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OJĀRS CELLE

Otrā kongresa diena iesākās 
ar delegātu ziņojumiem. Maija 
Za  eska aicināja uz 3x3 Gaŗezerā, 
kas notiks no 10. līdz 17. au -
gustam. 3x3 ir vieta, kur būt 
latviešiem kopā, kopt latvietību, 
uzlādēt savas latviskās baterijas. 
Viņa minēja arī mazo ievērību, 
ko sporta pārvalde Latvijā veltī 
savai sieviešu hokeja komandai. 
Komanda atgriezusies A klasē, 
divas komandas locekles vēlas 
trenēties ASV, bet jāpalīdz ar 
atbalstu viņām šo vēlmi pie-
pildīt.

Čikāgas delegāts Jānis Vilciņš 
stāstīja par Baltijas ķēdi, ko 
Čikāgas baltieši veidošot 23. 
augustā, atgādinot par Riben-
tropa-Molotova noziedzīgo pak-
tu pirms 75 gadiem un 25 gadu 
atceri Baltijas ceļam.

Taira Zoldnere kongresa de -
legātus aicināja apmeklēt 16. Rie-
tumkrasta latviešu Dziesmu 
svētkus Sanhozē, Kalifornijā, kas 
notiks 2015. gadā no 3. līdz 6. 
septembrim. Svētku motto: 
„Dziesmu, deju tīklā viju”.

Šī gada 12. maija vakarā Stan-
forda universitātes bibliotēkas 
telpās notiks sarīkojums ar ievē-
rojama zinātnieka, stokholmieša 
Jāņa Krēsliņa piedalīšanos. 

Ruta Zirne-Priedkalne stāstīja 
par Čikāgas auklīšu sistēmu, kas 
atrisinot vecāku iespējas iet uz 
sarīkojumiem. Čikāgā uzplauk-
stot arī novusa spēles, kuŗās izci-
li darbojoties līdzi arī sievietes.

Pēteris Blumbergs norādīja, ka 
novusa turnīru pēc divām ne -
dēļām rīkojot arī Vašingtonā, DC.

Juris Bļodnieks ziņoja, ka no -
tiek Katskiļu Brāļu kapu atjau-
nošana un paplašināšana. Šajos 
kapos jau dus ap 5 300 latviešu. 
Kapu territorija ieguvusi vēl 3,3 
akrus paplašināšanai.

Ilona Vilciņa stāstīja, ka „Lat-
vian USA.com” sniedz praktisku 
un noderīgu informāciju. Maija 
beigās atvērs jaunu portālu. Ir 
aktīva „Facebook” grupa. Aicina 
sludināt latviešu uzņēmējus.

Ivars Mičuls teica atzinīgus 
vār dus par starptautiski ievēro-
jamo novusa spēles populārizētāju 
Jāni Daugavieti. Losandželosā 
oktobrī būšot liels turnīrs. Viņš 
pa  teicās arī Losandželosas vīru 
koŗa Latvijas koncertu atbal-
stītājiem. Andra Cook aicināja uz 
Latviešu biedrības 65 gadu pa -
stāvēšanas svinībām šā gada 18. 
novembrī Klīvlandē.

Nominācijas komisijas ziņo-

jumā Roberts Kukainis paskaid-
roja, ka visi kandidāti ALA valdes 
nākošajam darba gadam ir atras-
ti un apsolījuši strādāt. Vienīgā 
maiņa ALA valdes struktūrā ir 
informācijas nozarē. Izveidos 
iek  šējās un ārējās informācijas 
daļas. Kandidāts ārējai infor-
mācijas daļai ir Markus Vide-
nieks. Viņš ir profesionāls lobi-
jists, labi pārzina polītisko virtuvi 
Vašingtonā, kādreiz agrāk dar-
bojies Apvienotajā baltiešu ko  -
mitejā. Nav klāt šajā kongresā, 
bet ir piekritis amatu uzņemties.

Iepazīstināšana ar ALA valdes 
amatu kandidātiem noritēja raiti. 
Valdes priekšsēde Anita Bataraga, 
kas vadījusi ALA darbu jau divus 
gadus, to turpinās vēl gadu. Viņas 
vietnieks un biedru nozares 
vadītājs Andris Ramāns valdē 
strādā jau četrus gadus un vēlas 
darbu turpināt. Tāpat vēlas darbu 
turpināt kasiere Vaira Rozentāle 
un sekretāre Marisa Gudrā, kas 
strādājusi amatā vienu gadu.

Kasieŗa palīgs Jānis Grāmatiņš 
ir vērtīgs daudzu gadu ALA ve -
terāns un vēlas darbu turpināt. 
Taira Zoldnere strādājusi valdē 

divus gadus un darījusi daudz, 
lai ar informāciju sasniegtu 
iespējami plašu latviešu sabied-
rību. Viņa, tāpat kā izglītības 
nozares vadītāja Andra Zom-
mere, vēlas darbu turpināt.

Sadarbība ar Latviju ir darba 
ziņā pats plašākais un līdzekļu 
apgrozījumā vislielākais darba 
sektors, ko jau kopš 1991. gada 
pilda Ēriks Krūmiņš, kuŗš labprāt 
jokojas, ka ALA valdes darbā 
tūliņ jau būšot izpildījis pensiju. 
Viņš vēlas darbu turpināt un 
atradis arī sev vietnieci un palīdzi 
Kaiju Petrovsku, kuŗa vēlas ie -
strādāties un varbūt kļūt par 
Krūmiņa darba turpinātāju.

Toms Trautmanis vēlas turpi-
nāt vadīt Sporta nozari. Par viņa 
kvalifikāciju liecina 26 gadi, kas 
pavadīti sportojot. Līga Ejupe 
gadu vadījusi Kultūras nozari un 
labprāt darbu turpinātu.

Latvijas Institūtu jau ilgus ga -
dus vada Arvīds Bļodnieks. Viņš 
kongresā nebija ieradies, bet 
vēlas amatā palikt vēl gadu. Vi -
ņam palīdzēs Sanita Šūmane, kas 
vada arī ALA kultūras fondu.

Revīzijas komisijā uz nākošo 

gadu kandidē līdzšinējie Līga 
Jēkabsone, Mārcis Jansons un 
Roberts Šverns.

Līdz ar to kongresa delegātu 
uzdevums bija ļoti vienkāršs. Tā 
kā nevienam postenim vairāk 
par vienu kandidātu nebija, ne -
kādas vēlēšanu cīņas arī netika 
sagaidāmas.

Priekšpusdienā turpinājās dar-
 ba komisiju sēdes. Tagad kārta 
bija Izglītības nozarei (Andra 
Zom  mere), Sporta no  zarei (Toms 
Trautmanis) un Sadarbībai ar 
Latviju (Ēriks Krūmiņš). Darbu 
turpināja Finanču nozare, kuŗai 
bija daudz darba sakarā ar sa -
režģīto ALA bezpeļņas orga-
nizācijas līdzekļu ieguldījumu 
un it sevišķi testamentāro un ci -
tu novēlējumu apsaim nieko   ša-
nas problēmām. Kā jau agrākos 
kongresos, spriešanā par efektī-
vu organizācijas uzkrāto līdzekļu 
apsaimniekošanu un kontroli sa   -
režģījumu netrūkst. Finanču 
dar     bība it sevišķi apgrūtināta ir 
laikā, kad ASV valdības un fe -
derālās rezerves bankas rīcības 
dēļ ir mākslīgi līdz niecīgām 
procentu likmēm samazināti 

nogul dījumu ienākumi. Ir vien-
kārši, ja 4-6% gadā ienāk no 
novē lēju miem un mūža biedru 
naudas lielajiem līdzekļiem, bet 
ko iespēt ar 0,25 vai 0,5% augļu 
ienā  kumiem?

Otrkārt, it sevišķi testamentārie 
novēlējumi, kuŗu izmantošana ir 
tiesā nolemta, ir stingri jāie vēro.

2013. gada beigās ALA gad s-
kārtējo biedru bija 1 119, mūža 
biedru – 2 476, zelta mūža bied-
ru – 646 un dzintara mūža bied-
ru – 292, kopā 4 533. Biedru 
skaits ārpus ASV – 197, bet „pa -
zudušie” ALA biedri, par kuŗiem 
birojā nav derīgas adreses – 377. 
Tātad kopējais skaits 5 107.

Ilgtermiņa fiskālā polītika ir 
mērķēta, lai ALAai ik gadu būtu 
līdzekļi izdevumu segšanai. Lie-
lākie ienākumi zemo procentu 
likmju periodā ir dažāda veida 
ziedojumi un novēlējumi. Lī -
dzek  ļu piesaistīšana ir bijusi 
2013. gadā ļoti sekmīga. ALAs 
līdzekļi gada laikā novēlējumu 
un ziedojumu veidā ir labi auguši, 
bet noguldījumu procentu ienā-
kumi sasniedz tikai nepilnus 13 
tūkstošus. 

ALA 63. KONGRESA OTRĀ DIENA

Jaunievēlētā ALAs valde. Pirmajā rindā no kreisās: Taira Zoldnere, Iekšējās informācijas nozares vadītāja; Lilita Bergs, ALAs mūzeja 
vadītāja; Vaira Rozentāls, kasiere, Anita Bataraga, priekšsēde; Anita Tērauda, bijusī ģenerālsekretāre; Dace Eglīte, Biedru nozares un 
Līdzekļu vākšanas nozares lietvede; Līga Jēkabsone, Revīzijas komisijas locekle.
Otrajā rindā no kreisās puses: Roberts Šverns, Revīzijas komisijas priekšsēdis; Mārcis Jansons, Revīzijas komisijas loceklis; Anita 
Juberte, ceļojumu projektu lietvede; Jānis Grāmatiņš, kasieres vietnieks; Toms Trautmanis, Sporta nozares vadītājs; Andris Ramāns, 
Biedru nozares un Līdzekļu vākšanas nozaŗu vadītājs; Ēriks Krūmiņš, Sadarbība ar Latviju nozares vadītājs; Marisa Gudrā, sekretāre; 
Andra Zommere, Izglītības nozares vadītāja; Līga Ejupe, Kultūras nozares vadītāja; Raits Eglītis, ALAs ģenerālsekretārs.

Redakcija atvainojas par kļūmīgo ALAs valdes foto iepriekšējā Laika numurā. Izsakām pateicību Raitam Eglītim par kongresa foto!
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ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

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

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

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

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

LATVIJA –
2014

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

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
275 Spring St.Apt.11E, Red Bank, NJ 07701

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

e-pasts - redakcija@laiks.us

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

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

e-pasts: jansonsa@gmail.com

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
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

Kā būtu ar ĪRIJU
2015. gadam?

Vispirms vēlos pateikties vi -
siem portāla LatvianUSA.com 
apmeklētājiem un atbalstītājiem! 
Man ir liels prieks un gandarījums 
par jūsu atzinību un labajiem 
vārdiem! 

Sešu gadu laikā portāls ir 
pierādījis, ka ir vērtīgs infor mā-
cijas iegūšanas avots, kā arī ērts 
“rīks” Amerikas latviešu infor-
mēšanai. Portāla resursi ir no -
derīgi un vērtīgi ne tikai lat-

viešiem, kuŗi ir ieceļojuši nesen, 
kuŗi ir dzimuši vai daudzus gadu 
desmitus dzīvo Amerikā, bet arī 
tiem, kuŗi tikai vēl plāno ieceļot.

Ļoti drīz – maija beigās  darbu 
uzsāks jaunais portāls www.
LatviesiAMERIKA.com Jaunajā 
portālā ir saglabātas visas po -
pulārākās LatvianUSA.com sa -
da  ļas, kā arī   izveidotas jaunas. 

APSVEIKUMI un PATEI CĪ-
BAS, kur apmeklētāji var pievie-
not publisku pateicību, piemē-
ram, par kādu labi paveiktu 
darbu, apsveikt svētkos, sveikt 
jubilāru vai latviešu organizāciju 
svarīgā gadadienā.

SKUMJĀS ZIŅAS, kur tuvi-
nieki var paziņot par aizgājēju, 
izvadīšanu, kā arī viņa dzīves 
stāstu.

Portālā būs arī ziņu lapa, sa -
rīkojumu kalendārs, sludinājumu 
lapa, uzņēmēju katalogs -  Dzel-
tenās lapas, apsveikumu krātuve, 
iepazīšanās, Google kartes: 

■Amerikas un Kanadas latviešu 
centri, uzņēmumi u.c. pulcēšanās 
vietas 

■Latviešu skolas Amerikā un 
Kanadā

■Latviešu nometnes 
Amerikas latviešu draudzības 
karte

■Jāņu karte

■Ziemsvētku un Jaunā gada 
sagaidīšanas sarīkojumu karte.

ĪPAŠA PATEICĪBA cilvēkiem 
un organizācijām, bez kuŗu at -
balsta jauno portālu izveidot 
nebūtu bijis iespējams! Pateicība: 
Daugavas Vanagu apvienībai 
Ņu  jorkā, Amerikas latviešu ap -
vienībai, Amerikas latviešu palī-
dzības fondam, Latviešu mūze-
jam ,,Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzei, Filaldelfijas Brīvo lat-
viešu biedrībai, TILTS, Kārlim 
Ķirsim, Daigai Senbergai-Usma-
novai un visiem iedrošinātājiem 
un atbalstītājiem!

Uzmanību lietotājiem!
Lai iepazītos ar informāciju 

portalā, nav nepieciešama reģist-
rācija, bet, ja vēlaties pievienot 
kādu ziņu, sludinājumu vai citu 
paziņojumu, jums būs jāpie re-
ģistrējas no jauna!

Uzmanību organizācijām, 
bied  rībām un uzņēmējiem 
Ame rikā! 

Jums būs iespēja līdz 2015. 
gada janvārim pievienot reklāmu 
Sludinājumu sadaļā un Uzņēmēju 
katalogā Dzeltenās lapas BEZ 
MAKSAS! Kā arī informēt par 
latviešu sarīkojumiem Sarīko-
jumu kalendārā un Latvieši Ame   -
rikā Facebook gru pās Lat vieši 
Amerikā un Latvieši Amerikā -     
 PALĪDZĒSIM cits citam.
Iesūtiet informāciju uz 
LatvianUSA@gmail.com 
vai pievienojiet patstāvīgi!
Maija beigās aicinu apmeklēt 
jauno portālu
 www.LatviesiAMERIKA.com

Uz satikšanos tīmeklī!  

LatvianUSA.com atvadās
ILONA VILCIŅA,
LatvianUSA.com un 
LatviesiAMERIKA.com 
veidotāja



LAIKS 32014. ga da 17. maijs – 23. maijs

Grupa Autobuss debesīs aktīvi 
koncertē visā Latvijā un pieda lās 
dažādos liela mēroga fes tivālos. 
Uzstājušies Somijā un Vācijā, šo -
vasar mūzikanti dodas ārpus 
Eiropas uz Hamiltonu, lai dzie-
dātu Dziesmu svētkos!

Autobuss debesīs, grupa ar pla-
šu „fanu” atbalstu un lielu piere-
dzi, mēros gaŗo ceļu uz Kanadu 
šī gada jūlijā, lai iepriecinātu 
svētku dalībniekus. Vispirms 
Lat  vijas populārā grupa ievirzīs 
klausītājus svētku sliedēs sa -
draudzības ballītē Liuna Station. 
Tā būs kā iesildīšanās lielajai 
Svētku ballei, jo viņu mūzika at -
kal iepriecinās sestdienas vakarā 
Convention Centre.

Autobuss debesīs ir grupa ar 
vairāk nekā piecpadsmit gadu 
ilgstošu populāritāti, septiņiem 
mūzikas albumiem un vairākiem 
desmitiem dažādu Latvijas mū -
zikas balvu. Mēs 3. un 5. jūlijā 
varēsim klausīties grupas daudz-
pusīgo repertuā   ru. Plašāku in -
formāciju tieši par Dziesmu 
svēt  ku programmu va  rat atrast 
svētku mājas lapā: www.latvian-
songfest.com

Pēdējā laikā Autobuss debesīs 

līdztekus koncertiem un dalībai 
tradicionālajos Imanta Kalniņa 
mūzikas svētkos Imantdienās 
Cēsīs un Mazajās Kalniņa dienās 
Vecpiebalgā mūzicē kā pavado-
šais sastāvs dažādos liela mēro -
ga projektos. Piemēram, 2011. 
un 2012. gadā grupa devās divās 
Lat  vijas turnejās, atbalstot Marta 
Kristiāna Kalniņa un dziedošās 
aktrises Veronikas Plotņikovas 
duetu, kā arī iestudēja Imanta 
Kalniņa rokoperu, “Ei, jūs tur!” 
Ik dienu Autobuss debesīs dzies-
mas skan radio un koncertos 
pul  cē klausītājus. Mūziķi vien-
mēr izdomā ko jaunu un aizrau-
jošu.

Grupas sastāvā ir pieci talanti: 
Marts Kristiāns Kalniņš (balss, 
taustiņinstrumenti), Emīls

Zilberts (sitaminstrumenti), 
Ar  mands Treilihs (bass), Kārlis 
Auzāns (ģitara, čells) un Andris 
Dzenis (ģitara). Vairāk informā-
cijas par grupu Autobuss debesīs 
www.autobussdebesis.lv

Sagaidīsim mūziķus mūsu 
pul kā, baudīsim Imanta Kalniņa 
un citu populāru komponistu 
dar bus Hamiltonas Dziesmu 
svētkos!

Autobuss debesīs 
Hamiltonas Dziesmu svētkosAIJA MAZSĪLE

Toronto Latviešu centra lielā 
Rī gas zāle pilna dejotājiem. Šo -
dien, 4. maijā, ir lielais rajona 
tautasdeju mēģinājums. Kana-
das Dziesmu un Deju svētki, 
kas atkal notiks Hamiltonā, 
sāksies jau pēc diviem mēne-
šiem!

Aija Mazsīle, Bieriņa fonda 
valdes locekle un dejotāja deju 
kopā Dižais Dancis, izkārtoja 
iespēju Jāņa Bieriņa piemiņas 
fonda valdes priekšsēdim Jurim 
Zommeram, sekojot tradicijai, 
paziņot, ka šogad Bieriņa fonda 
balvas saņēmēja būs Māra Sim-
sone. Skanot skaļiem aplaus-
iem,  Mārai pasniedza naudas 
pārve dumu $1000.00 apmērā.

Jānis Bieriņš bija ilggadīgs 
žur nāla Jaunā Gaita galvenā 
redaktora Laimoņa Zandberga 
vietnieks. Viņa testamenta lī -
dzekļus, kā arī ziedojumus Lai-
moņa Zand  berga piemiņai ap -
saimnieko Latviešu fonds.

Pirmā Bieriņa fonda balvas 
saņēmēja bija Vizma Maksiņa 
1997. gadā. Tai sekojuši 16 bal-
vas ieguvēji, izcili kultūras 
darbinie ki – Valters Nollendorfs, 
Sarma Muižniece-Liepiņa, 
Baiba Bre dovska, Juris Žagariņš, 
Vita Gai ķe, un pagājušā gadā 
Kristīne Stivriņa.

Māra Simsone kopš jaunības 
gadiem bijusi enerģiska dzie-
dātāja un dejotāja. Dejojusi deju 
grupā Metieniņš, tad Diždancī,  
un 2000. gadā viņa nodibināja 
deju kopu Dižais Dancis. Viņa 
ir choreografējusi vairākas ap -
balvotas jaundejas, pieda lījusies 
pa  gājušā gada Latvijas Dziesmu 
svētkos, Rīgā. Jūnijā viņai pare-
dzēts atkal doties uz Latviju, 

kur viņa piedalīsies nedēļu gaŗā 
programmā par tautasdeju uz -
ve dumu veidošanu. Labas sek-
mes, Māra!

Atbildot uz dažiem jautā -
jumiem par viņas daudzgadīgo 
darbību tautasdeju saimē, Mā -
ra izteikusies:

„Esmu dzimusi Devenportā 
(Davenport), Aijovā, kur, pal-
dies Dievam, mana mamma 
ievēroja, ka manām mazām 
bērna kājiņām patika dejot. 
Mācijos baletu, jazz un tap līdz 
tam, kad pārcēlos uz Milvokiem, 
kur piepulcējos lat viešu sabied-
rībai, dejoju Milvoku Metieniņā, 
palīdzēju Ildzei Ru  dzītei ar 
vairākiem darbiem, uz  devu-
miem, kā arī sāku pirmās dejas  
choreografēt. Ar Metieniņu sa -
ju tu, ka sirds man ir pareizā 
vietā un latviešu tautasdeju pa -
saule man atveŗas. Kad kopā ar 
mammu braucām uz Latviju, 
tur pirmo reizi redzēju to skai-
sto tautasdejas pasauli, kas tiek 
kopta tēvzemē. 

Savu Juri satiku Kanadas Dzies-
  mu svētkos, pēc gada appre-
cējāmies, un man iesākās jauna 
dzīve Toronto latviešu sabied-
rībā. Dejoju Daugaviņā, tad 
Diždancī, kur Zigis Miezītis 
paņēma mani zem sava spārna, 
un sāku nopietni choreografēt 
dejas, man mīlestība uz tautas-
dejām kļuva arvien stiprāka. 
Kad iesāku vadīt Dižo Danci, 
pavērās vēl jaunas iespējas. Pie-
dalījāmies visos Dzies   mu svēt-
kos, kur vien spē jām aizbraukt. 
Turpināju choreografēt dejas, 
un veicās labi! Saņēmām godal-
gas jaundeju izrādēs Ka  nadā un 
Amerikā. Un tad dažas dejas 

sāka ceļot uz Latviju. Ar Ziga 
Miezīša palīdzību “Iebrauca 
saulīte” tika dejota Latvijas 
jaundeju konkursā, tur sadrau-

dzējos ar Vili Ozola, Latvijā 
iecienīto choreografu, kuŗš man 
atvēra vairākas durvis uz 
Latvijas tautasdeju pasauli.

Bieriņa fonda balva Mārai SimsoneiJURIS ZOMMERS, 
Jāņa Bieriņa piemiņas fonda 
valdes priekšsēdis

Māra Simsone saņēmusi Bieriņa fonda godalgu, kopā ar viņu 
Juris Zommers

Mārīte Skrinda, Jelgavas tau-
tasdeju ansambļa vadītāja, 
pa ķēra manu “Spieķīti”, kuŗš 
Valmieras jaundeju konkursā 
ieguva 3. godalgu, un tādā 
veidā šīs abas manas dejas tika 
pub licētas tautasdeju grāmatās 
un tika dejotas Vidējās paau-
dzes un Senioru de  ju svētkos. 
Gadu pirms Latvijas Deju svēt-
kiem man paziņoja, ka abas 
dejas ir iekļautas lieluzveduma 
prog rammā. Pēc tam sekoja 
aici nājums būt par virsvadītāju 
savai dejai “Spieķītis”. Pienā-
kumu bija daudz – jāzīmē 
grīdas plāns visai dejai, vaja-
dzēja sa  rakstīties un skaipā 
sazināties ar Jāni Purviņu un 
Jāni Ērgli, jākārto visi dejotāji 
uz laukuma un jāvada deja. 
Kad nonācu Latvijā, bija daudz 
dažādu pie nākumu un sa  rī-
kojumu, kur bija jāpie dalās. 
Nekad neiedo mājos, ka pienāks 
reize, kad es soļošu kopā ar 
citiem Latvijas deju vadītājiem 
un choerografiem Lieluz ve-
duma sākumā, ka arī es stāvēšu 
visu priekšā, skatoties savas 
dejas Latvijas lielajos Deju 
svētkos. Sapnis!

Tāpat Hamiltonas Dziesmu 
svēt kos darbu ir daudz. Nepie-
ciešams sarakstīties ar visām 
deju grupām, kārtot program-
mu. Ar komiteju izraudzījāmies 
dejas, veidojām programmu. 
Jārūpējās par gaismu, skaņu 
sistēmu un mūziku. Darot šos 
darbus, arī Di  žais Dancis  jāsa-
gatavo svētkiem. Turklāt kon-
kursā man būs divas jaunde-
jas.”

Paldies, Māra, par tavām pū -
lēm tautasdeju labā!  

Autobuss debesīs. Vidū - Marts Kristiāns kalniņš
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Gada beigās orga ni zācijas ko -
pējā vērtība bija sasniegusi vairāk 
nekā 4,5 miljonus dolaru, kas 
palīdzēs dāsni sniegt atbalstu 
bērniem, ģimenēm un studen-
tiem Latvijā. Šīm vaja dzībām arī 
nākamgad paredzēti vismaz ce -
turtdaļ miljons dolaru.

Kā ziņoja darba grupā Ēriks 
Krūmiņš, Latvijas Bērnu fondam 
pašlaik ir līdzekļu diviem ga diem, 
un ziedojumi turpina ienākt.

Sestdienas pusdienu runātājs 
bija Speciālu uzdevumu vēstnieks 
sadarbībai ar diaspщru Rolands 
Lappuķe. Viņa temats „Veidojot 
valsts diasporas polītiku – skats no 
Ārlietu ministrijas”. Viņš savu 
uzrunu sadalīja divās daļās – 
vispirms par problēmām, kas 
nebija sagaidītas un tad par to, kas 
izdarīts divu gadu laikā.

Viņš stājās šajā darbā, kad 
diasporas polītikas vispār nebija.  
Varbūt vārds „diaspora” nepatīk, 
bet tas esot vispiemērotākais. Ir 
vecā trimda, bet arī jaunā 
emigrācija. Lielbritanijā tagad 
atrodas ap 100 000 latviešu. Lap-
puķe, kuŗš pats dzimis Francijā, 
raksturojot bēgļu gaitas Otrā 
pasaules kaŗa laikā, tās apzīmēja 
par vācu kaŗaspēku veidotu 
operāciju. Tā neņēma vērā Lat-
gali, no kuŗas Latviju atstāja 
vismazāk iedzīvotāju. Tāpēc tā 
daudz neietekmēja turienes de -
mografiju. DP nometnēs veido-
jās latviskais gars un trimdas 
ideoloģija. Tagad ir 60 gadu vecs 
kodols. Daudzi šo kodolu pame-
ta jau sākumā, nespēja sekot 
trimdas ideoloģijai un dzīvot 
divu valodu dzīvi.

Jaunajai emigrācijai ir mazāk 
nekā 20 gadu, tā tagad iet cauri 
pašorganizēšanās vajadzībām. 
Kuŗi paliks Latvijai uzticīgi? To 
pašreiz nevar pateikt. Ir sabied-
rība, ir individs; ir konflikts starp 
gudriem cilvēkiem un idiotiem. 
Tiem pirmajiem ir vieglāk. Pats 
dzimis Francijā, bet kāpēc nav 
francūzis? Sākumā nebijis 
skaidrs, vai runāt franciski ar da -
žiem vārdiem latviski vai otrādi. 
Jautājis sev-  kas mani noveda 
Latvijā?

Tagad vairums izbraukuši strā-
dāt un pelnīt. ES statistikas dati 
norāda, ka 85% no Austrum-
eiropas ir strādīgi. Jaunā emig-
rācija ir pirmajā fazē. Naudas 
pelnīšana ir svarīgākā. No viņiem 
vairāk nekā pusmiljards eiro ik 
gadu atgriežas Latvijā.

Emigrantiem ar laiku rodas 
vajadzība pēc savas sabiedrības, 
pat skolas. Tad arī tie, svešumā, 
atzīst, ka vajadzīga sabiedrība.

Astoņdesmito gadu beigās 
uzplauka hedonisms. Tagad 
Latvijai tuvu ir pārtikušas valstis. 
Vai varam pārmest tiem, kas tie-
cas uz bagātību? Ja nesen no 
valsts izbrauca gadā 25-40 tūks-
toši, tagad emigrācija ir stipri 
sa mazinājusies.

Tagad pēdējo divu gadu laikā 
veidojas sadarbība ar diasporu, 
veidojas kopīgi projekti, rīcības 
plāns ar financējumu. Notiek ES 
pētījumi par darbaspēka kustību 
Eiropā. Ir rēgula, ka bērniem 
emigrācijā būtu iespējams mācī-
ties dzimtajā valodā. Kopš izlaists 

dubultpilsonības likums, būtu 
pienākums piedalīties vēlēšanās. 
Tur piedalās arī vēstniecības. 
Lat vija ieiet pasaules apritē, lai 
globālizācijas laikā paturētu sevi. 
Ja vēlamies laimīgus latviešus 
pasaulē, viņiem jāapzinās, kam 
viņi pieder.

Izveidots reemigrācijas plāns – 
palīdzēt tiem, kuŗi grib atgriez-
ties. Veidojas tālmācības seminārs 
ar PBLA par tā izveidošanu 
diasporā.

Kultūras jomā notiek Dziesmu 
svētki, TILTA projekti. J. Kukainis 
ar savu forumu Latvijā, kas ļoti 
labi izdevās un ir jāturpina. Arī 
ALA varētu padomāt par darba 
grupu šajā jomā. Plānots eks-
perimentāls jaunatnes forums, 
tema - nodarbinātība.

kongresa ieteikumi ALAi, lai 
izstrādā attiecīgus plānus pēc 
šīm vadlīnijām. Tiek izteikta 
atzinība ALAs kasierei Vairai 
Priedītei. Grupa ir sagatavojusi 
attiecīgas rezolūcijas.

Līga Ejupa, ziņojot par Kultū-
ras nozari, solīja, ka mēģi nās 
reizi gadā ikvienā latviešu centrā, 
īpaši ieskaitot mazākos no tiem, 
sa rīkot kultūras sarīkojumu. 
Aicināt Latvijas valsti, lai vēst-
niecībās ievieš kultūras ata šeja 
posteni, - ieteic Edgars Zā  līte.

Taira Zoldnere ziņoja, ka In -
for mācijas nozare sagatavojusi 
vairākas rezolūcijas par aktuā-
liem jautājumiem. Pasvītrota 
lokālās preses nozare un va -
jadzība, tā jāsaglabā, kaut vai pa 
daļai lietojot arī angļu valodu. 
Izmantot varētu kā elektronis-
kos, tā iespiedmateriālus. Vairs 
neliekas tik svarīgi, vai izmanto 
Endzelīna vai šodien Latvijā 

(Turpināts no 3. lpp.)
OJĀRS CELLE

ALA 63. KONGRESA OTRĀ DIENA

lietoto rak  stību.
Par 12. Saeimas vēlēšanām 

runājot, aicināsim visus un pie-
dalīsimies vēlēšanās. Mārtiņš 
An      dersons pirmais ASV ieguvis 
dubultpavalstniecību. Nolemj ie -
vie  tot biļetenā „Latvian Dimen-
sions” aptauju par Latvijas polī-
tiskajām partijām, lai vēlētājiem 
būtu vieglāk orientēties balsojot.

