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LIELDIENAS ŅUJORKAS SALAS BAZNĪCĀ

Foto no kreisās: Maks un Aleks Von Holt priecājas par atrastām Lieldienu olām. Laila Drulle ar groziņu meklē Lieldienu olas. Seamus Kean O’Hara, kuŗu Lieldienu rītā
kristīja māc. L. Saliņš priecājas par atrastām Lieldienu olām! Pirms Lieldienu olu medībām visi Salas bērni pulcējas pēc dievkalpojuma uz baznīcas kāpnēm. Ēriks
Mazzanobile iededzina Lieldienu altaŗa sveces pirms dievkalpojuma

Pēc gaŗās, aukstās un sniegainās ziemas Ņujorkas draudzes
Salas novada saime Lieldienas
ļoti gaidīja. Tomēr auksts un vējains rīts sagaidīja tautiešus, kuŗi
devās uz mācītāja Laŗa Saliņa
vadīto agro Lieldienu dievkalpojumu Salas baznīcā. Bija daudz

INESE RAUBIŠĶE

apmeklētāju, sevišķi bērnu, jo
kristīja Joe un Ilzes Grendzes O’Haras dēlu Seamus Kean O’Hara.
Dievkalpojumu kuplināja mācītāja Laŗa Saliņa māsas Laila un Lolita Saliņas ar skaistām Lieldienu
garīgām dziesmām.
Ēriks un Katarīna Mazzanobile

rīkoja bērniem Lieldienu olu medības. Viņi iepriekšejā vakarā bija pildījuši un jau agri Lieldiena
rītā paslēpuši lielās, krāsainās
olas, pilnas ar konfektēm, baznīcas dārzā vislabākajās vietās, jo
paši tikai pirms dažiem gadiem
šādas olas bija meklējuši. Lielie

un mazie bērni pulcējās uz baznīcas trepēm pēc dievkalpojuma,
lai visi reizē sāktu meklēt ar šokolādi pilnās olas. Tad nu bērni
devās uz visām debess pusēm
meklēt Lieldienu olas. Vecākiem
un draudzes locekļiem bija liels
prieks noskatīties, kā bērni prie-

cājas, meklējot Lieldienu olas
baznīcas territorijā...
Pēc olu medībām visi Salas baznīcas ļaudis devās mājās uz
Lieldienu brokastīm, priecājoties, ka tik daudz skaistu latviešu
bērnu bija baznīcā šai Lieldienu
rītā.

Otrās Lieldienas Brīvdabas mūzejā Rīgā

ir sarkans ar sudraba acīm? Kā
meitas zīlējušas, izmantojot
olas, un ar kādu ziņu viņas
dāvājušas puišiem rakstainus
cimdus? Etnografe pastāstīja
arī par citu tautu Lieldienu
parašām un deva iespēju ieskatīties īpašā groziņā, lai
uzminētu, no kuŗām valstīm
nākušas dažādas krāsotas Lieldienu olas (Polijas, Slovākijas,
Slovēnijas, Igaunijas, Dienvidafrikas Republikas, Francijas
utt.). Savukārt praktiskajā nodarbībā “Lai es būtu tik lokana/ Kā vītola žagariņš!” ar
tradicionāliem paņēmieniem
tika veidoti pavisam netra- Meitenēm jaunas “pavasaŗa frizūras”
dicionāli rotājumi. No izplaucētiem bērzu zariem katrs
varēja pagatavot savdabīgu galvas rotu jeb matus vai arī putnus, veiklākie putnus varēja
veidot no linu aukliņām vai
Laika redakcija un nepārsteigs un netraucēs
dzijas. Kad Kurzemes sētas
dzīvojamās mājas istaba bija izdevēji no sirds atvai- ierasto ritmu. Lai mums
jau apmeklētāju pārpildīta,
visiem veicas!
talkā nāca “Sidrabdanča” de- nojas Jums par neērtīLūdzam Jūs uzreiz
jotāji, lai daļu no daudz- bām sakarā ar avīžu
skaitlīgās publikas kādu brīdi piegādi. Vienlaikus patei- ziņot, ja kārtējais laikpievērstu rotaļām un dejām.
Patīkami, ka Lieldienu nori- camies par Jūsu saprat- raksta numurs parastajā
ses uzrunāja un iepriecināja ne ni, pacietību un uzticību laikā nav pienācis –
tikai mūsu pašu tautiešus, bet
mēs Jums to nekavēarī viesus no Somijas, Francijas, Laikam! Cerams, ka techItalijas,Vācijas, Krievijas un niskās problēmas, kas joties nosūtīsim un
RLB Folkloras komisija “Sprīdīša skola” un deju kopas Ķīnas… gan piegušos, gan bija radušās, vairs mūs ziņosim Pastam.
bērnus.
“Sidrabdancis” ļaudis

Lieldienu laiks Latvijas
Etnografiskajā brīvdabas mūzejā (vecākajā brīvdabas mūzejā
Eiropā) noritēja labestībā un
gaišās ģimeniskām noskaņās.
Pirmajās Lieldienās apmeklētāju
skaits pārsniedzis četrus tūkstošus, un ne mazāks tas bija
arī nākamajā dienā.
Otrajās Lieldienās rīta cēliens
vēl bija klusāks, bet tad jau no
pēcpusdienas pie kasēm rindojās apmeklētāji, tie pulcējās
pie amatnieku galdiem, aplūkoja un iegādājās viņu piedāvātos darbus. Bet īpašu interesi
gan pieaugušajiem, gan bērniem raisīja rosīgā darbošanās

Kurzemes sētā. Šeit Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas “Sprīdīšu skolas” nodarbību vadītājas Margita Poriete un Indra Čekstere kopā ar
Siguldas deju kopas “Sidrabdancis” dalībniekiem interesentus iesaistīja Lieldienu tradicijām veltītās teorētiskās un
praktiskās nodarbībās. Etnografe Indra Čekstere savas
nodarbības “Zinu, zinu, bet
neteikšu” jēgu atklāja ar mīklām, izteicieniem, jautājumiem,
ticējumiem utt., kas saistīti ar
Lieldienām. Piemēram, vai zināt, kur zaķis lec, kad gadu
vecs, vai – kas Lieldienu laikā
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2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00;
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
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.
Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701
e-pasts: LaiksDSR@aol.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!

LASĪTĀJU BALSIS
Vēl par Kārli
Streipu

izsakot viņa objektīvos vērojumus
un domas. Novēlu Kārlim Streipam veiksmīgi turpināt vērtīgo
darbu!
Gribu pateikties Kārlim StreiMaija Zīle,
pam par viņa aizvien augsta līEast Lansing, Mičiganā
meņa rakstiem laikrakstā Laiks.
Viņš tiešām ir izcils žurnālists ar
Kas tā par pilsētu?
dziļu, inteliģentu un skaidru
izpratni ne tik vien par polītiku
Latviešiem ir pieņemts svešLatvijā, bet arī ASV un citur pa- valodu vārdus, ieskaitot pilsētu
saulē. Kārļa Streipa rakstus ar- nosaukumus, pārtulkot latviski.
vien rūpīgi izlasu. Un arvien es- Mūsdienās daudzi Amerikas latmu gandarīta par šī žurnālista vieši runā un arī raksta angļu
pasaules vērienu un stāju, kas ir valodā, un, var gadīties, vēlas innelokāma un citu neiespaidota, formāciju papildināt vietējā

J. Riekstiņš
Vestleikvilidžā
(Westlake Village, Ca)

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)

(30623 W 12 Mile Rd, Farmington biļetes par pazeminātu cenu.
Info: Laila Gansert, tālr.: 856Hills MI 48334)
Kolorado Latviešu kultūras
18. aprīlī lietoto mantu tirdziņš. 905-7543.
centrs (10705 West Virginia Ave, FILADELFIJA (PA)
MASAČŪSETA
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības
Labyrinth Choir CD koncerts
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303The Hearth of Music
986-5337 vai 303-913-8081. telpās (531 North 7th St)
18. aprīlī 16:00 biedrības mēProfesionālais koris dziedās
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu
deju grupa, 20:30 notiek koŗa mē- nešsapulce. Pēc tam aicinām bied- dziesmas no pirmā CD: Brahms,
ģinājums.
rus apmeklēt Biedrības īrnieka Ellington, Dambis; arī EšenEgoPo teātra izrādi ’’The Hairy valda dziesma ’’Zvaigznes’’. Koŗa
DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. Ape’’. Izrāde sāksies 20:00 un vadītāja Dr.Anita Kuprisa; korī
dr. Sabiedrisko notikumu ēkā FBLB biedriem būs iespēja pirkt dzied Mārtiņš Aldiņš un Krisīte
Skare.
IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
Notiks 3 koncerti, katrs atsevišķā vietā. Biļetes pie ieejas: $20/
pens.,stud. $15. CD varēs nopirkt
par $15.
A. JANSONS
25. aprīlī 19:30 St.John the Ev73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605
angelist baznīcā (9 Glen Rd, Wellesley, MA).
Runājam latviski:
Runājam angliski:
26. aprīlī 16:00 First Parish (7
201-944-1273
1-866-944-1273
Harrington Rd, Lexington, MA).
The Hearth of Music. Ieeja $20;
e-pasts: jansonsa@gmail.com
ziedojums mūzikas programmai.
3. maijā 19:30 Trimdas draudze
(58 irving St, Brookline, MA)
Info:
www.labyrinthchoir.
LATVIJA – 2015
org/508-482-2453,
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu
labyrinthchoir@gmail.com

AIREX - AVE SOL TRAVEL

ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

VYTIS
TOURS
th

40-24 235 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

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem
BEACHES kūrortā vai bez bērniem pie SANDALAS.
Viena cena (All Inclusive)

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: ____________________________

valodā. Dažreiz oriģinālo vārdu
ieliek iekavās, bet ne vienmēr.
Piemēram, pirms kāda laika bija
raksts, kuŗā minēta Dienvidkalifornijas pilsēta Palovēre. Dienvidkalifornijā esmu dzīvojis 50
gadus, un Palovēres pilsētu nepazīstu. Meklēju Google, un beidzot
noskaidrojās, ka Palovēre taču ir
Palos Verdes. Lūdzu, turpiniet
oriģinālos nosaukumus likt iekavās aiz latviskā nosaukuma!

SARĪKOJUMI /DIEVKALPOJUMI

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

2015. gada 11. aprīlis – 17. aprīlis

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666
6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707
e-pasts: rigaven@aol.com

ŅUJORKA (NY)

Alice Tully Hall- LINCOLN
CENTER 1941 Broadway (W
65th St, between Broadway&
Amsterdam Ave).
9. aprīlī 19:00 Valsts akadēmiskais koris ’’LATVIJA’’ /
Latvian National Choir/ - Voices
from the Baltic Shore. Diriģents
Māris Sirmais. Programmā –
latviešu,igauņu, lietuviešu un citu
komponistu kormūzika. Biļetes:
$20; www.lincolncenter.org vai
pie kases. Info: 212-721-6500,
www.koris.lv, www.eu2015.lv
Jerome Robbins Theater- BARYSHNIKOV ARTS CENTER (450
West 37th St (starp 9.un10.Ave),
New York,NY10018)
11. aprīlī 20:00 Valsts akadēmiskais koris ’’LATVIJA’’/
Latvian National Choir/. Diriģents Māris Sirmais. Programmā – latviešu, igauņu un
lietuviešu koŗmūzika. Biļetes:
$20; www.bacnyc.org, tālr.: 866811-4111. Info: www.bacnyc.org,
www.koris.lv, www.eu2015.lv
Koncerts ir iekļauts Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē publiskās diplomātijas
un kultūras programmā.
Zankel Hall –CARNEGIE HALL
(881 Seventh Ave, New York, NY
10019)
15. aprīlī 19:30 ARTEMIS stīgu
kvartets ar vijolnieces Vinetas
Sareikas piedalīšanos. Programmā- Pēteŗa Vaska 5.stīgu kvartets,
(turpināts 17. lpp.)
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Richarda Zariņa piemiņas fonds turpina darbu

ĒRIKS JĒKABSONS
Jau pusotru gadu Latvijā un
Latvijas Universitātē Rīgā sekmīgi darbojas ilggadīgā Ņujorkas
latviešu draudzes mācītāja
Richarda Zariņa piemiņas fonds,
ko 2013.gadā izveidojuši viņa
ASV dzīvojošie bērni – Antra,
Bertrams un Kristaps Zariņi.
Minētā fonda mērķis ir sniegt
atbalstu LU vēsturniekiem Latvijas vēstures sarežģīto jautājumu
izpētē un vēstures zinātnes attīstībai kopumā (sīkāk par Richardu
Zariņu un fonda izveidi sk.:
Laiks. 2013. 30. nov.). Īpaši nozīmīgs minētais atbalsts ir apstākļos, kad zinātnes un vēstures
izglītības stāvoklis Latvijā ir sarežģīts un valsts financiālais atbalsts zinātniekiem un pasniedzējiem – niecīgs. Fonds nodibināts vēstures studiju atbalstam,
neraugoties uz to, ka fonda
izveidotāju profesionālā darbība
saistīta ar citu jomu – medicīnu.
Iemesls tam ir Trimdas sabiedrībā kopumā un Zariņu ģimenē
īpaši pastāvošā izpratne par vēstures jautājumu nozīmīgumu
Latvijas valsts un sabiedrības
dzīvē. Jāpiezīmē, ka fonda izveidošana ir pirmais gadījums, kad
izveidota pastāvīga institūcija
tieši vēstures studiju un zinātnes
atbalstam Latvijā.
Pusotra gada laikā ar nozīmīgu
fonda atbalstu jau ir izdotas
vairākas grāmatas (2014.gadā iznācis Inetas Lipšas darbs „Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā,
1914.-1939”, bet šogad Harija
Tumana grāmata „Varoņi un vaARCHIBĪSKAPS
ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS

Inetas Lipšas darbs „Seksualitāte
un sociālā kontrole Latvijā,
1914. - 1939”

Harijs Tumans ar savu grāmatu

ronība Senajā Grieķijā”). Abas
grāmatas ir izpelnījušās ļoti augstu recenzentu un sabiedrības
novērtējumu, jo abos gadījumos
autori pievērsušies jautājumiem,
kas Latvijas vēstures zinātnē līdz
šim vispār nav skatīti (profesora
H. Tumana darbs būs ne tikai
neatsverams palīgs Latvijas studentiem un interesentiem, bet,
tāpat kā I. Lipšas darbs, izpelnīsies arī starptautisku ievērību).
A. Lipšas monografijas uzmanības centrā atrodas seksualitāte
un tās sociālā kontrole laikposmā
no Pirmā līdz Otrajam pasaules
kaŗam, t. i., no 1914. līdz 1939.
gadam, ciktāl tā izpaudās Latvijas
iedzīvotāju publiski fiksētajos
priekšstatos un uzvedībā. Šajos
25 gados seksuālās kultūras ietek-

mēja gan militārie konflikti –
Pirmais pasaules kaŗš un Latvijas
Neatkarības kaŗš, gan polītiskās
iekārtas – patvaldība Krievijas
impērijā, parlamentārā demokrātija un autoritārais režīms
Latvijas Republikā. Pētījums vēstī par to, kā Latvijas iedzīvotāji
pieredzēja "pareizo" un "nepareizo" seksuālo uzvedību no pretējā
dzimuma seksualitātes līdz
viendzimuma seksualitātei, kā attiecīgajos priekšstatos ietvēra
miesu un mīlestību, bet uzvedībā – kultūras ieradumus no
"meitās iešanas" līdz prostitūcijai.
Tas rāda viņu pieredzi laulības,
tās reformēšanas un šķiršanas lietās, seksuālo zināšanu komunikācijā un reproduktīvo prakšu
ieteikšanā, kā arī centienus šos da-

žādos seksualitātes aspektus disciplinēt vai pretēji – liberalizēt.
Savukārt H. Tumana darbs ir
pirmais latviešu valodā tapušais
oriģinālais pētījums par Senās
Grieķijas vēsturi un kultūru, kas
piedāvā pilnīgi jaunu nestandarta skatījumu. Šis darbs ir
domāts visiem, kas spēj lasīt ne
tikai ziņas un izklaides informāciju, bet arī grāmatas. Teksts
ir viegli lasāms, un nav vajadzīgas
priekšzināšanas Senās Grieķijas
vēsturē, lai to saprastu. Viss lasītājam nepieciešamais tiek pateikts
un paskaidrots atsaucēs.
Izdošanai ar fonda atbalstu tiek
gatavotas vēl vairākas grāmatas
(Neiburgs Uldis "Latvijas pretestības kustība un Rietumu sabiedrotie 1943. - 1945. gadā", grāmata tiks
izdota š. g. rudenī; Jēkabsons
Ēriks "Latvijas un ASV attiecības
un Amerikas palīdzības organizāciju darbība Latvijā 1918.-1922.
gadā", tiks izdota 2016.gadā). LU
doktorante Ineta Didrihsone, sagatavojot apkopojošu grāmatu
par Richarda Zariņa dzīvi un darbību (izmantojot arī viņa Ņujorkas
draudzē nolasīto sprediķu ierakstus), pētnieciskos nolūkos apmeklēja Stanforda universitātes bibliotēku Kalifornijā, kur glabājas R.
Zariņa personiskais archīvs (grāmata tiks izdota šogad un tai būs
nozīme ne tikai Latvijas un latviešu Trimdas vēstures, bet arī
Latvijas teoloģijas zinātnes attīstības kontekstā).
Katrā akadēmiskajā gadā ar LU
Fonda starpniecību tiek piešķirta

fonda stipendija maģistratūras
studiju pēdējā gada studentam
studiju darba noslēgumam, turklāt iepriekšējā gadā maģistra
darbu spīdoši aizstāvēja Inna Gīle ("Latvijas kaŗa medicīna Neatkarības kaŗa laikā 1918.-1920.
gadā"), uzreiz sekmīgi iestājoties
LU doktorantūrā, bet šogad stipendiju saņem Lelde Zemberga,
izstrādājot darbu „Latvijas delegācijas darbība Parīzes Miera
konferencē 1919. gadā”. Abas temas līdz šim bijušas praktiski
nepētītas, turklāt abas studentes
publicējušas arī vairākus zinātniskus rakstus, norādot, ka tie
tapuši ar Fonda atbalstu.
Pateicoties fonda piešķirtajiem
līdzekļiem, vairāki LU Vēstures
un filozofijas fakultātes Vēstures
nodaļas pasniedzēji ir varējuši
piedalīties ar referātiem par Latvijas vēstures jautājumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs Ukrainā, Polijā, Vācijā un citur.
Kopumā Richarda Zariņa
piemiņas fonda darbība Latvijā ir
ļoti nozīmīga, sniedzot atbalstu
Latvijas vēsturniekiem, kāds līdz
šim bijis grūti iedomājams.
Tādējādi tiek iemūžināta arī Ņujorkas draudzes mācītāja Richarda
Zariņa un Trimdas piemiņa
kopumā, vienlaikus spilgti apliecinot mūsdienās Rietumos dzīvojošo latviešu dziļo patriotismu un
izpratni par nepieciešamību sniegt
atbalstu dzimtenes vēsturniekiem
mūsu kopējās vēstures izpētē.

Tuvojas archibīskapes konsekrācija
Nu jau atlicis mazāk nekā
mēnesis līdz šī gada 19. aprīlim,
kad Milvokos Mount Zion luterāņu baznīcā 12012 W North
Ave plkst. 14 paredzēta Laumas
Zušēvicas konsekrācija bīskapes
amatā, ar amata apzīmējumu
archibīskape. Ikkatrs ir laipni aicināts piedalīties šajā vēsturiskā
notikumā. Mēs ar prieku sagaidām viesus no citām zemēm un
baznīcām, un cerams, jo daudzus
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draudžu locekļus no tuvienes un
tālienes. Pēc dievkalpojuma būs
pieņemšana Baznīcas lejas stāva
telpās, uz kuŗu ir ielūgts ikkatrs,
kas mērojis ceļu, lai kopā izlūgtos
Dieva svētību mūsu Baznīcas
turpmākai vadītājai.
Daži norādījumi ir nepieciešami, lai svinības izdotos. Lūdzam
ievērot, ka daudziem nebūs iespējams teikt mutvārdu apsveikumus. Toties būsim pateicīgi un

priecīgi par rakstiskiem apsveikumiem. Ierosinām tos jau iepr iekš iesūtīt organizātorei Tijai
Abulai (tabuls@att.net) vai uz adresi
2910 Pomona Ct, Brookfield, WI
53005 USA. Ir paredzēts šos apsveikumus sakopot, lai ar tiem
varētu iepazīties visi klātesošie.
Ja kāds būtu vēlējies sveikt ar
ziediem, lūdzam ziedu vietā ziedot LELBĀL Misijas fondam,
kuŗu pati Lauma Zušēvica iero-

sinājusi izveidot, lai arī ārpus
budžeta šaurām iespējām varētu
segt izdevumus sevišķi to daudzo
latviešu uzrunāšanai un garīgai
aprūpei, kas devušies uz ārzemēm. Čekus, lūdzu, rakstīt uz
LELBĀL Misijas Fondu un nosūtīt LELBĀL kasierim Ivaram
Petrovskim 5239 E Woodmeade
Ct SE, Ada, MI 49301, USA.

NESAKI NE JĀ, NE NĒ, NE MELNS, NE BALTS

Uz perfekto pasauli
cerot
Arī dzīvē notiek kā spēlītē. Ir
periodi draudžu, sabiedrības un
personīgās attiecībās, kad dominē
pelēcīgums. Kad noteiktības vietā atskan tādi teicieni kā „Es esmu dzirdējis, man stāstīja, pats
neesmu bijis klāt, bet, cik saprotu, lasīju vienā e- pastā” un līdzīgi.
Kad fakti nav nepieciešami, lai
runātu par patiesībām. Ir teiciens,
ka mēs nedzīvojam perfektā pasaulē. Mani tas skumdina, bet es
neesmu iedomīgs, varu pieciest
citu kļūdas. Nav jau glīti, bet
reizēm pat var par citu kļūdām
pasmieties. Mani arī nepārliecina
parādu atlaišana un grēku piedošana. Domāju, ka parādi jāat-

maksā un par grēkiem jāsaņem
sods. Skaistie vārdi par tuvākā
mīlestību un piedošanu jau arī
tikai nonāk līdz mūsu ausīm un
ne tālāk rīcībai. Tāpat esmu
pārliecināts, ka dzīvē nepieciešami konflikti. Atceros kādreiz
lasīto par tālbraucēju kuģiem.
Tur bija teikts, ka komandas
cilvēkiem apnīk skatīties uz vieniem un tiem pašiem ģīmjiem
un gribas izkauties. Mūsu latviešu
kolonijās varētu vērot ko līdzīgu.
Ne jau gluži kaušanos, bet tādu
„pūkas izmešanu” gan. Lai arī
mūža lielākā daļa dzīvota demokratiskā zemē, jēdziens par demokratiju ir bieži tikai tiktāl, cik
tas sakrīt ar paša viedokli. Konfliktos arī parādās, cik varens ir
katra lielais ES. Cik viegli tas ies-

krambājams, un, reiz nobrāzts,
negrib un negrib sadzīt.
Katrā ziņā Bostonā iemeslu konfliktiem nav trūcis. Pašlaik iemesls ir mācītājs, un Bostonā
līdzīgi noticis jau iepriekš. Te
vietā būtu citāts no Bostonas
bijušā mācītāja Imanta Kalniņa
sprediķa: „Cilvēka spriedumus
diktē egoisms un paštaisnība. Par
otru tiesu spriežot, mēs iedomājamies pašus labākus esam.
Apsūdzot un tiesājot mēs it kā
pakāpjamies augstāk, lai nebūtu
ar tiesājamo vienā līmenī. Un lai
tā īsti nogremdētu pretinieku,
mēs uzbrukumu vēršam ne tikai
pret nodarījumu kā tādu, kuŗu
varbūt varētu izlabot vai pat piedot, bet pret cilvēka personu.
Lūk, viņš ir morāli samaitāts un

tādēļ iznīcināms.” Sākuma gados
Bostonā strīdu avoti bija tie, kas
pieņēmuši Amerikas pavalstniecību vai kuŗu bērni apprecējuši
cittautiešus. Tad nāca tie, kas
apmeklēja okupēto Latviju, tad
tie, kas atbalstīja latviešu aktieŗu
un mākslinieku viesošanos Amerikā, dodot tiem naktsmājas.
Draudžu un biedrību cīkstīšanās,
„diskusijas” par to, vai, dziedot
„Pūt, vējiņi”, jāceļas kājās vai var
palikt sēžot un beigās piedziedāt
„lustīgu dzīvošan’...” Bija biedrība
BLOS (Bostonas latviešu organizāciju savienība), kas koordinēja,
lai vienā un tajā pašā laikā nenotiktu parallēli sarīkojumi. Izrādījās gluži pretējais, organizācijas
tieši izvēlējās aizņemtos datumus. Pārspīlēti arī saucieni par

sabiedrības šķelšanos un naida
sēšanu. Mūsu sabiedrība drīzāk
ir kā kaudzē salikti zirņi. Kad
sakustina galdu, katrs aizripo uz
savu pusi, kaut visi tai pašā katlā
vārīsies. Dabā tā iekārtots, ka pēc
lielākajiem negaisiem ir tīrs gaiss
un atspīd saule. Arī bostoniešiem
saulainais rīts nepaies secen. Jāpagaida, līdz norimst prāti. Uz
rītu gaidot, ieteicams neteikt ne
jā ne nē, ne melns, ne balts. Es
turpināšu gaidīt uz sev tik ļoti
tuvo perfekto pasauli.
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Latvijas Bērnu fonda 2015. gada pilnsapulce

Latvijas Bērnu fonda priekšsēdis Andris Bērziņš priecājas par dāvanu

Tā notika 27. martā viesnīcā
„Monika”. Sarīkojums notiek
viesnīcas divās zālēs, vienā –
oficiālā daļa, bet otrā pie klavierēm
vēl īsi pirms sapulces sākuma
notiek steidzīgs mēģinājums.
Mans kādreizējais stipendiāts –
tenors Dainis Skutelis – un viena
maza zvaigznīte, apmēram 13
gadus veca meitenīte mēģina savu
priekšnesumu.
Fonda prezidents Andris Bērziņš atklāj sapulci. Sākumā – mūzikāli priekšnesumi. Dainis nodzied „Čuči, guli līgaviņa” un
„O, sole mio”. Dainim dziesmas
pēdējo daļu nākas atkārtot, jo
publika nebeidz aplaudēt. Mazais
soprāniņš arī nodzied divas dziesmas. Tagad klātesošajiem par pārsteigumu zālē ienāk pieci bērniņi
ar apsveikumu „Lai dzīvo sveiks!”
un nospēlē mums šovu. Pēc apsveikuma un vairākām dziesmām
šovs „Medus pods” izskan ar ziedlapiņu salūtu. Pāris pantiņus no
dziesmām citēšu.
Bērnu fondam šodien svētki,
Netiks vaļā vis tik lēti,

