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Ceturdienas vakarā, 9. aprīlī, 
Valsts Akadēmiskais koris „Lat-
vija” sava diriģenta Māŗa Sirmā 
vadībā pēc pieciem gadiem 
atkal atgriezās Linkolna centra 
Alice Tully zālē. Pirms trīsdes-
mit gadiem Ņujorkas latviešu 
organizāciju padome šajā grez-
najā zālē Linkolna centra kom-
pleksā rīkoja grandiozus 18. no -
vembŗa svētkus. Atmodas laika 
sākumā šeit pārpildītā zālē kon-
certēja koris „Ave Sol” no Rīgas 
brāļu Kokaru vadībā. 2010. ga -
da rudenī Valsts Akadēmiskais 
koris „Latvija”, ko Ņujorkā pro -
grammā un reklāmās angliski 
sauca par Latvian National 
Choir, uzstājās izpārdotās telpās 
„Baltās gaismas” festivālā (White 
Light Festival). Koŗa mākslinie-
ciskais vadītājs Māris Sirmais kori 
„Latvija” vada kopš 1997. gada.

Valsts koŗa „Latvija” koncerts 
9. aprīlī ar nosaukumu „Balsis 
no Baltijas krasta” bija ievēro-
jamākais Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē 
publiskās diplomātijas un kul-
tūras programmas pasākums 
Amerikas Savienotajās Valstīs 
un Apvienoto Nāciju Organi-

Dziesmu svētku sajūta
Ņujorkas Linkolna centrā

ASV Kongresa bibliotēkai nodod albumu 
Terra Mariana. 1186 – 1888

ĒRIKS NIEDRĪTIS

zācijā. Latvijas vēstniecība ASV 
koncertu Linkolna centrā orga-
nizēja sadarbībā ar Latvijas 
Prezidentūras Eiropas Savie nī-
bas Padomē sekretāriātu, Lat-
vijas pastāvīgo pārstāvniecību 
ANO, Amerikas latviešu apvie-
nību, Linkona centru un SIA 
„Patta AB”.

Austrumu krasta latvieši prie-
cājās par ziņām, ka slavenais 
Latvijas koris atkal dziedās 
greznajā Linkolna centrā, un 
sāka meklēt biļetes. Rezultātā 
Alice Tully zāle bija pilna gal-
venokārt ar latviešiem, bet bija 
arī amerikāņu klausītāji no 
Ņujorkas un citām pilsētām, 
ieskaitot tālās Sietlas, kā arī 
diplomāti no Apvienotajām Nā -
cijām. Koncerta starpbrīdī dzir-
dējām, ka amerikāņu klausītāji 
privātās sarunās par kori bija 
sajūsmā. 

Ierodoties Alice Tully zālē, 
liels pārsteigums bija par to, cik 
daudz tautiešu sapulcējušies. 
Gaisotne kā mūsu pašu Dzies-
mu svētkos! Bija latvieši no 
Bostonas, Providences, Konek-
tikutas, Nudžersijas, Filadefijas, 
Vašingtonas un citām vietām. 

Visur skanēja latviešu valoda.
Vispirms Latvijas vēstnieks 

ASV Andris Razāns apsveica 
klātesošos un pastāstīja par 
koncerta programmu. No Lat-
vijas speciāli bija ieradusies 
Latvijas Republikas Kultūras 
ministre Dace Melbārde, viņa 
arī uzrunāja publiku.

Koris „Latvija” 52 dziedātāju 
sastāvā – sievietes melnās klei-
tās un vīrieši smokingos – uz -

nāca uz skatuves. Programmas 
pirmajā daļā bija Eiropas kom-
ponistu darbi. Otrā bija veltīta 
baltiešu komponistiem –  diviem 
igauņiem Arvo Pērtam un Veljo 
Tormisam, lietuvietiem Vītau-
tam Miškinim un latviešiem 
Ērikam Ešenvaldam, Pēte rim 
Vaskam un Arturam Maskatam. 
Progamma beidzās ar lieliem 
aplausiem, publikai stāvot kājās. 
Klausītāji vēlējās dzirdēt piede-

vas. Koris klātesošos iepriecinā-
ja, dziedot „Pūt, vējiņi” Imanta 
Ramiņa apdarē, daudziem izrai-
sot emocionālu pārdzīvojumu, 
tāpat kā Dziesmu svētkos.

Pēc koncerta notika koncerta 
viesu pieņemšana blakus telpās, 
kur varēja pakavēties sarunās ar 
Latvijas vēstnieku ASV Andri 
Razānu un Latvijas vēstnieku 
ANO Jāni Mažeiku, Goda kon-
sulu Ņujorkā Dari Dēliņu, Goda 
konsulu Fildadefijā Džonu Med-
vecki, Latvijas Kultūras ministri 
Daci Melbārdi, Latvijas Eiropas 
Savienības Padomes preziden-
tūras publiskās diplomātijas un 
kultūras programmas departa-
menta vadītāju Selgu Laizāni, 
koŗa diriģentu Māri Sirmo, koŗa 
direktoru Māri Ošleju, ASV lat-
viešu organizāciju pārstāvjiem 
un citiem. Latvijas Televīzija fil-
mēja šo vakaru un ziņoja, ka no -
tikums nākamajā dienā tiks at -
spoguļots Latvijā. Bija jauki tik-
ties ar latviešiem no kaimiņpil -
sētām; pakavējāmies mūsu ag  rā-
kos „ziedu laikos”, kad Ņujorkā 
baudījam kolosālus koncertus 
ar milzīgi lielu latviešu apmek-
lētāju skaitu izcilās zālēs.

8. aprīlī Latvijas Republikas 
kultūras ministre Dace Mel bār-
de un Latvijas vēstnieks Ame-
rikas Savienotajās Valstīs Andris 
Razāns nodeva albuma Terra 
Mariana. 1186 – 1888 faksimi l-
izdevumu Kongresa bibliotēkas 
vadītājam Džeimsam Biling-
tonam (attēlā). Kongresa bib-
lio tēka ir vecākā federālā kul-
tūras institūcija ASV, kā arī 
lielākā bibliotēka pasaulē.

Kongresa bibliotēkas vadī tā-
jam Latvijas kultūras ministre 
pastāstīja par sekmīgi noslēgto 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēkas – Gaismas pils – projektu. 
Ministre Dace Melbārde augstu 
novērtēja Kongresa bibliotēkas 
pūles, savā krājumā glabājot tik 
lielu daudzumu ar Latviju sais-
tītu izdevumu. Kultūras minis-
tre vizītes laikā ASV pasniedza 
arī Ministru kabineta atzinības 

Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Razāns, Kongresa bibliotēkas vadītājs Džeimss Bilingtons 
albuma Terra Mariana dāvināšanas brīdī

Koris "Latvija" ar diriģentu Māri Sirmo

rakstu Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas jaunās ēkas architek-
tam Gunāram Birkertam.

Albums Terra Mariana. 1186-
1888 atspoguļo kristīgās ticības 
vēsturi Latvijā un Igaunijā – 
kādreizējā Livonijā, ko mēdza 
saukt par Marijas zemi. Albums 
Terra Mariana tika izgatavots 
tikai vienā eksemplārā, ko Bal-
tijas poļu muižniecība dāvināja 
pāvestam Leo XIII 1888. gadā. 
Baltijas telpā šim albumam ide-
jas, saturiskās koncepcijas un 
izpildes ziņā nav līdzvērtīgu 
eksemplāru. Tajā atrodams ba -
gātīgs vizuālais un tekstuālais 
materiāls par Livonijas pilīm, 
pilsdrupām, baznīcām, senu 
dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, 
zīmogiem, vēsturiskām perso-
nībām, kā arī seno sudraba un 
zelta monētu nospiedumi. Tā 
vienīgais oriģināls glabājas Va -

tikāna Apustuliskajā bibliotēkā.
2007.  gadā Latvijas Nacionālā 

bibliotēka un Vatikāna Apus-
tuliskā bibliotēka parakstīja 
kopizdevuma līgumu, kas pa  re-
dzēja albuma Terra Mariana. 
1186-1888 izdošanu – desmit 
pilnīgu faksimilizdevuma un 
tūkstoš samazināta izmēra fak-
similizdevuma eksemplāru iz -
došanu ar detalizētu zinātnisko 
komentāru krājumu. 2008./2009. 
gadā noritēja albuma des mit 
pilnīgā izmēra faksimila druka 
Italijas izdevniecībā Franco 
Cosimo Panini Editore. S.p.a., 
kas var lepoties ar bagātu 
pieredzi šāda veida izdevumu 
izdošanu. 2011. gadā albuma 
faksimila kopijas tika nogādātas 
Rīgā, bet 2014. gada martā tika 
pabeigta 1000 eksemplāru un 
zinātnisko komentāru sagata-
vošanas un izdošanas darbi.
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DAIGA RŪTIŅA
Latvian newspaper

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

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

275 Spring St.Apt.11E, 
Red Bank, NJ 07701
laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

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

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

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

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

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

6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

Pavadīsim atvaļinājumu kopā ar bērniem
BEACHES kūrortā vai bez bērniem pie SANDALAS.

Viena cena (All Inclusive)

Gaisā jau jūtams pavasaris, un 
dienas stiepjas gaŗumā. Laiks 
sākt domāt par vasaru! Šovasar 
3x3 nometne Gaŗezerā no 9. 
līdz 16. augustam visām pa  au-
dzēm dos iespēju pavadīt veselu 
nedēļu latviskā vidē un latviešu 
valodā, iemācoties kaut ko jau -
nu jautrā un draudzīgā garā. Kā 
katru gadu, dalībnieki varēs izvē-
lēties vai nu vingrināt prātus un 
mēles kādā no „runāšanas” ievir-
zēm, vai rokas kādā no amatnie-
ku ievirzēm.

Viens no šīgada jaunajiem lek-
toriem ir Juris Ķeniņš, viņš vadīs 
ne tikai mūzikas ievirzi, bet arī 
koŗa dziedāšanu, atgriežoties 

Gaŗezerā tieši 40 gadus pēc tam, 
kad mācījis dziedāšanu Gaŗezera 
Vasaras vidusskolā. Savā mājvie-

tā Toronto Juris 30 gadus ir vadī-
jis koŗus un instrumentālus an -
sambļus skolās. Koŗu karjēra no 

Pošamies mācīties!

Toronto Studentu koŗa vadības 
1970. gados līdz korim “Zieme lis”, 
kuŗš 60 dziedātāju sastāvā dzie-
dāja Kanadas XIV Dziesmu svētku 
kopkorī Hamiltonā 2014. gada 
vasarā, ir bijusi patiešām gaŗa.

Juris Ķeniņš ir ievērojams čel-
lists, savulaik viņš beidzis Toronto 
Universitātes mūzikas un izglītī-
bas fakultātes ar uzsvaru koŗa 
dziedāšanā un kamermūzikā. 
Šo  brīd Juris turpina solo darbī-
bu, spēlējot čellu, bet pie latvie-
šiem viņš ir uzņēmies rīkotāja 
lomu jau trīs  Kanadas Dziesmu 
svētkos, darbojoties rīcības ko -
mi tejā un pildīdams mūzikas no -
zares vadītāja pienākumus. Viņš 
ir arī kopkoŗa virsdiriģents un 
Dziesmu svētku Kanadā biedrī-
bas valdes priekšsēdis. Juris būs 
priecīgs piedalīties Rietumkrasta 
Dziesmu svētkos Sanhosē (San 
José), būdams gan virsdiriģents, 
gan čellists un komponists.

Juris Ķeniņš arvien vairāk no -
darbojas ar māksliniecisko jaun-
radi, un viņa kompozicijas ko -
ŗiem un kameransambļiem ir 
nesen atskaņotas Latvijā, ASV 
un Kanadā, kā arī ierakstītas 
Latvijas Radio. Jaundarbi top ka -
meransambļiem ASV un Kanadā, 
un koriem Kanadā un Kurzemē. 
Juris arī 3x3 nometnei ir apsolījis 
kādu jaundarbu.

Koristi Juri uztveŗ par diriģen-
tu, kas apveltīts ar iedvesmojošu 
enerģiju, entuziasmu un asprātī-
gu humoru, tāpēc koristi var 
sagaidīt neaizmirstamu piedzī-
vojumu jautrā gaisotnē.
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TILTS darbojas

Par vēl vienu baltvācu pienesumu Latvijai
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzejs saņēmis nozīmīgu dāvinājumu no Rīgas pilsētas 

galvenā inženieŗa Gustava Ādolfa Agtes dzimtas

Šī gada 28. martā Latviešu kul-
tūras biedrība TILTS pulcējās uz 
gada pilnsapulci un valdes sēdi. 
TILTS biedrībā šogad ir 368 
biedri no latviešu centriem ASV, 
Kanadā, Eiropā, Austrālijā, kā arī 
no Latvijas. Jaunievēlētajā TILTS 
valdē darbojas 43 locekļi. Vēl val-
 dei ir 126 palīgi, kas veic dažādus 
specifiskus uzdevumus.

Sēdi vadīja Ģirts Zeidenbergs 
un Andris Padegs. Valdes locekļi 
ziņoja par padarīto darbu 2014. 
gadā un 2015. gadā ieplānota-
jiem pasākumiem.

Biedrībai TILTS ir izveidojusies 
laba sadarbība ar Latvijas Kul tū-
ras ministriju, Latvijas vēstniecī-
bām ASV un ANO, ar ALA un 
PBLA organizācijām, Daugavas 
Vanagiem, Latviešu fondu, Klīv-
landes un Minesotas latviešu 
kon certapvienībām un citām kul-
tūras organizācijām. Sadarbības 
rezultātā ir iegūti nozīmīgi nau-
das pabalsti TILTS darbam, uzla-
bota kultūras pasākumu infor-
mācijas izplatīšana un sarīkoju-
mu apmeklēšana.

TILTS mērķi ir veicināt latvie-
šu tautas identitātes saglabāšanu 
kā ārzemēs, tā Latvijā, sevišķu 
uzsvaru liekot uz skolu un jau-
niešu centienu atbalstu Latvijā; 
iepazīstināt mūsu mītnes zemes 
iedzīvotājus ar Latviju un tās 
sa sniegumiem; veidot kultūras 
jomā tiltu starp latviešu tautu 
Latvijā un ārzemēs. 

Par iepriekšējo gadu TILTA 
darba rezultātiem jau ir rakstīts 
preses slejās agrāk. Te pieminēšu 
tikai 2014. gadā padarīto un 
2015. gadā ieplānoto darbu.

2014 gada maija sākumā Lat-
vijas premjere Laimdota Strau-
juma runāja ALAs kongresā Fila-
delfijā un iepriekšējā vakarā tikās 
pārrunās par diasporas latviešu 
vajadzībām. Tur  TILTS valdes 
priekšsēža izpildu vietnieks An -
dris Padegs runāja par kultūras 

Sēdes dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Anita Bataraga, Gunta 
Semba, Baiba Pinne, Maija Medne, Dace Aperāne, Ārija Kats. 
Otrā rindā no kreisās: Jānis Students, Ģirts Zeidenbergs, Andris 
Padegs, Gundars Aperāns. Iztrūkst Lauma Upelniece Katis

ĀRIJA KATS, Latviešu kultūras biedrības TILTS valdes locekle

sarīkojumu organizēšanu Zie  meļ-
amerikā un par Latvijas valsts 
financiāla atbalsta nepiecieša-
mību šādām  turnejām. Oktobrī  
A. Padega referāts „Latviešu kul-
tūras biedrība TILTS” bija daļa 
no PBLA Kultūras fonda rīkotās 
konferences Rīgā „Latvija Ārpus 
Latvijas”. Referāts izskanēja ar 
domu, ka ir pienācis laiks Latvijai 
financiāli atbalstīt diasporas tau-
tiešus, lai uzturētu viņu latvisko 
identitāti un lai tie Latvijai nepa-
zustu.

TILTS ir strādājis pie vairākiem 
vēsturiska un izglītojoša rakstura 
projektiem. Tas ir financiāli at -
balstījis mākslinieka Evalda Da -
jevska gleznu sūtīšanu uz Latviju. 
Ar TILTS ziedojumiem atbalstīts 
Cory McLeod brauciens 2015. ga -
da martā no Mineapoles, ASV, uz 
Rīgu, atsaucoties Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas uzaicinājumam 
sniegt referātu par Rīgas Geto 
mūzeja mājas lapas sagatavoša-
nas procesu un vadīt „In Design 
and Photoshop” semināru LNB dar-
 biniekiem, kas palīdzēs archīvu 
darbā. Šajā pēdējā valdes sēdē 
TILTS piešķīra $500 pabalstu sa -
biedrībai par atklātību DELNA, 
reaģējot uz 26. marta „Ziņas uz 
Delnas” pausto, ka „Jūsu atbalsts 
ir vitāli svarīgs tieši šodienas 
ģeopolītiskā situācijā, kad korup-
cijas drauds, iespējams, ir visno-
pietnākais drauds Latvijas pastā-
vēšanai”.

Tomēr galvenais darbs ir kul-
tūras turneju organizēšana ASV 
un Kanadā, un tam ļoti nozīmīgs 
ir ALAs financiālais atbalsts. 
Katru gadu TILTS noorganizē 
vismaz vienu turneju ar teātŗa 
izrādi. 2014. gadā tas bija Māras 
Ķimeles iestudējums „Parīze-
Rīga-Parīze” biedrības „Māras 
teātris” izpildījumā. Turneju, ku  ŗā 
bija iekļauti 11 latviešu centri, 
noorganizēja Marcis Voldiņš. Da  ce 
Aperāne 2014. gadā  bija atbildī-

ga par divām klasiskās mūzikas 
koncertturnejām – DZINTARA 
flautu kvarteta un operdziedātā-
jas Ingas Šļubovskas un pianistes 
Agneses Egliņas programmu. D. 
Aperāne atkārtoti vada Latviešu 
mūzikas nometni Latvijā, kam 
TILTS sniedz nozīmīgu finan-
ciālu atbalstu. Pagājušajā gadā 

 tembŗa līdz 4. oktobrim sniegs 
koncertus ASV vidienē un Aus-
trumkrastā. Maruta Kārkle orga-
nizē divu folkloras solistu turneju 
„Kurp iet latviešu tautasdziesma? 
Ar Laimu un Lauru – pasaulē”. 
Laima Jansone ir koklēšanas vir-
tuoze Latvijā, Laura Polence ir 
dziedātāja, kas pašreiz turpina 

gada rudenī. Piedalītos arī viņa 
sieva aktrise Zane Daudziņa  ar 
izrāžu apvienības PANNA ko -
mēdiju „Tāda es esmu”. 

Lai palīdzētu atspēkot Krievijas 
negātīvo polītisko propagandu, 
TILTS šogad uzsāk jaunu infor-
mācijas izplatīšanas projektu. Tā 
mērķis ir ar e-pasta palīdzību 
informēt plašsaziņas līdzekļus 
par aktuāliem faktiem, notiku-
miem un viedokļiem, kas saistās 
ar Latvijas pašreizējo polītisko, 
ekonomisko, demografisko stā-
vokli. Ar plašu līdzstrādnieku 
tīklu Rietumu zemēs TILTS 
meklēs žurnālistu, analītiķu un 
autoru rakstus un ar e-pasta pa -
līdzību izsūtīs tos plašsaziņas 
līdzekļiem Latvijā un diasporā. 
ALA atbalsta šo projektu ar 
$3000 piešķīrumu. Šī darba izde-
vumi saistās galvenokārt ar rak-
stu tulkošanu un autortiesību 
samaksu.    

Gandrīz par tradiciju ir kļuvis 
TILTS rīkotais pasaules latviešu 
saiets Rīgā vasaras vidū. Iepriek-
šējais saiets notika 2013. gada 30. 
jūnijā ar vairāk nekā 250 dalīb-
niekiem. Šogad 28. jūnijā atkal 
notiks pasaules latviešu saiets 
Rīgas Latviešu biedrībā ar vēst-
nieka Pēteŗa Elferta piedalīšanos. 
Dr. Inta Mieriņa ziņos par dias-
poras aptauju, kuŗā piedalījās 
14 000 cilvēku. 

Šai rakstā nav minēti visi TILTS 
darbi, bet gan galvenie. Kā redzat, 
TILTS dara lielu un svarīgu dar-
bu. Lai to veiksmīgi turpinātu, 
aicinu piedalīties TILTS darbā, 
kļūstot par biedrības biedru vai 
atbalstot to ar ziedojumiem.

Kontaktpersonas:
Ģirts Zeidenbergs
(girtszeidenbergs@gmail.com)
Andris Padegs
(apadegs@optonline.net)
kasieris Juris Baidiņš
(jbaidins@yahoo.com)

TILTS atbalstīja pianista Reiņa 
Zariņa koncertus Detroitā un 
Klīvlandē, kā arī Latviešu kla-
vieŗmūzikas konkursu Rīgā. Šis 
konkurss populārizēja latviešu 
komponistu klavieŗmūziku da -
žādu valstu atkaņotāju vidū. 

2015. gadā TILTS ir paredzējis 
plašu mūzikālu programmu. Da -
ces Aperānes nopelns būs, ka 
flautiste Agita Arista un pianiste 
Kristīne Griffina koncertēs 25. ap -
rīlī Klīvlandē un 26. aprīlī Minea-
polē. Pateicoties Latvijas Kultūras 
ministrijas atbalstam, altiste An -
dra Dārziņa (Vācija) un pianists 
Ventis Zilberts (Latvija) no 25. sep-

mācības Nīderlandē. Abas māk-
slinieces ir arī komponistes un 
interesējas par dažādu stilu cit-
zemju tautas mūziku, tostarp arī 
džezu. Šo turneju atbalsta Latvijas 
Kultūras ministrija un Latviešu 
fonds. Benita Jaundāldere strādā, 
lai sarīkotu  grupas IĻĢI rudens 
turneju pa Amerikas vidieni un 
Rietumkrastu. Lūdzam lasītājus 
sekot turpmākai informācijai par 
šīm turnejām un iekārtot savu 
laiku to apmeklēšanai.

Marcis Voldiņš strādā ar Rīgas 
Jaunā teātŗa aktieri Vili Daudziņu 
par viņa izrādes „Vectēvs” turne-
jas sarīkošanu Ziemeļamerikā šā 

Rīgas vēstures un kuģniecības 
mūzeja Kolonnu zālē 31. martā 
risinājās Rīgas vēsturiskajam man-
tojumam nozīmīgs notikums – 
mūzejs saņēma vērtīgu dāvinā-
jumu no vācbaltiešu Agtes (Agthe) 
ģimenes – Karla Aleksandra Au -
gusta Agtes (1886-1974) atmiņas 
sešos sējumos. Agtes dzimta to 
uzticējusi saviem sadarbības part-
neŗiem Latvijā – advokātei Baibai 
Plaudei un uzņēmējam Aldim 
Plaudim, lai tieši viņš Rīgas vēs-
tures un kuģniecības mūzejam 
nodotu šo unikālo dāvinājumu.

Karls Aleksandrs Augusts dzi-
mis Rīgā 1886. gadā Rīgas pil-
sētas galvenā inženiera Gustava 
Ādolfa Agtes (Gustav Adolph 
Agthe) (1850-1906) ģimenē. Savos 
memuāros Karls Agte stāsta par 
savu tēvu un viņa nozīmīgo vei-
kumu Rīgas labiekārtošanā, kā 
arī detalizēti apraksta Agtes 
dzimtas dzīvi Rīgā 19. gs. beigās 
un 20. gs. sākumā. Memuārus 
papildina vērtīgas oriģināl foto-
gra fijas, dokumenti un Karla 
Alek sandra Augusta Agtes 
jaunākā brāļa Gustava Ādolfa 

Gustava Ādolfa Agtes archīvus pēta Jānis Lejnieks, Jānis 
Krastiņš, Jānis Dripe kopā ar slavenās dzimtas pārstāvi Katrīnu 
Agti Diserens (Catherine Agthe Diserens)

(1889 – 1917) zīmējumi. 
Gustavs Ādolfs Agte (1850 – 

1906), Rīgas Doma ērģelnieka 
Johana Kristofa Agtes vecākais 
dēls, divdesmit gadus (1879-1899) 
bija Rīgas pilsētas galvenais in  že-
nieris. Viņš ir viens no pazīsta-
mākajiem Rīgas Politechnikuma 
Inženieru nodaļas absolventiem. 
Pēc augstskolas beigšanas savas 
inženieŗa prasmes un zināšanas 
viņš dažus gadus pielietoja praksē 
Šveicē. 1879. gadā Gustavs Ādolfs 
Agte atgriezās Rīgā un turpmākos 
dzīves gadus un savu darbu vel-
tīja Rīgas attīstībai un komūnālās 
saimniecības modernizācijai. Viņa 
darbības laikā tapušas vairākas no  -
zīmīgas būves, piemēram, lielie 
spīķeri Daugavmalā, pontonu 
tilts pār Daugavu, kājāmgājēju til-
tiņš pār pilsētas kanāli pie Bas-
tejkalna u.c. Viņa darbības laikā 
tika veikta arī pilsētas kanalizācijas 
pārprojektēšana un uzlabošana. 
1882. gadā Rīgā sāka darboties 
zirgu tramvajs, bet 1899. gadā 
Gus  tavs Ādolfs Agte kļuva par 
uzņēmuma „Rīgas tramvaji” di  -
rek toru un Rīgas Būvbiedrības 

tiecības ar vairākām izcilām per-
sonībām, piemēram, Kārli Gus ta-
vu Jungu, psīchiatru un filozofu. 