Izglītības nozares ziņojumā 
Andra Zommere stāstīja par 
nolūku ieviest pārmaiņas, ap -
mācot  bērnus pēc ES valodas 
mācību metodes. Apmācīs sko-
lotājus, kā šīs mācību metodes 
pielietot.

Toms Trautmanis ziņoja, ka 
Sporta nozare rīko meistar sa-
cīkstes Gaŗezerā un organizē 
brau  cienu uz Latviju ar vīriešu 
basketbola un sieviešu un vīrie šu 
volejbola vienībām. Sportisti paši 
maksā ceļa naudu. Nav līdzekļu 
Latvijas sportistu atbalstam, ne -
varam arī palīdzēt ar ASV kol-
ledžu sportistu stipendijām, bet 
izstrādāsim datu bazi ar in -
formāciju, kur ASV spēlē lat vieši.

Ēriks Krūmiņš ziņojumā no 
Sadarbības ar Latviju darba gru-
pas: izstrādātas divas rezolūcijas, 
noskatījušies profesionāli sagata-
votu filmu par Latvijas Bērnu 
fonda aktīvitātēm.

Kongresa rīcības komiteja pa -
ziņo, ka visi delegāti aicināti 
apciemot svētdienā pēc kongresa 
slēgšanas Brīvo latvju biedrības 
namu Filadelfijā. Tiks gādāts par 
transportu.

2014. gada ALA budžetu kon-
gress apstiprina ienākumos 1 487 
508 dolarus, 1 183 710 izdevu-
mos, ar 303 798 dolaru atliku-
mu.

ALA amatpersonu vēlēšanās 
kongress balsošanā amatos ap -
stiprināja visus nominācijas ko -
misijas ieteiktos kandidātus. 
Nevienā postenī nekandidēja 
vairāk par vienu kandidātu.

Ar jauno ALAs valdi kongresa 
ballē iepazīstināja valdes priekš-
sēde Anita Bataraga. Neno-
gurdināmie kongresa delegāti un 
ALA darbinieki ballējās vēl pāri 
pusnaktij. Patīkams pārsteigums 
balles laikā klātesošajiem bija 
Arvīda Lielkāja pasniegtais čeks 
par 10 000 dolariem  ALA 
or ganizācijai Guntiņas Lielkājas 
piemiņai.

Svētdienas rītā kongresa noslē-
guma posmu delegāti iesāka, 
nodziedot „Daugav’ abas malas”. 
Sekoja ALA priekšsēdes ziņojums 
par valdes darba komisiju sa -
stāvu.

Rezolūciju izskatīšana un 
pieņemšana prasīja daudz laika, 
jo darba grupas bija čakli strā-
dājušas un sagatavojušas 33 
rezolūcijas. Ar nedaudziem gro-
zījumiem un labojumiem kon-
gress tās visas pieņēma.

Tā kā neviens delegāts ne -
piedāvāja vietu, kur rīkot 2015. 
gada kongresu, vietas izvēli at -
stāja ALA valdes ziņā.

Nobeiguma pārrunās Maija 
Hinkle ieteica visiem, kas šovasar 
apmeklēs Latviju, doties uz Stabu 
ielas Stūŗa māju, kur 4. stāvā no 
30. aprīļa līdz 19. oktobrim no -
tiek izstāde „Latviešu koferis”. 
Tur būšot arī maize, kas cepta no 
ierauga, kas izvests bēgļu gaitās 
un saglabāts visus šos gaŗos 
gadus.

Delegāti atgādināja arī par ci -
tiem sarīkojumiem šovasar un 
Kanadas Dziesmu svētkiem 3. 
jūlijā Hamiltonā.

Kongresa vadītājs Pēteris 
Blum   bergs, kongresu slēdzot, 
pateicās visiem delegātiem par 
darbu, Filadelfijas rīcības komite-
jai par raito norisi un labo 
uzņemšanu, visiem viesiem un 
diplomātiem no Latvijas par 
apciemojumu un piedalīšanos 
un ALA valdei par interesanti 
sastādīto programmu. 

Notiek sadarbība ar pašval dī-
bām – tiek uzņemti sakari ar 
emigrantiem no sava novada. 
Topošās Cēsu kultūras dienas 
norāda uz dinamiku.

Nobeigumā Lappuķe pateicās 
ASV latviešiem par viesmīlību, 
ko viņš kā jaunietis baudījis, 
viesojoties šeit 1972. gadā. „Pal-
dies par mīlestību, ko esat ielikuši 
savā darbā!”

Pēcpusdienas darba posms 
iesākās ar komisiju ziņojumiem 
un debatēm. Finanču grupa divās 
sanāksmēs mēģinājusi izprast 
ALAs finanču lietas. Sarunas 
kļuva techniskas, bieži iegrimstot 
angliskajā terminoloģijā un fi -
nanču frazēs. Mērķis – jā  pie-
strādā centīgāk, lai ALAs dažādie 
kapitāli nestu lielāku peļņu, bet 
šis darbs jādara ar lielu uzmanību 
un piesardzību. „Prudent Ma na-
ge   ment” ar fleksibilitāti, kas seko 
situācijai un maiņām tajā. Stingri 

Paneļdiskusijas dalībnieces Dace Mažeika, Dace Aperāne, Lelde 
Liepa-Liepiņa un Andra Zommere

Kongresa viesis Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris 
Vilks no Rolanda Lappuķes rokām saņēma fonda Viegli balvu, kas 
piešķirta par ieguldījumu Gaismas pils celtniecībā

Pirmajā rindā no kreisās puses: Taira Zoldnere, Informācijas 
nozares vadītāja; Gunta Razāne, LR vēstnieka kundze; Laimdota 
Straujuma, LR Ministru prezidente; Anita Bataraga, ALAs 
priekšsēde; Rolands Lappuķe, LR Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks; Silvija Mežgaile, Filadelfijas latviešu skolas 
vadītāja.; Aija Celma-Evans, Latviešu ev.lut. draudzes Vašingtonā, 
DC skolas pārzine 
Otrajā rindā no kreisās puses: Ojārs Celle; Toms Trautmanis, 
Sporta nozares vadītājs; Lita Juberte, JBANC pārstāve; Zigurds 
Rīders, Klīvlandes Daugavas Vanagu priekšnieks; Andris Razāns, 
LR vēstnieks ASV; Andris Padegs; TILTS valdes loceklis; Līga 
Ejupe, Kultūras nozares vadītāja; Mārtiņš Putenis, Skautu kustības 
vadītājs; Vilnis Ore, Rīcības komitejas priekšsēdis 
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Sarunas Valmierā par Amerikā 
iznākušām grāmatām

12. aprīlī Kanadā tika rīkota 
ziemā mirušās architektes Veltas 
Baumanes (1942-2013) atcere, 
iepriekš viņu pieminējām arī 
Latvijā. Valmierā 10.-11. aprīlī 
notika Veltas tēva Artura Bau-
maņa (1905-1989) romānam 
„Hernhūtieši” veltīta konference 
„Brāļu  draudze Vidzemes kul-
tūrtelpā”. Ar meitas gādību divos 
sūtījumos uz Latviju atgādāts lie-
lāks daudzums grāmatu. Pirmajā 
dienā pēc pieņemšanas pilsē tas 
domē pulcējāmies Vidzemes 
augst skolā, pēc tam tikāmies Val-
mieras mūzejā. Nobeigumā tika 
apmeklētas dažas ar brāļu drau-
dzi saistītas apkārtnes vietas. 

Tikšanās galvenie kopāsau-
cēji – Vidzemes kultūrvēstures 
 pētniecības centrs (tajā līdzdar-
bojas Vidzemes augstskola, Cēsu, 
Madonas, Turaidas un Valmieras 
mūzejs) un Brāļu draudzes misi-
ja Latvijā. Jāpiebilst, ka augstsko-
las un mūzeju veidotajam cen-
tram, pārrunājot pazīšanas zīmes 
izvēli, viens variants bija rijas 
siluets, kas redzams arī uz romā-
nu trešās daļas vāka.

Artura Baumaņa darbs (kopā 8 
grāmatas ar vairāk nekā 2000 
lappusēm) ataino neilga laika 
no  tikumus un saistās ar Hern-
hūtes pārstāvja Kristiana Dāvida 
ierašanos Latvijas territorijā 
1729. gadā. Romāns rakstīts 20. 
gs. septiņdesmito gadu sākumā 
ASV, bet par brāļu draudzes raša-
nos Baumanis interesējies kopš 
jaunības, kad strādājis skolās, 
vēlāk viņš  bija arī Rakstniecības 
un teātŗa mūzeja vadītājs. Pirms 
nepilniem 40 gadiem par grāma-
tām bija rakstīts arī laikrakstā 
Laiks.

Pēc Vidzemes augstskolas rek-
tora Gata Krūmiņa ievadvārdiem 
runāja Valters Nollendorfs (Lat-
vijas Okupācijas mūzejs). Viņš 
sa vulaik darbojies apgādā „Ceļi-
nieks”, kuŗā iznāca Baumaņa 
darbs, tātad lasījis to vēl rokrak-
stā. Profesora ieskatā „Hern-
hūtieši” ir labākais latviešu vēstu-
riskais romāns. Īpaši jāuzteic tā 
valoda. Arī Latvijas Universitātes 
doktore Janīna Kursīte tikusies ar 
A. Baumani un varēja sasaistīt 
viņa jaunības gadus Raunas ap -

kaimē ar galvenajām darbības 
vietām Lisas un Rozes muižā. 
Baumaņa dzīves gaitas raksturo-
ja Ingūna Daukste-Silasproģe 
(LU) un Ilona Miezīte (Rakst-
niecības, teātŗa un mūzikas mū -
zejs).

Par romānā tēloto Magdalē  nas 
Elizabetes fon Hallartes un Kris-
tiana Dāvida dzīvi runāja Beata 
Paškevica (Vidzemes augst   skola) 
un Jānis Šiliņš (Latvijas Valsts 
vēstures archīvs). Ieva Kal niņa 
(LU) vērtēja sieviešu tēlus romā-

INDULIS ZVIRGZDIŅŠ 
Madonas mūzejā

nā. Jānis Krēsliņš (Zviedri jas 
Nacionālā bibliotēka) atcerējās, 
ka romāna iznākšanas laikā vi -
ņam 18 gadu vecumā nav licies 
saistoši apjomīgo izdevumu 
lasīt. Taču šodien viņš to var 
salīdzināt ar līdzīgiem vēlāk 
tapušiem citzemju darbiem un 
vērtē augstu. 20. gadsimta pir-
majā trešdaļā latviešu brāļu 
draudzes pētniecībai pievērsies 
Ludvigs Adamovičs, par kuŗu 
runāja Jouko Talonens no Hel-
sinku universitātes. Hern hū-
tisms savā ziņā veidojās no če  -
c hu husītu kustības, par to stās-
tīja Pāvels Štolls no Prāgas Kārļa 
universitātes.

Otrajā dienā samērā vairāk 
re  ferātu (Aīda Krūze, Ineta 
Strau  tiņa, Vija Daukšte, Alīda 
Zig munde) bija veltīti hernhū-
tiešu ietekmes raksturošanai 
18.-20. gadsimta izglītībā. Ingrī-
da Zīriņa rādīja, kādi brāļu 
draudžu materiāli glabājas Val-
mieras mūzejā, bet Gints Šku-
tāns senākās kartēs parādīja 
vie tas Vidzemē, kuŗas ietekmē-
jušas brāļu draudzes.

Valmieras mūzejā klausītāju rindās brīvu vietu nebija.  //FOTO: 
Herhute Baumanis

Mācītājam, dzejniekam, sa -
bied  riskajam darbiniekiem šī 
gada 9. maijā svinama nozīmīga 
gadskārta – deviņdesmitā. Ap -
sveikuma virsrakstā liktos vārdus 
Oļģerts un Marta Cakari man 
ierakstīja grāmatā „Dziesmas 
par Dievu”, kad 2002. gada 27. 
oktobrī satikāmies Čikāgā. 

Dzimis 1924. gada 9. maijā 
Rīgā, Iļģuciemā, mācījies Rīgas 
7. pamatskolā un Rīgas Valsts 
technikumā, tomēr līdzīgi kā 
daudziem viņa līdzaudžiem po -
lītiskie un vēstures līkloči mainīja 
dzīvi: darba dienests un iesau-
kums latviešu leģionā – jaunības 
laika  sapņi paliek nepiepildīti. 
Seko bēgļu laiks Vācijā, darbs 
amerikāņu darba rotā Nirnbergā. 
Tomēr Oļģerts Cakars izmanto 
iespēju un 1946. gadā pārceļas uz 
dzīvi Zviedrijā, tāpat kā Arveds 
Švābe, Kārlis Dziļleja un citi. 
Oļģertam Cakaram Zviedrijas 
laiks ir ļoti būtisks, jo tur viņš 
sastop medicīnas māsu Martu 
Lamberti, kas kļūst par viņa 
sievu. 20. gs. 50. gadu sākumā 
ģimene pārceļas uz dzīvi ASV un 
dzīvo Čikāgā. Te rit Oļģerta Ca -
kara ikdienas darba gaitas, viņš 
strādā par inženieri pie mēr-
iekārtu projektēšanas un būves, 
tomēr jo rosīgi iesaistās un vēl 
joprojām turpina darboties sa -
biedriskajā darbā (darbojas Lat-
viešu Preses kopā, Lat viešu rak-
stnieku apvienībā) un, pro tams, 
turpina kopt savu jau Lat vijā 
baptistu draudzes jaunatnes pul-
ciņā aizsākto interesi par lite-
rātūru, par dzeju, īpaši par kris-
tīgi reliģisko dzeju. Visi Lat vijas 
laika literārie mēģinājumi gan 
gājuši zūdībā. Tomēr Čikāgā, kur 
ir rosīga sabiedriskā, kultūras un 
literārā dzīve, viņš atsāk dzejot, 

Sveces gaisma ir robs iecirsts naktī!
Sabiedriskajam darbiniekam Oļģertam Cakaram – 90

piedalās literāros sarīkoju mos – 
1964. gadā pirmo reizi uzstājas 
ar savas dzejas lasījumu. Līdzās 
reliģiskas ievirzes dzejai viņš rak-
stījis īsprozas darbus, kas pub -
licēti Jaunajā Gaitā un Laika 
Mē  nešrakstā, savukārt dzeja pub-
licēta arī Tiltā, Latvijas Ame r i kā,  
Laiks. 

1965. gadā izdota Oļģerta 
Cakara pirmā dzejas grāmata 
„Stiklam pieslīd un zūd”; LaRA 
izdevusi dzejlapu „Dziesmas par 
zelta ābelēm” (1976), savukārt 
1995. gadā kopā ar Martu Cakari 
Rīgā autorizdevumā izdota reli-
ģisku dzejoļu izlase „Dziesmas 
par Dievu”, kas sagrupēta apakš-
nodaļās „Cilvēka dziesmas par 
Dievu”, „Dziesmas brīnuma zī -
mē”, „Dziesmas krusta zīmē”, 
„Ceļotāja dziesmas” un „Dzies-
mas”. Tās caurvij ticības, uzticē-
šanās, pateicības, slavi nāšanas, 
pazemības, brīnuma gaidu un arī 
mūžības noskaņas. Faktiski ie -

ska nas visi ticīgam cilvēkam 
būtiskie reliģiskā kalendāra noti-
kumi – Kristus augšāmcelšanās 
brīnums, moku ceļš un Golgāta, 
Lieldienu procesija u. c., bet ne -
tieši samanāmas līdzības ar lat-
viešu tautas nereti mokpilno ce -
ļu, ciešanām, kad tiek lūgta Dieva 
palīdzība, tiek meklēts Glābējs. 
Dzejas rindas izskan kā lūgsnas. 
Tāpat jāatzīmē, ka Oļģerts Ca -
kars no angļu, vācu un zviedru 
valodas tulkojis ap 200 reliģisku 
dzies  mu, papildinot un bagātinot 
garīgās literātūras klāstu. Jānis 
Klāvsons, iznākot Oļģerta Cakara 
pirmajai dzejas grāmatai, atzī-
mējis, ka tās ir īsas impresijas, 
vērojumi, tajās jūtama cilvēka 
saplūsme ar dabu. 

Būtiska Oļģerta Cakara perso-
nības šķautne ir viņa rosīgā sa -
bied  riskā līdzdarbošanās. Vis-
pirms Jenčepingas Latviešu bied-
rības valdē Zviedrijā. Amerikas 
laiks iezīmīgs ar vēl rosīgāku dar-

bību: Čikāgas Latviešu biedrības 
valdē, tāpat kultūras dzīves orga-
nizēšana, koŗa „Daugava” priekš-
sēža amats, Čikāgas DV ap -
vienība; ilgi mūža gadi un spēki 
veltīti Gaŗezeram, veicot dažādus, 
arī praktiskus darbus, daudzi 
gadi – vasaras vidusskolā u. c. 
Lū  gums jubilāram atvainot, ka 
ne visi virzieni šeit minēti. 

Vēl būtiska Oļģerta Cakara 
personības šķautne – kalpošana. 
Jau 1936. gadā, kad viņš pievie-
nojies Iļģuciema baptistu drau-
dzei, vēlāk Vācijā palīdzējis 
no dibināt baptistu draudzes 
Am zbergā un Hersbrukā, kal-
pojis par sludinātāju, ASV ap -
meklējis Mūdija Bībeles institūta 
vakara skolu. 1982. gadā ievēlēts 
par sludinātāju Grandrapidu 
latviešu baptistu draudzē, kur 

INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

Ivars Galiņš

Zied ne vien stādi
Dzīves rudenim ir gadalaiki arī.
Tā svinēt vari
Vasaras un pavasari.
Ja savairojies vairāk slogu,
Laiks attīrīt tev dzīves logu
Un ieraudzīt,
Ka ne vien puķes zied un stādi,
Bet tavā dzīvē cilvēki ir tādi,
Kas teiks, ka ne pat vienu reizi
Darījis tu nepareizi...

1986. gadā ordinēts par mācītāju. 
Oļģerts Cakars bija draudzes 
izdevuma Rīta Stari (1953-1954), 
baptistu mēnešraksta Kristīgā 
Balss (1995)  redaktors. 2000. ga -
dā sastādījis Amerikas latviešu 
baptistu apvienības 50 gadu vēs-
tures izdevumu „Teiciet to Kun-
gu”, gatavojis un ierunājis tekstus 
Bībeles studijām Latvijas Kris-
tīgajā radio, un arī Čikāgas lat-
viešu radio raidījumos, arī tul-
kojis Billija Grēma grāmatu 
„Miers ar Dievu.”

Un vēl – cik zināms, Oļģerts 
Cakars ir liels dziesmu draugs. 
Un vēl – 2010. gadā Oļģertam 
Cakaram piešķirts Atzinības 
krusts. 

Vēlam spēku, radošu garu, ska-
nīgu balsi un izturību, dzīvojot 
un kalpojot, 

Oļģerts Cakars ar dzīvesbiedri Martu
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Priedainei –  50K. KILKUTS

Stāsts par to, kā Ņudžersijas 
latvieši tika pie sava biedrības 
nama 

Latvieši  lielā  skaitā te ieceļoja 
no Vācijas bēgļu nometnēm 
1949./1950. gadā. Nu tiem bija 
jāpiemērojas jauniem darba ap -
stākļiem. Tā Evaldam Leji ņam 
radās doma dibināt latviešu 
biedrību informācijas  vākšanai 
un palīdzībai.  Viņš to pārrunāja 
ar Jūliju Īzaku, Pēteri Gultnieku, 
Leonīdu Ozoliņu un lūdza  Kār-
ļa Karola padomu.  Karols domu 
atbalstīja un  1950. gada 11. 
jūnijā  Asberi parkā notiek  N.J. 
Latviešu biedrības dibināšanas 
sapulce.

Ir ieradušies vairāk nekā 150  
tautieši,  un valdē ievēl   E. Leji-
ņu un A. Richteri no iebrau-
cējiem un K. Karolu, K. Dikertu 
un P. Kaupi no  veclatviešiem.  
Karols pats ir izkārtojis 911 
latviešu iebraukšanu, un uz viņa 
mudinājumu  draudze vēl izsau-
kusi  gandrīz 200  personas. Tā 
viņš iebraucējiem ir  vispazīs-
tamākais. Dikerts ir bagāts ar 
idejām un  Kaupe ar praktisko 
izdomu. Abi  darbojušies ar ie -
brau cējiem jau no pirmajām 
dienām un ir  labi pazīstami.

Biedrība uzsāk  darboties. Ir 
jauks 18. novembŗa  sarīkojums, 
tiek vākti ziedojumi palīdzībai 
Vācijā un Austrijā. Darbību 
kavē telpu trūkums. To sevišķi 
jūt  drāmatiskā grupa. Ātri pie-
aug arī  telpu īre sarīkojumiem. 
Biedrībai ir piedāvāti vairāki 
būvlaukumi, bet tie ir nomalēs 
vai tālu no satiksmes ceļiem. 
Tomēr katrā sarīkojumā ir 
aicinājums Ziedot Ņudžersijas 
Latviešu  namam.Valde ir no -
skaid rojusi, ka  pēc dzīves vie-
tām Biedrības centrs ir Frī-
holdas tuvumā.Un 1955. gadā 
91% no biedriem nobalso par  
Biedrības nama  pirkšanu. 

Un tad, pēc P. Gultnieka atmi-
 ņām,  P. Kaupe, braucot pa 33. 
ceļu, ievērojis uzrakstu, ka pār-
dodama zeme.  Viņš to apskatījis 
un atzinis, ka tā  derētu Latviešu 
biedrībai – ir pietiekami  liels 
zemes gabals, liela ceļa malā un 
cena mērena. Viņš  to sirsnīgi 
ieteicis valdei, un, ja Biedrība to 
nepirktu, viņš pats to nopirktu 
un vēlāk pārdotu Biedrībai par 
iegādes cenu. Valde sasauc ār -
kārtas pilnsapulci uz šī zemes 
gabala, lai visi to redzētu. Nu 
pirkšanu dedzīgi aizstāv arī 
Bied  rības priekšnieks A. Lāma.  
Zemes gabals ir apmēram 8 ak -
ri, apaudzis ar kokiem, un ceļa  
tuvumā ir cementa bloku būve 
24x28 pēdas ar elektrību un 
nosēdaku. Kad E. Delle to sala-
bo, tur ir Biedrības valdes mi -
teklis un notiek drāmatiskās 
kopas mēģinājumi. Valde aicina 
ziedot būvlaukuma pirkšanai,  
un atsaucība ir necerēti liela - 
$2461; un vajag aizņemties  tik 
no J. Krauča $300 un $100 no    
P. Studenta. Ansis Lāma – bied-
rības priekšnieks, un Alfreds 
Va  raus – sekretārs, pirkšanas 
dokumentus paraksta 1956. ga -
da 3. oktobrī un samaksā pil nu 
cenu $5654.48 iegūstot Bied-
rībai  apbūves gabalu, ko šodien 
pazīstam kā Priedaini. 

Biedrības norises turpinās kā 
parasti, un klāt nāk iegūtā  lau-
kuma izbūvē. Tiek izveidota 
būvkomiteja, ko vada J. Īzaks;   
locekļi ir A. Lāma, K. Štegers, 
O. Neimanis, E. Delle. Laukums 
ir jāiztīra no zariem, krūmiem 
un celmiem. Ir jāizbūvē lab ie-
rīcības ar tekošu ūdeni, jāierīko 
paviljons, jānolīdzina laukums 
auto novietošanai, jāsaved kār-
tībā iebraucamais ceļš un ap -
gaismošana. Speciāla komisija 
ir savākusi ierosinājumus no -
saukumam, un pilnsapulce iz -
vēlas Priedaini. Pirmo brīvprā-
tīgo darba grupu Priedaines 
izbūvē vada Ansis Lāma. Ir 
jāizbūvē labierīcību telpas, pa -
viljons pie dejas grīdas un jāsa-
kārto apkārtne.   Grupa nostrādā 
3398 darba stundas un nobrauc 
76 000 jūdzes. Jāņiem viss ir sa -
gatavots. Ir vairāki sludinājumi, 
tautas ir daudz, bet laiks nav 
labvēlīgs. Spēlē jauniešu orķest-
ris „Līga” A.Briškas vadībā un 
pat bez atlīdzības. Atlikums 
$1019, ko atzīst par labu.

Valdei nu ir daudz darbu – 
jāvada rēgulārā Biedrības dar-
bība un jāveido Priedaine. Prie-
daini sakārto, un 1958. gadā 
notiek tās iesvētīšana ar 8 koŗu 
(220 dziedātāji) koncertu,  kas 
papildina  būvniecības fondu 
par $1380. Seko plaši sporta 
svēt ki ar $840 atlikumu. Abos 
sarīkojumos spēlē jauniešu or -
ķestris „Līga”. Nākamā gadā 
(1959)  pēc A. Ķiploka ieteiku-
ma sāk izbūvēt nogāzi amfiteāt-
ŗa veidā ar četrām pakāpēm. 
Darbi turpinās katru svētdienu 
visu ziemu, lai būtu nobeigti 
pirms Jāņiem, jo valde ir no -
lēmusi rīkot brīvdabas teātŗa 
izrādes. Ir uzsāktas sarunas ar 
režisoru Jēkabu Zaķi par Rū -
dolfa Blaumaņa  „Skrodeŗdienas 
Silmačos”  izrādi nākotnē.  Gads 
ir bijis sekmīgs. Uzlabota auto 

novietošana un apgaismošana, 
pielīdzināti laukumi. Jāņu va ka-
ram kupla bufete un plašs 
dzērienu klāsts.. Tautas daudz,  
atlikums – $1534. Ir bijuši plaši 
sporta svētki ar teicamu atliku-
mu $604 un teātŗa izrāde – 
„Sarkanvīns” - $188. Gads ir bi -
ji s darbīgs un sekmīgs.

Ir pienācis biedrības 10 gadu 
jubilejas gads (1960), ko rīko 
garīgā pacēlumā ar arfas kon-
certu. Rācenis nolasa biedrības 
vēsturi, Delle stāsta par saim-
niecisko  stāvokli. Jāņi izdodas 
labi,  kaut arī nav priekšnesumu, 
toties ir varena līgošana. Pēc 
Jāņiem ir divas „Skrodeŗdienas 
Silmačos” izrādes – režisors Jē -
kabs Zaķis, skatuves meistars A. 
Ķiploks, kas kopā ar K. Dikertu  
ir uzbūvējis lauku māju kom-
pleksu.  Skatītāju pāri par 2000. 
Ir divas izrādes,, un  Priedaines 
ienākums no tām ir $2359.  

Priedaines izbūves darbiem 
vajag naudu, un A. Lāma no -
organizē loteriju, kur galvenais 
vinnests ir  auto. Tās atlikums ir 
$1329. Tā 1960. gads biedrībai 
ir bagāts, un tā atmaksā $1000 
aizņēmumu Latviešu Palīdzības 
biedrībai.

Pirmajā 1961. gada sēdē valde 
nav apmierināta ar architekta 
Andersona Priedaines nama 
skici un  to noraida. Lāma iero-
sina, lai Ķiploks ar Ziemani 
izveido plānu, kur var piedalītes 
arī citi būvnieki. Jāņos ir dek-
lamācijas, tautasdejas un drā-
matiskās kopas uzvedums. Tau-
tas daudz, un arī labs atlikums. 
Ir arī tautas deju svētki ar pie-
cām deju grupām un mērenu 
atlikumu. Lielākais ienākums ir 
no „Vermlandiešu” izrādes. To 
iesāka J. Zaķis, un pēc viņa 
aiziešanas viņsaulē turpināja 
iestudēt viņa sieva. Luga ir prie-
cīga, kustīga, ar daudz dejām. 
Līdzekļu iegūšanai valde rīko 

arī gleznu lotereju. Ziedotāji: A. 
Annuss, Fr. Milts, J.Gailis, M. 
Krūmiņš, K. Dikerts, B. Bubelis,  
G. Āboliņa.  Ienākums no tās 
$2009, bet kopā ar agrāko izsoli 
$3338.

A. Ķiploks, E. Delle un K. 
Dikerts ir uzzīmējuši nama 
skices.  Valde izšķiŗas par  K. 
Dikerta projektu, un A.  Ķiploks 
sarunā architektu  F. Amadio,  
kas par $180 izstrādās plānus.  
Ziemanis brauc uz pagasta val-
di, un plānus vairākkārt ap -
stiprina 1962. gada aprīļa bei-
gās. Mūrnieku sanāksmē no -
skaid rojas, ka Dz. Ābelīte gādās 
par  betona pamatiem un ka ar 
talkām būtu jāuzmūrē sienas 
līdz pirmajam stāvam. Jāņu 
diena ir lietaina. Ir ieradies 
daudz līgotāju. Zem nojumes  
var paslēpties tikai nedaudzi, 
bet tie ir vareni dziedātāji. Tie 
aizrauj citus, un dziesmas plūst 
cita pēc citas. Ir arī brīv dabas 
izrāde ar Jāņa Lejiņa „Nebrauc 
tik dikti”, tautasdeju svētki ar 
100 dejotājiem un vairākas 
teātŗa izrādes, bet būv darbi ir 
galvenie. Augusta vidū A. Ķip-
loks ziņo, ka tie rit nor māli, bet 
pēc mēneša viņš nokrīt no 
jumta uz pagraba cementa grī-
das. Viņš vairākas nedēļas ir 
slimnīcā un ilgāku laiku vese -
ļojas mājās. Tai pat laikā saslimst  
K. Dikerts.. Būvdarbus sāk vadīt 
L. Pogainis. Nobeigti rupjie 
dar bi, nākošais ir mājas iekšē   jā 
izbūve. 1962. gadā ieņemts  
$9774,  izdots $ 12 306.

Nu1963. gadā ir palikusi iek-
šējā izbūve. Ūdensvadi, kanāli-
zācija, un apkure, ko ierīkos 
firma F. Lenhardt par $ 9500. 
Šie darbi aizkavē dažus citus 
darbus, bet nu ir jāuzkopj  Prie-
daines ārpuse ko plāno Kārlis 
Pīlēģis. Vald,e domā arī par 
krēsliem un galdiem. Parastā 
gaitā pienāk Jāņi ar Paulines 

Dūmiņas „Jāņu kalnā.”  Izrāde 
ir strauja ar līgošanu un dejām, 
kas labi iederas jāņubērnu 
noskaņā. Līgotāju ir ap 2000, 
bet tie sadalās – gan uz dejas 
grīdas, gan pie ugunskura, gan 
bārā. Brīvdabas teātrī „Min-
chau zena  precības” traucē lie-
tus. Ienākumi stipri mazāki, 
nekā cerēts. Ir arī problēmas ar 
aku. Sākumā domāja, ka pietiks 
ar $800, nu ir izdots jau $2000, 
bet rezultāti nav apmierinoši. 
Būvdarbi strauji virzās uz  
priek  šu. Jūlijā ir pabeigta elek-
trības instalācija, tagad strādā 
pie skatuves un grīdas seguma. 
Krāso arī Priedaines uzrauga 
dzīvokli un cer visu nobeigt 
līdz gada beigām Ir izdots $28 
772. 

