuves darbos pag. gs. 30. 
gados. Gandrīz katrā filmā at  -
kārtojoties lidojuma un kritiena 
motīvs, līksmas motorlaivu vai 
ziemeļbriežu pajūgu sacīkstes.

Pat ja rakstu krājumu Fedja, 
Teodors, Tulio par grāmatnie-
cis ku gardumu uzlūkos galve -
nokārt kinematografijas vēstur -
nieki un pat arī tad, ja grāmatas 
varonis nav nekāds latvietis, vie-
nu pozitīvu guvumu no grāma -
tas iznākšanas tomēr varam pie -
minēt. Tā kā Eiropas mazās tau-
tas daudz vairāk zina un intere -
sējas par lielo tautu kultūrtelpām 
nekā lielās par mazo tautu dzīvi, 
ikviena mazas tautas „stādīšanās 
priekšā” citām mazām tautām ir 
ar plūsa zīmi vērtējama parādība. 
Īpaši nozīmīga tā ir tad, ja tautas 
dzīvo vienā un tai pašā Eiropas 
reģionā, gandrīz vai kaimiņos. 
Jāpiebilst, ka grāmatā bagātīgi ir 
iekaisītas parindes ar īsām bio -
grafiskām ziņām par ievēroja- 
m ām un mazāk ievērojamām So -
 mijas sabiedrības un gara dzīves 
personībām. 

EDUARDS SILKALNS
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S K A N I ,  M A N A  V A L O D I Ņ A !

Kas gan būtu Latvijas valdībai 
vai kādai citai valsts iestādei ko 
kaunēties par 16. martu? Otrā 
pa  saules kaŗa veterāni, kas sīvi 
cīnījušies pret boļševismu, pul-
cējas kopā, lai pieminētu savus 
kritušos biedrus un atcerētos 
kopā pārdzīvoto. Ja viņi to vēlas 
darīt pie Brīvības pieminekļa,  
vai tad tā nav vieta, kur cīnītā-
jiem savus cīņas biedrus cienīja-
mi pieminēt? Lai arī kaŗojušus 
svešas un ļaunas varas laikā slik-
tas reputācijas uniformās, šos 
vīrus pēc kaŗa Rietumu sabied-
rotie atzina nevis par nacistiem, 
bet gan par cienījamiem un re -
spektējamiem kaŗavīriem, kuŗus 
kā amerikāņi, tā angļi labprāt 
ņēma sev pakļauto spēku rindās.

Problēma meklējama nevis šo 
vīru reputācijā, bet gan mūsu val-
 dībā un daļā sabiedrības. Kaut 
gan valdībai būtu jāizskaidro Lat-
 viešu leģiona situācija, tā kau -
nīgi novēršas no šī uzdevuma   
un ļauj ienaidniekam to apliet ar 
darvu. Nav jau viegli runāt pre-
tim komūnistu propagandai, 
„antifašistu” histerijai un visām 
citām skaļajām rīklēm, kas slu-
dina, ka te notiek veco esesiešu 
maršs, nacisma atdzimšana un 
slavināšana. Šie apgalvojumi ir 
viegli apgāžami, leģionāru loma 
izskaidrojama. Izskaidroša nu, 
kas ir precīzi un skaidri izteik  ta, 
nekādu kaunu un negodu ne  -
viens atbildīgais, kas runā mūsu 
valsts vārdā, neuzņemas.

Vispirmām kārtām būtu jāpa-
skaidro, ka Otrā pasaules kaŗa 
sākumā Latvija deklarēja neitrā-
litāti. Tas, ka Latvijas kaŗavīri  
ši nī kaŗā bija spiesti cīnīties viena 
un otra ienaidnieka formācijās 
un ciest milzīgus dzīvā spēka 
zau dējumus,  ir viena no šī kaŗa 
lielajām traģēdijām. Viņiem ne  -

SEŠPADSMITAIS MARTS
OJĀRS CELLE

bija izvēles. Turklāt  leģionāru 
vienības cīnījās vienīgi pret boļ -
še  vismu, tās bija godīgas vienī-
bas, kas terrora un ļaužu iznīci-
nāšanas akcijās nekad un nekur 
netika iejauktas. Leģionārus ne -
viens cits kā tikai komūnistu 
propagandisti par nacistiem ne  -
kad nav saucis, jo leģionāriem ar 
šo ideoloģiju nav nekāda sakara.

Kad 1945. gada 8. maijā bei-
dzās kaŗš Eiropā, Latvija bija uz 
daudziem gadu desmitiem zau-
dējusi brīvību, jo bija nonākusi 
padomju okupācijā. Kaut gan 
Atlantijas Charta kaŗa laikā vi  -
sām valstīm bija solījusi, ka pēc 
kaŗa tās zaudēto brīvību atgūs,  
šo solījumu Rietumu demokra-
tijas sev izdevīgi aizmirsa.

Apsveicams ir Eināra Cilinska 
solis 16. marta gājienā piedalī-
ties, kaut arī Straujumas kundzes 
valdība tur nepiedalīsies. Mūsu 
Ministru prezidentes viedoklis, 
ka valdības personas gājienā ne -
drīkst iet, ir tikai turpinājums 
mulsumam, kas ir izveidojies jau 
vairāku valdību laikā. Kautrība 
un nevēlēšanās nostāties pret 
Maskavas un citu „antifašistisko” 
spēku leģionāru nomelnošanas 
propagandu diezin vai ir īstais 
veids, kā nonākt pie visiem pie-
ņemama risinājuma.

Notikumi Ukrainā liecina, ka 
visi rietumnieciskie ukraiņi arī 
tiek iestumti fašisma un slikta 
nacionālisma rāmjos. Krimas ie -
kaŗošana notiek krievu iedzīvo-
tāju pūliņos „glābt” tautiešus  no 
ukraiņu briesmoņiem. Visām Pu -
tina valdības izraisītajām darb ī -
bām cauri vīd kaut kas ļoti bīs-
tams. Tā ir vienas varas uzmāk-
šanās kaimiņiem, slēpjoties aiz 
nepieciešamības glābt savu tau-
tu. Vai tad esam aizmirsuši pa -
gājušā gadsimta trīsdesmito ga -

du Hitlera rīcību, slēpjoties aiz 
tiem pašiem argumentiem? Šā -
dai izpausmei un rīcībai pašos 
pamatos šodien Krimā, arī Aus-
t rumukrainā ir apdraudēto tau-
tiešu glābšanas arguments.

Ar 1940. gada 17. jūnija Latvi-
jas okupāciju Staļins lauza vai  -
rākus ar Latvijas valsti noslēgtos 
līgumus. Kāds trimdas latviešu 
jurists bija saskaitījis, ka vien pu-
sēji lauzti kopumā 33 līgumi. 
Sa  grābjot Krimu, Putins lauzis 
tikai vienu garantijas līgumu, ko 
Jeļcins kopā ar amerikāņiem un 
britiem noslēdza ar Ukrainu, lai 
tā visus savus kodolieročus no -
dotu Krievijai. Ukraina pēc ASV 
un Krievijas tomēr bija kodol-
valsts. Naīvie, lētticīgie ukraiņi, 

viņi ticēja šādām garantijām!
Zināmās aprindās tagad ie -

skanas brīdinošas balsis, ka 16. 
marts (arī Krimas krievu diena, 
kad tie varēja paust savu izvēli 
atgriezties pie Mātes Krievijas) 
Rīgā, iespējams, aizsākot jaunu 
krievu kustību pret Latvijas val-
s  ti, par Baltijas valstu atgriešanos 
Krievijas ietekmes zonā.

Bailēm lielas acis? Krieviem 
jau nas cerības? Putinam pēc ap  -
rī tās Krimas rodas lielāka ape - 
t īte?  Rietumu demokratijas ir 
rak  sturīgas ar neizlēmību un ne -
 noteiktību, ar nevēlēšanos laikus 
novērst agresiju, kamēr tā vēl 
nav sasniegusi jau bīstamus ap -
mērus vai pat izraisījusi jaunu 
kaŗu. Pēdējā  laikā Baltijas val- 

stis no savu NATO partneŗu pu- 
s es ir saņēmušas daudz mierino -
šu vārdu par savu drošību zem 
NATO lietussarga. Paši par sevi 
šie vārdi skan ļoti labi un, pa -
matojoties uz norunām, solīju- 
m iem un garantijām, mūs it kā 
pilnīgi nodrošina pret uzbāzīgu 
un agresīvu kaimiņu. Taču, ja 
paskatāmies uz militāro reālitāti, 
zibenskaŗā (uz ko Krievija ir spē-
jīga, vismaz teorētiski) mūsu trīs 
mazo valstu territoriju var oku-
pēt nedaudzas motorizētās divī-
zijas, jo pašiem baltiešiem no -
pietni ņemama kaŗaspēka nav. 
Viss balstās uz vienošanos, no -
slēg tiem līgumiem, pārlieci  no -
šiem solījumiem, ko Krievijai va -
jadzētu respektēt. Taču tagad pie 
Krievijas stūres stāv ne mazāk 
bīstams cilvēks kā tas, kas pirms 
Otrā pasaules kaŗa bija pie Vā  -
cijas stūres. Mīksta, gļēva ielai-
šanās nožēlojamos darījumos ar 
viņu toreiz noveda pie Otrā pa  -
saules kaŗa. Mūsdienās stāvoklis 
ir vēl sarežģītāks, jo abas varenās 
puses atrodas arī sarkanas po -
gas spiediena attālumā no kaŗa 
ar kodolieročiem.

Aukstā kaŗa gados šādu drau-
du ēnā tika nodzīvoti gadu de s -
miti, līdz viens no partneŗiem 
pats iekšēji sabruka. Taču viņa 
ieroču arsenāls tagad ir Putina 
rokās, un šis cilvēks, izrādās, nav 
mazāk apņēmīgs jaunas, impe-
riskas varas būvētājs. Pirmais 
mazais solītis atkaŗoja gabaliņu 
Gruzijas, nu jau lielāks kampiens – 
Krima. Nervozitāte Krievijas ro -
bežvalstīs, it sevišķi tajās, kur 
netrūkst krievu tautības iedzī-
votāju, pieņemas. Kaut ļoti jā -
šau bās,  ka 16. marts, kā daži 
bai dās, arī varētu nest jaunu pa -
vērsienu. Cerēsim, ka ne.

28. februāŗa laikrakstā Sest-
Diena bija publicēta žurnālis -  
tes Elīnas Zalānes intervija ar       
LR izglītības un zinātnes minis-
tri Inu Druvieti. Intervijā lasā-
mas šādas rindas: „Arī tagad mi   -
nistres šķietami nesatricināmā 
intonācija mainās, kad intervijas 
laikā tiek aizskarts valodas jau -
tājums. Proti, latviešu valodas 
pū   risti Druvieti un viņas māti 
filoloģijas zinātņu doktori Ainu 
Blinkenu mēdz vainot latviešu 
valodas graušanā. Druvietei tiek 
pārmests, ka viņa nav nosargā-
jusi Latvijas tiesības lietot vārdu 
«eiro», nevis «euro». Savukārt 
mi    nistres mātei pūristi piemin 
to, ka savulaik no latviešu valo-
das rakstības tika izņemts ch un ŗ. 