IRĒNE EZERIŅŠ

Šitik skaistā jubilejā
Visās malās stabulēja.
Lai jums veiksme vienmēr smaida,
Sponsori aiz stūra gaida,
Vēl tik pat gadus pastāvēt
Un citam citu uzpasēt.
Tad Andris Bērziņš sīki izstāsta
par pagājušā gadā paveikto. Darbu saraksts sniedzas pāri divdesmit. Starp tiem viens no svarīgākajiem ir darbs ar vardarbībā
cietušiem bērniem. Ir iesākts
jauns projekts „Audzināsim bērnu nevardarbīgi” un jau noorganizēti četri reģionālie semināri sociālo dienestu vadītājiem
un darbiniekiem. Šī projekta ietvaros notikusi arī vasaras nometne 27 vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm. Pavisam
kopā pagājušā vasarā sarīkotas
25 nometnes bērniem ar īpašām
vajadzībām. Sadarbībā ar airbaltic 12 bērniem izkārtots lidojums
uz slimnīcām ārzemēs.
Sarīkots arī ikgadējais konkurss
„Talants Latvijai”, kas šogad notika jau 23. reizi un kļūst ar katru

gadu populārāks. Šogad tajā piedalījās vairāk nekā 300 bērnu no
visas Latvijas. Šis konkurss ir izcīnījis savu vietu daudzo un
dažādo konkursu vidū, kas notiek Latvijā. Daudziem jaunajiem Latvijas mūziķiem tas ir
pirmais atspēriena punkts, lai
vēlāk gūtu panākumus mūzikas
karjerā. Atceros, ka deviņdesmito
gadu sākumā „Talants Latvijai”
koncertā es pirmo reizi dzirdēju
Baibu Skridi, kas tagad jau pazīstama visā pasaulē – itin bieži redzu viņu Parīzes televīzijas kanālā Mezzo.
Arnolda Skrides piemiņas balvu labākajai lauku mūzikas skolai 1500 eiro apmērā šogad piešķīra Rēzeknes mūzikas skolai.
Paveikto darbiņu vidū arī sadarbībā ar Amerikas latviešu apvienību ir piešķirtās stipendijas 63
maznodrošinātām daudzbērnu
ģimenēm un 18 studentiem. Šim
nolūkam no ALAs saņemti vairāk nekā 190 tūkstoši eiro. Citāts
no Fonda gada pārskata:
„Ar mērķi palīdzēt labām, centīgām, bet trūcīgām latviešu daudz-

bērnu ģimenēm Latvijā, kā arī atbalstīt latviešu jauniešu no daudzbērnu ģimenēm un bāreņu izglītošanu augstskolās, turpinājās sadarbība ar Amerikas latviešu apvienību. Apvienības pārstāvis Ēriks
Krūmiņš katru gadu ir Latvijā uz
stipendiju pasniegšanu. Šī sadarbība
notiek jau kopš 1994. gada. Ir pagājuši jau vairāk kā 20 gadi, kopš
Amerikas latviešu apvienība veido
projektus kopā ar Latvijas Bērnu
fondu. Minēto mērķu realizēšanai
ALA šo gadu gaitā ir saziedojusi
vairāk nekā divus ar pusi miljonus
dolaru, 2014. gadā – 195 161 eiro.”
Ģimenes mēnesī tiek atbalstītas
ar 360 dolariem jeb 288 eiro, bet
studenti mācību gadā saņem
2000 dolaru jeb 1580 eiro. Daudzbērnu ģimenēm stipendijas tiek
piešķirtas uz gadu vai diviem.
Atsevišķos gadījumos vēl ilgāk.
Jāatzīst, ka stipendija ievērojami
uzlabo ģimenes financiālo situāciju un ļoti palīdz ikdienas rūpēs. Runājot par stipendijām,
A. Bērziņš vēl piemin, ka šis atbalsts ir mērāms ne tikai naudas
izteiksmē, bet arī cilvēciskajā siltumā. Ir svarīgi, ka šis atbalsts
nav tikai uz Ziemssvētkiem, bet
ir ilglaicīgs atbalsts, uz ko ģi–
menes var paļauties.
Sadarbībā ar Vācijas Kristīgo
fondu 2014. gadā financiāli atbalstīti 164 bērni no trūcīgām ģimenēm un bērni ar īpašām vajadzībām. Starp 2014. gada darbiem A. Bērziņš piemin arī
glābējsilītes. Nesen vēl viena ir
izveidota Jelgavā. Glābējsilītēs
dzīvība izglābta 28 mazuļiem –
tie ir 28 Latvijas bērni, kas citādi
būtu aizgājuši bojā.
Latvijas Bērnu fonds sadarbojas arī ar Latvijas Televīziju un
kopīgiem spēkiem katru gadu
Ziemsvētkos sarīko akciju „Nepaej garām”. Jāatzīst, ka ļoti daudz
latviešu gaŗām arī nepaiet. 2014.
gadā šai akcijā saziedoja ap 52
tūkstošiem eiro.
Fonda viceprezidente Vaira
Vucāne sīkāk pastāstīja par darbu
ar vardarbībā cietušajiem bērniem. Diemžēl vardarbīga apie-

šanās ar bērniem Latvijā pagaidām tikai pieaug. Visbiežāk bērni
no vardarbības cieš tieši ģimenēs.
Pagājušā gadā notikuši četri semināri par rehabilitācijas jautājumiem. Strādāts tiek ne tikai ar
cietušajiem bērniem, bet arī ar
visu ģimeni. Ir nodibināti sakari
ar 78 pašvaldībām, lai šo problēmu varētu risināt kopā. Jau
izveidotie krizes centri iegulda
ļoti lielu darbu.
Fonda grāmatvede pastāsta par
financēm, ieņēmumiem, izdevumiem un revīzijām, Veronika –
par jauno projektu. Pārstāve no
Preiļu novada domes kopā ar bērniem pasniedz A. Bērziņam un
V. Vucānei pateicības rakstu un
A. Bērziņam uzdāvina strazdu
būri, par ko viņš sirsnīgi pateicas.
Skaisti apgleznotus gaiša koka
ķeblīšus saņem Andris, Vaira un
Fonda darbinieki, un beigās saņemu arī es. Esmu stāvā sajūsmā –
šādu ķeblīti esmu meklējusi jau
vairākus mēnešus, jo plaukti manā virtuvē kļuvuši par daudz
augsti... Pie kafijas galda vēl viens
pārsteigums – pienāk jauna dāma un vaicā, vai es vēl viņu atceros. Tā ir mana dzīvesbiedra Laimonīša kādreizējā piemiņas stipendiāte Iveta Vaivode, tagad skolotāja! Viņa mani iepazīstina arī
ar savu meitiņu, vienu no bērniņiem, kas uzstājās šovā „Medus
pods”.
No Preiļiem šodien ir atvesta
arī paprāva torte. Kamēr mielojamies ar pīrādziņiem un citādām
smalkām uzkodām un kafiju, vēl
mazliet parunājos ar savu stipendiātu tenoru Daini un uzzinu, ka
viņam arī jau meitiņa ir četrus
gadus veca, un pavisam priecīga
varu doties mājup. Šī ir bijusi
burvīga diena ne tikai Latvijas
Bērnu fondam, bet arī man. Atkal priecājos, ka man bijusi izdevība iepazīt Latvijas Bērnu fondu
un visus tos, kas tik pašaizliedzīgi
tajā strādā.
Divdesmit piecu gadu jubilejā
Latvijas Bērnu fondam novēlu
SAULES MŪŽU!

Floridieši St. Pētersburgā svin Lieldienas

Dāmas ar jaunajām cepurēm

„Ak, tu priecīgā, ak tu, svētīgā
Augšāmcelšanās dieniņa! Akmens ir vēlies, Kristus ir cēlies.
Priecājies, priecājies draudze.” Ar
šo skaisto korāli Lieldienu rītā
mēs iesākām svētbrīdi.

2015. gada 11. aprīlis – 17. aprīlis

Tiešām visiem draudzes locekļiem un viesiem bija priecīgs
prāts, ka varējām turpināt mūsu
ilggadīgo tradiciju kopā svinēt
Lieldienas. Šai skaistajā pavasaŗa
rītā biedrības zāle bija dekorēta

ar Lieldienu lilijām, dzelteniem
galdautiem, ar vāzēm, kur pūpolu
zarus pušķoja raibas oliņas. Kad
16 dāmas ieradās ar skaistām
svētku cepurēm, tad mūsu galma
fotografam Gunāram Liepiņam
bija vēl ko norauties, pirms viņš
atgriežas Kanadā. Svinīgo svētku
brīdi mācītājs A. Pelds novadīja
ar lūgšanu un sprediķi un visiem
kopā noskaitot ticības apliecinājumu.
Mēs tiešām varam būt lepni, ka
mūsu vidū dzīvo talantīgā Ritumu ģimene. Viņi tik brīnišķīgi
kuplināja sarīkojumu. Māra Ritums pie klavierēm pavadīja un
Andris ar meitu Aleksandru
nodziedāja skaisto dziesmu
“ Raugaties uz lillijām,” ko no angļu valodas atdzejojis Knuts
Lesiņš. Katru gadu pie mums ir

tradicija – olu krāsošanas sacensības. Pirmās trīs vietas tiek
godalgotas. Nebija viegli četriem
tiesnešiem izraudzīties skaistākās
olas, jo visas godalgojamās parasti ir krāsotas sīpolu mizās.Trīs
laimīgie uzvarētāji izpelnījās dāvanas. Katram uz galda priekšā
bija sīpolu mizās krāsota ola,
tāpēc mācītājs aicināja visiem
piedalīties savstarpējā olu kaŗā.
Stiprākā ola izpelnījās svētku
liliju.
Kā jau vienmēr, mūsu kopējais
brokastu galds bija tik bagātīgs,
ka neviens neaizgāja mājās ar
tukšu vēderiņu. Siltā Floridas
saulīte mūs visus pavadīja ar
prieku sirdī, kā 104. korālī ir
rakstīts : „Es zinu – dzīvo Glābējs Olu žūrijai jāveic grūts darbs
mans, es priecīgs Viņš mans FOTO: Gunārs Liepiņš
labais gans.”
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VIENS MĒRĶIS LATVIEŠU BĒRNU IZGLĪTOŠANA

KRISTĪNA PUTENE

Izglītības ministres Mārītes Seiles tikšanās ar ASV latviešu skolu pārstāvēm

Tikšanās laikā, vidū LR Izglītības ministre Mārīte Seile

Latvijas Izglītības un zinātnes
ministre Mārīte Seile tikās ar
ASV latviešu skolu vadītājiem un
skolotājiem Ņujorkā, Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO. Ministre bija ieradusies Ņujorkā, lai
piedalītos ANO Sieviešu statusa
komisijas sanāksmē, pārstāvot ne
tikai Latviju, bet Eiropas Savienības prezidentūras pienākumos
arī visu Eiropas Savienību. Tomēr
ministre atvēlēja laiku, lai tuvāk
iepazītos ar ASV latviešu skolu
darbību un līdzšinējo sadarbību
ar Latviju. Uz tikšanos bija ieradusies ALA Izglītības nozares
vadītāja Andra Zommere, ALA
priekšniece Anita Bataraga, Gaŗezera Vasaras vidusskolas direktore Sandra Kronīte-Sīpola,
PBLA Izglītības padomes locekle
Dace Mažeika, kā arī abu Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes
skolu, Bronksas (Jonkeru) un Ņudžersijas, pārstāves. Ministri Seili
pavadīja Evija Papule, ilggadīga
IZM ierēdne, kas arī labi pārzina
dažādo Latvijas izglītības iestāžu

darba virzienu un iespējas.
Ievadot sarunas, Latvijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks uzsvēra to, ka pētījumi apstiprina, ka
latviešu skolas ārpus Latvijas ir
vieta, kur visbiežāk vērojama cieša sadarbība starp „veco trimdu”
un nesen no Latvijas izceļojušiem. Tādēļ Ministres Seiles tikšanās ar skolu pārstāvēm ir pozitīvs apliecinājums tam, ka diasporas skolām ir nozīmīga loma
tautas identitātes veidošanā, lai
pēc iespējas daudz bērnu un ģimeņu justos latviešu tautai un
Latvijas valstij piederīgi. Zīmīgi,
ka fakts par skolām kā ciešas sadarbības vietu tika apstiprināts
ar to, ka apmēram puse no skolu
pārstāvēm, kas bija ieradušās uz
šo tikšanos, dzimušas ASV un
otra puse Latvijā.
Mārīte Seile ieskicēja daļu no
apstākļiem, ar ko viņas vadītai
ministrijai jānodarbojas, it sevišķi par to, ka Latvijā bērnu skaits
arvien samazinās. Līdz ar to lauku skolas sarūk un jādomā par

to, kā nodrošināt, lai visiem
Latvijas bērniem būtu pieejama
ne tikai kaut kāda izglītība, bet
izcila izglītība. Dažādi rādītāji
liecina, ka Latvijā samērā labi
nodrošina vidējo izglītību, bet, ar
atsevišķu izcilības saliņu izņēmumiem, kopumā izglītības līmeņa
celšana ir mērķis kam būtu jāveltī pūles.
ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere īsumā pastāstīja par latviešu skolām ASV, par
to skaitu, lielumu un aptuveno
darba virzienu un apstākļiem. Ziemas skolas ir dažāda lieluma, bet
vidēji ar apmēram 40 skolēniem.
Darbojas arī divas vasaras vidusskolas. Vasaras nometņu loma
valodas nostiprināšanā ir nozīmīga, jo daudziem bērniem tas ir
vienīgais posms gada gaŗumā,
kad viņi dzīvo latviskā vidē.. Zommere izteica atzinību un pateicās,
ka pēdējo trīs gadu laikā manāmi
pieaudzis atbalsts un atsaucība
no Latvijas valsts puses, it sevišķi
no Latviešu valodas aģentūras.

ASV skolas arvien cenšas iepazīties ar mācību materiāliem un
grāmatām, kas domātas mazākumtautībām vai arī diasporas
skolām. Tāpat tīmeklī arvien vairāk pieejamā mācību viela, sākot
no programmu aprakstiem līdz
spēlēm un valodas vingrinājumiem, ir kaut kas jauns un moderns. Un tomēr mūsu skolu
sastāvs un apstākļi ir unikāli un
skolotājiem vajadzīgi mācību
materiāli. Esam gatavas turpināt
sarunas un sadarbību, lai rastu
to, kas mūsu latviešu bērnu izglītošanai ir vislabākais.
Šīs tikšanās galvenā organizatore Dace Mažeika bija uzdevusi
skolu pārstāvēm mājas darbus,
t.i. uzdeva padomāt par sekojošiem jautājumiem, lai sarunas
būtu mērķtiecīgas.
1. Kādus mācību materiālus
skolotāji izmanto (grāmatas, vietnes, programmas, lietotnes u.c.)?
2. Kādas pārbaudes un testus
valodas zināšanu pārbaudei izmanto skolās? ALAs valodas pārbaudījumu pielietojamība un pieredze skolā.
3. Kādos projektos sadarbībā
ar Latviju skola ir iesaistījusies
un kādu finanču palīdzību saņēmusi? Kā vērtē sadarbības projektus? Pozitīvā pieredze un ieteikumi.
4. Kādu mācību formu trūkst
valodas un kultūras apguves
stiprināšanai diasporā? (piemēram, tālmācība, skolotāju tālākizglītība, Latvijas skolotāju viesošanās un pieredzes apmaiņa utt.)
Skolotājas cenšas izmantot Latvijā sagatavotus mācību līdzekļus, taču to ir tik daudz, ka grūti
visu apskatīt un izvērtēt tā
piemērotību. Vairākas skolotājas
pozitīvi novērtē un izmanto Latviešu valodas aģentūras māciunmācies vietni. No skolotājām
izskanēja novērojums, ka atšķirīgie līmeņi vienā klasē ir apstāklis, ar ko arvien vairāk sastopas, un šogad pirmo reizi
pielietotie valodas līmeņu
pārbaudījumi, varētu sākt kalpot,
lai efektīvāk mācītu bērnus. Ļoti
noderētu lasāmviela katram līmenim, ņemot vērā bērnu vecumus
un vispārējo intelektuālo līmeni.
Pieaug to skolēnu skaits, kuŗu
vecāki interesējas tikai par vispārēju kulturālu izglītību, bet ne

par valodas apguvi. Skolas iespēju robežās piedalās dažādos
Latvijā izsludinātos projektos,
piemēram, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas bērnu grāmatu žūrijā
vai domrakstu konkursos. Visas
skolotājas visādā ziņā pozitīvi
novērtē sadarbības projektus, jo
tie viecina reālas saites ar Latviju
gan skolēniem, gan skolotājiem.
Sarunās par nākotnes iespējām
visvairāk pievērsās iespējai nodibināt tiešākus kontaktus starp
skolām vai pat klasēm, izmantojot šodienas relatīvi vieglāko
sazināšanos, piemēram Skype,
un rodot iespēju skolēniem tieši
sarunāties. Visas skolotājas atzīst,
ka ASV skolēniem der vairāk sarunāties latviski par tematiem,
kas viņus interesē. Ministre Seile
apstiprināja, ka šadu projektu
varētu reālizēt, ja tam izstrādā
skaidrus darbības noteikumus.
Andra Zommere, savukārt, stāstīja, ka, gatavojoties uz šo tikšanos, bija uzdevusi skolu pārzinēm vairākus jautājumus. Pirmo reizi gandrīz visas skolas
atsaucās, ka tām interesētu tālmācības programma. Sarunu gaitā konstatēja, ka precīzāk jāformulē, kā šāda programma darbotos. Vai tā būtu līdzīga plaši
pazīstamajai Khan academy? Cik
laika skolēnam paredzēts tai
veltīt? Kā tā atšķirtos no jau esošajām tālmācības iespējām? Trešais sadarbības projekts starp
ASV un citu zemju diasporas
skolām un Latvijas skolām būtu
saistīts ar Latvijas simtgadi 2018.
gadā.
Viesošanās beigās Andra Zommere dāvināja Mārītei Seilei eksemplāru no grāmatas, kuŗu kopīgi veidoja visas ASV latviešu
skolas, katra divās lappusēs stāstot par sevi. Grāmatu gatavoja
Gaismas pils atklāšanai un ievietošanai Tautas grāmatu plauktā.
Ministre Seile, savukārt, bija atvedusi dažādas grāmatas, ierakstus
diskos un informātīvo materiālu.
Neraugoties uz šodienas ērtajiem
un veiklajiem sazināšanās veidiem, nekas nav tik spēcīgs kā
personīga tikšanās, lai spertu
pirmos soļus tālākā kopīgā ceļā.
Lai tā arī būtu ar šo Latvijas
Izglītības un zinātnes ministrijas
un ALA Izglītības nozares
uzsākto ceļu!

Pēc sarunām. Pirmajā rindā no kreisās: Anita Bataraga, Andra Zommere, Evija Pubule, LR Izglītības Klātesošos uzrunā Latvijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks
ministre Mārīte Seile, Dace Mažeika; otrajā rindā no kreisās: Kristīne Vega, Sandra Kronīte - Sīpola, Jana
Tetere, Kristīna Putene, Uja Grendze, Laura Padega - Zamura, Māra Ast, Liene Vidze, Līga Balode
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KULTŪRŽURNĀLISTES PIEZĪMES NO ŅUJORKAS

Latviešu Kultūras diena
prāv. Alberta Ozola nopelnu zīmē

ELEONORA
ŠTURMA
Sava apjomīgā referāta ievadījumā
referents informēja, ka šim stāstījumam būtībā ir divi autori, jo
lielā mērā izmantoti gaŗi burtiski
citāti no savlaik ļoti aktīvā un
zinīgā draudzes darbinieka – un
jau aizsaules dārzos mītošā –
Valtera Zālītes 2000. gada janvārī
Laikā publicētā raksta „Izcila garīdznieka un audzinātāja jubileja”.
Pārējais bija paša referenta novērojumi un atmiņā spilgti iespiedušās epizodes no personīgās
saskares ar jubilāru – kā referents
ar humoru piezīmēja – , „augot
un veidojoties ar prāvesta Ozola
roku uz pleca”. Šo „roku uz pleca”
viņš izbaudījis, jau sākot ar visagrīnākajiem gadiem latviešu
skolā un vasaras nometnē, arī nometnieku audzinātāja un visbeidzot atbildīgā vadītāja uzdevumus veicot. Referāts bija atjautīgi
iekrāsots paša referenta pieredzētām audzināšanas epizodēm.
Referents atzina, ka „prāvesta roka” dažkārt bijusi krietni smaga,
bet atskatoties tieši šīs audzināšanas reizes palikušas vissiltākajā
atmiņā.
Visnotaļ bija izmanāma bijušā
audzēkņa dziļā cieņa pret bijāto
skolotāju un augsts novērtējums
viņa stingrajām metodēm. Rezultātā panākumi neizpalika ne
ticības mācības apguvē, ne Latvijas vēsturē, ne latviešu valodas
spodrināšanā, ne latviskās stājas
un atbildības sajūtas ieaudzināšanā. Savu atzinumu apstiprinājumam referents izcēla Valtera
Zālītes raksta citātu: „Prāvestam
ir izcili nopelni, ka svešumā dzimušo latviešu paaudzē tik daudzi
vēl runā mūsu valodu.” Referents
izcēla, ka blakus latvietībai prā-

vestam ļoti nozīmīgas bija arī sporta nodarbības, jo pats jaunekļa
gados bijis izcils sportists. Vasaras nometnē skrejceļiem un
sporta laukumiem bija jābūt
perfektā kārtībā. Un visparastākais pārkāpumu sodīšanas veids
bija smagā cementa ruļļa vilkšana, basketbola laukumu gludinot. Sporta spēlēm un sacīkstēm bija tikpat liela nozīme kā
labi sagatavotām sarīkojumu programmām.
Latviešu skolas un nometņu
posmam beidzoties, Mārim Lapiņam ciešā saskare ar prāvestu
nebeidzās, bet turpinājās latviešu
studentu korporācijā Fraternitas
Lettica. Referents uzsvēra, ka arī
korporācijas sanāksmēs prāvestam Ozolam galvenāmkārtām
rūpēja latviskās stājas ieaudzināšana jauniešos. Viņam arī rūpēja savas korporācijas darbības
atjaunošana Latvijā, šim darbam
viņš ziedoja daudz personīgo līdzekļu, kā arī pats ciemojās Latvijā nozīmīgu svētku reizēs.
No Valtera Zālītes raksta citējuma uzzinām, ka 1915. gadā
20. janvārī dzimušā Alberta
Ozola garīdznieka gaitas sākas
ar ordināciju 1940. gadā Rīgas
Sv. Pēteŗa baznīcā un kalpošanu
Rubenes draudzē pie Valmieras,
un turpinās bēgļu nometņu laikā
Vircburgā, Vācijā. 1949. gadā
kopā ar jaundibināto ģimeni viņš
dodas uz ASV, kur kalpo par
mācītāju Pitsburgā.
1951. gadā Ņujorkas latviešu
ev. lut. draudze viņu aicina mācītāja darbam draudzes Ziemeļu
novadā, kuŗā nokalpo 40 gadus.
1965. gadā Ziemeļu novads iegūst savu dievnamu Ņujorkas

piepilsētā Jonkeros. Dievnams
(ar divām blakustelpām, mācību
klasēm un plašu zāli augšstāvā)
kļūst par visplašāk izmantoto kultūrāli sabiedrisko namu Ņujorkā.
Bez rēgulāriem prāvesta Alberta
Ozola vadītiem iksvētdienas dievkalpojumiem (un iesvētes mācību
reizi gadā) otra nozīmīga nama
funkcija bija – un vēl ir – latviešu
papildskolas mācības katru sestdienu pamatskolas un vidusskolas līmenī. Šī darba vadībā ar visu
sirdi un dvēseli iesaistās prāvests
Ozols, piesaistot entuziastiskus,
labi sagatavotus skolotājus. Jau
1952. gadā prāvests noorganizē
pirmo draudzes bērnu vasaras
nometni, sākuma gados īrētās
nometnēs, vēlāk draudzes pašas
iegādātā skaistā un plašā īpašumā
Katskiļu kalnos, kas, pateicoties
draudzes locekļu darba stundu
un naudas līdzekļu ziedojumiem,
izveidojas par labiekārtotu nometni ar iespēju uzņemt pāri par
200 nometņotāju. Šīs bērnu un
jauniešu „vasaras valstības” vadība, mainoties ar otru draudzes
mācītāju Osvaldu Gulbi, ir prāvesta Alberta Ozola rokās, kuŗu
vadītos stingros grožus jau
iepazinām. Teologs un audzinātājs Ozols ir vairāku mācībgrāmatu autors – „Ticības mācība
skolām un pašmācībai”, „Stāsti
par Jēzu”, „Viņa vārdi bija vareni”,
„Latvijas vēsture” 2 daļās, sprediķu grāmata „Ej un dari”. Viņš ir
organizējis un vadījis skolotāju
kursus un konferences un sniedzis reliģiskas programmas Amerikas Balss raidījumiem uz Latviju.
1982. gadā ievēlēts par ASV Austrumu apgabala prāvestu.
It kā ar vieglu pieskārienu ie-

cerētais Māŗa Lapiņa stāstījums
bija ne tik vien informātīvs, bet
arī parādīja stingrā mācītāja un
audzinātāja cilvēcīgo pusi. Mēs,
vecākā paaudze, vienmēr atcerēsimies vīrišķīgi dziļi tembrētā
balsī teiktos saturīgi izstrādātos
sprediķus, balsī, kas tik labi
saderējās ar viņa stalto ārējo
parādību.
***
Māŗa Lapiņa apjomīgajam stāstījumam sekoja 11 īsāki referāti
par ALA Atzinības rakstu saņēmējiem. Viņu ieguldītais, pašaizliedzīgais darbs latviskās dzīves
uzturēšanā Ņujorkas apkaimē
godam pelnījis visas Amerikas
latviešu dižorganizācijas novērtējumu un atzinību. Par patlabanējo Ņujorkas draudzes vecāko
mācītāju Lari Saliņu referēja Indra Avena, labi parādīdama cienījamā prāvesta Ozola darba turpinātāju tagadnes situācijā; par
degsmīgajiem, nenogurdināmajiem jaunatnes audzinātājiem
skautu organizācijas paspārnē Jāni, Maiju un Intu Šķinķiem runāja Ints Rupners, bet par Noru un
Pēteri Aivariem – Mārtiņš Putenis.
Izcilās skolotāju sauksmes pildītājas Ilzi Kancāni, Kristīni Puteni
un Lauru Padegu Zamuru tencināja un cildināja Linda Zālīte un
Edgars Zālīte, bet draudzes Katskiļu Atpūtas nama darba rūķi
un viesmīlīgo saimnieci Janīnu
Briģi sirsnīgos vārdos apcerēja Aija Pelše. Par draudzes darbinieku
Kārli Zamuru referēja Mārtiņš
Zālīte. Pēc referātu maratona kā
paši referētāji, tā arī klausītāji bija godam nopelnījuši garšīgo cienastu.