Darbi ir labi veikušies, un pa -
liek vienīgi nobeigšanas un 
apkopšanas darbi. Jāpabeidz grī-
das, Priedaines uzrauga dzī voklis, 
ārpusē jāiestāda puķes. Valde 
apsveŗ, kā godināt darba darītājus 
un ko aicināt svinībās. Programma 
ir gaŗa – ievads, svēt  brīdis, kon-
certs, runas, būv nieku godināšana. 
Svinības 1964. gada 30. maijā, 
iesākas ar dokumentu iemū rē-
šanu, tad zālē biedrības priekš -
nieks  pa  skaidro, kā un kas cēlis 
šo namu.Seko sūtņa Dr. A. Spek-
kes runa („Ja būtu normāli 
laiki...''), prof. P. Lejiņa uzstāšanās 
(„ņemiet paraugu no priedai-
niešiem”), no Latviešu  Palīdzības 
fonda runā L. Bērziņš, tad vēl – 
rinda lat  viešu, vietējo iestāžu, 
vietējo iestāžu, igauņu un lie-
tuviešu apsveicēju. Ap  svei cēju 
runas ilga trīs stundas, un visa 
programma turpinājās līdz  9 pm. 
Pēc tam sākās dejas un sabied-
riskā dzīve.

Un šogad, pēc 50 gadiem, mēs 
šo notikumu  atcerēsimies 31. 
maijā. Arī  ar interesantu pro-
grammu, bet ne ar tik gaŗām 
runām.
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BAZNĪCAS DZĪVE

 VERA SILIŅA

LELBA Austrumu apgabala 
dāmu komiteju kon fer ence no -
tika šā gada 29. martā Salas 
baznīcā. Pie dal ī jās dal ībnieces 
no Ņu  jorkas draudzes baznīcām 
Salas, Zie me ļu un Ņudžersijas, 
no Bostonas, Filadelfijas, Va  -
šing tonas, Floridas dāmu komi-
te  jām, un viesi, arī kungi. Da -
lībnieku skaits visu dienu bija 
kopā vairāk nekā 70 personas.

Dalībniekus reģistrēja Jāna 
Budkēviča un Ilze Pel kaus, 
iz sniedzot dienai paredzētās 
programmas. Reģis trētiem bija 
klāti brokastu galdi, kur radās 
pirmās ies pēj as rast kontaktu ar 
citiem dalībniekiem. Kon ferenci 
at klāja svētbrīdis baznīcā, ko 
noturēja māc. Juris Saivars. Kon-
   ferenci atklāja Austrumu apga-
bala dāmu komiteju referente 
Ilze Beiniķe, sveicinot da  līb-
nieces un patei coties par iera-
šanos.

Sekoja Elgas Zālītes priekš-
lasījums par mācītāja Richarda 
Zariņa pirmiem darbības ga -
diem Ņujorkā. Elga Zālīte agrāk 
braucienā uz Ņujorku bija iepa-
zin u sies ar māc. R. Zariņa at -
stātajiem materiāliem un, bū da-
ma vēsturniece (ieguvusi PHD 
Latvijas Univer si tātes Vēstures 
fakultātē, bijusi arī Latvijas pre-
zi den tes padomniece Lat vijas 
vēstures jautājumos), bija labi 
izpētījusi šos māc. Richarda Za -
riņa savāktos un sagla bā tos ma -
teriālus. Plašā stāstījumā viņa 
ie pazīs ti nāja klausītājus ar šiem 
stāstiem. Šajos vecajos ma te   - 
r iālos atskanēja nozīmīgi vārdi, 
darbi, dalībnieki un darbības, 
sākot ar  mācītāju Ansi Rebanu, 
kas 1896. gadā nodibināja Ņu -
jorkā Mateja draudzi. Pēc tam 
nāca mācītājs Jānis Steiks. Viņa 
brālis Pēteris Steiks pabeidza 
teoloģijas semināru un pārņēma 
sava brāļa at stāto draudzi, kuŗu 
viņš aprūpēja 17 gadus. Mācītājs 
Kārlis Podiņš dzimis Latvijā, 
Vid   zemē, sācis braukt uz ku -
ģiem, nonācis Skotijā, kļuvis 
par evaņģēlistu, ie ra dies Ņujor-
kā 1885. gadā, devies uz jūrnieku 
baznīcu, pieņemts par mācītāja 
palīgu Ellis salā. Viņš ieguva 
mā  cītāja tiesības 1898. gadā un 
sāka kalpot latviešiem.

Mācītāja saglabātajos mate-
riālos atradās arī ziņas par lat-
viešiem un viņu sadzīvi un 
darbu Amerikā. Ņu jor kā ap 
1946. gadu dzīvoja ap 5-10 tūks-
to ši latviešu, bet aktīvi bija ap 
2-3 tūkstoši. Luterāņu draudzē 
bija ap 200 locekļu, baptistu 
draudzē ap 250, Latviešu bied-
rībā 200-300 biedru. 1920.- 
1930.   gados Ņujorkā bija arī 
spē cīgas kreisās organizācijas, 
pat līdz 400 bied ru. Kad mācītājs 
Zariņš ieradās, tur vairs bija 
tikai 40-50 biedri. Bijušais Lat-
vijas konsuls Rūdolfs Šillers 
raks tīja, ka latvieši ir aktīvi, iet 
visur, kur kas notiek, - uz 

LELBA Austrumu apgabala 
dāmu komiteju konference 

Salas baznīcā Ņujorkā

baznīcu, Latviešu biedrību vai 
Kreiso rī  kotajiem pasākumiem.

Saglabājušās vēstules no vec-
latvietes Mīces Nie dzes. Viņa 
saka, ka latviešu aktieŗi pieda-
lījušies visur, kad tikai varēja 
spēlēt teātri. Viņa pati atbalstīja 
kreiso uzskatu grupas. Citi ak -
tieri: Augusts Martinsons, Elza 
Stahl, Janis Sauleskalns. Tomēr 
starp mācītāju Zariņu un Mīci 
Niedzi izveidojās draudzība, 
vi ņa per sonības gaišums to 
panāca. Mīce Niedze mira 85 
ga du vecumā.

Mācītājs Zariņš neatteicās un 
prata uzklausīt dažādu cil vēku 
uzskatus, ja tie griezās pie baz-
nīcas. Tie lat vieši, kas ieradās 
Ņujorkā īsi pirms 2. Pasaules 
kaŗa, ie nesa jaunas vēsmas lat-
viešu sabiedriskajā dzīvē. Viņi 
labi pazina latviskos apstāk ļus, 
bija ar labu latviešu valo  du, labu 
izglītību. 1946. gada beigās no 
Zviedrijas ieradās Elza Grauds, 
Janis Zalcmanis u.c.

Pirmais bēgļu kuģis no Vācijas 
ieradās 1946. gada maijā ar 37 
latviešiem. Ap to laiku Amerikā 
no Zviedrijas ieradās arī māc. 
R. Zariņš.

Draudze nebija gluži vienota. 
Tam bija divi ie mes li: mērķ-
tiecīgas vadības trūkums un 
ideo  loģiskas ne sa skaņas un in  -
t rigas. 1941. gadā dibinātās or -
ga n i zācijas Latvian Relief ie rosi-
nātājs Harijs Lielnors bija stu-
dējis Kolumbijas Uni versitātē 
starptautiskās tiesības. No piet-
nākas re for m as īstenoja Harijs 
Lielnors un Rūdolfs Šillers. 
1946. gada 20. janvārī draudze 
pie ņēma lēm u mu iestāties Ame-
   r ikas Apvienotās Luterāņu Baz-
nīcas sinodē, un Richardu Za -
riņu ar 71 balsīm ievēlēja par 
draudzes mācītāju. Pirmajos 
pēc   kaŗa gados draudzes valdes  
locekļi un aktīvisti bija tikai 
veclatvieši, lielākoties  kur zem-
nieki, tikai daži no Rīgas un 
citurienes. Vairums draudzes 
locekļu bija vienkārša darba 

vei  cēji, dažiem bija nelieli uzņē-
mumi, sievietes bija māj strād-
nieces. 

Māc. Zariņš 1948. gadā rak-
stīja: “Es redzu lat vie šu luteris-
kās baznīcas apdraudēto stā-
vokli, par ko at bil dība gulstas 
ne tikai uz ganiem, bet galve-
nokārt drau dzes locekļiem pa -
šiem. Tā ir mana nākotnes prob-
  lē ma, un tā jāapzinās arī tautas 
darbiniekiem. Vai pa tur ēt savu 
tautu homogēnu vai ļaut tai 
sadrupt sīkās re li ģiskās grupās 
pēc Amerikas parauga?” No 
viņa sa raks tes ar kollēģiem re -
dzams, ka pirmajos gados viņu 
vis vairāk nodarbināja baznīcas 
saglabāšana un ameri ka nizē-
šanās bažas. Pārstāvis Amerikā 
Pēteris Eglītis pa rakstīja apkārt-
rakstu, pamatojot nepiecie ša-
mību no drošināt latviešiem ga -
rīgo aprūpi savā valodā.

1947. gada 10. aprīļa gada 
draudzes sapulce nolē ma iegūt 
namu Bruklinā un tajā ierīkot 
draudzes namu. Pirkuma cena: 
$10 000. Tas bija tas pats nams, 
kur māc. Zariņš bija iekārtojies 
ar ģimeni uz dzīvi 1945. gada 
22. decembrī. Lai savāktu vaja-
dzī gos lī dzek ļus, draudzes valde 
tūlīt pavasarī izlaida zie do ju -
mu listes, uz kuŗām atsaucās 
152 zie  dotāji, sa ziedojot $3608. 
1947. gads draudzē iegājis kā 
Dāvanu gads. Uz saukums “At -
balstīsim draudzi” pa nāca drau-
dzei at balstu. Brāļi Steiki iedeva 
$1000 pamat zie do jumam. Re -
mon  tus un uzpošanas pienā-
kumus veica paši draudzes lo -
cekļi.

1947. gada februārī Draudzes 
komiteju (6 per so n as) pāror ga-
nizēja par Dāmu komiteju, 
priekš   niece Mildreda Grūbe, 
vēlāk Olga Kiwul, un citas. 
Dāmu ko mitejā iestājās divas 
dāmas no ieceļotājiem: Ērika 
Švūksts, beigusi LU Taut saim-
niecības fakultāti, un Emilija 
Dru  va, dziedātāja. Nozīmīgs bi -
ja DK pa lī dzī bas darbs. Dāmas 

vāca līdzekļus un sūtīja pa lī dzī-
bas paciņas nometnēs izmi ti-
nātiem tautiešiem. Drau dzes 
ar c hīvā saglabātas ap 400 vēs-
tules, uz kuŗām at zī mēts, ka lū -
gums izpildīts. Iebraukšanas li -
kuma ie tvar os Amerikā ie brau-
kuši 45 000 latvieši, bet ar liku-
ma pa ga ŗi nājumu skaits pie-
audzis līdz 100 000 bēgļiem. 
Vec latvieši bija sevišķi atsaucīgi 
galvojumu sagādāšanā.

Veclatvieši bija sirsnīgi, at -
saucīgi un devīgi, viņi lika pa -
matus draudzes izaugsmei un 
vienotībai. Liela no zīme bija 
māc. Zariņa darbībai un per-
sonībai. Viņa god prātīgais 
ikdie nas darbs un lēnprātīgi 
sirsnī gais raks turs palīdzēja 
veidot draudzes garu. Un viņa 
per so nībai piemita drosme un 
neat karība jautājumos, kas 
skāra vi  ņa dziļāko pārliecību.

Pēc kafijas pārtraukuma kon-
ferences dalībnieki klausījās Lin-
 das Sniedzes Taggart ame rikāņu 
cim boles (hammered dul  cimer)
spēli un paskaidrojumus par šo 
instrumentu. Linda dzīvo Ro -
česterā, Ņujorkas pa valstī, au -
gusi latviešu ģimenē, spēlē kok-
li, klavieres un dzied vairākos 
koŗos. 2006. gadā sākusi mā -
cīties ameri kāņu cimboles spēli 
Eastman mūzikas skolā, kur 
2011. gadā iegūst Performance 
Diploma with Honors in Ham-
mered Dulcimer. Lindas solo 
koncerti ir labi ap mek lēti, viņa 
piedalās arī kā ansambļa vadī-
tāja, pa sniedz stundas gan East-
man mūzikas skolā, gan privāti, 
aranžē jaunus gabalus solo un 
ansambļiem. 2013. gada rudenī 
Lindas rakstu darbu publicēja 
Dulcimer Players News, iznāca 
arī viņas ieskaņots CD. Kopā ar 
savu ansambli viņa piedalījās 
Pasaules Cimboļu kongresā Bu -
dapeštā.

Linda Sniedze Taggart spēlēja 
stāstījuma gaitā vairākus skaņ-
darbus, variējot toņu dinamiku, 
spēles veiklību un ai cin ādama 

klausītājus atšķirt skaņu stipru-
mu utt. Viņa arī pastāstīja šī 
instrumenta vēsturi, kas likās 
gluži raiba un sarežģīta. Instru-
menta stīgas ir ievietotas rāmī, 
kuŗu var pārnēsāt. Rāmis var 
tikt darināts no koka vai cita 
materiāla. Mūziku dzird, ja uz 
stīgām uzsit ar maziem āmu-
rīšiem. Linda devīgi demonstrēja 
šī in stru menta spējas un guva 
sirsnīgus aplausus.

Austrumu apgabala prāv.  Ani -
ta Vārsberga-Pāža ziņ o ja par lī -
dzekļu vākšanu sakarā ar jauna 
ar chi bīs kapa vēlēšanām, par to, 
ka LELBAs sinode notiks Mil-
vo kos, ka Laju dievkalpojumi ir 
labi, ja draudze tos vēlas. LELBAs 
Dāmu komiteju referente Dai-
na Laz diņa savā  ziņojumā atgā-
di nāja, ka šogad jāievēl jauna 
LELBA Dāmu komiteju refer-
ente.

Prāv. Anitas Pāžas priekš la-
sījums “No ga tava gal da nākuši” 
iesaistīja visus klātesošos. Dalīb-
nie ki, sa dalīti grupās, bija aici-
nāti pārdomāt,  vai, ik dienā pie 
galda sēžoties, var rasties saka-
rība arī ar citādām maltītēm – 
svētkos vai pat ar dievgaldu baz-
 nīcā.

Referente Ilze Beiniķe sniedza 
ziņojumu un slēdza konferenci. 
Konferences noslēguma diev-
kal po ju ma kolekti ziedos archi-
bīskapa nākotnes algas fon-
dam. 

Noslēguma dievkalpojumu ar 
dievgaldu vadīja māc. Laris Sa -
liņš.

Konference noritēja sekmīgi 
ar interesantiem re fer ātiem, 
labi noorganizētiem starp-
brīžiem un maltīšu reizē m. Bija 
iesaistīti jaunieši, kas palīdzēja 
saim nie cēm. Paldies Ņudžer-
sijas un Ziemeļu novada Dāmu 
ko mi tejas grupai par garšī-
gajām trīs zupām un Salas baz-
nīcas saim niecēm par starp-
brīžu un mal tīšu ēdam reiz ēm. 
Visiem darbo ņiem pasniedza 
ziedus.

Konferences dalībnieki. Pirmā rindā no kr.: Ilze Beiniķe, Vera Siliņa, Olga Bužermane, prāv.emer. Olģerts Sniedze, māc. Laris Saliņš, 
Linda Sniedze Taggart, Dr. Elga Zālīte, prāv. Anita Vārsberga Pāža, diak. Indriķis Kaņeps, Daina Lazdiņa
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(Turpinājums 9. lpp.)

Uz šo un daudziem citiem ak -
   tuāliem šā brīža jautājumiem 
intervijā Lauku Avīzei atbildēja 
krievu publiciste Marina Koste-
  ņecka. Lasītājiem ieskatam ne  -
liels fragments no intervijas.

Avīzes jautājums: Žurnāliste 
Ksenija Zagorovska kādreiz in  -
tervijā sacīja, ka 98% vietējo krie-
  vu negrib, lai šeit būtu Krie vija. 
Ja tas tiesa, tad tikai jautājums – 
ko viņi tad te grib? Uz to īsti nav 
atbildes. Latvieši gaida, ko tagad 

krievi izvēlēsies – būt ar Latviju vai Eiropu vai iet ar Gapoņenko.
Marinas Kosteņeckas atbilde: Krievi uzvedīsies pareizi, kā va    jag. 

Ir tāda lieta, ka ap referenduma laiku Lindermans ik dienu  parā  -
dījās visās avīzēs – vai nu krievu, vai latviešu. Kur gājis, ko darījis, 
un Lindermanam ar viņa revolūcionāra iedabu kā narkomanam 
vajag dienas devu, šos uzmanības pierādījumus, bet vai sabiedrībai 
vajag ik mīļu dienu celt priekšā šos ekstrēmos viedokļus, – šaubos. 
Tagad tāpat velk gaismā Aijo Benesu – rēgulāri! Viņš arī ir uzma -
nības centrā, tāpat Girss, Gapoņenko. Jā, viņiem jāsit pa pirkstiem, 
jāoponē, bet pievērsties katram izrietajam vau, vau nozīmē dot 
jaunus iemeslus trokšņa taisīšanai un skaļumam. Kad Gapoņenko 
iecerēto “koncertu” aizliedza, krievi pat komentāros tīmeklī rakstīja – 
paldies Dievam, ka aizliedza, nedeva šo tribīni. Ne visi, bet daudzi 
ir sapratuši, ka te grib sašūpot laivu, un Zagorovskai varu piekrist – 
Putinam par skādi 98% krievu negrib, lai viņus kāds nāktu “at -
brīvot”.

Ko krievi grib Latvijā?Brāļu kapos piemin 
Otrā pasaules kaŗa upuŗus

Piedaloties valsts augstākajām 
amatpersonām, ārvalstu vēstnie-
kiem, bruņoto spēku pārstāvjiem 
un veterāniem, 8. maijā Brāļu ka -
  pos pieminēja Otrā pasaules ka  ŗa 
beigas un kaujās kritušos. Pēc svi    -
nī  gās ceremonijas Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš, iepriekš  nā -
   cis klajā, ar centieniem rast iz -
līgu  mu starp dažādās pusēs ka -
ŗojuša  jiem Latvijas iedzīvotā -
jiem, žur   nā   listiem sacīja, ka ko -
pīgs pie mi ņas brīdis Otrā pasau-
les kaŗa upu ŗiem ir labs veids,     
kā samie rināt atšķirīgi domā - 
jošos cilvē kus un sabiedrību 
kopumā.

Piemiņas brīdī Brāļu kapos 
kopā ar mūsu  kaŗavīriem pieda-
lījās arī ASV 173. gaisa desantnie-
ku brigādes kaŗavīri, kas dislocēti 
Ādažu bazē.

***
Rinkēvičs: ES neatzīst refe -

rendu mus Ukrainas apgabalos
Eiropas Savienība  neatzīst re- 

ferendumus Ukrainas apgabalos, 
un noteiktās sankcijas neietek-
mēs  ne Latviju, ne ES, aģentūrai 
LETA sacīja ārlietu ministrs Ed   -
gars Rinkēvičs. Ministrs skaid ro -
ja, ka  nolemts papildināt ES sank-
ciju “melno sarakstu’’ ar 13 jau -
nām personām gan no Krie vijas, 
gan no Ukrainas, kas ir sai  stītas 
ar separātistu kustību. No  lemts 
arī noteikt ierobežojumus un uz -
likt konta arestu divām kom pa -
nijām Krimā, kuŗas savā kontrolē 
pārņēmusi Krievija. “Tas ir saistīts 
ar Krimas aneksijas neatzīšanas 
polītiku,” sacīja Rinkēvičs.

***
Skolotāji prasa algu 

paaugstināšanu          
12. maijā Rīgā protesta gājienā 

no Ministru kabineta uz Doma 
laukumu devās ap 7000 izglītības 
darbinieku un zinātnieku, lai 
paustu neapmierinātību ar ma - 
   za jām algām. Viņi brīdināja: ja uz   -
labojumu nebūs, sekos līdzīgas 
ak  cijas vai pat streiks. Protestētāju 
apņēmību rādīja arī viņu nestie 
plakāti: „Algu, lai dzīvotu, nevis 
lai izdzīvotu”, „Nauda seko skolē-
nam, gribam, lai arī skolotājam”, 
„Noņēmāt 40%, bet atdevāt – fi  -
gu!”, „Misionāru pacietības mērs 
ir pilns”, „Valstī trūkst saprātīgas 
un loģiskas izglītības polītikas”. 

Valdības galva Laimdota Strau-
juma un nozares ministre Ina 
Druviete  protestētājiem strauju 
algas palielinājumu gan nesolīja. 

Straujuma apliecināja cieņu pai-
dagogu darbam, taču arī atzina, 
ka izglītības sistēmā ir problē-
mas.

„Gribu pateikt paldies skolo  - 
tā jiem par to, ka Latvijas jaunie 
cil vēki ir piedalījušies un uzva-
rējuši starptautiskās olimpiadās, 
ka mums ir jaunie zinātnieki, kas 
guvuši starptautiskus panāku-
mus, ka mums ir izglītota tauta. 
Taču mums nevajag slēpties… Es 
aizeju uz augstskolām, un tur 
man diemžēl saka, ka ir jāpār -
mā ca jaunie studenti, jo skolu 
bei  guš ie, it sevišķi techniskajos 
priekš  metos, nāk tādi, ka nevar 
sekot līdzi augstskolai,” sacīja va -
dības vadītāja.

Ja valdība neieklausīsies pai-
dagogos un nenodrošinās tais nī-
gu, motīvējošu atalgojumu, pai-
dagogi sola turpināt protestus un 
rīkot streikus. Steidzami nepie-
ciešams kaut ko darīt, lai izglītī-
bas sistēma nenogrimtu pavi -
sam. Kad tā nonāks visdziļākajā 
bedrē, būšot par vēlu.

Skolotāju protesta gājienā pie-
dalījās arī izglītības darbinieku 
arodbiedrību pārstāvji no Lie-
tuvas, Igaunijas un Polijas.

***
Eiropas dienas svinības 

Dublinā
Latvijas vēstniecība Īrijā pie -

da lījās Eiropas dienas svinībās 
Dublinā. Eiropas dienu ar ievad-
runu atklāja Īrijas valsts ministrs 
Eiropas Savienības jautājumos 
Paskāls Donahjū.

Latvijas vēstniecības stendā 
dalībnieki varēja iepazīties ar  
informātīviem materiāliem par 
Rīgu - Eiropas kultūras galvaspil-
sētu 2014. gadā, par Latvijas vēs -
tu ri, ceļojumu maršrutiem un 
tau tastērpiem. Varēja nobaudīt 
Latvijas saldumus, kā arī nogar-
šot Latvijas balzamu un atspir-
dzinošus dzērienus. Svētkos uz -
s tājās Īrijas Latviešu biedrības 
koris eLVē, kuŗa diriģente ir 
Inguna Grietiņa.

***
Ukrainā Annas Žīgures un 

Jukas Rislaki lekcijas
Ukrainas Nacionālajā mākslas 

mūzejā Rīga 2014 – Eiropas Kul-
tūras galvaspilsēta komūnikācijas 
kampaņas ietvaros notika Lat vi -
jas rakstnieces un diplomātes An -
 nas Žīgures lekcija „Indivi duā  la 
kustība, kas provocē pārmaiņas”. 

Rakstniece dalījās pārdomās par 
individa atbildību, līdzdalību, 
kultūras un personības lomu po -
lītiski sabiedriskajos procesos.

Pēc A. Žīgures lekcijas Kijevas 
grāmatnīcā „Je” sadarbībā ar Uk -
rainas Atbrīvošanas kustības pēt-
niecības centru notika Latvijā 
dzī vojošā un strādājošā somu 
žurnālista, rakstnieka Jukas Ris-
laki lekcija „Dezinformācija, pro-
paganda Baltijā un Ukrainā”. Mū -
 zejā bija skatāma ceļojošā foto -
izstāde „Tā mēs gājām uz neat-
karību”. 

***
Atklāj izstādi „Sibirijā rakstītās 

vēstules uz bērza tāss”
Latvijas vēstnieks Čechijā Al  -

berts Sarkanis viesojās Pīsekā. 
Vēstnieks tikās ar pilsētas vadī-
tāju Ondržeju Veseliju  un vice -
mē ru Vojtechu Bubnīku un pār -
runāja Pīsekas sadarbību ar tās 
sadraudzības pilsētu Smilteni. 
Sadarbība starp abām pilsētām 
uzsākta 2004. gadā, un īpaši ak -
tīva tā ir kultūrā un sportā.

Latvijas vēstnieks Čechijā Al -
berts Sarkanis (pa labi) sasvei -
cinās ar  Pīsekas pilsētas mēru 
Ondržeju Veseliju

Pēc pilsētas apmeklējuma vēst-
nieks Pīsekas čechoslovaku hu  -
sītu baznīcā piedalījās izstādes 
„Sibirijā rakstītās vēstules uz 
bērza tāss” atklāšanā.

***
Igaunijas Diplomātijas skolas 

studentus iepazīstina ar Latviju
6. un 7. maijā pirmo reizi noti-

ka Igaunijas Diplomātijas skolas 
studentu mācību brauciens uz 
Rīgu, ko bija organizējusi Latvi -
jas Ārlietu ministrija. Brauciena 
mēr ķis bija iepazīstināt diplo mā-
tijas studentus ar Latviju, tās vēs-
turi, kultūru, ārpolītiskajām prio-
ritātēm. Ārlietu ministrijas valsts 
sekretārs Andrejs Pildegovičs stu -
dentiem pastāstīja par Latvijas ga -
 tavošanos prezidentūrai Eiro pas 
Savienības Padomē, atklāja Lat -
vijas skatījumu uz situācijas at  -
tīstību Ukrainā, kā arī atbildēja 
uz daudzajiem studentu jautā-
jum iem.

Igaunijas Diplomātu skolas stu-
dentu grupa Rīgā

Brauciena dalībniekiem bija 
iespēja uzklausīt ekspertu vie-
dokļus arī par nacionālo mino-
ritāšu stāvokli un Latvijas drošī-
bas polītikas aktuālitātēm.

***
Latvijas vēstnieks piedalās 

Norvēģijas Karaliskās flotes 
200. gadadienas svinīgajos 

pasākumos
Šogad tiek svinēta  Norvēģijas 

Karaliskās flotes 200. gadadiena. 
Par godu svinībām Oslo krast ma-
 lā ieradušies divpadsmit sa   bied -
roto kaŗakuģi no astoņām val - 
s tīm - Apvienotās Karalistes, Beļ-
 ģijas, Latvijas, Nīderlandes, Nor-
vēģijas, Polijas, Somijas un Vā  ci -
jas. Latviju pārstāvēja Jūras spē -  -
ku flotiles patruļkuģis “Skrunda”, 
kas ir pirmais divkorpusu tipa 
militārais kuģis pasaulē.

9. maijā kuģi „Skrunda” ap  -
meklēja Latvijas vēstnieks Nor-
vēģijā Indulis Ābelis. Kuģa kap-
teinis Nauris Lakševics vēstnie-
kam pastāstīja par kuģi, tā uzbū -
vi un veicamajiem uzdevumiem. 
I. Ābelis pauda lepnumu par to, 
ka Norvēģijas Karaliskās flotes 
200 gadu svinībās plīvo arī Lat-
vijas Jūras spēku flotiles karogs

***
Latvijas vēstniecība 

ASV atveŗ durvis
10.  maijā Latvijas vēstniecība 

sadarbībā ar Eiropas Savienības 
delegāciju ASV Eiropas kultūras 
mēneša ietvaros Vašingtonā kopā 
ar citām ES dalībvalstu vēst nie-
cībām atvēra savas durvis ap -
mek lētājiem.  

Apmeklētājiem plašā klāstā ti  -
ka sniegta informācija par Rīgas 
2014 – Eiropas kultūras galvas-
pilsēta aktuālitātēm, par tūrisma 
un atpūtas iespējām, kā arī par 
Latvijas dizainu un ēdiena kul  -

tū ru. Lielu interesi apmeklētāji 
izrādīja par latviešu dizaina uz -
ņēmuma „Mammalampa” papīra 
lampām „Līgava”, kā arī par  
an&Angel traukiem, kas ikdienā 
papildina vēstniecības interjeru. 
Uz lielā ekrāna apmeklētāji va -
rēja vērot video par Dziesmu un 
deju svētkiem, jūgendstilu Rīgā, 
par biznesa iespējām Latvijā, kā 
arī Latvijas-Somijas hokeja spēli 
tiešraidē Pasaules hokeja meistar-
sacīkšu  ietvaros. 

Apmeklētājus ar latviešu tau-
tasdejām priecēja tautasdeju an -
samblis „Namejs”, kā arī folklo -
ras kopa „Sidrabavots”. Visas die-
nas gaŗumā interesentiem bija 
atvērta Latvijas stikla dizaina 
izstāde „Latvieša balss stiklā” - 
viens no Latvijas vēstniecības 
ASV Rīga 2014 kultūras pro - 
g ram mas pasākumiem.

***
Čekas maisi publiski būs pie-

ejami pēc to zinātniskās izpētes
Saeima trešajā - galīgajā lasīju-

mā pieņēma grozījumus likumā 
„Par bijušās Valsts drošības ko  -
mi tejas dokumentu saglabāšanu, 
izmantošanu un personu sadar-
bī bas fakta ar VDK konstatēša-
nu”. Bijušās Valsts drošības ko -
mitejas (VDK) dokumenti pub-
liski būs pieejami pēc to zināt-
niskās izpētes, kas  jāveic līdz 
2018. gada maija beigām. VDK 
materiālu izpēti  uzticēs speciālai 
valdības izveidotai starpnozaŗu 
komisijai, kas jāizveido līdz     
2015. gada 1. janvārim, atvēlot tās 
darbam attiecīgu financē jumu.

Juka Rislaki un Anna Žīgure



LAIKS 92014. ga da 17. maijs – 23. maijs

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
(Turpināts no 8. lpp.)

reizi tiek organizēts sadarbībā ar 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru (LIAA),  un Latviju tajā 
pārstāvēs Nacionālais Kino centrs, 
Rīgas domes Rīgas filmu fonds 
un Latvijas Kinoproducen tu aso-
ciācija kopā ar desmit va  doša -
jām Latvijas producentu stu-
dijām.