Karla Aleksandra Augusta Ag -
tes atmiņas un tām pievienotās 
fotografijas, zīmējumi, plāni  būs 
jauns, vērtīgs izziņas avots gan 
par Rīgas pilsētas šodienas vi -
zuālā tēla veidošanas un labie  kār-
tošanas vēsturi, gan par Rīgas un 
rīdzinieku dzīvi 19. gadsimta 
otrajā pusē un 20. gadsimta sā -
kumā, kā arī spilgta liecība par 
Rīgā dzīvojošas baltvācu dzimtas 
dzīvi un likteņiem.

„Mūsu zeme, ko 20. gadsimtā 
ir postījuši divi pasaules kaŗi, ir 
ārkārtīgi daudz pazaudējusi no 
savas dokumentētās vēstures,” uz   -
svēra architektūras doktors, Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas  akadē-
miķis Jānis Krastiņš, tāpēc katrai 
šādai liecībai esot īpaša nozīme. 
Par to viņš pārliecinājies, strā dā-
jot pie Liepājas architektūras vēs-
tures izpētes, kuŗas laikā trīs četri 
nelieli, no privātiem krājumiem 
apritē ienākuši dokumenti ļāvuši  
izdarīt apvērsumu priekšstatos par 
pilsētas architektūras vēsturi.     

priekšsēdi. 1901. gadā Rīgā sāka 
kursēt pirmais elektriskais tram-
vajs, un tas ir arī G. Ā. Agtes 
nopelns. Inženieŗa Agtes vārds 
saistāms arī ar Mežaparka apbūvi 
un attīstību. 

Pēc G. Ā. Agtes nāves Rīgas Būv-
biedrību vadīja viņa brāļa dēls 

Oskars Heinrichs Agte. Latvijā 
un Eiropā darbojušies arī vairāki 
citi šīs dzimtas pārstāvji. Agtes 
dzimta pirms Pirmā pasaules kaŗa 
pārcēlās uz dzīvi Šveicē, Cīrichē. 
Agtes kunga atmiņu pieraksti 
ietiecas arī šajā laika posmā, kur 
ģimenei ir bijušas draudzīgas at -
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Gadskārtējās sapulces ŅudžersijāBAIBA
BIČOLE

Ņudžersijas latviešu sabied-
risko darboņu gadskārtējā pār-
skata par paveikto un ieplānotā/
iecerētā darba pavēstīšana šo -
gad notika 7. martā biedrības 
īpašuma „Priedaine” telpās. Vis  -
pirms notika Ņudžersijas lat vie-
šu federālās  kreditsabiedrības 
(ŅJLFKS), pēc tam Ņudžersijas 
latviešu biedrības (ŅLB) piln-
sapulce

***
Jau agrā pēcpusdienā, nolik-

tajā laikā sanākot pietiekamam 
biedru skaitam, sākās kredit sa-
biedrības pilnsapulce (daudzu 
saukta par gada sapulci) ŅJLFKS 
prasmīgās priekšnieces Brigitas 
Rumpēteres vadībā. Pirms pie -
vērsties darbības pārskatam, vi  ņa 
aicināja ar klusuma brīdi pie  mi  -
nēt 2014. gadā mūžībā aizgā ju-
šos Robertu Bērziņu, Elmāru 
Freibergu, Tālivaldi un Idu Grīn-
bergus, Almu Tulinsku. Sapulces 
turpinājumā Brigitas Rumpē-
teres nolasītais skaidrais, lietiš-
ķais ziņojums rādīja, ka šī kre -
ditsabiedrība ir sparīga un va -
rīga. ŅJLFKS saviem biedriem 
joprojām piedāvā termiņno gul-
dījumiem labākas procentu lik-
mes (1,75%) nekā vietējās ban-
kas, tāpat paju noguldījumiem 
(50%). Tas bijis iespējams, patei-
coties veiksmīgiem iegul dīju-
miem. Salīdzinājumam: 1997. ga -
dā kasē bija 6 miljoni dolaru, 
tagad – vairāk nekā 11 miljoni.

Priekšniece arī iepazīstināja 
ar darbinieku maiņām valdē. 
Sakarā ar jauninājumiem dar-
bībā (pilnīga pāriešana uz dator-
sistēmu un cieša iekļaušanās Na -
cionālās kreditsabiedrību ap  vie-
nības administrācijas pār zi ņā, 
tai pašā laikā ŅJFKS paplaši nā-
šanās, darba slodzes pieaugums)  
pēc 17 gadiem ŅJLFKS kasieres 
amatā no tā aizgājusi Brigita 
Valtere, gan neatsakoties izpalī-
dzēt ar padomu, ja tas būtu va -
jadzīgs. Par ilgo darbu kreditsa-
biedrībā Valterei tika izteikts 
liels paldies (viņa pati nebija 
ieradusies). ŅJLFKS tagad ir 
divas kasieres: Aina Rathbun 
(dzim. Izaks) un Sarmīte Griga-
linoviča-Leja, abām ir izglītība 
arī finanču jomā. 

Ar lielu sirsnību Brigita Rum-
pētere tencināja apbrīnojamo 
ilggadējo kreditsabiedrības re  vi -
dentu Kārli Ķilkutu, kuŗš pērn-

gada septembŗa ŅJLFKS sēdē, 
būdams 101 gada vecumā, for-
māli atvadījies, lai tad pārceltos 
uz dzīvi ASV Rietumkrastā pie 
dēla. „Pateiksim viņam lielu 
paldies ar tik skaļiem aplau-
siem, ka viņš varēs mūs dzirdēt 
arī Kalifornijā!”, vedināja priekš-
niece.  Revidenta amatā tika 
aicināts un to arī pieņēma gados 
jaunais, nesen izglītību saim-
niecisko darījumu jomā iegu-
vušais  Matīss Putenis. Tas bija 
iemesls priekam. 

Atzinusi, ka kreditsabiedrības 
darbā sakarā ar dažādām mai-
ņām bijušas arī „augšanas sā  pes”, 
Rumpētere pateicās Jānim Lucam 
par palīdzēšanu ar pa  domu un 
aicināja biedrus nākt ar jaunām 
idejām un ieteiku miem.

bijuši pieci jauni konti un astoņi 
jauni aizdevumi. 2014. gada 
beigās kreditsabiedrības aktīvo 
biedru skaits bijis 260. Ziedo-
jumos izdoti $5250, no šīs sum-
mas $5000 – Ņudžersijas Lat-
viešu biedrībai, kas pērn svinēja 
„Priedaines” nama 50 gadu ju -
bileju. Kreditkomitejas vadītājs 
Valfrīds Spuntelis savā pārskatā 
pateicās ŅJLFKS priekšniecei 
Brigitai Rumpēterei par viņas 
lielisko veikumu, ar ieguldīju-
miem ievērojami palielinot kre-
 ditsabiedrības ienākumus. Viņš 
gan pauda neapmierinātību par 
pašreizējo stāvokli, kad kapitāls 
milzt, bet dilst aizdevumu dau -
dzums. 1996. gadā ŅJLFKS vēr-
tība no aizdevumiem bijusi 60%, 
bet tagad tikai 5%. Jautājums – 

vadītājs revidents – Matīss 
Putenis. 

Pilnsapulce apstiprināja val-
des ieteiktos ziedojumus: $1000 
– Okupācijas mūzejam Latvijā, 
$1000 – Ņudžersijas latviešu 
skolai, $1000 – Ņudžersijas Lat-
viešu biedrībai, $2000 – Latvie -
šu centram Gaŗezers 50 gadu 
jubilejas svinībām, $1000 – 
bērnu vasaras nometnei Ņu -
jorkas latviešu ev. lut. draudzes 
īpašumā Katskiļos.

Pilnsapulces nobeigumā 
ŅJLFKS priekšniece Brigita 
Rum  pētere visus aicināja pie 
bagātīgā uzkodu galda, ko bija 
sarūpējuši A. Izaka, I. Sermo-
liņa, A. Smildziņš, L. Dru kov-
skis. 

Ņudžersijas Latviešu federā-

paaudze. Jāņus Priedainē pār-
svarā svin jaunieši un vidējā 
paaudze. Tiek plānots Lieldienu 
sarīkojums bērniem, par ko 
rūpējas Valda Rainey, Anita 
Cīrīte, Jolanta Mackus, Ingrīda 
Valdmane. Jauniešus piesaista 
arī sporta kopa „Kursa”. Aici nā-
sim ALJA uz sadarbību sakarā 
ar 65 gadu jubileju. Priekšnieks 
pateicās Ilzei Sermoliņai un vi -
ņas palīgiem par  garšīgiem cie-
nastiem biedrības sarīko jumos.

Par pilnsapulces vadītāju vien-
balsīgi apstiprināja Jāni Lucu, 
par sekretāri – Ingrīdu Vald-
mani. Apstiprināja arī pērnā 
gada ŅLB pilnsapulces pro-
tokolu.

ŅLB ir 210 biedri, tajā skaitā 
– 19 goda biedri, 79 mūža 
biedri. Par mūža biedriem kļu-
vuši pērnā gada Jāņu mūzikanti 
no Latvijas. Bagātīgs bijis ie -
priekšējā gada sabiedrisko un 
kultūras notikumu klāsts: Kul-
tūras diena ar Dzintara flautu 
kvarteta koncertu, literārās ko -
pas sanāksmes, sadziedāšanās, 
filmas, Ņudžersijas Latviešu 
skolas Lieldienu sarīkojums, 
Ērika Raistera piemiņas fonda 
sarīkojums, Priedaines nama 50 
gadu jubileja ar Latvijas koŗa 
Balsis un Ņujorkas latviešu koŗa 
koncertu, Latvijas Valsts svētku 
svinēšana u. c. Daudz paveikts 
Priedaines atjaunošanā, taču vēl 
daudz darāmā. 

Rosīgi darbojas sporta kopa 
„Kursa” ar apmēram piecdesmit 
sportistiem futbolā, volejbolā, 
basketbolā. „Kursai” Edgara Bā    ra 
ģimene ziedojusi $20 000. Pēc 
„Kursas” vadītāja Jāņa Ģigas at -
zinuma, ārpus Latvijas latviešu 
sporta darbība sarūkot, trūkstot 
darbinieku. „Kursa” salīdzi nā-
jumā ar citām ASV latviešu 
sporta kopām ir visdarbīgākā.

ŅLB finanču stāvoklis ir sta-
bils. Pilnsapulce apstiprināja 
darbības pārskatu un budžetu. 
Ienākumu ziņā visienesīgākie ir 
Jāņi, līgotāju skaits ir vairāki 
simti. 

ŅLB valdes sastāvs tika ap -
stiprināts līdzšinējais: priekš-
nieks Jānis Students; pirmais 
vietnieks – administrācija, ka -
sieris Māris Sermoliņš, otrā 
vietniece – kultūras daļa, Inta 
Sams; sekretāre – Sarmīte Gri-
galinoviča-Leja; īpašuma pār-
zinis – Jānis Liepiņš; biedrzine 
– Ilona Studente; saimniecības 
pārzinis – Aivars Smildziņš; 
palīdze – kultūras daļa, Ilze 
Baidiņa; valdes loceklis – Lai-
monis Drukovskis; informācija 
– Vera Ūdre; grāmatvede – 
Ingrīda Valdmane; senlietu krā-
tuves pārzine – Elza Tomass; 
valdes locekles – Valda Rainey, 
Anita Cīrīte, Jolanta Mackus.

Jānis Students pateicās Kārlim 
Ķilkutam par ŅLB apkārtraksta 
rediģēšanu. Tika nolasīts Prie-
dainē paredzēto sarīkojumu 
saraksts. 

Nobeigumā pilnsapulces da  -
līb nieki vēl pakavējās pie uz -
kodu galda un vīna glāzes. 

Ņudžersijas Latviešu biedrī-
bas adrese: 1017 Highway 33, 
East, Freehold, NJ 07728; tālr.: 
732 462-5110; e-pasts: www.
priedaine.org.

Kasiere Sarmīte Grigalinovi-
ča-Leja ziņoja, ka ŅJLFKS ie -
gul dījumi pieauguši par gan-
drīz 1 miljonu dolaru. Neto ie -
nākums audzis vairāk nekā par 
12 tūkstošiem dolaru no iegul-
dījumiem, kā arī aizdevumiem, 
tai pašā laikā redzams, ka no 
ieguldījumiem ienākums palie-
linājies, bet sakarā ar mazāku 
aizdevumu skaitu tas no tiem 
mazinājies. Pārskata periodā 

kā palielināt aizdevumu skaitu. 
Notika valdes vēlēšanas. 

ŅJLFKS 2015. gada valdes sa -
stāvs: priekšniece Brigita Rum-
pētere, priekšnieces vietniece – 
Inta Sams, kasieres – Aina 
Rathbun un Sarmīte Grigali-
noviča-Leja, sekretāre – Ilze Bai -
diņa, kreditkomitejas priekš-
nieks – Valfrīds Spuntelis, lo -
cekļi Mintauts Caune un Jānis 
Students, revīzijas komisijas 

Pirmā rindā no kreisās: Ilze Baidina, Aina Rathbun, Brigita Tupurina Rumpētere, Inta Sams, Sarmīte Leja 
Grigalinovics. Otrā rindā no kreisās: Jānis Students, Matīss Putenis, Valfrīds Spuntelis, Mintauts Caune

lās kreditsabiedrības jaunā ad -
rese: 1017 State Route 33, Free-
hold, NJ 07728; tālr.: 732 336-
0033; e-pasts: njlatviancreditu-
nion g-mail.com

***
Ņudžersijas Latviešu bied-

rības pilnsapulci atklāja bied-
rības priekšnieks Jānis Stu  dents, 
vispirms pieminot pērn aizsaulē 
aizsauktos Elmāru Freibergu, 
Hugo Dzeni, Silviju Gaiguli, 
Robertu Bēziņu, Tālivaldi Grīn-
bergu, Korneju Albīnu, Rutu 
Vītolu, Marģeri Pinni. Jānis Stu-
 dents pateicās valdes lo  cekļiem, 
kuŗi veiksmīgi strādājuši sarī-
kojumos, lai tie izdotos. Valdei 
daudz jādara, lai Jāņos Priedai-
nē piesaistītu līgotājus. Liels 
paldies Priedaines saimniekam 
Jānim Grigalinovičam, kas sa -
runājis mūzikantus no Latvijas, 
sagatavojis skaņu sistēmas un 
viesiem parādījis Ņujorkas ie -
vē rojamākās vietas. Viņš kopā 
ar Sarmīti Grigalinoviču-Leju 
rūpējas par Priedaines nama 
uzturēšanu labā kārtībā un iz -
īrēšanu viesiem, jo bez īres ie -
nākumiem īpašums nevarētu pa -
stāvēt. Paldies pienākas visiem 
ziedotājiem. Lai nodrošinātu 
biedrības pastāvēšanu un sa -
biedrisko darbību, sarīkojumos 
jāiesaista vidējā un jaunākā 

Juris apsola plašu un daudz-
veidīgu programmu. Protams, 
ka būs pārstāvēti Latvijas klasiķi, 
bet var sagaidīt arī jaunāku re -
pertuāru gan no tēvzemes, gan 
diasporas, tā būs “nopietna” un 
arī vieglāka rakstura mūzika. Ju -
ris ir gatavs rīkot mēģinājumus 
arī tiem, kuŗi dziedās Sanhosē, 
Kalifornijā. Mēs taču esam dzie-
dātāju tauta, liksim 3x3 nometnē 
Gaŗezera kalniem trīcēt un 
mežiem skanēt!

Vairāki lektori, amatnieki un 
vadītāji brauks no Latvijas. Pār-

runāsim polītiku un folkloru, un 
tie, kas vēlēsies kaut ko radīt ar 
rokām, varēs strādāt keramikas 
vai stikla darbnīcās, kalt rotas, 
cept un vārīt latviskus ēdienus, 
darināt rokdarbus vai piedalīties 
mākslas vai zīda apgleznošanas 
ievirzēs. Gaidām kokļu darinātā-
ju no Latvijas, bet kokgriešanā 
varēs gatavot arī citus darbus pēc 
izvēles. Gaŗezerā 3x3 priecājas par 
kuplo bērnu skaitu, kuŗiem būs 
savas īpašās dienas nodarbības. 
Baudīsim dažādas vakara prog-
rammas, ieskaitot ugunskuru ar 
pašu dalībnieku uzvedumiem. 
Veidosim nometnes avīzi, dzie-

dāsim, spēlēsim, dancosim un 
„nīksim”. Pieminēsim arī Raiņa 
150. jubilejas gadu.

No 1981. gada līdz 2014. ga -
da rudenim ir notikušas 215 
nometnes ar 31 245 dalīb nie-
kiem. Vēl ir laiks sarunāt ar 
draugiem un radiem un vienlai-
kus izbrīvēt no mūsu aizņemtās 
ikdienas vienu nedēļu kopīgam, 
latviskam vasaras atvaļinājumam!

Šīs vasaras nometni vadīs La  ri-
 sa Kaļiņa, Daiga Rūtiņa un Maija 
Zaeska. Rakstiet uz zaeska@fron-
tiernet.net vai zvaniet uz 763-972-
2521. Apmeklējiet 3x3.lv, lai lasītu 
par iepriekšējo gadu nometnēm!

DAIGA RŪTIŅA Pošamies mācīties!
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Šā gada ASV Neatkarības die-
nas nogalē 2. – 5. jūlijā Gaŗezers 
svinēs savu 50 gadu jubileju. Šī 
notikuma mērķis ir ne tikai 
svinēt pagājušos piecdesmit ga -
dus, bet arī atskatīties, kas mēs 
esam un kas mēs vēlamies būt, 
kā arī ar savu aizrautību no  dro-
šināt tādu nākotni mūsu bēr -
niem un mazbērniem, lai arī viņi 
var baudīt tādas pašas drau dzī-
bas un pieredzi, kā mēs visi līdz 
šim. Mēs esam ieplānojuši daudz 
dažādu sarīkojumu un ceram, 
ka ikviens no jums pie  dalīsies, 
lai šis notikums kļūtu katram 
par spilgtu atmiņu uz mūžu.  

ALJA Vakars 
Plūdmalē

(ce  turtdien 20:00
-24:00 Dzintaru 

plūdmalē)
Pievienojieties mums un palī-

dziet skaisti uzsākt svētku ne  dē-
ļas nogali kopā ar ALJA ce  turt-
dienas vakarā Dzintaru plūd-
malē. ALJA nodrošinās plūd-
males balles atmosfēru kopā ar 
DJ Ai-Va Lāču Annas paviljonā. 
Plānojam arī dažādas jautras 
spēles kā, piemēram, Gaŗezera 
atjautības uzdevumus un lim-
bo. Vediet līdzi savus atspir dzi-
nājumus un draugus, lai varam 
iesākt svētkus uz pareizās nots!

Plūdmales Prieki 
(piektdien 9:00

-10:30 galvenajā 
plūdmalē)

Šis sarīkojums ir domāts bēr-
niem Gintas McNally vadībā. 
Būs dažādas bērnu iemīļotas 
izklaides, piemēram, ūdens ba -
lonu mešana, virves vilkšana, 
cilvēku „ķerras” skriešanās un 
apraktā arbūza meklēšana. Lū -
dzam, lai vecāki paliek pieska tīt 
savus bērnus visa sarīkojuma 
gaŗumā, lai enerģija neietu pāri 
malām!

Golfs (piektdien 
8:00-13:00 Pine 
View Golf Club)

Ikgadējais golfa turnīrs, kas 
parasti notiek 4-2 volejbola no -
galē, šogad notiks G50 nogalē 
Pine View golfa klubā. Turnīrs 
ir pārdēvēts par Arņa Skultes 
At  klāto turnīru ar vienlaicīgo 
startu (shotgun) pēc scramble 
principa. Šī gada mērķis ir 
dubultot spēlētāju skaitu un sa -
sniegt $50 000 ziedojumu mērķi 
Gaŗezeram! Spēles laikā visiem 
spēlētājiem būs pieejami dzē -
rieni un ēdieni par brīvu. Va -
rēsiet arī piedalīties „pa 3” sa -
cen sībās ar „hole-in-one” balvu. 
Ja jūs zināt kādus privātos vai 
biznesa sponsorus, kas būtu 
ieinteresēti šī sarīkojuma atbal-
stīšanā, lūdzu, sazinieties ar 
Svenu Kīnu (skins@cookma.com 
vai 773-294-0582).

Gaŗezera
50 gadu jubilejas svinības

Latvijas Kauss 
(piektdien 15:00

-16:30 GVV spor-
ta laukumā)

Vai esat gatavi futbola mačam 
starp Austrumkrasta un Vidie-
nes izlasēm GVV sporta lau ku-
mā? Uzvarētāji iegūs prestižo 
Latvijas Kausa trofeju, ko pa -
sniegs ALA sporta nozares pār-
stāvis Toms Trautmanis. Daži cil-
vēki uzskata šo balvu par tikpat 
nozīmīgu kā Stenlija Kauss ho -
kejā! Komandas vadīs treneri 
Jānis Ģiga Austrumkrastā un 
Pēteris Albertiņš Vidienē. Mēs 
paredzam, ka piedalīsies arī 
GVV audzēkņi, kā arī skolotāji 
un darbinieki. Pirms spēles 
Svens Kīns pasniegs golfa tur-
nīra uzvarētāju balvas. Gaidām 
enerģijas pilnu un kuplu līdz-
jutēju pūli!

G50 Filma (piekt-
dien 21:30-22:30 

Dzintaros)
Māra Pelēce, Fulbraita stipen-

diāte studijām Latvijā un Mi -
neapoles-Saintpaulas Starp tau-
tiskā Filmu festivāla skatītāju 
balvas laureāte par labāko vie-
tējo filmu, pēdējo gadu ir pa -
vadījusi cītīgi strādājot, lai ra -
dītu filmu speciāli G50 notiku-
mam. Filma seko līdzi Gaŗezera 
nometņotājiem visos vecumos, 
sākot ar astoņgadīgajiem, kas 
ap  gūst podu virpošanu un 
sporta soļošanu, līdz vidusskol-
niekiem, kas gatavojas saviem 
vasaras mācību gala eksā me-
niem. Mēs satiekam pirmo va -
saru absolventus no sešdesmi-
tajiem gadiem. Pat dažus, kuŗi 
bija klāt pie Gaŗezera radīšanas 
šūpuļa. Skatītāji arī var savām 
acīm piedzīvot braucienu kra-
vaskastē izslavētajā Atkritumu 
Braucienā (Garbage Run) un 
mā    cīties volejbola pamatus no 
Olimpiskā zelta medaļas iegu-
vēja Alža Bērziņa, kuŗš savas 
sporta gaitas uzsāka Gaŗezerā. 
Ņemiet līdzi savus plūdmales 
krēslus un baudiet vienreizējo 
filmu Gaŗezerā! Nelielu ieskatu 
filmā varat iegūt šeit: http://gar-
ezers.org/g50-filma-film/.

Uguņošana 
Dūņezera Debesīs 

(piektdien
22:30-22:45)

Pateicoties dāsnam mecenā-
tam, Gaŗezers saņēma ievēro-
jamu mērķziedojuma summu 
tieši svētku uguņošanai. Krāšņo 
priekšnesumu piedāvās Melrôse 
Pyrotechnics, kas rīko ikgadējo 
4. jūlija uguņošanu Navy Pier 
Čikāgā. Uguņošana tiks saska-
ņota ar Gaŗezerā iemīļotajiem 
mūzikas skaņdarbiem. Lai ra -
dītu priekšstatu, cik neiedo mā-
jami brīnišķīga šī uguņošana 
būs, pateiksim tikai, ka vienīgā 

drošā vieta, no kurienes šo ugu-
ņošanu palaist gaisā, ir no 
„Jautrā Oda” pār Dūņezeram, 
un tā būs trīsreiz lielāka nekā 
ikgadējā Clear Lake uguņošana 
Gaŗezera kaimiņos.

Jubilejas 
atklāšana (sest-
dien 9:00-10:30 

Graša paviljonā)
Oficiāli atklāsim jubileju ar 

svētbrīdi, mūzikāliem priekšne-
sumiem un apsveikumiem. Šo 
pasākumu vadīs Gaŗezera pre-
zidents Imants Ejups, un tiek 
aicināti goda viesi, ieskaitot Lat-
vijas vēstnieku ASV Andri Ra -
zānu, goda konsulu, Gaŗezera 
dibinātājus un akcionārus, lat-
viešu organizāciju un draudžu, 
kā arī vietējās amerikāņu sa -
biedrības pārstāvjus. Esiet visi 
laipni gaidīti!