Ņujorkas Latviešu organizāciju
padomes rīkotā Kultūras diena
notika 25. janvārī Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Junkeru
dievnamā.Savlaik apsolītais atstāstījums – dažādu neparedzētu
apstākļu dēļ – par nožēlu, Laika
lappusēs nonāk ar lielu novēlošanos.
Sekmīgi noorganizētais notikums bija labi apmeklēts. Rīkotāji
arī šogad bija sekojuši 1970-tos
gados aktīvā kultūrsabiedriskās
dzīves darbinieka Dr. Pēteŗa Norviļa izveidotam „Kultūras dienu
modelim”- bez galvenā referāta
sniegt īsus referātus par visiem
aizvadītā gadā PBLA un ALA atzinību saņēmušajiem ņujorkiešiem. Šogad ALA Atzinības rakstus bija ieguvuši 11 Ņujorkas
apkaimes latviešu kultūras, izglītības un sabiedriskā darba darītāji. Līdz ar to Kultūras dienas
programma izvērtās par agrāk
nepieredzētu „referātu maratonu”, kuŗu vienā atreferējumā
neiespējami ietvert.
Šī gada Kultūras dienas kodols
bija kādreizējā Ņujorkas luterāņu
draudzes gana, teologa un nozīmīgā latviskās izglītības darbinieka – jaunatnes audzinātāja
prāvesta Alberta Ozola 100. dzimšanas dienas atcere.
Atbildīgais uzdevums bija uzticēts savlaik paša prāvesta izaudzinātam latvietības darba turpinātājam Mārim Lapiņam. Prāvesta Alberta Ozola personība
un viņa neizmērojamais veikums
latvietības saglabāšanā ir pietiekami plašs temats, lai ar to vien
piepildītu visu programmu. Viņš
bija ne tik vien augstu vērtējams
savas garīgās sūtības īstenotājs
un dziļi respektēts savas draudzes gans, bet arī neaizstājams
ārpus mācītāja tiešo uzdevumu
loka. Bez viņa pašaizliedzīgā lielā
darba ieguldījuma un degsmības
mūsu skolu jaunatnes audzināšanā un latviskā gara stiprināšanā
mums, ņujorkiešiem, jau sen vairs
daudz kā nebūtu.
Prāvesta Albera Ozola 100. dzimšanas dienas atceres ievadījumā
(blakuszālē) ekrānā rādītos attēlos Māris Lapiņš izvadīja cauri
īsam jubilāra dzīves atspoguļojumam, kuŗā sastapāmies arī ar Kultūras dienas dalībnieki, pirmajā rindā no kreisās: Laura Padega-Zamura, Baiba Rudzīte-Pinne, Kristīne Putene, Inta Šķinķe, Aija
viņa ģimenes locekļiem – dzīves- Pelše, Indra Avena, Ilze Kancāne, Maija Šķinķe, māc. Laris Saliņš, Ints Rupners. Otrajā rindā: Linda Zālīte, Edgars Zālīte, Mārtiņš
biedri Gāriju un dēlu Knutu. Putenis, Nora Aivars, Mārtiņš Zālīte, Kārlis Zamurs, Jānis Šķinķis
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TAM DIEVA VĀRDAM NEBŪS RIMT

Kalamazū latviešu apvienotā ev. lut. draudzē amatā ieved mācītāju Aiju Greiemu (Graham)

Pirmais uzņēmums: I r. no kr.: Mācītāji G. Puidza, I. Larsena,
archb. elect L. Zušēvica, A. Greiema, Dr. pr. U. Grīnbergs, prāv. G.
Lazdiņš, L. Vīksne, D. Demandts
2.r. no kr.: Dr. Egīite, R. Franklins, G. Godina, A. Pūliņa, O.
Freimanis

Kad pirms gada atbrīvojās mācītājas vieta, tūlīt darbu uzsāka
mācītāja meklēšanas komisija, un
draudzes valde rūpējās, lai kat–
ru svētdienu Dieva vārdu baznīcā sludinātu kāds viesu mācītājs
vai arī Vārda dievkalpojumos
kalpotu laji. Vasaras mēnešos draudzes locekļiem arī bija iespēja
doties uz Gaŗezera brīvdabas dievnamu, kur svētdienās dievkalpojumus vadīja aicināti mācītāji.
Draudzes iesvētāmo jauniešu mācības uzņēmās māc. Ilze Larsena
(Larsen). Un tā gandrīz pēc gada
beidzot bija atrasta kandidāte
māc. Aija Greiema (Graham), par
kuŗu nobalsoja 95% draudzes locekļu.
Savu pirmo sprediķi draudzes
mācītājas amatā Aija Greiema teica 11. janvārī. Sprediķim viņa bija
izraudzījusi apustuļa Pāvila 2. vēs-

tules tekstu, kas saka: „Jūs esat
dzīvā Dieva nams”. Mācītāja uzsvēra, ka „jūs esat kā draudze, kā
cilvēks, un man ir liela pateicība
līdz ar jums kalpot Dievam un
jums, un kopā ejamais ceļš ir mūsu visu, jo mēs visi veidojam šo
dzīvā Dieva namu.” Tūlīt pirmā
kalpošanas nedēļā mācītāja pārņēma aprūpes darbu ,nosaukdama
to par samariešu darbu, apmeklēdama draudzes locekļus aprūpes namos, vientuļos viņu dzīves
vietās, turpināja iesvētes mācības,
iesaistot iesvētāmos jauniešus dievkalpojumos, lai lasītu Sv. Rakstus,
atjaunoja Bībeles stundas draudzē
un ciemā Latvija, uzsāka reizi mēnesī lūgšanas/ meditācijas stundu, atrada pat laiku pievienoties
draudzes korim vai nu dziedot,
vai pavadot dziedātājus pie klavierēm. Mācītājas energija ir neizmē-

emu par Kalamazū latviešu ev.lut. draudzes mācītāju un svētīja
”Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara
vārdā”. Savu svētību nodeva arī
archib. elect. L. Zušēvica „Kam
stipra ticība, tam tas Kungs dod
mieru” un māc. I. Larsena, citējot
Pāvila vēst. efeziešiem 4. nod.
pantu „Viena miesa, viens gars, jo
vienai cerībai jūs savā aicinājumā
esat aicināti”.
Izjustu Lielo lūgšanu teica māc.
A. Pūliņa, vēlēdama māc. Aijai,
kā viņu patiesā sirsnībā uzrunā
draudzes locekļi, neatkāpties no
sava mērķa, kalpojot tam Kungam un savai draudzei. Māc. A.
Pūliņa lūgšanas vidū deva klusuma brīdi, lai ikviens varētu
griezties pie Dieva Tēva savā
personīgā lūgšanā.
Svēto Vakarēdienu izdalīja un
dievlūdzējus svētīja prāv. G. Lazdiņš, māc. A., Greiema un Minneapoles un St. Paula draudzes
māc. D. Demands. Pateicību vadīja māc. R. Franklins, svētīšanu
māc. A. Greiema, māc. R. Franklins nobeidzot ar vārdiem: „Ejiet
ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!”
Savu svētību māc. A. Greiemai
deva arī pārējie amata brāļi un
māsas. Māc emer. L. Vīksne: „Lai
jūsu gaisma spīd Kristus priekšā”;
O. Freimanis: „Esi uzticīgs līdz
nāvei, tad es tev došu dzīvības
vainagu”; D. Demandts: „Dievs ir
mīlestība, kas paliek mīlestībā,
tas paliek Dievā”; G. Puidza:
„Tad nu paliek šīs trīs – ticība, cerība, mīlestība, bet lielākā ir
mīlestība”; R. Franklins ar
23. Psalma ievadu: „Tas Kungs ir
mans Gans”; māc., A. Pūliņa:
„Nebīsties, es esmu ar tevi arvien”;
Linkolnas draudzes māc. G.
Galiņa: „Bet kas paļaujas uz to

Kungu, tas dabū jaunu spēku” un
Klīvlandes Apvienotās draudzes
māc. Dr. S. Eglīte: „Lai nāk pār tevi
tā Kunga, mūsu Dieva laipnība.”
Pēc dievkalpojuma, draudzes
priekšnieka U. Grīnberga aicināti, garīdznieki, draudzes locekļi
un viesi devās un KLB telpām,
kur L. Rāvas un palīgu sarūpēti
bija klāti svinību pusdienu galdi.
Mielastu ievadīja māc. G. Galiņas lūgšana. Mācītāju A. Greiemu
vispirms apsveica draudzes priekšnieks U. Grīnbergs un draudzes
priekšniece D. Koplande (Cope–
land), pasniedzot ziedus un dāvanu. Viņam sekoja archib. elect
L. Zušēvica, nododama sveicienu
arī no māc. D. Demandta, prāv.
G. Lazdiņš, māc. I. Larsena, nolasīdama archib. E. E Rozīša ap–
sveikumu un laba vēlējumu. Viņa
arī pateicās Kalamazū draudzes
priekšniekam, draudzes priekšniecei un visai draudzei par tik
sekmīgi un sirsnīgi izkārtoto Vidienes garīdznieku konferences
norisi. Grandrapidu draudzes
priekšniece I. Runka un Dr.
L. Gonzaless sveica no draudzes
un no korporācijas Daugaviete,
Lansingas draudzes priekšnieks
G. Austriņš un priekšniece L. Ķepīte, Kalamazū draudzes koŗa
diriģents R. Kalnmals. Māc. A.
Greiema pateicās apsveicējiem,
teikdama, ka lielākā dāvana ir
otram dot, ko paši esam saņēmuši,
un viņa draudzes pretimnākšanu
centīsies atdarīt savā kalpošanā
Dievam un draudzei. Archib.
elect. L. Zušēvicas teiktais „Šī ir
tā Kunga diena” bija piepildījies.

Svētku diena Klīvlandes draudzē

MAIJA GRENDZE
Svētdiena, 15. marts izvērtās
par neaizmirstamu svētku dienu,
kad šeit viesojās mūsu draudzes
“meita” Lauma Lagzdiņa Zušēvica, kuŗa 19. aprīlī tiks konsekrēta Latviešu ev. lut baznīcas
ārpus Latvijas (LELBĀL) Archibīskapes amatā.
Ko domājam un jūtam, kad šeit
uzaugusī mācītāja ir ievēlēta visaugstākajā baznīcas postenī? Gandarījumu, prieku un arī lepnumu
par to, ka tik izcilai personai saknes ir mūsu draudzē. Viņa pati
par savu bērnību raksta:
„Gadu tecējumā, dievnams Klīvlandē un Apvienotā draudze man
kļuva par otro dzīves vietu un ģimeni, kur pavadīju gandrīz vai
katru brīvo brīdi. Līdz šai dienai
atceros, kā es lūdzu par māc. Kugrēnu, kad viņam operācijā amputēja kāju. Drīz pēc tam viņš mira
un desmit gadu vecumā es jutu, ka
biju ko dārgu zaudējusi. Drīz pēc
tam draudzes jaunais mācītājs
Ivars Gaide manī saredzēja to, ko
es pati nesapratu.”
Māc. Gaides iedrošināta, Lauma sāka strādāt jaunatnes pulciņā, kas deva iespējas augt un attīstīt ticību Dievam un sev. To
darot, viņa ieguva dziļāku izpratni par Kristus žēlastības un mīlestības upuri. Kalpošana Die-

rojama, un katrs draudzes loceklis var tikai lūgt, lai dzīvais Dievs
turpina darboties kā pie viņas, tā
draudzes vidū.
Vidienes apgabala mācītāju konferences noslēgumā 21. martā Kalamazū latviešu Apvienotās draudzes dievnamā notika māc. Aijas
Greiemas amatā ievešana, kuŗā
piedalījas archibīskape elec.
L. Zušēvica, LELBA Vidienes apgabala prāvests G. Lazdiņš un 11
mācītāji. Caur dievnama logiem
visus apspīdēja saules stari, kad,
zvanu skaņu pavadīti, garīdznieki
procesijā devās uz altāri. Svinīgo
dievkalpojumu iesāka ar pirmo
no trim draudzes koŗa dziesmām,
diriģenta R. Kalnmala vadībā.
Introitu – 119. Psalmu, kopā ar
draudzi teica Čikāgas Ciānas
draudzes mācītāja G. Puidza.
Viņa arī pieņēma grēksūdzi un
ievadīja draudzes lūgšanā. Sv.
Rakstus lasīja draudzes pērmindeŗi R. Ķeņģis un M. Krautmane.
Sprediķim archibīskape L. Zušēvica bija izraudzījusi Jāņa ev. 12.:
Jēzus saka: „Ja kāds man grib
kalpot, tad lai viņš seko man, un
to mans Tēvs cels godā.” Sprediķim sekoja V. Krievas maigā
soprāna tembrā a cappella dziedātais korālis (219). Latviešu Sv.
Pēteŗa draudzes mācītājs O. Freimanis aicināja draudzi vienoties
Ticības apliecībā.
Sekojot agendas norādījumiem,
prāv. G. Lazdiņš, asistējot archib.
elect. L. Zušēvicai un. māc. I. Larsenai, aicināja māc. A. Greiemu
altāŗa priekšā,lai saņemtu viņas
solījumu kalpot šajā draudzē ar
Dieva palīgu. Viņš jautāja arī
draudzei par mācītājas pieņemšanu un atbalstu viņas kalpošanas
darbā un, saņemdams piekritēju
atbildi, pasludināja māc. Aiju Grei-

vam, draudzei un līdzcilvēkiem
kļuva par ļoti nopietnu pienākumu un neatņemamu viņas dzīves daļu.
Mēs Laumu atceramies arī kā
ļoti daudzpusīgu jaunieti, kas
dziedāja draudzes korī, dejoja
„Pastalniekos”, tēloja Klīvlandes
teātŗa kopas izrādēs, darbojās gaidu organizācijā - bija klāt visur
un vienmēr. Strādāja, palīdzēja,
organizēja un vadīja.
Studējot Klīvlandes valsts universitātē (Cleveland State University)
un Jeilā (Yale University), Lauma
izvēlējās kursus, kas padziļināja
zināšanas par Bībeli un reliģiju.
Gatavojās pati mācīt šos priekšmetus, bet, kad archibīskaps Lūsis
izteica aicinājumu iesaistīties
latviešu mācītājas darbā, viņa to
pieņēma ar prieku un pārliecību.
Kad pienāca laiks ordinācijas
dievkalpojumam, Lauma vēlējās, lai tas notiktu mūsu dievnamā. 1978. gada 4. jūnijs bija nozīmīga diena ne tik jaunās mācītājas un mūsu draudzes dzīvē,
bet baznīcas vēsturē, jo viņa bija
pirmā sieviete, kuŗu ordinēja Latviešu ev. lut. baznīcā. Svinīgo
dievkalpojumu vadīja archibīskaps Arnolds Lūsis, piedaloties
daudziem mācītājiem. Draudzes
koris dziedāja trīs dziesmas, starp

tām bija Laumai veltītā Dr. Ciemiņa komponētā “Tiem, kas šauro ceļu staigā”. Savā sprediķa tematam mācītāja bija izvēlējusies
Jēzus vārdus ”Seko man” un tos
apcerēja kā savu personīgu aicinājumu, kas bija viņu vadījis uz
mūža darbu baznīcā.
Otrs nozīmīgs notikums Laumas dzīvē, ko svinēja mūsu dievnamā, bija viņas laulības ar Ivaru
Zušēvicu 1980. gadā.
Mācītājas darbs Laumu un Ivaru
aizveda uz Ņujorkas Latviešu draudzi un pēc tam uz Milvoku draudzi,
kuŗu Lauma tagad uzskata par
savām mājām. Tur viņa un Ivars
izaudzināja divas meitas un tagad
auklē divus mazbērniņus.
Līdztekus draudzes darbam māc.
Lauma Lagzdiņa Zušēvica uzņēmās LELBA vadību un bija tās Pārvaldes priekšniece no 1995. līdz
2014. gadam. Mēs, klīvlandieši,
mīlam Laumu kā savu meitu un
māsu. Priecājamies par viņas panākumiem un tai pašā laikā skumstam, jo jaunie pienākumi viņu
ved arvien tālāk prom no mums.
Svētdien, 15. martā, kad mācītāja
Lauma vadīja dievkalpojumu,
baznīcā bija neparasti daudz dievlūdzēju. Netrūka arī viesu no baptisu draudzes un dievtuŗu kopienas. Starp baznīcēniem bija

Laumas vienaudži, Laumas vecāki un radinieki, laikabiedri,
bijušie skolotāji un skolnieki.
Dievkalpojuma sākumā bērnu
sprediķi noklausījās tagadējā draudzes skolas saime, kuŗa Laumu
redzēja pirmo reizi. Katrs ar savu
klātbūtni vēlēja Laumai dievpalīgu
jaunajā amatā. Valdīja sajūsma un
prieks! Dziesmas skanēja košāk, lasījumi drošāk. No mācītājas izstaroja īpašs dvēselīgums un neviltota
kristīga mīlestība.
Nākamās archibīskāpes visredzamākās iezīmes ir dziļa, neliekuļota ticība Dievam un pilnīga
paļaušanās uz Viņa vadību. To iesākumu viņa pati apraksta 1990.
gadā izdotajā E. Ķiploka grāmatā
“ Nāc man līdz”:
„Kādu nakti pirms savām iesvētībām pavadīju viena - ieslēgta
dievnamā. Tonakt, lūdzu Dievu ilgi un dikti un lasīju Bībeli, savas
dzīves rokasgrāmatu. Tā meklēju
sirdsmieru, jo gribēju būt pārliecināta, ka biju gatava iesvētīties.
Negribēju šo svarīgo solījumu pārāk
viegli dot. Kalpošanu Dievam un
draudzei un līdzcilvēkiem uzskatīju
par ļoti nopietnu pienākumu.”
Kalpošana Dievam, baznīcai un
līdzcilvēkiem ir Laumu vadījusi
draudzes darbā, LELBA sinodes
vadībā un vada tagad, uzvelkot

viņai archibīskapes mēteli. Viņa,
kam sveša godkārība un varaskāre,
ir gatava uzņemties jaunos pienākumus, paļaudamās uz Dieva vadību. Viņa labi apzinās, ka tā būs
smaga nasta uz viņas pleciem un
prasīs upuŗus no viņas, no ģimenes un arī Milvoku draudzes.
LELBĀL draudzes ir izkaisītas pa
visu pasauli un katra cīnās ar savām grūtībām. Tās viņai tagad
būs jārisina. Tai pašā laikā jāliek
laipa uz labāku sadarbību ar Baznīcu Latvijā, kur ideoloģisku domstarpību dēļ viņa sastopas ar naidu un nicināšanu, jo ir sieviete.
Jaunā archibīskape Lauma ir sieviete – sieviete kalpotāja kā Jēzus
māte Marija, kas teica: “Redzi, te
es esmu tā Kunga kalpone, dari ar
mani, kā Tev tīk” (Lk.:1:28). Viņa
ies ar mīlestību bez viltus, paļaudamās uz Dieva gribu; viņa centīsies vadīt Latviešu luterāņu baznīcu ārpus Latvijas uz dziļāku
ticību un mīlestību uz Dievu un
cilvēkiem. Klīvlandes draudze vēl
Laumai izturību, gudru prātu un
Dieva palīgu, uzņemoties jaunos
pienākumus .
Par šī dievkalpojuma izkārtošanu jāpateicas Māc. Sarmai, jo viņa
aizbrauca vadīt dievkalpojumu
Milvoku draudzē, lai Lauma varētu būt pie mums.
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Mūsējie pasaulē

MĀRIS BINDARS

ASV

2.,3.,4.,9.,10.,11.,14.,15. aprīlis
Andris Nelsons un Bostonas
Simfoniskais orķestris, Boston
Symphony Hall
15.,16.,17. aprīlis Andris Nelsons un Bostonas Simfoniskais
orķestris, Carnegie Hall Corp,
New York, NY

EGILS SILIŅŠ
Dienvidkoreja

15. maijs Egils Siliņš Votāna
lomā Riharda Vāgnera operā
„Valkīra”, Seoul Arts Center

Japāna

4.,7. aprīlis Egils Siliņš Votāna
lomā Riharda Vāgnera operā „Valkīra”, Tokyo Nomori Spring Festival

Ungārija

11. jūnijs Egils Siliņš Votāna
lomā Riharda Vāgnera operā
„Reinas zelts”, Palace of Arts Budapest
12. jūnijs Egils Siliņš Votāna
lomā Riharda Vāgnera operā
„Valkīra”, Palace of Arts Budapest
13. jūnijs Egils Siliņš Ceļinieka
lomā Riharda Vāgnera operā
„Zigfrīds”, Palace of Arts Budapest

ZANDA ŠVĒDE
ASV

ASV

30. aprīlis Zanda Švēde dzied
Mocarta „Rekviēms”, Berkeley
Symphony Zellerbach Hall, CA
13.,19.,23.,28.,30. jūnijs Zanda Švēde Lenas lomā Marco Tutino operā „Divas sievietes”, San
Francisco Opera, CA

9. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Tāls
ceļš”, Valsts akadēmiskais koris
„Latvija”, diriģents Māris Sirmais,
Lincoln Center, New York, NY
11. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Kāvi”, Valsts akadēmiskais koris
„Latvija”, diriģents Māris Sirmais,

Baryshnikov Arts Center, New
York, NY
11. aprīlis Ēriks Ešenvalds
„Kāvi”, „O Salutaris Hostia (Zvaigznes)”, Kennett Square, Longwood Gardens, PA
12. aprīlis Ēriks Ešenvalds kormūzika, Wartburg College Chape,
Waverly, IA
12. aprīlis Ēriks Ešenvalds
kormūzika, White’s Chapel United Methodist Church, Southlake,
TX
13. aprīlis Ēriks Ešenvalds kormūzika, Arborlawn UMC, Fort
Worth, TX
17. aprīlis Ēriks Ešenvalds
„Kāvi”, Alice Tully Hall, New York,
NY
17. aprīlis Ēriks Ešenvalds
„Kāvi”, St. John Lutheran Church,
Owatonna, MN
18. aprīlis Ēriks Ešenvalds
„Kāvi”, Basilica of Saint Mary, Minneapolis, MN
19. aprīlis Ēriks Ešenvalds
kormūzika, Cathedral of St. Luke
and St. Paul, Charleston, SC
19. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Kāvi”,
Our Savior’s Lutheran Church, Eau
Claire, WI
20. aprīlis Ēriks Ešenvalds
„Kāvi”, Luther Memorial Church,
Madison, WI
21. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Kāvi”,
St. Paul Lutheran Church, Villa
Park, IL
23. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Kāvi”, Westminster Presbyterian,
Rockford, IL
24. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Kāvi”, St. John’s Lutheran Church,
Springfield, IL
25. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Kāvi”, Liberty United Methodist
Church, Liberty, MO

26. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Kāvi”, St. Thomas Aquinas Catholic,
Indianola, IA
1. maijs Ēriks Ešenvalds kormūzika, Fourth Presbyterian
Church, Chicago, IL
3. maijs Ēriks Ešenvalds kormūzika, Christian Reformed
Church, Elmhurst, IL
8. maijs Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia (Zvaigznes)”, Fernbank Science Center’s Jim Cherry
Memorial Planetarium, Atlanta,
GA
8. maijs Ēriks Ešenvalds „Amazing Grace”, Derry Presbyterian
Church, Hershey, PA
9. maijs Ēriks Ešenvalds „Amazing Grace”, Parmer Hall, Messiah
College, High Center, Grantham,
PA
7. jūnijs Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia (Zvaigznes)”, Saint
Mark’s Church, Filadelfija, PA
13. jūnijs Ēriks Ešenvalds „Piliens okeānā”, Bethany Lutheran
Church, Cherry Hills Village, CO
21. jūnijs Ēriks Ešenvalds „Ezeri atmostas rītausmā”, Fiske Planetarium, Boulder, CO

Austrālija

22. maijs Ēriks Ešenvalds „O Salutaris Hostia (Zvaigznes)”, St.
Andrew’s Catholic Cathedral, Victoria, BC
24. maijs Ēriks Ešenvalds „Kāvi”, Holy Trinity Anglican Church,
Vancouver, BC

Valsts akadēmiskais koris
“LATVIJA”
ASV

9. aprīlis koris “Latvija”, diriģents Māris Sirmais, Alice Tully
Hall Lincoln Center, New York,
NY

Taivana

24. maijs Ēriks Ešenvalds
16.,18. aprīlis Ksenija Sido„Kāvi”, Australian Centre for rova solokoncertā kopā ar Avi
Contemporary Art, Southbank Avital, Taipei National Recital
Hall, Taiwan
Kanada
19. aprīlis Ksenija Sidorova
11. aprīlis In Paradisum - Sa- kopā ar Avi Avital un The Chihcred Dance (Ēriks Ešenvalds), mei Mandolin Orchestra, Tainan
Concert Hall, Taiwan
River Run Centre, Guelph, ON
11. aprīlis Ēriks Ešenvalds kormūzika, McDougall United
Church, Edmonton, AB
8. maijs Ēriks Ešenvalds kormūzika, Knox United Church,
Calgari, AB

Ešenvalda oratorija vienā dienā trīs kontinentos

Latviešu komponista Ērika Ešenvalda oratorija „Kristus ciešanas
un augšāmcelšanās” Pūpolsvētdienā, 29. martā, izskanēja koncertzālēs Eiropā, Austrālijā un
ASV.
Berlīnes Filharmonijas kamerzālē diriģenta Štefana Šuka
(Stefan Schuck) vadībā to atskaņoja vācu soprāns Barbara Kinda

(Barbara Kind), Hugo Distlera
Berlīnes koris un Berlīnes kamersimfoniķi; Sidnejas Universitātes
Lielajā Aulā – soprāns Belinda
Montgomerija (Belinda Montgomery), Sidnejas kamerkoris,
kamerorķestris “Sydney Camerata” un diriģets Pols Stenhoups
(Paul Stanhope); savukārt, Misūri štata lielākajā pilsētā Kan-

zassitijā, ASV, Vilidžas presbiterāņu baznīcā diriģenta Metjū
Šeparda (Matthew Christopher
Shepard) vadībā to atskaņoja
soliste Esteli Gomeza (Esteli Gomez), “Te Deum” kamerkoris un
kamermūziķi.
Pēc Valsts Akadēmiskā koŗa
“Latvija” pasūtinājuma un ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda at-

balstu oratorija soprānam, jauktajam korim un stīgu orķestrim
rakstīta speciāli 8. Starptautiskajam garīgās mūzikas festivālam.
2005. gada 27. augustā Sv. Pēteŗa
baznīcā Rīgā to pirmatskaņoja
soprāns Kristīne Gailīte, Valsts
Akadēmiskais koris “Latvija”, Liepājas simfoniskā orķestra stīgu
grupa un diriģents Māris Sirmais.
Desmit gadu laikā opuss atskaņots vairāk nekā 30 reizes un
ticis ierakstīts divās ciešripās.
Pēc Austrālijas atskaņojuma,
Austrālijas klasiskās mūzikas
žurnāla „Limelight” apskatnieks
Klaivs Pedžets recenzijā raksta:
“Opusa beidzamās lappuses neapšaubāmi bija emocionālā kulminācija. Pēc koŗa skanīgi dzie-

dātā “Tas Kungs ir augšāmcēlies!”
kvartets klusi vaicāja solistei:
“Sieva, ko raudi? Ko tu meklē?”
Soprāns Montgomerija atbildēja:
”Kungs, kur tu Viņu esi licis?”
Sekoja koŗa vairākkārt dziedātais
“Mariam”, kam atbalsojās soprāna
pamazām attālinošais “Rabuni!”.
Ļoti aizkustinošs mirklis!”
Oratorija „Kristus ciešanas un
augšāmcelšanās” ir evaņģēlijos
paustā Lieldienu stāsta skatījums
caur Marijas Magdalēnas personību. Darbā izmantoti teksti gan
no renesanses komponista K. de
Moralesa opusa “Parce mihi, Domine”, gan no Svētajiem Rakstiem un
Ciešanu laika liturģijām.
Informāciju sagatavoja
Ieva Vītiņa

Alberts Legzdiņš.
„Čikāgas Piecīšu
brīnišķīgie piedzīvojumi”.
Atkārtots un papildināts izdevums.
Cena – USD 20,– , t.sk. pasta izdevumi.