***
Latvijas Radio koris šogad Rīgā 

uzņems Tenso dalībniekus
Oktobrī Rīgā norisināsies Ei -

ro pas kamerkoŗu tīkla Tenso 
sarīkojumi. Tenso tīkls izveidots 
2003. gadā, lai attīstītu un popu-
lā rizētu koŗdziedāšanu. Viens no 
četriem Tenso dibinātājiem ir 
Lat vijas Radio koris, kas šogad 
programmas Rīga 2014 tematis-
kajā līnijā “Dzintara ādere” uz  -
ņems profesionālos koŗus no 
vairākām Eiropas valstīm.

Latvijas Radio koris

***
Kairā atklāj latviešu mūsdienu 

gleznotāju darbu izstādi
Svinot Latvijas Republikas Ne -

atkarības deklarācijas pasludi nā-
šanas 24. gadadienu un turpinot 
stāstījumu par Rīgu - Eiropas 
Kul tūras galvaspilsētu 2014, 11. 
maijā Kultūras un mākslas centrā 
Culturewheel Kairā tika atklāta 
Latviešu mūsdienu gleznotāju 
darbu izstāde.

Līdz ar Latvijā un Eiropā jau 
atzītu mākslinieku darbiem – 
Helēnas un Ivara Heinrichsonu, 
Intas Celmiņas, Valda Buša, Ditas 
Lūses, Guntas Liepiņas Grīvas 
gleznām izstādē aplūkojami arī 
jauno gleznotāju – Anša Rozen-
tāla un Alvīnes Bautras darbi.

***
Rīgā viesosies koŗmūzikas 

spīdekļi no ASV un 
Lielbritanijas

Šī gada maijā Rīgā ar koncer-
tiem viesosies vairāki ievērojami 
koŗi no ASV un Lielbritanijas, kā 
arī jauniešu simfoniskais orķestris 
no DeKalbas apgabala ASV un 
sniegs  bezmaksas koncertus Lat-
vijas baznīcās. Koncerti notiks 
no 24. līdz 30. maijam Rīgā – Sv. 
Pēteŗa baznīcā un Sv. Jāņa baz-
nīcā. Vienā no tiem uzstāsies arī 
Emīla Dārziņa jauktais koris no 
Latvijas.

***
Latvijas trīnīši

Priecīgus notikumus Latvijā 
piedzīvoja divas ģimenes. Vienas 
nedēļas laikā divreiz piedzimuši 
trīnīši. Šogad pirmie trīnīši nāca 
pasaulē 7. maijā Rīgas Dzemdību 
namā, - rīdzinieka un jūrmalnie-
ces ģimenē piedzimuši divi pui -
s īši un viena meitenīte.

Paula Stradiņa Klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā 10. maijā rī  -
dzi nieku Ingas un Edgara ģime-
nē piedzimuši šogad Latvijā jau 
otrie trīnīši – arī  divi puisīši un 
meitenīte.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

fakultātē studiju programmas 
„Mechatronika” pirmā kursa stu-
 dentiem lekcijas sācis lasīt pa  sau-
les līmeņa akustikas speciālists 
profesors Dr.sc.ing. Ivars Veits 
no Nauheimas, Vācijā. Profesors 
docē studiju priekšmetu „Aku s-
tika”, kas gan Liepājas universitā-
tē, gan Latvijā kopumā tiek docēts 

pirmo reizi.
Ivars Veits

I.Veits var lepoties ar ļoti pla - 
šu profesionālo pieredzi: bijis 
vieslektors dažādās augsta līme-
ņa techniskajās universitātēs Vā -
cijā, Nīderlandē, Spānijā, Mek -
sikā, ASV, Austrālijā, Korejā un 
vēl citās valstīs, kā arī darbojies 
par konsultantu elektronikas jo  -
mā vairākos starptautiski pazīsta-
mos uzņēmumos. Pašlaik profe-
sors parallēli darbam universi -
tātē sniedz konsultācijas topošās 
Liepājas koncertzāles „Lielais 
dzintars” būvniekiem akustikas 
jautājmos. 

Profesoram I. Veitam Liepāja ir 
arī dzimtā pilsēta, no kurienes 
viņš kopā ar vecākiem Otrā pa -
saules kaŗa laikā devies bēgļu 
gaitās un nokļuvis Vācijā.

***
Dāvinājumā pasniedz 

akadēmisko rakstu krājumu 
„Latvieši un Latvija”

22. aprīlī Latvijas vēstnieks 
Lietuvā Mārtiņš Virsis viesojās 
Šauļu universitātes Baltu centrā 
un Klaipēdas universitātē. Vizītes 
laikā vēstnieks abām univer si  tā-
tēm pasniedza dāvinājumu – Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas Baltijas 
stratēģisko pētījumu centra izdo-
to akadēmisko rakstu krājumu 
„Latvieši un Latvija” četros sēju-
mos. 

Šauļos dāvinājumu universitā-
tes vārdā saņēma Baltu centra 
vadītāja Regina Kvašīte,  Klaipē-
das universitātē - Baltu katedras 
profesore Daļa Kiseļūnaite. Virsis  
ar universitāšu pārstāvēm pārru-
nāja arī turpmākās sadarbības 
plānus.

***
Latvijas filmu nozare 

pārstāvēta Kannu filmu tirgū
13. maijā atklāts pasaules no -

zīmīgākais kinofestivāls - Starp-
tautiskais Kannu kinofestivāls, 
kas norisinās jau 67. reizi. Līdz-
tekus festivāla oficiālajai un kon-
kursa programmai, kuŗā iekļau-
tās filmas cīnās par Zelta Palmas 
zaru, norisinās arī viens no pa  -
saules nozīmīgākajiem kino in -
dustrijas notikumiem - Kannu 
fil   mu tirgus. Šogad Latvijas pavil-
jons Kannu filmu tirgū pirmo 

nājās ikgadējā Pasaules dārzu 
izstāde (Annual World Gardening 
Fair), kuŗā šogad viena no 10 da -
lībniecēm pirmo reizi bija arī 
Lat vija ar sev raksturīgu dārza 

kompoziciju.
Par Latvijas dārza tematiku ti -

ka izvēlēti Līgo svētki un Jāņu 
svinēšanas tradicijas. Ar Japānā 
au  gošajām puķēm un augiem 
To  kijas labākie dārza dizaineri 
ra   dīja latviešu dārza un lauku ai -
navas interpretāciju. Viesnīcas 
viesiem un apmeklētājiem tika 
dota iespēja iepazīties ar latviešu 
kultūras tradicijām un tautas-
dziesmām, kā arī pusdienās no -
baudīt latviešu ēdienus un iegā-
dāties Latvijas preču veikala Riga 
Collection piedāvātos Latvijā ra -
žotos amatnieku izstrādājumus 
un saldumus.

***
Latvijas vēstniecība Spānijā 

piedalās “Dona Kichota” 
lasījumos

Latvijas vēstniecības Spānijā 
pir mā sekretāre Gundega Pum-
pure piedalījās Migela Servantesa 
radītā “Dona Kichota” 7. Pasaules 
tulkojumu lasījumā Eskivias  pil-
sētā Spānijā. Lasījumā piedalījās 
vairāk nekā 30 valstu vēstniecī-
bas, tostarp  Albānijas, Alžīrijas, 
Azerbaidžānas, Čīles, Haiti, Īrijas, 
Italijas, Kubas, Lietuvas, Maltas, 
Marokas, Meksikas, Palestīnas, 
Ru  mānijas, Saūda Arabijas, Ser -
bijas, Slovēnijas, Somijas, Zvied-
rijas vēstniecība.

Pēc lasījuma latviešu valodā 
vēstniecības vārdā Gundega Pum -
pure uzdāvināja „Dona Ki  chota” 
tulkojumu latviešu valodā M. Ser-
vantesa mūzejmājas kollekcijai. 
Migels Servantess dzīvojis Eski-
viā, kur apprecējies ar Katalīnu 
de Salazaru un noskatījis arī 
vairākus „Dona Kichota” varoņu 
prototipus.

24. aprīlī Pumpure piedalījās 
nepārtrauktā „Dona Kichota” la  -
sījumā, kas 48 stundu gaŗumā  
jau 18. reizi norisinājās Madridē.

***
Liepājas universitātē 

vēl nebijis studiju kurss 
Liepājas universitātē 2013./ 

2014. studiju gada vasaras sē  me-
strī Dabas un inženieŗzinātņu 

***
Godalgota filma „Spēlmanis”
Latvijas un Lietuvas kopražo-

juma filma “Spēlmanis” (The 
Gamb ler) Varšavas filmu festivālā 
ieguvusi Lietuvas filmu un tele-
vīzijas balvas “Sudraba dzērve” 
di  vas galvenās balvas - par labāko 
filmu un labākajam režisoram. 
Lietuvas režisora Igna Jonina pir-
mā pilnmetrāžas spēlfilma kopu-
mā tika nominēta desmit katē-
gorijās un ieguva apbalvojumus 
sešās no tām, tostarp labākajam 
komponistam un aktierim.

Kadrs no filmas

Kopražojumu no Latvijas pu- 
s es producējis Roberts Vinovskis 
no filmu studijas “Lokomotīve”, 
bet no Lietuvas puses - “Uļjanas 
Kim studija”. Vinovskis saņēma 
speciālo žūrijas balvu. Tā ir pirmā 
Latvijas un Lietuvas kopražoju-
ma spēlfilma pēdējo 20 gadu lai-
kā. Filmas “Spēlmanis” pasaules 
pirmizrāde notika augsta presti -
ža Sansebastjanas filmu festivālā 
Spā nijā. Filma izrādīta vēl vairā-
kos starptautiskos festivālos. 

***
Filma „Mammu, es tevi mīlu!” 

piedalās Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu filmu nedēļā Vīnē

No 8. līdz 14. maijam Vīnē no  -
ti  ka ikgadējā Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu filmu nedēļa, ko 
organizē Vīnes kultūras un izglī-
tības centrs „Urania” sadarbībā ar 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
vēstniecībām. 

Latvijas vēstniecība bija sarū-
pējusi plašu starptautisko atzi-
nību guvušo režisora Jāņa Norda 
spēļfilmu „Mammu, es tevi mīlu!”, 
kas tika demonstrēta  Mātes die-
nā, 11. maijā.

Filmu nedēļā skatītāji un ap -
meklētāji iepazinās ar  informā-
ciju par Rīgas - Eiropas kultūras 
galvaspilsētas sarīkojumu pro-
grammu, kā arī guva ieskatu par 
tūrisma iespējām Latvijā 

***
Latvijas filmas 

Eiropas Savienības īsfilmu 
festivālā Otavā

Otavā Eiropas Savienības īsfil-
mu festivāla ietvaros tika izrādī-
tas 12 dalībvalstu īsfilmas starp 
kuŗām ir dokumentālais kino, 
drāma un animācijas filmas. De -
monstrēja  arī Latvijas animācijas 
filmas „Latvietis” un „Korida”.

Festivāls norisinājās sadarbībā 
ar ES dalībvalstu vēstniecībām, 
ES dalībvalstu nacionāliem kul-
tūras institūtiem un Kanadas 
Filmu institūtu.

***
Latvija piedalās 

Pasaules dārzu izstādē Tokijā
No 2. līdz 6. maijam Hotel Oku-

ra, kas ir viena no senākajām un 
tradicijām bagātākajām Tokijas 
pieczvaigžņu viesnīcām, nori si-

Atskaņo Mortena Lauridsena 
mūziku

15. maijā Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā notika Pasaules koŗu 
olimpiadas ieskaņas koncerts. Rī -
gas kamerkoris Ave Sol, Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
zēnu koris, Agnese Egliņa, Tāli-
valdis Deksnis un diriģenti An   -
d ris Veismanis un Romāns Va -
nags atskaņoja pasaulslavenā   
ame rikāņu komponista Mortena 
Lau ridsena mūziku. 

Mortens Lauridsens

***
Foto izstāde „Amerikas skati”
10. maijā jaunajā Latvijas Na -

cionālās bibliotēkas ēkā atklāta 
amerikāņu fotografes Mērijas 
Elenas Mārkas personālizstāde 
Amerikas skati. Izstādi organizē 
ASV vēstniecība Latvijā festivāla 
Rīgas Fotomēnesis 2014 ietvaros. 
Tas ir viens no  Rīgas - Eiropas 
kultūras galvaspilsētas 2014 noti-
kumiem. 

Par fotomākslinieces daiļradi 
stāstīs fotografijas eksperte, pirk-
šanas un pārdošanas aģente, bi   -
jusī Christie’s fotonodaļas direk-
tore Debora Bella. Mē rijas Elenas 
Mā rkas (1940) darbu izstā de ie -
pa zī stina ar klasisku dokumen-
tā lā  foto tradiciju, kuŗā  robežojas 
un pā rklā jas fotožurnā listika un 
subjektī vais dokumentā lisms. 
Pa zī stamā ko seriju uzmanī bas 
centrā  ir sociā li jū tī gas sabiedrī -
bas grupas. 

***
Dāņu fotografa izstāde

Latvijas Kaŗa mūzejā 7. maijā 
atklāja izcilā dāņu foto doku-
mentālista Jana Grarupa izstādi 
„Somālija. Kaŗā un badā. Iespro s -
toti”. Jans Grarups (1968) ir pa -
zīstams ar savām reportāžām no 
kaŗadarbības zonām, no bada, 
sli mību un reliģisku vai nacio-
nālu aizspriedumu nomocītajām 
Afrikas valstīm.
Foto no serijas „Somālija”
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FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS STREIPS

Virsrakstā pausto  atziņu  pār-
liecinoši pamatojis  ukraiņu žur -
nālists  Dmitrijs Litvins savā ap  -
cerējumā „Apturiet  fašismu”, kas 
publicēts portālā www.lb.ua. „Ne   -
laime ir tā,” raksta Litvins, „ka 
viens cilvēks, vārdā Putins,  no  -
lēmis,  ka Ukrainas lietas ir viņa 
lietas.” Ja tas tā nebūtu, “mums 
tagad nenāktos dzīties  pēc terro-
 ristiem  un apbedīt  desmitiem 
konfrontācijas upuŗu”.

“Tikai viens cilvēks,” uzsveŗ Lit-
vins: “Tas ir „Führerprinzip”. Va  -
doņa vārds, vadoņa lēmums - tas 
ir valsts sistēmas centrālais ele-
ments fašismā. Kā rīkosies va   do -
nis, tā jārīkojas visai valstij, kat - 
ram pilsonim (..) Cilvēks Krie  vijā 
tik lielā mērā ir pie varas, cik lielā 
mērā viņš ir tāds kā Pu   tins.” Fa - 
  š isms nav iedomājams bez īpašas 
misijas, un Krievijas misija ir tra-
dicionālo patieso vērtību aizstā vē-
šana pret “grau  jošiem elementiem”. 
Hitleram šāds elemets bija “žī -
disms”, Puti nam - “amerikānisms”, 
paskaidro Litvins. Fašisms ir po  -
lītika, kas pāraug reliģijā,  tā nav 

Putinisms ir fašisma 
mūsdienu veidols

racionāla parādība. Kad Putins 
reizi gadā rīko t.s. “tiešo līniju”, tad 
tas ir publikas kontakts ar die -
vību, raksta Litvins.

Žurnālists  norāda,  ka tagad  
“mums  pretim stāv krievu fašis-
tiskie iebrucēji (“vācu fašistisko 
iebrucēju” analogs t.s. “lielajā tē  -
vijas kaŗā” - F.G.). Mums ne tikai 
burtiski jāaizstāv pret viņiem mū -
su zeme, bet arī jāaizstāvas  pret 
viņu propagandu, pret viņu po  -
lītisko ietekmi. Jo tā ir fašisma 
propaganda un ietekme,” rezu-
mē Litvins un illustrē savu raks -
tu  ar izteiksmīgu un biedējošu 
fotomontāžu: kreisajā pusē ir 
Ņujorkas Brīvības statuja bez 
galvas, bet pa labi slejas Staļin-
gradas kolosālā Māte Dzimtene 
ar milzīgu zobenu vienā rokā, ar 
Brīvības statujas galvu - otrā. 

Amerikāņu žurnālā Foreign 
Policy ar Maiklu Veisu (Weiss) 
sarunājas  Polijas ārlietu ministrs 
Radoslavs (Radeks) Sikorskis 
(vi   ņa dzīvesbiedre ir amerikā-
nie te Anna Epelbauma - lieliskās 
grā matas „The Gulag” autore - 

F.G.). Sikorskis stingri atbalsta 
Ukrainas jauno valdību, kas nā -
ca pie varas 23. februārī, un, kad 
Maikls Veiss atgādina, ka Putina 
apbrīnotāju vidū izceļas britu 
labējās UK Independence Party 
līderis, Ungārijas Jobbik, Franci-
jas Front National, Austrijas OFP 
vadītāji, Sikorskis atzīst: “Mēs 
esam ļoti nobažījušies par šo 
aliansi,” - un tas, ka Putins varē -
tu tikt uzmundrināts, jūtot šāda 
veida Fašistiskās Internacionā les 
atbalstu, varētu galu galā sa   lie dēt 
(Eiropas) opoziciju pret viņu, liek 
saprast Polijas ārlietu ministrs.

NATO nebūt neizslēdz varbū-
tību, ka Ukraina nākotnē  varētu 
kļūt par šīs alianses dalībvalsti, 
teica NATO ģenerālsekretāra 
vietnieks Aleksandrs Veršbovs: 
“Mēs cienām Ukrainas izvēli - 
būt valstij ārpus blokiem, kaut 
gan bija nosūtīts skaidrs signāls 
(par iespēju iestāties šajā alian-
sē). Mums jāatveŗ durvis jau - 
n ām dalībvalstīm un vajag  skaidri 
paust savu nostāju: neviens ārējs 
spēks nespēj nobloķēt iespējamu 

piesliešanos aliansei. Nevienam 
nav veto tiesību!” Šie vārdi nepār-
protami adresēti Putinam...

Pie reizes der atgādināt, ka 18. 
maijā paiet 70 gadi kopš Staļina 
lēmuma par Krimas tatāru de -
portāciju, un, ja Krievija neatļaus 
Krimas tatāru nacionālās kus tī-
bas veterānam Mustafam Dže-
mi lovam ierasties Simferopolē 
sa   karā ar šo gadskārtu, tur var  
izcelties nemieri.

Kamēr gan Ženēvā, gan Ma   s-
kavā tiek gaŗi un plaši spriests 
par Ukrainas “federālizācijas” 
ne  pieciešamību un neizbēga mī-
bu, kustības Jugo-Vostok (Dien -
vidaustrumi) līderis un nesenais 
Ukrainas prezidenta amata kan -
didāts Olegs Carevs jau piedāvā 
jaunas valsts – „Novorossijas„ me  -
tu un pat ģerboni, precīzējot, ka 
šai jaunajā valstī varētu ietilpt 
Odesas, Nikolajevas,  Chersonas, 
Zaporožjes, Doņeckas, Lugan -
skas, Chaŗkovas un Dņepro  pet -
rovskas apgabals. Un Ukraina 
tiktu nogriezta no jūras!

Nobeigumā - kas īsti pieveica 

Hitleru 1945. gadā  pēc rīdzinieka 
Valerija Buchvalova ieskatiem? 
Laikā, kad Ukrainas jaunā val  dī -
ba svinēja 8. maiju, godinot vi  su 
Otrajā pasaules kaŗā kritušo pi  e-
miņu, un kad Georgija lentītes 
aizliegtas Kazachstānā un pat 
Baltkrievijā, kaut gan abas šīis 
valstis ietilpst Muitas ūnijā, kas 
Putinam ir Eirāzijas Savienības 
ie  dīglis, paidagoģijas zinātņu 
dok   tors Valerijs Buchvalovs  por-
 tālā www.rus.delfi.lv aicināja 9. maijā 
Pārdaugavā ar Georgija len  tītēm 
apliecināt, ka Lielajā Tē  vijas kaŗā 
uzvarējusi un fašis mu sakāvusi 
pareizticīgā krie  vu tauta (!) un 
šai dienā “mēs lepojamies ar sa -
vu krieviskumu (russkostj)”.

Jauki! Un vai tad “nodevējs 
Vlasovs” ar savu ROA (Krievijas 
atbrīvošanas armiju) tāpat ne  cī-
nījās pret Staļinu tās pašas “pa -
reizticīgās krievu tautas” vārdā, 
un vai viņa vīri nenēsāja uz pie-
durknēm vairodziņu ar to pašu 
“Andreja karogu”,  kas ik gadus 
redzams 9. maijā Pārdaugavas 
monstra pakājē?

Pagājušajā nedēļā Krievijas 
prezidents Vladimirs Putins ti -
kās ar Šveices prezidentu Didjē 
Burkhalteru un pēc tam preses 
konferencē nāca klajā ar nudien 
pārsteidzošu paziņojumu, par 
visiem 180 gradiem pagriežoties 
prom no pārliecības, kāda Krie-
vijas varas ešelonos ir virmojusi 
jau sen. Proti, V. Putins paziņoja, 
ka Krievijas kaŗaspēks ne vien 
būtu aizvācams no Ukrainas ro -
bežām, - tas jau tiekot darīts. 
Pa    redzētais “referendums” par 
dažu Ukrainas daļu atdalīšanos 
no Ukrainas, lai pievienotos Krie-
 vijai, būtu atliekams, ja ne pa   vi-
sam atceļams. Un ar cerībām V. 
Putins gaidot drīz paredzētās 
Ukrainas prezidenta vēlēšanas, 
lai beidzot rastos skaidrība par 
to, ar ko tad īsti tur runāt.

Šis paziņojums diezgan dau-
dziem cilvēkiem lika izbrīnā pa  -
celt uzacis, jo  pirms tam Kremlis 
aktīvi bija propagandējis domu, 
ka Ukrainā tā dēvētie kriev va-
lodīgie tiekot barbariski apspies-
ti, ka tie, kuŗi nonāca pie varas 
pēc tam, kad toreizējais Ukrainas 
prezidents Janukovičs bija „pie -
sitis pēdu”, esot fašisti u.tml. 
Ukrainas valdība V. Putina pazi-
ņojumu nosauca par “nonsensu”.  
V. Putins pats sava paziņojuma 
laikā acīmredzot bija piemirsis, 
ka mūsdienās ir arī tādi zināt -
nes sasniegumi kā satelīti, un     
šie satelīti, starp citu, ļoti skaidri 
pa  rādīja, ka uz Ukrainas robe -
žas dislocētais krievu kaŗaspēks 
turpat vien ir.  Par Ukrainas pre-
 zidenta vēlēšanām jau drīz pēc 
tam, kad kāds V. Putina runas-
vīrs bija pateicis, ka Krievija tās 

Jauna pieeja. Vai tiešām?
atzīšot, citur varas ešelonos at -
skanēja ierastā retorika, ka vē  -
lēšanas būšot “bezjēdzīgas,” jo 
Kijeva neesot gatava pārtraukt 
“operācijas” pret separātistiem 
Ukrainas dienvidaustrumos. Sa -
vukārt  separātisti paši paziņoja, 
ka V. Putina teiktais viņiem ne -
esot saistošs un tāpēc referendu-
mu viņi rīkošot tik un tā.

Iemesls, kāpēc kaimiņvalsts 
boss nolēmis izmēģināt citu at  -
tieksmi, nav ar uguni meklējams. 
Amerikas Savienoto Valstu un 
Ei   ropas valstu ieviestās sankcijas 
pret Krieviju oficiālā Maskava 
varbūt ir uzņēmusi ar smīnu, ta -
ču jau tagad Krievijas tautsaim-
niecībā veidojas visai lielas pro -
b lēmas, un, ja Kremlis savu avan-
tūru Ukrainā  turpinās, sankcijas 
kļūs vēl skarbākas.  Un tas, pēc 
Latvijas biznesa laikraksta Die-
nas Bizness publikācijas, ar laiku 
varētu pat nozīmēt Krievijas 
ekonomikas sabrukšanu.

Nedrīkst aizmirst arī jautāju-
mu par V. Putina pašcieņu.  Katru 
gadu Sanktpēterburgā tiek rī -
kots liels ekonomikas forums it 
kā pretstatā tāpat katru gadu 
Davosā notiekošajam forumam. 
Krievijas otrā galvenajā  pilsētā 
katru gadu pulcējas daudz uz -
ņēmēju un polītiķu, V. Putins 
pats tur ir neiztrūkstošs foruma  
dalībnieks un redzams vai katrā 
fotoattēlā, kas tiek publicēts šā 
notikuma laikā.  Šogad ASV val-
dība visai skaidri pateica, ka tā 
negribētu, lai to ASV uzņēmumu 
vadītāji, kuŗi darbojas Krievijā, 
piedalītos minētajā forumā, un 
ļoti daudzi uzņēmēji ir paziņo - 
juši, ka uz Sanktpēterburgu ne  -

brauks.Krievija jau pirms tam  ti -
ka izraidīta no G7 pasaules ba  gā-
tāko valstu klubiņa, un tas to  mēr 
ir trieciens V. Putina pat mīlībai.

Taču tāpēc nebūt nav jāsecina, 
ka Krievija patiesi ir mainījusi 
sa    vus plānus jautājumā par Uk  -
rainu un varbūt arī par “tuva -
jām ārzemēm”. Vismaz patlaban 
Krievijas kaŗaspēks no Ukrainas 
robežas nav pazudis, un daudzu 
analitiķu ieskatā Krievijas pre-
zidents maldinājis pasauli, ap -
galvojot, ka referendums par at  -
dalīšanos no Ukrainas  būtu jā -
at ceļ, jo, kā izteikusies Kārnegi 
centra eksperte Marija Lipmane, 
“tas var tikt izmantots, lai pa -
rādītu, ka separātisti Ukrainas 
austrumos nav krievi, ka viņi ne -
 saņem pavēles no Krievijas, ka 
Krievija nevar viņus kontrolēt, jo 
viņi dara, ko paši grib. Putins 
distancē Krieviju no referenduma.”

Iespējams arī, ka Kremlis Uk -
rainas centrālās valdības iebil-
dumus pret referendumu no  -
sauks par cilvēktiesību pārkā pu-
mu, apgalvos, ka Maskavai tā -
pēc ir visas tiesības vērsties pret 
to. Jāatgādina fakts, ka neseno 
sadursmi starp Ukrainas valdī -
bu un separātistiem Krievija ne -
kavējoties interpretēja par “fašis-
tu” vēršanos pret “miermīlī -
giem” iedzīvotājiem.  Par oficiālās 
Krievijas melīgumu gan nešau-
bās neviens, kas uz situāciju Uk -
rainā raugās objektīvi,  bez pro-
pagandas ietekmes.

Var teikt, lai jau referendums 
notiek, jo jaunākajās aptaujās 
konstatēts, ka arī it kā separā -
tiskajos Ukrainas apgabalos ie -
vērojams vairākums responden-

tu tomēr atbalsta Ukrainas vie -
notību.  Taču jēdziens “godīgs”, 
at  tiecināts uz šādiem pasāku - 
m iem, diez vai ir īpaši vērā ņe -
mams. Jācer, ka nevienam secen 
nav paslīdējusi ziņa, ka Putina 
“Cilvēktiesību padome” uz brīdi 
tīmeklī bija ievietojusi un pēc 
tam aši atkal izņēmusi paziņo-
jumu, ka Krimas referendumā 
patiesībā piedalījušies tikai 30 
procenti vēlētāju un no tiem   
tikai puse balsojuši par pievie-
nošanos Krievijai. Salīdzinā ju -
m am: oficiālā Krievija apgalvoja, 
ka referendumā piedalījušies 83 
procenti vēlētāju un 97 procenti 
balsojuši par Krimas pievieno-
šanu Krievijai.  Gluži padomju 
lai  ka apgalvojums tas nav (PSRS 
allaž “vēlēšanās” piedalījās teju 
vai visi balsstiesīgie un vien -     
mēr tie gandrīz vienbalsīgi  at  -
balstīja valdošo režīmu), bet ne  -
cik tālu no tā tikts nav.  Zīmīgi, 
ka Krimas referendums notika 
pilnīgā vakuumā - ārvalstu no -
vē rotāji netika laisti tam ne tu  -
vu mā. Tāpēc it kā ir saprotama 
Kremļa vēlme no referenduma 
“distancēties,” ja nu tomēr se   pa -
rātistiem neizdodas rezultātus 
noviltot līdz tādai pakāpei, ka 
vairākums ir par attiecīgo terri-
toriju pievienošanu Krievijai. 
Šoreiz bez ārvalstu novērotā -
jiem diez vai izdosies iztikt, taču 
neatkarīgi  no rezultātiem  Puti  -
nam un viņa rokaspuišiem var  
negribēties apgalvot, ka ievē  ro -
jams procents minēto territori-
ju iedzīvotāju tomēr neatbalsta 
Uk rainas nedalāmību un tāpēc 
Krievijai ir “pienākums” viņus 
“aizsargāt”. 

Iemeslu pietiek, lai Vladimira 
Putina it kā piepešo pavērsie -     
nu loģiskas rīcības virzienā to -
mēr ieskatītu par dūmu aizse -
gu ce   rībā, ka Rietumos atradīs-
ies pie  tiekami daudz naīvu po  -
lītiķu, kuŗi secinās, ka no sank -
cijām mierīgi var atteikties. Ne    -
var. Skaidri redzams, ka krie  vu 
lāča nagi un zobi joprojām ir 
gana asi. Jautājumu aplūkojot 
no Lat  vijas redzespunkta, ir pil-
nīgi skaidrs, ka sankcijām jā   pa-
liek spēkā un arī jātiek pa  stip-
rinā tām, lai vismaz pār  trauktu 
Kremļa avantūru Uk  rainā un 
no   drošinātu, ka tas nesāks mest 
skatienus arī mūsu virzienā. 
Labi, esam NATO da  lībvalsts, 
un tas nepārprotami mums 
sniedz ievērojamas dro šības ga -
rantijas, taču to pārbau dīšana 
praksē būtu pārāk bīs  tama. 