Gaŗezers-Palooza 
mūzikas festivāls 

(sest dien 11:00
-17:00 Atbalsīs)

Palooza mūzikas festivāls būs 
pasākums visām paaudzēm, kur 
varēsiet atkal satikt ne tikai 
senus draugus un iegūt jaunus, 
bet arī atkal dzirdēt iemīļoto 
mūziku vienuviet. Būs auto-
ēdnīcas, spēles un dažādas aktī-
vitātes bērniem, pieaugušajiem 
un visai ģimenei, piemēram, 
lielizmēra „dženga”, tvisteris un 
„corn hole” (detaļas vēl tiek 
izstrādātas). Jau vairākas grupas 
ir aizrunātas, ieskaitot tādas 
leģendas kā Lini, Bob and the 
Latvians, Čikāgas Piecīši, Fri -
kadeļu Zupa, Delete, Adam Zahl 
un All Folked Up. Nāciet un 
baudiet mūzikālo pēcpusdienu 
Atbalsīs!

Akts, koncerts un 
balle (sestdien 

19:00-4:00 
Dziesmu lejā)

Sestdien būs G50 galvenās 
svi  nības un tās ir sadalītas trijās 
daļās. Vakars sāksies ar Lieluz-
vedumu, ko inscenējis Grammy 
balvas laureāts Pauls Berkolds. 
Piedalīsies sešas deju grupas un 
vairāki koŗi, pavisam pāri par 
150 dalībnieku. Tam sekos gru pa 
„Pērkons”, ko esam spējuši at  vest 
uz Gaŗezeru ar Latvijas valdī-
bas kultūras fonda atbalstu. 
„Pēr kons” ir leģendāra rokgru-
pa no Latvijas, kuŗu Padomju 
valdība pat aizliedza 1983.gadā. 
Pirms „Pērkona” publiku iesildīs 
Bob and the Latvians, kas svinēs 
savu 30. jubileju. Naktī līdz 
rītam izdancinās DJ Ai-Va no 
Latvijas, kuŗš ir spēlējis arī 
Lielbritanijā, Spānijā, Parīzē un 
Ņujorkā, kā arī, protams, klubā 
ODS! Visiem cilvēkiem neat-
karīgi no vecuma ļoti patīk viņa 
vienreizējais spēles stils – kad 

DJ Ai-Va spēlē, visiem kājas nes 
uz deju placi!

Dievkalpojums 
(svētdien 10:30

-11:30 Gaŗezera 
Brīvdabas 

baznīcā)
Jubilejas nogales svētdienas 

dievkalpojums būs prāvestu Gu -
nāra Lazdiņa un Anitas Vārs-
bergs-Pāžas vadībā Gaŗ ezera 
Brīvdabas baznīcā. Kā jau zi -
nāms, Gaŗezera Brīvdabas baz-
nīcas dizaina autors ir pasaul-
slavenais latviešu architekts Gu -
nārs Birkerts, kuŗa projektētā 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 

„Gaismas Pils” tika atklāta pa -
gājušogad Rīgā un kas jau ir 
iekļuvusi pasaules architektūras 
ceļvežos.

Gaŗezera Garšas 
pusdienas 

(svētdien 12:00-... 
Dzintaros, Lāču 

Annas paviljonā)
G50 nedēļas nogales izskaņā 

aicinām visus vēl piepildīt savus 
vēderus un sirdis kopīgās pus-
dienās ezermalā. Silvijas Ezers 
gādībā tiks norīkotas dažādas 
ēdināšanas stacijas, kur uzko-
das un citus našķus piedāvās 
dažādi latviešu šefpavāri.
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Tikšanās ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes rektori Irinu 
Pilveri. No kreisās: Irina Pilvere, Kaspars Vārtukapteinis, Inguna 
Ozola, Vita Hermane

Tikšanās ar Gerhardu stipendiātiem 2014. gada augustā Jelgavā. No kreisās: Vita Hermane, Ivars 
Straņķis, Inguna Ozola, Annija Marta Jurgevica, Agita Medne, Baiba Grāvere, Kaspars 
Vārtukapteinis

Arturs Gerhards bija lauku 
zēns, kam Latvijas zeme bija ļoti 
mīļa. Kā jau daudzas idejas, arī 
Artura jaunības sapņus salauza 
vēstures smagais rats. Ardievu 
mī  ļās tēva mājas, ardievu mīļā 
zeme, kam vairs nav īsta saim-
nieka... Viss pazaudēts un sapos-
tīts: mājas, ģimene, dzimtā sēta. 
Laikam ejot, kaŗa gaitās, gūstā, 
Vācijas bēgļu nometnēs, jaun-
iesāktajā dzīvē tālajā Amerikā 
Arturam sirds sāpēja par dzimto 
zemi, par laukiem. Sāpēja tik ļoti, 
ka viņš nekad Latvijā negribēja 
pat paciemoties, negribēja redzēt, 
kas palicis pāri no viņa mājām un 
sapņiem. Pietika ar citu stāstiem. 
Runājot par savām Latvijas mā -
jām, Arturs bieži raudāja. Tā sā -
pe bija dziļi viņa sirdī, un nekas 
nespēja to dziedēt. To zināja tikai 
Ērika, viņa mīļā dzīves draudze-
ne, un daži paši tuvākie draugi. 

Gadiem ejot, smagi strādājot, 
Arturs un Ērika bija iekrājuši 
nedaudz naudas. Viņi neko īpaši 
netērēja, dzīvoja ļoti pieticīgi. Sā -
pe par dzimtenes zemi vēl visu 
laiku bija dzīva, un tā palēnām 
raisījās domas un risinājās saru-
nas – kā varētu palīdzēt Latvijas 
laukiem atkal uzplaukt? Pama-
zām radās doma dibināt Ger-
hardu stipendiju, kas atbalstītu 
nākamos Latvijas lauku saimnie-
kus – tos jauniešus, kuŗu sapņi 
saistīti ar zemi, ar lauksaim nie-
cības attīstību Latvijā. Idejas re -
āli zēšanā palīdzējām mēs, Inguna 
un Pēteris Ozoli. Tagad jūtamies 
pagodināti, veicot Gerhardu sti-
pendijas administrātoru pienā-
kumus. Tika nodibināts kontakts 
ar Latvijas Lauksaimniecības uni  -
versitātes Attīstības fondu, precī-
zēti stipendijas kandidātu atlases 
kritēriji, izstrādāts stipendijas no -
likums un noslēgts ilggadīgas 
sadarbības līgums ar LLU. 2009. 
gada septembrī Veterinār medi-
cī nas  fakultātes 1. kursa studente 
Baiba Grāvere kļuva par pirmo 
Artura un Ērikas Gerhardu sti -
pendiāti. Pašlaik Gerhardu sti-
pendiju saņem pieci studenti, un 
tā tiek maksāta visu studiju laiku 
(4 līdz 6 gadus, atkarībā no iz  vē-
lētās studiju programmas ilguma). 
Katru gadu tiek izvēlēts viens 
jauns Gerhardu stipendiāts – pir-
mā kursa students ar lauksaim-
niecību saistītā specialitātē.

Stipendijas nolikumā rakstīts, 
ka Gerhardu stipendiātiem ir 
jāraksta vēstules Arturam Ger-
hardam.  Arturs ļoti vēlējās zināt, 
kā jauniešiem veicas studijās, kā -
di ir viņu sapņi un idejas. Piecu 
gadu laikā līdz aiziešanai mūžībā 
2014. gada vasarā Arturs saņēma 
daudz vēstuļu – īstu, ar roku rak-
stītu un fotografijām papildinātu! 
Viņš visām rakstīja arī atbildes. 
Tagad šo stafeti esmu pārņēmusi 
es, vēstules ir elektroniskas un 
vēl joprojām ļoti interesantas un 
personiskas. Īpaši pēc tam, kad 
2014. gada augustā man radās 
iespēja pašai iepazīties ar četriem 
Gerhardu stipendiātiem. Pēc šīm 
interesantajām sarunām sapratu, 
cik svētīgu pasākumu Arturs ir 
uzsācis un cik brīnisķīgi, ka tas 
turpināsies vēl ilgus gadus pēc 
viņa aiziešanas mūžībā.

Vēlos padalīties ar jauniešu 

GERHARDU STIPENDIĀTI LATVIJAS 
LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒINGUNA OZOLA,

Gerhardu stipendijas administrātore

domām, citējot dažas rindas no 
Arturam un mums, administra-
toriem, rakstītām vēstulēm.

Baiba Grāvere, topošā veteri-
nār ārste, raksta: „Šobrīd vasara 
jau iegriezusie otrajā pusē un 
laukos sācies siena laiks. Jūnijā 
visa apkārtne smaržoja pec svai-
ga siena. Šī ir viena no manām 
mīļākajām smaržām, jo tā man 
atgādina bezrūpīgo bērnību. Lai-
ku, kad varēja gulēt siena šķūnī 
un smaržot sienu. Nostaļģija. Gri-
bētos so smaržu ielikt burciņā un 
garos ziemas vakaros, kad ap -
kārtne ir balta ar pelēkiem māko-
ņiem, to atvērt un gremdēties 
atmiņās par saulaino un karsto 

priekšā pēdējais mācību gads, un 
nākamgad varēsim viņu sveikt ar 
maģistra gradu veterinārme-
dicīnā.

Ivars Straņķis ir Techniskās fa -
kultātes students, kuŗš šogad pa -
beigs bakalaura studijas, kļūstot 
par lauksaimniecības technikas 
inženieri. Viņš plāno turpināt 
mācības maģistrantūrā. Dažas 
rindas no viņa pašas pirmās vēs-
tules: „Godājamais Gerharda 
kungs, beidzot ir pienācis brīdis, 
kad varu personīgi Jums pateik-
ties par to, ka izvēlējāties tieši 
mani par stipendiātu. Varu teikt, 
ka no visas sirds esmu pagodināts 
saņemt šo augsto apbalvojumu, 

pendijas ieguvēju. Liels Jums pal-
dies, ka sniedzāt man šo moti-
vāciju veiksmīgai studiju uzsāk-
šanai. Ceru, ka man izdosies sevi 
pierādīt no vislabākās puses. Vis-
siltākie pateicības vārdi Jums arī 
no manas ģimenes par šo mate-
riālo atbalstu, kas būs būtisks at -
vieglojums mūsu financiālajai si -
tuācijai.” Agita ir arī Erasmus ap -
maiņas programmas dalīb nie ce. 
Erasmus programma viņai deva 
iespēju vienu semestri studēt 
Čechijā. Viņa raksta: „Esmu ļoti 
priecīga, ka pieņēmu izaicinājumu 
un pieteicos šajā programmā. 
Paldies Jums, ka turpināt mani 
atbalstīt, kamēr esmu arī šeit. Ir 

daudz drebošu sirdi gāju uz svi-
nīgo pasākumu Sudraba zālē. 
Tieši es biju tā, kas ieguva Jūsu 
stipendiju! Es ļoti cienu Jūs un 
Jūsu darbu, tas ir ļoti cēls un 
augstsirdīgs. Nav viegli izvēlēties, 
bet mūsu dzīve sastāv tikai un 
vienīgi no izvēlēm... Neņemot 
vērā grūtības, es darīšu visu, kas 
ir manos spēkos, lai attaisnotu 
Jūsu atbalstu man. Neesmu no 
tiem cilvēkiem, kas padodas...” 
Pirmā mācību gada beigās Annija 
Marta raksta: „Lai Jūs nedomātu, 
ka es savu stipendiju tērēju tāpat 
vien, – tā naudiņa, ko saņemšu 
par jūniju, tiks izlietota aitu 
iegādei...”

Pati jaunākā 2014. gada Ger-
hardu stipendiāte ir Liene Gru-
ņiere. Viņa nāk no Artura dzim-
tās puses, mācās Pārtikas Tech-
noloģijas fakultātē, savā saim nie-
cībā sien garšīgus sierus, un pir-
majā semestrī LLU ir apaļa tei-
camniece. Lienes pirmie iespaidi: 
„1. oktobris man ir ļoti īpašs da -
tums. Vienmēr atcerēšos, kā ar 
drebošu sirdi devos uz Attīstības 
fonda svinīgo pasākumu, kuŗā no -
sauca stipendijas ieguvēju. Tās  ir 
neaizmirstamas emocijas! Gribu 
teikt lielu paldies par iespēju būt 
stipendiātei, jo, kā jau motivācijas 
vēstulē rakstīju, viens no iemes-
liem, kādēļ pieteicos šai stipendi-
jai, ir tas, ka varēšu katru nedēļu 
braukt uz savām mīļajām mājām 
Druvienā. Tā arī šajā semestrī 
darīju, jo ar lielu atbildības sajūtu 
veicu visus sev uzticētos darbiņus 
saimniecībā un piedalījos dažā-
dās aktīvitātēs Druvienā. Piemē-
ram, šonedēļ strādāju par mūzi-
kas skolotāju Druvienas pamat-
skolā, kamēr īstā skolotāja devu-
sies pieredzes apmaiņas brau cie nā. 
Ļoti priecājos, ka mazajā Dru-
vienā ir iespēja iegūt tādu piere-
dzi – vadīt stundas.”

Kā jau iepriekš minēju, 2014. 
gada augustā man bija iespēja 
viesoties Latvijas Lauksaim nie-
cības Universitātē Jelgavā. Tikos 
ar LLU rektori, profesori Irinu 
Pilveri; studiju prorektoru, At  tīs-
tības fonda priekšsēdētāju Kas-
paru Vārtukapteini; studiju cen-
tra speciālistēm Arnitu Lejavu-
Lemberi un Rasmu Veinbergu, kā 
arī ar četriem Gerhardu sti pen-
diātiem: Baibu, Ivaru, Agitu un 
Anniju Martu. Kaut gan pati LLU 
Izglītības institūtā esmu ieguvusi 
maģistra gradu pedagoģijā, šī tik-
šanās man bija ļoti īpaša – gandrīz 
kā vēsturisks notikums, vismaz 
manā dzīvē noteikti. Kā ilggadējai 
skolotājai gan Latvijā, gan Floridā 
man vienmēr ir patiess prieks tik-
ties un sarunāties ar jauniešiem, 
kuŗiem ir lieli sapņi, spējas un mo -
tīvācija tos sasniegt un kuŗiem 
acīs mirdz dzirkstelīte un rokas 
grib darba. Sarunās ar šiem jau-
niešiem ieguvu ļoti daudz. Viņu 
dzīvesprieks un darbotiesgriba ir 
lipīgi. Studijas LLU ir nopietnas, 
sarežģītas un grūtas, bet, klauso-
ties Gerhardu stipendiātos, sap-
ratu, ka darbs, ko viņi dara un 
turpinās darīt savās saimniecībās, 
ir vēl smagāks. Pateicoties viņiem, 
Latvijas lauki zels, un Arturs un 
Ērika varēs smaidīt, skatoties uz 
mums visiem no mākoņa ma -
liņas.

vasaru. Saimniecībā ir darba pil-
nas rokas. Dzimst ne tikai mazie 
teļi, bet arī jālabo technika. Tā, 
ka sanāk nosmērēties pamatīgi...”  
Pēc pirmā kursa Baiba raksta par 
studijām: „Mācību priekšmeti ir 
interesanti, jaunas informācijas 
un zinību pilni. Ir daudz speci-
fisku lietu, kas jāapgūst angļu va -
lodā izdotā literatūrā. Kopš sa -
ņemu stipendiju, man financiāli 
radās iespēja pasūtināt un iegā-
dāties mācību palīglīdzekļus an -
gļu valodā. Šīs grāmatas būs liels 
atbalsts un pamats tālākai ana-
tomijas un bioloģijas priekšmetu 
apguvei. Jūsu stipendija ir liels un 
nenovērtējams atbalsts vienkār-
šam studentam sasniegt savu 
dzīves mērķi – kļūt par vetārstu.”  
Baiba ir izvēlējusies studēt ļoti 
sarežģītu speciālitāti – iespējams, 
ka tā ir vissmagākā LLU piedā-
vātajā studiju programmā. Tas 
jū  tams arī viņas raksītajā: „Laiks 
skrien nemanot, un studijas kļūst 
arvien nopietnākas. Lai gan likās, 
ka ar 3. kursa sākumu vajadzētu 
kļūt vieglāk, bet ir pilnīgi pretēji. 
Ir vēl vairāk un cītīgāk jāmācās, 
lai noturētos. Mūsu skaits ar 
katru gadu pamazām sarūk. Stu-
 dijas uzsākām 80 cilvēki, tagad 
esam palikuši 46. Tas vien jau ir 
rādītājs, ka mūsu izvēlētā pro-
gramma nav medus maize. Tas ir 
smags un grūts ceļš, kas jāpaveic. 
Ar katru gadu kļūstu arvien 
lepnāka, ka mācos LLU Veterinār-
medicīnas fakultātē.” Baibai vēl 

un pēc labākās sirdsapziņas vi -
siem spēkiem centīšos apgūt in -
ženieŗtechniskos priekšmetus, lai 
pēc četriem gadiem kļūtu par 
kvalificētu lauksaimniecības 
tech nikas inženieri.”

Agita Medne ir 2011. gada Ger-
  hardu stipendiāte, Lauksaim nie-
cības fakultātes studente. Viņai 
vēl priekšā pēdējais mācību gads. 
No Agitas pirmās vēstules: „Ap -
tuveni mēneša gaŗumā 1. oktobri 
gaidīju ar lielu satraukumu. Kad 
uzzināju, ka tieši es esmu stipen-
dijas ieguvēja, vēl ilgi nespēju to 
aptvert. Nav vārdiem izsakāms 
mans prieks un pateicība Jums 
par to, ka tieši es tiku izvēlēta par 
Artura un Ērikas Gerhardu sti-

tāda sajūta, ka durvis uz pasauli 
sāk atvērties...” Pēc Čechijā pa  va-
dītā pusgada, mācoties angliski, 
Agitai radušies citi izaicinājumi: 
„Šajā semestrī esmu nolēmusi 
daļu stipendijas naudas tērēt 
krievu valodas papildu apguvei. 
Skolas laikā mācījos vācu valodu, 
bet jūtu, ka šobrīd Latvijas lauk-
saimniecībā un vispār biznesā 
kopumā krievu valodas zināšanas 
ir ļoti noderīgas. Gribu pārvarēt 
šo valodas barjeru.”

2012. gada stipendiātes, Lauk-
saimniecības fakultātes studentes 
Annijas Martas Jurgevicas pir mie 
iespaidi: „Ir pagājušas jau divas 
nedēļas kopš 1. oktobra, kas šo -
gad man bija ļoti īpašs. Ar ne -
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Draudzēsimies?!

Mēs visi kopā Killarney

No kreisās: Inese, Vija, Raimonds, Ināra un Māra kopā ar LR 
vēstnieku Īrijā Gintu Apalu

Kopā ar Īrijas latviešiem

Tipiska Īrijas ostas pilsētas ainava

LATVIEŠI CEĻO

Īrija. Zaļā sala, kur, kā vēsta 
vēsture, latviešu trimdas nekad 
nebija bijis, te dzīvojuši vien 

Latvieši ceļo ar Riga Ven
Ceļojums uz Zaļo salu

un Laika izdevēja Dace Rudzīte 
ar redaktori Ligitu Kovtunu. 
Čikāgas Piecīšu rosināta, iz  vei-

dojās bērnu vokālā grupa „Ma -
zais letiņš” un tapa arī tāda paša 
nosaukuma dziesma, kuŗas au -

tors ir Alberts Legzdiņš – „Es 
esmu mazais letiņš, un dūša man 
ir liela. Un, kad es mazliet paau g-

Latvijas labumus – cepumus, 
kon fektes, alu. Un satiekam lat-
viešus! Pavadām draudzīgus sa -

  šos, tā būs vēl lielāka. Es iešu 
meklēt pasaulē taisnību un laimi. 
Ja varēja to citi, tad varēšu ar’ es...”

Šopavasar Ineses Zaķis vadī-
tās tūrisma firmas Riga Ven 
ceļotāji sezonu atklāja tieši Īrijā. 
Uz Zaļo salu devās 38 priecīgi 
ceļinieki no Bostonas, Čikāgas, 
Floridas, Kalifornijas un Miči-
ganas, arī no Latvijas. Daudzi 
jau „tradicionāli” Riga Ven ce -
ļotāji, seni paziņas un domu-
biedri. Bet savā pulkā labprāt 
sagaidām arī jaunus draugus – 
pievienojieties mums! Ar Inesi 
ceļot patiešām ir lustīgi! Būda -
ma pieredzējusi ceļotāja, viņa 
prot atrast maršrutus, mājvietas 
un izklaides tā, lai visiem būtu 
ērti un interesanti.

Nu, lūk, esam klāt – Dublinā, 
Īrijas galvaspilsētā, skaistā mūs-
dienīgā lidlaukā. Mūs sagaida 
gīds, vārdā Marts – runātīgs, 
atraktīvs vīrs, kas prot savos 
stāstos par vēsturi ievīt arī anek-
dotus un vēl uzdziedāt īru tau-
tasdziesmas. Protams, mēs uz  -
dziedam arī savējās. 

Pirmās ceļojuma dienas – 
svētdienas rīts ir kā radīts 
pastaigai pa Dublinu. Tīra, sa -
kopta pilsēta ar brīnišķīgu ar -
chitektūru. Uzmanību piesaista 
daudzkrāsainās durvis – sla-
venās Dublin doors, katra savā 
krāsā. Ja var ticēt Martam, šī 
krāsaino durvju tradicija sāku -
sies labi sen, kad kāds vīrs, pār-
lieku sadzēries īru Guiness alu, 
sajaucis durvis un iegāzies svešā 
mājā un – kas vēl trakāk – svešā 
gultā pie svešas sievas. Kopš tā 
laika, drošs paliek drošs, katrs 
saimnieks sava nama durvis krā -
so citā krāsā. Bet kopaina tiešām 
krāsaina un dzīvespriecīga.

Tad dodamies uz ziemeļrie-
tumiem – uz Donegal pilsētu. 
Pirms pusdienām iemalkojam 
lielisko īru kafiju ar viņu slave-
najiem scones. Ieraugām lietu-
viešu veikalu, kur iegādājamies 

runu brīžus un dodamies uz  
Ziemeļīrijas brīvdabas mūzeju. 
Pēc tā apskates baudām pusdie-
nas īru gaumē, par kuŗām gan 
nevaram samaksāt eiro, jo te 
jāmaksā kā Anglijas territorijā 
ar sterliņu mārciņām. Netālu 
no pilsētas ir arī mūsu lauku 
viesnīca – Mill Park Hotel , un 
te nu no visas sirds varam 
izbaudīt Īrijas dabas jaukumus 
– vērojam aitas un jēriņus, kas 
ganās leknajās pļavās, priecā ja-
mies par krāsainajām klintīm. 
Pabijām arī zvejas ostā Killybegs, 
no kuŗienes eksportē zivis vai 
pa pus pasauli, apmeklējām īru 
austuves, kur top siltas un skais-
tas jakas, šalles, cepures. Un 
Bellek porcelāna fabriku, kur 
īru mākslinieki rada īstus 
mākslas brīnumus, ar rokām 
apgleznojot porcelāna traukus.  
Gallway pilsētā jūtamies kā 
atgriezušies 18. gadsimtā, taču 
šodien tā ir studentu pilsēta.

Viena no mūsu ceļojuma ap -
mešanās vietām ir Killarney 
pilsēta, kur mūsu viesnīca atro-
das parkā. Pa ceļam esam ap  jūs-
mojuši pasakainās klintis Atlan-
tijas okeanā, pabijuši Skelling 
salā, kur 18. gadsimtā mūki mi -
tinājās klintīs. Un kur nu vēl 
teiksmainā Blarney pils, kas 
apvīta leģendām...

Ceļojuma iespaidi mijas ar 
jaukām atmiņām par tikšanos 
ar latviešiem. Mūs laipni uz -
ņēma Latvijas vēstnieks Gints 
Apalis, pazīstamais sabiedriskais 
darbinieks Imants Miezis, mums 
mūzicēja Kaspars Ezeriņš un 
Ivars Švalbe, izcilā stāstītāja 
Sandra Bondarevska atklāja bez-
gala interesantas ziņas par jau 
minēto Kārli Pētersonu. Liels, 
izjusts paldies visiem, visiem, 
kas atrada laiku tikties un 
parunāties ar mums!

Rīga Ven uzticamo ceļotāju 
Ināru Jansoni uzklausīja 

LIGITA KOVTUNA

tikai kādi 20 latvieši. 1850. gadā 
Īrijā ieradās latviešu uzņēmējs 
un dēkainis Kārlis Pētersons un 
paziņoja, ka viņš prot taisīt la -
bākas pīpes nekā īri! Pētersons 
aicināja vietējos dibināt kopīgu 
uzņēmumu. Laikā, kad Latvijas 
vēstnieks Īrijā bija tagadējais 
Ārlietu ministrijas Speciālo uz -
devumu vēstnieks diasporas 
jau  tājumos Pēteris Elferts (dzi-
mis un audzis Amerikā), tika 
apzināti daudzu Īrijas latviešu 
dzīvesstāsti, atjaunotas Kārļa un 
Konrāda Pētersona, Jāņa Meža 
u.c. kapavietas.