Hei lailī un citas
Čikāgas Piecīšu dziesmas.
Cena – USD 25,– , t.sk. pasta izdevumi.
Pasūtinot abas grāmatas kopā,
cena – USD 40,– , t.sk. pasta izdevumi.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Krusta gājiens
Kristīgajā baznīcā 3. aprīlī tika
pieminēta Lielā Piektdiena - Kristus notiesāšanas un nāves diena.
Rīgā, Vecrīgas ielās notika jau par
tradiciju kļuvušais Oikūmēniskais krusta ceļš, kas katru gadu
vieno dažādu tautību, konfesiju
un reliģisko uzskatu cilvēkus.
mašīnas virs Baltijas jūras neitrālajiem ūdeņiem pie Latvijas ter-ritoriālo ūdeņu ārējās robežas
konstatējušas Krievijas bruņoto
spēku transportlidmašīnu An-26.
Šogad Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un virs Baltijas
jūras neitrālajiem ūdeņiem pie
Latvijas territoriālo ūdeņu ārējās
Krusta ceļš sākās pie Svētā Jē- robežas rēgulāri, tāpat kā pagākaba katedrāles un beidzās pie jušajā gadā, pamanīti gan KrieDoma baznīcas. Tā laikā bija sep- vijas kaŗakuģi, gan lidmašīnas. Ir
tiņas apstāšanās vietas, kuŗās no- bijuši gadījumi, kad vienā reizē
tika uzvedumi, apceres un dažā- pamanīti vairāki militārie transdu konfesiju garīdznieku vadītas portlīdzekļi. Kopumā šogad Latpārdomas.
vijas ūdeņu tuvumā 27 reizes
***
manīta Krievijas kaŗa technika.
Krievijas agresijas nākamie
Pērn Krievijas bruņoto spēku
„upuri” būtu...
lidmašīnas un kuģi Latvijas roLatvijas Televīzijas raidījumā bežai pietuvojušies vairāk nekā
Viens pret vienu tika intervēts Krie- 250 reizes. Bruņotie spēki bija
vijas bijušais ministru prezidents identificējuši vairāk nekā 200
Michails Kasjanovs (attēlā). Ie- lidojumus, kā arī 50 gadījumus,
vērojamā polītiķa ieskatā patla- kad Krievijas kuģi bija pietuvoban Krievijai scēnāriju par citu jušies Latvijas jūras robežai.
territoriju sagrābšanu nav, taču
tāda iespēja pastāvot.
***
Atbalsta ideju par militārajām
apmācībām studentiem
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma atbalsta aizsardzības
ministra Raimonda Vējoņa izteikto rosinājumu par studentu
militārām apmācībām. Iepriekš
ministrs Vējonis izteicās, ka Latvijā studenti jāapmāca kaŗam,
un bez “gurķošanās”. Vējonis uzPar nākamajiem agresora upu- devis Nacionālajiem bruņotajiem
riem varētu kļūt Moldova, bet spēkiem izstrādāt sistēmu, kā iepēc tam – Baltijas valstis. Krievijas saistīt studentus militārajās appolītiķis atzina, ka “jaunu agresi- mācībās. Plānots, ka nākamgad
ju mērķus” var gaidīt gadījumā, varētu notikt pirmās militārās
ja situācija Ukrainā netiks nosta- nometnes studentiem.
bilizēta. Vienlaikus viņš pauda
Laimdota Straujuma intervijā
viedokli, ka Krievijas prezidents LTV raidījumam Rīta Panorāma
Vladimirs Putins nemaz nav gri- sacīja, ka ministra izteiktais rosibējis “sagrābt territorijas Aus- nājums par to, ka nākotnē stutrumukrainā”, bet gan gribējis ti- dentiem par sekmīgu militārās
kai Krimu. Pēc Kasjanova sacītā apmācības kursa pabeigšanu vaPutins pieļāvis kļūdu, pienācīgi rētu piešķirt kreditpunktus, ir
nenovērtējot Eiropas Savienības atbalstāms. Ministru prezidente
(ES) dalībvalstu un Rietumval- gan norādīja, ka Latvijai jāpilnstu reakciju uz Krimas aneksiju veido profesionālais militārais
un tālākiem notikumiem Ukrai- dienests.
nā. “Putins bija domājis, ka no ES
***
un Rietumvalstīm būs tāda pati
Eksprezidentes viedoklis
reakcija kā pēc Gruzijas konflikpar obligāto dienestu
ta,” norādīja Kasjanovs. Taču RieBijušās Latvijas armijas virspatumvalstu un ES vienotā pozici- vēlnieces, eksprezidentes Vairas
ja šokējusi Putinu. Putins nebija Vīķes-Freibergas ieskatā valstij
gaidījis, ka, neskatoties uz centie- nav lietderīgi atjaunot obligāto
niem graut valstu vienotību, tās kaŗadienestu – tas esot pārāk
spējušas būt vienotas, taču sākot- dārgi un neefektīvi.
nējā neskaidrība un vilcināšanās
no Rietumvalstu puses ļāva Putinam to izmantot. Kasjanovs, runājot par iespējamiem nākamajiem Krievijas agresijas objektiem, norādīja, ka tā, iespējams,
būtu Moldova, bet pēc tam, testējot NATO darbību, Baltijas valstis. Viņš norādīja, ka Maskavā neviens netic, ka agresijas pret Baltijas valstīm gadījumā NATO
patiešām īstenos 5. pantu.

diskusiju raidījumā “Nacionālo
interešu klubs” teica Vaira VīķeFreiberga, komentējot pēdējā
laikā izskanējušās runas par nepieciešamību atjaunot obligāto
kaŗaklausību. Pēc eksprezidentes
domām, daudz efektīvāka ir profesionālā armija. obligātā dienesta kaŗavīri desmit gadus pēc demobilizācijas kaŗa gadījumā kļūtu par „lielgabalu gaļu”, jo vairs
nespētu rīkoties ar moderno
militāro techniku. Tādēļ jāveido
profesionāla armija, kas nepieciešamības gadījumā sadarbotos
arī ar Zemessardzi un civīlām
iestādēm.
***
Vācijā izdod grāmatu
par architekta Gunāra Birkerta
projektēto LNB ēku
Sadarbojoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai un vācu izdevniecībai Axel
Menges, klajā nākusi grāmata par
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) ēku un tās architektu Gunāru Birkertu - „Gunnar Birkerts.
National Library of Latvia, Riga”.
Starptautiski pazīstamā izdevniecība Axel Menges to izdevusi
serijā Opus, kas veltīta ievērojamiem un izciliem architektūras
objektiem visā pasaulē. Šajā serijā
jau iznākušas vairāk nekā 78
grāmatas.
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Paturēsim Ukrainu
lūgšanās...

naga

Latvijas Evaņģeliski luteriskās baznīcas archibīskaps Jānis Vanags žurnālā Ir intervijā pirms
Lieldienām runāja ne tikai par cilvēka garīgo pasauli, bet izteica arī savu viedokli par
aktuāliem polītiskiem jautājumiem. Archibīskapam tika jautāts – kā raugāties uz notikumiem Ukrainā, ko tie jums stāsta par
cilvēkiem. Mūsu lasītājiem sniedzam Jāņa Vaatbildi.

Krievija reizē ir elfu un orku zeme. Jocīgākais, ka orki, lai savas
spalvas spodrinātu, lepojas ar elfiem - literātūras un mūzikas ģēnijiem, pareizticīgo klosteriem. Savukārt orki, manuprāt, ir briesmas
visai civīlizācijai.
Es piederu pie tiem, kas Maidanu uzskata par cilvēka cieņas sacelšanos pret neiedomājami korumpētu banditokratiju. Cik labi
būtu bijis, ja Ukrainas tautai būtu ļauts visu novest līdz galam
pašai! Ar lielu cieņu raugos uz ukraiņiem, kas varonīgi aizstāv savu
zemi. Latvijā mēdz spriest - ja te kas sāksies, tūlīt emigrēšu. Vai mēs
nemīlam savu valsti tā, kā ukraiņi savējo? Esam pieraduši, ka brīvība ir. Taču, ja vienu rītu mēs pamostos un nebūtu vairs Latvijas
valsts - Saeimas, ko bieži zākājam, valdības, prezidenta, bet Svētā
Gara tornī plandītu citas valsts karogs? Vai tad mēs teiktu - kas par
to? Ka sava valsts bija nieks, ko nebija vērts sargāt?
Ir imperijas, kas rodas iekaŗojumu ceļā, un ir valstis, kas rodas
nacionālās atbrīvošanās ceļā. Latvija ir radusies brīvības cīņās. Vai
tādēļ, lai ar steigu emigrētu? Nievājošu attieksmi ir viegli kultivēt,
kamēr esam drošībā. Sava valsts ar visām tās grūtībām ir labākais,
kas vien mūsu tautai var būt. Paturēsim Ukrainu lūgšanās, savā
ziņā viņi cīnās arī par mums. Un domāsim arī paši par savu valsti.
līmenī. Andŗa Bērziņa ieskatā cilvēciskajā līmenī Latvijas attiecības ar Krieviju ir labas, jo arī
viņam Krievijā dzīvojot radinieki. Polītiskā līmenī gan tik labi
neesot, taču Bērziņam nešķiet,
ka Krievija gatavojas kaŗot ar
kādu no NATO valstīm.

„Gunnar Birkerts. National
Library of Latvia, Riga” teksta
autors ir architekts Jānis Dripe,
fotografs – Indriķis Stūrmanis.
Jānis Dripe par izdevumu saka:
“Pateicoties Gunāra Birkerta Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam, Latvijas architektūra ir
kļuvusi pazīstamāka pasaulē – no
Venēcijas biennāles līdz publikācijām pasaules architektūras
presē. Tagad arī atzītais vācu izdevējs Axel Menges laidis klajā
Bibliotēkai veltītu grāmatu pazīstamajā Opus serijā par izcilām
būvēm pasaulē. Gunārs Birkerts
ir attīstījis visu modernisma architektūras virzienu caur tikai
sev raksturīgu metaforu un simbolu lietojumu. Jaunā Nacionālās
bibliotēkas ēka jau kļuvusi par
Rīgas pilsēttelpas dominanti un
simbolu. Tā pārliecinoši top arī
par starpnāciju saziņas līdzekli,
ceļot nācijas pašapziņu, saliedējot sabiedrību un paverot iespējas
nebeidzamam izziņas procesam.”

***
Valsts prezidents intervijā
krievu TV: “Saprāts uzvarēs”
Latvijas prezidents Andris Bērziņš sniedza interviju Krievijas
***
Vaira Vīķe-Freiberga
telekompanijai. Tajā viņš krievu
Latvijas tuvumā konstatē
valodā stāstīja, ka cilvēciskā līKrievijas armijas techniku
„Mums vajadzīgi trenēti, ap- menī nav pretišķību starp kriePēc nacionālo bruņoto spēku mācīti ļaudis. Mums vajag mobi- viem un latviešiem. Saspringtas
informācijas, NATO patruļlid- las kaujas vienības,” televīzijas attiecības valdot tikai polītiskā

Andris Bērziņš
Nekādus īpašus polītiskus paziņojumus Bērziņš šajā intervijā
nav izteicis. Vienīgi Krievijas skatītājiem varētu nepatikt Bērziņa
atklāsme, ka viņš ir vienisprātis
ar Ukrainas prezidentu Petro Porošenko, ka Krima pati atgriezīsies Ukrainas sastāvā, kad redzēs,
ka Ukrainā ir augstāks dzīves līmenis nekā Krimā. Vienlaikus
Bērziņš arī paudis cerību, ka
Krievija Latvijai paliks laba kaimiņiene „uz visiem laikiem”. Par
to liecina tas, ka Krievija ir otrs
lielākais Latvijas tirdzniecības
partneris. Uz jautājumu, kas Latvijai tagad ir draugi un kas ienaidnieki, Bērziņš atbildēja, ka
vienmēr vajag meklēt risinājumu, kā virzīties uz priekšu, nevis
meklēt ienaidniekus. Bērziņš arī
nevar piekrist tam, ka attiecības
starp Latviju un Krieviju esot
saspringtas: „Polītiskā līmenī varbūt jā, bet cilvēciskajā ir pavisam
citādi. Daudziem Latvijas iedzīvotājiem Krievijā dzīvo radinieki,
ieskaitot mani.”

***
Aptauja par prezidenta amata
kandidātiem
Aģentūras Latvijas fakti veiktajā aptaujā 22,2% iedzīvotāju
balsotu par esošā Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa pārvēlēšanu amatā. Prezidents solījās aprīlī
paziņot, vai kandidēs nākamajam termiņam.

Pēc vairāku iespējamo prezidenta amata kandidātu nosaukšanas aptaujas dalībniekiem tika
jautāts, par kuŗu no viņiem balsotu kā par pirmo, ja iedzīvotājiem
būtu tāda iespēja. Rezultāti liecina, ka lielākā daļa jeb 22,2% savu
balsi atdotu par pašreizējo prezidentu. Šādu atbildi snieguši
lielākoties cittautieši. Savukārt
14,4% vēlētos, lai augstākās amatpersonas amatu ieņemtu Latvijas Reģionu apvienības (LRA) līderis Saeimas deputāts un polītiskā spēka prezidenta krēsla
kandidāts Mārtiņš Bondars. Aptaujas dati norāda, ka viņš ierindots pirmajā vietā latviešu vidū,
bet starp cittautiešiem Bondars
nav guvis lielu atzinību. Trešajā
vietā ierindota eiroparlamentāriete Sandra Kalniete (Vienotība).
Viņa paziņojusi, ka būtu gatava
kandidēt prezidenta amatam.
Par šo polītiķi savu balsi atdotu
12,1% respondentu. Arī Kalnietei
tāpat kā Bondaram nav liela atbalsta cittautiešu vidū, taču Kalniete ir viena no latviešu vēlētāju
līderēm.
(Turpinājums 10. lpp.)
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Aiz Kalnietes seko “No sirds
Latvijai” līdere Saeimas deputāte
Inguna Sudraba, kuŗu vēlētu
9,8% aptaujāto. Sudrabai vērojams salīdzinoši lielāks atbalsts
cittautiešu vidū nekā citiem nosauktajiem kandidātiem. Mazāk
nekā 5% aptaujāto balsotu par
Eiropas Kopienu tiesas tiesnesi
Egilu Levitu, Vienotības līderi
Saeimas deputāti Solvitu Āboltiņu,
Latvijas vēstnieku NATO Māri
Riekstiņu un Latvijas Universitātes rektoru Mārci Auziņu. Aptaujas dalībnieki paši spontāni
nosaukuši vairākus prezidenta
amata kandidātus, par kuŗiem
būtu gatavi atdot balsis. Pirmo
vietu ieņem Saskaņas līderis Rīgas pilsētas galva Nils Ušakovs,
par kuŗu absolūti lielākā daļa balsotu cittautieši un neliels skaits
latviešu. Respondenti valsts augstākās amatpersonas krēslā vēlētos redzēt eksprezidenti Vairu
Vīķi-Freibergu un Ventspils domes priekšsēdi, partijas Latvijai
un Ventspilij vadītāju Aivaru
Lembergu. 12,6% aptaujāto nezina, par ko balsotu, ja varētu
izvēlēties nākamo Valsts prezidentu. Aptaujā pēc nejaušības
principa tika iekļauti 1001 Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

versitātes Komūnikācijas fakultātē. Mana maģistra darba mērķis ir noskaidrot ar nacionālo
identitāti saistītos jautājumus
emigrantu vidū un reemigrācijas
atbalsta pasākumu plānā. Ja esi
sieviete, mamma, kuŗa dzīvo ārzemēs vai kādu laiku ir pavadījusi prom no Latvijas vismaz trīs
mēnešus, lūdzu, velti dažus brīžus sava laika un aizpildi šo aptauju. Ja esi vīrietis, lūdzu, izplati šo
saiti sev pazīstamajām sievietēm,
kuŗām ir nepilngadīgi bērni.”
Saiti meklējiet: https://www.facebook.com/lalksne
***
Ar Latviju vēlas sadarboties
Sanmarīno
Sanmarīno ir vēlme attīstīt un
paplašināt sadarbību ar Latviju,
turklāt valsts ir ieinteresēta pārņemt arī Latvijas pieredzi integrācijā Eiropas Savienībā (ES), tikšanās laikā ar Latvijas vēstnieku
Sanmarīno Arti Bērtuli norādīja
Sanmarīno valdības vadītājs valsts
sekretārs Paskvāls Valentīni. Bērtulis uzsvēra, ka Sanmarīno ir
sākusi sarunas par ES asociācijas
līgumu, un izteica gandarījumu,
ka sarunas ir sāktas Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.
Valsts sekretārs pateicās Latvijai
par atbalstu Sanmarīno un ap-

***
Pētījums par nacionālās
identitātes jautājumiem
emigrantu vidū
Portālā latviesi.com ievietots aicinājums piedalīties pētījumā:
„Jums ikkatram noteikti ir kāda
pazīstama radiniece vai draudzene, kuŗa izvēlējusies pamest Lat- Jūgendstila architektūras nams
viju. Studēju Rīgas Stradiņa uni- Rīgā

sveica ar veiksmīgo prezidentūras darbu. Sarunas laikā Valentīni arī uzsvēra Sanmarīno vēlmi
attīstīt un paplašināt sadarbību
ar Latviju.
Vizītes laikā Sanmarīno Latvijas ES Prezidentūras kultūras
programmas laikā vēstnieks Bērtulis arī atklāja fotoizstādi Art Nouveau architektūra: Rīgā un Latvijā.
***
Ušakovs vērsīsies ECT...
„Nekad nebūtu domājis, ka
vērsīšos Eiropas Cilvēktiesību
tiesā, lai cīnītos par vārda brīvību
sociālajos tīklos. Tomēr izrādījās,
ka nāksies,” tā saviem sekotājiem
tīmeklī pavēstījis Rīgas pilsētas
galva Nils Ušakovs (Saskaņa).
Viņam tiesa piespriedusi 50 eiro
naudas sodu par aģitācijas likuma pārkāpšanu. Līdzīgs sods par
priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpšanu piespriests arī
Ministru prezidentei Laimdotai
Straujumai (Vienotība), kuŗa šo
sodu ir samaksājusi.
Arī Ušakovs apņēmies samaksāt 50 eiro naudas sodu, taču viņš
grasās sūdzēties Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). “Jautājuma
būtība - pirms vēlēšanām es tīmeklī aģitēju balsot par savu partiju Saskaņa. Tiesa otrajā instancē
nolēma, ka tas ir aģitācijas noteikumu pārkāpums un ka man
jāmaksā sods 50 eiro apmērā. Es
savukārt domāju, ka šis lēmums
ir rupjš vārda brīvības ierobežojums,” tviterī raksta Ušakovs. Viņa ieskatā katram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības savā personīgajā sociālo tīklu profilā aicināt
balsot par jebkuŗu partiju, par
jebkuŗu polītiķi, tieši tāpat kā
pret jebkuŗu partiju un pret jebkuŗu polītiķi. Bet pierādīt tagad
to, diemžēl, iespējams tikai Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

āzijas valstīs un citur. Mērķtiecīga
publiskā diplomātija ārvalstīs ir
viens no svarīgākajiem ĀM uzdevumiem un instrumentiem, lai
īstenotu Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē
izvirzītās prioritātes un pozicionētu Latviju kā radošu, talantīgu
un strādīgu Eiropas valsti ar bagātīgu kultūras, mākslas un innovāciju piedāvājumu daudzās jomās.
***
Latvijas mākslas izstādes
atklāšana Abu Dabī
Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) pilnvarotais lietvedis Rūdolfs Brēmanis un Abu Dabī mākslas centraArt Hub īpašnieks Ahmeds Al
Jafejs Jumeirah Hotel izstāžu zālē
atklāja mākslas izstādi, kuŗā ar
saviem darbiem piedalījās Latvijas gleznotāji Ritums Ivanovs,
Sandra Krastiņa, Andris Vītoliņš,
Vineta Kaulača, fotografs Reinis
Hofmanis un tēlnieks Ivars Drulle, ka arī Dubaijā dzīvojošā latviete, jaunā fotografe Magda Jentgena.

***
Pasaulē izplatīs grāmatu
„Rainis un viņa brāļi”
Ārlietu ministrijas (ĀM) preses
sekretārs Ivars Lasis.paziņojis, ka
vairākās pasaules valstīs, tostarp
Krievijā un Baltkrievijā, bez maksas izplatīs 200 rakstnieka Roalda
Dobrovenska grāmatas “Rainis
un viņa brāļi” eksemplāru.

***
Augsta atzinība
pūtēju orķestrim
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
norisinājās III Starptautiskais
pūtēju orķestŗu konkurss Baltic
Open un VII Latvijas pūtēju orķestŗu konkurss. 40 Latvijas un
ārvalstu pūtēju orķestru konkurencē visaugstāko punktu skaitu
saņēma Latvijas Universitātes
pūtēju orķestris (diriģenti Jānis
Puriņš un Jānis Kaģis).
Pirmās - visaugstākās grūtības
pakāpes grupā pirmo vietu ieguva arī Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris
(diriģenti Jānis Retenais un Andis
Karelis), Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras
pils “Ziemeļblāzma” pūtēju orķestris “Auseklītis” (diriģents Haralds Bārzdiņš) un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
Kultūras pils “Ziemeļblāzma” pūtēju orķestris “Fanfara” (diriģenti
Mārcis Miķelsons un Austris
Apenis).
***
Latviešu mākslinieces
skatpunkts uz
Briseles iedzīvotājiem
Briselē mūsdienu fotomākslas
centrā Contretype atklāta mākslinieces Ievas Epneres solo izstāde “Uzgaidāmā telpa” (Waiting
Room). Šis ir rezultāts sadarbībai, kuŗu pirms vairākiem ga-

//Foto: LETA

Zīmējums: Zemgus Zaharāns
(Vairāk lasiet 5. lpp.)