«Šķiet, ka tikai retais uzskata, 
ka latviešu valodas kvalitāte     
būtu jūtami ieguvusi, ja lietotu 
ch un mīkstināto r. Vēl es gri -
bētu piebilst, ka neviens no tā 
sauktajiem pūristiem, kuri ar 
putām uz lūpām iestājās par 

Vai ŗ un ch lietošana ir „karojošs pūrisms“?!
aizgājušo gadu rakstības atjau  -
no šanu, nebija pirmajās rindās, 
kad notika cīņa par latviešu va -
lodas valsts valodas statusu. 
Neviens! Un tieši tādēļ šie pār-
me tumi man liekas smieklīgi un 
nu jau vairs neaktuāli,» viņa 
[Dru viete] strikti saka. 

Druvieti aizstāvēt cenšas mi -
nistres ilggadējs kolēģis, Latviešu 
valodas aģentūras direktors Jānis 
Valdmanis: «Tāds karojošais pū -
risms nav pieņemams, savā ziņā 
pat kaitīgs. Reizēm to var arī 
apsmaidīt - kad jādomā, vai gal-
va paliks uz pleciem, cits domā, 
kādu frizūru nēsāt.”

Ministres I. Druvietes un                 
J. Valdmaņa teikto aicinājām ko -
mentēt Lalitu Muižnieci, valod-
nieci, lingvistikas doktori.

“Ja mīkstinātais r būtu izolēta 
parādība vai atsevišķa skaņa, ko 
valodas lietotāji vairs neizrunā, 
tad arī nebūtu ko gausties par      
tā izmešanu. Bet latviešu valo -  
dā valodas skaņas iesaistās inte-

re san tās harmoniju sistēmās. 
Pirmkārt, t.s. “mīkstās” skaņas, 
(t.i., ņ, ļ, ŗ, č, dž, ģ, ķ, š, ž,) latvie-
šu vidus dialektā ir izveidojušās 
no citām skaņām. Sistēmatiski tas 
noticis, skaņām nonākot pirms 
priekšējā patskaņa [i] vai [e], 
kam savukārt sekojis pakaļējais 
patskanis [a] vai [u]. To vislabāk 
redzam vīriešu dzimtes lietvārdu 
ģenitīvā: brālis --> brālia --> brāļa; 
vilnis --> vilnia --> viļņa; pauris --> 
pauria --> pauŗa.

Otrkārt - mūsu platā un šaurā 
e izrunu nosaka sekojošais pa   t-
ska nis vai tā vietā atstātais mīk-
stinājums. Ja e vai ē skaņai seko 
(vai kādreiz sekojis) i, ī, e, ē, ie vai 
mīkstinājums, vai nekāds pat-
skanis, tad to izrunā šauri, ja cits 
patskanis, tad plati. Piem.: pel -
dēt (agrāk *peldēti), bet pęldę:tājs; 
celt (no *celti), tu cel (no *celi), 
viņa ceļ (no *celia), bet cęldams; 
cept, tu cep (no *cepi), bet viņš 
cęp (no *cępa). Tāpat es beŗu (no 
*beriu), tę:vs (no *tę:vas) beŗ (no 

*beria). Arī ja mīkstināto r īsti 
vairs neizrunā, mīkstinājuma zī  -
me ir norādījums, ka iepriek - 
šē jais e vai ē izrunājams šauri. Ja 
no rakstu valodas burtu ŗ izmet, 
ir lielas pūles iemācīt bērniem, 
aktieŗiem, radio diktoriem, kā 
arī tiem, kas mācās latviešu valo-
du kā svešvalodu, visus gadī-
jumus, kad e un ē būtu jāizrunā 
šauri, kad plati.

Var teikt - nu, liela lieta - bēŗu 
nams vai bę:ru nams, viņš beŗ  vai 
bęr... Protams, visu lielo problē mu 
priekšā šī tiešām nav nekāda lielā 
lieta. Bet tā ir neva jadzīga mūsu 
valodas pamatu drupināšana.

Arguments, ka ŗ “neviens” vairs 
neizrunā, tāpēc tas izmetams no 
rakstu valodas, ir apšaubāms. Ne -
iz runājam daudz ko, piemēram, 
t vai d pirms s vārdu izskaņā, to -
mēr joprojām rakstām kāts un 
kāds, nevis kāc. Diezgan vāji iz  -
runājam j vārdos dumjš, vējš u.c. 
Katram no neizrunātajiem bur-
tiem ir sava jēga latviešu valodas 

struktūrā, tas ieskaita arī ŗ.
Par ch varu piebilst vienīgi to, 

ka nekādu valodas kopšanas 
gud rību nesaredzu palatālā un 
velārā līdzskaņa ch vietā rakstīt 
dvesmas skaņas apzīmējumu h. 
Tas gan ietaupa viena burta rak -
stīšanu, bet nonivelē svešvārdu 
izrunu. Interesanti, ka mūsu sen-
či prata šīs trīs skaņas izšķirt, tās 
latviski atveidojot ar k, piemē-
ram, koris (no chorus),ar ķ, pie-
mēram, ķīmija (no chemie), ar ø, 
piemēram, Ansis (no Hans). Vē  -
lāk latviešu valodnieki svešvār -
du rakstīšanai ieviesa burtkopu 
ch un burtu h gan izrunu, gan 
jēdzienu atšķiršanai. Tagad,to 
vairs nedarot, piemēram, vārds he -
 matoloģija attiecas gan uz asins-
slimību pētīšanu (hemat  oloģija), 
gan uz onkoloģiju (chemato lo-
ģija). Liekas arī diezgan brutāli 
pārkristīt latviešiem sensenis pa -
 zīstamo vācu komponistu Ba -
chu par Bahu, tāpat citus īpaš-
vārdus.“

Karogu aleja Rīgā pie Brīvības pieminekļa šā gada 16. martā
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NO SIBIRIJAS BĒRNU 
INTERVIJĀM 

Nāca 1949. gada 25. marts. 
Izvešanas diena. Onkulis sēdēja, 
lāpīja kurpes. Piebrauca miliči 
zaldātu drēbēs. Toreiz tās sauca: 
“augšā puļķītis...” Tādas formas 
viņiem bija. Viņi sita onkuli, sa  -
lauza tam ribas, pārsita galvu: 
“Pasaki, kur tavs brālis!” Onkulis 
gulēja bezsamaņā. Man no bai-
lēm valoda bija aptrūkusi. Tante 
aizskrēja uz Rugājiem pēc palī-
dzības. Onkuli sasita, bezsamaņā 
atstāja gulošu un aizbrauca. Tāds 
bija 25. marts 1949. gadā. 

Dauka Inta (tagad Turka)

***
Bet mūs 1949.gadā saņēma un 

aizveda otrreiz. Mūs, trīs  bērnus, 
un arī auklīti paņēma līdzi. Ne  -
zinu, kāpēc viņu ņēma. Viņa tur 
nomira.  Šī izvešana ne ar ko ne -
  atšķīrās no pirmās. Bija auto ma-
šīna, kaŗavīri, līdzi bija tie paši 
divi vai trīs privātie. Bija arī vie-
na sieviete no dzelzceļa. Nolasīja 
spriedumu, teica, lai ņem man-
tas. Aizveda uz Daugavas staciju - 
ir tāda nomaļa stacija pie Jē  kab-
pils. Trīs dienas stāvējām, tad sā   -
kām braukt. Vagonā bija krāsns, 
to kurinājām. Malkas nebija, sta-
cijās laida pēc oglēm. Mums jau 
martā bija gatavais slapjdraņ -     
ķis, bet Krievijā aiz Urāliem – 
īsta ziema. Bija liels sniegs.  No 
stacijas 90 kilometrus visu nakti 
mūs veda ar vēršiem uz Sargat-
kas  rajonu, Omskas apgabalu. 
Ne   kad nebiju ar tādu transportu 
braucis. Pārsvarā jau gājām kā  -
jām - vēršiem arī vajadzēja at  -
pūs  ties. Tad kādā sādžā uztaisī-
jām atelpu. Auksti bija sēdēt pa -
jūgos. Otrā dienā ap pusdienlai-
ku ieradāmies galā. Visiem me   k-
lēja, kur apmesties. Atkal mēs 
bijām trīs ģimenes kopā pie vie-
nas vecas sievietes viņas mājā. 
Viņa mums atvēlēja vienu ista -
bu. Tur dzīvojām kādu gadu. 
Strā dājām kolchozā. Sākās pava-
saŗa darbi, ecēja ar vēršiem. Siena 
laikā braucām no mājām prom 
uz pļavām uz nedēļu, jo tās bija 
tālu. Uz vietas vārīja zupas, put-
ras. Bija arī maize.

Arnis Kalniņš

***
Martā dabūjām zināt, ka atkal 

būs izvešana, bet kur bēgsi, kur 
paliksi? Kad vienu nakti bijām 
nogulējuši mežā, mamma teica - 
pietiek, vairs pa mežu viņa ne  -
blandīsies. Tad dabūjām zināt,  
ka nākamajā dienā no pagasta 
būšot izvešana. Tur dzīvoja 

mam mas māsa, tā pateica, ka 
mēs esam sarakstā. [..] Mamma 
izjauca šujmašīnu, paņēma līdzi. 
Viss risinājās tāpat kā pirmo rei-
zi. Saveda ap divdesmit ģime nu 
pagastmājā. Mammas māsa sa  -
vārīja veselu spaini ar klimpām, 
atnesa visiem ko paēst. No mūsu 
skolas septītās klases piecus bēr-
nus paņēma. Klasē mēs bijām 
piecpadsmit - uz izlaidumu pa -
lika desmit. 

[..] Ēst deva tāpat kā pirmo rei-
 zi, putras un ūdeni. Vagonā bija 
čuguna krāsniņa, to kurināja, jo 
bija auksts. 

Austra Grīnfelde

***
Pienāca 1949. gada marts, un 

mūs abus no skolas paņēma, lai 
atkal izsūtītu it kā par nelikumī-
gu atgriešanos dzimtenē.

Daudzos cietumos izsēdē jā-
mies. Taču tikām kopā visa ģi  -
mene. Mūs aizsūtīja uz Turu -
han sku – uz galējiem Zieme -
ļiem, kur galvenokārt bija tikai 
mednieku un zvejnieku kolcho-
zi. Mums laimējās, jo tikām at   -
stāti darbā rajona centrā – izmē -
ģinājumu stacijā. Tur nostrādā -
ju līdz 1959. gadam. 1953. gadā 
uzrakstīju iesniegumu Ačinskas 
technikuma neklātienei. Beidzu 
to, bet priekšniecība negribēja 
laist mācīties tālāk. Taču atkal 
laimējās – tiku nosūtīts izklapa-
t  ot traktoru, un pie reizes arī ie -
stājos institūtā. Uz sesiju reizi 
gadā man atļāva braukt.  