Pasaulei pienācis laiks noņemt 
no acīm rožainās brilles un sa -
prast: lai gan Krievijā it kā ir 
brīva tautsaimniecība un tās ro  -
bežas vairs nav slēgtas, starp kād-
 reizējo PSRS un pašreizējo V. Pu  -
tina pārvaldīto Krieviju īpaši 
lielu atšķirību nav.  Protams, ja 
Putins jau rīt zaudētu varu, ne -
kur nav garantēts, ka viņa vietā 
nāktu daudz labāks un vairāk  
civīlizēts valdonis, taču, ja Krie-
vija joprojām vēlas dzīvot pa -
gājušā gadsimta katēgorijās, tad 
ir vairāk kā nepieciešams atjau-
not toreizējo izolācijas polītiku.  
Jo,  kā par Krimas aneksiju sacīja 
Vācijas kanclere Angela Merkele: 
“21. gadsimtā civīlizētas valstis tā 
neuzvedas.”  Jo drīzāk to sapratīs 
Krievija pati, jo labāk būs mums 
visiem.
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LĀSMA ĢIBIETE
Ciemos pie krustmātes

Kaut arī bija gandrīz satumsis, 
promenāde, kas vijas gar ezera 
krastmalu, šķita sapņaina. Ūdenī 
minimāli viļņojās daudzās mo  tor-
 laivas, piesietas pie steķiem. Smar-
žoja puķes. Iedomājos, diezin cik 
dārz  nieku šeit nodarbināti, lai tā -
du skaistumu spētu uzturēt. Šad 
tad saklausīju, kā klusumā čīgā pa 
kādam sienāzim. Nē, klusums bija 
visai nosacīts, jo visu laiku runāja 
Patriks. Runāja tā, it kā nupat, pēc 
vairāku mēnešu klusēšanas bei -
dzot būtu laists pie vārda. Un at  -
kal jāsaka, cik viegli tas saprotams, 
kad tu beidzot brīvi vari runāt 
savā valodā un savu valodu klau-
sīties, kad tajā tev atbild otrs. Arī 
tas ir kaut kas tāds, ko spēj saprast 
tikai emigranti. 

Nemanot bijām nonākuši līdz 
Casino Montreux. Turpat arī vies -
nīca, kur Patriks apmeties. Sapra-
tu, ka vakars beidzies un laiks 
atvadīties.

- Klau, man ienāca kas prātā. 
Gri bi, es tev parādīšu brīnumu.

- Man šķiet, ka brīnums ir tas 
vien, ka es šeit sastopu vēl kādu 
latvieti.

- Nē, patiešām! Pagaidi, es uz   -
skriešu augšā, jādabū atslēga. Bet 
tu nepazūdi!

Pat nepaspēju pajautāt, par kā -
du atslēgu ir runa, kad Patriks jau 

bija prom. Pagāja pāris minūšu, 
līdz viņš ar atslēgu rokās atgrie zās.

- Mans pārinieks, starp citu, 
igau  nis, ir nudien traks. Saki vēl, 
ka igauņiem vēsas asinis. Puika ir 
kā ķerts uz zirgiem. Viņam, lai kur 
arī atrastos, obligāti vajag samek-
lēt kādu hipodromu, jātnieku klu-
  bu vai, sliktākajā gadījumā, paras-
tu stalli, lai varētu izlaist kādu 
riksi. Nezinu, kā viņš to panāk, bet 
atteikts, cik zinu, viņam netiek 
nekad. Puika uz goda un lielisks 
jātnieks. Kāpēc gan lai atteiktu, 
īpaši vēl, ja par to maksā labu 
naudiņu.

- Kā? Arī te?
- Bet loģiski. Tu visapkārt redzi 

puķītes, laivas un tenisa lauku-
mus, bet viņš no tā visa neko, 

turklāt nenomierinās tik ilgi, līdz 
nesajūt zirgu mēslu smaku. Vakar 
pēc atbraukšanas un iekārtošanās 
puika gāja nevis pusdienās, bet 
meklēt tuvāko jātnieku klubu.

- Ko? Tas nevar būt.
- Jā. Un tūlīt es tev arī to parādīšu. 

Ja vien neapmaldīsimies, jo va  - 
kar mēs ar Oli tur gājām dienas 
gaismā.

Izrādās, atslēga, pēc kuŗas Pa   -
triks bija skrējis, bija no jātnieku 
kluba staļļiem. Olis jeb pilnā vārdā 
Olevs viņam to uzticējis, lai pazi-
ņai no dzimtenes varētu parādīt 
zirgu. Jau otru reizi šovakar biju 
no sirds pārsteigta. Patriks laikam 
sajuta mulsumu.

- Tev ir bail no zirgiem?
- Nē, kāpēc gan?

- Nebaidies, es zinu, kā pret tiem 
jāizturas. To Olis ir stāstījis un rā  -
dījis vismaz 130 reižu. Žēl tikai, ka 
nav līdzi maizes vai cukura grau -
diņa – tā ātrāk varētu pielabinā-
ties. Bet gan jau. 

***
Brīnums, vārdā „Mēnesnīca”
Gājuši pa promenādi krietnu ga -

 balu, kad pilsēta jau bija gand rīz 
galā, beidzot nogriezāmies sān ce -
liņā. Paejot vēl nedaudz uz priek-
šu, nogriezāmies vēlreiz. Un pa  -
tie  si, tur bija zirgu staļļi. Garenas, 
bal  tas ēkas brūniem dakstiņu 
jumtiem. Gaisā nedaudz vēdīja 
staļļa smaka, un es kārtējo reizi 
nobrīnījos, kā cilvēkiem tā var 
šķist netīkama. Piegājuši tuvāk, 
pa manījām no staļļa iznākam ga -
ŗa auguma puisi. Patriks, piegājis  
viņam tuvāk, šķiet, angliski ko pa -
jautāja, un mums tika dota atļauja 
iet iekšā. Svešais kaut ko nosauca 
pakaļ, laikam deva ziņu, kuŗš ir 
mūsu meklētais zirgs. Patriks ap  -
stājās, es viņam līdzās. Tātad tāds 
bija tas brīnums, kuŗu man tika 
solīts parādīt. Likās, gaiss mums 
visapkārt sācis vibrēt. Ja piešķiltu 
dzirksteli, tas uzliesmotu. Mēs      
sa   deg tu. Visi kopā – es, Patriks un 
zirgs.

-  Iepazīstieties! Jaukumiņ, tā ir 
Li    zete. Lizete, tas ir Oleva jau  ku-

miņš.
-  Kā Oleva jaukumiņam vārds? 

Vai pieskarties drīkst?
-  Hmm, nezinu… Ne vārdu, ne 

to, vai drīkst pieskarties. Pieskar-
ties, iespējams, drīkst, bet lēni un 
prātīgi.

-  Varbūt Olevs zina? 
- Jā, patiesi! Es viņam piezva  nīšu.
- Nevajag. Patrik, nevajag, kam 

tev jātērējas. Nevajag, tas jau tikai 
joks.

- Nē, bet tomēr. - Patriks bija kā 
uzburts uz ideju, ka tieši tagad 
vajadzētu zvanīt kollēgam, kuŗš, 
iespējams, jau guļ, un pajautāt. Mē -
  ģināju vēlreiz atrunāt, bet nekā – 
viņš jau spieda mobilā telefona 
taustiņus.

- Tere, Olevi! – Patriks iesāka 
dzī   vespriecīgā balsī. - Kas ma 
äratasin su öles? Palun vabandust! 
Meil on ainult üks küsimus. Mis 
sinu hobuk nimi on? Oh, mära? 
Selge, ma saan aru. Mis on su mä -
ra nimi? Kuidas, palun? … Aitäh! 
Saad nüüd edasi magada! (Sveiks, 
Olev! Vai es tevi nepamodināju? 
Ludzu, piedod! Mums ir tikai 
viens jautājums. Kā sauc tavu 
zirgu? Ak ķēve? Skaidrs, es sa -
pratu. Kā sauc tavu ķēvi? Kā, 
lūdzu? ... Pateicos! Tagad vari iet 
gulēt tālāk! - Tulk. no igauņu val.)

(Turpināts no Nr. 18)

(Turpinājums sekos)

Montrē pagājušā gadsimta 50. gados

26. aprīļa vakars Rīgas Domā 
bi  ja īpašs: klausītāji plūda strau-
m  ēm, arī prominences bija re -
dzamas savstarpēji sasveicino -
ties. (Parastos ikdienas koncertos 
gan viņus nemana.) Vakara no  -
zīmi palielināja izcilie Latvijas  at   -
skaņotājmākslinieki: Valsts Aka -
dē   miskais koris, Nacionālais sim-
 foniskais orķestris, solisti Alek -
sandrs Antoņenko un Inga Šļu -
bovska, arī Jaunā Rīgas teātŗa 
ak  tieris Gundars Āboliņš. Taču 
in   trigu uzturēja divi galvenie va  -
roņi – komponists Zigmars Lie  -
piņš, kas eksponēja savu jauno 
lieldarbu, un galvenais atska ņo -
tājmākslinieks  – diriģents Jā   nis 
Liepiņš ( Liepiņš juniors), kuŗš  
uzrāda strauju karjēras izrāvie -
nu – koŗa „Kamēr...” mākslinie-
ciskais vadītājs tagad virzās arī 
orķestŗa diriģēšanas virzienā. 
Jaunais mūziķis ir apdāvināts ar 
labu gaumi, krietnu profesio-
nālismu un iedziļināšanos izvē -
lētajā skaņdarbā „Transcenden-
tālā orātorija”.

Nedaudz pretenciozais darba 
nosaukums mazliet atgādināja 
Anšlava Eglīša lugu „Kosmosa 
konfirmācija”. Taču transcen den-
tā litātei ir tik daudz nozīmju 
skaidrojumu, ka ik  katrs var at -
rast ko savu. Arī Lie  piņš. Bet no 
komiskās Eglīša lugas atmiņā 
iekrita vienīgi megajē dzienu 
nosaukumi un nekas cits. Lie -
piņa darbs no sākuma līdz ga -
lam ie turēts traģiski drāmatis kā 
atslēgā. Zigmara Liepiņa daiļ    -
radē ir vairāki lieldarbi mūzikā, 
operas, kantātes. Un visas ar tra-
ģisku piesitienu. Varbūt pārmē-
rīga nopietnība var atstāt pēdas 
raksturā. Bet operas direktoram 

Transcendentālā orātorija Rīgā
jābūt dažādam. Un, protams, arī 
komponistam.

Orātorijas pamatā ir tīmeklī 
publicēts fakts,  kuŗu autors sava 
atpūtas brauciena laikā, pa jū -
rām kuģojot, izlasījis un kuŗš tū  -
daļ saistījis viņa uzmanību. Kār  -
tējā zemestrīcē, kuŗas Japānu  
skaŗ visai bieži, sagruvuša nama 
drupās, izdzirdējuši kabatas tāl -
ruņa pīkstienus, glābēji atraduši 
sievietes līķi. Sieviete  ar savu ķer-
 meni aizsegusi savu trīs mēnešus 
veco bērniņu, kas palicis dzīvs. 
Izglābts ir telefons, kuŗā māte 
izdarījusi pēdējo ierakstu: „Ja tu 
atcerēsies, tad zini – es tevi mīlu!”

Fakts tik spēcīgi uzrunājis kom-
ponistu, ka tūdaļ brauciena laikā 
galvā veidojusies darba koncep-
cija. Mātes mīlestība - pārpa  sau -
līga, visu ziedojoša ir uni  ver  sāla 
tema daudzos mākslas darbos. 
At ceros režisora Herca Franka 
filmu, pie kuŗas strādājām kopā 
(es sacerēju mūziku), par līdzīgu 
temu „20 gadsimta Madonna”. 
Arī literātūrā šī tema bieži ap  - 
s pēlēta. Un mūzikā? Piemēram, 
Lūcijas Garūtas „Māte aizvesta-
jam dēlam”. Taču Liepiņš šo mā -
tes pašaizliedzības ideju pārcēlis 
mūsdienās, to filozofiski dinami-
 zējot, paceļot kosmisku sāpju 
līmenī, pārmetot Dievam, ka nav 
saudzējis... Pārmetums varbūt 
ne    vietā, jo pasaulē ik brīdi mātes 
zaudē savus mīļos.

Komponists izmantojis dzej -
nieces Andras Manfeldes dzeju, 
to gan lasa aktieris, gan brīžiem 
tā veidota vokāli. Nezinu, kā 
komponistam, mani šīs dzejnie-
ces dzeja neuzrunā. Tajā trūkst 
mūzikas genas, bez kuŗas, manu-
prāt, poiesis  nav poēzija. Dzeja, 

ko dzejnieki sacerēja dziedot, 
skandējot, ņurdot vai rūcot. Man-
felde, kā daudzi jaunie latviešu 
dzejdaŗi, no mūzikas stāv tālu    
un pāniski baidās tās tuvības. 

Lai nu kā, bet brīžiem dzejnie-
ce tomēr pietuvojusies japāņu 
haiku aforistiskajam stilam – īpa-
 ši sākuma posmos. To interesan-
ti, īsti japāniski risina arī kom-
ponists. Darba sākumā ar flautu 
spēlētā piecu skaņu rinda, arfas 
strinkšķoņas pavadīta, ievada šīs 
tālās salas ainavā. Flauta imitē 
japāņu fuè, arfa – koto, un abi 
tem bri labi noskaņo klausītāju 
tālās zemes pirmos priekšstatos. 
To nostiprina aktieŗa lasītā īsrinde.

Orātorijai pakāpeniski attīsto-
ties, dinamizējoties, mūzika pa -
mazām iegūst masīvu, monu -
men  tālizētu raksturu, kļūst emo -
cionāli piesātināta, un spriedze 
pieaug - kā saspringta spirāle. 

Varbūt komponists varēja šo 
drāmatiski traģisko konceptu 
vairāk veidot pēc kontrastu prin-
cipa. Katrs šāds mūzikāls kon - 
t rasts sasprindzinājumu vēl vai -
rāk iezīmētu. 

Ainaviskums dažos solistes un 
koŗa posmos, drāmatiski piesā-
tinātais koŗa un orķestŗa ceļš uz 
kulminācijām nostiprina filozo-
fiski rezignējošo izjūtu daudz  vei-
dību. Īpaši tenora solo posmā un 
koŗa replikās. 

Intensīvā spriedze saglabājas 
līdz pat pēdējām taktīm – līdz 
klusuma daiļrunīgajai izskaņai 
beigās. Var teikt, ka autors veik -
smīgi sasvarojis visu savu skaņu 
izvēles arsenālu, izmantodams 
bagātu tembrāli ritmisko un 
melodiski emocionālo pusi. Tas 
viss centrēts galvenokārt harmo  -

niski vertikālā koŗa un or    ķestŗa 
izkārtojumā. Cik jauki izskan 
atsevišķu koŗa balsu, orķestŗa 
instrumentu spēlētie posmi. Žēl, 
ka to ir tik maz. Blīvums nomāca 
krāsas, atstājot pelēcīgi tumšu 
fonu. Komponistam nav par vē  -
lu vēl papētīt citu pasaules 20. 
gadsimta komponistu partitū -
ras. Pievērst uzmanību orķest rē -
šanas drāmaturģijai, kas ir ļoti 
svarīga komponista mācību viela. 

Prominences droši vien jutās ne -
 daudz vīlušās. Nebija spilgtu mel  -
diņu, viegli uztveŗamu fra g  mentu. 
Zelta mirgojuma te ne    bija,  drīzāk 
personiski izdzīvots traģisks stāsts. 
Ļoti personīgs un ļoti tiešs.

Man šīs orātorijas koŗi ne  daudz 
atgādināja Jāņa Kalniņa operas 
„Hamlets” koŗa ainas. Protams, 
cits stils, cits stāsts, cits laikmets. 
Bet situācijas, kuŗās koŗa balsis 
dzied nedaudz atsve  šināti, nes 
grandiozu izjūtu kon centrētību. 

Cik nozīmīgs ir vijoles solo 
posmā iezīmētais četru skaņu  
motīvs! Tas paliek atmiņā un kā 
vadmotīvs sasaista vēlāk atse-
višķos posmus. Arī daži „šķībie” 
akordi orķestrī bija makten gar -
šīgi. To varēja būt vairāk. Kul mi-
nācijas gan bija stipri līdzīgas. 
Patētiskais skaļums nedaudz no -
gurdināja. Varbūt derēja kulmi -
nācijas  reducēt, katrai piešķiŗot 
savu skanisko virsotņu raksturu, 
kā to darījis Mālers un Bruk ners?  

Kopumā darbs atstāja labu ie    -
spaidu un apliecināja kompo -
nista briedumu. Jāņem vērā, ka 
šajā vecumā katrā no mums – 
mūzikas sacerētājiem Johana 
Sebastiana bacilis ir ieperinājies 
un nostiprinājies.

Gribu uzteikt Valsts koŗa Lat  -

vija veikumu šajā sezonā. Bacha 
„Mateja Pasija”, Ē. Ēšenvalda 
„Pasija”, P. Butāna „Kantāte”, 
Andŗa Vecumnieka „Koŗa sim -
fonija” un mans darbs „J. Zie  meļ-
 nieks. Rīga” nospīdēja visā spo  -
žumā. Koris ir savu spēju piln -
briedā. Par to pateicība koŗa 
mākslinieciskajam vadītājam 
Mārim Sirmajam!

Nedaudz par ko citu. Kāds 
mans kollēga komponists bijis 
nemierā ar manu rakstu laik  -
rakstā Laiks, un tas jau nebūtu 
nekas īpašs. Katram ir savs vie-
doklis par Kristapa Pētersona 
„operu – lekciju” „Michails ar 
Michailu” spēlē šachu. Rakstīju, 
ka darbs ir drīzāk mūzikāla lek-
cija par šachu, nevis opera. S a šu-
tušais komponists bija sūdzējies 
laik  raksta redaktorei, lai gan bū -
tu varējis savas domas paust laik-
 rakstā. Demokratiskā prese tā 
da ra. Taču personiskās preten -
zijas izteikšana vadītājiem nāk   
no tālajiem padomju laikiem, 
kad neapmierinātie lasītāji sū  -
dzējās priekšniecībai, lūdzot   
„pie  ņemt mērus”. 

Mēru pieņemšanas vietā nesen 
saņemta Andreja Jansona, pazī  s-
tamā komponista un diriģenta 
g-mail, kuŗā rakstīts, ka pilnīgi 
piekrītu rakstītajam. Nosēdējis 
visu operu, cerēdams uz kaut vai 
nelielu kripatiņu no tā, ko varētu 
saukt par operu. Bet tādu nebija 
un nesagaidīju. Kaut opera nebija 
gaŗa, nevarēju sagaidīt, kad tā 
beigsies. 

Tālāk Jansons raksta: Man bla -
kus sēdēja Zigmars Liepiņš un visu 
laiku kratīja galvu: „Izdot tādu 
naudu par kaut ko tādu? Tā An  -
drejs Jansons un Zigmars Liepiņš.     

PAULS DAMBIS
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Mārtiņš Šics ir dzimis sešu bēr -
nu ģimenē Krimuldā. Šici ir liela, 
spēcīga dzimta Krimuldas Engel-
hartes muižā jau kopš18. gadsim-
ta, kad latviešiem vēl netika doti 
uzvārdi, taču šodien Šicu uzvārdu 
nes jau devītā paaudze. Mārtiņš 
Šics reiz ir teicis, ka „apzināšanās, 
no kurienes esi nācis, savu sakņu 
apzināšanās ceļ katra cilvēka vēr-
tību un stiprina pašapziņu. Tas ir 
stabils pamats, uz ko balstīties.”

Latvijā Mārtiņš Šics ir pazīs  tams 
saistībā ar Katastrofu medicīnas 
centra izveidošanu. Žurnālisti bie-
ži jautā viņa viedokli, ja notiek 
kā    da nelaime, kas prasījusi cilvē -
ku veselību vai dzīvību. Par savu 
dar bu Mārtiņš Šics ir apbalvots ar 
Tri ju Zvaigžņu ordeni un Viestura 
ordeni. Tomēr pagājušā gada no  -
vembrī pēc traģēdijas Zolitūdē, kad 
iegruva veikala Maxima jumts un 
bojā gāja 54 cilvēki, Mārtiņš Šics 
nokļuva “nepareizo” cilvēku sa   -
rakstā. Viņu, Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības dienesta vadī-
tāja vietnieku katastrofu medicī  -
nas jautājumos, grib atlaist no 
dar   ba. Mārtiņš Šics neesot drīk -
stējis publiskot Maxima drupās 
bojā gājušo uzvārdus.

Jūs atstādināja no darba, bija 
dienesta izmeklēšana, tad jūs at  -
jaunoja darbā, bet dienesta va   dī-
ba tomēr ir apņēmusies ne   ļaut 
jums strādāt, kaut arī arod bied-
rība nepiekrīt jūsu atlaišanai. 
Kas īsti notiek?

Sāpīgākais ir tas, ka cilvēki ie   stā-
jās par taisnības uzvaru un tūks to-
 šiem  parakstīja petīciju, ka mani 
jāatjauno darbā, bet dienesta va - 
dī  ba dezinformē Latvijas sabied rī-
  bu un joprojām apgalvo, ka esmu 
pārkāpis likumu. Iepazī  sto  ties ar 
lietas materiāliem, gan val  dības 
va    dītāja, gan Saeimas priekš  šēde, 
tiesībsargs un  citas kompetentas 
personas paziņoja: pat ja manā 
rīcībā ir saskatāmi kādi formāli 
pārkāpumi, tie nav tādi, lai mani 
atlaistu no darba un padarītu 
gandrīz par vainīgu notikušajā  
traģēdijā. Informāciju iedevu Rī   -
gas domes Labklājības depar ta-
men tam, jo tam tā bija nepie cie-
šama, lai lemtu par traģēdijā ie  -
saistītajiem nepieciešamo palī dzī-
bu, kā arī sabiedriskā labuma or  -
ganizācijai Nekropole,  kas publicē 
mirušo uzvārdus, lai tādējādi sa   -
līdzinātu savā rīcībā esošos datus, 
kas iegūti no notikuma vietā bi  -
jušajiem cilvēkiem un informētu 
sabiedrību par bojāgājušajiem. 

Man ir pamats domāt, ka, jau 
pirms es iedevu informāciju do  -
mei un Nekropolei, kāds cits die -
nesta darbinieks to ir sniedzis 
plašs aziņas līdzekļiem. Nekādus 
sa    rakstus ar bojā gājušo un ievai-
noto uzvārdiem un viņu perso -
nas datiem neesmu sniedzis. Ne  -
laime skāra ļoti daudzus cilvēkus 
gan Latvijā, gan mūsu valstī. Pēc 
oficiāliem datiem, no Latvijas ir 
aizbraukuši un citās valstīs strādā 
vismaz 200 tūkstoši cilvēku, un 
daudziem no viņiem Zolitūdē dzī  -
vo radi, draugi, paziņas. Infor  mā-
cija portālā Nekropole ļāva ļoti 
daudziem cilvēkiem atbrīvoties 
no nemiera sirdī par savējiem, pār-
liecināties, ka starp bojā gāju šiem  
viņu tuvinieku nav. Zolitūde ir 

Par Latviju un savu dzimtu
Ar Katastrofu medicīnas centra izveidotāju Latvijā, ārstu anesteziologu – reanimatologu 

Mārtiņu Šicu sarunājas žurnāliste Sallija Benfelde

ti pisks guļamrajons, tur dzīvo vai-
rāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, un 
katram no viņiem ir kāds tuvs 
cilvēks, kas, uzzinot par traģēdiju, 
uztraucās, vai tikai bojā nav gājis 
arī viņu radinieks vai draugs.

Manuprāt, pārmetumi Nekro-
polei par to, ka sabiedriskā orga-
nizācija publisko mirušo uzvār-
dus, ir nevietā, jo šī organizācija ir 
radīta tieši šim nolūkam. Tad jau 
varētu pārmest arī citām sabied-
riskajām organizācijām, kas palī-
dzēja traģēdijas dienās un arī pēc 
tam, – piemēram, Latvijas Sarka-
na jam Krustam vai biedrībai 
“Skal bes”, kas sniedza bezmaksas 
psīcholoģisko palīdzību. Nezinu, 
vai vainīga ir birokratija vai ie rēd-
ņu neprofesionālitāte, taču Lat   vi-
jas likumos nav paredzēts, kā ie  -
saistīt nevalsts organizācijas sniegt  
palīdzību šādu traģēdiju gadīju-
mos. Tas nav paredzēts pat Civī -
lās aizsardzības likumā. Nevalsts 
or  ga nizācijas ir milzīgs spēks, bet 
to līdzdalība šādos gadījumos ir 
gand rīz nelikumīga. 

Tātad jums pārmet informā-
cijas nodošanu sabiedriskai or  -
ganizācijai, bet kas pieņem lē -
mu mu par jūsu atlaišanu vai 
paturēšanu darbā?

Šo lēmumu pieņem neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības die-
nesta direktors, kuŗam kāds ir 
iestāstījis, ka dienests nedrīkst 
pub liskot informāciju par nelai-
mes gadījumos bojā gājušajiem. 
Patiesībā Latvijas likumi tā īsti to 
nenosaka un vēl šodien nav skaidrs, 
kas tādu lēmumu pieņem.  Laiks 
pēc Zolitūdes traģēdijas gāja, ne -
miers un neziņa auga. Jā, es palī-
dzēju portālam ar informāciju par 
bojā gājušajiem, bet netika publis-

 kota neviena nepareiza ziņa. Por-
tāls nenopublicēja neviena  dzīva 
cilvēka uzvārdu. Nākamajā rītā 
pēc traģēdijas, kad biju sācis gata-
vot notikušā analizi, manā ka  bi-
netā ienāca direktors un nosvieda 
man uz galda divus dokumentus. 
Viens bija manā vārdā uzrakstīts 
atlūgums, ko man piedāvāja tūlīt 
pat parakstīt. Otrs dokuments  
bija par dienesta izmeklēšanas ko -
misijas izveidošanu, ja es atlū gu-
mu neparakstīšu. Par komisijas 
vadītāju tika iecelts cits direktora 
vietnieks, kas, starp citu, bija izvei-
dojis cietušo sarakstu dienesta lie-
tošanai, kuŗš bija ļoti neprecīzs,  
ne  profesionāli izveidots un kuŗam 
brīvi varēja piekļūt simtiem cil-
vēku. 

Atlūgumu neparakstīju, un 
mani no darba atstādināja – bez 
tiesībām ieiet darba vietā, atņe-
mot darba telefonu, datoru, pilnīgi 
visu informāciju. Algu, protams, 
man nemaksāja, atvaļinājumā arī 
negribēja laist, bet man palīdzēja 
juristi. Pagāja 90 dienas, un li -
kums neļauj cilvēku atstādināt no 
darba ilgāk par šo laiku, tāpēc  
ma  ni atjaunoja darbā, bet ar iero-
bežojumiem  dokumentu parak-
stī šanā, bez piekļuves informāci -
jas datu nesējiem. Man iedeva da   -
toru bez jebkādas informācijas, 
bet pieprasīja piecu dienu laikā 
sagatavot plašu informāciju.  Es to 
izdarīju. Komisijas sagatavotajā zi      -
ņojumā man ir pārmestas ļoti da   -
žādas, pat absurdas vainas  dau-
dzos jautājumos. Direktors uz   rak-
 stīja pavēli par manu atlaišanu, 
pa  matojot to ar uzticības zau dē-
šanu. Arodbiedrība tam nepie -
krita, un tagad jau ir publiski pa -
ziņots, ka no manis atbrīvosies 

tiesas ceļā. Advokāti  berzē rokas, 
daudzi jau man ir zvanījuši un 
pie dāvājuši palīdzību pat bez mak - 
  s as, jo viņu ieskatā mana atlaišana 
ir klajš likumpārkāpums.

Ko esat nodarījis savam direk-
toram, ja no jums grib tikt vaļā 
par katru cenu?

Ir skaidrs, ka tika meklēts ie -
gansts, lai no manis atbrīvotos, un 
Zolitūdes traģēdija acīmredzot 
šķiet tam īsti noderīga. Direkto-
ram gan neesmu neko nodarījis, 
lai arī  – kuŗam priekšniekam gan 
patīk, ja padotajiem rodas jautā-
jumi, piemēram, kāpēc laikā, kad 
vadīju Katastrofu medicīnas cen -
t ru, pirms tas tika apvienots ar 
Ne atliekamās palīdzības dienestu, 
ar iepirkumiem viss bija kārtībā, 
varējām iekļauties budžetā. Ap  vie -
nojot dienestu ar Katastrofu me -
dicīnas centru, parādījās pavi sam 
citas perioritātes, financē jums,  
kas bija paredzēts valsts dro šībai, 
valsts rezervju uzturē šanai, Valsts 
bruņoto spēku glāb šanas dienestu 
sagatavošanai un uzturēšanai, ta -
gad ir ielikts lielā kopējā katlā un 
tiek tērēts nevis minētajām speciā-
lajām prasībām, bet gan ikdienas 
vajadzībām. Pro  tams, es to visu 
labi redzu un sa  pro tu, un tas 
acīmredzot ļoti ne   patīk (jau pēc 
mūsu sarunas M. Šics uzrakstīja 
iesniegumu Valsts policijai, Dro-
šības policijai un Veselības minis-
trijai par  valsts līdzekļu izšķērdē-
šanu Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestā – aut.). Kata-
stro fu medicīnas centrs tika izvei-
dots profesionāls, atbilstoši Eiro-
pas un pasaules standartiem, ser-
tificēts pēc visaugstākajām pra sī-
bām, un jāatzīst, ka es ar padarīto  
lepojos.

Kā sākās jūsu mediķa gaitas?
Iestājos Rīgas 2.medicīnas skolā 

feldšeru nodaļā. Parallēli mācī-
bām strādāju un sportoju. Strā dā-
ju P. Stradiņa slimnīcas uzņem-
šanas nodaļā, bet, dienot armijā,  
saskāros ar izpletņu lēkšanu, bet 
vēlāk augstskolā  darbojos Latvijas 
studentu slēpošanas un orientē-
šanās izlasē. Medicīnas institūtā 
ieguvu ārsta (papildus arī anes-
teziologa-reanimatologa) kvali fi-
kāciju. Mācību laikā strādāju ātrās 
palīdzības kardioloģijas brigādē, 
bet pēc institūta beigšanas biju ie -
cirkņa terapeits Viesītē. Tad mani 
uzaicināja strādāt Rīgā, pilsētas 7.
klīniskā slimnīcā (tagad „Gaiļ  - 
ez ers”). Esmu strādājis arī Rīgas 
Ve   selības ārstniecības nodaļas va  -
dī tāja vietnieka amatā. Atmodas 
sā  kumā veselus astoņus gadus biju 
Ministru prezidenta padomnieks 
labklājības jautājumos. 1998.gada 
septembrī kļuvu par Katastrofu 
medicīnas centra direktoru.