Lielais latviešu vilnis uz Īriju 
aizvēlās, atveŗoties Eiropas Sa -
vienības vārtiem. Darba un peļ-
ņas iespējas turp meklēt devās 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, 
kam Tēvzemē dažādu iemeslu 
pēc nebija iespēju sagādāt sev 
mūsdienu cilvēka cienīgus dzī-
ves apstākļus. Galvenokārt gan 
tāpēc, ka no pašu valsts uz  ma-
nības loka izslīdēja cilvēks kā 
galvenā vērtība. Veca paruna teic – 
zivs peld, kur dziļāks, cilvēks – 
kur labāk. Vai nu vien mēr sa  nā-
ca „kā labāk”, paliek katra paša 
ziņā. Taču Latvija ir zau dējusi 
daudz pavalstnieku. Diemžēl ļoti 
daudzus – uz neat griešanos. 

Kā nu bijis, kā ne, latviešu 
mītnes zemju pulkā ir vēl viena 
– Īrija. Šobrīd te mīt apmēram 
60 tūkstoši latviešu, te darbojas 
13 latviešu skolas, kuŗās mācās 
600 audzēkņu, turklāt vairākās 
īru vidusskolās māca latviešu 
valodu. Ap 400 jauno latviešu 
studē Īrijas universitātēs, Īrijā 
notiek 3x3 nometnes, kultūras 
dienas, te darbojas koris eLVē  
rosīgās Ingūnas Grietiņas va  dī-
bā... Īsāk sakot, rit pilnasinīga 
dzīve, kā jau citkārt mīnes 
zemēs. 

Amerikas latviešu viesi te nav 
pirmo reizi – 2008. gada pa  va-
sarī koncerttūrē pa zaļo salu 
devās leģendārie Čikāgas Piecīši 
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GUNĀRS LIEPIŅŠ

RITA KAUGURS

Floridas St. Pētersburgas Latviešu biedrības 
49. gada svētki

Mūžs dzīvojams, raugoties uz priekšu, bet 
izprotams, tikai atskatoties

Skaistā un saulainā 28. marta  
pēcpusdienā Floridas tautieši 
un daži latviski  nerunājoši viesi 
pulcējās St. Pētersburgas Lat-
viešu namā svinēt Biedrības 
49. gada svētkus. Kā parasti, 
šais svētkos nav gaŗas uzrunas, 
bet programmā vienmēr kāds 
izcils mūzikāls priekšnesums –  
vai nu vietējā koŗa vai koklē tāju 
sniegums, vai kādi atsevišķi 
dziedoņi vai vijoles virtuozi. 
Šoreiz bija lūgti divi izcili vie-
tējie  mūziķi: vijolnieks, vietējās 
universitātes mūzikas profesors 
Olegs Geiers (Oleg Geyer) un 
pianists, mūzikas skolotājs un 
koŗa diriģents Vladimirs Hoh-
lovs (Vladimir Khokhlov). Bied-
rības vicepriekšsēdis Juris Eper-
manis iepazīstināja publiku ar 
māksliniekiem. Pat saīsinātas 
biografijas un godalgu apraksti 
aizņemtu vairākas lappuses. Ie -
teicu interesentiem tās ap  skatīt 
YouTube vai bing.

Koncerts sākas ar Mocarta 
Fantasia klavierēm un turpi -
nās ar Sonātu #6 klavierēm un 
vijolei. Seko Bēthovena „Ro -

mance” klavierēm un vijolei un 
koncerta pirmā daļa beidzas ar 
F. Kreislera Praeludium & Al -
legro (Gaetano Pugnani stilā). 
Šis pēdejais, šķiet, prasīja gan-
drīz  neticamu pianista un vi -
jolnieka virtuozitāti. Neesmu 
kvalificēts mūzikas kritiķis, lai 
varētu profesionāli spriest par 

sniegumu kvalitāti, varu tikai 
ziņot ka publika pēc katra 
priekšnesuma mūziķus sveica 
ar skaļiem un ilgstošiem aplau-
siem, bieži to darot pieceļoties. 
Pēc īsa pārtraukuma koncerta 
otrā daļā tika atskaņoti F. Šo -
pēna „Divi valši”, tad Ž. Masnē 
„Meditācija” (no operas „Thaïs”). 

Koncerta noslēgumā vijolnieks 
O. Geiers demonstrēja elektro-
nisko  vijoli, nospēlējot V. Monti 
„Čardašu”. Elektroniskajai vijo-
lei gan nav tik maiga skaņa kā 
klasiskajai vijolei, toties ar elek-
tronisku amplifikāciju un lie-
liem skaļruņiem var piepildīt 
lielākos sporta stadionus, un tur 

šis intruments būtu arī pie mē-
rots. Pēc koncerta mākslinieki 
tiek sveikti ar puķēm un kādu 
mazu dāvāniņu, bet pēc tam 
tiek aicināti pie vīna glāzes. Lai 
dotu laiku saimniecei Mā  rītei 
Rubīnai uzklāt auksto azaida 
galdu, Juris Epermanis no  vada 
tradicionālo Gada svētku lote-

Pēc koncerta Ariāna Liepiņa māksliniekiem pasniedz mazu 
dāvaniņu

Koncertpianists Vladimirs Hohlovs. Sieva Dace šķir notis

Plkv. Kalpaka piemiņas diev-
kalpojums un DV Klīvlandes 
Vanagu/vanadžu gada sapulce 
notika 8. martā. Dievkalpojumu 
vadīja draudzes mācītāja Sarma 
Eglīte. Vanagu un vanadžu ko -
pējais gājiens un Vanagu goda 
sardze pie karoga bagātināja 
dievkalpojumu.

Marts ir mūsu varoņu atceres 
un piemiņas mēnesis jau kopš 
strēlnieku cīņām, ko toreiz 
1916. gadā vadīja Frīdrichs 
Briedis. Tad 1919. gadā cīņas 
uzsāka plkv. Kalpaka vienība. 
Viņa sāktais kaŗagājiens noveda  
Latvijas valsti pie brīvības un 
neatkarības – laimīgiem 22 ga -
diem pašu zemē. Plkv. Kalpaka 
personība ir kā ceļa rādītājs 

vēstures krustceļos vēl šodien. 
Latviešu Leģiona piemiņas die -
nā 16. martā  mēs godbijībā un 
pateicībā  noliecam galvu latvju 
leģionāra priekšā. 

Marta mēnesis arī bagāts gan 
draudzes, gan vietējo organi-
zāciju pilnsapulcēm. Tad vērtē-
jam padarīto un plānojam dar-
bu nākotnē. DV apvienības Va -
nagu/vanadžu gada sapulcē pie -
dalījās 41 biedrs. To vadīja Jānis 
Resnis, protokolēja Velta Šulcs, 
balsu skaitītāji – Uldis Kronītis 
un Gvīdo Kubuliņš. 

Beidzot 2014. gada darbību, 
apvienībā bija 90 Vanagi un 97 
vanadzes. Vanadžu/Vanagu darbs 
aizvadītajā gadā ir bijis sekmīgs. 
Vanadžu kopas priekšsēde Vita 

Reineks sniedza plašu pārskatu 
par notikušajiem sarīkojumiem, 
projektiem un palīdzības darbu 
pagājušajā gadā. Vanadzes ar 
savu lielo devumu joprojām ir 
stiprākais balsts apvienības dar-
bā un panākumos. 

Pēc ražīgiem, ilgiem gadiem 
priekšsēdes amatā Vita šo amatu 
vairs neuzņēmās. Viņas vietā 
par vanadžu kopas priekšnieci 
ievēlēja Ilzi Hāzneri.

Apvienības priekšnieks Zi  gurds 
Rīders sīkāk paskaidroja par dar-
 bu apvienībā un par iz  re  dzēm 
nākotnē. Ar balsu vai  rākumu 
Zigurds Rīders tika ap  stiprināts 
turpināt priekšnieka pienāku-
mus apvienībā. Sekoja nozaŗu 
ziņojumi un paskaidrojumi.

Pēc sapulces sekoja vanadžu 
sarūpēts silts mielasts, ko ar 
galda lūgšanu ievadīja mūsu 
draudzes mācītāja Sarma Eg  līte.

Laiks nestāv uz vietas. Ir jā -
skatās šodienas reālā dzīvē – ko 
tā prasa no mums šodien. Jā -
aptver notikušās krasās pār mai-
ņas pasaulē. Jāizvērtē, kā varam 
tiešām būt vajadzīgi darbam, 
kas nestu rezultātus. Šķiet, ka 
bieži vien pierastās rezolūcijas 
paliek tikai uz papīra aktu vā -
kos. Tā nedrīkstētu notikt. 

Kas bija tas spēks toreiz, kas 
vadīja latviešu kaŗavīru Otrā 
pasaules kaŗa laukos neuzva-
rētajā Kurzemē? Kas palīdzēja 
pārvarēt badu, bezcerību Cē -
delgemas gūstekņu nometnē 

un tajos apstākļos likt pamatu 
DV organizācijai? Kas deva 
drosmi un uzņēmību svešu 
zemju krastos veidot visas DV 
organizācijas darbu? 

Tā bija ticība, ticība brīvai 
Latvijai, nesalaužams gara spēks, 
cerība, drosme. Vēl joprojām 
glaimīgi varasvīri noliedz bries-
mīgos pagātnes gadus, pilda 
savas kabatas Jūdasa grašiem. 
Ilgi es raugos svešinieku smai-
dos, ilgi klausos saldos, sološos 
vārdos. Katrs mans sirdspuksts 
čukst – ticību nezaudē. 

Lai ikdienā sirdī mīt atziņa, 
ka tautas gara mantas un kristī-
 gā ticība ir pamats latviešu tau-
tas izdzīvošanai. Kā svešumā, tā 
dzimtenē, kā vakar, tā šodien.

Publika, pie vīna glāzes, pārspriež dzirdēto un gaida Nama saim-
nieces sagatavoto azaidu

Gada svētku loterijas laimīgie vinnētāji: Dace un Vladimirs 
Hohlovs. Laimests – gardumu pilns kurvis

riju. Laimests – trīs lieli da  žā -
du gardumu grozi. Varbūt ļoti  
pelnīti – lielāko grozu vinnē 
Vladimirs Hohlovs! Protams, 
tūlīt no zāles uz  Juri Epermani 
mērķēti izsaucieni „Bodīte, bo -
dīte!” jo laimīgo lozi no kurvīša 
izvilka Vladimira sieva Dace! 
Lai neizceltos tautas nemieri, 
Biedrības priekšnieks apstipri-
na, ka loterija novadīta pilnīgi 
godīgi.

Kad tautieši un viesi ir ietu-
rējušies, uz skatuves dodas ma -
estro Ilmārs Dzenis un Pēteris 
Ozols, un drīzi vien zālē atskan 
tradicionālā deju mūzika un 
dejas grīdu pilda smaidoši de -
jotāju pāri. Tā tika nosvinēti  
Floridas St. Pētersburgas Lat-
viešu biedrības 49. gada svētki.



LAIKS 92015. ga da 18. aprīlis – 24. aprīlis

(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Andris Bērziņš nekandidēs

 uz nākamo termiņu
Valsts prezidents Andris Bēr - 

z  iņš (attēlā) paziņoja, ka atkārtoti 
nekandidēs uz prezidenta ama -
tu. Šī ir pirmā reize atjaunotās 
Latvijas vēsturē, kad prezidents 
labprātīgi izvēlas nekandidēt ot  -
ra jam amata termiņam. Divus 
prezidenta pilnvaru termiņus pēc 
kārtas šajā amatā nav pavadījis 
tikai Valdis Zatlers, kuŗu publiski 
solīja atbalstīt, taču 10. Saeimas 
deputāti viņu tomēr nepārvēlēja.

//FOTO: Valsts prezidenta kan ce leja

Andris Bērziņš savā paziņoju-
mā norādīja, ka, stājoties amatā 
2011. gada 8. jūlijā, Saeimas un 
visas tautas priekšā solīja galve -
nās rūpes veltīt tam, lai ikviens 
Latvijas iedzīvotājs ticētu savai 
valstij un sev pašam, lai pieņem-
tie lēmumi veicinātu valsts at   tīs-
tību, samazinātu Latvijas reģio -
nālās atšķirības, radītu vidi, kur 
cilvēkiem gribētos dzīvot, mā -
cīties un strādāt. “Sacīto esmu 
pildījis pēc sirdsapziņas un vis la-
bākās izpratnes, cieši sadarbojo-
ties ar parlamentu, valdību, paš-
valdībām, uzņēmējiem un mūsu 
valsts iedzīvotājiem, kas ar mani 
dalījušies domās, atbalstījuši un 
kritizējuši, nav lieguši savu pado-
mu un redzējumu par valstij 
būtiskiem jautājumiem,” pazi -
ņojumā norādīja Bērziņš. Pre zi-
dents paziņojumā pievērsa uz -
ma nību, ka Latvijas iedzīvotāju 
skaita izmaiņas joprojām ir ne -
gatīvas – cilvēki turpina aiz-
braukt, no pierobežas novadiem 
dodas uz lielajām pilsētām, atal-
gojums nav pietiekams, darba -
vietu skaits reģionos ir ierobe  - 
ž ots, daudzām jaunajām ģime - 
n ēm ir nepieciešams atbalsts. 
“Pa  teicos visiem par sadarbību, 
at  balstu, konstruktīvu kritiku un 
godprātību it visā, ko esam šajos 
četros gados kopīgi paveikuši 
Latvijas labā!” rezumēja Bērziņš.

***
Valsts prezidents Austrijā

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš bija ieradies vizītē Austrijā. 
Kopā ar Bērziņu Alpu valsti ap  -
meklēja prāva uzņēmēju dele gā-
cija. Tiekoties ar Austrijas Fede-
rā lo prezidentu Heincu Fišeru, 
Andris Bērziņš pateicās Austrijas 
prezidentam par ielūgumu ap  -
meklēt Austriju, uzsveŗot, ka  ne -
pilna gada laikā otra tik augsta 
līmeņa vizīte starp abām valstīm 
ir tiešs apliecinājums mūsu val - 

s tu ciešajiem kontaktiem, kā arī 
aktīvajam polītiskajam un eks-
pertu līmeņu dialogam, kuŗā ir 
ieinteresētas abas valstis. (H.
Fišers apmeklēja Latviju 2014. 
gada vasarā.)

“Daudz esmu mācījies no jums, 
Fišera kungs, un mūsu abpusējā 
izpratne un sadarbība vienmēr ir 
bijusi nozīmīga,” uzrunājot Aus -
t  rijas prezidentu, teica Andris 
Bēr ziņš. Heincam Fišeram par 
nopelniem Latvijas valsts labā 
tika pasniegts Triju Zvaigžņu 
ordenis.  

***
Latvijā ierodas 

Gruzijas prezidents 
Šonedēļ oficiālā vizītē Latvijā 

ie   radīsies Gruzijas prezidents 
Giorgijs Margvelašvili (attēlā)

Saskaņā ar Valsts prezidenta 
Andŗa Bērziņa darba kārtību, vi -
zītes laikā paredzēta abu prezi-
dentu un viņu delegāciju tikšanās, 
pēc kuŗas sekos kopīgā preses 
konference.

Stājoties Gruzijas prezidenta  
amatā 2013. gada 17. novembrī,  
Giorgijs Margvelašvili pēc zvē -
resta nodošanas paziņoja, ka ir 
pateicīgs saviem domubiedriem, 
premjērministram Bidzinam 
Ivanišvili, katram valdošās parti-
jas Gruzīnu sapnis - demokrātiska 
Gruzija biedram un visai Gruzi-
jas sabiedrībai par viņam izrādī -
to uzticību. “Šodien ir uzvarējusi 
tautas griba,” paziņoja prezidents.

Margvelašvili savā paziņojumā 
pieminēja arī Abhāziju un Dien -
vidosetiju un aicināja abhāzu un 
osetīnu tautu “kopā ar gruzī - 
n iem būvēt mūsdienīgu valsti”. 
Gru  zijas varas iestādes ir gatavas 
noregulēt attiecības ar Krieviju.  
Runājot par savu uzvaru prezi-
denta vēlēšanās, Margvelašvili  pa    -
ziņoja, ka Gruzija sarīkojusi “vē   -
lēšanas ar augstiem demokrati -
jas standartiem” un, pateicoties 
tam, spējusi pāriet uz jaunu valsts 
attīstības pakāpi. Runājot par ār  -
polītikas prioritātēm, Margve laš-
vili paziņoja, ka ir svarīgi turpi -
n āt kursu uz Gruzijas integrāciju 
Eiropas Savienībā  un NATO, kā 
arī nostiprināt attiecības ar ASV 
un citiem partneriem.

***
Nacionālās apvienības Valsts 
prezidenta amata kandidāts
Nacionālā apvienība Visu Lat vi-

jai!/Tēvzemei un brīvībai/LNNK 
(VL/TB/LNNK) Valsts preziden-
ta amatā joprojām vēlētos redzēt 
Eiropas Savienības (ES) Tiesas 
tiesnesi Egilu Levitu, pēc apvie-
nības valdes sēdes sacīja partijas 
līdzpriekšsēdis Gaidis Bērziņš. 
Bērziņš norādīja, ka valdē netika 
diskutēts par prezidenta amata 
kandidātiem, jo “šis jautājums no 
apvienības puses ir skaidrs. Mū -
su amata kandidāts, kuŗu mēs 
vēlētos redzēt par valsts prezi-
dentu, ir Levits”.

Egils Levits

Bērziņš vērsa uzmanību, ka 
Zaļo un Zemnieku savienībai 
(ZZS) varētu būt citi amata kan-
didāti, kurus VL/TB/LNNK būtu 
gatava apspriest. “Bet līdz šim mēs 
neesam dzirdējuši šādus kandi-
dātus. Koalicijā, arī no ZZS pu - 
s es, joprojām izskan viedoklis, ka 
viņi redz iespēju koalicijā vieno-
ties, kaut gan nedaudz, varbūt ne 
ar tādu optimisma pieskaņu, kā 
tas bija sākumā,” sacīja Bērziņš, 
skaidrojot, ka, viņaprāt, šajā jau-
tājumā tomēr būtu jābūt lielā - 
k am optimismam.

Koalicijas partijas iepriekš 
vienojās strādāt kopā, lai censtos 
vienoties par kopīgu Valsts pre-
zidenta kandidātu.

***
“Raimonds Graube 

būtu labs prezidents...” 
Kādreizējā ārlietu un arī aiz-

sardzības ministra Arta Pabrika 
ieskatā, viens no labākajiem kan-
didātiem nākamā Valsts prezi-
denta amatam varētu būt ģene-
rālis, pašreizējais  Latvijas Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieris 
Raimonds Graube.

Raimonds Graube

“Starp prezidenta kandidātiem 
var droši minēt ģenerāli Graubi. 
Ir izpratne par starptautisko si  -
tuā ciju, angļu valoda un patrio-
tisms,” tā atzīst A. Pabriks.

***
Latviju ievēl 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statistikas komisijā

8. aprīlī ANO Ekonomisko un 
sociālo lietu padomē (ECOSOC) 
notika vēlēšanas, kuŗās Latvija 
tika ievēlēta ANO Statistikas 
komisijā uz termiņu no 2016. 
līdz 2019. gadam. Šī ir pirmā 
reize, kad Latvija tikusi ievēlēta 

Komisijā.  Latviju tajā pārstāvēs 
Centrālās statistikas pārvaldes 
va  dītāja Aija Žīgure. Komisija ir 
pasaules augstākā lēmējinstitū-
cija statistikas jautājumos. Tā ko -
 ordinē starptautisko sadarbību 
statistikas jomā, statistikas stan-
dartu un metodoloģijas izstrādi, 
kā arī to īstenošanu nacionālā un 
starptautiskā līmenī. Komisijas 
dalībvalstu pārstāvību nodrošina 
nacionālo statistikas institūciju 
vadītāji.

***
Rinkēviča izteikumi 

sanikno Krieviju 
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē -

vičs ar izteikumiem tīmekļa viet-
nē twitter izraisīja kārtējo tviter -
sprādzienu. Vispirms viņš dalījās 
pārdomās par Krieviju. “Jo vairāk 
sekoju notikumiem mūsdienu 
Krievijā, jo vairāk nonāku pie slē-
dziena, ka tai būs tāds pats gals kā 
Vācijas Reicham pēc Pirmā un 
Otrā pasaules kaŗa,” rakstīja Rin-
kēvičs. Krievijas Valsts domes 
de  putāts Puškovs kritizēja šādus 
izteikumus un ierosināja ieviest 
sankcijas pret Latviju: “Kad Lat-
vijas ārlietu ministrs atļaujas šāda 
veida izteikumus, tad viņam ir 
jāsaprot, ka no mūsu puses var 
sekot soļi, kas stipri iedragās 
Latvijas ekonomiskās, tirdznie-
cības vai kādas citas intereses.”

Rinkēvičs rakstīja arī,  ka viņu 
“neizbrīna Saskaņas un Nacio nā-
lās apvienības kopošanās par ti -
kumību, jo viņu mērķis nav brīva 
Latvija, bet totālitāra valsts, kuŗu 
pēc tam var nodot Kremlim”. Šis 
izteikums radīja sašutumu koali -
cijas partneros, jo īpaši Nacionā-
lās apvienības pārstāvju vidū, 
kuŗi no Rinkēviča gaida atvaino-
šanos. Taču ministrs atvainoties 
nevienam neplāno. “Dažiem lie-
kas, ka ārlietu ministram nevar 
būt savas pozicijas, ka viņam visu 
laiku tikai jāsmaida. Ir principiā-
las lietas, kuŗās mana pozicija ir 
skaidra,” savu nostāju Rinkēvičs 
skaidroja Latvijas Televīzijai.

Ministru prezidente Laimdota 
Straujuma (Vienotība) intervijā 
LTV7 uzsvēra, ka ministra skar-
bie izteikumi par Krieviju ir viņa 
personīgais viedoklis, ne oficiālā 
valsts pozicija.

***
Edgars Rinkēvičs par Latvijas 

un Igaunijas attiecībām
10. aprīlī ārlietu ministrs Ed -

gars Rinkēvičs tikās ar Igaunijas 
ārlietu ministri Keitu Pentusu-
Rosimannusu (attēlā) un pārru  -
nāja aktuālos abu valstu divpu sē-
jo attiecību un ekonomiskās sa  -
darbības jautājumus, kā arī Lat-
vijas prezidentūras Eiropas Sa -
vienības (ES) Padomē 100 dienās 
paveikto un gatavošanos Aust ru-
mu partnerības galotņu apsprie-
dei Rīgā.

Uzsākot sarunu, E. Rinkēvičs 
apsveica Igaunijas ārlietu ministri 

ar atkārtotu apstiprināšanu ama-
tā un pauda pārliecību, ka abu 
valstu starpā valda izcilas polī-
tiskās attiecības, kas ir par pama-
tu līdzsvarotām ekonomiskajām 
attiecībām. Ārlietu ministrs vēr -
sa uzmanību, ka Igaunija ir viena 
no lielākajām un svarīgākajām 
Latvijas ekonomiskās sadarbības 
partnerēm, ar kuŗu nākotnē vē -
la mies turpināt ciešo ekonomis-
ko sadarbību, tostarp, piesaistot 
Igau nijas investīcijas nozarēs ar 
augstāku pievienoto vērtību.

***
Latvijas un ASV kaŗavīru 

mācības Daugavā 
Nacionālo bruņoto spēku Spe-

ciālo uzdevumu vienība sadarbī-
bā ar ASV speciālajiem spēkiem 
veica kopīgus treniņus Rīgā virs 
Daugavas, desantējoties no Black 
Hawk hēlikopteriem.

Pēc Aizsardzības ministrijas 
sniegtās informācijas, treniņa 
galvenais uzdevums bija veicināt 
Latvijas un ASV speciālo spēku 
sadarbību un resursu savieto-
jamību. Tas ir ļoti svarīgi, reaģē-
jot uz mūsdienu draudiem un 
izaicinājumiem.

***
Apspriež Latvijas – 

Irānas sadarbību
Latvijas Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andrejs Pilde go-
vičs no 11. līdz 13. aprīlim  bija 
ieradies darba vizītē Irānā, kuŗa 
pagaidām vēl pakļauta stingrām 
sankcijām saistībā ar tās kodol-
programmu. Irāna kļuvusi par  
lielāko Latvijas graudu pircēju, 
un tagad attiecības var pacelties 
jaunā līmenī. Tika runāts par 
starpvaldības komisijas izveidi 
transporta un transīta jautāju-
mos, Pildegovičs tikās ar Irānas 
ārlietu ministru Mohamadu Dža-
vadu Zarifu un Irānas ārlietu mi -
 nistra vietnieku Eiropas un Ame-
rikas jautājumos Madžidu Taktu 
Ravanči. Sarunu laikā tika uz -
svērts Irānas kodolprogrammas 
vienošanās jautājuma progresa 
nozīmīgums, uzsverot, ka šobrīd 
vēl ir jāturpina darbs pie visap -
tverošās rīcības plāna. Ja vieno-
šanās tiks panākta, starptautiska 
sabiedrība plāno pārskatīt sank-
cijas. Sarunās ar Madžidu Taktu 
Ravanči apspriesta Latvijas un 
Irānas iespējamā sadarbība ener-
ģētikas, naftas rūpniecības, lauk -
saimniecības, vides, technoloģiju 
un transporta un loģistikas jomā.Valsts prezidents Andris Bēr-

ziņš sasveicinās ar Austrijas 
prezidentu Heincu Fišeru
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Ar grāmatu “Dziesma. Svētki. 
Dzīve” mūzejs “Latvieši pasaulē” 
vēlas atklāt unikālus un aizrau -
jošus atmiņu stāstus par piedzī  -
voto Dziesmu svētkos, Dziesmu 
dienās un Kultūras dienās Vācijā, 
ASV, Kanadā, Austrālijā, Liel-
britanijā un Zviedrijā.