Edvīns Ābele

***
1949. gada 5. martā mammai 

pienāca paziņojums. Atsūtīja 

šķūtnieku un paziņoja, ka jā  -
brauc izsūtījumā. Nekur jau      
viņa tajā laikā nebēga. Es zinu,   
ka mēs ļoti baidījāmies no iz    sū-
tīšanas, un vecmamma mūs ie -
slēdza bēniņos, no ārpuses pie-
kāra klāt atslēgu. Bet, kad va  ja-
dzēja, mammu tik un tā saņē -
ma, mani atstāja.

1949. gada 25. martā viņu otr-
reiz paņēma ciet. Izrādās, ka vi -
ņa aizvesta uz Alūksni, no Alūk -
s nes pārsūtīta uz Rīgu. Kad jau 
zināja, kāds bads bijis pirmoreiz, 
bija nokāvuši sivēnu un mam-
mai salikuši gaļu. Skolotāji bija 
mammai sametuši naudiņu. 

Māra Baķe (tagad Loite)

***
1949. gadā mammu paņēma 

uz izmeklēšanu, bet neko neva-
rēja pierādīt, un tad mammu 
atkal atlaida. Es pa to laiku dzī-
voju pie radiem. 1949. gadā es 
biju skolā, stundas laikā ienāca, 
teica, lai es ģērbjos un eju vi  ņiem 
līdzi. Atnācu – mamma mā    jās 
raud, ka atkal vedīs, bet es kā 

bērns biju pat priecīgs – dabūs 
vecos draugus satikt. Mamma 
bija tādā bezizejas situācijā – tur 
jau bija būts, un nu atkal atpa-
kaļ... 

Otro izvešanu atceros pilnīgi. 
Veda lopu vāģī aiz restēm. Mūs 
apsargāja mongoļi. Atceros, pēk-
šņi atnāk krievu zaldāts, kam 
beidzies dienests, pagrūž mongo-
li malā, liek atvērt durvis. Mon  -
golis saka, ka nedrīkst. Zaldāti 
apsargu pastūma malā, lai es 
nākot ārā no būŗa un ejot pie 
viņiem. Tur bija kādi 3 vai 4 zal-
dāti, kas teica: pacan ņe vinovat 
(Puika nav vainīgs – kriev. val.). 
Atceros – veda mūs pa Novosi-
bir  sku, bijām vairāk nekā 1000 
cilvēku. No visām pusēm ar su -
ņiem gāja apsardze, iela bija ve  -
cais Kolimas trakts, kur jau no 
cara laika gāja izsūtītie. Atceros – 
ielas malā stāvēja vecas sievietes 
un meta krustus. Visa kolonna 
apstājās, laikam vajadzēja doties 
uz citu pusi. Mamma stāstīja, ka 
es esot droši gājis klāt apsarga 
sunim, domādams, ka tas ir pa  -
rasts suns. Labi, ka apsargs suni 
parāva malā. Es pat neesot iz -
bijies, bet gan tāds flegmatisks. 
Pēc otrās izsūtīšanas visas sie-
vietes tika ievietotas cietumā,   

bet lielākā daļa bērnu – bērnu-
namā. Mani un mammu aizsū-
tīja uz to pašu vietu, no kurie - 
nes mēs bijām aizbēguši. Sa - 
viem draugiem Sibirijā stāstīju 
par dzīvi Latvijā, no mājām 
mums sūtīja paciņas. Vietējie 
bērni nekad nebija redzējuši 
īrisus. Kad stāstīju par āboliem, 
krizdolēm, viņiem bija mute va  -
ļā. Sibirijā no mājām drīkstējām 
saņemt pusgada laikā vienu pa  -
ciņu. Mājās mammai bija pali-
kušas drēbes, glezna, lūdzām ra -
diem, lai to visu pārdod un sūta 
naudu. Tad bija vieglāk...

Valdis Blūms

***
1949.gada izsūtīšana atkal bija 

traģēdija. Mūsu skola atradās 
turpat, kur pagastmāja. No rīta 
skatāmies – brauc smagās auto-
mašīnas, mums neļauj pie lo -
giem iet. Nāk zaldāti, un pagasta 
vecis izsauc pa vienam... Abas ar 
māsu nolēmām, ka bēgsim pro-
jām, bet atpakaļ uz Sibiriju ne  -
brauksim. Vakarā internātā dur-
vis pavēra vecātēva brālis Rudī-
tis. Viņš sauca: „Meitenīši!” Māsa 
sāka kliegt: „Nē, mēs nebrauk-
sim!” Izrādījās, vecāmamma at  -
sū  tījusi mums pakaļ, lai mēs visi 
būtu kopā.

Ilze Broka (tagad Krūmiņa)

***
1949. gadā jau zinājām, ka      

būs izvešanas. Mācījos 3. klasē, 
Dai na - otrajā. Vakarā atnāca un 
pa     teica, ka naktī izvedīs. Māte 
jau bija sagatavojusies - kur tu 
muksi... Automašīnas rūca visu 
nakti, bet pie mums nebrauca. 
Paņēma sešus tuvākos kaimiņus. 

No rīta gājām uz skolu, bet ne -
 bijām pārliecināti, vai arī mūs 
nepaņems. Klase bija pamatīgi 
„patīrīta”. 

Aizveda mātesmāsu, citus ra  dus. 
Mēs izsprukām. Līdz 1950. ga   -
dam mūs neviens nemeklēja un 
nearestēja. Tad - martā - mam -
mu izsauca uz Talsu čeku, un 
mājās viņa vairs nepārnāca. Viņu 
aizveda uz Jelgavas cietumu. 

Indulis Eglājs

***
25. februārī piedzima Jānītis, 

un 25. martā mūs veda atpakaļ 
uz Sibiriju. Braucu ar mazu bēr -
niņu... Man bija valodas zināša-
nas, tāpēc biju par tulku. 

No Latvijas mums bija līdzi 

divi maišeļi ar kviešiem, tos tad 
arī vārījām. 

Kolchoza priekšsēdētājs ne -
prata ne lasīt, ne rakstīt un jau no 
rīta bija pillā. Man bija sava 
grāmatvedība.

Vēlāk mamma sūtīja naudu no 
Krasnojarskas, un mēs nopirkām 
govi. Tad jau vairs  bads nebija. 

Hilda Ēgendorfa (Kārklvalka)

***
Vēlāk uzzināju, ka pēckaŗa ga  -

dos mamma esot brīdināta: mēs 
esot sarakstos. Tāpēc arī 1949. 
gada 25. marta izvešanas nakti 
pavadījām bērnudārzā, kur strā-
dāja mana krustmāte. Atceros, 
ka nakts bija tumša, bet laiku pa 
laikam brauca automašīnas ar 
ugunīm un piestāja pie vienas, 
tad – citas mājas. Māte visu nakti 
negulēja.

No rīta vecāmāte gāja uz mā -
ju, kuŗā dzīvojām, bet dzīvoklis 
jau bija noplombēts. Viņa gāja 
prasīt, lai ielaiž dzīvoklī. Taču 
viņu arestēja un tādu, kāda bija 
(bez mantām, apģērba, ēdiena), 
aizveda. Tā viņa aizgāja – uz 
ilgiem gadiem. 

Mēs ar mammu izglābāmies. 
Taču mūsu dzīvoklī ievācās      
krievi. Labi, ka saimniece mums 
vismaz iedeva nelielu istabiņu – 
16 kvadrātmetrus. Neko no sa  -
vām mantām arī nedabūjām. 
Vienīgi ārā izsviesto ģimenes 
albumu, bet to mamma pati iz -
nīcināja. 

 Valdis Filipsons

***
Bija agrs rīts, 25. marts, migla, 

es gāju uz skolu. Man pretī nāca 
draugs un saka: “Ziedoni, šodien 
uz skolu neej.” Es gāju mājās. Arī 
mana mamma bija 1947. gadā 
aizmukusi no Sibirijas, viņai bija 
Latvijas pase, dabūja pierakstu. 
Viņa arī bija Kurzemē pie māsas. 
Mana mamma saka: ej, māsiņ, 
uz mežu, būs izvešana. Mammas 
māsas vīrs bija Ugāles mežos, ve -
da malkas normas. Mammas 
māsa ar bērniem aizgāja uz me -
žu. Pēc kāda laika pagalmā 
iebrauc pajūgs – divi čekisti un 
vietējie aktīvisti. Ienāca, aprakstī-
ja mantu un paņēma līdzi saim-
nieka brāli ar sievu – viņam ne  -
skaitījās ne saimniecība, nekā. 
Viņš par puisi strādāja pie sava 
brāļa. Tā kā saimnieku mājās ne -
bija, tad paņēma viņus. 

Austra Grīnfelde 1946. gadā ar mammu Amildu un brāli Augustu

Valdis Blūms 1946. gadā ar mammu Olgu

„1949. gadā bija slapjš pavasaris...” 

1949. gada 25. marta deportācijas ir viens no traģiskākajiem 
punktiem Latvijas jauno laiku vēsturē. Uz mūža nometināšanu 
Sibirijā tika izsūtīti 42 125 cilvēki, viņu vidū 10 987 bērni un zī -
daiņi.

Jau ilgi pirms 1949. gada 25. marta tika rūpīgi gatavoti izsūtāmo 
latviešu ģimeņu saraksti. Ar Maskavas norādījumu un vietējo 
pakalpiņu aktīvitātēm nosūtāmo īpašumi tika nolaupīti un izda - 
līti kolchoziem un sovchoziem, bet daļu īpašumu piesavinājās tie, 
kas deportācijas veica.

1941. gada deportācijas bija mēģinājums nocirst galvu Latvijas 
inteliģencei. 1949. gada deportācijām vajadzēja iznīcināt darbīgā-
kos un čaklākos latviešu zemniekus, no kuŗiem totālitārais režīms 
baidījās visvairāk, jo uz tiem balstījās Latvijas brīvvalsts.

(Turpinājums 15. lpp.)
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Ziedonis Hagemanis ar māti Karlīni un māsu Ilgu

Skrandainis ar automatu ie -
gāja guļamistabā, uzreiz klāt pie 
naktsskapīša. Mani iztrieca ārā 
no istabas, un viņš paņēma nau-
diņu. Bija pārdots kumeļš. Es pat 
nezināju, ka mammas māsai tur 
stāv naudiņa, bet skrandainais 
krievs “izšuherēja” visu. Izsūtī -
šana beidzās, no meža pārnāca 
mammas māsa, bērni. Paši pa -
lika mājās, otrā dienā bija jāved 
nodot graudus. Tā viņi palika 
pliki un nabagi, bet – vismaz 
Latvijā…

Ziedonis Hagemanis

***
Kā tad 1949. gadā izsūtīšana 

notika? 
Manam vecākajam dēlam bija 

kādi divi gadiņi. Rūdītis bija ie  -
ķēries Priedes tantes brunčos    
un briesmīgi kliedza un raudāja. 
Es centos vezumā salikt viņiem 
visu pārtiku. Viņiem sivēns bija 
nokauts, maize bija. Putraimus 
un gaļu saliku, drēbes saliku. 
Tūlīt čekisti aprakstīja mantu, 
lopus, kas palika. Vecītim, veca-
jam, no uztraukuma rozā seja 
piemetās. Māte bija stingrākā, 

vecītis bija švaks. Izsūtīja viņus 
uz Omskas apgabalu. Ar viņu 
pašu zirgu viņus aizveda uz cie-
ma padomi, un tālāk gāja vaka -
rā vesela rinda to zirgu pajūgu 
mūsu mājām gaŗām. Es stāvēju 
un skatījos. Ap 150 pajūgu aiz-
gāja. Visi nevarēja būt no mūsu 
ciema padomes, jo mums bija 
tikai ap 300 saimnieku. Lielo 
saimnieku Skujienē nebija. Bija 
viņi visi sīkzemnieki. Lielākā 
platība, kas bija saimniekiem, – 
30 ha, četras piecas govis, pāris 
zirgu... Es, nodokļu aģente bū  -
dama, visas saimniecības labi 
zināju, tikai man nebija lemts  
tur būt un piedalīties.