Jūs nākat no lielas dzimtas?
Zinu savas saknes līdz 18. gad-

simta 30. gadiem daudzu paau -
džu gaŗumā. Mani vecāki un vec-
vecāki dzīvoja pirmskaŗa brī vajā, 
neatkarīgajā Latvijā. Tā ir ma na 
laime, ka man ir bijusi un ir dzīvā 
saikne ar tā laika izjūtu, ar na -
cionālo lepnumu un goda  prā tu, 
kas mūsu dzimtā vienmēr uz  -
turēts. Mana mamma  visos go -
dos ir ģērbusies tautastērpā. De  -
viņ  des  mit gadu vecumā mamma 
tau tastērpā noskrēja tautasdzies-
mu maratona pēdējo kilometru. 
Kad pēc gūžas operācijas viņa 
vairs nespēja sēdēt stellēs, viņai 
pietrūka darba un deviņdesmit 
divu gadu vecumā mamma uz -
rakstīja un izdeva atmiņu grāma-
tu, kuŗā stāsta par savu jaunību.

Ja dzimtā ir kāzas vai bēres, 
ko  pā sanāk vairāk nekā simt cil-
vēku, un tas ir  pašsaprotami!   
Te nav lepnu galdu. Visi dzied, 
dejo un priecājas par padarīta-
jiem darbiem. Mūs mācīja – ir jā   -
pabeidz skola, jāpabeidz augst-
skola, kār tīgi jādara savs darbs, 
jāpalīdz saim niecībā, un ģime-
nei jāturas kopā, tāpat kā dzim-
tai. Mēs ne  skaitām naudu un 
ne  strīdamies. 

Šicu uzvārds ir labi zināms      
arī tāpēc, ka jūsu brāļa dēli An -
dris un Juris Šici ir sportisti, kas 
kamaniņu braukšanā ir izcīnī-
juši olimpiskās medaļas. Pirms 
četriem gadiem Vankuveras 
Olimpiskajās spēlēs brāļi Šici 
ieguva sudrabu, bet šogad Sočos 
divas bronzas medaļas - gan ka -
maniņu divniekā, gan koman-
das stafetē. 

Viņi ir mani krustdēli. Olim -
piskās medaļas ir viņu tēva no  -
pelns. - Nepamet nevienu darbu 
pusceļā, ja esi sācis, tev jāpabeidz. 
Cīnies par taisnību, nepakļaujies 
svešai varai, izdari visu – tā mūs 
mācīja, un tā brālis mācīja savus 
dēlus. Puiši ir smagi un grūti 
strādājuši. Šogad brāļi ieguva di -
vas olimpiskās bronzas medaļas. 
Mūsu dzimtā pleca sajūta, paļā-
vība uz otru un savstarpējā aiz-
stāvība notur un neļauj padoties, 
tāpat kā ticība un mīlestība pret 
savu Latviju. Es lepojos ar savu 
dzimtu un savu zemi.

Mārtiņš Šics: .. kuŗam priekšniekam gan patīk, ja padotajiem rodas jautājumi, pie-
mēram, kāpēc laikā, kad vadīju Katastrofu medicīnas centru, pirms tas tika apvienots 
ar Neatliekamās palīdzības dienestu, ar iepirkumiem viss bija kārtībā, varējām iekļau-
ties budžetā. Apvienojot dienestu ar Katastrofu medicīnas centru, parādījās pavisam 
citas prioritātes, financējums, kas bija paredzēts valsts drošībai, valsts rezervju uztu-
rēšanai, Valsts bruņoto spēku glābšanas dienestu sagatavošanai un uzturēšanai, tagad 
ir ielikts lielā kopējā katlā un tiek tērēts nevis minētajām speciālajām prasībām, bet gan 
ikdienas vajadzībām.
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Rīgas Stradiņa universitātē  29. 
un 30. aprīlī notika Latvijas Na  -
cionālās bibliotēkas (LNB) un 
Latvijas Bibliotēkāru biedrības 
(LBB) organizētais Latvijas bib -
lio tēkāru 11. kongress. Šī gada 
temats – „Nākotnes bibliotēkas: 
neierobežotas iespējas”. Latvijas 
lielākajā bibliotēkāru forumā 
piedalījās 267 bibliotēku jomas 
pārstāvji.

Galvenie secinājumi: 
• Bibliotēku tīkls Latvijā ir   

blīvs –  ikvienam iedzīvotājam ir 
pieejami bibliotēku pakalpo -
jumi; tiek celtas jaunas, moder -
nizētas un rekonstruētas pašrei-
zējās bibliotēku ēkas. Bibliotēkas 
kalpo par kopienu kultūras un 
zinātnes centriem, veicina radošo 

garu (radošumu) un uzņēmēj-
darbību, kā arī sociālo integrā ciju.

• Uzsākot darbu jaunajās tel-
pās, LNB attīstīs savu darbību 
Latvijā  publicētā kultūras man-
tojuma glabāšanā un nacionālo 
bibliografisko resursu veidoša -
nā. Bibliotēka arī turpmāk būs 
vispārpieejama universāla zināt-
niska bibliotēka, kas kalpo visas 
nācijas intelektuālajai attīstībai.

• Kultūras informācijas sistē-
mu centrs kā bibliotēku un citu 
kultūras iestāžu atbalsta institū-
cija ir uzsācis vairākas jaunas 
iniciātīvas zināšanu sabiedrības 
attīstībai. Kongresa dalībnieki 
tika iepazīstināti ar projekta 
„Trešais tēva dēls” nobeiguma  
ietekmes pētījuma rezultātiem, 
kā arī ar jaunu iniciātīvu Eiro -

Aizvadīts Latvijas bibliotēkāru 11. kongress
pas vienotās polītikas īstenošanā 
bibliotēku interešu pārstāv nie-
cībā.

• Sabiedriskās iniciātīvas, ko 
no     drošina lielākā un senākā bib-
liotēkāru organizācija valstī – 
LBB, ir vērstas uz innovāciju       
ie   viešanu bibliotēku darbā un 
vien laikus tradiciju saglabāšanu, 
bibliotēkāru motīvēšanu strādāt 
mūsdienīgi un aizrautīgi, uz 
bibliotēku interešu pārstāv nie-
cību un starptautisko sadarbību. 
LBB aktīvi darbojas Vidzemē, 
Zemgalē, Kurzemē un ar vasaras 
konferenci šogad Daugavpilī 
atjaunos Latgales nodaļas līdz-
dalību reģionālās aktīvitātēs.

Amerikas Bibliotēku asociācijas prezidente Barbara Striplinga 
(no kreisās) // Foto: Beāte Knikste (Turpinājums 14. lpp.)

SILVIJA TRETJAKOVA

Eiropā un pasaulē 8. maijs ir 
diena, kad piemin Otrā pasaules 
kaŗa beigas. Krievijas un postpa-
domju telpas krieviem svarīgāks 
ir 9. maijs, proti, ne tik daudz kā 
klusa piemiņas diena, bet vairāk 
kā skaļi svētki. Viņi svin uzvaru 
pār nacistiko Vāciju. Datumu 
ne   sakritība saistīta ar faktu, ka 
1945. gadā kapitulācijas dienā 
ieilga papīra darbi un Maskavā ir 
cits laiks nekā Berlīnē.

Rīgas krievi (un viens otrs cit-
tautietis) ieraduši ar lielu vērie -
nu svinēt “uzvaras svētkus” lau -
kumā, kas nosaukts par Uzvaras 
laukumu - par godu uzvarai pār 
bermontiešiem. Savukārt pa  dom-
ju laikā, tur par godu uzvarai pār 
nacistisko Vāciju tika uzcelts pie-
mineklis, kas ir gandrīz divreiz 
augstāks par Brīvības pieminekli.

Šogad Ukrainas krizes laikā 
Rīgā ap šo saietu valdīja īpaši sa -
 springta gaisotne. Krievu bied -
rība „Rodina” bija pieteikusi gā  -
jienu no Strēlnieku laukuma līdz 
Uzvaras laukumam. Drošības 
policija ierosināja gājienu aiz-
liegt, un Rīgas domes izpilddi-
rek cija piekrita. Tiesa pēc tam aiz -
liegumu apstiprināja. „Ro  di  na” 
savā mājaslapā izmanto melīgu 
propagandu, kuŗas saturs varētu 
mudināt uz agresīvu rīcību.

Šogad, 9. maija pēcpusdienā 
aplūkojot Uzvaras laukumā no  -
tiekošo, pirmo ieraudzīju profe-
sionālo provokātoru Vladimiru 
Lindermanu. Viņš plivināja   pie 
3,5 m gaŗa kāta piestiprinātu  

PAŠA ACĪM
9. maijs Rīgā

jau  nās  “Doņeckas Tautas repub-
likas” karogu. Kāta galā vēl bija  
mazs karodziņš ar uzrakstu “Uz -
 vara”. Lindermanam blakus stā -
vēja divi kollēgas – vienam “Lu   -
hanskas Tautas republikas” ka  -
rogs, otram milzīga oranžmelna 
Georgija lentīte karoga formā. 
Lindermanam cits pēc cita klāt 
nāca cilvēki, lai sasveicinātos.

Pagājos  tālāk un ieraudzīju pē    -
dējo Latvijas Komūnistiskās par-
 tijas Cetrālās komitejas pirmo 
sekretāru, bijušo cietumnieku, 
Eiropas Parlamenta deputātu Al -
fredu Rubiku. Tātad varu ap   stip-
rināt klīstošo baumu, ka 9. maija 
pasākumu apmeklē arī latvieši. 
Rubiks staigāja, rokās turot tul -
pes, ko viņš nolika  pieminekļa 
pakājē. Rubikam nāca klāt cilvē-

ki, sasveicinājās un pasniedza 
jaunus ziedus. 

“Uzvaras svētku” rīkotāja bied-
 rība “9. maijs” bija spējusi saver-
vēt ļoti daudz Latvijas krievu 
jauniešu un ietērpt tos speciāli 
darinātos sarkanos T-kreklos ar 
svaigzni un 9. maija simboliku. 
Jaunieši sakārtoja apmeklētāju 
izveidoto ziedu jūru pie piemi-
nekļa. Nav skaidrs, kā mazā bied-
rība “9. maijs” tiek pie apjomī-
giem līdzekļiem, lai sarīkotu tik 
lielu saietu, ko dienas gaitā ap  -
meklē, kā apgalvo paši rīkotāji,  
vairāk nekā 100 000 cilvēku. Bija 
uzbūvēta liela skatuve un divi 
lieli ekrāni. Uzstājās dažādi ru  -
nā  tāji un mūzikas kopas no Lat-
vijas un citām valstīm. Saiets 
pār  svarā notika krievu valodā, 
obligāto informāciju par drošī-
bas aspektiem tulkoja latviski.

Vispār palika iespaids, ka saie-
ta rīkotāji, kā arī apmeklētāji nav 
īpaši ieinteresēti dialogā ar lat -
viešiem vai citu tautību pārstāv-
jiem, kas krievu valodu nesaprot. 
Bez maksas dalīja kādu avīzi.      
Tā, protams, arī bija tikai krievu 
valodā. Apkārt piemineklim cil-
vēki drūzmējās pie šašliku sten-
diem un ēdienus pie galdiem  
notiesāja kopā ar līdzpaņemtiem 
gradīgiem dzērieniem. Alkoho-
lisko dzērienu tirdzniecība bija 
aizliegta.

Pieminekļa territorijas dienvi-
du malā bija izvietoti vairāki 
“rakšanas biedrību” stendi. Šo 
biedrību aktīvisti nodarbojas ar 
neapzināto kritušo kaŗavīru mir-

NĪLS EBDENS

 stīgo atlieku, kā arī kaŗa ma   te-
riālu meklēšanu bijušās Padom -
ju Sa vienības territorijā. Bet 
biedrības “Ordenis” biedri ne  slē-
pa savas polītiskās simpatijas, 
pa domju armijas formas tērpos 
pozējot fotografiem kopā ar  Ru -
 biku un Lindermanu. Turpat 
pul cējās arī Afgānistānas vete-
rāni. Vienai biedrības “Ordenis” 
aktīvistei mugurā bija sarkans 
džemperis ar padomju simbo-
liku un uzrakstu kirilicā CCCP 
(PSRS). Šo simbolu izmantoša -
na saskaņā ar Publisku izklaides 
un svētku pasākumu drošības 
likumu ir aizliegta. Izcēlās gara 
diskusija ar policistiem. Aktīvis-
te nevēlējās atzīt, ka ir pārkāpusi 
likumu. Arī  atsauktajiem  aug - 
s tāka ranga policistiem neizde -

vās sievieti pārliecināt, lai no -
maina  apģērbu. Piebrauktā poli-
 cijas busiņa vīri sievieti nešus 
aiznesa uz auto, jo iet uz busiņu 
viņa atteicās. Apkārt stāvošais 
pūlis apsaukāja  policistus: “Fa  -
šis ti, fašisti...”

Devos prom no Uzvaras lauku-
ma, redzēts bija diezgan. Vēlāk 
vakarā pēc saieta beigu  ugu ņo-
šanas ļoti daudz svētku dalībnie-
ku kājām nāca pāri Akmens til-
tam un devās cauri Vecrīgai. 
Stāvēju pie Grēcinieku ielas, kad  
piedzēries pūlis, dūres vicinot, 
bļaustījās: “Ro-si-ja, Ro-si-ja...!” 
un “Pobeda!” (uzvara). Labi, ka 
lija, jo lietus varbūt nodzēsa bīs -
tamo dzirksteli, kas, iespējams, 
Uk  rainas krizes ietekmē būtu  
va  rējusi  izraisīt lielākas nekārtī bas.
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1914. gada 6. maijā Sakstagala 
pagastā netālu no Rēzeknes  
zemnieku ģimenē piedzima zēns, 
kam vecāki deva stipru vārdu – 
Jānis. Bērnība aizritēja ciešā sai s-
tībā ar zemi, zemes darbiem,  
ga   niņa ikdienu, kad līdzi tika 
ņemta grāmata. Par zēna pirmo 
skolotāju kļuva vectēvs Donāts 
Klīdzējs, bet skolas gaitas aizva -
dītas Sakstagala pamatskolā, mā -
 cības turpinātas Rēzeknes valsts 
komercskolā (1929-1933), kur 
arī skolas žurnālā Mūsu centieni 
publicēti pirmie stāsti un dze -
joļi. Jāņa Klīdzēja sapnis bija kļūt 
par agronomu, tāpēc arī izvēle 
studēt lauksaimniecību Latvijas 
Universitātē (1935-1940), tomēr 
spēcīgāka bija vēlme rakstīt, 
stāstīt. 1936. gadā viņš pirmo 
reizi aicināts piedalīties Preses 
biedrības rīkotajā jauno autoru 
vakarā. Pēc šī sarīkojuma 1937. 
ga   dā sākās veiksmīgs ceļš rakst -
niecībā, publikācijas periodikā 
(Sējējs, Rīts, Jaunākās Ziņas). 
Vai  rākkārt viņš saņēma Kultūras 
fonda balvas (1938, 1939, 1940). 

Kopš ierašanās Rīgā Jānis Klī -
dzējs līdz pat bēgļu gaitām dzī -
vojis Mežaparkā, tur 1937. gadā 
trīs mēnešos tapa romāns „Jau -
n  ieši”, ar kuŗu rakstnieks ieguva 
populāritāti (iznāca 1942. g., vē   -
lāk pieredzēja atkārtotus izde-
vumus). Tas ir liriski emocio -
nāls vēstījums par kādas Latga -
les vidusskolas abiturientu likte -
ņiem. 1940. gadā salaulājies ar 
gleznotāju Emīliju Svilāni. 1944. 
gadā latgaliešu valodā iznāca 
krājums „Gōjputnu dzīsme”, kuŗā 
aizsākts turpmākajos gados Jāņa 
Klīdzēja īsprozā tik raksturīgais 
Latgales jauniešu tēlojums, kuŗā 
aktuālizējas grūtais ceļš uz iz  glī-
tību, sevis meklējumi, maldi un 
ilgas. Jānis Klīdzējs bijis saistīts 
arī ar žurnāla Jaunais Vōrds pie-
likumu Literatūrai un Mōkslai 
(1937-1940) un laikrakstu Dau-
gavas Vēstnesis (1943-1944). 

1944. gadā Jānis Klīdzējs ar 
kundzi Emīliju devās bēgļu gai-
tās uz Vāciju, nonāca Bavārijā, 
kur pagaidu mājvietu bija ra -
duši Latgales puses ļaudis. Klī-
dzēji dzīvoja Altetingā, kas tolaik 

„...caur tumsas segumiem vienmēr bija 
kāds gaismas sauciens”

rakstniekam Jānim Klīdzējam būtu 100

saukta pat par Bavārijas Aglo -
nu, tomēr pagaidu mājvietas no  -
metnēs mainījās, līdz 1950. gadā 
no Minchenes viņu gaitas aiz -
vijās svešumā. Stiprums, gara un 
ticības spēks bija tik nepiecie-
šams turpmākajās dzīves gaitās, 
kad ceļš no ezeru zemes Klīdzēju 
aizveda tālā pasaulē pāri okea-
nam – uz ASV, kur „mūsu nākotne 
sākumā bija jāizrok ar izturī   gām 
rokām”. Čikāga, tad Kalifor nija, 
Mēness ieleja Napa ir Klī  dzēju 
palikšanas un darba vietas.  Kaut 
reizēm bijusi sajūta, ka dzīve tāda 
salāpīta, dalīta, tomēr rakstnieks 
nav zaudējis ticību un cerību, un 
to viņš cenšas ierakstīt arī literāro 
varoņu likteņos, – nepadošanos.

„Viņa darbos labā, ļaunā, tra -
ģiskā un komiskā konflikti un 
savijumi cilvēku raksturos kalpo 
jūtu atklāšanai, jaunu, drosmī-
gāku domu un ceļu iezīmēšanai 

ikdienas dzīvē un cilvēku rīcībā. 
Visos viņa darbos psīcholoģis-
kajiem izgaismojumiem nāk     
līdz arī sociālo problēmu neiz-
bēgama klātiene. Viņš ir viens no 
tiem mūsu rakstniekiem, kam ir 
pieticis drosmes domāt un runāt 
par šodienas, pagātnes un nā  -
kotnes reālitātēm bez izvairīša-
nās un izpatikšanas brīža modei 
un gaumei” (Jānis Šķirmants). 

Latvijā aizsāktās lauksaim nie-
cības studijas Amerikā 1957. ga  -
dā rezultējās ar maģistra gradu 
klīniskajā socioloģijā. Jānis Klī -
dzējs strādāja par mācībspēku 
Kalifornijas universitātē, ilgus 
gadus psīchiatrijas klīnikā pa   lī-
dzēja cilvēkiem saprast, kas ir tas 
„otrais mūsos”, kas ir mūsu dzīve 
un kā remdēt „dvēseles sastrē gu-
ma sāpes”, un turpināja rakstīt. 

Visa mūža gaŗumā Jānis Klī -
dzējs saglabājis vēlmi ievest Lat-

gales literātūru latviešu literātū ras 
dārzos un atklāt Latgales latvieti. 
Literārie darbi uzrakstīti emo-
cionālā, daudzkrāsainā, glez nai -
nā un spilgtā valodā. Rakst  nie-
kam tieši cilvēks (viņa pa  sau le) ir 
bijis visa mērs, jo cilvēka dzīve 
sastāv no attiecībām pret sevi 
pašu, pret citiem cilvēkiem, no 
attiecībām pret Dievu un dabu. 
Pamatos viņš tēlojis Latgali un 
tās ļaudis ikdienā, priekos, bē -
dās, skumjās un cerībās, un darbi 
sakņojas tēvzemes mīlestībā un 
morāles vērtībās. Literārajos dar-
bos ienācis paša pieredzētais, 
pārdzīvotais, vērotais, justais. 
Dženitors („Dženitors”, 1955) -  
ap  kopējs Čikāgas laikraksta de  -
besskrāpī ir viņš pats, tāpat kā 
Cilvēka bērns Boņuks. „Viņa 
tēlotie varoņi vienmēr ir pilni 
trauksmes, garīgās augšanas un 
ilgojas pēc labākas un pilnīgākas 
dzīves, iededzinot šo nemieru   
arī citu dvēselēs, lai kopīgi ietu 
jaunus ceļus uz labāku nākotni” 
(Teodors Sīlis). 

Jāņa Klīdzēja literārais devums 
ir bagātīgs. Vācijas laiks rakstu -
rīgs ar īsprozas darbiem, kopu-
mā trimdā publicētas gandrīz 20 
grāmatas, tostarp romāni „Dže -
nitors” (1955), „Cilvēka bērns” 
(1956), „Zilie kalni” (1960), 
„Sniegi” (1963), „Dzīvīte, dzīvīte, 
šūpojos tevī” (1979), „Otrais 
mūsos” (1983) un „Dāvātās dvē-
seles” (1986), kuŗos ar dziļu mī  -
lestību vēstīts par dzīvi un ļau -
dīm pirmskaŗa Latgalē un par 
latviešu dzīvi Amerikā. Savukārt 
īsprozas krājumos „Mīlētāji un 
nī    dēji” (1946), „Pajumte” un „Cil-
  vēki uz tilta” (abi 1948. g.), „Grēks 
uz pusēm” (1951), „Viņi un 
viņas” (1954), „Dzīvīte, dzīvīte…” 
(1967), „Debesu puse” (1968) u. c. 
atklājas rakstnieka psīchologa   
un raksturotāja spējas. „..ieturēts 
reālistiskā ievirzē, stāstāmais lie-
kas bijis svarīgāks par stāstīša -
nas veidu. Valoda plūstin plūst. 
(..)  Klīdzējam nenoliedzami liels 
rakstīšanas prieks, un viņš grib 
un prot arī lasītāju ieinteresēt 
savu izdomāto tēlu dažādīgajās 
dzīvēs, kuŗas skata ar savu īpat-
nējo labestību un sirsnību” (Ai -

na Kraujiete). Līdz ar publikā  ci-
jām periodikā, dalību literāros 
sarīkojumos un grāmatu publi-
kācijām Jānis Klīdzējs publicējis 
arī literātūrkritiskus un publi-
cistiskus rakstus. Viņa literārie 
darbi godalgoti un atzinīgi vēr - 
t ēti, viņš saņēmis Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas Goda akadēmi -  
ķa diplomu (1993), apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni (1995). 
Latvijā atkārtoti izdoti viņa lite-
rārie darbi. 

Jāpiebilst, ka pirmo reizi Lat-
vijā atgriezies 1978. gadā, Jānis 
Klīdzējs 1992. gadā apciemoja 
Sakstagalu, kur viss bija mainī-
jies. Mainījies bija arī pats Cil vē-
ka bērns, kuŗu dzīvīte bija aiz-
šūpojusi cauri Vācijai uz Ziemeļ-
kaliforniju. 2000. gada 2. maijā 
rakstnieks aizgāja mūžībā, bet 
2008. gada 31. jūlijā Jāņa un 
Emīlijas Klīdzēju pelnu urnas 
tika apbedītas Kantinieku kapos. 
Līdzās tuviniekiem, dzimtajā 
zemē. 

Jānis Klīdzējs ir pazīstams ar 
savu Cilvēka bērnu Boņuku 
(īpaši pēc režisora Jāņa Streiča 
kinofilmas 1991. g.), Boņuks ir 
iedzīvināts Latgales pusē, pasnie-
dzot kārtējo  Latgales kultūras 
Gada balvu „Boņuks”, kas radīta 
ar mērķi veicināt Latgales kul-
tūr  vides saglabāšanu un attīs tī -
šanu, kā arī sakopot un godināt 
spilgtākos un nozīmīgākos sa -
snie gumus latgaliešu kultūrā ga -
da griezumā. Latvijā izdota li te-
rātūrzinātnieces Ilonas Salce vi-
čas monografija „Saucējs. Ap   cere 
par Jāni Klīdzēju” (2012), sa   vu-
kārt ar Latviešu fonda atbalstu 
izveidota mājaslapa www.klidze-
js.kantinieki.lv.  

Viedi skan rakstnieka reiz teik-
tie vārdi: „Dievs nav vajadzīgs 
debesīm, tas ir vajadzīgs zemei, 
ikdienai. Mūsu un citu tautu 
pārtikušajiem ir tikai svētku un 
svētdienu Dievs.” Kaut mēs spētu 
ikdienā saglabāt redzīgumu, spē-
 ju ieklausīties un ticību, nepa -
zaudēt morālās vērtības. Tas viss 
bija būtisks rakstniekam Jānim 
Klīdzējam, bet tikpat nepiecie-
šams katram, kas sevī sajūt Cil-
vēka bērnu. 

INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

• Automatizētā bibliotēku sis  tē -
ma „Alise” ir ieviesta 77% pub-
lisko bibliotēku un 47% skolu 
bibliotēku, savukārt „Aleph” dar-
 bojas zinātniskajās un speciā li -
zētajās bibliotēkās. „Tieto Latvia” 
piedāvā arvien jaunus produk -
tus automatizēto pakalpojumu ie -
viešanā, tostarp aplikācijas vied-
tālruņos. 

Kongresa profesionāli nozīmī -
gākais notikums bija Amerikas 
Bibliotēku asociācijas prezi  den-
tes Barbaras Striplingas uz  stā-
šanās. Viņa pauda vairākas vēr -
tī gas atziņas par bibliotēku nā  -
kotnes perspektīvām un pras  - 
m ēm, kas strauji mainīgajā pasaulē 
jāapgūst ikvienam cilvēkam, – 
nepieciešamā informācija mūs-

dienās ir atrodama, izmantojot 
dažādus informācijas nesējus, 
turklāt orientēšanās informāci -
jas pasaulē prasa augstu kvalifi-
kāciju; bibliotēku vide pārtop par 
uzņēmējdarbības un radošā ga -
ra telpu, un bezmaksas resursi, 
ko bibliotēkas piedāvā, palīdz 
sabiedrību padarīt vienlīdzīgā ku; 
akadēmisko bibliotēku pa  kal po-
jumos dominē digitālizā cija un 
darbs ar archīviem; pub liskās 
bibliotēkas Amerikas Savieno-
tajās Valstīs (ASV) ir iedrošinošas 
vietas, kas piedāvā pozitīvu un 
radošu vidi; skolu bibliotēkas 
no   darbojas ar mācīšanās apgū-
šanu, lasītprasmes un rakstīt-
prasmes nostiprināšanu.

Rietumu un iekšzemes Somi-
jas Valsts reģionālās pārvaldes 
aģentūras vecākā bibliotēku kon-

sultante Anneli Ketonen un Olli 
Aarnio, bibliobusu ražotāja Kii-
to  kori pārstāvis,  iepazīstināja ar 
mo bilo bibliotēku darbības rā -
dītājiem. Somijā darbojas 148 
bib    liobusi un viena bibliotēka – 
laiva. Latvijā darbojas divi bib-
liobusi – Ogres un Grobiņas no  -
vadā. Somijas Izglītības un Kul-
tūras ministrija atbalsta mobilo 
bibliotēku iegādāšanos un krā-
juma komplektēšanu, valsts sedz 
25-50% no bibliobusu izmak - 
s ām. Bibliobusi apkalpo bērnus 
dienas centros, vecus cilvēkus ap -
      rūpes centros, īpašu vajadzību 
grupas – cilvēkus ar atpalicību 
un pārvietošanās grūtībām, bib -
liotēkas lietotājus mazapdzīvo -
tos lauku rajonos un lielpilsētu 
nomalēs. Šajās pārvietojamās 
bib liotēkās  tiek piedāvāti caur-

mē rā  4000 dažādi plašsaziņas 
līdzekļi, tostarp arī  tīmeklis, au  -
diogrāmatas u.c. izglītojoši pa -
kalpojumi. Nereti bibliobusa pie  -
dāvājums tiek kombinēts ar ap   -
tiekas, pasta un veikala funkcijām. 

30. aprīlis bija atzinības iz  -
teikšanas diena. Tā bija ieprie -
cinoša daudziem konkursu lau -
reātiem, jo notika projekta „Bib -
liotēkas diena dzīvē” aktīvāko un 
radošāko bibliotēku apbalvoša-
na, ko rīkoja LBB Jauno speciā -
listu sekcija. Apbalvojumus iegu-
va arī konkursa „Atklāj monētu 
noslēpumus „Lursoft” laikrakstu 
bibliotēkā!” dalībnieki. Taču vis -
lielākais prieks daudziem bija 
ieraudzīt savus kollēgas sumi nā-
to vidū LNB Atbalsta biedrības 
organizētā ikgadējā konkursa 
„Pagasta bibliotēkārs – gaismas 

nesējs!” uzvarētāju apbalvošanā. 
Šogad gaismas nesēja titula iegu-
 vēji bija: Kurzemes reģionā - Aiz-
putes novada Kalvenes pagasta 
bibliotēkas vadītāja Inta Rudu-
ka, Zemgales reģionā - Vecum-
nieku novada Valles pagasta bib-
 liotēkas vadītāja Ingūna Kļavi-
ņa, Vidzemes reģionā - Amatas 
novada Skujenes pagasta biblio-
tēkas vadītāja Vija Indriksone, 
Latgales reģionā - Ludzas no -
vada Ņukšu pagasta bibliotēkas 
vadītāja Žanna Vasiļevska un 
Pie rīgas reģionā - Ogres novada 
Ogresgala pagasta bibliotēkas 
vadītāja Jūsma Siliņa.

Silvija Tretjakova, 
Bērnu literātūras centra 

vadītāja, Latvijas Bibliotēkāru 
biedrības priekšsēde, Nacionālā 

bibliotēka 

(Turpināts no 13. lpp.)
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Z I Ņ A S  Ī S U M ĀKRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis JĀNIS REVELIŅŠ  (ASV)   

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 18) 
atrisinājums

Līmeniski.  4. Alpi. 6. Elpa. 10. 
Nēsāt. 11. Eksils. 12. Lauki. 13. La. 
14. Amerika. 16. Apskaust. 19. 
Osa. 21. Arta. 22. Iekaisīt. 15. 
Apse. 26. Otas. 27. Meli. 32. Sekas. 
34. Traģika. 35. Pat. 37. Klausītava. 
38. Lata. 39. Laiva.

Stateniski. 1. Albums. 2. Ie  -
stāstīt. 3. Rakari. 5. Inita. 6. Etna. 
7. Pele. 8. Aizkars. 9. Alga. 15. 
Mūsa. 17. Preces. 18. Klasika. 20. 
Ape. 21. AES. 23. Sods. 24. Tapt. 
28. Lepra. 29. Lasīt. 30. Pikas. 31. 
Lapa. 33. Atkal. 36. Lapi.                

Rēzeknes Tautas teātris LR Neatkarības atjaunošanas dienā  4. 
mai jā ar pirmizrādi - Broņislava Vaļpītra  komēdiju „Patentēts inte   li-
 ģents” jeb „Kai Mikeļs precētīs gribēja” Māras Zaļaiskalns režijā no  -
svinēja savu 55 gadu jubileju. Teātris darbību sāka 1959. gadā. Kopš 
1973. gada režisore ir M. Zaļaiskalns. Piedalījušies dažādos Starp -
tautiskos teātŗa festivālos („Baltijas rampa”, „El Pati” u.c.). Ar izrādēm 
viesojušies gandrīz visās Latvijas pilsētās un arī Lietuvā, Vācijā, Dā -
nijā, Spānijā, Austrijā, Beļģijā, Italijā, Turcijā u.c.