Lasis skaidroja, ka, ievērojot
aktuālo polītisko un drošības situāciju Eiropā, Krievijas propagandas ietekmi uz savu un citu
valstu sabiedrībām, Latvijai ir
īpaši svarīgi sniegt objektīvu un
pozitīvu informāciju par valsti
un koncentrēties uz krievu valodu pārvaldošām auditorijām. Šīs
grāmatas izplatīšana skolu jaunatnei, studentiem, bibliotēku
un literātūras mūzeju, augstskolu
mācībspēkiem, kā arī citiem būs
tikai papildinošs elements vēstniecību un konsulātu rīkotajos
publiskos sarīkojumos ar Raiņa
un Aspazijas tematiku, īpaši Krievijā, kā arī Baltkrievijā, Centrāl-

Izstādes atklāšana
Mākslinieks Ritums Ivanovs
izstādes atklāšanās sacīja: “Pateicoties Latvijas vēstniecībai, jūtos
pagodināts par iespēju piedalīties ar saviem darbiem līdz šim
augstākajā izstādē no zemes, jo
prestižās “Džumeiras viesnīcas”
izstāžu telpas atrodas debesskrāpja pēdējā stāvā vairāk nekā
200 metrus virs zemes!”

diem iniciēja Latvijas vēstniecība
Beļģijā.
Tās rezultātā 2013. gada augustā un septembrī Ieva Epnere
dzīvoja un strādāja Briselē, iejūtoties pilsētas vidē, vērojot un
iepazīstot tās cilvēkus un viņu
personību nianses, kuŗas var atklāt bezvārdu dialogā. Mākslas
vēsturniece un kritiķe Vanesa
Joana Millere recenzijā par izstādi raksta, ka “Ievas Epneres fotografijas atspoguļo katra cilvēka
dzīves meklējumus: atrast savu
vietu un atklāt to, kas mēs katrs
patiesībā esam.”
***
Čechijas pilsētā Ūsti pie
Labas noris Latvijas dienas
Čechijas pilsētā Ūsti pie Labas
(Ústí nad Labem) sākušās Latvijas
dienas, kuŗu galvenais patrons
ir Latvijas vēstnieks Čechijā
Alberts Sarkanis. Latvijas dienu
laikā Jāņa Evanģelista Purkiņes
universitātes (Univerzita Jana
Evangelista Purkyně) Zinātniskajā
bibliotēkā skatāma fotoizstāde
“Rīga no augšas”, kā arī tūrisma
grāmatu izstāde par Latviju.
Sarīkojumu programmā 8. aprīlī notika diskusija ar Latvijas
studentiem, kas Erasmus programmā mācās Jāņa Evaņģelista
Purkiņes universitātē, savukārt
15. aprīlī interesenti aicināti uz
universitātes Zinātniskajā bibliotēkā rīkoto Dr. Ivana Farska
atklāto lekciju “Latvija, kādu to
nepazīstam”. Latvijas dienas Ūsti
pie Labas rīko Jāņa Evanģelista
Purkiņes universitāte sadarbībā
ar Latvijas vēstniecību. Sarīkojumi Ūsti pie Labas ir daļa no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē programmas
Čechijas reģionos, ko organizē
Latvijas vēstniecība sadarbībā ar
reģionālajām iestādēm.
***
Latviešu kultūras diena
Bradford 2015

3. maijā Bradfordā norisināsies
Latviešu kultūras diena. Programmā paredzēts dalībnieku
gājiens, Latviešu kultūras dienas
atklāšana, Latviešu pašdarbības
kopu Lielbritanijā un viesu koncerts, foto izstāde “Latvija no putna lidojuma”, amatnieku tirdziņš,
latviešu virtuves stendi.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Nav patīkami lasīt šo...
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
FRANKS GORDONS
Ir ziņas, kuŗas lasot rodas nepatika, bet ieteicams tās lasīt –
un izdarīt secinājumus.
Pēterburgā notikušais “Starptautiskais krievu konservātīvais
forums” bija īstu (nevis iedomātu) fašistu, neonacistu, labējo
ekstrēmistu un antisemītu saiets,
kuŗa formāts nebija valstisks, t.i.
oficiāls, bet, kā tagad mēdz teikt,
nevalstisks (NGO), sabiedrisks.
Tas Kremlim acīmredzot ir tāds
kā izmēģinājuma balons, eksperiments, pētot, cik lielā mērā Putina režīms var piesaistīt un izmantot saviem nolūkiem pasaules “brūnās samazgas”, neizraisot
pārāk lielu skandalu.
Šai ziņā pamācošs ir Maskavas
laikraksta „Zavtra” galvenā redaktora Aleksandra Prohanova
dēla – Andreja Fefelova raksts.
Priekā par to, ka šajā saietā bija
pārstāvēti “nacionālisti no pārdesmit Eiropas valstīm un viesi
no ASV un Austrālijas”, Fefelovs
īpaši min Vācijas NPD (ko vairākiem lāgiem grasījās aizliegt)
vadītāju Udo Foigtu (Voigt) un
dažus viņa partijas biedrus no
Eiroparlamenta, divus Grieķijas

klaji antisemītiskās partijas “Zelta
rītausma” darboņus, Niku Grifinu no Britu nacionālās partijas,
Roberto Fiore no Italijas “Forza
Nuova”, amerikāni Džaredu Teiloru – grāmatas “Baltā pašapziņa”
autoru, kā arī Somijā un Igaunijā bēdīgi pazīstamo “antifašistu” – skandalozo Johanu Bekmanu. Saieta krieviskie “namatēvi”
bija partija “Rodina” (Dzimtene),
“Krievu imperiskā (!) kustība”,
Krievijas nacionāldemokratiskā
partija (pa Vācijas NDP pēdām)
un “Tiesību aizstāvju centrs
„ROD” (atšifrējams vai nu kā
“dzimta”, vai kā “Krievu atbrīvošanas kustība”).
Fefelovs atgādina, ka Pēterburgas saieta dalībnieki vēlas saliedēt Krievijas un Eiropas konservātīvos spēkus, “aizstāvot tradicionālas vērtības” apstākļos, kad
Eiropas Savienība un ASV vērš
sankcijas pret Krieviju. Saieta dalībnieku galvenais uzdevums,
uzsver Fefelovs, ir “sniegt atbalstu Krievijas iekšpolītiskajam un
ārpolītiskajam kursam”. Viņš
cildina Putinu kā “izcilu konservātīvu līderi”. Saieta dalībnieki

***
Putina režīms, kā atzīmē The
New York Times, tagad intensīvi
“apskaidro” Krievijas cara Jāņa
Briesmīgā (Ivana Bargā) tēlu,
mēģinot radīt iespaidu, ka šis
patvaldnieks ierindojams starp
Krievzemes likteņgaitu gaišākajām personībām. Šai glorifikācijai lieti der Briesmīgajam/Bargajam veltīta vērienīga izstāde
Manēžas laukumā, tepat līdzās
Kremlim. Izstādes ekspozīcija
vēstī, ka Rietumi bija Maskavijas ienaidnieki jau toreiz. Šo rindiņu rakstītajam nu nāk prātā,
ka Staļins uzskatīja Ivanu Bargo
par savu priekšzīmi un pat “skolotāju” un piespieda kinoreži-

soru Sergeju Eizenšteinu pamatīgi pārtaisīt tam veltīto filmu.
Labi atceros Eizenšteina pazemojumu tais dienās.
Interesanti, ka minētās izstādes
prospektā “atmaskoti” Rietumu
rakstoņi, kas tajos laikos, “tāpat
kā tagad”, apmelojot Krieviju.
Te vērts atgādināt, ko Latgales
chronists Hilsens rakstīja par Jāņa Briesmīgā kaŗapulku asinsdarbiem Livonijas kaŗa gaitā:
“Maskava ar trakojošu niknumu
ielauzās pilsētā (Cēsīs, 1577.g.)
un ar nedzirdētu mežonību izrēķinājās ar nevainīgiem cilvēkiem. Pēc izvarošanas sievietēm
nogrieza degunus un krūtis (..)
Pilsētas galvam Jānis Briesmīgais savā klātienē lika izraut sirdi
no krūtīm”. Vismaz masveida izvarošanas orģijās izcēlās arī padomju karavīri 1945. gadā, īpaši
Rītprūsijā un “fašistiskā nezvēra
midzenī” – Berlīnē.

bolivariskā socialisma teoriju”
un nikni vēršas pret “amerikāņu
imperialismu”. Jaunā bloka (vai
blociņa) nosaukums ir šāds: “Bolivariskā alianse Ameriku tautai”
(Amerika daudzskaitlī – Americas – apzīmē visu, kas atrodas
dienvidos no ASV un Meksikas
robežas).
Šīs alianses ārkārtējā apspriedē, kas š. g. martā notika Karakasā, apliecināts atbalsts Venecuēlas prezidentam Nikolasam
Maduro atvaires cīņā pret Vašingtonas agresiju un provokācijām. Bolivijas prezidents Evo
Moraless – iedzimto indiāņu
cilts atvase – apsolīja maksimālu
atbalstu Maduro. Līdzās Moralesam alianses vadībā izceļas
Kubas līderis Rauls Kastro un
Nikaragvas prezidents – vecais
marksists Daniels Ortega. Aliansē ietilpst Venecuēla, Kuba, Bolivija, Nikaragva, Ekvadora un
“šādi tādi krikumi” - Dominika,
***
Antigua un Barbuda, kā arī
Putina režīmam, bez šaubām, Sent-Vinsenta un Grenadīnes.
pietuvināta īpaša alianse, kuŗā Šajā aliansē Krievijas specdieapvienojušās valstis un valste- nesti jūtas kā majās...
les, kas “apguvušas Ugo Čavesa

PROBLĒMAS CELTNIECĪBĀ

KĀRLIS STREIPS
Skarbākais piemērs par kļūmīgiem celtniecības gadījumiem atjaunotās Latvijas vēsturē bija bēdīgi slavenais Maxima
veikals Pārdaugavā, kuŗa sabrukums 2013. gada novembrī
prasīja 54 cilvēku dzīvību, un
tas bija lielākais dzīvību zaudējušo skaits viena notikuma laikā
kopš 1950. gada, kad Daugavā
apgāzās prāmis „Majakovskis”
un gāja bojā 147 cilvēki.
Uzreiz pēc Maxima veikala
sabrukšanas celtniecības speciālisti apgalvoja, ka viņiem ir
skaidrs, kāpēc celtne bija sabrukusi, proti, aplam sametinātas
smagumu nesošās sijas. Papildu problēmu radīja tas, ka celtnes īpašnieki uz tās jumta vēlējās izveidot dārzu un tāpēc uz
tā bija uzkrāvuši ievērojamu
daudzumu zemes. Vienādi vai
otrādi, pirms dažiem gadiem
celtā (un, starp citu, ievērojamas architektūras balvu ieguvusī) ēka sabruka.
Protams, 54 nāves ir briesmīgs notikums, Valsts prezidents Andris Bērziņš toreiz
notikušo, varbūt mazliet neapdomīgi, nosauca par masu
slepkavību. Par to, kas tur īsti
notika, izmeklēšana, tostarp Saeimas komisijā, turpinās joprojām. Taču šonedēļ runāsim par
kaut ko citu, proti, ka Maxima
veikala brukšanas laikā no tā

stingri nosodīja globālizāciju, jo
tā noved pie “nacionālo, dzimuma (gender), reliģisko un kultūras robežu nojaukšanas”.
Līdzīgus saukļus, izņemot jēdzienu “gender” un pieliekot klāt
“plutokratus”, skandēja t.s. “jaunās Eiropas” jūsmoņi Berlīnē –
tai pašā, kur 1945. gadā “fašismam sprandu lauza varonīgā
Padomju armija”.

paguva izsprukt krietni daudz
vairāk cilvēku nekā gāja bojā.
Konkrētais skaits nav zināms,
jo jādomā, ka cilvēki steigšus
devās mājās, lai atkoptos no
bailēm, bet ir skaidrs, ka nebūt
ne visi, kuŗi tajā brīdī atradās
veikalā, gāja bojā.
Tagad mēģināsim iztēloties,
kas notiktu, ja līdzīga katastrofa notiktu slimnīcā, kur atrodas
pacienti, kuŗiem nav iespēja
glābties bēgot. Par to rakstu tāpēc, ka pēdējo mēnešu laikā
ievērojamas problēmas konstatētas Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīcas jaunā
korpusa celšanā. Speciālisti,
piemēram, konstatējuši, ka
tērauda sijās, kuŗām paredzēta
smaguma nešanas funkcija, bija
iekļuvis ūdens, kas aukstā laikā
bija sasalis, un sijas līdz ar to
bojātas. Celtniecības process pagaidām apturēts. Par darbu atbildīgais celtniecības uzņēmums SBRS bildis, ka izteikumi par iespējamo objekta demontāžu esot pārspīlēti, uzņēmumam esot plāns, kā visu
vērst par labu u.tml. Veselības
ministrs Guntis Belēvičs ir piebildis, ka jaunais korpuss noteikti tiks uzcelts, valdība piešķīrusi vēl 16 miljonus eiro.
Taču ir iemesls jautāt, kāpēc
tādas kļūdas vispār tiek pieļautas?

Ēku sabrukšana pasaules vēsturē nav nekas neparasts. Jau
senajos laikos, piemēram, Romā mūsu ēras 27. gadā sabruka
amfiteātris un bojā gāja vairāk
nekā 20 tūkstoši cilvēku. Mazliet vairāk nekā 100 gadus vēlāk
cita Romas amfiteātŗa viena līmeņa sabrukšana prasīja vairāk
nekā 13 tūkstošus dzīvību. Viduslaikos tepat Rīgā daļēji sabruka Sv. Pēteŗa baznīca, zem
drupām palika astoņi mirušie.
1922. gadā ASV galvaspilsētā
Vašingtonā zem pārmērīgas
sniega segas sabruka kinoteātris, bojā gāja 98 cilvēki. Mūslaikos lielākās katastrofas bijušas Dienvidkorejā, kur universālveikala sabrukšana 1995. gadā prasīja 502 cilvēku dzīvību,
kā arī tirdzniecības centra sabrukšana Bangladešā 2013. gadā, kad dzīvību zaudēja vairāk
nekā tūkstotis ļaužu. 1889. gada
maijā Pensilvānijas pavalstī
Amerikā sabruka dambis, un
masīvā ūdens šalts, kas pārvēlās pāri Džonstaunas pilsētai,
aiznesa līdzi vairāk nekā 2000
cilvēku dzīvības. Laika gaitā sabrukuši ne vien dambji, bet arī
tilti. Tai pašā laikā ļoti daudzas
ļoti sen celtas būves stāv kā
stāvējušas, turklāt, kā zināms,
tās celtas bez jebkādām modernām technoloģijām.
Situācija Stradiņos, manu-

prāt, atklāj divas problēmas, kas
mūsu valsts iekārtā ir akūtas.
Pirmkārt, lielu projektu būvēšanā ir viens galvenais uzņēmējs un vairāki apakšuzņēmēji, kuŗi atbild par konkrētiem
celtniecības elementiem. Nereti
starp viņiem izceļas disputs, piemēram, esmu dzirdējis par strīdiem jaunās Nacionālās bibliotēkas celtniecībā, kur viens uzņēmējs vēlas lietot viena veida
materiālus, bet citi tam iebilst.
Par to, ka leģendārā architekta
Gunāra Birkerta lolojumā viss
gluži kārtībā nav gan, varējām
pārliecināties Latvijas Valsts eksprezidenta Valža Zatlera grāmatas “Kas es esmu” prezentācijā, kad bibliotēkas viesi varēja redzēt uz grīdas novietotu
spaini, kuŗā no griestiem pilēja
ūdens. Bibliotēku apmeklētājiem atvēra vien pagājušā gada
beigās, un jau tagad tādas problēmas? Izrādījās, pie vainas
esot ... putni, kas izknābājuši izolācijas materiālu. Ornitologi
par to bija patiesi izbrīnīti.
Vēl viens skumjš stāsts par
apakšuzņēmējiem saistāms ar
Rīgas pili, kur, kā lasītāji atcerēsies, 2013. gada jūnijā izcēlās
ugunsgrēks. Izdega laba daļa pils
reprezentācijas telpu, pilī esošajā
mūzejā krājumi cieta no ūdens
radītajiem bojājumiem, ugunsdzēsējiem dzēšot ugunsgrēku.

Arī šai gadījumā izmeklēšana
vēl nav beigusies.
Otrkārt - visnotaļ saprotamā
kārtā Latvijas iepirkuma noteikumos ir paģērēta izdevīgākā piedāvājuma akceptēšana,
un, lai arī polītiķi teiks, ka tā
tas gluži nav, bieži vien izdevīgākais piedāvājums ir lētākais
piedāvājums. Lieki teikt, ka
celtniecībā lētākais ne vienmēr
ir tas labākais.
Mūsu valsts diemžēl nesteidzas risināt šos akūtos jautājumus. Strīdi par iepirkuma pamatotību tiek iztiesāti mēnešu,
reizēm pat gadu gaŗumā. Piemērs – bēdīgi slavenais jaunu
vilcienu iepirkums, kur galu
galā starptautisku līgumu nācās lauzt. Lieki teikt, tas neko
labu par Latviju kā par ārvalstu
investīcijām piemērotu vietu
neteica un nesaka.
Runājot par celtniecību, ir
runa par cilvēku drošību. Un
slimnīca nu gan ir tā vieta, kuŗā
nepieciešams darīt visu iespējamo, lai cilvēki būtu drošībā.
Ja tādas problēmas ir Stradiņos,
vai varam būt pārliecināti, ka
tādu nav citos celtniecības objektos? Rīgā un citur Latvijā
kopš globālās finanču krizes
celtniecība atkal sākusi uzņemt
apgriezienus, un ļoti jācer, ka
Maximas veikala liktenis neatkārtosies.
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Pie latviešiem Austrālijā

MĀRIS BRANCIS
(Turpināts no nr. 14)
Kopš padomju laikiem, paldies
Dievam, joprojām amatieŗu kopas strādā vairākas dienas nedēļā, nežēlojot laiku un enerģiju,
brīžiem nodarot pāri ģimenēm.
Rietumu zemēs tautieši dažkārt
dzīvo desmitiem un pat simtiem
kilometru tālu no latviešu namiem, kur notiek mēģinājumi.
Tādēļ tos jānotur sestdienās vai
svētdienās. Nav arī izlases iespējas - jāņem katrs neatkarīgi no
spējām. Šo iemeslu dēļ piedodu
visu, vienlaikus apbrīnojot, ka
joprojām saglabājusies vēlēšanās
dziedāt vai dejot.
Šos priekšstatus galīgi sagrauj
Sidnejas Latviešu vīru koris diriģentes Dainas Jaunbērziņas vadībā. Jāievelk elpa, redzot, cik
enerģiski iznāk stalti vīri, visi kā
viens tērpušies melnos uzvalkos,
melnos tauriņos, skaitā pāri trīsdesmit. Ne tikai vīri labākajos
gados, bet arī jaunieši - kā Ojāra
Grestes dēls Edgars un jaunais
diriģents Ivars Štubis. Kad viņi
atver muti, viss nogrand, skan kā
bazūnes. Vīru koris muzicēja.
Tas ir vislielākais gandarījums.
Arī ļoti vienkārša, bet svinīga
ir izrotāta skatuve. To paveikusi
Vija Spoģe-Erdmane ar vīru Pēteri. Lasot par Sidnejas latviešu
teātri, vienmēr apbrīnoju izrāžu
dekorācijas, kuŗu autore ir viņa,
Vija, profesionāla māksliniece,
paidagoģe Sidnejas institūta
Dizaina centrā Enmorā [Design
Centre Enmore], kur māca krāsu
un dizaina teoriju.
Viņas vīrs Pēteris ir ievērojams
inženieris. Par inženierdomas
novitātēm, ceļot Sidnejas olimpisko stadionu, kā arī Jaunzēlandes Ortago stadionu, viņš kopā
ar kollēgām saņēmis deviņas
godalgas pasaules mērogā. Vēl
arī Pirmās formulas sacīkšu trases izbūvē Sepangā, Malaizijā, ir
pielikts viņa inženieŗa talants,
projektējot jumta konstrukciju.
Jāizsaucas, kādi vareni vīri ir
latvieši! To jau no izskata nevar
pateikt. Arī šajā gadījumā ne. Jā,
viņš ir stalts un vīrišķīgs, bet
drīzāk kluss, kautrīgs, taču, lūk,
kādus kalnus spēj gāzt!
Jaukās stundas Sidnejas vakarā
jābeidz, jo nākamajā rītā jāsēžas
autobusā, kurp mani nogādā
Baiba Bērziņa, un jādodas uz
Austrālijas galvaspilsētu Kanberu. Ceļš trīs ar pusstundu gaŗumā paiet, vērojot Austrālijas
lauku ainavu drīz krūmainu (noklātu ar bušu), drīz kalnainu ar
izdegušiem laukiem. Pēc Melburnas un Sidnejas, arī pēc divām pārējām pilsētām, ko redzēju
līdz tam, Kanbera šķiet gandrīz
vai izmirusi. Jā, ir lielas dzīvokļu
ēkas savu desmit un vairāk stāvu
augstumā, bet ielas patukšas.
Nav gaŗas jo gaŗas mašīnu straumes, steigas, drudža. Tā likās kā
cita pasaule. Protams, Kanbera,
kaut astotā pēc lieluma valstī, ir
izplānota un uzbūvēta kā Austrālijas galvaspilsēta, administrātīvais centrs, par kādu to pasludināja 1913. gadā un kurp ministrijas un parlaments pārcēlās
tikai 1927. gadā. Tā nav nedz

Kanberas Mākslas galerija

tirdzniecības, nedz rūpniecības
centrs, tādēļ šeit dzīvo citos ritmos, tādēļ nav pārlieku liela –
pāri par 300 tūkstošiem iedzīvotāju un tādēļ šeit ir salīdzinoši
kluss un mierīgs. Un krietni zaļāka nekā citas.
Te, protams, ir arī latviešu sabiedrība. Mani sagaida Ēriks Ingevics un Juris Jakovics. Viņš
mani ved pie seniem labiem paziņām Vitas un Egona Eversoniem, ar ko esam tikušies vairākkārt Latvijā. „Neesmu sen pie viņiem bijis,” aizbildinās Juris, kad
šaubās par izvēlētā ceļa pareizību,
„bet jāskatās pēc bērziem. Tā ir
pirmā zīme, ka te dzīvo latvieši.”
Jā, pie Eversonu mājas patiesi aug
bērzi. Tie gan neesot Latvijas bērzi, bet atvesti no kādas ziemeļu
zemes, kur tie aug. Arī citi koki nāk
no ziemeļu puslodes un Austrālijā labi iesakņojušies un iedzīvojušies.
Pēc nelielas atpūtas jau tās pašas
dienas pievakarē dodamies uz svinību vietu kādā luterāņu draudzes namā, kur man jārunā. Cilvēku nav daudz, liekas, tā ir kā
kuplāka saime. Te satieku Daci
Babetu, kura darinājusi humoristiskos zīmējumus ansambļa „Saules jostas” plakātiem, programmām un koncertiem. Tos nesen
atgādināja „Čikāgas piecīšu” sagatavotā video lente „Trimda smejas”. Nemaz nebiju cerējis viņu

Augstākās tiesas nams

sastapt, tāpat kā leģendārās „Saules jostas” vadītāju Skaidrīti Darius. Tagad esot Austrālijā un pavisam taustāmi aptverot attālumus, kas šķir Melburnu un Sidneju no Kanberas, var tikai apbrīnot vairāk nekā 50 latviešu uzņēmību un iekšējo dedzību, pašaizliedzību un entuziasmu 70. un 80.
gadu pirmajā pusē sagatavot horeografiskos uzvedumus - „Mārietes dziesma”, „Upmaļu saimniece”
un citus, ar tiem trīs reizes viesojoties pie tautiešiem ASV un reizi
arī Eiropā. Kad par „Saules jostu”
runāju Sidnejā un Kanberā, izrādās, ka daudzi mani paziņas un
jauniegūtie draugi tajā dejojuši.
Satiekot Skaidrīti Darius un Juri
Ruņģi, leģenda atkal atdzīvojas,
apliecinot, ka tas nav bijis tikai mīts.
Nākamās dienas pirmajā pusē
Juris Jakovics izrāda pilsētu. Kanberas Mākslas galerijā ar baudu
atkal izstaigāju aborīgenu totēmu „mežu”, iegriežamies Portretu
galerijā, kuŗā Austrālijas vēsturi
izstāsta ar portretiem. Ilgāku
laiku uzkavējamies Augstākās
tiesas namā, kur skatāms liels latvieša Jāņa Šēnberga darbs, kas
veltīts katrai Austrālijas pavalstij.
Pie darba paskaidrojumā teikts,
ka tās autors ir dzimis Latvijā,
Austrālijā ieradies 1950. gadā, un
šis alumīnija veidojums „The
State all Mural” tapis 1977.-1980.
gadā un atklāts 1980. gadā.

Aizbraucam arī uz parlamenta ēku un izstaigājam visu lielo
namu. Iegriežamies arī abās sēžu
zālēs. Ar skumjām nodomāju,
ka saeimā tik viegli nevar tikt
iekšā, kur nu vēl visu apskatīt.
Policistus gan šur tur pamanu,
taču viņi mums nepievērš uzmanību, un ļaužu te ir daudz, kas,
līdzīgi mums, ar interesi izstaigā
katru telpu.
Vēl Juris aizved uz dārzniecību, kur audzē bonsai. Šie pundurkociņi podos ir apbrīnojami
skaisti, ja padomā, ka tie pašā
būtībā ir cilvēka kaprise, mokot
šos kokus, lai tie neizaugtu lieli.
Arī es priecājos par šiem kroplajiem augiem.
Un tad jau jādodas atpakaļ uz
Sidneju, kur Ojārs mani aizved
apskatīt operas namu naktī. Nākamajā rītā atkal sēžos lidmašīnā, lai ierastos Brisbanē. Izeju pa
šauro eju līdz ieejai ēkā, apjucis
aptveru, ka mani nākamie saimnieki Māra un Arnis Siksnas ir
jau šeit. Tas ir pārsteigums – nekur citur kā Austrālijā šāda uzticēšanās cilvēkiem nav novērojama.
Krāšņā palmu, vīģu un citu
koku un augu dārzā paēdam
Māras sarūpētās pusdienas, piekožot vējiņu, šejienes miklo gaisu un iedvesmojošās sarunas. Ar
kuģīti izbraucam pa plato Brisbanes upi, kas izlokas pa pilsētu
kā varena čūska un kuŗas abos
krastos sasēduši debesskrāpju
slaidie torņi un privātmājas viena par otru augstāk – kur vienai
jumts, tur otrai pamati. Agrāk
zemākās vietās tās būvētas kā pasaku mājiņas – „uz vistas kājas”.
Biežie plūdi piespieduši celt tā,
lai ūdens neapgrūtina dzīvošanu. Brisbane vietvietām pacēlusies stāvos kalnos, un ielas met
straujus līkumus, te paceldamās,
ne nolaizdamās ielejā. Pilsētnieki
pie tā pieraduši un līksmi līkumo.
Pat garāžās brīžiem jāuzbrauc
stāvā jo stāvā leņķī, kā tas jādara
arī maniem saimniekiem.
Kopā ar Arni apskatām pilsētu. Viņš kā pilsētplānotājs iepazīstina ar Brisbanes veidošanas un izvietošanas problēmām.
Prieks klausīties speciālista komentāros, kas paver šīs lietas
daudzus aspektus. Iegriežamies
Modernās mākslas un Mākslas
galerijā, kur atkal priecājos par
aborīgēnu mākslu. Šoreiz īpaši

lielu izbrīnu rada galvasrotas
no putnu spalvām. Izbaudu arī
japāņu seno keramiku.
Mitrais subtropiskais klimats
liek neievērot vispārpieņemtās normas svinību gadījumos,
tādēļ uz 18. novembŗa svinēšanu Latviešu namā ierodos vien
baltā pletkreklā. Baltiešu pulciņš te sarucis visai mazs, tādēļ
diriģents un Latvijas goda konsuls Kvīnslandē Juris Meija sapulcinājis koŗi, kuŗā dzied bez
latviešiem arī igauņi un lietuvieši, pat kāds skots vai īrs.
Dzied viņi skaidrā latviešu valodā, bet ja vajag, arī abu kaimiņtautu melodijas.
Pēdējās dienās šajā pusē mana
vadātāja ir Ilva Sporne no Latvijas, kuŗa nupat beigusi rakstīt
doktora disertāciju par vides
pārvaldību. Pirms vēl diena nav
sakarsusi, dodamies uz „lietus
mežu”, kas atrodas krietni tālu
augstu kalnos. Te izveidotas vairākas tūristu takas, kas vijas
augšup un lejup, izrādot slapjā
meža krāšņumus – varenas papardes, palmas, liānas, vīģes,
kam Austrālijā ir īpaša daba. Tās
apvijas ap kokiem, nožņaudz tos
un pašas ceļas augšup, ar īpašiem zariem iesakņodamās zemē
un vairodamās, savu spēku stiprinādamas. Vakarā vēl lielisks vijoles koncerts, bet pašā rīta agrumā jādodas atpakaļceļā uz
Latviju.
Gaŗais lidojums un ilgās stundas lidostās ļauj vēlreiz pārlikt
galvā gūtos iespaidus. Tas bija
ātrs skrējiens no vienas pavalsts
galvaspilsētas uz otru, bija jāpielāgojas jaunajiem klimatiskajiem apstākļiem, taču galvenais bija iepazītie latvieši, viņu
atvērtība, pretimnākšana. Laika
bija maz. Kā likās, ieskrēju, sasveicinājos un tūlīt jau atvadījos.
Tāds tas modernais laikmets
ir – pa virsu vien. Tomēr ļoti gribas ticēt, ka reiz varēšu atkal
doties tik gaŗā ceļā un ielūkoties
viņu pasaulē tuvāk.
Izsaku visdziļāko paldies Latviešu apvienībai Austrālijā un
Jaunzēlandē un tās nu jau bijušajam priekšsēdim Pēterim Strazdam, Ilzei un Gunāram Nāgeliem, daudziem šajās piezīmēs
minētajiem un vārdā nenosauktajiem tautiešiem, ar kuŗiem iepazinos šajās deviņpadsmit dienās Austrālijā.
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“…centīsimies veidot šo pasauli labāku nekā mēs to saņēmām”
Latvijas skautu priekšnieku Jāni Iklāvu uzklausīja Inese Raubišķe
Šogad paliek 25 gadi kopš, apvienojoties Latvijas skautu un
gaidu kustībām, tika nodibināta
Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija (LSGCO). Tā
faktiski atsāka 1917. gadā uzsākto skautisma darbību Latvijā,
kas vēsturiski sākotnēji bija skautu pulciņu aktīva rosīšanās vairākās lielākajās pilsētās; 1921. gada 6. aprīlī tika reģistrēta Latvijas
Skautu centrālā organizācija, tā
paša gada maijā notika LSCO
biedru sapulce, kuŗā tika ievēlēta pirmā Centrālā pārvalde un
tās priekšnieks ģenerālis Kārlis
Goppers, kuŗš vēlāk kļuva par
pirmo un vienīgo Latvijas skautu
prezidentu. Skautu kustībai Latvijā strauji attīstoties, 1938. gadā
notika skautisma 20 gadu jubilejas parāde ar 2400 skautiem. Pēc
1938. gada datiem, Latvijā darbojušās 205 skautu vienības, organizācijā kopumā bijuši 8114
dalībnieki.
1940. gadā, Padomju Savienībai okupējot Latviju, skautu organizāciju likvidēja, apcietināja
un nošāva skautu prezidentu ģenerāli K. Gopperu un vadītāju
T. Baltpurviņu. Daudzus skautus
apcietināja, nogalināja vai izsūtīja.
Sākoties Atmodai, Latvijā atdzima arī skautisma idejas, izveidojās Latvijas skautu un gaidu
atjaunošanas klubs. Daudz atjaunošanas darbā palīdzēja latviešu
skauti un gaidas no ārzemēm,
kas turpinājuši savu darbību visus garos okupācijas gadus, savās
mītnes zemēs.
Jānis Iklāvs LSGCO priekšnieks ir kopš pērnā gada marta.
Kā pats uzsāki skauta gaitas?
Es mācījos Rīgas J. Zālīša pamatskolā, un mums bija darbmācības skolotājs, kuŗš savulaik
bijis skautu vadītājs. Kad beidzu
4. klasi, viņš uzaicināja mani un
citus puišus aizbraukt un apskatīties, kāda ir skautu nometne.
Tā bija mana pirmā pieredze par
skautu kustību – 1999. gada vasarā Stirnragā, Lielupē, uz salas.
Un tad arī sapratu – jā, tas ir manējais! Man vienmēr paticis atrasties pie dabas, patikuši cilvēki
un, galvenais, tā brīvības sajūta,
ka neviens tev nenorāda, kas
jādara. Vari pats darboties un
mācīties darot. Patika viss, kas
notika uz ūdens - iespēja braukt
gan ar parastām laivām, gan ar
mazām jachtiņām; tāpat arī dažādu darbarīku apgūšana – kā
pareizi turēt cirvi rokās, kā rīkoties ar nazi, iekurt ugunskuru
jebkuros laika apstākļos... Turpināju savas mazskautu gaitas
Rīgas 155. skautu vienībā. Vēlāk
jau kļuvu par skautu, un tālāk
par roveri.
Esi gandarīts par veikto ceļu –
no mazskauta līdz pat visas organizācijas priekšnieka amatam?
Varbūt klusībā esmu vēlējies
un tiecies uz to, bet man nekad
nav bijusi svarīga šī pakāpe, jo
vienmēr darīju to, kas man patīk. Dodams mazskautu un skautu solījumu, biju satraucies, bet
dodot roveru solījumu, biju
lepns, ka mani uzaicina pievie-