Ernestīne Grūberte 
(Ļebeģeva)

***
Pienāca 49. gada 25. marts. 

Bija kaut kāda nojauta, nezināju, 
vai pārnākšu no skolas mājās. 
Ciema padomē bija apmetušies 
zaldāti. 

Starpbrīdī ienāca viens biju- 
šais skolnieks un pateica, ka brā -
lis un auklīte ir automašīnā aiz-
vesti. Pases man līdzi nebija, do -

Komūnistiskā terrora upuŗu piemiņai

māju – kā notiks, tā notiks. Nāca 
zaldāti uz skolu. Aizveda vienu 
skolotāju, pēc stundas sagaidīja 
mani. Aizgāju pēc māsas. Aizve-
da mūs uz Viesītes pirti. Tur jau 
bija pilns. No klases bijām četri.

Aizbraucām līdz Omskas ap  -
gabala stacijai Ļubino. Bija jau 
pretī no kolchoziem, meklēja 
speciālistus. Braucām tālāk ar 
zir giem un vēršiem kādus 50 ki -
lometrus. Bija kādi desmit pa -
jūgi, braucām visu nakti. 

Nonācām Pavlovkas sādžā. Sa -
dalīja mūs pa dzīvokļiem. Ti  kām 
brīvā mājā ar divām istabām. 
Bijām trīs ģimenes no Viesītes. 
Bija uzreiz jāiet strādāt kolcho - 
zā pavasaŗa darbus. Ar vēršiem 
bija jāecē lauki, tad siena pļavā. 
Iestādījām kartupeļus. No Lat-
vijas pat mazpazīstami cilvēki 
sūtīja paciņas un naudu. 

Valdis Kalniņš

***
Kad 1949. gadā izsūtīja otrreiz, 

mēs bijām salikuši savas mantas 
kofeŗos, sēdējām un gaidījām. 
Tomēr tas pagāja secen. Nāka-
majā gadā pēc Jāņiem es vēl biju 
pie draudzenes aizskrējusi, nā -  
ku mājās, skatos – sēž no pagasta 
se k retāre, un māte teic, ka mums 
jābrauc atpakaļ uz Krieviju. Es 
domāju, ka viņa joko, bet bija      
no pagasta pienācis paziņojums, 
ka trīs dienu laikā jāsakārtojas. 
Pārdot neko nevarēja, tas bija 
tikai tā, pieklājības pēc. Mamma 
stāstīja, ka viņai esot nekaunīgi 
piedāvājuši par savu naudu 
braukt atpakaļ uz to pašu vietu, 
kur bijām pirmo reizi. Mamma 
bija diezgan lepna, teica, ka to 
nedarīs, lai ved. Otrreiz mēs no -
kļuvām turpat Krasnojarskas 
apgabalā, bišķi tālāk uz zieme-
ļiem, tur bija Biriļusu rajons. Jā -
teic, ka  otrā izsūtīšana, mūsu 
no   metinājuma vieta un attiek - 
s me bija cita, jo tajā sādžā  krie- 
  vu cilvēki ir dāsni un atvērti,  
viņi mūs neuzņēma kā fašistus. 
No rīta pamodāmies, naktī mūs 

Tā tolaik izskatījās Sibirijā Tā izskatās šodien

tur nolika gulēt šķūnī, no rīta 
gājām meklēt aku. Visa sādža 
bija iznākusi ārā uz ceļa, un katrs 
mums kaut ko deva – cits divus 
kartupeļus, cits puslitru piena, 
kamēr aizgājām līdz akai, spai -
nis jau bija pilns pirmajai ēdien-
reizei. Par maizi mēs sapņojām, 
ka varētu kāds atsūtīt kādu sau-
siņu, bet nebija kas sūtītu. Palika 
jau daži, bet tādu bija maz. Tante, 
pie kuŗas es dzīvoju, reizēm kaut 
ko atsūtīja, bet viņa laikam neiz-
prata to, ko mēs gaidām. Maizi 
deva divsimt gramus dienā, kopā 
ar pelavām.

Biruta Penkule (Ulpe)

***
1949. gadā bija slapjš pavasaris, 

mēs gājām uz skolu kājām, aiz -
gājām līdz skolas kalniņam, 
skrien meitenes pretī – neejiet uz 
skolu, tur visus ved uz Sibiriju 
projām. Mēs pa mežu aizskrējām 
uz mājām. Māsa gāja pa ceļu, 
kad mūs veda projām, viņa bija 
iegājusi mežā un palika mājās. 
Onkulis arī bija iegājis mežā, bet 
vēlāk iznāca un aizbrauca ģime-
nei līdzi. 

Atnācām mājās, visu pekelē-
jām. Krievi tā arī pateica: jums 
jābrauc uz Sibiriju, ņemiet zāģi, 
cirvi ņemiet līdzi. 

Tanti ar meitām arī aizsūtīja, 
onkulis aizbrauca. Aizveda līdz 
Tomskai, tur tāds sadales lēģeris 
Asino, diezgan ilgi dzīvojām, ka -
 mēr Obā iziet ledus. Mums vi  -
siem bija jāparakstās, ka esam 
atsūtīti uz Sibiriju, lai celtu lauk-
saimniecību. Mums bija jālauž 
celmi, jāzāģē baļķi. 

Sākās navigācija, un mūs ar 
liel laivām veda pa Obu, tad pa 
Ketu līdz Žigalovkai un tālāk ar 
zirgiem 10 vai 15 km. 

Tur bija jāstrādā kolchozā, jā -
lauž celmi, jāzāģē baļķi, jābaro 
lopi, jāsien barība un vakaros 
jāiet uz rijām – tur kūla labību ar 
zirgu kuļmašīnu, un mēs ar ro -
kām vētījām. Šitas ārprāts, kā tad 
miegs nāca. 

Tur nevarēja mācīties. 
Inta Pētersone (Bleija)

Redakcija pateicas fondam „Si -
birijas bērni” par šā materiāla 
sagatavošanu!

Aicinām iegādāties grāmatas 
“Sibirijas bērni” abus sējumus 

lat  viešu un angļu valodā. 
Grāmatas varam nosūtīt pa pastu

Pirmais sējums ar piegādi ASV 70 USD vai 53 eiro
Otrais sējums ar piegādi ASV 80 USD vai 60 eiro
Abi sējumi ar piegādi ASV 150 USD vai 115 eiro

Fonds “Sibirijas bērni”
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Vai Putins 
ir aizgājis pārāk tālu?
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS          

Līmeniski. 1. Senlaiku lielga -
bals. 5. Italiešu aktrise (1859-1924). 
6. Ļoti spēcīgs, brāzmains vējš. 8. 
Firmas zīme. 10. Skats. 11. Krā sai-
na uzšuve formas tērpa bikšu 
sānos. 12. Kaujas cirvji. 16. Pučīni 
opera. 18. Lielā asinsrites  loka 
galvenā artērija. 20. Izvēlēties pa  -
valstniecību (territorijā, kas pār -
gājusi no vienas valsts citai). 22. 
Lēnas. 23. Maza auguma zirgs. 25. 
Mūzikāli drāmatisks sacerējums. 

26. Vienkāršākais mechanisms. 
27. Sermuļu dzimtas dzīvnieks. 
28. Sievietes tērps Indijā. 30. Labā-
kais sasniegums kādā sporta vei-
dā.33. Latviešu gleznotājs (1895-
1955).  37. Krustziežu dzimtas augs. 
38. Pielūgsmes objekts. 39. Trauks 
dzīvnieku ēdināšanai. 40. Zinātne 
par dzīva organisma formu un  
uz  būvi saistībā ar funkciju un at  -
tīstību. 

Stateniski. 1. Brīnumdare pa  -

sa  kās. 2. Apgaismošanas ierīce. 3. 
Posms kādā procesā. 4. Apavi ar 
koka zolēm. 5. Ostas celtnes. 7. 
Strinkšķināmais stīgu mūzikas 
instruments. 9. Metalla taure ska -
ņas pastiprināšanai. 10. Profesija. 
13. Latvijas Republikas pamatli-
kums. 14. Tautā lietoti īsi, tēlaini 
izteicieni. 15. Zīmējumu serija ar 
īsu paskaidrojošu tekstu. 17. Sie-
vietes vārds (sept.). 18. Katoļu ga  -
rī  dznieks. 19. ASV pavalsts. 21. 
Standarta uzdevumi cilvēka spēju 
pārbaudei. 24. Speciālas antenas 
īsviļņu raidīšanai un uztveršanai. 
29. Novada centrs Latvijā. 31. Ju  -
pi  tera pavadonis. 32. Divkaujas. 
34. Uzvaras dieviete sengrieķu 
mītoloģijā. 35. Lielupes satekupe. 
36. Iecavas pieteka. 

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 11 atrisinājums)
1. Nora. 3. Ūpis. 7. Manometrs. 

8. Standarts. 9. Sviest. 12. Temats. 
15. Pats. 17. Rinalda. 18. Vaidava. 
20. Laipa. 22. Ciecere. 24. Launags. 
26. Rasēt. 27. Trapece. 28. Trausls. 
29. Kamera. 32. Tusnīt. 34. Sakost. 
35. Atsūtīt. 36. Starpināt. 37. Ezis. 
38. Atis.

Stateniski. 1. Nomest. 2. Rinda. 
4. Paturēt. 5. Sasist. 6. Smēdes. 10. 
Vaidi. 11. Salmene. 13. Amata. 14. 
Stabs. 15. Pacere. 16. Telts. 18. 
Valūta. 19. Imula. 21. Ietve. 22. 
Citēt. 23. Etaps. 25. Galds. 29. 
Kastaņi. 30. Met. 31. Retināt. 33. 
Tauste. 34. Saktas.  

Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, notika biedrības „Uzņē mī -
go sieviešu klubs SENTIO tradicionālā konkursa „Gada sieviete Rē   -
zeknē 2013” uzvarētāju godināšana. Nominācijā par ieguldījumu uz   -
ņēmējdarbības attīstīšanā  un priekšzīmi ģimenes saišu stiprināšanā 
tika sveikta  Marija Poriete – zvērināta revidente un uzņēmuma SIA 
„Ak tīvs M Audits” dibinātāja. Ar savu mērķtiecību un lielo atbildības 
apziņu viņa ir  paraugs saviem bērniem, pieciem mazbērniem un 
mazmazmeitiņai. Apbalvojumus saņēma vēl septiņas dāmas. 