***
Robijs Viljamss ar kori 

Gaudeamus ieraksta  dziesmas
6. aprīlī Arēnā Rīga uzstājās 

slavenais britu dziedātājs Robijs 
Viljamss, pulcējot vairāk nekā        
12 000 skatītāju. Biļetes uz kon-
certu tika izpārdotas jau vairākus 
mēnešus iepriekš.

Pasaulslavenais popmūziķis 
izveidojis sadarbību ar latviešu 
vīru kori Gaudeamus. Latvijas 
Ra    dio studijā koris ierakstīja di  -
v as kompozīcijas, kuŗas plašākai 
publikai dzirdamas būšot 2016. 
gadā. Robijs Viljamss iepriekš ar 
kori neesot sadziedājies, tādēļ sa -
darbības projekts ir jauna pie re-
dze abām pusēm, pastāstīja di -
riģents Ivars Cinkuss.

***
Īrijā izrādīs Latvijas Nacionālā 
teātŗa izrādi “Mollija saka: jā”
No 30. aprīļa līdz 4. maijam 

Latvijas vēstniecība Īrijā sadarbī-
bā ar Latvijas kultūras svētku Īrijā 
pastāvīgo rīcības komiteju aicina 
visus interesentus piedalīties Tre-
 šajos Latviešu kultūras svētkos 
Īrijā. Šogad pirmo reizi svētki no -
risinās ne tikai Dublinā, bet arī 
Karlovā un Limerikā, un tajos 
tiks populārizēta latviešu kultūra 
un tradicijas, apmeklētāji tiks 
aicināti iepazīt un apmeklēt 
Latviju.

Svētku programmā  paredzēts 
arī Latvijas Radio koŗa koncerts, 
teātŗa un kino izrādes, fotoiz-
stāde “Sports Latvijā”, viesmāk - 
s linieku un ielu koncerti, jaunat-
nes forums, svētku dievkalpo-
jums, amatnieku tirdziņš, sarī-
kojumi bērniem, Latvijas ražo -
tāju pārtikas produktu degustā-
cija, svētku dalībnieku gājiens un 
nobeiguma koncerts.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

remontdarbi kopš 16. gadsimta 
beigām. Pirms dažiem gadiem 
Rīgas Domam atjaunoja fasādi 
un uzlika jaunu jumtu vidus un 
sānu jomos, jo vecais bija katas-
trofālā stāvoklī. Tagad pienākusi 
kārta vēl daudz sarežģītākam 
darb am – katedrāles torņa koka 
konstrukciju pastiprināšanai un 
nomaiņai. To pirmsākumi mek-
lējami jau 1598. gadā. 

Lai gan nesošie stati no ārpuses 
daudzviet vēl izskatās veseli, 
iekšpusē tie ir satrupējuši un ku -
kaiņu saēsti. Būvnieki un restau-
ratori sākuši sarežģītu konstruk-
ciju protezēšanas darbu, lai glāb-
tu UNESCO pasaules kultūras 
mantojuma sarakstā iekļautā 
dievnama torni.

Pagaidām Doma laukumā zva-
na tikai Rīgas biržas pulkstenis. 
Rīgas Doma zvani, sarindojušies 
Doma dārzā, gaida torņa rekon-
strukciju. Rīdzinieku acīm tā kļu-
vusi pamanāmāka, kopš torņa 
kupols ietērpies sastatnēs, bet 
remontdarbi te rit jau kopš pērnā 
gada nogales.

***
ES filmu festivālu Indijā atklāj 
ar Lailas Pakalniņas kinofilmu 

“Picas”
8. aprīlī Deli Servantesa institū-

tā ar Latvijas režisores Lailas Pa   -
kalniņas kinofilmu “Picas” tika 
atklāts 20. Eiropas Savienības fil-
mu festivāls (European Union 
Film Festival). Svinīgo uzrunu 
fes tivāla atklāšanā teica Latvijas –  
ES prezidējošās valsts vēstnieks 
Indijā Aivars Groza (attēlā). 

//Foto: Latvijas Republikas vēst-
niecība Indijā

Vēstnieks uzsvēra, ka Latvijas 
kinofilmas demonstrācija festi-
vāla atklāšanā ir nozīmīgs pa  -
sākums Latvijai  ne tikai kā pre-
zidējošai valstij ES Padomē, bet 
svinot arī gaidāmo Latvijas Re   - 
p  ublikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas 25. gadadienu.

***
Atmiņu stāstu grāmata 

par Dziesmu svētkiem ārpus 
Latvijas

Mūzejs un pētniecības centrs 
“Latvieši pasaulē” sagatavojis un 
izdevis atmiņu stāstu grāmatu 
“Dziesma. Svētki. Dzīve”, kuŗā 
sakopotas mutvārdu liecības par 
dziesmu svētku tradiciju ārpus 
Latvijas, kas izveidojās uzreiz pēc 
Otrā pasaules kaŗa un turpinās 
līdz pat šai dienai.

vija izmantojot 9. maiju savas 
ideoloģijas un vēstures uzspie-
šanai. Un katru gadu ārvalstu 
tautiešu konsolidēšanai tas no -
tiekot arvien aktīvāk.

***
Akadēmiskais koris Latvija 
sniedz koncertus Ņujorkā 

Valsts akadēmiskais koris Lat-
vija sniedzis divus koncertus 
Ņujorkā. 

Pirmais koncerts notika 9. ap  -
rīlī Linkolna centra Elisas Talijas 
koncertzālē, otrais – 11. aprīlī Ba -
rišņikova Mākslas centrā.

Ņujorkiešiem bija iespēja bau-
dīt Eiropas koŗa mūzikas šedev-
rus. Koŗa koncertu programma 
ir dažādota, piedāvājot klausī -
tājiem atšķirīgu skanējumu abās 
koncerta dienās. Programmā ska-
nēja igauņu komponistu Arvo 
Perta un Veljo Tormisa, kā arī 
latviešu skaņražu Ērika Ešenval-
da, Pēteŗa Vaska un Artura Mas-
kata darbi. Citus Eiropas reģionus 
un laikmetus pārstāvēja Alesan-
dro Skarlati, Johannesa Brāmsa, 
Fēliksa Mendelsona, Svena Dā  -
vida Sanstrēma un citu autoru 
darbi.

Otrā koncerta programmā bija 
pārstāvēti visu triju Baltijas vals -
tu komponisti – no Lietuvas Vī -
t  auts Miškinis un Vaclovs Au  gus-
 tins, Igauniju pārstāvēja Arvo 
Perts un Veljo Tormiss, no Lat-
vijas skaņražiem programmā bija 
iekļauti Ērika Ešenvalda, Gun-
degas Šmites, Uģa Prauliņa, Jēka-
ba Jančevska un Raimonda Ti  -
gula darbi. Koncertā izskanēja arī 
amerikāņu kormūzikas zvaig - 
z nes Ērika Vitekra darbs Lux 
aurumque.

***
Uz Kastaņolu ceļos Rainim un 
Aspazijai veltīta akmens sēkla

16. aprīļa vakarā uz Raiņa un 
Aspazijas otro dzimteni – trim-
das vietu Kastaņolā Šveicē – 
devusies radošo talsinieku dele-
gācija, kas 19. aprīlī tur plānojusi 
iedēstīt divus akmeņus. Īpašai 
performancei, kas šobrīd tiek 
turēta noslēpumā, dalībnieki 
meklē piemērotu Aspazijas tērpu 
un šuj Raiņa peldkostīmu, bet 
akmens sēklu Pedvāles brīvda -
bas mākslas mūzeja apmeklētāji 
stiprinājuši ar domu spēku.

Divi plakani, pamatīgas plauk-
s  tas lieluma akmeņi idejas autoru 
un tēlnieku Ojāru Feldbergu uz  -
runājuši gan Jelgavas novada Za  -
ļenieku pagasta “Daukšās”, kur 
pasaulē nākusi Elza Rozenberga, 
gan Sēlijā – Dunavas pagasta Ta  -
denavā, kur ir piemiņas plāksne 
uz Jāņa Pliekšāna piedzimšanas 
vietas – pirtiņas – pamatiem.

***
Rīgas Doma tornī - 

lielākie remontdarbi kopš 
16. gadsimta beigām

Baltijas lielākā viduslaiku baz-
nīca atkal sastatnēs – vairākkārt 
pārbūvētajā Rīgas Doma tornī 
pašlaik rit, iespējams, lielākie 

eiro. Austens uzdāvināja draudzei 
vēl līdzekļus un pasniedza daudz-
krāsainu krustu, kas simbolizē, 
ka ticība vieno dažādus cilvēkus 
un šajā namā ikviens būs gaidīts.  

***
Ziņas par Latvijas ilgdzīvotāju

Latvijas Valsts vēstures archīva 
(LVVA) galvenais archīvists Mod-
 ris Šēnbergs atradis gandrīz ne -
ticamu ierakstu no metriku grā -
matas. Tur fiksēts, ka 1863. gadā 
Latvijas territorijā mirusi kāda 
kundze, kuŗas vecums bijis 140 
gadu. Ieraksts par ilgdzīvotāju 
atrasts Skaistkalnes (Senbergas) 
katoļu draudzes 1863. gada met-
riku grāmatā. Tajā rakstīts, ka 
1863. gada 8. februārī Kurmenes 
pagastā mirusi triju vīru atrait - 
ne – Trīne Dziliņa. Šēnbergs vērš 
uzmanību, ka ierakstā divās vietās 
minēts kundzes sasniegtais ve -
cums – 140 gadu.

Ieraksts baznīcas grāmatā

Dziliņa bija piederīga Skaist-
kalnes katoļu draudzei. Viņa ap  -
bedīta 1863. gada 17. februārī 
Ce  puru kapos. Par kundzes dzim-
šanu datu gan nav, jo 1723. gada 
dzimušo reģistrs archīvā nav 
saglabājies.

***
Aicina Latvijas pašvaldībām 
dot telpas “uzvaras dienas” 

svinībām
Dažās Latvijas pašvaldībās sa  -

ņemts Krievijas vēstniecības ai  ci-
 nājums sadarboties “uzvaras 
dien as” svinēšanā 9. maijā, vēstī 
TV3 raidījums Nekā personīga. 
Esot vajadzīgas telpas sarīkoju -
m iem. Ārlietu ministrija un Aiz-
sar dzības ministrija bija ieteikušas 
par atbalstu Krievijas vēstniecī -
bai izlemt pašvaldībai pašai, jo 
ministrijām nav tiesību iejauk-
ties. Tomēr ministrijas norāda, 
ka Lielā tēvijas kaŗa uzvaru Lat-
vija nesvin, jo Vācijas un PSRS 
kaŗa slepenie protokoli deva 
iespēju Padomju savienībai vēlāk 
okupēt Baltijas valstis. Latvija 
Otrā pasaules kaŗa beigas oficiāli 
svin 8. maijā. Drošības policija 
savā atbildē bijusi daudz sting rā-
ka. Tā rekomendējusi Ogres no  -
vada pašvaldībai diplomātiski 
atteikt Krievijas vēstniecībai. Krie-

Rīgas Geto Mūzeja nominācija 
uz prestižo apbalvošanu 

Webby Awards

Starptautiskā digitālo mākslu 
un zinātnes akadēmija (Interna-
tional Academy of Digital Art and 
Science) nominēja nesen atjauno-
to Rīgas Geto un Latvijas Holo -
kausta mūzeja mājaslapu uz prē-
miju Webby Awards katēgorijā 
kul tūras iestādes. Prēmija Webby 
Awards ir nozīmīgākais un pres-
ti žākais simbols tīmeklī, saņemot 
aptuveni 13 000 pieteikumu no 
vairāk nekā 60 valstīm visā pa -
saulē šajā gadā.

Reklāmas aģentūra Olson ir 
sadarbojusies ar Rīgas Geto mū  -
zeju uz Pro Bono pamata kopš 
2013. gada. Grafiskā romāna stila 
tīmekļa lapa tika atvērta 2014. ga  -
da 28. aprīlī, Holokausta atceres 
dienā, un piedāvā sešu izdzīvoju-
šo ebrēju stāstus, kā arī interaktī-
vu ekskursiju pa Rīgas Geto.

Aģentūras Olson galvenā ra  -
došā direktora Denīsa Rājana, 
paziņojumā bija teikts: “Webby 
Awards balva – ir milzīgs gods, jo 
tas veicina Rīgas Geto Mūzeja to -
lerances ideju pasaules līmenī.”

***
Atveŗ “Svētās ģimenes māju”
Rīgā, iepretim Svētās Marijas 

Magdalēnas baznīcai, atjaunotās 
ēkās atklāts daudzfunkciju ģime-
nes atbalsta centrs (attēlā). 

Centru iesvētīja Romas katoļu 
baznīcas Rīgas archibīskaps mē  t-
ro polīts Zbigņevs Stankevičs un 
vācu katoļu fonda Bonifatiuswerk 
vadītājs Georgs Austens. Vēstu-
riskās celtnes atjaunotas ar ziedo-
tāju un atbalstītāju spēkiem. Vācu 
katoļu fonds šim projektam zie-
dojis vairāk nekā 200 tūkstošus 
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Rietumu un Krievijas pretstāve 
turpinās. Tā ir daudzšķautņaina, 
un vērotājam “ir ko pārdzīvot”.

Līdz 9. maijam, apsolījis Ukrai-
 nas tieslietu ministrs Pavels Pet-
renko, tiks formulēts un pieņemts 
likums, kas paredz šīs valsts “de -
ko  mūnizaciju”: principiāli no -
so  d ot gan komūnistiskā, gan na -
 cistiskā režīma propagandu. Uk  -
rainas premjērministra viet -
nieks Vjačeslavs Kiriļenko pazi-
ņojis, ka turpmāk 8. maijs būs 
“Piemiņas un sēru diena” un       
9. maijs – “Uzvaras diena”, jo 
1945. gada pavasarī tika sagrauts 
nacisms. Taisni šai sakarā Uk   rai-
nas premjērministrs Arsenijs Ja -
ceņuks uzsvēris: “Otrā pasaules 
kaŗa rezultātā Padomju Savienī-
ba okupēja Ukrainu (!), Poliju, 
Ungāriju, Čechoslovakiju, Aust-
rumvāciju un Baltijas valstis.” Šī 
interpretācija, kā redzam, krasi 
atšķiras no Putina Krievijas skat-
punkta.

Ukrainas tiesībnieki rūpīgi sa -
gatavojuši, pamatojoties uz vie-
nošanos, ko ar lielām mokām 
sasniedza t.s. Minskas apspriede, 
lēmumu, kas paredz “atsevišķos 
Doņeckas un Luhanskas apga-
balu rajonos” sarīkot pašvaldību 
vēlēšanas “saskaņā ar Ukrainas 
likumiem”, un tikai tādā gadīju-
mā (t.i., ja šādas vēlēšanas no -
tiks) šiem rajoniem tiks piešķirts 
“īpašs statuss”. Pārtulkojot šo 
lēmumu “visiem saprotamā va  -
lodā”, iznāk, ka tā territorija, ko 

Pretstāve turpinās
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

okupējuši Doņeckas un Lu  - 
h ans  kas “tautas republiku” kauji-
 nieki, iegūs zināmu vietēju auto-
nomiju (galvenokārt valodas zi -
ņā). Ja šie pašpasludinātie vei -
dojumi likvidēsies, t.i., pazudīs...

Visai zīmīgu interviju Bloom -
berg ziņu dienestam devis Balt-
krievijas prezidents Aleksandrs 
Lukašenko: “Es vairs neesmu Ei -
 ropas pēdējais diktātors. Ir dik-
tātori, kas ļaunāki par mani.”  
Zemteksts: ir taču vēl arī Putins... 
Lukašenko licis saprast, ka Uk  -
rainas jautājumā Putins (šoreiz 
nosaukts vārdā) rīkojas “pārāk 
emocionāli”. Lukašenko pat ai -
cina Ameriku “uzņemties aktī-
vāku lomu” Ukrainas konfliktā. 
Tas ir jaunums! Pelna ievērību 
arī Lukašenko mājiens, ka       
Krem  lī esot aprindas, kas vēlētos 
pārvērst Baltkrieviju par “Krie -
vijas ziemeļrietumu apgabalu” 
un ka Baltkrievija nosargāšot sa  -
vu suverēnitāti. Būs vien jāseko 
viņa turpmākajiem gājieniem.

Arī Latvijā diemžēl daudz pul-
gotais miljardieris Džordžs So  -
ross nu jau kuru reizi dedzīgi 
no   stājies Ukrainas pusē: intervijā 
Vīnes laikrakstam Der Standard 
viņš apliecinājis gatavību iegul -
dīt Ukrainas ekonomikā vienu 
miljardu dolaru, ja privātās in  -
ves  tīcijas šajā valstī “stutēs” rie-
tumvalstu polītiskais atbalsts. 
Tik mēr turpinās riņķa dancis        
ap karsto kartupeli – kuŗš nu 
brauks uz grandiozajām 9. maija 

svinībām Maskavā?
ES un NATO dalībvalsts 

Čechijas kaprisais prezidents 
Mi  lošs Zemans, laužot rietum-
valstu solidāritati, nelokāmi ap  -
ņēmies braukt uz Maskavu un 
rupji norājis ASV vēstnieku 
Endr jū Šapiro, kurš tik vien uz -
drošinājies bilst, ka Zemana lē -
mums esot “kutelīgs”. Japānas 
premjērministrs Sindzo Abe no -
lēmis nebraukt uz Maskavu. 
Atteicies braukt uz Maskavu arī 
Izraēlas prezidents Reuvens Riv-
lins, aizbildinoties ar aizņem -
tību. Kremlieši sašutuši: padom -
ju karaspēks taču “atbrīvojis eb -
rējus”! Te jātgādina, ka Moloto-
va-Ribentropa pakts deva Hitle-
ram iespēju jau 1939. gada no -
galē sākt holokaustu Polijā. Un, 
kad padomju karaspēks pēc      
Sta ļingradas lielkaujas sāka vir - 
zī ties uz rietumiem, tikpat vairs 
nebija ko “atbrīvot” – vairums 
Aust  rumeiropas žīdu jau bija 
iznīcināti. Brauks uz Maskavu 
Slovakijas premjērminitrs (Ze -
mana pēdās?), brauks Grieķijas 
premjērministrs Aleksis Cipras, 
kuŗš jau paguvis pabūt Maska -  
vā kā Kremļa draugs un atbals ta 
lūdzējs, kā arī Kipras, Maķe do-
nijas, Melnkalnes un Serbijas lī  -
deŗi – acīmredzot apliecinot “pa  -
reizticīgo brālību”. Armēnija tik 
ļoti atkarīga no Krievijas po  lī -
tiskā, militārā un ekonomiskā zi  -
ņā, ka tās prezidents Seržs Sargs-
jans ne tikai brauks pats, bet arī 

sūtīs armēņu kaŗavīru kolonnu – 
kopā ar krievu kaŗa vīriem de  -
filēt Sarkanajā lau kumā.

Rietumu un Krievijas pret-
stāve, kā jau teikts, turpinās, un 
Polija šai ziņā godam turas. Tur, 
kur bijušās Rītprūsijas poliskais 
Mazūru novads robežojas ar Ka -
ļiņingradas apgabalu, kur Krie-
vija grasās izvietot stratēģiskās 
raķetes, Polija tagad uzslej 50 
metrus augstus novērošanas 
torņus, lai pavērtos skats uz po -
tenciālā agresīvā pretinieka aiz-
domīgajām rosībām.

Un kā uz šīs pretstāves fona 
izskatās manas dzimtenes Lat  -
vijas prezidents Andris Bērziņš? 
Lūk, viņa vārdi: “Krievija ir un 
uz visiem laikiem paliks labs (!) 
kaimiņš.” Viņš norājis savu Lie -
tuvas kollēgu – prezidenti Daļu 
Grībauskaiti par to, ka viņa no  -
saukusi Krieviju par terroristis -
ku valsti. DELFI portālā Atis 
Klimovičs raksta: “Daudzās Lat-
vijas prezidenta “kļūdas” liek 
apšaubīt viņa kompetenci.”

Šis citāts ir adekvāts mūsu 
apskata nobeigums.

Piektdien, 2015. gada 10. aprīlī, 
Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš paziņoja, ka viņš nekan-
didēs šogad gaidāmajās Valsts 
prezidenta vēlēšanās. Paziņoju -
mā žurnālistiem viņš rakstīja šā -
dus vārdus:

“Daru zināmu, ka nebūšu   
viens no kandidātiem nākama-
jam Valsts prezidenta termiņam. 
Pateicos visiem par sadarbību, 
at      balstu, konstruktīvu kritiku un 
godprātību it visā, ko esam šajos 
četros gados kopīgi paveikuši 
Latvijas labā.” Prezidents A. Bēr -  
  z  iņš arī norādīja, kādi pienāku -   
mi jāveic viņa pēctecim vai pēc -
te cei: “Turpmākajos desmit ga  -
dos Latvijai ir jāsasniedz vismaz 
Eiropas Savienības vidējais iekš-
zemes kopprodukta līmenis uz 
vienu iedzīvotāju. Ekonomika 
un sociālā drošība nav dalāmi 
jēdzieni, tie ir cieši saistīti.” Un 
vēl: “Diemžēl ģeopolītiskā situā-
cija Eiropā ir mainījusies, izraisot 
pamatotu satraukumu par mie -
ru un liekot ikvienai valstij rīko-
ties, lai stiprinātu savas aizsar-
dzības spējas un pastiprināti rū  -
pētos par savu iedzīvotāju dro-
šību. Tā ir jaunā reālitāte, kuŗā 
dzīvojam un kuŗa nākamo četru 
gadu laikā būs arī Valsts prezi-
denta darba kārtības viena no 

Labs lēmums, pareizs lēmums
prioritātēm.”

Pēc manas pārliecības  A. Bēr -  
 z iņš pieņēmis pareizo lēmumu, 
tādējādi  kļūstot par pirmo pre-
zidentu atjaunotās Latvijas vēs-
turē, kuŗš nav kandidējis uz otro 
termiņu.  Lasītājiem atgādināšu, 
ka divreiz prezidenta amatā bija 
Guntis Ulmanis un Vaira Vīķe-
Freiberga, savukārt Valdis Zat -
lers kandidēja, bet netika ievēlēts.  
Tas bija saprotams, jo tikai dažas 
dienas pirms vēlēšanām 2011. ga  -
dā Valsts prezidents publicēja    
nu jau leģendāro Rīkojumu nr. 2 
par Saeimas atlaišanu, ko tauta  
apstiprināja referendumā dažus 
mēnešus vēlāk. Līdz ar to  bija 
skaidrs, ka otrs termiņš amatā 
Zatleram “nespīd”.  Vēl jo vairāk – 
polītikāņi viņam atriebās tad, 
kad bija nākamās Saeimas vēlē -
šanas un  Zatlers tajās startēja ar 
savu  Reformu partiju.  Arī viņa 
kandidātūru Saeimas priekšsēža 
amatā “gudrās galvas” noraidīja.

Savukārt veids, kā Andris Bēr -
z  iņš kļuva par Valsts prezidentu, 
bija  dīvains. Pirmajā piegājienā 
viņš saņēma 50 balsis, ar kuŗām 
nepietika, lai ievēlētu, bet otrā 
kārtā jau bija 53 balsis, un Andris 
Bērziņš kļuva par Latvijas Re - 
p ub likas  astoto prezidentu.