Jēkabpilī notika  pirmais  Latvijas izglītības iestāžu Tautas mū  zi-
 kas festivāls, ko rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Jē  -
kabpils Bērnu un jauniešu centru. Festivāla koncertā „Ar saulīti 
rotāties” pilsētas Tautas namā mūzicēja 200 dalībnieki -  koklētāju 
ansambļi, lauku kapellas, instrumentālie un vokālie ansambļi, solisti 
vokālisti. Tautas mūzikas koporķestris nobeigumā atskaņoja fragmen-
tus no Valta Pūces kantātes „Saule sēja sudrabiņu” un finālu no Imanta 
Mežaraupa cikla Jāņa Grigaļa apdarē „Dod, Dieviņi, kalnā kāpti”.

Latvijas skolēni izveidojuši  mūsdienu bilžu ābeci ar 400 pamā  -
cībām dzīvei. Ābece veltīta  Gotharda Frīdricha Stendera 300 gadu 
atcerei, kas iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. 
gadam. Stenders ir autors pirmajai illustrētajai latviešu ābecei „Bil -     
du ābice” (1787). Mūsdienu bilžu ābecē iekļauti visi 400 konkursam 
iesūtītie darbi. Tā ir pieejama tīmeklī www.darini.lv.

Ventspils zivju konservu kombināts ar savu produkciju 6. - 8. 
maijā piedalās jūras produktu izstādē European Seafood Exposition 
2014 Briselē. No Latvijas piedalās pieci Latvijas zivju konservu ra  -
žotāji vairāk nekā ar 110 produkcijas veidiem. Apsveicama vēlme 
paplašināt produkcijas noieta tirgus Eiropā.

Viesītē  17. - 18. maijā notiks XXX Latvijas Bērnu un jauniešu 
folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”. Piedalīsies mūzicējošās un 
dziedošās kopas no visas Latvijas.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 1. Svētlaimīgo pēc -
nāves miteklis. 5. Latviešu glez  no-
  tāja (1887-1969). 9. Skotijas gal  -
vaspilsēta. 11. Operu „Lulu” un 
„Voceks” komponists. 12. Sena ga -
  ŗuma mērvienība. 13. Atgadī -
jums. 15. Iebrucēji kādā zemē ar 
nolūku laupīt un dedzināt. 16. Tā -

 lumā. 19. Greznumlieta. 20. Sar -
kana meža oga.  23. Pasaku tēls. 
24. Nemākulīgi spēlēt (vijoli). 27. 
Sacerējums par varoņiem, vēstu -
riskiem notikumiem. 28. Dzies-
mu spēle par latviešu bēgļu no -
met ni Vācijā (2004). 29. Mēbele 
vai telpa sienā. 30. Piegādāt. 

Stateniski.  1. Apžēlot. 2. Gadī -
jums. 3. Parādnieks. 4. Koka sānu 
dzinums. 6. Naudas vienība kādā 
lielvalstī. 7. Brazīlijas kolonizā -
torvalsts. 8. Būt dzīvam; pastāvēt. 
10. Bezkrāsaina gāze ar asu sma-
ku. 14. Bērnu grāmatu rakstniece 
un illustrātore (1914-2014). 15. 
Padara nestabilu, sadrebina (darb. 
v. 3.pers.). 17. Sīkas daļiņas. 18. Ka -
   ŗavīra dienesta pakāpe. 21. Sen -
grieķu cilts. 22. Uziet. 25. Veidot 
no koka. 26. Kalni Eiropā. 

      

24. maijā visā Eiropas Savienībā 
(ES) notiks Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas. Uz Latvijai atvēlētajām 
astoņām vietām pretendē 170 de  -
putātu kandidāti no 14 polītisko 
partiju sarakstiem: Sociāldemo -
kratiskā partija Saskaņa, Polī   tis   kā 
partija Alternative, Latvijas So    ciāl-
 demokratiskā strādnieku partija, 
“Par prezidentālu re   publiku”, Lat -
vijas Atdzimšanas partija, Kristīgi 
demokratiskā savienība, SUVE -
RĒNITĀTE, Lat  vijas Reģionu ap   -
vienība, Zaļo un Zemnieku sa   vie -
nība, Latvijas Sociālistiskā par - 
   tija, partija VIE   NOTĪBA, Latvijas 
Krie   vu savie  nība, Latvijas attīstī-
bai un Na  cio  nālā apvienība Visu 
Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK. 

Aicinot Latvijas pilsoņus neiz -
niekot savu balsi vēlēšanu dienā 
24.maijā, no 28. aprīļa Eiropas 
Parlamenta (EP) Informācijas 
biroja Latvijā grupa devās „Vēlē -
šanu ABC” tūrē pa Latviju, lai 33 
pilsētās un novados pašvaldību, 
sa  biedrisko organizāciju pārstāv-
jiem un iedzīvotājiem palīdzētu 
izprast ES un EP nozīmi Latvijai – 
valstij un ikviena cilvēka dzīvē. Vēl 
jo vairāk, ja aptuveni  80% Latvijas 
likumu balstīti uz EP lēmumiem. 
Turklāt tieši vēlēšanu rezultāti 
noteiks, kas vadīs ES valdību - Ei -
ropas Komisiju.

Šogad apritēja 10 gadi kopš  Lat-
  vijas  iestāšanās ES. Arvien labāk 
apzināmies, ka Eiropa nav ārze-
mes, ka Briselē un Strasbūrā pie -
ņemtie EP likumi ietekmē ikvie -
nu cilvēku Latvijā.  

***
Pirmo reizi balsos Latvijā 

Austrālijas latvietis Jānis 
CAUCE pagājušā gada rudenī 
ieguvis Latvijas pavalstniecību. 
Tātad 24. maijā viņš oficiāli varēs 
piedalīties Eiropas Parlamenta vē -
 lēšanās. Viņa dzīve pagaidām no -

Tautas balss - Dieva balss
24. maijā - Eiropas Parlamenta vēlēšanas  

rit starp Austrāliju un Latviju, jo 
Latvijā pirms pāris gadiem  viņš 
saticis nu jau dzīvesbiedri Anitu. 
Abi dzīvo Jēkabpilī. Kad Jānim 
radusies doma, ka agrāk vai vēlāk 
viņš pārcelsies uz dzīvi Latvijā, 
viņš nolēmis būvēt māju skaistā 
vietā pie Daugavas. Tāda vieta at -
rasta pilsētas pievārtē. Jānim 
patīkot strādāt ar koku, tāpēc tiek 
celta  guļbūve. Kad māja būs pa -
beigta, aicināšot ciemos visus Aus  -
t rālijas radus. Māsa Dzeja ar dzī -
ves  biedru,  bērniem un mazbēr -
niem jau ciemojušies Latvijā. 

Jānim Caucem iegūtā Latvijas 
pavalstniecība un deklarētā dzī -
vesvieta vienā no lielajām Latvijas 
pilsētām – Jēkabpilī devusi iespē -
ju pirmo reizi piedalīties Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Jēkabpilī ir 
deviņi vēlēšanu iecirkņi. 

„Esmu saņēmis no Latvijas Pil -
so   nības un migrācijas lietu pār -
valdes paziņojumu,  ka 24. maijā 
man jādodas uz Jēkabpils 492. 

vēlēšanu iecirkni. Tas atrodas 
netālu no dzelzceļa stacijas, tuvu 
manai dzīvesvietai. Dzīvesbiedri 
Anita palīdzēs orientēties Latvijas 
vēlēšanu kārtībā. Būs iespēja sa   -
līdzināt ar Austrālijā notiekošām 
vēlēšanām, kur piedalīšanās ir 
obligāta ikvienam pavalstniekam. 
Esam iepazinušies ar visiem 14 
deputātu kandidātu sarakstiem. 
Mana izvēle ir balsot par  11. sa  -
rakstu - partiju Vienotība. Krusti-
ņu noteikti likšu pie Nr.1– Valža 
Dombrovska uzvārda. Būdams 
Latvijas valdības vadītājs, viņš iz  -
veda valsti no ekonomiskās kri   -
zes. Godīgs un gudrs cilvēks. Citi, 
tikuši lielos amatos, izmanto tos 
savās interesēs un sev pietuvināto 
iecelšanai amatos,” saka Jānis Cauce. 

***
Kopā ar prezidentu Andri Bērziņu  

Salas novada iedzīvotāju Mār -
tiņu RUPMEJU Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš nesen 

apbalvoja ar Latvijas senāko (dibi-
nāts 1710. gada 13. maijā)  Valsts ap  -
balvojumu – Atzinības krustu. Abi 
ir ļoti labi pazīstami. A. Bērziņš 
1989.gadā tika ievēlēts Valmieras 
rajona Tautas deputātu padomē 
un par rajona izpildkomitejas 
priekšsēdi, bet  M. Rupmejs – tādā 
pašā amatā Jēkabpils rajona pa   -
domē. Abi satikās sanāksmēs Rī -
gā, kā arī kopā ar LTF koordinēja 
vietējo darbību 1991.gada bari -
kā žu laikā. Kad A.Bērziņš līdz 
2004.gadam bija AS „Latvijas Uni-
 banka” prezidents, M. Rupmejs 
ti   ka iecelts par bankas Jēkabpils 
filiāles pārvaldnieku. Viņam jo  -
projām uz rokas ir dāvātais pulk-
stenis ar iegravējumu „Par labu 
darbu bankā”.  Pēc tam gan  ieņē -
muši atšķirīgus amatus. 

Mārtiņam Rupmejam Valsts 
augstāko apbalvojums – Atzinības 
krustu par „godprātīgu darbu 
tautsaimniecībā” piešķīra pēc va   -
došos amatos nostrādātiem vai -
rāk nekā 30 darba gadiem. Prezi -
dents A.Bērziņš, pasniedzot  Atzi-
 nības krustu, pajokojis: „Mārtiņ, 
tu arī beidzot esi ticis pie ordeņa!” 
Šo joku var labi saprast. Lai gan 
abi ir līdzaudži, A.Bērziņš jau 
2011. gada jūlijā, uzņemoties Lat  -
vijas prezidenta pienākumus, uz   -
reiz tika apbalvots ar trim orde -
ņiem: Triju Zvaigžņu ordeni, Vie  s -
tura ordeni un Atzinības krustu.  

24. maijā Latvijas pavalstnie-
kiem neatkarīgi no ieņemamā 
amata ir pienākums piedalīties 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 
2011. gada 2. jūnijā Saeimas Zaļo 
un Zemnieku savienības (ZZS) 
frakcijas deputāti izvirzīja Andri 
Bērziņu Valsts prezidenta ama-
tam, un viņš tika ievēlēts. Vai An -
dris Bērziņš 24. maijā balsos par 
ZZS deputātu kandidātu saraks -
tu, tas pagaidām publiskā telpā 
netiek atklāts. 

„Ilgus gadus esmu bijis pagasta, 

rajona padomes vai pilsētas do -
mes deputāts. Tāpēc ļoti labi sa  - 
 p  rotu, cik atbildīgs ir pienākums 
strādāt iedzīvotāju labā. Tikpat 
atbildīgi ir jāizvēlas, kas būs cie -
nīgs pārstāvēt Latviju Briselē. Vai -
rāki pieredzējuši deputāti jau ir 
likuši vilties, nav attaisnojuši vi   -
ņiem dāvāto uzticību. 24.maijā 
Sa    las vēlēšanu iecirknī balsošu  
par īstiem Latvijas patriotiem – 
eko  nomiski domājošiem un gud -
riem cilvēkiem, kas iemantojuši 
cieņu sabiedrībā,” saka Mārtiņš 
Rupmejs. 

***
Ar traktoru uz Briseli 

Visskaļāk EP galvenajā mītnē 
Briselē kopš Latvijas iestāšanās ES 
šo desmit gadu laikā bijušas sa  -
dzirdamas zemnieku balsis ar rī  -
kotajām protesta akcijām, īpaši 
2011. - 2012. gadā. Tās iekustināja 
visu Baltijas valstu lauksaimnie -
kus. Latvijas zemniekiem bija ma -
  zākie ES tiešmaksājumi, tie ne   -
pārsniedza 63 latus par hektaru, 
bet vidējais ES rādītājs bija 266 
eiro (186 lati) par hektaru.  Ar pro-
  testa akcijām tika izdarīts spie  -
diens tieši uz Eiropas Parlamentu, 
kas ir nozīmīgs ES tiešo maksā  ju  -
mu un kopējās lauksaimniecības 
polītikas reformu lēmumu pie -
ņēmējs. 

Latgales zemnieks Antons 
Bukšs atgādina, ka Briselē uz  kla u-
sīt Baltijas valstu lauksaimnie kus 
bija aizbraucis arī Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš un zem -
kopības ministrs Jānis Dūklavs. 
Prezidents solīja palīdzēt cīņā par 
taisnīgiem ES maksājumiem. Bal-
 tijas zemnieki tikās  ar  vairā kiem 
EP Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas locekļiem. Bet 
nevienā protesta akcijā Briselē ne 
reizi nav redzēts neviens no pašu 
ievēlētajiem Eiroparlamenta de   -
pu  tātiem no Latvijas. 

Jānis Cauce paša būvētā siltumnīcā Latvijā

VALIJA BERKINA
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SARĪKOJUMI

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

DETROITA (MI)
Detroitas Sv.Pāvila draudzes 

sabiedrisko notikumu ēka (30623 
W Twelve Mile Rd, Farmington 
Hills, MI 48334)

17. un 18. maijā Detroitas 
latviešu golfa apvienības 25 gadu 
jubilejas atklātās golfa sacīkstes. 
Saviesīgs vakars sestdien pēc 
spēles. Informāciju sniedz Toms 
Braže, tālr.: 419-882-1965.

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams 

(1385 Andrews Ave, Lakewood 
OH 44107)

1. jūnijā pēc dievk. (apmēram 
12:30) izstāde ’’Dzintari un tau-
tiski audumi’’. Ieeja $10 (ieskaita 
uzkodas), skolniekiem ieeja 
brīva. Būs arī atspirdzinājumi. 
Jūs laipni aicina DV apvienība 
Klīvlandē!

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183rd Str, 

Bronx,NY)
29. maijā 15:00 koncerts, kuŗu 

sniegs mecosoprāns Biruta 
Grunwald ar ļoti lielu pateicību 
un cieņu sirdī. Koncertpianiste 
un pavadītāja Estelle Pace. 
Programmā tautas dziesmas, 
ieskaitot latviešu t.dz. un 
Broadway melodijas no R. Rogers 
„Carousel”, J. Herman „Hello 
Dolly!”, J.Gade, H.Mancini u.c. 
dziesmas.

Salas bazn.(4 Riga Ln, Melville 
NY)

8. jūnijā 10:30 dievk. un  
mācītāja Laŗa Saliņa 30 gadu 
ordinācijas atzīmēšana. Piedalās 
flautas soliste Lalita Saliņa. 
Sekos saviesīga pakavēšanās 
sarīkojumu zālē Salas novada 
izkārtojumā. Uzkodas un 
atspirdzinājumi. Visi laipni 
aicināti!

14. jūnijā 17:30 Tautas sēru 
dienas atzīmēšana. Izrādīs 
režisores Dzintras Gekas filmu 
’’Bērnības zeme Sibirija’’. Ieeja 
pret ziedojumu, sākot ar $10 par 
labu Sibirijas bērnu fondam. 
Sekos kafijas pusstunda.

PRIEDAINE (NJ)
 Info: www.priedaine.com
31. maijā 14:00 Priedaines 

nama iesvētīšanas 50 gadu jubile-
ja. Tāpat kā pirms 50 gadiem, 
nama iesvētīšanas dienā, uzstāsies 
Ņujorkas Latviešu koris, kuŗam 
pievienosies koris ’’Balsis ’’ no 
Latvijas. Dienas kārtībā: Svēt-
brīdis; apsveikumi; koŗa kon-
certs; pusdienas; dejošana - spēlēs 
akordeonists Bill Aust. Ņudžer-
sijas latv. biedrības biedriem ieeja 
pret brīvprātīgiem ziedojumiem, 
bērniem līdz 16 g. ieeja brīva, 
pārējiem ieeja $40. Lūdzam 
pieteikties līdz 23. maijam pa 
tālr.: 732-610-8226 vai 732-610-
8227, e-pasts: priedaine@prie-
daine.com 

21. jūnijā 16:00 Tradicionālie 
Jāņi Priedainē. Programmas 
sākums ap 19:00. Tautas dejas: 
Filadelfijas “Dzirkstele” un Va -
šingtonas DC “Namejs”. Koncerts: 
duets no Latvijas “Inga un 
Normunds”. 21:00 ugunskura 
iedegšana un dziedāšana pie 
ugunskura. Balles mūzika: grupa 
“Zenīts” no Latvijas ar duetu 
“Inga un Normunds”. Ieejas 
maksa $35, NJLB biedriem un 

pensionāriem $ 30, no 15 līdz 18 
gadiem $ 15, bērniem līdz 15 
gadiem ieeja brīva. Telts vieta 
$20. Informācija: 732-610-8226, 
un www.priedaine.com 

 SIETLA (WA)
 Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125). Info: www.
seattlelatviancenter.com 

17. maijā 19:00 tautasdeju 
kopa „Trejdeksnītis” rīko pava-
saŗa koncertu. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $12, studentiem un 
pensionāriem $8, ģimenēm $30. 
Būs atspirdzinājumi un izloze.

No 24. līdz 26. maijam lielā 
talka Rietumkrasta latviešu iz -
glītības centrā Šeltonā. Informāc.: 
Silva Linnicks, tālr.: 630-670-
5220.

7.  jūnijā 15:00 Sietlas latviešu 
jauniešu apvien. (SLJA) rīko 
Baltiešu pikniku Golden Gardens 
parkā. Būs pusdienas un sporta 
spēles pludmalē, iespējams, arī 
ugunskurs pievakarē.

8. jūnijā pēc dievk. SLJA rīko 
pankūku brokastis Latviešu 
centrā ALJAs kongresa atbal-
stam. Pēc brokastīm paredzēta 

tēlnieka Sanda Kondrāta māks-
las grāmatas atklāšana.

15. jūnijā 11:00 Aizvesto pie-
miņas dievk. kopā ar igauņiem 
un lietuviešiem. Pēc dievk. kon-
certs un pieņemšana nama 
zālē.

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

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

 23. jūnijā 16:00 Jāņu dienas 
ielīgošana. Līdzi jāņem groziņi, 
pildīti ar šim vakaram piemē-
rotiem labumiem, kā arī Līgo 
dziesmu krājums, jo paredzēta 
varena līgošana. Jāņu bērnus 
sagaidīs un par Jāņu sieru un alu 
gādās Jāņu māte un Jāņu tēvs. 
Būs arī mūzikāls uzvedums. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.

2. septembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums. Sūtījumus uz 
Latviju paredzēts savākt oktobrī. 
Info: Anita, tālr.973-755-6565, 
ext.5, jeb 973-744-6565.

 Bibliotēkas paziņojums
Vasarā bibliotēka nedarbosies. 

Tā būs atvērta rudenī – 7. oktobrī 
11:00- 12:00.

INGRĪDA MAZUTIS “Pasakai” trīsdesmitā nometne
Pirms 21 gada sākās nometne 

„Pasaka” – Latvijas bāreņiem 
ve  cumā no 6 līdz 14 gadiem. 
Mērķis ir bērniem parādīt, ka 
viņi ir derīgi un mīlēti un ka 
dzīve var būt labāka, nekā viņi to 
piedzīvo ikdienā internātā vai 
bērnu namā. Bērni ierodas no -
metnē bailīgi, klusi, atturīgi, jo 
nezina, kā būs nometnē – vai 
vadītāji nebūs bargi un vienal-
dzīgi. Tik ātri viņi sajūt  apkārtējo 
mīlestību un atveras, čalo, uzve-
das brīvāk nekā mājas bērni. 
Bērnu namos ir viena auklīte uz 
daudz bērniem un stingrs režīms. 
„Pasakā” ir viens audzinātājs uz 
četriem bērniem, kuŗš pavada visu 
laiku ar bērnu, lai rastos ģimenes 
sajūta. Katrs audzinātājs mēģina 
palīdzēt un uzturēt kontaktu ar 
bērniem arī pēc nometnes.

2013. gadā saņēmām ziedoju-
mus no Toronto mūžībā aizsauk-
tiem Slemīša kundzes un Radziņa 
kunga, viņu piemiņai varējām 
noturēt 28. un 29. nometni Brū -
veros un Krimuldā. Katra nomet-
ne izdevās brīnišķīgi,  bet katrai 
savādāks raksturs. 

Pirmajā nometnē (3.-15. jū  ni-
jā) uznāca karstuma vilnis, neti -
pisks tik agrā jūnijā. Brūveŗu 
dīķis, kur peldam, sastāv no 9 
apakšzemes avotiem, tajā karstās 
dienās ūdens ir auksts un at  svai-
dzinošs. Bērni no Ogres, Valkas, 
Rīgas, Liepnas, Talsiem un Ma -
donas (kopā 45) baudīja visu la -
bāko, ko vasara un daba piedāvā, 
un tam klāt bagātu programmu un 
apmācības. No Kanadas strādāja 
Pēteris Miķelsons, kuŗš mācīja 
peldēt, Kristine Jansone, kas 
dzied folkloras grupā “Saucēji”, 
mācīja daudz jaunu rotaļu. Sta -
fetes, rokdarbi, šķēršļu gājieni ie -
saistīja vardes, vilkvāles, zalkšus – 
būtnes un priekšmetus, kas at -
spoguļoja šī gada temu “dzīve ap 
dīķi”. Nometnes programmu va -
dīja bārenis, ilggadīgs „Pasakas” 
darbinieks Juris Mažukna. 

Otrā nometnē (25. jūnijs – 5. 
jūlijs) bija 41 bērni no Liepājas, 
Tukuma, Daugavpils, Liepnas, Rī -
gas, Ērģemes. Šo nometnes pro -
grammu vadīja amerikāniete 
Jaycee Jensen un kanadiete Susan 
Paterson. Abas ir iemācījušās lat-
viski un darbojas kristiešu orga-
nizācijā “Bridge Builders Inter na-
 tional”, kuŗai viens no uzdevumiem 
ir palīdzēt Latvijas bāreņiem. 
Viņas sarunāja 6 brīvprātīgus ASV 
studentu audzinātājus. Otrie 
saeši audzinātāji runāja latviski un 
angliski – tostarp Rebeka Baum-
gart no Otavas un Markuss 
Kuksis (Radziņa kunga mazdēls) 
no Toronto. 

Bērniem bija lieliska izdevība 
mācīties angliski, un viņi jutās 

svarīgi, jo viņiem bija uzdevums 
mācīt amerikāņiem runāt latvis-
ki. Ārzemju audzinātājiem labāk 
padodas lutināšana – piemēram, 
gājienos viņi nesa mazos uz ple-
ciem, brīvā stundā kopā meta 
“frisbee” (šķīvīšus), šūpoja viņus, 
spēlēja kārtis, un kopā lēca ūdenī. 
Latvijas audzinātājiem tā nav ie -
rasts, viņi bērnus uzmana pa -
sīvāk, no malas. 

Ir bērni, kuŗi dzīvo internātā, jo 
mājas apstākļi ir slikti, bet kuŗu 
vecākiem nav atņemtas vecāku 
tiesības. Iepazinos ar divpad smit  -
gadīgo Emīlu no internātskolas. 
Vasarā viņš dzīvo mājās vienā is -
tabā ar trīspadsmitgadīgu psī-
chiski slimo brāli. Kamēr Emīls 
gulējis, brālis bija aizdedzinājis 

Emīla kāju pēdas, salicis gultu 
pilnu asām adatām, u.tml. Brālis 
pavada laiku psīchiatriskā slim -
nīcā, bet reizēm tiek atlaists mā -
jās, un Emīlam atkal draud bries-
mas. Tāpēc viņš pēc nometnes 
negribēja atgriezties mājās.

Jautāju septiņus gadus vecajam 
Dāvim, kad viņš pēdejo reizi re -
dzējis mammu. Viņš atbildēja: 
„Pirms pusotra gada.” Un tas 
bijis tad, kad viņš sēdējis skolas 
autobusā, un ieraudzījis, ka 
mamma iet gaŗām. Viņš viņu 
pasaucis, viņa pasmaidījusi, pa  -
mājusi un prasījsi, ko lai viņam 
aizved. Bet viņa neko Dāvim ne -
atveda un vispār neapciemoja. 
Tātad dzīvu vecāku bērns, tomēr 
bārenis. Tādus stāstus mēs dzir-

dam bieži. 
Dažus gadus notiek divas no -

metnes, šogad, 2014. gadā, plā -
no jam vienu – no 3. līdz 14. jū -
nijam turpat Krimuldā. Vēl Lat-
vijā ir daudz nelaimīgu bērnu, 
kuŗus varam mīlēt un iepriecināt. 
Kamēr saņemsim ziedojumus, 
turpināsim “Pasaku”. Viens bērns 
mums izmaksā $400, bet priecā-
jamies par katru devumu. Čekus 
varat rakstīt uz vārda “Pasaka” 
vai, ja vajag kvīti nodokļiem, tad 
uz vārda “LRDF” – Latvian Relief 
and Development Fund (ar piezīmi, 
ka tas ir „Pasakai”). Visus čekus 
sūtīt: Daina Brauns, 1372 Randall 
Ave., Ottawa, Ont. K1H 7R3. 
Canada.

Pirmās nometnes grupa
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Mūžībā aizgājusi
mūsu māte, vecmāte

Kaut kur ir visam beigas,
Kaut kas ir jāatstāj.
Un klusi un bez steigas
Reiz visu salna klāj.

IRMA JANŠEVSKA 
dzim. Veidemane

Dzimusi 1919. gada 14. novembrī Kaunatu pagastā,
mirusi 2014. gada 28. aprīlī Rīgā

Ar mīlestību piemin
MEITA SANDRA MILEVSKA AR VĪRU ROBERTU

MAZBĒRNI LŪKASS UN LAILA MILEVSKI
Valda Mora

 VAŠINGTONA (DC)
 Latvijas Vēstniecības izstāžu 

zāle (2304 Massachusetts Ave, 
NW,Washington,D.C.20008). 
Darba laiks: piektdienās 12:00-
19:00, sestdienās 12:00-17:00.

 No 2. līdz 31. maijam ap -
skatāma mākslinieka Arta Nī -
maņa izstāde A Latvian Voice in 
Glass. Dizainera filozofija ir 
stikls. Veidojot plastiskas un 
robustas formas produktus sa -
viem zīmoliem an&angel un 
GlassMuse un strādājot ar pūstu 
stiklu, mākslinieks ieguvis atzi-
nību ne tikai Latvijā , bet arī 
ārvalstīs. Artis ir saņēmis vairākas 
žurnāla DEKO gada balvas, kā 
arī 2013. gadā prestižo RED 
DOT dizaina balvu katēgorijā 
„Produktu dizains” ar trauku 
kollekciju DECO.

30. maijā 20:00 Vašingtonas 
ev.lut.draudzes telpās (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850) Latviešu organizācija 
Vašingtonā (LOV) aicina uz 
Latvijas jauniešu koŗa ’’Balsis’’ 
koncertu. Šis jauniešu koris ir 
viens no izcilākajiem koriem 
Latvijā, kas dibināts 1987. gadā. 
Kori ar izciliem panākumiem 
vada Ints Teterovskis. Ieeja $25, 
bērniem līdz 16 g. ieeja brīva. 
Tuvāka informāc.: Anita Juberte, 
tālr.: 301-869-3127 vai Knuts 
Ozols, tālr.: 703-425-9575.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com., ZKLB sekr. un infor-
māc.daļas vadītāja Una Veilande, 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

18. maijā ZK latviešu skolas 
gada noslēguma sarīkojums, 
Menlo Park. Informāc. pie skolas 
pārzines M. Lindes, tālr.: 408-
470-8530.

DIEVKALPOJUMI 

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr.: (58 Irving St, 
Brookline MA 02445). 18. maijā 
11:00 dievk.,(māc. tiks izziņots).

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr,Wood Dale, IL 60191), 
tālr.:630-595-0143. Dr. māc. 
Ojārs Freimanis, tālr.:773-818-
6965, dr. pr. Inese Stokes, 
Tālr.:708-532-3471.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Svēt-
dienās 9:30 dievk. Pēc dievk. 

sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja 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). 18. maijā 10:00 dievk. ar 
dievg. Pēc dievkalp. Svētdienas 
skolas nodarbība. 23. maijā 
11:00 Bībeles stunda. 25. maijā 
10:00 Ciešanu laika 3.svētd. 
dievk. ar dievg., draudzības stun-
da. 30. maijā 10:00 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.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 18. maijā 
11:00 Lieldienu laika 5.svētd. 
dievk. ar dievg. Prāv. Kārlis Žols 
un arch. Elmārs Rozītis. 

• Džamaikpleinas Trīs vie-
nības latv.ev.lut.dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr.sekretāre 
Zigrida Kručkovs, tālr.: 617-323-
0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 18. 
maijā 11:00 dievk. 25. maijā 
Memorial Day nogale- dievk. 
nenotiks. 1. jūnijā 11:00 angļu 
valodas dievk. ar Sv.vakarēdienu. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo, MI 49996). 18. maijā 
10:00 dievk. ar dievg., pēc dievk. 
Pavasaŗa svētki. Māc. Helēna 
Godiņa.  25. maijā 10:00 dievk., 
pēc dievk. kafija. Māc. Roberts 
Franklins. 1. jūnijā 10:00 dievk. 
ar dievg., pēc dievk. kafija un 
Dāmu komitejas valdes sēde. 
Māc. Dags Demandts. 8. jūnijā 
10:00 dievk., māc. Dace Zuš-
mane.

• 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. 
15. jūnijā 14:00 notiks 35.
gadskārtējais Aizvesto baltiešu 
piemiņas dievk.. Pēc dievk., 
ce rams, ka uzstāsies lietuviešu 
tēvs ar divām meitām, dziedot 

pieminot Tēva dienu. Atsevišķs 
dievk. latviski šajā dienā neno-
tiks.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East 
Petersburg 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). 14. jūnijā 12:00 Aizvesto 
piemiņas dievk., sekos sarīko-
jums. Diak. Indriķis Kaņeps, 
dr.priekšn. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062.