Jūrkalnē, pagasta pārvaldes ēkas „Krasti” otrajā stāvā, atklāts brī-
vā laika pavadīšanas centrs. Pirmajā stāvā atrodas Jūrkalnes pagasta 
pārvalde, pasts un bibliotēka, bet otrais stāvs līdz šim nav izmantots, 
tāpēc tika pieņemts lēmums veikt telpu rekonstrukciju, lai pagastā da   -
žādotu ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī tūristu brīvā laika pavadīša-
nas iespējas.

Kuldīgai marta sākumā notikušajā Starptautiskajā tūrisma izstā-
dē ITB 2014 (Internationale Tourismus Börse) Berlīnē, Vācijā, tūrisma 
attīstības organizāciju apvienība DestiNet Innovation Group (DGI) ko    pā 
ar portālu Vision on Sustainable Tourism (Travel Mole) piešķirta ilgt   spē-
 jīga tūrisma innovācijas balva – The Vision for Innovation in Sustainable 
Tourism Award (VISTA 2014). Kuldīga saņems arī naudas balvu 3000 eiro. 

Rēzeknes Augstskolas (RA) administrācija viesojās Lietuvas Ute -
nas Lietišķo zinātņu universitātē, kur abu augstskolu rektori Ed  -
munds Teirumnieks un Gintauts Bužinsks parakstīja līguma par kopī-
gas bakalaura studiju programmas „Viesmīlības vadība” (Joint Hospita -
lity Management bachelor study program) īstenošanu. Projektu  atzinīgi 
no    vērtējuši starptautiskie eksperti, un tas tiek gatavots licencēšanai  
Lat vijā. Pirmos studēt gribētājus cer uzņemt jau šoruden. 

Ventspilī no 24. marta sāks izmaksāt Lieldienu pabalstus (28,46 eiro 
katram) pensionāriem, invalidiem un bērniem invalidiem. No domes 
budžeta atvēlēti 235 000 eiro. Pabalstu saņems 8150 pensionāri un 
invalidi, kā arī 105 bērni invalidi, kuŗu pastāvīgā dzīvesvieta ir Vents-
pilī. Pensionāriem un invalidiem pabalstos plānots izmaksāt kopumā 
ap 232 000 eiro, bet bērniem invalidiem - ap 3000 eiro. 

Dabas aizsardzības pārvalde ar Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstu īstenojusi projektu, radot piecas īsfilmas (15 min gaŗas) lat -
vie   šu un angļu valodā par Latvijas nacionālajiem parkiem  -  Ķemeru, 
Gau    jas, Slīteres un Rāznas parku un to dabas un kultūrvēsturiskajām 
bagātībām no apmeklētāja skatapunkta. 

Preiļos atklāta slēpošanas un nūjošanas trase, ko pirmās iemēģi-
nāja  ģimenes no Latvijas – lielākoties no Latgales un arī no Baltkrie-
vijas.  Trase 2 km gaŗumā ierīkota pilsētas parkā. Ir  sagādāts  speciālais 
aprīkojums tās uzturēšanai, kā arī 50 slēpošanas un 60 nūjošanai do  -
māti komplekti. Projekts tika īstenots Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros, lai paaugsti-
nātu dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Demonstrantu vidū Andrejs Rītiņš

Laika posmā no plkst. 13.00 
Marble Arch laukumā, kuŗā ne  -
skaitāmos karogu mastos plī vo 
Eiropas Savienības valstu ka   rogi, 
pulcējās simtiem dažādu pa    au -
džu ukraiņu, daudzi ģēr buš ies 
tradicionālo tautastērpu kreklos 
un blūzēs, rotājušies ar patrio  tis-
kām nozīmītēm un len t ītēm, kā 
arī ar lieliem plakātiem un Uk   -
rainas karogiem. Viņu pulku pa  -
pildināja neskaitāmi citu tautību 
pārstāvji, tostarp po ļi, gruzīni, 
ve   necuēlieši, lietu vieši, igauņi un 
latvieši ar savu valstu karogiem 
un izteiksmī giem plakātiem. Ap 
plkst. 14.00 pūlis jau bija pār  au-
dzis vairākos tūkstošos. 

Dalībnieku plakāti izcēlās ar 
da    žādiem saukļiem: “Stop Putin’s 
imperialism”, “Referendum at 
gun   point”, “Ukraine: united, pea  ce  -
ful, European”, “Russian army, 
out of Ukraine”, “RIP USSR”, 
“Ma    ke borsch, not war”, kā arī ar 
izteiksmīgām fotografijām pielī -
dzināja Putinu Hitleram. 

Sanākušos uzrunāja sarīkoju-
ma organizētāji, Ukraiņu asociā-
cijas Lielbritanijā vadība, kā arī 
citu pārstāvēto tautību ļaudis, 
paužot atbalstu Ukrainas un Kri-
mas neatkarībai un suverēnitā -
tei un izsakot nosodījumu pret 
Krieviju un tās prezidentu Puti-
nu par klaju Ukrainas neatkarī-
bas ignorēšanu.

Drīz pēc tam protestētāji or  -
ganizētā straumē devās uz Krie -
vijas vēstniecību, un gājiens ap  -
liecināja protesta patiesos apmē-
rus, piesaistot apkārtējo uzmanī-
bu. Gājiena laikā tika nemitīgi 

Protesta gājiens Londonā pulcē 
ap 10 tūkstošu dalībnieku

skandēts: “Putin: hands off Uk -
raine” un “Russian troops, leave 
Crimea”. 

Sasnieguši Krievijas vēstnie  cī-
bu, protesta dalībnieki nostājās 
iepretim vēstniecības ēkai un 

(Turpināts no 1. lpp.)

(Turpināts no 11. lpp.)

turpināja dažādu saukļu skan-
dēšanu; pēc dažām stundām 
pro testētāji izklīda. 

Akcija bija miermīlīga un labi 
organizēta, pulcējot ap desmit 
tūkstošu protestētāju.

Mūsu valstij ir visai skaidrs, ka 
intensīvas sankcijas nozīmētu pro -
b lēmas vairākumam Latvijas taut-
saimniecības sektoru, it īpaši pārti-
kas ražotājiem, transita pakalpoju-
mu sniedzējiem (70% transita preču 
mūsu valstī nāk tieši no Krie vijas) 
un energoresursu industri jai (atšķi -
rībā no Vācijas mēs esam par 100% 
atkarīgi no Krievijas gā   zes.) Inču -
kalna gāzes krātuvē patlaban ir pie-
tiekami gāzes, lai Latvijas vajadzī -
bas nodrošinātu divu vai trīs gadu 
gaŗumā, un tas būtu pie tiekami ilgs 
laiks, lai atrastu alter nātīvus piegā-
des maršrutus. Būtībā sankciju kru-
pis Latvijas uzņēmu miem būs jā -
norij. Viedāki uzņē mēji jau sen sa  vu 
darbu ir pārorien tējuši citos virzie-
nos, arī valsts lī  menī tiek meklēti 
kontakti it kā netradicionālos virzie-
nos, piemē  ram, Tuvajos Austru mos. 
Ja kāds pār tikas vai lauksaim nie cī-
bas uzņē mums visas olas salicis Krie-
vijas groziņā, tad pats vien ir vainīgs.

Militārā un ģeopolītiskā nozī-
mē Latvijai diez vai ir jāuztraucas. 
Daži aktīvisti tīneklī sāka vākt pa -
rakstus par Latvijas pievienošanos 
Krievijai, un nu jau petīciju ir pa -
rakstījuši 4232 cilvēki. Ļoti iespē-
jams, ka petīcijas organizētājiem 
nāksies tikties ar Latvijas drošības 
iestādēm, jo aicinājums grozīt valsts 
iekārtu un apdraudēt tās suverēni-
tāti mūsu valstī ir krimināllikuma 

jautājums. Ja runa ir par militā -
riem jautājumiem, jādomā, ka ca  -
ram Vladimiram vajadzētu būt  pa -
 visam jukušam, ja viņš izdomātu 
bruņoto spēku nozīmē izaicināt pa -
saules vadošo militāro aliansi NATO. 
8. martā ASV prezidents Ba  raks 
Oba  ma piezvanīja visiem trim Bal -
tijas valstu prezidentiem, lai aplie-
cinātu, ka Vašingtona nav aiz mirsu-
si NATO līguma 5. panta no  zīmi 
un tajā ziņā Baltija var justies droši. 

Tomēr pasaule ir iegājusi jaunā 
vēstures posmā. Krievija vienmēr   
ir bijusi visnotaļ neprognozējama 
valsts, bet kopš 2008. gada, kad  
okupēja daļu Gruzijas, tā ir kļuvusi 
arvien agresīvāka. Krimas gadīju-
mā Maskavas domāšanu var sa -
prast tiktāl, ka šai pussalā atrodas 
viena no Krievijas galvenajām jūras 
spēku bazēm, taču bazes atrašanās 
Ukrainas territorijā bija atrunāta 
īpašā līgumā, turklāt nu jau tālajā 
1994. gadā, kad ASV, Lielbritanija, 
Krievija un Ukraina parakstīja lī -
gumu, kuŗā visas puses solīja no -
drošināt Ukrainas suverēnitāti un 
nedalāmību. Nu ir skaidrs, ka šis 
līgums, tāpat kā daudzi citi, Krievijai 
ir tikai tualetes papīra vērts, un 
tāpēc patiešām ir iemesls bažīties 
par to, ko Kremlis varētu darīt tālāk. 
Olimpiskās spēles Sočos nu ir 
pagājušas, un lāča nagi ir gana asi.

KĀRLIS STREIPS
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Pārdodu latviešu 
tautastērpu.

Tel. 1 908 216 9533 
Kristīne.

Antikvariāts
– izsoļu nams „Livonija” –

pērk vai pieņem izsolēm
 latviešu mākslinieku gleznas, porcelāna,

māla, koka darinājumus, vērtīgas grāmatas un
citas senlietas.

Par augstām cenām pērkam apaļas
un ovālas dzintara krelles no necaurspīdīga dzintara.

Tālr.: 727- 421-9658
(pārstāvis ASV)

E-pasts: art@livonija.lv

Kā citus gadus, Čikāgas Kor-
porāciju kopa (Č!K!K!) 9. martā 
ar goda sardzi piedalījās Kalpaka 
piemiņas dievkalpojumā Sv. Pē -
teŗa baznīcā Čikāgas apkārtnē.  
Dievkalpojumu vadīja draudzes 
mācītājs Ojārs Freimanis.  Č!K!K! 
pastāv kopš 1950. gada un visus 

Čikāgas Korporāciju 
kopa Kalpaka 

piemiņas 
dievkalpojumā

Pirmā rindā no kreisās:  P. Duks, Latv!, A. Sprūdžs, Sel!, J. Ievāns, 
Tal!, Draudzes Priekšniece Inese Stokes, Imeria, kopas seniors J. 
Meisters, Bev!, Draudzes Mācītājs Ojārs Freimanis, R. Blumbergs, 
Lettg! Otrā rindā no kreisās:  K. Putniņš, Sel!, E. Antens, Fr. Liv!, 
ar karogu kopas sekretārs N. Zušēvics, Gers!, A. Gaiķis, Patr!