Joprojām uzskatu, ka viens no 

Andŗa Bērziņa kā prezidenta lie-
lākajiem trūkumiem ir tas, ka 
bieži vien viņš nācis klajā ar visai 
dīvainiem spriedumiem. Pie - 
m ē ram, apgalvojot, ka viņam nav 
skaidrs, kāpēc Latvijai būtu jā  -
uzņemas Eiropas Savienības pre-
 zidējošās valsts funkcijas. It kā 
nebūtu skaidrs, ka ES dalībval - 
s tīm rotācijas kārtībā attiecīgie 
pie nākumi jāuzņemas automa-
tiski. Citreiz Valsts prezidents 
bilda, ka viņš neticot valsts na  -
badzības indikātoriem. Laikā, 
kad radikāli noskaņoti nelatvieši 
sarīkoja referendumu par valsts 
valodas statusu krievu valodai, 
A. Bērziņš vispirms teica, ka lat -
viešiem tajā nevajadzētu balsot 
vispār, lai arī vēlāk  domas mai  -
nīja. Citkārt  Valsts prezidents 
apgalvoja, ka Satversmes Aizsar-
dzības biroja vadībā jābūt  Latvijā 
dzimušam un augušam cilvē - 
k am, lai arī savu mūžu lielākoties 
Lielbritanijā pavadījušais Jānis 
Kažociņš amata pienākumus vei-
 ca nevainojami. Vēl prezidenta 
“kontā” ir apgalvojums, ka Lat - 
  vi  jas tiesu sistēmā strādā pārāk 
daudz sieviešu, kā arī pārliecība, 
ka Valsts prezidents būtu jāvēlē 
tautai, lai arī brīdī, kad polītiķi 
Saeimā iesniedza attiecīgu li -
kum projektu, Andris Bērziņš 

pa  ziņoja, ka viņš to neatbalsta. 
Taču par visu vairāk preziden -

ta aiziešana no amata ir pat  vē  -
lama tāpēc, ka viņš Latvijas valsts 
intereses ir vērsis Aust  rumu, ne 
Rietumu virzienā. Viņš devās 
valsts vizītēs uz tādām vals tīm kā 
Uzbekistāna un Turk menistāna 
un pēc tam apgalvoja, ka tur ar 
cilvēktiesībām lielu problēmu 
neesot, lai arī starp tautiskās 
cilvēktiesību organi zā cijas ir ap -
galvojušas tieši pretējo. Savulaik 
Bērziņš arī paziņoja, ka viņa 
priekšteča paustais ielū gums 
Krie vijas diktātoram Pu  tin am 
viesoties Latvijā joprojām esot 
spēkā! Un tas brīdī, kad visa pa -
saule izmisīgi meklē veidu, kā 
ierobežot Kremļa patvaļu. Var 
jau saprast, ka Latvijai attiecīga -
jās valstīs ir ekonomiskas inte-
reses, taču tas nav aizbildinā -
jums apgalvojumiem par cil  vēk -
tie sībām, nedz arī A. Bērz  iņa    
lē   mumam piedalīties Zie m as 
Olim   pisko spēļu atklāšanas ce   - 
re  monijā Sočos, lai arī vairā  kums 
Eiropas līdeŗu to boiko tēja. (Tais-
nības labad gan jāat zīst, ka tik -
pat lieli iebildumi attieci  nāmi uz  
Valža Zatlera pie dalī šanos Va  sa-
ras Olimpisko spē ļu atklā šanas 
ceremonijā Pe  ki nā uz   reiz pēc 
tam, kad spēļu aiz segā Krievija 

iebruka Gruzijā, un V. Zatlers 
nolēma palikt Ķīnā, lai noskatī-
tos Latvijas basketbola koman-
das  spēli.)

Šobrīd  galvenais  jautājums ir – 
kas kļūs par nākamo Latvijas  
Valsts prezidentu. Par spīti tam, 
ka 80 procenti Latvijas iedzīvo-
tāju atbalsta atklātas prezidenta 
vēlēšanas, Saeimas deputāti spītī-
gi to ir ignorējuši, un arī šoreiz 
prezidents tiks vēlēts aizklāti. 
Patlaban zināms, ka Latvijas Re  -
ģio nu apvienība amatam ir iz -
vir zījusi kādreizējo Valsts prezi-
dentes Vīķes-Freibergas kancele-
jas vadītāju Mārtiņu Bondaru, 
savukārt Nacionālā apvienība 
amatā vēlas redzēt Eiropas tiesas 
tiesnesi Egilu Levitu. Ziņots, ka 
daži polītiķi par amatu runājuši 
ar Latvijas Universitātes rektoru 
Mārci Auziņu. Tāpat minēts kād-
reizējā Latvijas ārlietu ministra 
Māŗa Riekstiņa vārds. Eiropar-
lamenta deputāte Sandra Kalnie-
te ir izteikusi gatavību startēt 
vēlēšanās, bet Vaira Vīķe-Frei-
berga ir teikusi, ka lielas vēlmes 
atgriezties amatā 77 gadus veca-
jai bijušajai prezidentei nav, bet 
“ja prezidenta vēlēšanās profilē-
tos cilvēks, kas apdraud Latvijas 
intereses, es kaut ar galvu padusē 
ietu kaut ko darīt.”

Zīmējums: Zemgus Zaharāns
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Sākumā liekas, ka Ilzes Jansones 
(dz. 1982. g.) ceturtā grāmata iz   -
vērtīsies par ko tādu, ko vācu li  - 
te ratūrzinātnieki sauktu par Bild -
ungs   roman. Jauni cilvēki – tādi kā 
Gētes Vilhelms Meisters vai Got  -
frīda Kellera Zaļais Indriķis – 
šādos romānos aug, attīstās, iepa -
zīst sevi un savu apkārtni un no  -
nāk līdz kādam piepildījumam un 
dzīves jēgas apjausmai. Izskatās, 
ka par tādu piepildījuma un jēgas 
meklētāju visas grāmatas gaŗumā 
paliks jaunais bibliotekārs Arnis. 
Tomēr otrā daļā visa centrā likta 
glez  notāja Madara, ar kuŗu Arni 
uz neilgu laiku saista dzīve lau  lī   -
bā, bet trešajā daļā dominē zināt-
niece Dina. Iznācis triptichs. 

Vārds “vienīgais”, kas izvēlēts 
grā  matas virsrakstam, tekstā ie  -
spē lēts dažādos kontekstos, bet 
vis  īstenāk tas attiecināts uz Dievu, 
ko Arnis reizēm izmisīgi meklē:

Stāvēdams zem saviem kokiem, 
ar muguru atspiedies pret ozolu, 
kuŗu pazīst no puišeļa gadiem, tieši 

Ne viens vien Vienīgais
Ilze Jansone, Vienīgais,  romāns, “Dienas grāmata”, 2015.g., 192 lpp.

te, šajā vietā, ar skatu uz tumš  zi -
lajām debesīm un kurmju izārdī ta-
  jām pļavām, viņš aptver, ka varbūt 
vēl nav par vēlu uzrunāt Visaug - 
s tāko, lai varētu atgriezties pie vie -
nīgā, uz kuŗu iespējams paļau ties, 
pie vienīgā, kuŗš vienmēr atzvanīs 
laikā, pie vienīgā, kuŗu nekad ne   -
skars nāve, jo to viņš jau sen kā ir 
uzvarējis. (52. lpp.)

Arī ikvienu no romāna perso   - 
n  ām var uzskatīt par savā ziņā 
vie  nīgo, jo tās visas ir sevī vērstas, 
un tām rūp tikai pašu labsajūta un 
labklājība. Censties jau tās cenšas 
izrauties no savas uz iekšu vērstās 
čaulas. “Ja varētu atkal piedēvēt,” 
ilgojas Arnis pēc Dieva. Madara 
Dievu nepazīst, netic tā esamībai, 
bet arī viņai nav pieņemams, ka 
viņa un viņas draugi ir “pārāk tā  lu 
cits citam, katrs savā vientulībā kā 
gliemeža čaulā noslēgušies” (125.).

Grāmatā samērā maz dialogu. 
Cilvēkam dzīvojot kā vienpatim, 
ko tad ar citu lai tik daudz saru -
nātu! Plašākais dialogs izvēršas 
starp neticīgo zinātnieci Dinu un 
maz izglītoto tautieti Ainu kādas 
ārzemes lidostā, kur sagadīšanās 
abas savedusi kopā. Aina pār steig-
  ta, ka tīmeklī iepazītais Bjerns,    
kas solījis viņai palīdzēt sameklēt 
darbu, nav atbraucis uz lidostu 
pretī. Viņa meklē palīdzību un pa -
 domu pie privileģētai sabied rības 
šķirai piederīgās Dinas, tomēr 
Dina ne var, ne vēlas līdzēt. Sterili 
gudrajai pētniecei ar naīvu tanti-
ņu vienkārši nav pa ceļam, viņai 
jāturpina dzīvot savā savrupajā 
pasaulē. (138. – 145.)

Romānā iestrādāts plašs un bie-
ži mainīgs galveno personu jūtu 
un uzskatu loks, tāpēc lasītājiem 

varētu būt grūti atšifrēt pamatdo-
mu, kādu grāmata pauž. Piedāvāju 
šeit vienu no iespējamām sižeta 
interpretācijām.

Romas katoļu konfesijai piede -
rīgais Arnis reizē izskatās gan kā 
anachronisms mūsdienu sekulā -
rizētajā pasaulē, gan arī kā sim  pā-
tisks un īstens Dieva meklētājs! 
Vienubrīd viņš pat vēlētos kļūt par 
priesteri, par profesionālu Dieva 
kalpu. Tomēr viņš nespēj atturē-
ties no grēka, visvairāk no dažādu 
miesas kāru apmierināšanas, to 
galvgalā no pārēšanās. Dzīve grē-
kā gan viņu neapmierina, un viņš 
sevi šausta un raida pret sevi paš-
pārmetumus:

Vai viņš, kuŗa dvēseli bija apņē-
musi vislielākā tumsa, vairs bija 
tiesīgs izvēlēties visu? Vai ... viņš ne  -
bija apmaldījies tunelī, bezgalīgā 
naktī, par kuŗu svētie, vienīgie, 
kam laimējas iztikt tam cauri, lie-
cina savās atmiņās?... (22.) 

Arnis ir tālu no ideāltipa, un tā i 
par nekādu priesteri viņš beigās 
nekļūst, bet reliģija viņā nospēlē 
gluži tādu lomu, kādai tā domāta: 
tā ir kā gaiša saule, kas viņam liek 
uz savu faktisko dzīvesveidu pa  -
skatīties vērtējoši, to nožēlot un 
censties laboties. Vismaz grāmatas 
sākumā, pirms viņam “ar Dievu... 
pazudis jebkāds kontakts” (33.), 
viņu, katoli, liekas mokām Mār-
tiņa Lutera mokošais jautājums: 
“Kā es tikšu pie žēlīga Dieva?” 

Dina ir pilnīgs Arņa pretstats. 
Kaut gan Arnis viņu rosinājis kris-
 tīties, jau pieaugušo kārtā nonā-
kušu, Dina to dara “garlaicības, 
nevis būtiskā dēļ” (137.). Būdama 
filoloģe, viņa grāmatas trešajā daļā 
“akadēmiskā ķeksīša” nopelnīša-

nas nolūkā ar starpdisciplināru 
referātu par absolūtā ģenitīva (!) 
lietojumu Jaunajā derībā pieda - 
lās starptautiskā jaunderībnieku 
un baznīcas vēstures speciālistu 
konferencē. Dievu viņa patiesībā 
“no sirds ienīst” (138.), tāpēc iz -
nāk, ka viss viņas dzīvē ir falšs.

Arņa Dieva meklēšana romāna 
sākumā un akadēmisko teologu 
piņķerīgā matu skaldīšana tā bei-
gās veido spēcīgu kontrastu. Sā  -
kumā skaisti skan kā cilvēka gai - 
š ās, tā tumšās dvēseles stīgas, diev -
apziņai cīnoties ar grēksajūtu. Sā   -
kums liek domāt par pašas reli ģi-
jas gaišo rītu. Turpretim grāma - 
tas beigas ar zinātnieku “ārprātī - 
g  ām diskusijām par Jēzu” (157.) jau 
izskatās vairāk pēc farsa. Tādai kā 
reliģijas rītausmas atblāzmai ro   -
māna sākumā seko ākstīgais, cil  -
vēku āķīgumu un izdomas spējas 
demonstrējušais dekadentiskais 
noriets romāna beigās. Riskējot     
ar pārmetuma saņemšanu par ne-  
dzīvošanu līdzi laika garam, pie-
minēšu te nelielā ekskursā pie-
mēru pāri iz apkārtējās dzīves un 
mākslas. – Ja Rainis savos slavas 
gados bija Nacionālā teātŗa direk-
tors, tad 150. gadā pēc savas dzim-
 šanas viņš lielā plakātā pie tā paša 
teātŗa skatāms ieģērbies veclai -
cīgā peldkostīmā. Bet Vāgnera 
Loengrīna iestudējumā Lietuvas 
Nacionālajā operas un baleta teāt-
rī Viļņā Loengrīns pie savas El - 
z as vis neatpeld ar baltu gulbi, kā 
komponists to bija iecerējis, bet 
gan ar izpletni nolec no lidmašī-
nas. Bet laikam jau, to pašu Raini 
pārfrazējot, pastāvēt var tikai tas, 
kas pārvēršas. Ja ticības dzīve pla -
šākās aprindās vismaz daļā Eiro-

pas savārgusi, varbūt ir labāk, ka 
par ticības patiesībām un pieņē-
mumiem savā starpā kasās vis -
maz akadēmiķi, nekā ja nenotiek 
nekas. 

Gleznotāja un maģistra grada 
īpašniece Madara dievattieksmes 
ziņā varbūt ir mazāk spilgti izzī  -
mēta nekā Arnis un Dina, bet vi  -
ņa parādīta kā visai tipisks pa  -
domju laikā uzaudzis un izveido-
jies cilvēks:

Madara nekad tādu precīzu Die-
  vu nav pazinusi. Viņas ģimene bija 
vienkārši padomju cilvēki, kas 
bērn  am iemācīja vien to, ka pašā 
cilvēkā dabiski veidojas dziņas, ar 
kuŗām jācīnās, liekot lietā izglītī -
bu, labu audzināšanu un veselo 
saprātu. Ar mammu viņas sevišķi 
daudz reliģijas neapsprieda un tur, 
kur Madara ar tām saskārās – lie -
lākoties dažnedažādos mākslas 
paveidos –, bija pavisam dabiski 
ierakstīt tās attiecīgā perioda 
kultūrvēsturiskajā telpā. (119.)

Kā lasām uz grāmatas aizmu  -
gurējā vāka, rakstniece Ilze Jan -
sone maizes darbā esot Latvijas 
Universitātes Teoloģijas fakultā -
tes vadošā pētniece. Tad nu inte-
resanti gan, ciktāl viņa varētu būt 
viņas radītās Dinas prototips. Teo-
 logu konferences attēlojums no   -
teikti balstās uz viņas pašas pie-
redzi. Ilzes Jansones personīgam 
nepazinējam pēc viņas grāmatas 
izlasīšanas grūti izdomāt, ciktāl 
viņa savu pamata darbu mīl un 
ciktāl to nīst. Galvenais paudums 
Vienīgajā laikam ir, ka kaut kā  -
dai attieksmei pret Dievu – vai tā 
būtu pozitīva vai negātīva – ir 
jābūt. Bez tādas attieksmes dzīvot 
īsti nevar.    

Mēs dzīvojam Aspazijas un Rai-
 ņa gadā: gan Rīgā, gan Liepājā un 
Daugavpilī zinātniskajās konfe -
rencēs tiek iztirzāti viņu darbi un 
atsevišķi dzīves pavedieni, un nu 
vairs nav arī jāšaubās par to, vai 
viņiem abiem šogad tiešām ir  
simt piecdesmitā dzimšanas die-
na. Atceros savus skolas gadus, vēl 
atmiņā sēru brīdis Jelgavas Skolo-
tāju institūtā 1943. gadā, kad no 
dzīves bija šķīrusies Aspazija. To  -
reiz man strikti bija iemācīts, ka 
dzejniece dzimusi 1868. gadā, ta -
ču – laiks rit – Aspazijas vairs šajā 
pasaulē nav, un tagad viņa kļu -
vusi par trīs gadiem vecāka. Pirms 
pā   ris nedēļām – 16. martā bija vi -
ņ as simt piecdesmitās dzimšanas 
dien   as atcere. Rainim tā vēl tikai 
gai dāma septembrī. Toties Latvi -
jas teātŗi tiešām uzteicami par to, 
ka liek uz savām skatuvēm staigāt 
Rainim un Aspazijai: Nacionālajā 
teātrī izrādē “Raiņa sapņi” viņas 
domas un jūtas pauž Lolita Cauka, 
nemēģinot atdarināt Aspazijas 
ārējo veidolu, citādi tas ir Jaunajā 
Rīgas teātrī, kur Aspazija uz ska  -
tuves parādījās pavisam reālā un 
atpazīstamā veidā Māras Ķimeles 
iestudētajā izrādē “Aspazija. Per-
so nīgi”, kam literāro vielu devusi 
Inga Ābele, bet – ar tādu īstu, 

Biju kopā ar Aspaziju
ticamu, daudzveidīgu dzejnieces 
tēlu iepazīstina aktrise Baiba Bro -
ka, un uzreiz gribu piebilst, ka tas 
ir izcils veikums. Jaunā Rīgas teāt-
 ra izrāde balstīta uz literatūras 
pēt  nieku atklātiem Aspazijas un 
Raiņa biografiskajiem faktiem. 

Visai neparasti izrāde iesākas: 
atveŗas priekškars, un puskrēslā 
sa   manāma kāda večiņa, kas ista-
bā, viena būdama, cenšas samek-
lēt zīmuli, un sūrojas par auksto 
mājokli, mēģinot iekurināt krās -
niņu. Šajā vecenītes tēlā grūti pat 
atpazīt aktrisi Baibu Broku. Vai tik 
nevarīga un bezspēcīga Aspazija pē -
dējos dzīves gados bija, neņemos 
spriest, bet situācijas risinājums 
tiešām pārliecina. Tad vecenīte no 
skatuves pazūd, mainās norises 
vieta, uz skatuves četri aktieri pus-
krēslā skandē dzejoļus un pēc brī-
ža ieraugām jaunu, daiļu, staro-
jošu sievieti – dzejnieci Aspaziju, 
kas plūkusi pirmos laurus un 
saņēmusi ziedu veltes pēc “Vaide-
lotes” izrādes 1894. gadā. Tālāk 
cita pēc citas paveŗas dažādas As  -
pazijas dzīves epizodes – skarbā 
saķeršanās ar Jāņa Pliekšāna mā -
su Doru, ko pārliecinoši atveido 
Jana Čivžele, tad  tiekamies arī ar 
juristu Pliekšānu, kuŗš par Raini 
vēl nav tapis, priekšstatu par viņu 

jaunības gados cenšas uzburt Ivars 
Krasts, bet lāgā gan tas neizdodas, 
pēc izskata tēls Raini atgādina, 
taču izdarības ir tik  biklas un ne  -
varīgas, ka tādu cilvēku Aspazija 
nu gan nebūtu varējusi iemīlēt. 
Baibas Brokas veidotā Aspazija 
tomēr to dara, mīlestība atplaukst 
un rodas pārliecība, ka tāda uz -
varas lauru plūcēja viņa varēja 
būt. Mūsu rīcībā taču ir tikai at  -
miņu pieraksti, Aspazijas biogrā-
fijas dati, nekādu filmu materiālu 
par tiem laikiem nav. Gribas ticēt, 
ka tāda varēja būt lepnā, sirsnīgā, 
uzticīgā un reizē arī mazliet val-
donīgā Aspazija. Cita pēc citas 
mi  jas nākamās biografiskās epi -
zo des – viņu kopdzīves sākums, 
Rai ņa apcietinājums, Raiņa un 
Aspazijas salaulāšana, Rainim vēl 
cietumā esot; tad seko izsūtījuma 
posms, kad Aspazijai vienai nākas 
nest dzīves nastu un no tālienes 
palīdzēt mīļotajam cilvēkam. Uz 
skatuves ieraugām arī Jani Jan -
sonu-Braunu un Rūdolfu Blau -
mani, bet tad klāt 1905. gads, kad 
Aspazija, pagriezdama pulksteņa 
rādītāju uz priekšu, izglābj Raini 
no apšaudīšanas Daugavmalā. 

Sākas otrā daļa. Pirmā aina gan 
neveiksmīga. Kas to izdomājis:   
lu  gas autore vai režisore, nevaru 

spriest, bet atkal cēliens sākas ar 
ainu, kuŗā skatām veco un neva -
rīgo Aspaziju, ko jau iepazinām 
lugas sākumā, un tad atkal – viņa 
pazūd no skatuves, jo steigā jā   pār-
 top jaunākā Aspazijā, bet uz ska -
tuves aktieŗi vienkārši dejo kādu 
svešādu deju. Tad atgriežas Aspa-
zija gluži citāda, ne vairs tik jauna, 
valdonīga, reizēm padrūma. Tāda, 
sekojot biografijas datiem, dzej -
nieces ikdiena varēja būt, viņu 
bieži vajāja slimības, nācās dzert 
nomierinošas zāles, braukt uz Cī  -
rihi ārstēties, viņas gaišās attie-
cības ar Raini bija sašķobījušās.   
Uz skatuves līdzās Baibai Brokai 
nu nostājas citāds Rainis, aktieŗa 
Ģirta Krūmiņa atveidā, un reižu 
reizumis iznāk divu personību 
sadursmes, kad šķiļas pat zibeņi. 
Par Raiņa un Aspazijas laika 
literāro darbību gan neko daudz 
neuzzinām – tik vien to, ka Rainis 
strādā pie traģēdijas “Jāzeps un 
viņa brāļi” un ka Aspazijai iznā-
kuši dzejoļu krājumi “Ziedu klē-
pis” un  “Saulains stūrītis”. 

Rainis un Aspazija atgriežas 
Latvijā, taču tādā īsti ciešā saska  -
ņā viņu kopdzīve vairs neveido -
jas. Rainis atrod valdzinājumu 
jau nā meitenē Olgā Kliģerē, jūs-
mā top krājums “Mēnessmeitiņa”, 

bet Aspazijā vairojās pāridarīju -
ma sajūta. Izrādes otrajā daļā ne   -
reti par vadošo personu kļūst pat 
Rainis, un viņa dažbrīd dīvainās 
izdarības, ko iekrāso Ģirts Krū -
miņš, uz skatuves mēs ieraugām 
samezglotas divu cilvēku attiecī-
bas: pretrunas, atšķirtību, atsveši -
nā jumu. Nu, jā, pirmajā vietā nu 
bija Olgiņa – “Mēnessmeitiņa”. 
Gandrīz katrs dzejolis veltīts viņai. 
Kā to Aspazijai  izturēt, kā nesa-
lūst? Viņai ir dzejolis “mans miers 
ir beidzies”, dažas rindas no tā: 

No bezdibeņiem paceļas
Lūk, kāda būte liesmu blāzmā.
Mirdz viņas vaigs tik šausmains, 
skaists –
Kā apliets karstām asinīm – 
Vai tā ir mīlestība?
Tāds jautājums vajāja un grau -

za Aspaziju, to jūtam izrādē, un to 
skaidri nolasām no Baibas Bro -
kas skatuves Aspazijas dzīves. Un 
to   mēr – pavisam mīlestība uz savu 
dzīvesbiedri Rainim nepazuda. 

Izrādi skatoties, ļoti gribējās 
Raini ieraudzīt kā vērienīgu, no  -
zīmīgu personību, bet uz skatu-
ves, īpaši otrajā daļā, viņš parādās 
kā tāds mazliet nenopietns vīrelis. 
Pēc Raiņa izskatījās, bet dzejnie -
ka, domātāja, drāmatiķa dziļākā 
būtība palika neatklāta. 

EDUARDS
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SALLIJA
BENFELDE

“Nevarēju pat iedomāties, ka 
kaut kas tāds un tādā veidā varētu 
notikt,” saka Kārlis Kangeris, Lat-
vijas Vēstures institūta pētnieks, 
vēs   tures zinātņu doktors un VDK 
dokumentu izpētes komisijas va  -
dītājs. No Tieslietu ministrijas vi  ņa 
vadītā komisija nonākusi atpakaļ 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
paspārnē, kaut arī ministre Mārī te 
Seile labprātāk gribētu to atdot 
atpakaļ Tieslietu ministrijai. Savu-
kārt Kangeris teic, ka komisijā jā -
pieņem atpakaļ visi četri no tās šo  -
brīd atlaistie, tikai tad komisija    
va   rētu strādāt. Sarunā ar Kangeri 
cen  tāmies noskaidrot, kas notiek 
ar komisiju un kāda ir polītiķu 
attieksme pret to.

Kā kļuvāt par komisijas vadī-
tāju, un kādēļ joprojām neesat 
pārliecināts, ka varēsiet tajā 
strādāt un to vadīt? 