Jānis Iklāvs ar mazskautiem un guntiņām

mums Latvijā ļoti pietrūkst. Viņiem dzimtenes mīlestība ir svētāka par visu. Patriotiskās jūtas
viņiem ir krietni augstākā līmenī nekā mums, šeit dzimtenē.
Ieejot trimdas latviešu mājās,
noteikti ieraudzīsim dziesmu
svētku plakātus, latviešu grāmatas, latviešu mūzikas plates u. c.
Un latviskumu un dzimtenes
mīlestību viņi māca arī saviem
bērniem, mazbērniem.
Nometnē bija trimdas latvieši
no ASV, Kanadas un Austrālijas,
viņi reizi četros gados sabrauc
kopā un nometņo. Mums lielā
nometne būs 2017. gadā, kad latviešu skautismam paliek simt
gadi, un es aicinu latviešu skautus
un gaidas no visas pasaules atbraukt, lai mēs visi kopā sarīkotu grandiozu, neaizmirstamu
nometni. Šī būs laba iespēja

jektos. Piemēram, pašvaldība izsludina projektu konkursu, lai
nodarbinātu bērnus. Mēs savukārt piedāvājam bērniem nometnes. Šopavasar Rīgas 1. Skautu
vienība organizē nometni Līgatnē. Katrai nometnei ir savs nosaukums un leģenda. Piemēram,
pēdējā lielā nometne notika
Cesvainē, iepazinām apkārtni,
vakaru tradicionāli kopā pavadījām pie ugunskura. Trīs dienu
gaŗumā risinājās tāda kā teātŗa
izrāde par citplanētiešu tēmu,
taču katrs izvēlējās sev kādu tuvu
nodarbi, kas saistīta ar botāniku,
ķīmiju, fiziku, sportu, mūziku…
Neatņemams elements nometnēs ir Svētbrīdis, kad pievēršam
uzmanību tikumiskām vērtībām. Tas parasti visiem asociējas
ar baznīcu, bet tas var būt arī
emocionāls pamācošs stāsts,

parādīt, kāds milzīgs un vienots
spēks mēs esam!
Kāda ir šodienas skautu kustības filozofija?
Mūsu skautu pirmais un vienīgais prezidents ģenerālis Kārlis
Goppers ir teicis, ka skauts ir
nevis kaŗa izlūks, bet miera
izlūks. 10. skautu likums vēsta,
ka skauts ir tīrs domās, vārdos
un darbos un, ja mēs visi tā domātu un rīkotos, tad pasaule
badu un kaŗus nepazītu. Šodienas skautu globālais moto ir –
centīsimies veidot šo pasauli labāku nekā mēs to saņēmām.
Skautisms ir dzīvesveids. Izklaide tā ir tikai kādu brīdi - mazskautiem un guntiņām. Tas ir
nopietns un bezgala atbildīgs
darbs, ko veic mūsu vadītāji. Vēlamies jaunajiem cilvēkiem palīdzēt iegūt praktisku pieredzi un
zināšanas, lai kļūtu par aktīviem
savas valsts pilsoņiem, radošiem,
brīviem, veseliem, tādiem, uz
kuŗiem var paļauties.
Kas financē Latvijas skautu
un gaidu kustību?
Mēs ceram, ka jo drīzi valsts
beidzot atbalstīs arī mūsu organizāciju.
Galvenais mūsu finanču avots,
kā jau iepriekš minēju, ir piedalīšanās dažādos pašvaldību pro-

kuŗu, izstāstot, liec domāt par to,
kas dzīvē ir vērtīgākais.
Vadītāji pašaizliedzīgi velta
savu darbu gan bērniem, gan
bērnu vecākiem (kuŗiem dažreiz
tas pat ir vairāk nepieciešams!).
Rīkojam arī seminārus. Piemēram, tuvākajā laikā pie mums
viesosies pārstāvji no Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un stāstīs par civīlo aizsardzību, par to, kā rīkoties krizes
situācijā, – par glābšanas darbiem. Klausīsimies lekciju par
personīgo pieredzi cilvēku meklēšanā, ko nolasīs Gusts un Āris –
cilvēki, kuŗi izveidoja un koordinēja meklēšanas darbus šā gada
sākumā pazudušā kaitbordista
meklēšanā pie Rojas.
Vai jūtaties nenovērtēti no
valsts puses?
Skautisms ir sevi pierādījis kā
izdzīvotāju un ilgdzīvotāju. Administrācijas mainās, un domājams kādai mainīsies arī attieksme, jo izpratīs skautisma kustības nozīmību; kustības, kuŗas
pamatā ir plānots un organizēts
darbs ar mērķi – individa pilsoniskās apziņas veidošana, sociālā
integrācija un orientācija uz demokratiskas sabiedrības vērtībām. Process, kas balstās uz „mācīties darot” (learning by doing).

Nometne kopā skautiem un gaidām no Lielbritanijas

noties šai brālībai. Gāju droši un
pārliecinoši, jo zināju, ka esmu
izvēlējies pareizo ceļu dzīvē, tas
ir mans aicinājums. Un, ja esi
skautu vadītājs, tev jābūt arī altruistam – mēs esam brīvprātīga
organizācija un par darbu nesaņemam atalgojumu (mūsu financējums ir biedrunaudas vai personiskais financējums), pēdējos
gados cenšamies piedalīties arī
dažādos projektu konkursos, lai
būtu iespēja rīkot nometnes,
pārgājienus, piedzīvojumu spēles. Taču šie ienākumi mūsu organizācijai ir nerēgulāri, un šos
konkursu un projektu ienākumus spējam prognozēt tikai aptuveni.
Tad rodas jautājums, kā pelni
maizi?
Man ir pirmsskolas izglītības
pedagoga izglītība un otra augstākā ir paidagoģiskā izglītība.
Ogresgala bērnudārzā “Ābelīte” esmu vadītāja vietnieks izglītības jomā, strādāju arī Attīstības innovāciju mācību centrā –
mācu Lego robotiku, tādējādi
cenšos pilnveidot bērnu sadarbības prasmes. Vasarās kopā ar
āra dzīves apmācību centru
“Pelēkais vilks” radām un vadām
bērnu un jauniešu vasaras nometnes.

Tavs skatījums uz šodienas
skautismu Latvijā?
Visādus laikus organizācija ir
piedzīvojusi, mūs ir skārusi arī
demografiskā krize. Latvijā esam
tūkstotis biedru, šogad biedru
skaits iet uz augšu – skaitliskā
bilance pieaug – ir piesaistīti jauni biedri un vadītāji, atvērtas
jaunas vienības. Sadarbojamies
arī ar skautiem un gaidām visā
pasaulē, vasarā vairāki organizācijas biedri dosies vizītē uz Japānu, jūlijā uz Baltijas skautu džamboreju Igaunijā, piedzīvojumu
netrūkst, ir interesanti. Pagājušā
gadā 30 skautu delegācija ciemojās Amerikas Savienotajās valstīs Ņūdžersijas pavalstī, kur notika trimdas latviešu skautu un
gaidu lielā nometne “Mantojums”. Liels paldies Amerikas latviešiem, kuŗi palīdzēja iejusties
un arī financiāli atbalstīja! Īpašu
paldies vēlos teikt gaidu un skautu vadītājiem Maijai un Jānim
Šķiņķiem, kuŗi ieguldīja ne mazums pūļu, lai šis brauciens notiktu. No savas puses arī centāmies, lai pēc iespējas lielākam
skaitam skautu šis pasākums būtu pieejams. Protams, tas prasīja
daudz pūļu, bet mums izdevās.
Mūsu tautiešiem svešumā ir
raksturīgs tas, kā, manuprāt,
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ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ

PĒTERIS AIGARS
(Turpināts no Nr. 14)
Redzēdama, ka saimniece iztukšojusi, viņa vaicāja:
„Vai vēl?”
„Paldies, mana dārgā, man pietiks šī dzīvības šķidruma. Man
sen vairs nereibst. Dzērieni nesagādā nekādu prieku. Varbūt tomēr vēl vienu, līdz malām.” Lēdija
sniedza tukšo glāzi apteksnei, kas
nekavējoties cēlās izpildīt mājasmātes vēlēšanos.
„Viss iet uz galu, viss ...” lēdija
Patricija runāja, tukšodama otru
glāzi. „Kādu rītu jūs mani atradīsit aizmigušu pavisam. Visas saites, kas mani saistīja pie dzīves, ir
pārtrūkušas.”
,,Dievs pasarga tā runāt,” sirmā
katoļticīgā kundze apsauca savu
divdesmit gadus jaunāko pavēlnieci. „Ko lai es teiktu, kāda kurnēšana man būtu jāvērš pret debesīm? Karš laupīja vīru, ienaidnieks dēlu, krievi paņēma muižu.
Vienīgi meita vēl palikusi, un tā
pati nedzīvo te, bet Kanadā. Esmu

viena kā koks bez tuviniekiem,
bez dzimtenes, bet, par spīti visam, es vēl dzīvoju. Es elpoju no
ticības, kas mīt manī. Es ticu savas tautas augšāmcelšanās stundai. Es arī biju sieviete, kam netrūka nenieka. Pacēlu tikai roku,
un viss notika pēc mana prāta.
Piecas kalpones steidza izpildīt
katru manu vēlēšanos, katru manu kaprisi. O, es arī biju kaprisa.
Tas piedienēja manam stāvoklim. Cilvēks, protams, var daudz
ko vēlēties, bet iegribu piepildīšana nedara to laimīgu. Esmu
samierinājusies ar savu likteni.
Es nevienam nepārmetu, tikai
ticu, ka reiz būs labāk. Dieva
dzirnas maļ lēni, bet samaļ visu –
varmācību, netaisnību, nebrīvību!”
Lēdiju savaldzināja grāfienes
Teodozijas Skladovskas vārdi.
Viņa arvien atklāja kādu dzīves
gudrību. Lēdija Patricija juta
dziļu godbijību pret savu apteksni. Viņas vārdi bija kā svaigs vēja
pieskāriens sakarsušai pierei, kā

dzidra ūdens malks izslāpušai
mutei.
Lēdija pameta skatienu krēslainajā istabā uz gleznām, uz smagiem zīda aizkariem, uz bronzu
apkaltām mēbelēm.
„Mana mīļā, bagātam ir viegli
zaudēt, bet ne nabagam. Es esmu
garā nabaga. Lūk, te gar sienām,
uz grīdas un vitrīnās, tur ir zelts,
sudrabs un kristāls, bet te nekā
nav, te ir tukšums.” Viņa atrāva
adīto jaku un pielika roku savām
apvītušām krūtīm, iekļautām
zīda veļā. „Te ir tukšums!” viņa
atkārtoja. „Tas ir mehānisms, kas
pukst manās krūtīs, bet ne cilvēka sirds. Jau gadu desmitus
lūkojos apkārt, lai atrastu savai
dzīvei kādu pieturas punktu, bet
tāda nav. Labdarība, ko piekopj
citas dāmas, man derdzas, jo tā
nav nekas vairāk kā liekulība.
Politiku es nesaprotu, māksla
man pagriezusi muguru. Man
nav vairs nekādu mērķu, nekādu kaislību. Es dzīvoju kā dzīvnieks, kā šī žurka no dienas

dienā, nevaicājot savam Dievam, kādēļ viņš laidis šajā pasaulē.
Jūs dzīvojat savai tautai, jums ir
savi iemesli, kuru dēļ vērts uzupurēties. Mani tikpat maz aizkustina, vai Dauningielā sēž leiboristi vai konservatīvo premjers. Taisnību sakot, es nezinu, ar
ko atšķiras šīs partijas viena no
otras. Varbūt tās abas ir vienlīdz
labas vai nespējīgas. Man nav
nekādu sakaru ar tautu, es pat
nejūtu nekādu vajadzību uzrunāt skrandainu ostas strādnieku Alberta dokos. Es varētu ceļot,
meklēt jaunu izklaidēšanos, bet
es zinu, cik zeme 20. gadsimtā ir
maza. Nekā vairs nav jauna zem
saules. Viss ir zināms, viss izdibināts. Viss reģistrēts ģeogrāfijas
grāmatās un ceļojumu aprakstos.”
Sirmā grāfiene raudzījās savā
saimniecē ar līdzcietīgu skatienu.
Tā nebija pirmā reize, kad lēdijai
uznāca depresijas lēkmes. Šī likās
viena no smagākajām. Ko teikt,
kā mierināt šo lielo bērnu, kas
bija saplēsis visas rotaļlietiņas?

Viņai iešāvās prātā kāda veca
patiesība:
„Nemeklējiet laimi, bet savu
nelaimi. Raugieties acīs postam.
Varbūt tas jūsu dzīvi piepildīs ar
jaunu saturu. Neviens nav laimīgs
bijis, kas kalpojis tikai sev un savām iegribām. Patmīlība ir visu
lielo un spēcīgo tautu lāsts. Raugieties uz manu brāļadēlu, viņš
dosies cīnīties par citas tautas brīvību. Es viņu cenšos atrunāt, bet
to nevajaga darīt. Katram ir tiesības pierādīt savu varonību. Viņam glabājas no tēva par piemiņu
revolveris, kas nav lietots kopš
1939. gada. Viņš man šodien pateica: „Es gribu būt sava tēva
cienīgs.””
„Kas tad bija viņa tēvs?” jautāja
lēdija Patricija, pēkšņi ieinteresēta Teodozijas stāstā.
„Viņa tēvs… Vai jūs esat lasījusi
Jozefa Mackeviča grāmatu Katiņas meža noziegums?””
(Turpinājums sekos)

Drīzāk zelts, ne putekļi
EDUARDS SILKALNS

Vēsturisku sacerējumu autores
Ingunas Baueres jaunākais romāns Mācītājs un viņa dēls izgaismo vācu garīdzniecības un
latviešu lauku ļaužu dzīvi un
centienus Jaunpiebalgas pusē 19.
gadsimtā. Tas sākās ar 25 gadus
veco, nesen ordinētā mācītāja
Kārļa Ludviga Kēlbranta darba
uzsākšanu 7000 dvēseļu lielajā
Jaunpiebalgas draudzē. Līdzās
tam, ka viņam trūkst zināšanu
un pieredzes draudzes gana pienākumu veikšanā, darbā vismaz
no sākuma traucē arī vāja latviešu valodas prasme. Kamēr Kārlis
Ludvigs Kēlbrants ir grāmatas
virsrakstā minētais mācītājs, virsrakstā nosauktais dēls ir vecākais
no Kēlbrantu ģimenes četriem
dēliem. Viņa vārds ir Emīls, arī
viņš izstudē teoloģiju un, tēvam
kuplo mūža gadu dēļ aizejot atpūtā, pārņem Jaunpiebalgas
draudzes gana pienākumus.
Īpaši spilgti iezīmējās Kēlbranta seniora konflikti ar hernhū-

Inguna Bauere, Mācītājs un viņa dēls, apgāds Zvaigzne ABC, 2015.g., 344 lpp.

tiešiem jeb Brāļu draudzi un tās
vietējo sludinātāju Upmaļu Andžu. Mācītājs jau no paša sākuma redz, ka viņa draudzes ļaudīm
vairāk par luteriskās baznīcas
kundzisko, svešādi vācisko dievkalpojumu stilu vairāk pie sirds iet
pašu cilvēka Andža tēvišķīgums
un vienkāršība. Kaut gan protestantiskā mācība visiem vienāda
un starp Kēlbranta dievkalpojumiem un Andža sanākšanām
atšķirība ir tikai formā, abi kļūst
par sīviem konkurentiem. Aiz
Kēlbranta stāv muižniecības iedibinātā sabiedriskā kārtība, turpretim hernhūtiešiem pieder
zemnieku simpatijas. Citi vecā
Kēlbranta oponenti ir pareizticīgo baznīca, kas arī, kā zinām,
19. gs. Vidzemē materiālās labklājības piedāvājuma dēļ latviešos tika pie konvertītiem, un jaunlatvieši: Krogzemju Miku, ko labāk pazīstam kā dzejnieku Ausekli, Kēlbrants atlaiž no īsu laiku
veiktā palīgskolotāja darba.
Mūža gadiem uz priekšu ejot,
vecais mācītājs kļūst arvien īgnāks, nīgrāks, arvien mazāk pievilcīga personība. Grāmatas izskaņā rakstniece likusi Kēlbranta
latviski tulkoto un vēl arvien
dievkalpojumos bieži dzirdēto
dziesmu „Pastāvi, pastāvi, Dieva
gaismā pastāvi!” Izskaņas nolūks
būs bijis lasītājā par romāna galveno varoni atstāt kaut cik pozitīvu iespaidu. Palicis gan nepateikts, ka kontā ierakstāmi vēl
daudzu citu, to skaitā ļoti labi
pazīstamu dziesmu tulkojumi,
piemēram, - „Teici to Kungu”,
„Rīta gaisma mūžīgā”, „Ļaujiet
man”. Kēlbranta devums Latvijas
luteriskajai baznīcai tāpēc ir ilgāks un paliekošāks nekā viņa

kalpošana vienā vien Vidzemes
draudzē.
Pati Inguna Bauere vislabāk
zinās, ciktāl viņas stāstītais balstās
uz rakstītiem avotiem un ciktāl
viņai avotu trūkuma dēļ nācies
tukšumu aizpildīt un notikumu
turpinātību nodrošināt ar brīviem izdomājumiem. Katrā ziņā
stāstījums ir raits un lasāms ar
baudu. Tekstā ietilpināti ļoti daudzi jautājuma teikumi, romāna
personām gribot vai nu kaut ko
izzināt vai izšķirties par viņu
turpmāko darbību. Šaubas vai
neziņa ar jautājuma zīmi galā un
tad kaut kāds atrisinājums, aiz
kuŗa nāk izsaukuma zīme, piešķir stāstījumam dinamismu un
dzīvīgumu, kādu neatrast sausās
chronikās, kur vienīgās pieturas
zīmes ir punkti.
Gribas domāt, ka autors pašas
tekstam pa vidu necik plašās
devās neietilpinātie, tomēr šur
tur pamanāmie romāna personu
rakstīto vēstuļu un dienasgrāmatu ierakstu fragmenti būs ģenuīni. Cita lieta gan varētu būt vācisku tekstu tulkojuma precīzitāte. Rakstniece grāmatas pēcvārdā pateicas kādai vācu valodas
lietpratējai par nesavtīgu palīdzību vācisko rakstu „šifrēšanā”,
tomēr par dažu šifrējumu uzmācas šaubas. Var jau, protams, gadīties, ka tēva par vieglprātīgu un
bezatbildīgu uzskatītais turpmākais mācītājs, dēls Emīls Leipcigā
piedalījies kādas misijas svētkos,
bet vai ticamāk nav, ka viņš Leipcigā apmeklējis gadskārtējo slaveno izstādi un gadatirgu (vāciski Leipziger Messe)? (193. lpp.)
Ar vārdu Trinitatis vācieši apzīmē Trīsvienības svētkus. Grūti
iedomāties, ka Trīsvienības svētki

varētu būt kāda Meiningenes pils
baznīcas virsmācītāja uzvārds!
(194.) Neņemos vainot ne rakstnieci, nedz viņas palīdzi katēgoriski, jo, lai to darītu, būtu vispirms jāredz Emīla vēstules oriģināls.
Pamata stāstījums Ingunai
Bauerei veidots rātnā chronoloģiskā secībā, tomēr laiku pa laikam grāmatā mazākiem burtiem
iestarpinātas īsas nodaļas, kur
notēlots laika periods Jaunpiebalgas pastorātā no 1888. gada
17. janvāŗa pavēlas vakara stundas līdz18. janvāŗa dienai. Šis ir
vecā mācītāja pēdējās stundiņas
tuvošanās un miršanas laiks. Īsās
pamata laikam it kā pa priekšu
skrejošās nodaļas ļauj rakstniecei
uzticēt savam lasītājam dažu labu niansīti, dažu informācijas
krikumu, kas paliek nezināms
romāna personāžam. Jāsaka, ka
šāds gājiens lasītāja interesi par
to, kas tad nu īsti notiks tālāk,
nebūt nemazina, jo lasītājam patīk noskatīties, kā personāžs aizķepurojas līdz vienīgi viņam pašam zināmajam, rakstnieces atklātajam gala punktam. Lasītājam
gluži labi patīk būt zinīgākam par
tiem, par kuŗiem viņš lasa.
Inguna Bauere iecerējusi sarakstīt romānu diloģiju ar kopīgo
nosaukumu Ne zelts, bet putekļi.
Mācītājs un viņa dēls tad būtu
diloģijas pirmā grāmata, bet otra
saukšoties Hernhūtiešu meitas.
Darbība tur pārcelšoties no mācītājmuižas uz vienkāršo piebaldzēnu mājām. Kamēr gaidām šo otro
grāmatu, pateiksim vēl vienīgi to,
ka uz kvalitātes skālas, kam vienā
galā zelts bet otrā putekļi, Mācītājs
un viņa dēls ir daudz daudz tuvāk
zelta nekā putekļu galam.

Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais? (laikam te iekavās steidzīgi jāieraksta „Rainis”, lai kāds
neiedomātos apvainot rakstītāju plaģiātismā!) Gribējās vaicāt: kā grāmata par 19. gadsimtu uzrunā lasītāju 21. gadsimtā,
un kādas pārdomas tā viņā var
izraisīt?
Mācītāju dēli, kas izvēlējušies
iet savu tēvu pēdās un kļūt par
mācītājiem, ir arī mūsu laikos.
Man vien personīgi pazīstami ir
trīs: archibīskaps Elmārs Ernsts
Rozītis, Rīgas evanģeliski luteriskās draudzes mācītājs prāvests
Klāvs Bērziņš un prāvests emeritus Fritz Traugott Kristbergs Kanadā. Atšķirībā no tēva un dēla
Kēlbrantiem viņi visi pirmām
kārtām runā uz tās tautas locekļiem, kuŗā paši dzimuši. Archibīskaps Rozītis tomēr Štutgartē vada arī bilingvālus dievkalpojumus latviešu un vācu valodā.
Šis tas ir apgriezies otrādi: ja 19.
gadsimtā slikts (vismaz sākumā)
latviešu valodas pratējs vācietis
uzrunāja latviešus, tad tagad labs
vācu valodas pratējs latvietis ar
Dievu satuvina vāciešus.
Nav vairs tādu asu nesaskaņu
un konkurences cīņas, kāda reiz
Jaunpiebalgā un droši vien arī
citur bija starp luterāņiem (vai
viņu mācītājiem) un hernhūtiešiem. Tagad dzīvojam ar labāk
vai sliktāk maskētu un slēptu
spriedzi vai vismaz ar spriedzes
iezīmēm starp divām latviešu luterāņu Baznīcām: Latvijas evaņģeliski luterisko baznīcu (LELB),
kas par mācītājiem ordinē vienīgi vīriešus, un Latvijas evaņģeliski luterisko Baznīcu ārpus
Latvijas (LELBāL), kas atzīst un
veicina arī sieviešu ordināciju.