šos gadus ir bijusi aktīva, or   ga-
nizējot dažādus sarīkojumus.

Kā ik gadu, visa dievkalpojuma 
kolekte ar Č!K!K! pielikumu tiek 
ziedota Okupācijas mūzejam 
Lat vijā.

JURIS MEISTERS, BEV!
Č!K!K! t/l seniors

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Hancock Church (1912 Mass 

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

Out Loud! Labyrinth Choir kon-
certs: 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.labyrinthchoir.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.
labyrinthchoir.org 

ČIKĀGA (IL)
Čikāgas latviešu biedrība (4146 

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

Info: www.cikagaslatviesubied-
riba.com 

30. martā 19:00 un 2. aprīlī 
19:45 izrādīs Aigara Graubas un 
An  dreja Ēķa spēlfilmu „Dream 
Team 1935” 17. Eiropas Savienī-
bas fil mu festivāls Čikāgā, pie 
Gene Siskel Film Center. Info: 
http://www.siskelfilmcenter.org/
eufilmfest2014 Tur var iegādāties 
bi ļetes. Filma ir latviešu valodā 
ar angļu val. titriem. Par filmu var 
lasīt: www.dreamteam 1935.com 

DENVERA (CO)

S A R Ī K O J U M I
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 North 7th Str).
1. aprīlī 11:00 pensionāru ko -

pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, valdes vēlēšanas, nā -
kotnes darbība un Ojāra Celles 
referāts par jaunākajiem noti-
kumiem Latvijā un tās pierobežā. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. Viesi 
vienmēr laipni gaidīti!

Embassy Suites Philadelphia- 
Airport viesnīca (9000 Bartram 
Ave, Philadelphia PA 19153, tālr.: 
215-365-4500). No 2. līdz 4. 
mai jam 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, 
vēlams līdz 10. martam.

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave, Lakewood 
OH 44107).

3. maijā 18:00 Rīgas koncerts 
Mīlas karuselis ar mākslinie-
kiem Anitu Grūbi, Ingūnu 

Kalniņu un Vari Vētru. Ieeja $20, 
studentiem $10, skolniekiem bez 
maksas. Jūs laipni aicina DV 
apvienība Klīvlandē!

MINEAPOLE (MN)
Čehu Sokol nama 2. stāvā, St.

Paulā (383 Michigan St.) 1 bloku 
no St.Clair Ave uz stūra 7th St. 1. 
stāvā Glockenspiel restorāns, ēkā 
ir lifts, ir neliels automašīnu 
novietošanas laukums.

29. martā 18:00 tautasdziesmu 
ansamblis Teiksma aicina visus 
uz koncertu. Būs jauna tvarta/CD 
atklāšana un to varēs iegā dā ties. 
Pēc koncerta paredzēts sa  viesīgs 
vakars ar atspirdzinā ju miem, azai-
 du, dziesmām, rot ļām un dančiem. 
Ieeja $15, studentiem un pensio-
nāriem $10, bērniem līdz 12 g. 
brīva. Ikvienu aicina pavadīt jau-
tru vakaru! Teiksmā dzied Elga 
Pone (vad.), Kira Bir mane, Ing rī da 
Erdmane, Gunta Pone Heroīna, 
Ilze Kļaviņa, Nora Lunda, Zinta 
Pone, Jānis Skujiņš, Jānis Paulis Sku-
 jiņš, Laila Švalbe, Jānis Zeltiņš.

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 West 183 Street, 

Bronx,NY).
22. martā 16:00 Priedainē 

(1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ) 
ar skanīgu nosaukumu „Atkušņa 
koncerts un balle Priedainē”! 
Sāksies ar kokteiļu un atspir dzi-
nājumu stundu, kam sekos kon-
certs, vakariņas, vakartērpu mo -
des skate Gowns by Valda, lot-
erija un saviesīgs vakars ar dejām. 

PRIEDAINĒ
sestdien, 5. aprīlī,

plkst. 1:00 pēcpusdienā

Ņudžersijas latviešu federālās
kreditsabiedrības pilnsapulce

plkst.3:00 pēcpusdienā
Ņudžersijas latviešu biedrības

pilnsapulce
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Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

ILGVARS
SPILNERS

Dzimis 1925. gada 12. aprīlī Drabešu pagastā,
miris 2014. gada 13. martā Klarkstonā, Mičiganā

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

JĀNIS ROBIŅŠ, Ph. D.
Dzimis 1925. gada 3. augustā Rīgā,

miris 2013. gada 14. decembrī Mineapolē

101 gadu vecumā no šīs zemes šķīrusies

VALENTINA
GRANTS,

dzim. GAILUMS
Dzimusi 1912. gada 25. novembrī Baltinavā,

mirusi 2013. gada 25. decembrī Westchester, Illinois

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

KĀRLIS K.
ZENAITIS

Dzimis 1922. gada 29. augustā Daugavpilī,
miris 2014. gada 16. februārī Woodbridge, Ontario, Kanadā

Mīlestībā par viņu sēro
SIEVA AIJA

MEITA KRISTINA ERINA AR VĪRU PĒTERI
UN DĒLIEM RAIMONDU UN ALEKSANDRU

MEITA BAIBA EJUPE AR VĪRU MODRI, DĒLU ERIKU UN MEITU AMANDU

Par viņu sēro
RŪTA UN GUNĀRS BEĶERIS,

MILDA UN OĻĢERTS DAUKA, VISVALDIS NAGOBADS,
INA UN ELMĀRS PRIEDĪTIS, REGINA VIJUMS

Sēro
ILZE, PĒTERS, KRISTĪNA, MICHAEL, SANDRA

JĀNIS, LIENE, MATĪSS, KRISTĪNE, KALDIS
MARUTA, ROBERTS, AUDRA, TIJA

Viņu vienmēr mīļā piemiņā paturēs
SIEVA MARGRIETA

DĒLS GUNĀRS AR SIEVU SANDRU
MEITA ŽĪŽĪ AR VĪRU MARKU

MAZBĒRNI ĒRIKS, KRISTA, DĀRIJA UN DĀRIJUS
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, ANGLIJĀ KANADĀ UN ASV

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko Tev draugu rokas liek,
Lai Tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

Mana mīļā māmuliņa
Cietu miegu aizmigusi,
Nedzird vairs staigājot,
Mīļus vārdus runājot.

Saldu dusu!

Vēlams ierasties vakartērpos. 
Dā  mām ir izredzes kļūt pie god-
algas par pavasarīgāko un intere-
santāko cepuri! Ieejas maksa $50, 
pie durvīm $60. Lūdzam sūtīt mak-
 sājumus: LNOG c/o Andris Pa  degs, 
2 Merry Hill Road, Poughkeepsie, 
NY 12603-3214. Čeku rakstīt uz: 
Latvian National Opera Guild, 
Inc. Visi laipni gaidīti!

23. martā 11:30 Jonkeru bazn. 
(254 Valentine Ln, Yonkers NY 
10705) Dzintras Gekas dokumen-
tālās filmas „Bērnības zeme 
SIBIRIJA” Ņujorkas pirmizrāde. 
Sekos pārrunas pie kafijas galda. 
Ieeja: ziedojumi Fondam Sibirijas 
bērni. Apmeklētāji aicināti pa   ņemt 
līdzi vienu dzejoli par izsūtījuma 
temu nolasīšanai. Rīko: Ziemeļu 
novada Dāmu komiteja. Infor-
māc. par filmu: http://sibirijas-
berni.lv/category/filmas/ 

29. martā Salas baznīcas telpās 
notiks LELBA Austrumu apgabala 
dāmu komiteju konference. Reģis-
trācija no 9:00- 10:00. Konferences 
lektores: Elga Zālīte (vēsturniece no 
Latvijas), prāv. Anita Vārsberga-
Pāža, Linda Sniedze Taggart. No -
slēgumā 5:00 kopīgs draudzes 
dievk.. Sekos vakariņas, ar iepriek-
šēju pieteikšanos un tuvāku in -
formāc. pie I. Beiniķes, tālr.: 516-
293-8432, e-pasts: ilzebb@opton-
line.net 

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

PRIEDAINE (NJ)
5. aprīlī 13:00 Ņudžersijas Lat-

 viešu federālās kredītsabiedrības 
pilnsapulce.

15:00 Ņudžersijas latviešu bied-
rības pilnsapulce. Starpbrīdī uz -
kodu galds. Darba kārtība tiks 
nosūtīta visiem biedriem pirms 
sapulces.

SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center (6415 

State St, Saginaw,MI).
26. aprīlī notiks Saginavas lat -

viešu kluba gadskārtējais pava-
sara sarīkojums. Sākums ar kok-
teiļu stundu 17:00, programmu 
izpildīs Trejpilsētu ansamblis. 
Sekos pilna bufete un mūzika. 
Pieteikties līdz 18.aprīlim pie J. 
Skābarža (3630 E. Curtis Rd, Birch 
Run, MI 48415), tālr.: 989-777-
1607, vai pie R.Martinsons (3746 
Chilton Dr, Saginaw, MI 48603), 
Tālr.: 989-792-9716. Ieejas maksa 
ar iepriekšēju pieteikšanos $40, 
pie kases $45. Čeki rakstāmi uz 
„Latvian Club of Saginaw’’ vārdu.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

24. martā 19:00 koŗa mēģi nā-
jums.

25. martā 13:00 videoizrāde – 
Latvijas Nacionālās operas un 
baleta teātŗa ēkas 150 gadu ju  bi-
lejas svinību koncerta ieraksta I un 
II daļa. Koncertā piedalās izcili 
operas un baleta mākslinieki. Re -
dzēsim arī, kā tiek atklāts pie mi-
neklis leģendārajam baletdejo tā-
jam Mārim Liepam. Kafija un 
cepumi. Ieejas ziedojums, sākot 
ar $3. Visi laipni aicināti!

31. martā 19:00 koŗa mēģinā jums.
1. aprīlī 10:00 biedrības valdes 

sēde.
1. aprīlī 12:00-13:00 būs atvērta 

bibliotēka.

5. aprīlī 16:00 48. Latviešu bied-
 rības Gada svētki, kuŗos varēs 
klau  sīties biedrības koŗa dziedātās 
dziesmas un koklētāju kokļu ska-
ņas, kā arī baudīt Mārītes Rubīns 
aukstajā galdā piedāvātos ēdie nus, 
iedzert kafiju vai pašu līdzi nestos 
stiprākus dzērienus. Svētku noslē-
gumā maestro Ilmārs Dzenis 
sola mums deju mūziku. Vakara 
gaitā būs iespēja izlozēt 3 vērtīgus 
dāvanu grozus! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $20.

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

20. aprīlī gatavojieties svinēt 
Lieldienas! Krāsojiet olas un – 
dāmas, dariniet krāšņas cepures!