Pagājušā gada maijā Saeima gro-
zīja likumu par VDK, kas no  saka 
dokumentu saglabāšanu, bi   jušo 
darbinieku pagātnes pētīšanu un 
vēl citus, ar VDK saistītus jautā  ju-
mus. Kopš likuma pie ņem šanas 
bija pagājuši 20 gadi, un bija jau tā-
jums, ko tagad darīt – visus doku-
mentus nodot atklātībā, no  slepe - 
n ot dokumentus vēl uz ga  diem trīs-
 desmit vai rīkoties citā  dāk. Saeima 
nolēma, ka jāizveido speciāla starp-
disciplināra, zināt  niska izpētes ko  -
misija, kuŗai trīs gadu laikā šie 
dokumenti jāizska ta un Ministru 
Kabinetam jādod slēdziens, ko 
tālāk ar šiem dokumentiem darīt. 
Otrs uzdevums bija – vēsturiski, 
zinātniski un ju   ridiski dot vērtēju-
mu par VDK nodarītajiem zau  dē-
jumiem tautas morālei un ekono-
mikai. Protams, otrais uzdevums ir 
grūtāk definē jams, jo jāsaprot un 
jāvienojas, ko nozīmē morālie zau-
dējumi, bet, lai to veiktu, būs va  -
jadzīga padzi ļināta izpēte. Komi -
siju sāka veidot vasarā, un komisi-
jas veidošanu, pēc Saeimas lēmu-
ma, iniciatīvu uz  ņēmās Izglītības 
un zinātnes mi    nistrija, kuŗu tolaik 
vadīja Ina Druviete. Ministrija 
vērs  ās pie da   žādām zinātniskām 
institūcijām, lai tās nozīmē cilvē-
kus, kas varētu darboties šajā ko -
mi sijā. Esmu Latvijas Vēstures in -
s   ti  tūta darbi  nieks, institūta direk -
tors savukārt vērsās pie manis ar 
lūgumu, vai es būtu ar mieru pie -
dalīties komisijas darbā. Tobrīd 
atrados Vācijā un īsti vēl nezināju, 
vai varēšu ko   misijā strādāt, bet 
agrāk biju strā  dājis ar VDK doku-
mentiem, tādēļ atbildēju, ka var 
mani ielikt ko mi sijas sarakstā. Vē  -
lāk radās jau  tājums, kuŗš varētu 
komisiju vadīt, un kāds bija izvirzī-
jis mani, jo neesmu saistīts ar ag - 
  r  ākajām pa   domju okupācijas laika 
struktūr ām un varētu objektīvi rau-
dzīties un novērtēt esošos doku-
mentus. Sākumā gan biju pret, jo 
man ir citi zinātniskie darbi, un 
uzrakstīju garu vēstuli Druvietei. 
Pēc garā k ām pārrunām tomēr 
vienojāmies, ka šo darbu uzņem - 
š os. Komisija sanāca kopā un mani 
apstiprināja par tās vadītāju. Mi -
nistru Kabinets komisiju apstipri-
nāja 5. augustā. Mēs izstrādājām 
reglamentu, kas vajadzīgs sadarbī-
bai ar Izglītības un zinātnes minis-
t  riju, un pieņē mām to 20. augustā. 
Bija pamats turpmākajai sadarbī-
bai ar minist riju vismaz uz papīra.

BIROKRĀTIJA UN BAILES
Vai sadarbība ar ministriju 

neveidojās? 
Jautājums bija par financējumu. 

Saeimas lēmumā bija rakstīts, ka 
nākamajos trīs gados katru gadu 
komisijas darbam jāpiešķir 250 
tūkstoši eiro. Lai šo naudu sa  ņem-
tu, bija jāizmanto tā sauktās jau-
nās polītiskās iniciatīvas, kas mi -
nistrijai bija jāiesniedz darbībai 
nākamajos trīs gados. Jauno polī-
tisko iniciatīvu ietvaros piepra  sī-
jumu par financējumu izstrādāja 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
un tas bija jāizdara vēl pirms ko -
mi sijas izveidošanas. Tātad jautā -
jums bija, vai ministrija šo ini cia-
tīvu virzīs vai nevirzīs tālāk. Biju 
domājis, ka vadīšu komisijas dar-
bu un vairāk vai mazāk būs jā -
nodarbojas ar pētniecību, koordi-
nēšanu, galveno jautājumu no -
teik šanu un tamlīdzīgi. Tomēr viss 
beigu beigās kļuva par polītisku 
projektu.

Kādēļ tā notika?
Mēs redzējām, ka jautājums       

par financējumu netika virzīts 
tālāk. Lai būtu kaut kādas cerības, 
ka nauda tomēr tiks piešķirta,      
pie pra   sījām 40 tūkstošus eiro      
priekš  izpētei pagājušajam gadam. 
1. jan  vārī mums jau būtu izstrā-
dāts pēt  niecības plāns, bet ar šo 
financē juma pieprasījumu nekas 
nenotika. Protams, 250 tūkstoši šī 
gada komisijas darbam ministri -
jai bija jāieliek 2015. gada budžeta 
pieprasījumā, bet oktobrī bija Sa  -
eimas vēlēšanas, bet decembrī bija 
jāpieņem šī gada budžets. Pirms 
vēlēšanām, arī pirms budžeta pie -
ņemšanas, bija vērojama liela ne  -
drošība gan ministrijās, gan ie -
rēd  ņu darbā. Priekšizpētes naudu 
mums negribēja vai nevarēja pie-
šķirt, tādēļ sākām lobēt financēju-
mu komisijas darbam šim gadam. 
Bijām koalīcijas padomē, trīs Sa  -
eimas komisijās, bijām pie Valsts 
prezidenta, runājām arī ar dau-
dziem citiem, lai panāktu, ka po -
lītiskajās aprindās būtu pozitīvs 
no  skaņojums tam, ka Saeima īste-
no likumu par komisiju un tās 
financējumu. Nekas tāds nenoti-
ka, tādēļ mēs paši gājām un mē -
ģinājām panākt, ka komisijai tiek 
piešķirts likumā paredzētais fi - 
n  ancējums tās darbam.  Tas nebija 
vienkārši, mēs pat rakstījām Mi -
nistru prezidentei Laimdotai 
Strau jumai, lai viņa mūs atbalsta 
un lai ministre ar mums tiekas      
un pārrunā šos jautājumus, bet 
Druvietes kundze negribēja to darīt.

Vai tad ministre Druviete 
ne gribēja atbalstīt komisijas 
darbu?

Sākumā atbalstīja, bet viņu Sa -
eimā neievēlēja un bija skaidrs, ka 
būs cits izglītības un zinātnes mi -
nistrs, tādēļ viņa par komisiju 
vairs neinteresējās. Līdzīgi gan 
no  tika arī ar jauno ministri Seiles 
kundzi. Premjere Straujuma viņai 
rakstīja un lūdza ar mums tikties, 
bet viņa atteicās ar mums runāt. 
25. novembrī man zvanīja no Iz -
glītības un zinātnes ministrijas un 
teica, ka, iespējams, ministrija 
jaunās polītiskās iniciatīvas pie-
prasījumu par komisijas financē-
šanu atliks uz gadu.

Un tad nonācāt Tieslietu mi -
nistrijas paspārnē...

Nezinu, kas notika naktī, skaidrs 
ir tikai tas, ka Izglītības un zināt-

nes ministrija bija runājusi ar 
Tieslietu ministriju. Nākamajā 
dienā, 26. novembrī, tikos ar Iz -
glītības un zinātnes ministrijas 
Valsts sekretāra vietnieku un man 
tika paziņots, ka mēs pārejam 
Tieslietu ministrijas paspārnē. Sa -
cīju, ka es viens nevaru par to 
lemt, man jārunā ar komisiju. Kas 
notika tālāk, nezinu, nedēļu biju 
prom no Latvijas, zinu tikai to, ka 
5. decembrī ministrijas vienojās, 
ka komisija pāriet Tieslietu mi -
nistrijas pakļautībā. Taču tas vēl 
nenozīmēja, ka tagad viss kārtībā 
un varēsim strādāt. Vēl bija jā -
apstiprina budžets.

Vai tad Tieslietu ministrija 
savā budžeta pieprasījumā ne   -
iekļāva financējumu komisijai?

Budžeta pieprasījumu komisi -
jas darbam ievietoja tikai uz bu -
džeta otro lasījumu – kā zināms, 
tas bija pēdējais lasījums, jo bu -
džetu pieņēma steidzamā kārtā. 
Pieprasījums 250 tūkstošiem šim 
gadam tika apstiprināts. Bet ar to 
nekas nebeidzās. Pirmo reizi ar 
jaunās valdības tieslietu ministru 
Dzintaru Rasnaču mēs tikāmies 
pagājušā gada 22. decembrī, un tā 
bija ļoti nepatīkama, es teiktu – 
negatīva, tikšanās. Rasnača kungs 
pateica savu viedokli, tad pārmeta 
vienam no komisijas locekļiem, 
savam partijas biedram Ritvaram 
Jansonam, ka tas viņu neatbalstot, 
piedraudēja, ka pret diviem ko  -
misijas locekļiem vērsīšoties juri-
diski un viņus no komisijas at -
laidīšot. Ko šie komisijas locekļi 
nodarījuši un kas viņam nepatīk, 
Rasnača kungs nepaskaidroja. 
Aizgājām sašutuši un bijām ne -
saprašanā, kas tas par vadības 
principu – draudēt ar atlaišanu, 
neko vispār nepaskaidrojot. Šī 
gada 6. janvārī saņēmām no Ties -
lietu ministrijas vēstuli, kurā bija 
rakstīts, ka faktiski mūsu nav, jo 
naudas neesot, personāla arī nē, 
bet Tieslietu ministrijai esot savi 
juristi un speciālisti, tādēļ minis-
trija ir kompetentāka par komi-
siju. Tā mūs Tieslietu ministrija 
uzņēma un sagaidīja, lai gan ko -
misijā ir arī profesors Lazdiņš, 
kurš ir speciālists tieslietu jautā-
jumos, mana bijusī vietniece Ja -
rinovska ir juriste. Tad mums pa  -
ziņoja, ka mūsu izstrādātais reg-
laments neder un tamlīdzīgi. Savā 
ziņā mēs piekāpāmies, jo atbalsta 

polītiskajā vidē nebija, tādēļ do  mā-
jām, ka turpināsim strādāt tā, kā ir.

Kādēļ tā arī nesākāt strādāt?
Problēma bija tā, ka naudas to  -

mēr nebija. Izglītības un zinātnes 
ministrija nodeva mūs Tieslietu 
ministrijai, un naudas kodi palika 
iepriekšējie. Pirms tam tika pare -
dzēts, ka tiek algots komisijas va  -
dītājs un administrators, bet pēt-
nieki saņem par paveikto pētnie-
cības darbu. Šie divi minētie fi - 
n ancējuma posteņi bija pārcelti uz 
Tieslietu ministriju, bet visa pēt-
niecība bija jāveic kā iepirkums. 
Lai šo ačgārno situāciju mainītu, 
bija jāmaina naudas kodi – jāvēr -
š as ar iesniegumu Finanču minis-
t rijā, un ministrija vēlāk vērsīsies 
Ministru Kabinetā, lai to izdara, 
bet kodu maiņa agrākais varētu 
notikt aprīlī, maijā. Jau 20. februā-
rī mums paziņoja, ka no komisi -
jas izslēdz manu vietnieci juri dis -
kajos jautājumos Kristīni Jarinov-
s  ku, jo tas esot polītisks lē  mums.

Vai tiešām tas tika noformulēts 
kā politisks lēmums?

Jā, tieši tā mums tika paskaid-
rots. Mēs gribējām tikties ar mi -
nistru un šo jautājumu pārrunāt, 
jo nepiekritām Jarinovskas izslēg-
šanai, bet mums atbildēja, ka ar 
mums nerunās un notiks tā, kā 
ministrs iecerējis. Komisijas sēdē 
pieņēmām lēmumu, ka nepie -
krītam šādai nostājai un ka pra - 
s ām Ministru Kabineta sēdē izska-
  t īt šo jautājumu un pamatot šādu 
Tieslietu ministrijas attieksmi. 

Un tad sākās publisks skand āls.
Ministru Kabineta sēde notika 

17. martā, mēs, komisija, sanācām 
kopā 19. martā un lēmām par 
sa vu nostāju jautājumā par ko  mi -
sijas tālāko darbību. Savus ko   men-
tārus nosūtījām Ministru pre  zi -
dentei Laimdotai Straujumai un 
arī presei. Ja ministrija uzņemas 
atbildību par pētījumu un kontro-
lē tā saturu, tad kāda uzticība var 
būt tādam pētījumam, mums un 
arī ministrijai!? Paziņojām arī, ka 
ar mums pat nav noslēgti līgumi, 
financējuma nav, bet Tieslietu mi -
nistrija mums jautā, ko gan mēs 
esam izdarījuši un kur ir mūsu 
paveiktais darbs kopš komisijas 
izveidošanas. Straujumas kundze 
jau nākamajā dienā atbildēja, ka 
gribot ar mani tikties un pārru -
nāt šos jautājumus. Pirmā tikša-
nās pie premjeres notika 25. mar-

tā – biju es, kā komisijas vadītājs, 
un Tieslietu ministrijas valsts 
sekretārs.

Pateicoties Straujumas kun-
dzes principiālajai nostājai, ka 
komisijai ir jāstrādā un ka ie  -
rēdņiem un polītiķiem nav jā -
veic pētniecības darbs un nav 
jākontrolē un jāinterpretē pēt-
niecības rezultāti, komisija ir 
pārcelta atpakaļ Izglītības un 
zinātnes ministrijas paspārnē. 
Tas nozīmē, ka pētniecības dar -
bu varētu vadīt Latvijas Vēstures 
institūts, tomēr problēmas vēl 
nav beigušās.

Izglītības un zinātnes ministre 
mūs savā paspārnē negrib. Turklāt 
pārsteidz tas, ka ierēdņi un polī-
tiķi acīmredzot nelasa dokumen-
tus, kas nonāk Ministru Kabineta 
sēdēs. Filozofijas zinātņu doktore 
Solveiga Krūmiņa-Koņkova uz  -
rakstīja iesniegumu, ka atsakās 
strādāt komisijā, ja tā paliks pie 
Tieslietu ministrijas. Lai gan tagad 
komisija ir pārcelta pie Izglītības 
un zinātnes ministrijas, Krūmiņa-
Koņkova ir no komisijas atlaista. 
Jautājums par to, vai pētniecības 
darbu vadīs Vēstures institūts, 
kuŗš piekrīt to darīt, vēl nav at -
risināts, jo jāpieņem oficiāls lē   - 
m ums. Arī financējuma vēl nav. 
Problēmas ir arī ar pieeju doku-
mentiem. Ir dokumenti, kas atro-
das Latvijas Nacionālajā archīvā, 
dokumentu krājumi tur ir lieli – 
piemēram, krimināllietas par 50 
tūkstošiem cilvēku, kuŗi tiesāti, 
pateicoties VDK, ir deportēto lie-
tas, partizānu lietas, t.s. filtrācijas 
lietas, kuŗas līdz šim vēl pat nav 
reģistrētas, un vēl citi dokumenti. 
Ir dokumenti, kas atrodas Sat  vers-
mes aizsardzības birojā (SAB) – 
tie, kas savulaik atradās bijušajā 
Totalitārisma seku dokumen tē-
šanas centrā. Tur ir t.s. “čekas mai-
si” jeb VDK ziņotāju kartotēka, 
kuŗā ir 4300 vārdu. Tur ir arī citi 
dokumenti –  500 operatīvās lie-
tas, kas pētniecībai tik interesanti 
nav, jo tur ir daudzas lietas, kas 
attiecas uz organizēto noziedzību 
un ekonomikas noziegumiem. 
SAB atrodas arī “Deltas” jeb čekas 
datu bāze, kas tika izveidota astoņ-
 desmitajos gados, tajā ir 130 
magnētiskās lentes, kas bija iz -
dzēs tas. Mūsdienu technoloģijas 
ļauj šos ierakstus atjaunot, un, no 
pētniecības viedokļa, manuprāt,   
šī datu bāze ir visinteresantākā,        
jo tā ir informācija par VDK pē -
dējo desmit gadu darbību, un tur 
ir 40 tūkstoši uzskaites kartīšu par 
cilvēkiem, par kuŗiem ir ziņots un 
kuŗi ir izsekoti, ir aptuveni 10 
tūkstoši aģentu ziņojumu. 

Kāpēc komisijai tiek likti tādi 
šķēršļi? Izskatās, ka polītiķi ne -
parko negrib, lai VDK darbība 
tiktu nopietni pētīta?

Latvijā ir milzīga birokrātija,     
un jautājumi tiek risināti ļoti lēni. 
Zināju, ka Latvijā ir birokrātija, 
bet nekad nevarēju pat iedomā-
ties, ka tā var notikt, kā notiek ar 
mūsu komisiju. Acīmredzot ir arī 
bailes uzzināt to, ko zināt nemaz 
negribas, jo spogulis, kuŗā skatā-
mies, var izrādīties visai nejauks. 
Un, protams, polītikā noteikti   
darbojas cilvēki, kas ir bijuši vienā 
vai otrā veidā saistīti ar VDK un 
baidās par savu karjēru un tālāko 
dzīvi.

Kārlis Kangeris: “..spogulis, kuŗā skatāmies, var 
izrādīties visai nejauks.”

Foto: Ieva Lūka
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(Turpinājums sekos)

ROM Ā N S  T U R P I NĀJ U M O S

ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ

“Nē, tādu grāmatu neesmu la  -
sījusi. Man nepatīk krimināl ro-
māni.”

“Tas nav kriminālromāns.” Lē -
dija pietvīka, viņa nolaida acis. 
Teo  dozija turpināja: “Tā ir apsū-
dzība, drausmīga nozieguma at   -
maskošana. Jums to sen vajadzēja 
izlasīt, šīs grāmatas 164. lappusē 
jūs atradīsit: “8. janvārī, 1940. ga -
  dā. Mīļais tētiņ. Mans mīļais. Kā -
  dēļ tu neatgriezies? Māmiņa teica, 
ka ar krāsainiem krītiņiem, kurus 
saņēmu dzimšanas dienā... Es ta -
 gad vairs neapmeklēju skolu, jo ir 
pārāk auksts. Kad tu pārbrauksi, 
tu priecāsies, ka mums tagad ir 
mazs sunītis. Mamma viņu sauc 
Filuss...” šo vēstuli raksta mans 
brāļadēls savam tēvam, kas bija 
kri tis krievu gūstā 1939. gadā 
Austrumpolijā. Brāļasieva ar zē  -
nu dzīvoja Krakovā. Viņi stipri 
cerēja, ka mans brālis pārnāks, 
bet 1943. gadā, kad Katiņas me -
žā pie Smoļenskas vācieši atraka 
ma    su kapus, tur kāda satrūdējuša 
līķa kabatā atrada kartīti, ko Čes-
  lavs bija rakstījis bērna vientiesī-
bā savam tēvam. Vēlāk šīs kartī-
tes fotogrāfiju mēs dabūjām savā 
īpa  šumā. Tā ir sveiciens no viņ -
pasaules. Ar šiem bērna vārdiem 
tagad runā uz mums mūsu kri -
tušie varoņi. Mēs nekad to neaiz-
 mirsīsim, nekad to nepiedosim ...”

Lēdija strauji piecēlās un, dru-
džaini lūpas sakodusi, sāka staigāt 
pa istabu. Teodozija sekoja viņas 
kustībām. Likās, ka lēdija patla-
ban izšķiras par kaut ko lielu, ne    at-
kārtojamu. Brīdi staigājusi, viņa ap -
kampa grāfieni un sāka šņuks tēt.

“Tas ir drausmīgi, tas ir vairāk 
nekā drausmīgi. Kā mēs drīk - 
s  tam sēdēt atzveltnes krēslos un 
baudīt miera mājību, ja pasaulē ir 
notikušas tādas lietas? Mēs esam 
necilvēki, mēs palīdzam slēpt no -
 ziegumu ... Es redzu, ka tomēr 
zinu tik maz no visa tā, kas noti-
cis šajā pasaulē. Jūs man atdarījāt 
acis, es jums no sirds pateicos.” 
Viņa piekļāvās sirmās grāfienes 
krūtīm kā bērns un elsoja. “Man 
ir jāizpērk mana nezināšana. Es 
gribu dzīvot jūsu un citu tautu 
brīvībai. Tas ir mans pienākums...” 
viņa palaida apteksni un aizgāja 
pie rakstāmgalda:

“Cik labi, ka rīt mana dzimša  -
nas diena. Ar šo dienu sāksies 
manas dzīves jaunais posms.” 
“Bet, mīļā lēdija, vai jūs arī sapro-
t   at, ko runājat? Vai jūs apzināties 
grūtības, kādas saistītas ar šī so   lī -
juma pildīšanu? Es jau brīdināju 
Česlavu, bet viņš ir vīrietis, viņš ir 
jauns, rūdīts, spēcīgs.” “Necentie-
 ties mani atrunāt. Neviens nevar 
grozīt savu likteni.”

“Liktenis, mana mīļā, mums 
nevienam nav zināms. Ne es, ne 
jūs zināt savu likteni. Mēs varam 
apzināties savu pienākumu, savu 
dzīves uzdevumu, bet ne likteni ...”

“Varbūt jums taisnība,” piebilda 
lēdija Patricija. Viņas pirmais īs   -
laicīgās sajūsmas paisums bija 
pāri, tomēr stāsts par Katiņas 

kapos atrasto vēstuli viņu vēl ar  -
vien turēja savā varā. Viņas izdo-
ma iztēloja lielu priežu mežu, 
dziļu kapu, pilnu satrūdējušiem 
līķiem. Un tad viena upura kaba-
tā atrodas sadzeltējusi kartīte, 
rakstīta neveiklā bērna rokrak - 
s  tā lieliem burtiem. Šādu ainu vi  -
ņa nevarēja aizmirst. Un neviens 
no viņas draugiem nekad nav par 
šo noziegumu runājis. 1943. ga  -
dā, kad vācu raidītāji šo vēsti 
svie  da pasaulē, BBC atbildēja ar 
dzēlīgiem komentāriem, no ku -
r iem varēja secināt, ka slepkava 
pats atklāj savu briesmu darbu, 
lai slēptu vaininieku.

“Es nevaru, es nevaru to visu 
izskaidrot,” runāja lēdija Kesvika, 
“tas izklausās pēc murga. Vai visa 
pasaule murgo? Arī es visus šos 
garos gadus esmu bijusi kā ap  -
māta. Kur manas acis, ka nere -
dzēju, kas notiek tepat mūsu ve  -
cajā Eiropā, kontinentā, kas visai 
pasaulei devis priekšzīmi?” Viņa 
aizklāja seju rokām, it kā gribētu 
novērsties no visiem vaininie - 
k iem. “Arī es pati esmu vainīga, 
es nekā neredzēju un nedzirdēju.   
Es akli ticēju laikrakstiem, do   mā-
dama, ka vismaz tie ir godīgi, 
sva rīgas parādības tēlojot, bet viss 
meli!”

Viņa pacēla baiļu pilnas acis 
pret sirmo apteksni. Teodozija 
stāvēja samulsusi, nezinādama, 
vai tā ir histērijas lēkme, vai sirds-
 apziņas atmošanās. Viņa pazina 
lēdijas šaudīgos garastāvokļus, 
asa ru un smieklu lēkmes, naida 
izvirdumus un laipnības brāzmas. 
Šoreiz notika kaut kas neparasts. 
Visvairāk Teodoziju pārsteidza 
paštiesātājas atklātība.

“Vēsture pa lielākai tiesai sa  -
stāv no meliem, kas ietverti iz   -
mek  lētos vārdos. Kādēļ lai šajā 
ga  dījumā būtu citādi? Vara ir 
patmīlīga, šī patmīlība dažkārt 
aiz iet līdz noziedzībai!” ierunājās 
apteksne. “Bet es vairs par to ne   -
uztraucos, kā vēža slimnieks vairs 
neuztraucas, uzzinājis par savu 
slimību. Vienīgais, ko es daru, es 
mēģinu vismaz domās šo kaiti 
apkarot. Es mēģinu ticēt, – jā, es 
pat ticu, ka rītdiena būs labāka 
nekā vakardiena.” “Bet tas nekad 
nebūs, ja nekas negrozās mūsu 
darbos un aplēsumos. Es gribu 
redzēt jūsu brāļadēlu. Kad viņš 
būs Londonā?”

“Viņš ir jau Londonā. Viņš 
ieradies, lai atvadītos. Jā, tā reiz 
1939. gadā arī viņa tēvs nāca at   -
vadīties. Viņš bija tik pārliecināts 
par Polijas uzvaru. Viņam kāda 
zīlniece bija pareģojusi laimīgu 
atgriešanos no kara lauka. Tādēļ 
nerunāsim par likteni. Tā ir tum-
ša dzelme. Jūs nezināt, kā mana 
sirds baiļojas par viņu. Česlavs 
man ir vienīgais, kas atgādina 
manu brāli. Es biju tik lepna, kad 
viņu uzņēma Oksfordā. Viņš ga -
tavo doktora darbu. Tik labprāt 
es atrunātu viņu, bet to nedrīkstu. 
Mēs nedrīkstam jauno paaudzi 
saindēt ar žēlsirdību un gļēvulī-
bu. Neviens nedrīkst pavasara 
ūdeņ iem aizsprostot ceļu. Ja arī 

mēs to darītu, ja celtu dambjus, 
dzītu pāļus un vestu akmeņus, 
pavasara ūdeņus mums neaiz -
turēt. Es pat nezinu, vai tas, kas 
tagad notiek, ir jau palu sākums 
vai tikai spēcīgāks atkusnis, ko 
at   nes dienvidrietumu vējš. Bet es 
došu Česlavam savu svētību.”

Teodozija sāka šņukstēt, lēdija 
Kesvika apkampa viņu, skūpstīja 
pieri un vaigus un glāstīja sirmos 
matus. Taču sirmgalve drīz vien 
savaldījās. Viņa nosusināja acis 
priekšautā, uzgrieza gaismu lie -
lajā kroņlukturī un atstāja istabu. 
Viņa bija pienākumu cilvēks. Rīt-
 dienas viesībām tik daudz bija vēl 
gatavojams un pošams. 