2015. gada 11. aprīlis – 17. aprīlis
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MŪSĒJIE PASAULĒ
SLOVĀKIJA
VĀCIJA
17. aprīlis Pēteris Vasks, Otrais
9., 12. aprīlis Marina Rebeka
APVIENOTĀ KARALISTE Violetas lomā Verdi operā „La čellkoncerts “Klātbūtne”, atskaņo
Sinfonietta Bratislava, Žilina
6., 7. maijs Andris Nelsons Traviata”, Deutsche Oper Berlin
un Birmingemas Simfoniskais
VĀCIJA
orķestris, soliste Baiba Skride, Elīna Garanča
24. aprīlis Pēteris Vasks, „CanSymphony Hall Birmingham
tabile per archi”, atskaņo MarAUSTRIJA
8. maijs Andris Nelsons un
burger Kammerorchester, Luth6.,9.,12. aprīlis Elīna Garanča erische Pfarrkirche, Marburg
Birmingemas Simfoniskais orķestris, soliste Baiba Skride, Uni- Oktaviāna lomā Štrausa operā
25. aprīlis, 3., 22., 30. maijs, 5.,
„Rožu kavalieris”, Wiener Staatso- 7., 18., 21. jūnijs Pēteris Vasks,
versity of Warwick Arts Centre
11., 17., 18. jūnijs Andris Nel- perVienna, Austria
„Plainscapes”, “Grāmata čellam”,
15. aprīlis Elīna Garanča - so- „Zīles ziņa”, „Piedzimšana”, Basons un Birmingemas Simfoniskais orķestris, Symphony Hall lokoncerts, Wiener Staatsoper disches Staatstheater, Karlsruhe
Vienna, Austria
Birmingham
3., 4. maijs Pēteris Vasks,
12. jūnijs Andris Nelsons un
„4. stīgu kvartets”, atskaņo SolisITALIJA
Birmingemas Simfoniskais orķest12.,15.,17.,20.,23. jūnijs Elīna ten des Sinfonieorchesters Aachris, Sheldonian Theatre, Oxford
Garanča Santučas lomā Pjetro en, Theater, Spiegelfoyer - Aachen
8., 9. maijs Pēteris Vasks, fanMaskaņji operā „Zemnieka gods”,
AUSTRIJA
tazija „Vox amoris”, atskaņo Folk6. jūnijs Andris Nelsons un Teatro alla Scala, Milan
wang Kammerorchester Essen,
Birmingemas Simfoniskais orUNGĀRIJA
Villa Hügel, Essen
ķestris, soliste Baiba Skride,
17. aprīlis Elīna Garanča
19. maijs Pēteris Vasks, „5. stīMusikvereinsaal, Wien
un Budapeštas Filharmonijas
7. jūnijs Andris Nelsons un Bir- orķest ris (diriģents Karels gu kvartets”, atskaņo Artemis
mingemas Simfoniskais orķest- Marks Šišons), Palace of Arts Quartett, Herkulessaal, München
22., 23. maijs Pēteris Vasks,
ris, Musikverein Wien
Budapest
„Koncerts vijolei un stīgu orFRANCIJA
ķestrim”, atskaņo Mahler Cham1. jūnijs Andris Nelsons un Bir- Inga Kalna
ber Orchestra, Residenz, Kaisermingemas Simfoniskais orķestsaal, Würzburg
ris, Théâtre des Champs-Elysées,
VĀCIJA
20. jūnijs Pēteris Vasks, fantaParis
19. maijs Inga Kalna Valentīnas zija„Vox amoris”, atskaņo Folklomā Artura Maskata operā „Va- wang Kammerorchester Essen,
HORVĀTIJA
Schloss Krickenbeck, Nettetal
23. maijs Andris Nelsons un lentīna”, Berlin, Deutsche Oper
Birmingemas Simfoniskais orķestris, soliste Baiba Skride, Vat- Egils Siliņš
Ēriks Ešenvalds
roslav Lisinski Concert Hall, Zagreb
DIENVIDKOREJA
APVIENOTĀ KARALISTE
VĀCIJA
15. maijs Egils Siliņš Votāna
13. aprīlis Ēriks Ešenvalds kor23., 24., 25. aprīlis Andris Nel- lomā Riharda Vāgnera operā mūzika, St Helen’s Church, York
sons un Stiftung Berliner Philhar- „Valkīra”, Seoul Arts Center
30. maijs Ēriks Ešenvalds
moniker, Philharmonie Berlin
„Tāls ceļš”, St George’s, Bristole
JAPĀNA
30. aprīlis, 1. maijs Andris
17., 18. jūnijs Ēriks Ešenvalds
4.,7. aprīlis Egils Siliņš Votāna
Nelsons un Bayerischer Rund„Ezeri
atmostas rītausmā”, City of
funk Symphonieorchester des lomā Riharda Vāgnera operā Birmingham
Symphony
Bayerischen Rundfunks, Gasteig „Valkīra”, Tokyo Nomori Spring Orchestra, CBSO Chorus, diriģē
Festival
Philharmonie, München
Andris Nelsons, Symphony Hall,
2. maijs Andris Nelsons un
UNGĀRIJA
Birmingham
Bayerischer Rundfunk Sympho11. jūnijs Egils Siliņš Votāna
AUSTRIJA
nieorchester des Bayerischen lomā Riharda Vāgnera operā
11. aprīlis Ēriks Ešenvalds „O
Rundfunks, Alte Oper Frankfurt „Reinas zelts”, Palace of Arts
Salutaris Hostia (Zvaigznes)”,
19. maijs Andris Nelsons un Budapest
Birmingemas Simfoniskais or12. jūnijs Egils Siliņš Votāna Otto-Wagner-Kirche im Ottoķestris, soliste Baiba Skride, Lie- lomā Riharda Vāgnera operā Wagner-Spital, Wien
25. aprīlis Ēriks Ešenvalds „Ubi
derhalle Stuttgart
„Valkīra”, Palace of Arts Budapest
2. jūnijs Andris Nelsons un
13. jūnijs Egils Siliņš Ceļinie- caritas”, Bernardisaal, Stams
26. aprīlis Ēriks Ešenvalds
Birmingemas
Simfoniskais ka lomā Riharda Vāgnera operā
orķestris, soliste Baiba Skride, „Zigfrīds”, Palace of Arts Buda- „O Salutaris Hostia (Zvaigznes)”,
Wiener Konzerthaus, Wien
Tonhalle, Düsseldorf
pest
7. maijs Ēriks Ešenvalds „Ubi
3. jūnijs Andris Nelsons un
VĀCIJA
caritas”,
FeuerWerk Binderholz,
Birmingemas Simfoniskais or25., 28., 30. aprīlis, 2., 5., 8., Fügen
ķestris, Alte Oper Frankfurt
9. maijs Ēriks Ešenvalds „Ubi
4. jūnijs Andris Nelsons un 10. maijs Egils Siliņš Mandrika
Birmingemas Simfoniskais or- lomā Riharda Štrausa operā caritas”, Landeskonservatorium,
„Arabella”, Oper Köln
Innsbruck
ķestris, Laeiszhalle, Hamburg
22. maijs Ēriks Ešenvalds
Aleksandrs Antoņenko kormūzika, Stimmen Festival,
Kristīne Opolais
Freistadt
24. jūnijs Ēriks Ešenvalds
ITĀLIJA
APVIENOTĀ KARALISTE
1., 5., 8., 12., 15., 20. maijs „O Salutaris Hostia (Zvaigznes)”,
4.,9. aprīlis, Kristīne Opolais Aleksandrs Antoņenko Kalafa Landesmusikschule, Wels
Čo-Čo-Sanas lomā Pučini operā lomā Džakomo Pučīni operā
DĀNIJA
“Madama Butterfly”, Royal Opera „Turandota”, Teatro alla Scala,
17.
aprīlis Ēriks Ešenvalds korHouse, London
Milano
mūzika, Langenæskirken, Arhus
VĀCIJA
VĀCIJA
ĪRIJA
6., 9., 12., 14., 17., 20. jūnijs
2., 5., 9., 13. maijs, Kristīne
3. maijs Ēriks Ešenvalds „LeOpolais Tatjanas lomā Čaikovska Aleksandrs Antoņenko Rada- ģenda par iemūrēto sievu”, Latoperā “Jevgeņijs Oņegins”, Bay- mesa lomā Džuzepes Verdi ope- vijas Radio koris, diriģents Sigrā „Aīda”, Opernhaus Zürich
erische Staatsoper, Munich
vards Kļava, National concert
hall, Dublin
Pēteris
Vasks
Marina Rebeka
FRANCIJA
28. maijs Ēriks Ešenvalds ”SaPOLIJA
APVIENOTĀ KARALISTE
25. aprīlis Pēteris Vasks, „Kon- salušais horizonts”, Auditorium
6., 9., 11., 13., 15., 17. jūnijs certs vijolei un stīgu orķestrim”, du musée de Grenoble
Marina Rebeka Violetas lomā atskaņo kamerorķestris „NFM
23. jūnijs Ēriks Ešenvalds
Verdi operā „La Traviata”, Royal Leopoldinum”, Filharmonia, kormūzika, Église Saint-LouisOpera House, London
en-l’Île, Paris
Wroclaw

Andris Nelsons

SLOVĒNIJA
9. aprīlis Ēriks Ešenvalds kormūzika, jauniešu koris „Maska”,
diriģents Jānis Ozols, Poletno
gledališce Križanke, Ljubljana
SOMIJA
6. jūnijs Ēriks Ešenvalds
„Leģenda par iemūrēto sievu”,
Latvijas Radio koris, diriģents
Sigvards Kļava, Tampereen tuomiokirkko
VĀCIJA
17. aprīlis Ēriks Ešenvalds „67.
psalms”, St.Nikolai-Kirche, Kiel
19. aprīlis Ēriks Ešenvalds „67.
psalms”, St. Nikolai am Klosterstern, Hamburg
30. maijs Ēriks Ešenvalds kormūzika, St. Nikolaus Brauweiler,
Pulheim
ZVIEDRIJA
25. aprīlis Ēriks Ešenvalds
kormūzika, Stokholmas kultūras
nakts 2015, Sv. Jāņa baznīca,
Stokholm
29. maijs Ēriks Ešenvalds kormūzika, Vånga kyrka, Norrköping
30. maijs Ēriks Ešenvalds kormūzika, Immanuelskyrkan, Norrköping
16. jūnijs Ēriks Ešenvalds
„O Salutaris Hostia (Zvaigznes)”,
Snöstorps kyrka, Halmstad

Baiba Skride
NORVĒĢIJA
23. aprīlis Baiba Skride un
Trondheim Symfoniorkester,
Olavshallen, Trondheim
VĀCIJA
17. aprīlis Baiba Skride un
Deutsche Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz, Worms
18. aprīlis Baiba Skride un
Deutsche Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz, Mainz
19. aprīlis Baiba Skride un
Deutsche Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz, Karlsruhe

Reinis Zariņš
APVIENOTĀ KARALISTE
16. maijs Reinis Zariņš (klavieres), Bateman auditorium, Gonville & Caius College, Cambridge
SOMIJA
18. aprīlis Reinis Zariņš (klavieres), Snellman Hall, Kokkola

Kremerata Baltica
BEĻĢIJA
20. aprīlis Kremerata Baltica
un Miša Maiskis, Centre for Fine
Arts, Rue Ravenstein 23, Brussels
29. aprīlis Kremerata Baltica,
Flagey, Place Sainte-Croix, Brussels
ITALIJA
20. aprīlis Kremerata Baltica,
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”, Milano
LUKSEMBURGA
11. maijs Kremerata Baltica,
Philharmonie Luxembourg
SPĀNIJA
18. maijs Kremerata Baltica,
Kursaal San Sebastian
TURCIJA
2. jūnijs Kremerata Baltica,
Lütfi Kirdar Anadolu Auditorium

VĀCIJA
30. aprīlis Kremerata Baltica,
Musikfestspiele Saar
12. maijs Kremerata Baltica,
Stadhalle Braunschweig

Latvijas Radio koris
BEĻĢIJA
24.,26. aprīlis Latvijas Radio
koris, diriģents Sigvards Kļava,
Flagey, Brussel
ĪRIJA
3. maijs Latvijas Radio koris,
diriģents Sigvards Kļava, FlNational Concert Hall, Dublin

Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris
FRANCIJA
18. maijs koris “Latvija” un Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris, diriģents Andris Poga,
Dž. Verdi „Rekviēms”, Théâtre
des Champs-Élysées, Paris

Ksenija Sidorova
ĪRIJA
22. aprīlis Ksenija Sidorova
kopā ar Avi Avital, Pavillion
Theatre Dun Laoghair Co Dublin
23. aprīlis Ksenija Sidorova
kopā ar Avi Avital, Georgian Large
Room, City Hall, Waterford
24. aprīlis Ksenija Sidorova
kopā ar Avi Avital, The Courthouse Arts Centre, Tinahely
25. aprīlis Ksenija Sidorova
kopā ar Avi Avital, All Saints
Church (COI), Mullingar
26. aprīlis Ksenija Sidorova kopā
ar Avi Avital, City Assembly House,
South William St, Dublin 2
27. aprīlis Ksenija Sidorova
kopā ar Avi Avital, Station House
Theatre, Clifden
TAIVANA
16.,18. aprīlis Ksenija Sidorova
solokoncertā kopā ar Avi Avital,
Taipei National Recital Hall, Taiwan
19. aprīlis Ksenija Sidorova
kopā ar Avi Avital un The
Chihmei Mandolin Orchestra,
Tainan Concert Hall, Taiwan

Skyforger
APVIENOTĀ KARALISTE
2. maijs Skyforger, Electrowerkz, London
ČEHIJA
9. aprīlis Skyforger, Melodka,
Brno
10. aprīlis Skyforger, Rock and
metal club 666 “Parlament, Plzen
FRANCIJA
19. jūnijs Skyforger, Hellfest
Open Air, Clisson
ĪRIJA
1. maijs Skyforger, The Pint,
Dublin
PORTUGĀLE
30. aprīlis Skyforger, Portugal
SWR Metalfest, Barroselas
UNGĀRIJA
8. aprīlis Skyforger, Dürer Kert,
Budapest
VĀCIJA
11. aprīlis Skyforger, Ragnarök
Festival, Lichtenfels
25. maijs Skyforger, Gotik
Treffen, Leipzig,

LAIKS
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Zentas Mauriņas pilsētai Grobiņai – 320!

LĀSMA GAITNIECE
Kurzemes rietumu pilsētai Grobiņai un tās ļaudīm ik gadu laika
posms no 27. februāŗa līdz maija
pēdējās nedēļas nogalei ir samērā
saspringts. 1695. gada 27. februārī
Kurzemes hercogs Frīdrichs Kazimirs šai apdzīvotajai vietai piešķīra pilsētas tiesības, taču dzimšanas dienu grobiņnieki un pilsētas viesi plaši atzīmē vien maija
nogalē, kad laiks ir siltāks un
patīkamāks. Līdz svētku kulminācijai ik gadu jāpaveic daudz darba,
piemēram, jāizvēlas Gada un Goda grobiņnieki – ļaudis, ar kuŗiem
ir pamats lepoties ne tikai pilsētai,
bet visai Latvijai!
Šogad skaistajai Kurzemes pilsētai aprit 320 gadu, savukārt
dzimšanas diena ir piemērota
reize, lai atskatītos pagātnē. Kādu
savu Grobiņu redzēja pati slavenākā tās iedzīvotāja – rakstniece,
filozofe, paidagoģe Zenta Mauriņa (1897–1978), un kas viņas
namā notiek šobrīd?
Grobiņa Latvijai devusi vairākus izcilus talantus: šeit ir dzimis
tēlnieks Nikolajs Kārlis Eduards
Šmits fon der Launics (1796–
1869), jūras kaŗa flotes virsnieks,
pirmais Latvijas Republikas Jūras
krastu aizsardzības eskadras komandieris, admirālis Archibalds
Pēteris Teofīls fon Keizerlings
(1882–1951) un gleznotājs, pašportretu meistars Roberts Stārosts
(1908–1958), savukārt Zenta Mauriņa Grobiņā kopā ar vecākiem
ieceļoja no Vidzemes, kad bija
vien pusgadu veca. Viņas tēvs Ro-

berts Mauriņš ieguva Grobiņas
apriņķa ārsta vietu, tāpēc ģimene
nolēma Lejasciemu Ziemeļvidzemē, kur Z. Mauriņa dzimusi, pamest. Rakstnieces bērnības un
agras jaunības dienas aizritējušas
Grobiņas doktorātā, savukārt
kopš 1997. gada šai namā atrodas
Zentas Mauriņas piemiņas istabas.
Laikā, kad Mauriņu ģimene
ieradās Grobiņā, te mituši tikai
1478 iedzīvotāji, kuŗi iztiku galvenokārt pelnīja, audzējot un pārdodot gurķus liepājniekiem. Vienīgo
skaistumu nabadzīgajai pilsētai
piešķīrusi Ālandes upe un tiltiņš
pār to. Rakstniece savā darbā
„Iedrīkstēties ir skaisti” paudusi:
“Mīlēju mazo tiltu pāri Ālandes
upei, kas nabadzīgo Grobiņu savienoja ar plašo silāju, ar dabas
bezgalību, kā man toreiz likās.”
Mūsdienās, iebraucot Grobiņā
no Liepājas puses, viens no pirmajiem namiem, kas paveras skatam, Lielās ielas galā blakus pilsdrupām ir bijusī cietuma ēka.
Z. Mauriņa par to ir teikusi: “[..] es
ilgojos pēc putekļainā, bedrainā,
grambām izbrauktā lauku ceļa
no Liepājas uz Grobiņu, pa kuŗu
tik bieži esmu braukusi un kur
stiprās matiolu smaržas vēstīja, ka
doktorāts neatradās vairs tālu.”
(160. lpp.). Savāda sakritība, ka
Z. Mauriņas dzimšanas gadā Grobiņas cietumā vienu nakti pavadījis Rainis. Viņš ieslodzījumā, būdams tuvu nervu sabrukumam,
tulkoja J. V. Gētes darbu “Fausts”,
kas vēl aizvien atzīts par vienu

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15
16

20

21

17

18

19

22

23

24

25
26

27
28

29

30

31
34

36

32

33

35

37

38
39

41

40
42

43
44

Līmeniski. 1. Romāna „Ceplis”
autors. 6. Latvijā sastopams
putns. 10. Upe Kazachstānā.
11. Spirdzināt. 12. Lazdas krūma auglis. 13. Senēģiptiešu svētais vērsis. 14. Parocīgas. 15. Latviešu gleznotājs (1893-1984). 16.
Napoleona dzimtā sala. 20. Lapu koks. 23. Somiņa, kur glabā
naudu. 25. Aizrāvīgi nodarbojas.
26. Vaļasprieks. 27. Lauks. 28.

no visprofesionālākajiem tā tulkojumiem svešvalodās.
Ārsta Roberta Mauriņa doktorāts atradās namā ar 11 istabām,
ko tolaik ieskāva vienā ēkas galā
augošs ozols. Vēl ap namu kuplojušas kļavas un liepas, bet pagalma pusē – dārzs ar vecām ābelēm,
sešu šķirņu plūmēm un ogu
krūmiem. Ēkai bija piebūve –
plaša stikla veranda. Nams Mauriņu ģimenei gan nav piederējis,
tā īpašnieks bijis kāds vīrs uzvārdā Kušķis.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis JĀNIS REVELIŅŠ (ASV)
1

Zentas Mauriņas eseju krājuma ungāru valodā “Zenta Mauriņa
élete és esszéi Zenta Mauriņa – viņas dzīve un esejas” atklāšanas
brīdī Ungārijas pilsētā Sombathejā. Sarīkojumu atklāj profesors, viens no darba tulkotājiem – Jānošs Pustai. Viņam blakus
– iepriekšējā Latvijas Republikas vēstniece Ungārijā Veronika
Ertes kundze // Foto: Lāsma Gaitniece
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Vispusīgs apskats. 29. Pavalstniecības dokuments. 31. Zema
sieviešu balss. 34. Pulksteņa daļa. 36. Veltīt. 38. Ar lāpstu... 39.
Lāču dzimtas zīdītājdzīvnieks.
41. Neģēļi. 42. Elīnas Garančas
operas loma. 43. Raudzīt. 44. Komūnistu režīma diktātors (18781953). 45. Saķert.
Stateniski. 1. Populārs kūrorts
Vidusjūras piekrastē. 2. Nekaitī-

ga čūska. 3. Sacerējumu pamatdomas. 4. Tvaiks. 5. Vīrieša vārds
(jūn.). 6. Valdnieka tituls Krievijā. 7. Mūžzaļš tīteņaugs. 8. Vēsturisks suitu centrs Kurzemē. 9.
Pārņemts ar kaut ko. 16. ASV pavalsts. 17. Saskatāms. 18. Dzīvē
nepieciešamas lietas. 19. Ēdams
jūras gliemis. 21. Daiļliterātūras
veids nesaistītā valodā. 22. Sabiedrības augstākais slānis. 23.
Preču zīme. 24. Strauji tvert. 29.
Kārtības cienītājs. 30. Pilsēta
Spānijas dienvidos. 32. Salokāmas brilles ar rokturi. 33. Savienot. 35. Pēkšņas, intensīvas,
nepārvaramas bailes. 37. Kultūras žurnāls „...Vārti”. 38. Skaļi
brēkt. 39. Karaļa mājoklis. 40.
Svinīga sanāksme.
Krustvārdu mīklas (BL Nr. 14)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Grenlande. 8. Salūte. 9. Nimfas. 10. Sasteigts. 16.
Imanta. 19. Prasīt. 20. Briedis. 21.
Tvaiks. 22. Aspena. 23. Tulkot. 24.
Sargāt. 25. Jaguārs. 26. Ritums. 28.
Pamale. 32. Salaspils. 35. Helēna.
36. Engure. 37. Piespiest.
Stateniski. 2. Rievas. 3. Norāt.
4. Apiņi. 5, Dansta. 6. Haneda. 7.
Rainis. 11. Eizenhauers. 12. Diktatūra. 13. Stokholma. 14. Krāsmatas. 15. Atkauties. 17. Ārtavas.
18. Pieķert. 27. Tulpes. 29. Ankara. 30. Palagi. 31. Alfejs. 33.
Atoss. 34. Panti.

Salīdzinot ar trūcīgajiem grobiņniekiem, Mauriņu ģimene dzīvoja ar plašu vērienu – rakstnieces
māte, pianiste Melānija Mauriņa,
bieži rīkoja “mūzikālās orģijas”,
kas pilsētniekiem gan nav patikušas. Doktorātā ciemojušies vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki:
dzejnieki Jānis Akuraters, kuŗa
darbus Z. Mauriņa tulkojusi vācu
valodā, Pāvils Vīlips un citi.
Ielas pretējā pusē atradies
ugunsdzēsēju depo, un šī iemesla
dēļ Kušķa kungs savu namu neapdrošināja. Likteņa ironija - 1912.
gada Līgo vakarā izcēlies ugunsgrēks, un gandrīz visas Lielās ielas
mājas, doktorātu ieskaitot, ļoti
cieta no uguns liesmām!
Daudz par rakstnieci un viņas
ģimenes dzīvi Grobiņas doktorātā
var uzzināt, izlasot autobiografiskās triloģijas pirmo grāmatu “Tālā
gaita” (“Astras apgāds”, 1955).

ZIŅAS ĪSUMĀ
Akciju sabiedrība „Smiltenes piens” (dibināta 1993.gadā) sākusi
Mocarellas siera ražošanas cecha izveidi. Ik gadu tā tiek ieviesti vairāki jauni produkti. Īstā Mocarellas siera ražošanas tradicija Italijā
tiek ļoti sargāta, to ļauts gatavot tikai septiņos reģionos. Sieru gatavoto no melno bifeļu piena, bet Smiltenē tiks izmantots govs piens.
Alūksnes novada Zeltiņu pagastā kādreizējās padomju armijas
kodolraķešu bazi iecerēts izveidot par tūrisma objektu. Pašlaik tiek
vākta informācija par kādreizējo militāro objektu - aicināti atsaukties tur agrāk strādājušie, tiek apkopoti foto, video un citi materiāli,
kā arī padomju armijas technika. Projekta īstenošanai cer piesaistīt
līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem.
Madonas slimnīcā notika seminārs skolēniem, medicīnas studentiem un rezidentiem, kuŗu rīkoja Madonas novada dome, Rīgas
Stradiņa Universitāte (RSU) un mecenāta Pētera Avena fonds „Paaudze”. Tika piedāvāta iespēja doties ekskursijā pa slimnīcu, kā arī
dzirdēt plašāku informāciju par studijām RSU un atbalstu medicīnas
studentiem, kā arī prakses un darba iespējām. Noslēgumā RSU rektors prof. Jānis Gardovskis un Madonas slimnīcas valdes priekšsēdis Arnis Stuburs noslēdza sadarbības līgumu. Klāt bija arī Madonas
novada domes priekšsēdis A.Ceļapīters.
Rēzeknes novada Lendžu pagastā AS „Latvijas valsts meži”
darbinieks Edgars Zapāns Kozlovas nesen atradis Latvijā un Eiropā
aizsargājamu sēni – toverīšu sarkosoma (Sarcosoma globosum). Tā
auga zem eglēm kopā ar meža zaķskābenēm, mellenēm un zilajām
vizbulītēm. Sēne nav ēdama. Kā
informē Latvijas Dabas muzeja
eksperti, šī ļoti retā un aizsargājamā sēne pirms tam tika uzieta
tikai četrās vietās Austrumkurzemē un Ziemeļvidzemē. Latvijā
īpaši pētījumi vēl nav veikti, taču
Somijas zinātnieki konstatējuši,
ka toverīšu sarkosomai tīk siltas
ziemas.
Siguldas novadā 18.aprīlī, no plkst.10.00 norisināsies novada
Veselības diena, kuŗas laikā būs iespēja bez maksas apmeklēt ārstus,
piedalīties sportiskās aktīvitātēs un gūt vērtīgu informāciju. To rīko
Siguldas novada pašvaldība un nodibinājums „Pacientu ombuds”,
piesaistot arī augsti kvalificētus ārstus. Veselības dienas notiek divas
reizes gadā, dodot iespēju novadniekiem bez maksas apmeklēt
mediķus un veikt veselības pārbaudes. Vienīgi būs jāuzrāda Siguldas
novada iedzīvotāja ID karte vai izziņa par deklarēto dzīvesvietu
Siguldas novadā.
Jūrmalā, Kuldīgā, Pāvilostā, Grobiņā, Pūrē, Bauskā, Jelgavā,
Jēkabpilī, Valmierā, Limbažos, Saulkrastos, Rēzeknē, Balvos un
Ludzā viesojas Igaunijas žurnālisti, lai savam lielākajam laikrakstam
„Postimees” veidotu tematisko pielikumu „Atpūta Latvijā” (iznāks
maijā ar 24 lappusēm). Apmeklējuma programmu sagatavojusi Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūra sadarbībā ar reģionālajiem
tūrisma informācijas centriem, tā plaši aptverot visus četrus valsts
kultūrvēsturiskos reģionus.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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(Turpināts no 2. lpp.)
Dvoržāka 12.stīgu kvartets,
Smetanas 3.stīgu kvartets. Biļetes:
$43- $50; www.carnegiehall.org ,
tālr.: 212-247-7800.
Stern Auditorium –CARNEGIE
HALL (881 Seventh Ave, New
York, NY 10019)
15. aprīlī 20:00 Bostonas simfoniskais orķestris un diriģents
Andris Nelsons. Piedalās pianists Richard Goode V. Mocarta
klavierkoncertā Nr.27, R. Štrausa
Ein Heldenleben.
16. aprīlī 20:00 piedalās vijolnieks Christian Tetzlaff van Bēthovena vijoļkoncertā, D.Šostakoviča 10. simfonija.
17. aprīlī 20:00 G. Mālera
6. simfonija.
Biļetes- sākot ar $49; www.carnegiehall.org, Tālr.: 212-247-7800

PRIEDAINE (NJ)

12. aprīlī 14:00 Ērika Raistera
piemiņas fonda gadskārtējās
balvas pasniegšana literātūrzinātniecei Ingūnai Daukstei Silasproģei no Latvijas. Piedalīsies
balvas laureāte un dzejnieki Voldemārs Avens, Baiba Bičole, Rita
Gāle, Jānis Krēsliņš, Sarma Muižniece Liepiņa, Modris Mednis.
Mūžībā aizsaukto Ņujorkas literātu darbus lasīs Sandors Abens
un Laila Saliņa, dziedones mūzikālās interlūdes. Cienasts, lotereja.
Laipni aicina ERPF valde. Ieejas
ziedojums, sākot ar $ 20.00.