Latvian American Shipping 
Line paziņojums

Saiņi sūtīšanai uz Latviju tiks 
savākti aprīlī. Noteiktu datumu 
paziņosim aprīļa ziņās. Ar jau tā-
jumiem 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.wordpress. com
Katru otrdienu 20:00 koŗa mē -

ģinājums. 
30. martā 13:00 Dr. paed. Da -

ces 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. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline MA 
02445). 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. Pē  -
teŗa dr.: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale, IL 60191), tālr.: 630-
595-0143. 13. aprīlī 13:00 Pūpolu 
svētd., bērnu dievk. un nodar bī-
bas 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, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
21. martā 11:00 Bībeles stunda. 
23. martā 10:00 Ciešanu laika 3.
svētd. dievk. ar dievg., sekos drau-
dzības 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 Thompsen. Info: www.
detdraudze.org 

• Dienvidkalifornijas latv. ev.lut. 
dr.: Lut. dr. baznīca (1927 River-
side Dr, Los Angeles, CA 90039). 
23. martā 11:00 Ciešanu laika 3.
svētd. dievk., māc. Aivars Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
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Mūžībā aizgājis bijušais PBLA priekšsēdis

Dr. ILGVARS SPILNERS
dzimis 1925. gada 12. aprīlī Drabešu pagastā, Latvijā,

miris 2014. gada 13. martā Klarkstonā, Mičiganas pavalstī

Ar pateicību un cieņu atvadoties,
Pasaules brīvo latviešu apvienības valde

Mūsu mīļais filistrs
Bakteriologs

GUNTARS ŠULCS
Dzimis 1921. gada 19. maijā Rīgā,

miris 2014. gada 11. martā Losandželosā

2013. gadā Dieva mierā aizgājuši
mūsu draudzes locekļi

SILVA ZARIŅA
Dzimusi 1935. gada 12. janvārī,

mirusi 2013. gada 14. jūlijā

ĀRIJA OLTE
Dzimusi 1929. gada 1. oktobrī,
mirusi 2013. gada 10. augustā

ANNA ŽUKOVA
Dzimusi 1920. gada 3. jūnijā,
mirusi 2013. gada 1. oktobrī

ANNA BAUMANE
Dzimusi 1910. gada 13. septembrī,

mirusi 2013. gada oktobrī

ALFRĒDS ŪDENĀNS
Dzimis 1923. gada 24. februārī,
miris 2013. gada 9. novembrī

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Sērās piemin
SV. PĀVILA LATVIEŠU EV. LUT.

DRAUDZE DETROITĀ

Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi. 30. martā pēc 
dievk. gada sapulce.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073). 23. martā 11:00 dievk. 
Vilmingtonā ar Sv. vakarēdienu, 
sekos kafijas galds Good Shep-
hard bazn. (1530 Foulk Rd - Rt. 
261). 30. martā 11:00 angļu val. 
dievk. ar Sv.vakarēdienu. 6. aprīlī 
10:30 pankūku brokastis sadrau-
dzībā ar Anglikāņu draudzi. 
12:00 dievk.. 13. aprīlī 11:00 Pū -
polu svētd. dievk. ar Sv.vakar-
ēdienu. Valdes ievešana amatā. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 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 
kafija. Māc. R. Franklins. 18. 
aprīlī 18:00 Lielās piektd. dievk. 
Māc. R.Franklins.

• 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 Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un 
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis 
(529 Linden Place, Cresco PA 
18326-7248), tālr.:570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@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: pa -
storlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 

612-722-4622. Info: www.mnd-
rau dze.org. 20. martā 11:00 Bī -
beles stunda, 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., se -
kos sadraudzība. 6. aprīlī 11:00 
kopējais dievk. ar Milvoku drau-
dzi veclatviešu ciemā Gleason, 
Viskonsīnā. Izbraukšana uz 
Gleason ar autobusu no baznīcas 
7:00 no rīta. Pieteikšanās līdz 
12.martam pie māc. Dāga. Ar 
mūsu māc. Dāgu Demandtu var 
satikties pēc dievk., kā arī treš-
dienās baznīcā no 10:00 – 14:00 
un sestdienās latviešu skolas 
laikā. Visi laipni lūgti! Dāga tālr.: 
612-280-9333, e-pasts: dagde-
mandt@hotmail.com 

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
6. aprīlī 15:00 dievk.. 9. aprīlī 
19:00 valdes sēde. 10. aprīlī 13:00 
pensionāru saiets. 18. aprīlī 15:00 
Lielās piektd. dievk.. Drau dzes 
māc. Gundars Bērziņš, tālr.: 613-
851-8281, e-pasts: rev@drau dze.org. 
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@drau  dze.org

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

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

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

 23. martā 13:30 Īstbransvikā 
dievk. 30. martā 13:30 Īstbran-
svikā mūzikas un meditācijas 
dievk. 6. aprīlī 12:30 Leikvudā 
dievk.. 13. aprīlī 13:30 Īst bran-
svikā Pūpolu svētd. dievk. 17. 
aprīlī 12:30 Leikvudā Zaļās ce -
turtd. dievk. ar dievg. 18. aprīlī 
18:00 Īstbransvikā Lielās piektd. 
dievk. ar dievg. Māc. I. Puš-
mucāne-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 he-

ran 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 Luthe-
ran Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

22. martā 10:00 Springfildā 
skolas ietvaros 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 2:30 
Parsippany dievk. ar dievg.. Seko: 
Baibas Liepiņas (LELBA priekšn. 
Laicīgā vietniece un LELBAL 
virsvaldes locekle) referāts ar 
foto attēliem no virsvaldes sēdes 
un ceļojuma Jeruzalemē „Stai-
gājot Jēzus Pēdās”. Iespējams, ka 
piedalīsies arī citi šī brauciena 
dalībnieki. 29. martā 17:00 Salas 
bazn. Austrumu apg. dāmu kom. 
konf. dievk. 30. martā 10:00 Jon-
 keru 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.. 12. aprīlī 14:00 
Ciešanu laika dievk. ar dievg..

• 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. 
Prāvests Kārlis Žols, tālr.: 925-
788-1101, e-pasts: kazols@msn.
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 
858-598-5451, e-pasts: jlegz-
dins@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). 
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 

• St.Pētersburgas (FL) latv. ev. 
lut. dr.: visi dievk. notiek Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). 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 Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 

ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
e-pasts: baznica@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: aigai de@yahoo.com. Dia-
    kone Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-
8491, e-pasts: avotinsa@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. Grāmatu 
galds. Dievk. notiek plkst. 11:00. 
23. martā 9:30 draudzes piln-
sapulce. 11:30 Sv.vakarēdiena 
dievk. 29. martā dāmu komiteju 
konference Salas bazn., NY. 30. 
martā Sv.vakarēdiena dievk. Pie 
kafijas galda sveiksim marta 
jubilārus. 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 & sakraments. 
18. aprīlī 19:30 Lielās piektd. 
Sv.vakarēdiena dievk. Prāv. Anita 
Vārsberga Pāža. Tālr. baznīcā: 
301-251-4151, e-pasts: dcdrau dze@ 
verizon.net. Info: www.dcdrau-
dze.org 

• Ziemeļkalifornijas latv. lut.dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 

Ferris Ave, Los Gatos).
 23. martā Sanfrancisko 11:00 

dievk.. 23. martā San Jose-Los 
Gatos 15:00 dievk.. 6. aprīlī San-
francisko 11:00 dievk.. 13. aprīlī 
Sanfrancisko 11:00 Pūpolu svētd. 
dievk.. 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.

LĪDZJUTĪBA
LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA skumst par LATVIJAS 
NACIONĀLĀS OPERAS ĢILDES ŅUJORKĀ 
ILGGADĪGĀ VADĪTĀJA ILGVARA SPILNERA 
AIZIEŠANU MŪŽĪBĀ. 

Esam pateicīgi Spilnera kungam par viņa nesavtīgo darbu un 
lielo ieguldījumu mūsu operas nama atdzimšanā. Izsakām 
visdziļāko līdzjutību viņa ģimenei  un visiem LNOĢ Ņujorkā 
biedriem.

 
LATVIJAS NACIONĀLĀS OPERAS SAIMES VĀRDĀ – 

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 
ZIGMARS LIEPIŅŠ
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Rastorgujevs
atkal iepriecina

Latvijas labākais biatlonists An -
drejs Rastorgujevs Pasaules kausa 
izcīņas astotajā posmā Somijā ar 
ļoti ātru slēpojumu izcīnīja augsto 
sesto vietu. 12,5 km gaŗo distanci 
Rastorgujevs veica 34:08,6 mi  nū tēs, 
uzvarētājam Johannesam Tin ge-
sam Bē zaudējot 31,5 sekundes. 

vietā. Linards Zēmelis ierindojās 
32., Vladislavs Nedaivodins – 50. 
vietā.

7,5 km distancē Deksnis ierin-
dojās 23., Zēmelis – 39. Nedai-
vodins – 49.vietā.

Augstāko rezultātu indivi duā-
lajās distancēs Deksnis sasniedza 
10 km iedzīšanā, izcīnot astoto 
vietu. 

Šāvējs Kuzmins 
domā par 2016. 
gada Olimpiadu

Pēc Londonas Olimpiskajām 
spēlēm Latvijas šāvējs Afanasijs 
Kuzmins paziņoja, ka turpmāk 
olimpiadās vairs neplāno startēt. 
Taču tagad Kuzmina domās mai-
nījušās. Viņš cer kvalificēties 2016. 
gada Riodežaneiro Olimpiskajām 
spēlēm, tādējādi kļūstot par vie-
nīgo sportistu pasaulē, kuŗš kar jē -
ras laikā piedalījies desmit olimpiadās.

Katru vasaru mēģinu atgriez-
ties dzimtā zemē un tur pavadīt 
laiku gleznodams. Šovasar tas no -
tika mazliet vēlāk nekā parasti un 
visi plēnēri jau bija noturēti, to  mēr 
iznāca gleznot. Pavadīju trīs ne -
dēļas netālu no Amatas upes. Ap -
metos Hotel Melturi pie viesmī lī-

LAKROSS LATVIJĀ

Spēles moments
Eiropas lakrosa turnīrā – Berlin-
Open, kur 2011. gadā 20 vienību 
konkurencē ieņēma sesto vietu.

Latvijas izlases treneŗi: Dzin-
tars Pauls Kalniņš – galvenais 
treneris. Hobarta kolledžas spēlē-
tājs, 70. gados, DII un DIII divī-
zijas čempions. Max Silberlicht – 
viens no labākajiem vārtsargiem. 
Kopš 2012. gada Bowdoin kolle-
džas treneŗa palīgs (DIII). Robert 
Delorimiere – 17 gadu pieredze 
Kanadas lakrosa līgās. Piepadsmit  
gadus bijis Irokēzu (Iroquois) nā -
cijas izlases spēlētājs. Kaspars Sta-
bulnieks – Latvijas izlases spēlē-
tājs no 2006. līdz 2011. gadam. 
Spēlējis divās pasaules un vienās 
Eiropas meistarsacīkstēs. Pašlaik 

LK Archer Lacross treneris. 
Latvijas vīriešu lakrosa izlase 

aktīvi gatavojas pasaules meistar-
sacīkstēm, kas norisināsies 2014. 
gada jūlijā Denverā, Kolorado, 
ASV. Ziedojumus var sūtīt: Fe  de-
ration of International Lacrosse 
(FIL) (501C (3). Checks: to (FIL) 
with Latvia printed on detail line. 
Mail to: FIL, 4117 Giglo East, 
Giglo Beach, NY 11702-4633.