• 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: pas-
torlauma@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.
mndraudze.org  18. maijā 10:00 
dievk.,sekos sadraudzība. 25. 
maijā 10:00 dievk. ar Sv.
vakarēdienu, sekos sadraudzība. 
1. jūnijā 10:00 dievk., sekos 
sadraudzība. 8. jūnijā 10:00 
Vasarsvētku dievk. ar kristībām 
un Sv.vakarēdienu, sekos sadrau-
dzība. Ar mūsu māc. Dāgu De -
mandtu var satikties pēc dievk., 
kā arī trešdienās baznīcā no 
10:00 līdz 14:00 un sestdienās 
latviešu skolas laikā. Visi laipni 
lūgti! Dāga tālr.: 612-280-9333, 
e-pasts: dagdemandt@hotmail.
com 

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7).  
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.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)

 18. maijā 12:30  Leikvudā 
dievk. ar dievg. 31. maijā 14:00 
Priedainē (1017 St. Rte. 33, 
Freehold,NJ 07728) Svētbrīdis 
latv. biedr. nama 50 gadu jubile-
jas sarīkojumā. 8. jūnijā 12:30 
Leikvudā dievk. ar dievg. 15. 
jūnijā 13:30 Īstbransvikā 14.
jūnija piemiņas dievk. ar dievg. 
29. jūnijā 13:30 Īstbransvikā 
dievk.. Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.:908-638-1101, 
e-mail: latvianlutheranchurch@
gmail.com 

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

Ln,Yonkers,NY)
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville, 

NY)
Parsippany St.Andrew Lutheran 

Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany, NJ)

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

Morristovnā St.Mark Lutheran 
Church (100 Harter Rd,Mor-
ristown, NJ) 

Springfildā Holy Cross Lutheran 
Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 
East Orange NJ)

 18. maijā 10:00 Jonkeru bazn.
dievk., māc. Saivars. Salas bazn. 

10:30 dievk., māc. Saliņš. 25. 
maijā 12:00 Kapu svētki Katskiļu 
Brāļu kapos (414 Bloomer Rd, 
Tannersville, NY). 8. jūnijā 10:30 
Salas bazn. dievk., mācītāja Laŗa 
Saliņa 30 gadu ordinācijas atzī-
mēšana. Piedalās flautas so  liste 
Lalita Saliņa. 14. jūnijā 17:30 
Salas bazn. Tautas sēru dienas 
atzīmēšana. Izrādīs Dzintras 
Gekas filmu ’’Bērnības zeme 
Sibirija’’. 19:00 Tautas sēru die-
nas dievk.

• Ročesteras latv.ev.lut.
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). 25. maijā 12:00 
Brāļu kapos Katskiļos dievk. un 
urnu izvade. Prāv. Oļģerts 
Sniedze.

• Saginavas latv.ev.lut.dr.: 
(128 N Elm St.) 18. maijā 13:00 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. R. 
Franklins, dr. sekretāre Vija 
Arins , e-pasts: vijaarins@yahoo.
com 

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

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

Studiju laika sirsnīgs, uzticams draugs, bēgļu ceļu līdzgaitnieks,
 Endzelīna latviešu valodas gramatikasneatlaidīgs aizstāvis,skolotājs, domubiedrs

ALEKSANDRS RŪDOLFS 
HOFMANIS

dzimis 1921. gada 13. janvārī Dobelē, Latvijā,
aizvēris acis uz mūžu 2014. gada 10. maijā Losandželosā

Pēdējās ardievas teic
LĪLIJA ZĪVERTE

MANFREDS ZĪVERTS
ASTRA MOORA
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Mūžībā aizgājis mūsu draugs

JĀNIS RINKUŠS
Dzimis 1937. gada 7. oktobrī Madonā, Latvijā,

miris 2014. gada 19. martā Grand Rapids, Michigan

Dieva mierā aizgājis 
mūsu mīļais vīrs, tēvs un opa

JĀNIS SVENTECKIS
Dzimis 1930. gada 16. aprīlī Makašānu pagastā,

miris 2014. gada 10. aprīlī Indianapolē

Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.
Gaišais, labais nezudīs,
Atmiņās un sirdīs dzīvos

Viņu mīlestībā piemin un sēro
SIEVA MARIJA

DĒLI UN VEDEKLAS ROBERTS UN KELLIE, ĒRIKS UN MĀRA
MEITA UN ZNOTS LINDA UN MIKE KANTNER

MAZBĒRNI ALEKSANDRS, ALYSSA UN AUSTIN

Mūsu filistrs

ILGVARS SPILNERS
Dzimis  1925. gada 12. aprīlī Drabešu  pagastā,

miris  2014. gada 13. martā Klarkstonā, Mičiganā

Sērās viņu piemin
FRATERNITAS  VANENICAS KONVENTS

SĒRO
JAUNATNES DRAUGI

BITĪTE VINKLERS-BLUĶIS, JĀNIS IEVANS, DR. ĢIRTS KAUGARS, IVARS 
LĪCISMAIJA ZADINS-LILLYA, ILONA BALCERS-OBERMILLER 

JUTA GRINBERGS-SAVAGE, VILNIS STRAUTIŅŠ
EGILS VITANDS, IEVA ZADINS

Aizgāja mājās ilggadīgais skautu vadītājs 
un bijušais Skautu pilnvarnieku padomes priekšsēdis

ALEKSANDRS BUDRĒVICS
Dzimis 1925. gada 3. janvārī Rīgā,
miris 2014. gada 11. aprīlī Toronto

Kad ugunskurā
beidz kvēlot ogles... Latviešu skautu kustība

Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadīgā biedre un draudzes locekle

BRITA VILKAS
Dzimusi 1917. gada 17. aprīlī Rīgā,

mirusi 2014. gada 30. aprīlī Boca Raton, Floridā

Dienvidfloridas Latviešu Biedrība
Dienvidfloridas Ev. Lut. Draudze

Labais, ko Tu dari šodien, tiks aizmirsts.
Tik un tā, dari labu!

Francis Trasuns

Skumstam, aizvadot Aizsaules ceļos mūsu

INĀRU LIGITU REŽAIS
1929. – 2014.

Bijušie labdarības fonda „Kristapa Upelnieka fonds” līdzstrādnieki

Nav daudz tādu cilvēku, kas apveltīti ar humora izjūtu, vēl 
mazāk ir tādu, kas spēj likt smieties citiem. Tāds talants bija 
Veltai Ramoliņai un viņas humora caurvītajiem pantiem. 
Mēdz teikt, ka latvieši nav lieli smaidītāji. To liecina arī senās 
fotografijas. Bet nekur nav teikts, ka latviešiem nepatiktu joki 
un nepatiktu par tiem pasmieties.

Veltas Ramoliņas dzīves pievakarē krustojās divi gadu sim-
teņi. Arī viņas dzīvē netrūka krustceļu. Pa tiem ejot, sanāktu 
pat romāns, bet šīs rindas ir veltītas Veltai „rīmju kalējai”.

Bija laiks Bostonas latviešu kopienā, kad Velta bija visur – 
latviešu skolas skolotāja, bērnu nometņu vadītāja, aktīva 
baznīcas, korporācijas, biedrību un kultūrālās norisēs. Šajā 
laikā radās vairums viņas pantu, kas ar humora rīksti iepēra 
bostoniešu sabiedrību. Pantiem bija daudz cienītāju. Viņas 
spalvai pieder Piesaules nometnes himna. Vairākus viņas 
dzejojumus  zīmējumiem bagātinājis Reinis Birzgalis. Tie 
parādījās arī latviešu preses izdevumos. Tad bija vairāku gadu 
posms, kad Velta nejutās aicināta rakstīt. Velta Ramoliņa bija 
dāma šī vārda labākajā nozīmē. Viņa negribēja nevienam 
uzbāzties, gaidīja aicinājumu.

Kad Bostonā viesojās šī laikraksta īpašniece Dace Rudzīte 
un redaktore Ligita Kovtuna, viņām bija tikšanās ar Veltu. Pie 
pusdienu galda viešņas iepazina Veltu kā viesmīlīgu mājas- 
māti un asprātīgu sarunu biedri. Sekoja nopietns aicinājums 
biežāk avīzei sūtīt savus sacerējumus. 

Veltas rakstāmmašīna bija sākusi niķoties, un bija pār-
trūkusi lenta. Viņa iegādājās modernu rakstīšanas techni-
ku. Ar mazmeitas Annelī piepalīdzēšanu apguva tās lieto-
šanu. Šo rindu autoram viņa uzticēja savus nākotnes plā-
nus rakstīt par latvisko skopumu un skaudību. To liktenis 
viņai noskauda.

Neviens nezinās, cik ilgi slimība bija perinājusies. Velta 
nevienam nestāstīja. Nesūdzējās. Pat nelika manīt. Vēl pirms 
nedēļas  palīdzēja pensionāru dāmām virtuvē. Tobrīd, sēžot 
pie viena galda, nebija ne jausmas, ka redzu viņu pēdējo reizi. 
Beigās nelīdzēja pat viena no pasaules labākajām dziedniecī-
bas iestādēm. Divas dienas pirms Mātes dienas, turot sava 
dēla Armanda roku, viņa šķērsoja savas dzīves pēdējo krus-
tojumu.

Daudziem no mums, lasot Veltas Ramoliņas humorā 
dzirkstošos pantus, būs grūti smieties, nenobirdinot pa asa-
rai. Nemeklējot ne gudrus vārdus, ne frazes, vienkārši ir žēl 
un sāp sirds, ka tāda cilvēka kā Veltas vairs nav mūsu vidū. 
Bet ir liels mierinājums. Ļoti iespējams, ka arī mūžībā ir 
humora deficits. Cerēsim, ka tur viņu sagaidīs ar tikpat siltu 
sirdi, ar kādu mēs no viņas atvadāmies.

Ivars Galiņš

KAD SMIEKLIEM PIEJAUCAS ASARAS

Atvadoties no VELTAS  RAMOLIŅAS.
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D I E V K A L P O J U M I

PĒRKU SKAISTU MEŽA 
ĪPAŠUMU LATVIJĀ.

Var ar vecām mājām.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr.: +00371 26794886

e-pasts: destiny77777@inbox.lv

PRIEDAINES  NAMA
IESVĒTĪŠANAS 50 GADU JUBILEJA

Priedainē, sestdien, 31. maijā plkst. 14:00
Tāpat kā 50 gadus atpakaļ, nama iesvētīšanas dienā 

uzstāsies Ņujorkas Latviešu koris,
kuŗam pievienosies koris “Balsis” no Latvijas.

Dienas kārtībā: Svētbrīdis. Filma par nama tapšanu. 
Apsveikumi. Koncerts. Pusdienas.

Dejošana – spēlēs akordionists Bill Aust

Ieejas maksa: Ņūdžersijas Latviešu Biedrības biedriem 
ieeja pret brīvprātīgiem ziedojumiem.

Bērniem līdz 16. gadiem ieeja brīva.
Pārējiem – ieeja $40.00

Pieteikšanās līdz 23. maijam.

Zvanīt: (732) 610-8226; (732) 610-8227 vai
rakstīt e-pastu uz: priedaine@priedaine.com
Informācija mājas lapā: www.priedaine.com

Tālr: 973-746-3075

BŪVDARBI LATVIJĀ
Veiksim kvalitātīvu remontu jūsu īpašumā, no A līdz Z• 
Dzīvokļu rekonstrukcija/renovācija• 
Ēku fasādes darbi un siltināšana• 
Trepju telpu remonts• 

Jānis A. Meija
+ 371 2668 4068      jmeija@yahoo.com

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 18. maijā 10:30 angļu 
valodas dievk. ar dievg.. Bībeles 
stunda. 25. maijā 10:30 dievk. ar 
dievg.. Bībeles stunda.  Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. 
Info: www.seattlelatvianchurch.
org 

. Skenektedijas latv.ev.lut.dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman Str, Schenectady, NY 
12308). 18.  maijā 14:00 Ģimenes 
dienas dievk.,  dz. grāmatas. 
Prāv.O.Sniedze.

• St.Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), Bībeles 
stundas notiek biedrības namā. 
18. maijā 14:00 dievk., kuŗu 
kuplinās Ilmārs Vilmanis. 25. 
maijā 11:00 Bībeles stunda. 1. 
jūnijā 14:00 dievk. 8. jūnijā 
11:00 Bībeles stunda. 15. jūnijā 
14:00 Aizvesto piemiņas dievk., 
kuŗa draudzes ziedojums tiks 
nodots okupācijas mūzejam 
Latvijā. 22. jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda. 29. jūnijā 11:00 Bībeles 
stunda.  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.krist-
bergs@sympatico.ca . Māc. Dr. 
Anita Gaide, tālr,: 905-477-7042, 
e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 
416-920-8491, e-pasts: avotin-
sa@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., vasaras mēnešos 
dievk. 10:00. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. 18. maijā 11:00 
latviešu skolas izlaiduma dievk. 
un sarīkojums. 25. maijā 10:00 
dievk. ar Sv.vakarēdienu. Pie 
kafijas galda maija jubilāru sveik-
šana. 30. maijā 20:00 koncerts 
„Balsis”, rīko LOV. 1. jūnijā 
10:00 Debesbraukšanas d. dievk.. 
4. jūnijā 19:30 Padomes sēde. 6. 
jūnijā 19:00 Meditācijas vakars. 
8. jūnijā 10:00 Vasarsvētku 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. Prāv. 
Anita Vārsberga Pāža. Tālr. baz-
nīcā: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net . Info: 
www.dcdraudze.org 

. Vilimantikas latv.ev.lut.dr.: 
(76 Windham Rd, Willimantic, 
CT). Diak. Indriķis Kaņeps, dr.
priekšn. Vija Bachmuts, tālr.: 
860-644-3268.

. Vilmingtonas latv.ev.lut.dr.: 
Good Shepherd baznīca (1530 
Foulk Road (Rt261), Vilmington). 
18. maijā 15:00 dievk.

• Ziemeļkalifornijas latv.lut.
dr.:

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco).

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

Oaklande Ressurection Luth. 
Church( 397 Euclid 
Ave,Oakland).

Burlingema, Labā Gana baznī-
ca( 301 Burlingame Ave)

 24. maijā 13:00 dievk. 
Sakramento, pie Ilzes Tauriņš-
Barron( 8522 Seoul Ct, Antelope, 
CA 95843), tālr.: 916-729-8522. 
Dievk. piedalīsies LELBĀL archi-
bīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 
25. maijā Sanfrancisko 11:00 
iesvētību dievk., kuŗā piedalīsies 
LELBĀL archibīskaps Elmārs 
Ernsts Rozītis. Info: www.
zkldraudze.wordpress.com . Dr.
sekretāre Una Veilande, tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-

lande@gmail.com
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 

un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us , vēlā-
kais-svētdienās.

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

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvijas hokeja 
izlase sāk ar 
uzvaru pār 

somiem
Latvija –Somija 3:2 (1:1, 0:1, 

2:0). Baltkrievijas galvaspilsētā 
sākušās Pasaules hokeja meis-
tarsacīkstes. Latvijas izlase sa -
censības uzsāka pret titulēto 
Somijas vienību un sagādāja 
sensāciju, laužot nepatīkamu 
tradiciju sākt gada svarīgāko 
turnīru (neskaitot Soču Olim-
piskās spēles) ar zaudējumu vai 
neizšķirtu. Šoreiz uzvara ar 3:2.

FLatvijas izlase pēc neveik-
smīgas epizodes nonāca iedzi-
nējos, kad Rodrigo Laviņa no 
vārtu priekšas prom raidītā ripa 
trāpīja pa kāju Salomeki um ieli-
doja vārtos. Tomēr mūsu  hoke-
jisti ātri panāca izlīdzinājumu, 
kad septītā minūtē ātrā uzbru-
kumā Daugaviņš ieslidoja zonā 
un aizsarga aizsegā ar metienu 
no zonas vidus pārspēja vārtsargu  
Rinni. Pirmajā trešdaļā savaino-
juma pēc laukumu bija spiests 
pamest uzbrucējs Juris Štāls. kurš 
spēlē vairs neatgriezās.

Pēc pārtraukuma arvien kar-

noteikta nevis vakarā, bet pus-
dienā. Pēc graujošām uzvarām 
1997. un 1998. gada Pasaules 
meistarsacīkstēs (8:0 un 5:0) 
nākamajos piecos gados mūsu 
hokejisti tikai reizi spējuši pie-
veikt vāciešus, un tagad šo ne -
veiksmju seriju turpināja. Līdzīgi 
kā  pret somiem mūsu hokejisti 
divreiz nonāca iedzinēju lomā 
un abas reizes izdevās rezultātu 
izlīdzināt. Pēc divām trešdaļām 
rezultāts bija 2:2, un viss izšķīrās 
pēdējā spēles posmā. 

Notika līdzvērtīgu pretinieku 
spēkošanās. Pavērsiens notika 
56. minūtē, kad Pujacs, cenšoties 
apturēt sāncensi izgājienā pret 
Gudļevski, pārkāpa noteikumus, 
par ko galvenais arbitrs piešķīra 
soda metienu. Openheimers rai-
dīja ripu vārtos starp Gudļevska 
kājsargiem – 2:3. Galvenais tre-
neris Teds Nolans nolēma nomai-
nīt Gudļevski pret sesto laukuma 
spēlētāju, lai panāktu līdzsvaru, 
bet vācieši prasmīgi aizsargājās, 
gūstot otro uzvaru turnīrā.

Par labāko spēlētāju Latvijas 
komandā tika nosaukts Miķelis 
Rēdlichs.

Pēc Latvijas hokeja izlases zau-
dējuma Vācijas vienībai izlases 
galvenais treneris Teds Nolans 
pretēji saviem ieradumiem  to -
mēr kritizēja tiesnešu lēmumus 
– viņš apšaubīja Latvijas koman-
dai liktenīgā soda metiena pa -
matotību un arī vāciešu otro 
vārtu guvumu. Nolana ieskatā 
spēles likteni jāļauj izšķirt uz 
ledus esošajām vienībām. Četras 
minūtes pirms spēles beigām 
tiešām bija Vācijas komandas 
hokejista klupināšana, „bet šau-
bos, ka bija jādod „bullītis”. Viņš 
arī uzsvēra, ka otros vārtus Vā -
cijas izlase guva jau pēc tam, kad 
tās spēlētājs atradās   aizmugurē, 
tāpēc tie nebija jāieskaita. „Izjūtu 
milzu vilšanos par tiesnešu lē -
mumiem, kas  nav attiecināmi uz 
spēles reālām situācijām,” sacīja 
Nolans. Treneris kopumā ar ko -
mandas sniegumu ir apmie-
rināts, īpaši pēc aizvadītās smagās 
spēles ar Somiju.

Grupas spēļu turpinājumā Lat-
vijas hokejistiem līdz 20. maijam 
vēl jātiekas arī ar Kazachstānas, 
ASV, Krievijas, Baltkrievijas un 
Šveices vienību. Četras spēcīgā-
kās grupas vienības no šī as -
toņnieka iekļūs ceturtdaļ finālā.

*

Plūdmales 
volejbolisti uzvar 

Meksikā un 
Turcijā 

Meksikā notika plūdmales 
volejbolistu turnīrs Puerto Val-
larta Open. Lieliski spēlēja mūsu 
duets Aleksandrs Samoilovs/
Jānis Šmēdiņš. Priekšsacīkstēs 
viņi ar 2:0 (21:8, 21:11) uzvarēja 
Meksikas duetu Revueltu/ Val-

desu un ar 2:0 (21:13, 21:14) - 
ķīniešus Čeņu/Li, nodrošinot 
vietu play off kārtā. Turpinājumā 
mūsu volejbolisti pārspēja 
vāciešus Ditelbachu/Korengu – 
2:0 (21:17 un 21:17) un finālā ar 
2:0 (21:19, 21:15) - italiešu dvīņ u-
brāļus Paolo Ingroso un Mateo 
Ingroso, izcīnot pirmo vietu.

Cits mūsu duets Mārtiņš 
Pļaviņš un Aleksandrs Solovejs  
triumfēja Turcijas pilsētā Antaljā 
Satellite serijas turnīrā. Finālā 
Latvijas sportisti ar 3:1 (11:15, 
15:10, 17:15, 15:11) pieveica 
Austrijas duetu Dopleru/Horstu.

Ruslans Sorokins/Edvarts 
Bui  vids pirmajā spēlē ar 2:0 
(21:18, 21:13) pārspēja vāciešus 
Ditelbachu/Korengu, bet pēc 
tam ar 0:2 (16:21, 17:21) zaudēja 
austriešiem Vinteram/Petut šni-
gam un ar 0:2 (18:21 un 22:24) - 
brazīliešiem Hevaldu/De Pau-
lam. Tādējādi ar vienu panākumu 
trīs spēlēs Sorokins/Buivids 
ierin dojās pēdējā, ceturtajā vietā 
apakš   grupā. Posma kopvēr tē-
jumā viņiem dalīta 25. vieta.

Jurčenko 
sudraba medaļa
Brīvā stila cīkstonis Alberts 

Jurčenko Bulgārijā izcīnīja sud-
raba medaļu Eiropas kadetu 
meis  tarsacīkstēs. 

Vienīgo zaudējumu svara 
katē gorijā līdz 69 kilogramiem 
Lat vijas sportists cieta finālā ar 
2:10 pret Dibirgadžijevu no 
Krievijas. Pērn kadetu Pasaules 
meis tar sacīkstēs Jurčenko kļuva 
par bronzas medaļnieku, bet 
Eiropas kadetu meistarsacīkstēs 
dalīja 5. vietu.

Teniss
Ernests Gulbis Madrides Mas-

ters turnīra pirmajā kārtā trijos 
setos ar 7:6 (7:5), 3:6, 6:2 uzvarēja 
Polijas tenisistu Ježiju Janoviču, 
pēc tam ar 6:3 un 6:4 revanšējās 
Ukrainas tenisistam Dolgopo-
lovam par iepriekš Mon   te karlo 
piedzīvoto zau dējumu un iekļuva 
turnīra trešajā kārtā. Astot daļ-
finālā Gulbis ar 6:3, 6:4 pārlie-
cinoši apspēlēja chorvatu Čiliču. 
Tomēr ceturtdaļfinālā Ernestam 
neveicās, - viņš ar 6:7 (3), 3:6 
zaudēja spānim Ferreram. 

Nākamajā turnīrā Romā Gulbis 
1. kārtā uzvarēja.

Volejbols
Latvijas dāmu volejbola izlase 

ar uzvaru pret Norvēģiju Zvied-
rijā sākusi Eiropas meistarsacīkšu 
kvalifikācijas turnīru, ar 3:1 
(25:23, 20:25, 26:24, 25:22) 
pārspējot Norvēģijas vienību. 

Zem basketbola 
groziem

■ Latviešu basketbolists Kris-
taps Valters šo sezonu Turcijas 
meistarsacīkstēs beidza ar 31 
gūtu punktu, palīdzot Ankaras 
Kolejliler vienībai savā laukumā 
ar 99:64 pārspēt Karšijakas Pinar. 
Valters laukumā pavadīja 27 
minūtes un desmit sekundes, ar 
31 gūtu punktu kļūdams par 

spēles rezultātīvāko basketbolistu.
■ Ojārs Siliņš Italijas kluba 

Reggio Emilia sastāvā  kļuvis par 
Eiropas Izaicinājuma kausa 
ieguvēju. Reggio Emilia finālā 
Boloņā ar 79:65 pārspēja Krievijas 
klubu Ļubercu Triumf.

Futbols
Latvijas futbola izlase FIFA 

rangā ir 109. vietā. Mariana 
Pachara vadītās izlases kontā 
šobrīd ir 273 reitinga punkti. 
Nākamā  oficiālā spēle mūsu 
vienībai būs Liepājā Baltijas 
kausa izcīņas turnīrā  29. maijā 
pret Igaunijas komandu.

SOK diskvalificē 
Freibergu

Starptautiskā Olimpiskā komi-
teja (SOK) pēc visu dokumentu 
saņemšanas un izanalizēšanas 
nolēmusi no XXII Soču Ziemas 
olimpiskajām spēlēm diskvalificēt 
Latvijas izlases hokejistu Ralfu 
Freibergu, kas olimpiadas laikā 
tika pieķerts dopinga lietošanā. 
Līdz ar to Freibergam atņemts 
diploms par dalību Soču Olim-
piskajās spēlēs un par izcīnīto 
astoto vietu hokeja turnīrā.

Sporta dejas
Latvijas vicečempioni sporta 

dejās Everts Gulbis un Elīna 
Kalvāne Maskavā Eiropas meis-
tarsacīkstēs jauniešiem (16-18 
g.) desmit dejās 25 pāŗu kon-
kurencē izcīnīja augsto ceturto 
vietu. Viņiem pavisam nedaudz 
pietrūka līdz godalgotajam trij-
niekam.

Pērn kontinenta meistar sa-
cīkstēs Everts ar Elīnu izcīnīja 12. 
vietu. Šogad viņi ir progresējuši, 
tāpēc iekļūšana fināla sešiniekā 
nebija pārsteigums. 

gadus vecāko Spānijas tenisisti 
Ivonni Kavalli-Reimersu, ar kuru 
iepriekš vienspēlēs nebija tiku-
sies.

Ostapenko sesto uzvaru karjerā 
guva Starptautiskās Tenisa fede-
rācijas (ITF) sākuma līmeņa tur-
nīrā Italijā, Santamargaritā di 
Pulā. Aļona palika nepārspēta 
tre  šo reizi četrās nedēļās. Izšķi-
rīgajā cīņā par titulu Ostapenko 
trijos setos ar 4:6, 7:6 (7-1), 6:3 
uzveica mājinieci Alisi Balduči, 
bet iepriekš ar četrām uzvarām 
nodrošināja dalību finālā. Pār-
spējot Balduči, kuŗa Sieviešu 
Tenisa asociācijas (WTA) reitingā 
ir 380.vietā, Ostapenko nodro-
šināja 12 punktus rangā. Viņa 
pasaules rangā ir 635. vietā, taču 
pēc uzvaras punktu ieskaitīšanas 
pirmo reizi iekļūst sestajā simtā.

Vindsērfings
Portugalē risinājās Pasaules 

meistarsacīkstes vindsērfingā 
Formula klasē, kuŗās startēja 43 
sportisti no 17 valstīm un trim 
kontinentiem. Labu panākumu 
guva Latvijas burātājs Jānis 
Preiss, izcīnot sesto vietu. Uzva-
rētājs tika noteikts 12 braucienu 
summā, bet papildus sestajai 
vietai Preiss ieguva trešo poziciju 
meistaru grupā, kur sacentās 
sportisti vecāki par 35 gadiem.

Savukārt jauniešu grupā 
triumfēja Raimonds Zelčs, kas 
kopējā ieskaitē viņam deva 32. 
pozīciju. Otrā vietā ierindojās  
Kristaps Keidāns, kopvērtējumā 
- 35.vietā.

*

Latvijas 
triatlonistiem 

panākumi 
Spānijā

Divi Latvijas pārstāvji aiz-
vadītajā Ironman 70.3 triatlona 
distancē spēja finišēt ātrāk par 
piecām stundām. Arī vienīgā 
sieviete no Latvijas rādīja atzīs-
tamu sniegumu.

Sacensībās starp 3,5 tūkstošiem 
triatlonistiem piedalījās četri 
pārstāvji no Latvijas, no kuŗiem 
visātrāk finišu sasniedza Roberts 
Lukša. Viņš pēc 1,9 kilometru 
peldēšanas posma (29min38s) 
atradās 400. vietā, taču pēc tam 
savu sniegumu tikai uzlaboja. 90 
kilometru velosegments aizņēma 
divarpus sutndas (2h37min36s), 
kas deva iespēju pacelties uz 275. 
vietu pirms skriešanas. Pusma-
ratons tika pieveikts pusotrā 
stundā (1h30min29s) un finišā 
izcīnīta 167. vieta ar kopējo 
rezultātu 4.45:33. Arī Maksims 
Zagorujko (4.53:43) spēja piev-
eikt grūto distanci ātrāk par 
piecām stundām, savukārt Kris-
taps Mors ar re  zultātu 5.44:25 
finišēja stundu vēlāk nekā 
Roberts Lukša. Četras minūtes 
ātrāk finišēja vienīgā dāma no 
Latvijas. Olga Lukša Maljorkā  
distanci pieveica ar re  zultātu 
5.40:20 un ierindojās 139.vietā 
starp vairāk kā 600 fi  nišējušām 
sievietēm.

 

Spēles moments pret somiem

stāk kļuva pie Somijas izlases 
vārtiem, un Rinnem atšķirībā no 
Masaļska darba netrūka. Latvijas 
valstsvienība pēc trim pretinieku 
noraidījumiem ilgstoši spēlēja 
vairākumā, tomēr Rinne noturēja 
somu aizsardzības pēdējo līniju. 
Savukārt ziemeļnieki izmantoja 
savu iespēju vairākumā, un ar 
otrajā trešdaļā pirmo metienu pa 
Masaļska vārtiem Mantila vēlreiz 
izvirzīja Somiju vadībā. Izlī-
dzinājumu Latvijas hokejisti 
panāca pēdējās trešdaļas vidū 
skaitliskajā vairākumā, kad Sot-
nieka tāls metiens atrada ceļu 
spēlētāju aizsegtā Rinnes vārtos. 
Savukārt Kulda ar tālu metienu 
no zilās līnijas nepilnas astoņas 
minūtes pirms cīņas beigām 
guva uzvaras vārtus.

Par labāko spēlētāju Latvijas 
vienībā atzina Kasparu Dau-
gaviņu. 

Liktenīgais 
pārkāpums ...

Latvija – Vācija 2:3 (1:1, 1:1, 
0:1). Nākamajā spēle Latvijas 
valstsvienībai bija pret Vācijas 
izlasi, kas grupas turnīru sāka ar 
uzvaru pēcspēles metienos pār 
Kazachstānu (2:1). Mūsu vienībai 
pēc spēles ar somiem maz iznāca 
atpūsties, jo sacensība bija 

Aļonas 
Ostapenko 

uzvaras
16 gadus vecā Latvijas tenisiste 

Aļona Ostapenko guvusi vairākas 
uzvaras ITF turnīru finālos. 
Santamargarita di Pulā ITF 
turnīros ar 10 000 ASV dolaru 
balvu fondu Ostapenko spēlēja 
piecas nedēļas pēc kārtas, trijos 
turnīros uzvarot, vienreiz izstā-
joties pusfinālā un vienu reizi 
netiekot tālāk par ceturt daļ-
finālu.

Italijā, Santa Margeritas Di 
Pulas ITF 10 000 serijas turnīrā 
Aļona septīto reizi karjērā uz -
varēja ITF dubultspēļu sacensībās 
kopā ar Nīderlandes tenisisti 
Rozāliju Van Der Hoeku. Piektajā 
finālā viņa sacentās ar piecus 