SAGINAVA (MI)

Trillium Banquet Center (6415
State St, Saginaw MI )
18. aprīlī 17:00 Saginavas Latviešu kluba gadskārtējais pavasara sarīkojums. Sākums ar kokteiļa stundu. Programmu izpildīs
Armands Birkens no Čikāgas
Piecīšiem. Sekos pilna bufete un
mūzika.
Pieteikties līdz 10. aprīlim pie J.
Skābarža, tālr.: 989-777-1607
(3630 E.Curtis Rd, Birch Run,
MI 48415) vai R.Martinsona,
tālr.: 989-792-9716 (3746 Chilton
Dr, Saginaw, MI 48603). Iepriekš
pieteikšanās ar samaksu $ 40, pie
kases $ 45. Čeki rakstāmi uz
’’Latvian Club of Saginaw’’.

SIETLA (WA)

Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle,
WA 98125), www.seattlelatviancenter.com
12. aprīlī 12:00 Biedrības pilnsapulce.
14. aprīlī 12:00 Pensionāru kopas pusdienas ar programmu.
23. - 26. aprīlī lietoto mantu
tirgus; cet. un piektd. 9:30- 20:00;
sestd. 9:30- 17:00; svētd. 12:0016:00.
2. maijā Latviešu skolas pēdējā
diena.
12. maijā 12:00 Pensionāru kopas pusdienas ar programmu.

ST. PĒTERSBURGA (FL)

St. Pēterburgas Latviešu biedrības namā (1705 9th Ave N, St.
Petersburg FL 33713)
Bibliotēka vasarā – no aprīļa līdz
oktobrim būs slēgta.
10. aprīlī 10:00 Daugavas Vanagu valdes sēde.
21. aprīlī 13:00 videosezonas
noslēguma izrāde - filma ’’Džimlai rūdi ralalā’’, kas ar smaidu
stāsta par Latvijas pensionāriem,
kuŗi grib palīdzēt glābt Latvijas
ekonomiku krīzes laikā. Pensionāru plāns ir atteikties no pensijas, iestāties armijā un kalpot valstij. Taču viss neiet pavisam gludi... Visi laipni aicināti! Kafija un
cepumi.Ieejas zied.,sākot ar $3.
24. un 25. aprīlī darbosies pār-

vietojamā mobilā pasu stacija.
Lai pieteiktos uz pieņemšanu
Sanktpētersburgā, lūdzam nosūtīt
pieteikumus uz Latvijas vēstniecību līdz š.g. 17. aprīlim. Info:
www.latvia-usa.org, tālr.# 202328-2881, e-pasts: consulate.usa@
mfa.gov.lv Katram interesentam
tiks nozīmēts konkrēts pieņemšanas laiks,par to iepriekš vienojoties.

Paziņojums!

Saiņi sūtīšanai uz Latviju tiks
savākti 25.aprīlī 13:30 -15:00.
Pakas Reg.Nr. var uzzināt pa tālr.:
973-744-6565. Uz jautājumiem
atbildēs Anita, tālr.: 973-755-6565,
ext.5, vai atbildes meklēt tīmeklī:
lasl.com.

ZIEMEĻKALIFORNIJA

(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI

• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr.: (58 Irving Str, Brookline MA
02445). Visi dievk. notiek 11:00
un dievg. katrā dievk.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226). Svētdienās 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.: 720-4849857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Info: www.detdraudze.org.
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta. 12.
aprīlī 10:00 dievk., māc. Ilze Larsen.
Mācītāja vieta vakanta.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts:
makej@aol.com.
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los
Angeles CA 90039). 29. aprīlī
11:00 Lieldienu laika 4. sv.dievk.,
māc. Aivars Ozoliņš.
•Džamaikpleinas Trīsvienības
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 Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi
dievk. notiek 11:00. 12. aprīlī
dievk. Pirms dievk. 10:30 esam visi
aicināti ierasties , lai iemācītos jaunas, skaistas melodijas. 19. aprīlī
laju vadīts dievk. Seko filma
’’ Mammu, es tevi mīlu’’. 26. aprīlī
dievk. Ar Sv.vakarēdienu. 3. maijā dievk. Vilmingtonā Good Shepherd bazn. (1530 Foulk Rd (Rt
261) 15:00 dievk. Kafijas galds.
10. maijā Ģimenes dienas dievk.
ar Sv.vak. Valdes ievešana amatā.
Māc. Ieva Dzelzgalve.
• Kalamazū latv. apvienotā ev.
lut.dr.: (122 Cherry Hill St,
Kalamazoo MI 49996). 10. aprīlī
11:00 lūgšanas grupa baznīcas lejas telpās. 12. aprīlī 10:00 dievk.
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Kafija. 15. aprīlī 12:00 Bībeles stunda
ciemā Latvija. 19.aprīlī 10:00
dievk. angļu val. Kafija. 22.aprīlī
10:30 Bībeles stunda Kalamazū
bazn. 26. aprīlī 10:00 dievk. Kafija.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Katru
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles
stundas 10:00 notiek katra mēneša
otrajā un ceturtajā trešdienā. Baptistu dr. dievk. notiek svētdienās
14:30.
• 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). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.:
413-568-9062. 18. aprīlī 11:00
dievk., māc. Imants Gorbants.
Pilnsapulce.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th Str,
Milwaukee, WI 53213), tālr.: 414258-8070. Prāv. L. Zušēvica, tālr.:
414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. S. Kalve,
tālr.: 414-536-0358. Info: www.
milwaukeedraudze.org
• Mineapoles-St. Paulas latv. ev.
lut. dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis, MN 55407). 12. aprīlī 10:00
Baltās sv. Dievk. Sekos sadraudzība
un iesvētes mācība. 16. aprīlī 11:00
Bībeles stunda. 19. aprīlī 14:00 arch.
elect Laumas Zušēvicas konsekrācijas
dievk. Milvokos (WI), Mount Zion
luterāņu bazn. Izbraukšana ar autobusu no mūsu bazn. 19. aprīlī 7:00 no
rīta. Dievk. Mineapolē nenotiks.
21. aprīlī 19:00 Bībeles stunda dr. bibliotēkas telpās. 26. aprīlī 10:00 dievk.
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ar Sv. vak.; bērnu uzruna; svētdienas
skola. Sadraudzība un 12:30 Latviešu
koncertapvienības koncerts (Agita
Arista un Katrīna Griffin).
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church,
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal
QC H4A 3P7). Draudzes māc.
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-8518281, 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).
• Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko,
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
12. aprīlī 12:30 Leikvudā dievk.
19. aprīlī dievk. nenotiek. 26.
aprīlī 13:30 Īstbransvikā dievk.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.:
Īstoranža (153 Glenwood Ave, East
Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl House
(123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran
Church (100 Harter Rd,Morristown,
NJ)
Ņudžersija Holy Trinity Lutheran
Church (70 River Rd, Montville, NJ)
Parsippany St.Andrew Lutheran
Church (335 Reynolds Ave,
Parsippany NJ)
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY)
Springfilda Holy Cross Lutheran
Church (639 Mountain Ave,
Springfield, NJ 07081)
11. aprīlī 14:00 Manhatenā laju
vadīts dievk. 12. aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. dievk., māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk., māc.
Saliņš. 14:30 St.Andrew bazn.
dievk., māc. Saivars un diak.
Taggart, seko diak. Taggart ’’dulci-

mer’’ koncerts. 19. aprīlī 10:00
Jonkeru bazn. dievk.,māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. Bībeles stunda. 26. aprīlī
10:00 Jonkeru bazn. dievk.,māc.
Saivars. 10:30 Salas bazn. dievk.,
māc. Saliņš.
• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY),
26. aprīlī 14:00 dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128
N Elm Str, Saginava). Māc. Roberts
Franklins. Dr.sekretāre Vija Arins,
e-pasts: vijaarins@yahoo.com 17.maijā 13:00 dievk. Kafija.
• San Diego latv. ev. lut. dr.: Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: kazols@
msn.com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Visi dievk. notiek
sestdienās 12:00.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119),
katra mēneša trešajā svētdienā
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr.
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830,
e-pasts: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 12. aprīlī angļu val. dievk. ar dievg. 19.
aprīlī laju vadīts dievk., kalpo Indra Ekmane. 26. aprīlī dievk. ar
dievg. Bībeles stunda.
• Skenektedijas latv.ev.lut.dr.:
Trinity Lutheran Church(35 Fuhrman St,Schenectady, NY 12308).
19. aprīlī 14:00 dievk., diakone
L. Sniedze-Taggart.
• St. Pētersburgas (FL) latv. ev.
lut. dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 –
58th Street S, St. Petersburg, FL
(Turpinājums 18. lpp.)
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(Turpināts no 17. lpp.)

33707). Bībeles stundas notiek biedrības namā 11:00. Māc. Aivars
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr.
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001.
12. aprīlī Bībeles stunda. 19. aprīlī Bībeles stunda. 26. aprīlī 11:00
Bībeles stunda.
• Toronto - Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327,
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc.
prāv. Dr. Fritz Traugott Kristbergs,
tālr.: 905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. Dr.
Anita Gaide, tālr,: 905-477-7042,

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts
internetā
www.307.lv

e-pasts: aigaide@yahoo.com. Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-9208491, e-pasts: avotinsa@aol.com.
Dr. pr. Kārlis A.Jansons, tālr.: 905338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr.vietn. Gunta Reynolds,
tālr.: 416-602-7176, e-pasts:
vanadze@hotmail.com. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416221-4309, e-pasts: sukse@sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD 208503121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts:
dcdraudze@verizon.net, Info:
www.dcdraudze.org Mācītāja prāv.

PAJALPOJUMI
Lauku teritoriju kopšana un
uzturēšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.635. Tālr.: 22154364

VĒLAS ĪRĒT
Nomā vai pērk zemi laukos.
Tālr.: 22154364

www.307.lv

PĒRK
Pērk mežus, cirsmas.
Tālr.: 29235165

SLUDINĀJUMI
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Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Ināra
Apine, tālr.: 703-790-0833, e-pasts:
inarazaiga@yahoo.com Svētdienās: 9:15 Latviešu skola, 10:00
Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas galds.
Grāmatu galds. Iesvētes mācība.
12. aprīlī Baltā svētd. Kārtējā skolas diena un laju vadīts dievk. 19.
aprīlī LELBĀL jaunās archibīskapes konsekrācija Milvokos. 26. aprīlī Atvērto durvju diena. Latviešu

Dzimis 1924. gada 5. septembrī Rīgā,
miris 2015. gada 9. februārī Čikāgā, ASV

„Mīļais Dieviņ,
paldies par labu dzīvi”

Viņu mīlestībā atcerēsies
DĒLI BRUNIS, EDIS UN VIKTORS AR ĢIMENĒM
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi

Dzimis 1919. gada 29. jūnijā Jekaterinburgā, Krievijā,
miris 2015. gada 22. martā Manchester Twp., N.J.
Mīļā piemiņā viņu paturēs
SIEVA ILGA
MEITA RŪTA SCHULLER AR ĢIMENI
DĒLS ARNIS MANGOLDS AR ĢIMENI UN RADI LATVIJĀ

Dieva mierā aizgāja mūsu mīļais radinieks un draugs

VALDIS KĀRLIS
STRAUTMANIS
Dzimis 1922. gada 5. jūlijā Kuldīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 15. martā Mohegan Lake, N.Y.
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

BORISU MANGOLDU

VALDIS KĀRLIS
STRAUTMANIS
Dzimis 1922. gada 5. jūlijā Kuldīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 15. martā Mohegan Lake, N.Y.
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti.
Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

mūžībā pavadot.
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(Rūta Skujiņa)

RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MŪZEJA FILIĀLE –
LATVIJAS FOTOGRAFIJAS MŪZEJS

Mūsu mīļais dēls, brālis un brālēns

ANTONIJS
VAN NOSTRAN
1969 – 2014

Bāleliņš kokles taisa,
Sak’ bāliņš koklēdams:
Tās koklītes koši skan;
Sak’ māmiņa raudādama.

Mīlestībā viņu piemin
VECĀKI SILVIJA UN VALDIS KREBS
BRĀĻI ANDREJS UN MĀRTIŅŠ
GRUNTALS ĢIMENE
PUŽIŅŠ, STENGRĒVICS UN GRĀVĪTES ĢIMENES LATVIJĀ

Mīlestībā piemin
RUTA STROBELE
INĀRA UN MODRIS LEJA, LIMBAŽOS, LATVIJĀ

Mūžīgā mierā aizgāja mūsu mīļais tēvs un vectētiņš

dzim. OSIS
Dzimusi 1913. gada 12. jūlijā Rīgā,
mirusi 2015. gada 21. martā Escondido, California

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais –
svētdienās. Kārtējam avīzes numuram ziņas uz redakciju tiek nosūtītas PIRMDIENĀS.

BORIS MANGOLDS

ZENTA LEJIŅA

Viņu piemin
DĒLS OJĀRS UN SIEVA DEB
MAZDĒLI TYLOR UN NILS

25. aprīlī 12:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu, diak. Indriķis Kaņeps. Draudzes pilnsapulce.

Mūžībā aizgājis

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

VOLDEMĀRS BĒRZIŅŠ

skolas izkārtojumā, kopā ar iepriekšējo gadu Heritage Days
rīkotājiem, atvērsim durvis draugiem un kaimiņiem un piedāvāsim iespēju iepazīties ar Latviju,
tās kultūru un tradīcijām un latviešu sabiedrību Vašingtonā. Tuvāka informācija sekos. 30. aprīlī
19:30 literārais vakars.
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St,
Willimantic, CT). dr. pr. Vija
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

Mīlestībā viņu piemin
MEITA ANITA AR VĪRU BILLY UN
MAZBĒRNIEM LILU UN ANNU
DĒLS AIVARS STRAUTMANIS

Dieva mūžībā aizsaukts mūsu draugs, kristietis, patriots

VACLAVS KANCĀNS
Dzimis 1918. gada 20. jūlijā Ezergailīšos, Latvijā,
miris 2015. gada 25. martā St. Paulā, Minesotā, ASV
Jo nāves nav,
Ir lidošana
No ēnas
Saulē.
Nāves nav.
Ir ieiešana
No miglas
Lielajā gaismā.

Viņu piemiņā paturēs
ST. PAULAS LATV. KATOĻU DRAUDZE

LAIKS
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Mūžībā aizgājis mūsu bērnības draugs un studiju biedrs

ILMĀRS PRIVERTS
Dzimis 1942. gada 30. janvārī Rīgā,
miris 2015. gada 5. februāri Indianapolē
Skumjās viņu piemin
VALDIS VĪTOLS UN GUNĀRS FRICSONS

Skaista bij jaunība,
Skaista bij draudzība.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

LAIMDOTA SAUSAIS
Dzimusi 1932. gada 7. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 3. martā Forest Hills, NY, ASV

Saldu dusu

Viņu piemiņā paturēs
VISVALDIS UN ILONA KLĀSONS
KRUSTDĒLS ĒRIKS KLĀSONS
MAIJA PAEGLE, HARIJS KAUFERTS
DRAUGI LATVIJĀ UN ASV

Mūžībā aizsaukts gleznotājs – grafiķis

HARIJS GRICĒVIČS
Dzimis 1921. gada 23. aprīlī Cēsīs,
miris 2015. gada 17. februārī Filadelfijā

Daudz mūžā bij darīts,
iegūts un dots.
No zemes ēnām nu atbrīvots.
Iet aizsaules mājokļos
mieru sev gūt,
Lai latvieša dvēsele brīvību jūt!
(Ē. Grava)

Pateicībā viņu piemin
FILADELFIJAS BRĪVO LATVJU BIEDRĪBA

GUNĀRS ILZIŅŠ
Dzimis 1927. gada 3. janvārī Latvijā,
miris 2015. gada 14. martā Toronto
Mīlestībā viņu piemin
SIEVA VIJA
BRĀLIS ILMĀRS
DRAUGI UN RADI LATVIJĀ

Pēkšņi no mums šķīries
mans mīļais vīrs, mūsu gādīgais tēvs un vectēvs

GUNTIS MINTAUTS AULIS
Dzimis 1928. gada 10. aprīlī Džūkstes pag. „Irbēs”,
miris 2015. gada 28. februārī Evanston, Illinois
Tur nesāp vairs un tumsas nava,
Turp vada mīlestības stars.
Skan zvaigžņu koŗos debess slava,
Plaukst mūžīgs Dieva pavasar’s.

BORIS MANGOLDS
Dzimis 1919. gada 29. jūnijā Krievijā,
miris 2015. gada 22. martā Mančesterā,
Ņudžersijā
Dzīve bija dzīvojama,
rokā dota gaiša lāpa.
Nu deg lāpa izdzisdama,
rožu dziesma, ievu dziesma.
Dziestot spoži plīvo liesma.
Jasmīns nolūzis no kāta.
(Rūta Skujiņa)

Skumjās viņu piemin
PUTNU CIEMA DRAUGI

2014. gadā mūžībā aizgājušie
Klīvlandes DV apvienības mūža biedri

TALIVALDIS BĒRKULIS
HARIJS KRŪZA
un DV apvienības biedri

BAIBA CAUNĪTE
ZINAĪDA JUNKERS
Ak retākas rindas...

Mūžībā aizgājis gādīgais vīrs un labais brālis

Kas mūsu rokās paliek?
Lēni viss izslīd no tām,
Likteņi kopā tās saliek
Glāstiem un atvadām
(V. Strēlerte)

Mūsu sirsnīgais draugs un kaimiņš

Mīļā piemiņā un pateicībā
SIEVA GAIDA
DĒLS ERVĪNS AR NANCY
CAROLINE, KATHERINE UN GUS
UN PIEDERĪGIE AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

ILMARS BIRZNIEKS

Born 8.16.1932 in Liepaja
died 1.31.2015 in Columbia, S.C., USA

Surviving
WIFE FAITH
SON-IN-LAW DAN EWING
GRANDSON ANDREW EWING
2014. gadā mūžībā aizgājuši mūsu biedri:

HELĒNA APOGS
VERA CIRCENIS
MARIJA ELSBERGS
JURIS DZELZĪTIS
VALDA GRĪSLĪTIS
NINA KĀRKLS
REGĪNA REĶIS
JĀNIS SVENTECKIS
VITĀLIJS
VĀRPSALIETIS
Piemiņā paturēs
INDIANAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA
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SPORTS AMERIKĀ

Latviešu hokeja dienas
Ziemeļamerikā

VIESTURS ZARIŅŠ

Piektdien 3. aprīlī, tieši Lieldienu laikā, vairāk nekā 200 latviešu
hokeja līdzjutēju pulcējās uz
Buffalo Sabres – Chicago Black
Hawks spēli. Tie bija ieradušies
Bufalo no dažādām ASV un Kanadas pilsētām, daži pat bija
braukuši piecas stundas ar automašīnu svinēt “Latvijas dienu”.
Vairākums līdzjutēju bija šeit
dzimuši latvieši pat otrajā un
trešajā paaudzē, bet viņiem piebiedrojās arī tie, kuŗi nesen iebraukuši no Latvijas. Klātesošie bija
pulcējušies atbalstīt mūsējos, talantīgo, lai gan šoreiz traumēto uzbrucēju Zemgu Girgensonu, Latvijas
hokeja leģendu un tagad Sabres
vārtsargu treneŗi Arturu Irbi un
arī bijušo Latvijas izlases, bet tagad Sabres galveno treneru Tedu
Nolanu. Citi skatītāji uzreiz ievēroja latviešu līdzjutējus ar saviem
saukļiem, izlases krekliem un plakātiem. Viņus vairākas reizes rādīja halles lielajā TV ekrānā. Vairākiem latviešiem nācās vietējiem
skaidrot Sabres saites ar Latviju.
Pēc spēles visi līdzjutēji pulcējās
halles lielajā ieejas telpā. Girgensons, Irbe un Nolans iznāca un
tūlīt tika ielenkti. Diemžēl viņiem
nebija laika ilgi pakavēties, jo
komandai bija jādodas uz lidlauku, kur gaidīja čārterreiss. Nākamajā dienā bija spēle pret New
York Islanders.

Īpašu hokeja cienītāju atsaucību ieguvis treneris Teds Nolans.
Līdzjutēji viņam vēlējās pateikt
paldies par veikto darbu Latvijas
izlases labā. Pirms spēles restorānā, kur daudzi bija pulcējušies,
un pa spēles laiku, viņi saziedoja
gandrīz $1000 CAD par labu Ted
Nolan Foundation. Tā ir labdarības akcija, kas atbalsta Kanadas
iedzimto nāciju (t.i. indiāņu) jauniešus un sievietes ar dažādiem
sarīkojumiem. Ziedojumu pa–
sniedza šo rindu autors un LHF
pārstāvis Kanadā.
Paldies Kanadas latvietim Andrejam Grīnbergam par sekmīgu
sarīkojuma organizēšanu!
Cits latviešu hokeja līdzjutēju
sarīkojums bija noticis tālajā Vankuverā 11. februārī, kad Edgara
Kuldas pārstāvētā vienība Edmonton Oil Kings spēlēja izbraukumā pret vietējiem Vancouver
Giants. Lai gan tur dzīvo mazs
latviešu skaits, tie pierādīja, ka
pat 14 līdzjutēji (vairākums nesen iebraukuši Kanadā) var izcelties ar skaļiem saukļiem un lielu
Latvijas karogu, atbalstot Edgaru
un viņa komandu. Pēc spēles līdzjutēji tikās ar Edgaru, kuŗš atzina,
ka LV līdzjutēji ir labākie pasaulē.
Paldies Ritai Blosmanei un
Arturam Feistam par notikuma organizēšanu!

L AT V I JA S S P O RT I S T I
L AT VIJĀ UN PASAULĒ
Spēka trīscīņa

Latvijas spēka trīscīņas (pauerliftinga) sportists Mārtiņš Krūze
sasniedzis divus kontinenta
rekordus Eiropas meistarsacīkstēs
klasiskajā spēka trīscīņā Čechijas
pilsētā Pilzenā.

Spēles pirmajā puslaikā noteikts pārsvars bija ukraiņiem, kuŗi uzreiz
pārņēma iniciātīvu un vairāk kontrolēja bumbu. Mājinieki vairākkārt bīstami apdraudēja Latvijas
komandas vārtus, taču sitieni bija secen vārtiem vai arī vietā bija
pieredzējušais vārtsargs Aleksandrs
Koliņko.

Hokeja līdzjutēji saka paldies Tedam

Latviešu līdzjutējus filmē

Viesturs Zariņš pasniedz saziedotos līdzekļus Vankuveras latvieši ar Edgaru Kuldu
Foto: Māris Zariņš un Jennifer Oehler
Teda Nolana labdarības akcijai

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

ANNA BILLERTS,
dzim. SĒNE
Dzimusi 1915. gada 24. augustā Trikātā, Vidzemē,
mirusi 2015. gada 1. martā Clementon, New Jersey
Tec, saulīte, pagaid’ mani,
Ko es tevim pasacīšu:
Aiznes manai māmuliņai
Simtu labu vakariņu.

Spēkavīrs Mārtiņš Krūze

Krūze izcīnīja Eiropas čempiona titulu vīru grupā supersmagajā
svara katēgorijā virs 120 kilogramiem un kļuva par otro absolūti
spēcīgāko vīru pēc Vilksa punktiem. Krūze pietupās ar 380 kilogramus smagu svara stieni, sasniedzot Eiropas rekordu. Sportists uzspieda 222,5 kg un svaru
stieņa vilkmē uzvilka 335 kg.
Kopsummā Krūze pacēla 937,5 kg
un sasniedza Eiropas rekordu arī
summā.

Kanadieši Inga, Viesturs un Daila Zariņš, Goda LV līdzjūtēji, krekli un karogi Bufalo Sabres
Konsuls Imants Purvs, Inese Mežulis, Baiba hallē
Zariņa, Albānijas Ilze un Ēvalds Butners un
Pēteris Zariņš ceļā uz spēli

Mīļā piemiņā viņu paturēs
DĒLI ANDREJS UN KĀRLIS ASV
RADI KANADĀ UN LATVIJĀ

Ukrainas – Latvijas futbola
spēles moments

Pirmajā puslaikā Latvijas vienībai tikai retu reizi izdevās izveidot veiksmīgu uzbrukumu pie
Ukrainas vārtiem, lielākoties cerības saistot ar standartsituāciju
izpildi. Pēc pirmā puslaika Latvijas izlases galvenais treneris Marians Pachars veica uzreiz četras
spēlētāju maiņas, tomēr arī otrajā
Pret Ukrainas vienību
puslaikā Ukraina turpināja konneizšķirts
trolēt cīņas gaitu, radot vairākas
Latvijas futbola izlase izbrau- ļoti bīstamas situācijas pie Latkumā Ļvovā pārbaudes spēlē vijas valstsvienības vārtiem, taču
„izrāva” neizšķirtu un nospēlēja allaž ļoti sekmīgs bija Koliņko.
1:1 (0:1) ar Ukrainas vienību. Vienīgos vārtus Latvijas izlases labā
Sporta ziņas sakopojis
guva Vitalijs Maksimenko komP. Karlsons
pensācijas laika pēdējās sekundēs.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālēns

HARIJS ALKS
Dzimis 1923. gada 18. februārī Jaungulbenē, Latvijā,
miris 2015. gada 31. martā Evanstonā, Ilinoisā, ASV
Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Labi darbi, mīļi vārdi Tie palika šai saulē.
(t.dz.)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
TĀLIVALDIS CEPURĪTIS AR ĢIMENI
MĀRA REYNOLDS AR ĢIMENI
ATIS CEPURĪTIS AR ĢIMENI LATVIJĀ