Aivars Zandbergs
Redakcijas piebilde. Lakross ir 

komandu spēle, ko spēlē ar 
speciālām nūjām un bumbiņu. 
Spēles mērķis ir, piespēlējot bum-
biņu pa gaisu, to raidīt vārtos. 
Lakross ir Kanadas nacionālais 
sporta veids, kas ir populārs arī 
citās angliski runājošās valstīs – 
ASV, Austrālijā, Lielbritanijā. Pē -
dējos gados lakross iegūst arvien 
lielāku populāritāti arī Eiropas 
valstīs. Pirmās Pasaules meistar-
sacīkstes lakrosā notika 1967.,  
pir mās Eiropas meistarsacīkstes 
– 1995. gadā.

Apspriežas lakrosa spēlētāji
gajiem saimniekiem –  Staņislava 
un viņa kundzes Maijas.

Sagaidīju savu sievu Irēni ar 
mazdēlu Lari, kas bija uzaicināts 
piedalīties Latvijas lakrosa tre ni ņu 
nometnē Druvas Sporta komp-
leksā netālu no Saldus. Treniņos 
piedalījās arī septiņi latviešu iz -

celsmes amerikāņi. 
Latvijas komandu vada trene ris 

Pauls Dzintars Kalniņš, kas pats 
pagājušā gadsimta 70. gados ir pie-
 dalījies šai sporta spēlē Hobarta 
kolledžā, Ņujorkas pavalstī. Dzin-
tars atguva sava vectēva mājas un 
pārcēlās uz Latviju, tur apprecējās 
un izveidoja  ģimeni. 

Latvijā lakross sākās 2002. ga  dā. 
Latvijas Lakrosa federāciju nodi-
bināja 2007. gadā. Pauls Dzintars 
Kalniņš darbojas par treneri kopš 
2007. gada. Latvijā ir septiņi vī -
riešu lakrosa klubi, četras sieviešu 
lakrosa vienības un interešu gru-
pas visos Latvijas apgabalos. Lat-
vijas vīriešu lakrosa izlase ar 
labiem panākumiem piedalās pa -
saules un Eiropas meistarsa cīk-
stēs  kopš 2004. gada. 2006. gadā 
Kanadā izcīnīja 14. vietu no 21 nā -
cijām, 2008. gada Eiropas meis   tar-
sacīkstēs ieguva 11. vietu no 18. nā -
cijām, un 2010. gada pa  saules 
meistarsacīkstēs Anglijā izcīnīja 
20. vietu no 29 nācijām. Kopš 
2010. gada Latvijas izlase katru 
gadu piedalās visaugstākā prestiža  

Andrejs Rastorgujevs (Nr.17) 
priekšgalā

Uz trešo šaušanu Rastorgujevs 
ieradās 23. vietā, bet viena kļūda 
viņa poziciju nemainīja. Distancē 
viņš pakāpās uz 21. poziciju, bet 
arī pēdējā šaušanā bija viena 
kļūda. Neraugoties uz šo kļūdu, 
viņš pakāpās uz 10. vietu. Ar savu 
ātro tempu viņš prata pakāpties 
vēl četras pozicijas uz augšu un 
sasniegt finišu sestajā vietā.

Pasaules kausa  izcīņas kopvēr-
tējumā līderis ar 798 punktiem ir 
francūzis Furkads, Rastorgujevs 
ar 355 punktiem ir 18. vietā.

***
ASV risinājās pasaules meistar-

sacīkstes biatlonā jauniešiem. 
Latvijas pārstāvis Ingus Deksnis 
12,5 km klasiskajā distancē izcī-
nīja 16. vietu, kaut vēl pirms pē -
dējās šaušanas saglabāja labas ce -
rības uz iekļūšanu labāko piecniekā.

Olimpiešu klubs simboliski dā -
vāja 66 gadus vecajam Kuzminam 
873 patronas, kas ir tieši tik, cik 
dienu atlicis līdz Riodežaneiro 
Olimpiadai. Patronas kalpošot par 
cerību, ka leģendārajam šāvējam 
izdosies reālizēt savu sapni.

Kuzmins pirmajās olimpiskajās 
spēlēs piedalījās 1976. gadā, bet 
izlaida 1984. gada Olimpiskās spē -
les. Viņš savas karjēras laikā ticis 
pie divām olimpiskajām godal gām 
– zelta 1988. gadā un sudraba – 
1992. gadā. Kuzmins ir arī daudz-
kārtējs Eiropas un pasaules čem-
pions, pasaules rekorda īpašnieks 
šaušanā ar revolveri, kā arī otrais 
cilvēks pasaulē, kuŗš sasniedzis 
fantastisku rezultātu – 600 trāpī-
jumi no 600 šāvieniem. Londonas 

Olimpiadā Kuzmins ierindojās 
17.vietā.

Naudas balvas 
Latvijas 

olimpiešiem
Valdība izskatīja un atbalstīja 

naudas balvu piešķiršanu Latvijas 
sportistiem par izciliem sasnie-
gumiem Soču Ziemas olimpis-
ka jās spēlēs. Paredzēts, ka naudas 
balvas visi sportisti un viņu per-
sonāls, kā arī federācijas saņems 
tuvāko nedēļu laikā.

Atbalstot sagatavoto priekšli-
kumu par naudas balvām olim-
piešiem, valdība piešķīra balvas 
1 516 664 eiro apmērā, ietveŗot 
nodokļu samaksai paredzētos 
līdzekļus. Naudas balvas saņems 
sportisti, viņu treneŗi, sporta ār  sti, 
apkalpojošais personāls un attie-
cīgās sporta veidu federācijas. Lie   -
lāko naudas balvu – 111 884 eiro, 
tai skaitā 26 511 eiro nodokļu sa -
maksai, piešķirs sportistam Mar-
tinam Dukuram par izcīnīto sud-
raba medaļu skeletona sacensībās. 
Savukārt bobsleja pilotam Oska-
ram Melbārdim par sudraba god-
algu četriniekos un piekto vietu 
divnieku ekipāžu sacensībās pie -
nāksies summā 101 999 eiro. Ka -
maniņbraucējiem Andrim un Jurim 
Šiciem, kuŗi bronzas godalgas no -
pelnīja gan divnieku sacensībās, 
gan Latvijas komandas sastāvā 
stafetē, summā katram paredzēts 
100 651 eiro. Latvijas Hokeja fe -
derācijai par valstsvienības kva-
lificēšanos olimpiskajam turnī-
ram piešķirs 142 288 eiro.

Žurnālista Artūra Vaidera vie-
doklis plašsaziņas līdzekļos  par 
sportistu prēmijām:

Sportistu prēmijas savā sākot-
nējā sūtībā piešķir ne tik daudz 
par olimpiskajām medaļām, cik 
par „Latvijas vārda nešanu pa -
saulē”. Sports no šī viedokļa ir pa -
teicīga joma. Olimpiskās spēles ir 
pasaules forums ar milzīgu TV 
auditoriju, kuŗai sportistu panā-

kumi ļauj uzzināt, kas un kur ir 
Latvija, un pameklēt par to ko 
vairāk. Jo nav taču noslēpums, ka 
pasaulē reizēm uzskata, ka Latvija 
un Lietuva ir Balkānos, ne Baltijā. 
Un daži vispār par Latviju nezina 
gandrīz neko, tāpat kā daudzi 
Latvijā nezina par Nauru salām 
vai īsti nesaprot, kur kartē meklēt 
Mjanmu, par Austrumtimoru ne -
runājot. Londonā Māris Štrom-
bergs, Jānis Šmēdiņš, Mārtiņš 
Pļa  viņš, Sočos Martins Dukurs, 
bobslejisti, kamaniņu braucēji, 
hokejisti patiešām bieži lika skanēt 
Latvijas vārdam un daudzi sa -
jutās lepni būt latvieši.

Vilis Krištopans – 
Latvijas Golfa 

federācijas
prezidents

Latvijas Golfa federācijas (LGF) 
biedri ārkārtas kopsapulcē vien-
balsīgi ievēlēja Vili Krištopanu 
par LGF prezidentu. Viņš pauda 
apņēmību veicināt olimpiskā 
sporta veida populāritāti un at -
pazīstamību Latvijā, kā arī uz -
svēra nepieciešamību saliedēt 
golfa sabiedrību vienotu mērķu 
sasniegšanai. 

gāru Grigoru Dimitrovu. Astotdaļ-
finālā Gulbis ar 7:6, 4:6, 6:2 pie-
veica spāni Roberto Bautistu, 
ce  turtdaļfinālā ar 6:7 (4:7) 6:7 
(3:7) zaudēja augumā raženajam 
ame ri kānim Džonam Isneram.

Gulbis piedalījās arī dubult-
spēlēs un kopā ar kanadieti Mi -
lošu Raoniču tika līdz otrajai 
kārtai, bet turpinājumā zaudēja 
Šveices duetam Rodžeram Fede-
reram un Stanislasam Vavrinkam.

ATP rangu tabulā 25 gadus ve -
cais Gulbis šobrīd ieņem 22. vietu.

Hokejs
Latviešu vārtsargs Kristers Gud -

ļevskis Amerikas hokeja līgas (AHL) 
meistarsacīkstēs atvairīja 31 me -
tienu (no 33) un izpelnījās otrās 
zvaigznes godu. Viņa pārstāvētā 
Sirakūzas Crunch vienība ar 3:2 
(1:1, 1:0, 0:1, 1:0) savā laukumā pa -
garinājumā uzvarēja Hēršijas Bears. 
Šosezon aizvadītajās 25 spēlēs AHL 
turnīrā Gudļevskis caurmērā ie  lai  -
dis 2,73 ripas un atvairījis 90,1% 
pretinieku metienu, tiekot pie 13 
panākumiem un četras reizes 
paliekot nepārspēts.

Dinamo izstājas
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 

Latvijas klubs Rīgas Dinamo Ga -
garina kausa izcīņas Rietumu 
līgas (konferences) ceturtdaļfi nāla 
serijas septītajā, izšķirīgajā spēlē 
Slovakijas galvaspilsētā Bratislavā 
ar rezultātu 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) zau-
dēja Ukrainas vienībai Doņeckas 
Donbass. Vienīgos vārtus Dinamo 
labā guva Gints Meija. Līdz ar to 
serijā līdz četrām uzvarām Don-
bass uzvarēja ar 4:3, un dinamieši 
izstājās no turnīra.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Ja Deksnis nebūtu pieļāvis di   vas 
kļūdas pēdējā šaušanā, viņš sacen-
sības beigtu ļoti augstajā ceturtajā 

Krištopans pastāstīja, ka iz  vēr stu 
LGF darbības plānu izstrādās pēc 
pilnīgas iepazīšanās ar situāciju 
federācijā. LGF prezidents atzina, 
ka golfs viņam atklājis jaunu pa -
sauli, tādēļ Krištopans ir gatavs no 
sporta veida ne tikai ņemt, bet jau -
najā amatā arī grib dot ko pretim.

Teniss
Ernests Gulbis Indianvelsas tur -

nīru sāka ar otro kārtu,  uzvarot 
portugali Žoau Souzu, bet nāka-
majā cīņā trijos setos pieveica bul -