***
KAFEJNĪCA “BURVJU PAKLĀJS”

Česlavs Dombrovskis no Slona 
laukuma pazemes stacijas devās 
kājām pa Ķēniņa ielu uz kafejnī -
cu “Burvju paklājs,” kas atrodas 
pašā Čelsijas centrā. Viņš vēl bija 
satikšanās atmiņu rūgtajā varā. 
Bija smeldzīgi kā pēc bērēm, kad 
apbedīts kāds tuvs cilvēks. Nā    ka -
mo reizi, iebraucis Londonā, viņš 
vairs nesteigsies, kā parasts, strau-
 ji pukstošu sirdi uz Hampstedas 
pakalnu. Nākamo reizi, – vai vis-
pār šāda nākamā reize būs?

Česlava sejā bija iegūlies drūms 
miers. Viņš likās tik noguris, 
šķiet, visu dienu būtu kāpis kal-
nos. Kāds nespēks, kas bija spē -
cīgāks par viņa spēku, gausināja 
soļus. Brīžam Česlavam likās, ka 
viņš streipuļo. Tikai ar lielu pie -
pūli spēja noturēties virzienā, 
kurp vajadzēja iet.

Varbūt Vandai bija taisnība. 
Cilvēks dzīvo tikai vienu mūžu, 
un neviens nespēj pārveidot sa  -
vu dabu. Dvēseles tieksmes ne -
padodas ne varas, ne filozofijas 

priekšrakstiem. Gliemezis arvien 
lien, un ērglis alkst pacelties aug-
s   tu gaisā. Česlavs juta savā sirdī 
ērgļa alkas. Kā viņam tās apslāpēt, 
kā noniecināt sevi? Ja būtu tikai 
tā, kā Vanda domā, tad vēsture 
ne   pazītu ne lielos ceļotājus, ne 
lielos zinātniekus, ne apbrīno ja -
mos dēkaiņus, alķīmiķus, bur - 
v  jus, ne dzejniekus. Katrā gadsim-
tā un katrā sabiedrībā ir kāds, 
kam nepietiek ar dienišķo maizi 
un veselīgu miegu naktīs.

Ļaudis pa Ķēniņa ielu plūda 
nepārtrauktā straumē. Zaļie un 
sarkanie satiksmes uguņi mirk  - 
š   ķi  nāja acis. Mijkrēšļa zilgme jau-
 cās ar ielu laternu iedzeltenīgo 
iz   starojumu, kas cilvēku sejām 
pie šķīra līķa bālumu. Namus klā-
 ja Londonai tik raksturīga nova-
kara dūmaka, nāsīs sitās benzīna 
un dūmu smaka un parfīmu 
gaisīgās, pavedinošās strāvas.

“Sacelšanās Budapeštā iet pla -
šumā!” – Sirms bārdains laik -
rakstu pārdevējs kliboja pretī un 
vicināja rokā “Evening News” nu   -
muru. Viņa mētelis bija vaļā, plat-
 male atbīdīta pakausī, padusē 
liels žūksnis laikrakstu.

“Pirmie nemiernieku panā  ku-
mi!” sauca laikrakstu pārdevējs 
aizsmakušā balsī, kas atgādināja 
jauna gailēna dziedāšanu. Vecā 
vī    ra zilais deguns un violetās 
biez ās lūpas spīdēja. Laikrakstus 
rautin izrāva. Česlavs, ieraudzījis 
virsrakstus, paātrināja soļus. No  -
gurums pazuda. Izgaisa arī Van -
das gaišo matu apņemtā, sarau-
dā  tā un spītīgā seja, kas visu lai -
ku bija viņu pavadījusi.

“Burvju paklājā” gaida draugi, 
lai pieņemtu izšķīrējus lēmumus, 
bet viņš svārstās. Grib un nevar 
atraisīties no sīkām skumjām     
par kādu iedomātu laimi. Ir tie -
sa, Vanda ir daiļa, gudra un labi 

audzināta meitene. Katrs students 
apskaustu viņu Vandas dēļ. Taču 
Česlavs Vandai bija piedzejojis 
dau dzas īpašības, kuru viņai ne  -
piemita. Tagad iedomu tēls izgai-
sa, šodien priekšā nostājās sie -
viete, kuru interesē tikai pašas 
laime un labklājība. 

Protams, Vanda nebija vienīgā 
meitene, kas tā rīkojās. Tā varbūt 
uzvedas deviņdesmit deviņas no 
simta. Lielākā tiesa studenšu, ie   -
stājoties augstskolā, vispirms do  -
mā par savu nākamo ģimenes 
ligzdu un tikai pēc tam par zināt-
 ni, mākslu, reliģiju. Vanda nebija 
vainīga, Dievs viņu tādu bija 
radījis.

Priekšā mirkšķināja acis sarka-
nu un zilu burtu uzraksts “The 
Magic Carpet”. Česlavs pasteidzi-
 nāja soļus un vēra platas stikla 
durvis ar nerūsoša tērauda loga -
tiem, kuras veda neparastā pasau-
 lē. Piesmēķētā un kafijas tvaikiem 
piesātinātā telpā strinkšķēja ģi -
tāra un dūca balsis. Galdiņi segti 
tumši sarkanām linu segām. Tel -
pas puskrēslu apgaismoja mazas 
zilas spuldzītes uz katra galdiņa. 
Kafiju pasniedza melnās tasēs, 
dāņu cepumus uz melna porce  -
lā   na šķīvjiem. Kafejnīca ar zilo 
gais  mu atgādināja milzīgu slim-
nieku istabu. Varbūt tie arī bija 
garīgi slimi ļaudis, kas pulcējās 
šajās telpās.

Apteksnes bija tērptas šaurās 
gludi piegulošās sarkanās triko 
biksēs kā balerīnas un zaļos vil-
nas kamzoļos ar platām apkak - 
l ēm. Viņām vajadzēja izskatīties 
kā raganām, tā vismaz vēlējās pa -
 sākuma īpašnieks, melnīgsnējs 
drukns Kipras grieķis, kuplām, 
ieziestām ūsām un biezām uz -
acīm.

(Turpināts no Nr. 15)
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No redakcijas. Diskusijai, ko 
mū su laikraksta slejās risina       
pie re  dzējušais banku speciālists 
Dr. Kārlis Āboliņš (Luksemburga/
Latvija) – par banku stratēģiju, 
re   ģionālo valūtu u. c. pievienojies 
Latvijas uzņēmējs un polītiķis  
(NA) Valdis Kalnozols. Šoreiz 
publicējam viņa viedokli par to, 
kā mēs paši, Latvijas valsts pie -
derīgie, varam rīkoties, lai neļautu 
bankām sevi izmantot, varbūt     
pat – pazemot. Aicinām pieredzes 
bagātus tautiešus, kas darboju - 
š ies finanču jomā savās mītnes 
ze  mēs, pievienoties šai diskusijai. 

Latvijā vairāk nekā 200 tūkstoši 
Latvijas iedzīvotāju bijuši spiesti 
pamest mājas, ģimenes, tuvinie-
kus, lai pelnītu naudu ārzemēs. 
Vairākums šo cilvēku bijuši spies-
ti doties projām tikai tāpēc, ka 
nav spējuši atdot Latvijā bankās 
paņemtos kreditus. Atsaucoties 
uz Latvijas Komercbanku aso   ciā-
cijas datiem, 2014. gadā rezidenti 
un nerezidenti Latvijas bankās 
kopumā ir ieguldījuši vairāk nekā 
22 miljardus eiro, savukārt ban-
kas kreditos izsniegušas mazāk 
nekā 15 miljardus eiro. Kur pali-
ka vairāk nekā pieci miljardi eiro? 
Aizplūda citu valstu ekonomikas 
attīstīšanai?

Saucot lietas īstajos vārdos, 
ban ku biznesa stratēģija ir aug -

Saucot lietas īstajos vārdos...
ļošana. Savulaik Saeimā tika iz  -
virzīts priekšlikums iekļaut Sat-
versmē, ka Latvijā pamatvērtī - 
bas ir kristīgās vērtības. Bībelē, 
tāpat arī Korānā, ir skaidri un 
gaiši pateikts, ka augļošana ir 
grēks, un ir jārīkojos, lai to no -
vērstu, nevis veicinātu.

Runājot par ekonomiski liet-
derīgu un humānu saimnie ko-
šanu, manuprāt, lielisks piemērs 
ir musulmaņu radītās Šariata 
ban  kas (www.shariaban king.com). 
Tās izsniedz aizdevumu nevis 
pret ķīlu, bet, ieguldot līdzekļus 
aizdevēja projektā vai biznesā. 
Šādā veidā banka ir ieinteresēta 
sekot līdzi un rīkoties, lai projekts 
attīstītos un pelnītu, nevis vien-
kārši “izģērbt” aizdevuma saņē-
mēju.

Arī man pašam personīgi ir   
ļoti nepatīkama pieredze ar vienu 
no Latvijas vadošajām bankām – 
ar Swedbank, kuŗas klients biju 
vairāk nekā 20 gadus. Domāju, 
ka ar mūsu uzņēmumiem “Kal n-
ozols un partneri», “BKB”,      
“Ran ka K”,  “OK Būvmateriāli”, 
“Ramirent”, “Jumurdas atpūtas 
komplekss” u.c. banka ir no   pel -
nījusi vairākus simtus tūkstošu, 
iespējams, pat miljonus eiro. Taču 
es ļoti vīlos sadarbībā ar banku, 
jo situācijā, kad banka, nepildot 
savas līgumsaistības, divus ga  -
dus aizturēja kontā vairāk nekā 

200 000 eiro,  neuzskatīja par v a -
ja dzīgu atvainoties. Bankas at  -
tiek sme pret mani bija bezper -
soniska, ciniska un man kā 
uzņēmējam pazemojoša, tādēļ    
es biju spiests pieņemt lēmumu 
slēgt kontu šajā bankā.

Ko mēs, Latvijas iedzīvotāji, va -
ram darīt savā labā, lai neļautu 
bankām sevi izmantot un nereti 
pat pazemot? Manuprāt, lieliska 
alternātīva bankām ir krājaiz de -
vu sabiedrības. To darbības prin-
cips ir krietni humānāks un arī 
lietderīgāks valsts ekonomikai. 
Privātpersona, uzņēmums vai 
paš valdība, ieguldot naudu krāj-
aizdevu sabiedrībā, kļūst par tās 
paju īpašnieku. Tā kā paju īpaš-
nieki savstarpēji ir biedri, krāj-
aizdevu sabiedrība, izsniedzot 
aizdevumu, izvērtē naudas iegul-
dījuma lietderīgumu, taču ar per-
soniskāku pieeju un cilvē cī gā - 
 k  iem nosacījumiem, nevis ar  bez-
  personisku mērķi paņemt no 
cilvēka visu, ko vien ir iespējams 
paņemt.

Krājaizdevu sabiedrības veik - 
s  mīgi darbojas visā Eiropā – Vā  -
ci jā, Francijā, Italijā, Īrijā, Austrijā, 
Nīderlandē, un pieredze rāda, ka 
tās ir liels atspaids tieši reģionu 
tautsaimniecības attīstībā.

Teicams piemērs ir Īrija. Savu -
laik vairākos Īrijas reģionos taut -
saimniecības nozare bija panī-

kusi. Iedzīvotāji devās peļņā uz 
Ameriku, savukārt reģionos, no 
kuŗienes tie nāca, tika izveidotas 
krājaizdevu sabiedrības, kur ie -
dzī  votāji ieguldīja nopelnīto nau-
 du. Tieši šie ieguldījumi veici -
nāja tautsaimniecības attīstību 
konkrētajos reģionos.

Es uzskatu, ka arī Latvijai šāds 
solis būtu ekonomiski lietderīgs, 
tas veicinātu Latvijas lauku reģio-
 nu attīstību. Latvijai paraugs var 
būt arī Lietuva, kur veiksmīgi 
dar  bojas un attīstās kooperātī - 
vās krājaizdevu sabiedrības. Šādi 
fun kcionējot, tām ir lielāks spēks – 
var ieguldīt finances lielākos pro-
 jektos, izsniegt iedzīvotājiem kre-
 dītkartes, debetkartes u.c.

Latvijā krājaizdevu sabiedrību 
ir salīdzinoši ļoti maz. Pēc Lat-
vijas Kooperatīvo krājaizdevu 
sabiedrību savienības datiem, 
Latvijā darbojas 32 krājaizdevu 
sabiedrības, kuŗās ir vairāk nekā 
26 000 biedru un ir ieguldīti 
22,67 miljoni eiro. Latvijā krāj -
aiz  devu sabiedrībām nav atbal - 
s ta, acīmredzot tāpēc, ka pastāv 
spēcīga banku lobēšana.

Latvijā esošā likumdošana liedz 
krājaizdevu sabiedrībām ap  vie -
noties, lai veidotu kopīgu komer-
 santu. Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstīs darbojas kooperāci -
jas principi – vienas krājaizdevu 
sabiedrības ieguvums ir visu sa  -

biedrību kopīgs ieguvums. Tur-
pretim Latvijā katrai krājaizdevu 
sabiedrībai jāspēj savas problē-
mas risināt individuāli.

Lai Latvijā attīstītos krājaizde-
vu sabiedrības, vispirms ir nepie-
 ciešama pašu iedzīvoju spēja iz -
lemt, kur ieguldīt naudu, kā arī 
reāla rīcība. Protams, nepie cie -
šams arī atbalsts valdības līmenī 
un izmaiņas likumdošanā. Lat-
vijas Krājaizdevu apvienības ie -
rosinājums ir veikt grozījumus 
Kredītiestāžu likumā, lai Latvijā 
varētu veidot kooperatīvo ban - 
ku, kas piederētu krājaizdevu sa  -
biedrībai, kas savukārt piederētu 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
pašvaldībām.

2014. gadā Latvijā bankas 
kopumā ir nopelnījušas 311 mil -
jonus eiro. (www.bankasoc.lv/lv/
statistika/pz_aprekins.html)

Ja šī nauda būtu ieguldīta   
mums pašiem piederošā bankā, 
to varētu novirzīt Latvijas taut-
saimniecības attīstīšanai. Tāpēc 
mans ierosinājums Latvijas iedzī-
votājiem – pašiem veidojot krāj -
aizdevu sabiedrības, ieguldīt un 
uzkrāt tajās naudu un aicināt po -
 lītiķus mainīt likumdošanu, lai 
dotu iespēju krājaizdevu sabied-
rībām attīstīties.

Tā ir mūsu iespēja panākt, lai 
nauda paliktu tepat – Latvijā, tā -
dējādi ceļot  valsts labklājību.

Ebrēju īpašumu restitūcijas 
jautājums “uzpeld” ik pa laikam, 
un tas nav nejauši. Šoreiz Ebrēju 
draudžu un kopienu padomes, 
kā arī polītiķu aktīvitāte sākās 
pirms ASV īpašā sūtņa holokaus-
ta jautājumos Nikolasa Dīna vi   -
z ītes Latvijā. Iepriekš mūsu valstī 
jau vismaz trīs reizes pabijis sūt -
nis Duglass Deividsons. Pirms 
Dīna vizītes Ārlietu ministrija 
paguva izstrādāt un iesniegt Sa  -
eimai piecus likumprojektus par 
dažu ēku nodošanu Ebrēju drau-
džu un kopienu padomes īpa-
šumā, kas ebrēju organizācijām 
un biedrībām piederēja pirms 
Otrā pasaules kaŗa. To skaitā ir 
bijusī ebrēju skola Rīgā, Abrenes 
ielā 2, bijusī ebrēju reliģiskā sko-
la, tagad Finanču ministrijas īpa-
šums Ernesta Birznieka-Upīša 
ielā 12, bijusī ebrēju slimo kop -
šanas biedrība Ludzas ielā 25, kā 
arī bijušās sinagogas Jūrmalā un 
Kandavā. Likumprojekti ir no -
doti Saeimas Ārlietu komisijai, 
un tās priekšsēdis Ojārs Kalniņš  
apgalvoja, ka ebrēju īpašumu 
restitūcija, par ko atbild viņa va -
dītā komisija, risināšoties ilgsto-
ši, jo ir daudz neskaidru jautā-
jumu. “Tas jādara taisnīgi un 
tau  tai saprotami, palēnām un 
sistēmatiski jāizpētī visi aiz  -
sprie dumi un argumentācijas,” 
sacīja Kalniņš.

Turpretī Ebrēju draudžu un 
kopienu padomes priekšsēža 
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vietnieks Dmitrijs Krupņikovs, 
kuŗš piedalās Saeimas Ārlietu 
komisijas sēdēs, vēlas, lai ebrēju 
īpašumu lietu atrisinātu vienā 
piegājienā, nevelkot garumā. Un 
“viens piegājiens” nozīmētu to, ka 
nespriestu vis par pieciem īpa-
šumiem, par kuŗiem jau sagata-
voti likumprojekti, bet gan par 
275 īpašumiem. D. Krupņikovs: 
“Mēs tos gribam izvērtēt un 
vienreiz šai lietai pielikt punktu. 
Kopā ar Saeimas deputātiem un 
juristiem vajadzētu apsēsties pie 
viena galda un vienoties – ja nav 
iespējams atdot īpašumus, tad 
varētu atlīdzināt to kadastrālo 
vērtību. Ja agrāk bija runa par 45 
miljoniem eiro, tad patlaban tā 
summa ir krietni mazāka, jo no 
saraksta ir izņemti tie īpašumi, 
kuŗi pieder privātpersonām.”

Krupņikovs iesaka Latvijā vei -
dot  ebrēju atbalsta fondu – līdzī-
gu kā Kultūrkapitāla fonds. Nau-
da atrastos Valsts kasē, un to 
pār  raudzītu Finanču ministrija. 
Des mit gadu gaŗumā valsts ie  -
skaitītu noteiktu naudas sum -
mu kā atlīdzību par zaudētajiem 
īpašumiem. Jāpiebilst gan, ka 
pirms četriem gadiem ASV īpa -
š ais sūtnis holokausta jautājumos 
Duglass Deividsons pēc Saeimas 
Ārlietu komisijas sēdes žurnālis-
tiem izteicis savu viedokli, ka 
ebrēju kopienai ir jāatdod holo-
kausta laikā atņemtie īpašumi, 
nevis jāatmaksā nauda. Arī Ni  -

kolass Dīns savas vizītes laikā 
neko nav bildis  par naudas iz -
mak sāšanu, vien pozitīvi novēr-
tējis likumprojektus, kas vērsti 
uz piecu īpašumu atdošanu.

Taču šī lieta nav tik vienkār -  
ša, kā, no malas raugoties, šķiet 
augs  tajiem ārvalstu viesiem. Iz -
rādās, ka Ebrēju draudžu un ko -
pienu padome nepārstāv visus 
Latvijā dzīvojošos ebrējus, kaut 
gan sevi deklarē par “ebrēju re  -
liģisko centru Latvijā”. Turklāt 
no  rāda, ka ir “Rīgas ebrēju drau-
dzes, kas pastāvēja līdz 1940. ga -
dam, tiesību un saistību pārņē-
mēja”. Šī rīcība izriet no Aigara 
Kalvīša valdības laikā pieņemtā 
Rīgas ebrēju reliģiskās draudzes 
likuma, ar kuŗu īpašs statuss pie-
šķirts tikai vienai ebrēju reliģis -
kajai organizācijai. Bet Latvijas 
Ebrēju draudžu un kopienu 
padomei ir piešķirts īpašs, reli-
ģisko draudžu savienībai pielī-
dzinošs statuss. Tas  gan ir pret-
runā ar Satversmi un Reliģisko 
organizāciju likumu. Latvijā ir 
arī rabīna Menahema Barkaha -
na vadītā Rīgas un Latvijas ebrēju 
reliģiskā draudze un biedrība 
Šamir, bet tā neietilpst Latvijas 
Ebrēju draudžu un kopienu pa -
domē. Šamir ieskatā padomei 
nav juridiska pamata pretendēt 
uz visiem ebreju īpašumiem. Šī 
draudze nav lūgusi ārvalstu pār-
stāvjiem vai kādām starptau  tis-
kajām organizācijām izdarīt 

spie dienu uz Latvijas valdību. 
Advokāts Aldis Alliks, kuŗš vai-
rāk nekā divdesmit gadus no -
darbojas ar īpašumu denacio-
nalizāciju un kuŗš ir Šamir juri -
diskais padomnieks, norādīja,   
ka Latvijas Republikas likumi un 
tiesu prakse nekad nav atzinusi 
pēc Latvijas neatkarības atjau  no-
šanas dibinātu sabiedrisku un 
reliģisku organizāciju tiesības, 
pašpasludinot sevi par to sabied-
risko un reliģisko organizāciju 
tie sību un saistību pārņēmējiem, 
kas pastāvēja līdz Latvijas oku-
pācijai 1940. gadā. De iure un de 
facto par tādām var kļūt tikai   
tad, ja šāds fakts tiek atzīts no 
valsts puses.

“Uzskatu, ka ir jāpārskata li -
kuma atbilstība faktiskajai reāli-
tātei. Ar visu pietāti pret jebkuru 
konfesiju, man tomēr  īsti “nerī-
mējas” kopā, ka šī ietekmīgā cil-
vēku grupa, ko vada viens no 
Latvijas turīgākajiem cilvēkiem 
Arkādijs Sucharenko, uzskata, ka 
rabīns Menahems Barkahans ir 
mazāks ebrējs nekā viņi,” sacīja 
advokāts Alliks.

Viņš uzsvēra, ka patlaban, ap -
spriežot īpašumu restitūciju, 
vairs netiek runāts par kādām 
kompensācijām, bet atlīdzību; 
tiek runāts nevis par īpašumu 
atgūšanu, bet gan par piešķirša-
nu. “Juristus interesē, kāds ir 
atlīdzības juridiskais pamats?   
Vai polītiskā griba var būt juri-

diskās atlīdzības pamats? Ko 
teiks pārējās nacionālās mino -
ritātes?” vaicā Alliks un atzīst,      
ka īpašumu pārmantojamības 
prob lēma valstī nav līdz galam 
atrisināta. Gan okupācijas laika 
Civīlkodekss, gan arī pašreizējais 
Civīllikums paredz – ja nav man-
tinieku, jo visi gājuši bojā, tad 
neviens juridiski uz īpašumu 
nevar pretendēt – īpašums  pie-
der valstij.

A. Alliks: “Latvijas valstij nav 
ne morāla, ne juridiska pienā -
kuma atdot ebrēju organizācijām 
īpašumus, var būt runa tikai par 
Latvijas valsts labas gribas žestu, 
turklāt šim labdabīgajam žestam 
jānāk brīvi.” Viņš ir nepatīkami 
pārsteigts, ka no holokausta viens 
otrs mēģina taisīt biznesu, iedzī-
voties no savas tautas ciešanām, 
bet citi, kas te ierodas no ārval - 
s tīm, piemēram, Jefraims Zurofs 
un viņa domubiedri – Krievijas 
propagandas upuri – stāsta, ka 
Latvijā  atdzimst nacisms.

ASV īpašais sūtnis holokausta 
jautājumos Dīns savas vizītes lai -
kā apmeklēja ne tikai valdības va   -
dītājas biroju, Saeimu un ti k ās ar 
Ebrēju draudžu un kopienu pa   -
domi, bet arī viesojās pie Šamir, 
lai pārrunātu restitūci jas jautā -
jumu, kā arī apmeklētu Rīgas 
geto un Latvijas Holokaus ta mū   -
zeju, kuŗš tapis pēc rabīna ini  cia -
tīvas. Viņš solīja atgriezties Lat-
vijā jūnijā, lai turpinātu diskusijas.

VALDIS
KALNOZOLS
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

N OVA D U  Z I ŅA S

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 15) atrisinājums
Līmeniski.  1. Rozītis. 6. Cie-

lava. 10. Urāla. 11. Vel  dzēt. 12. 
Rieksts. 13. Apiss. 14. Ērtas. 15. 
Annus. 16. Korsika. 20. Apse. 23. 

Maks. 25. Nododas. 26. Hobijs. 
27. Tī   rums. 28. Analīze. 29. Pase. 
31. Alts. 34. Atspere. 36. Dāvāt. 38. 
Atrok. 39. Panda. 41. Nelieši. 42. 
Karmena. 43. Lūkot. 44. Staļins. 
45. Satvert.

Stateniski.  1. Rivjēra. 2. Zalktis. 
3. Tezes. 4. Suta. 5. Pāvils. 6. Cars. 
7. Efeja. 8. Alsunga. 9. Apsēsts. 16. 
Kansasa. 17. Redzams. 18. Iedzīve. 
19. Austere. 21. Proza. 22. Elite. 
23. Marka. 24. Kampt. 29. Pedants. 
30. Sevilja. 32. Lornete. 33. Sakļaut. 
35. Pānika. 37. Treji. 38. Aurot. 39. 
Pils. 40. Akts.

Līmeniski.  1. Peldēšanas stils. 
4. Inertā gāze. 6. Senlaicīga fran  -
ču deja. 7. Novada centrs Latvijā. 
8. Lieta, parādība, kā palieka no 
seniem laikiem. 10. Augi, kuŗiem 
ir sulīgas lapas vai stublāji (aug 
sausās vietās). 13. Skatuves māk -
s   liniece. 15. Mechanikas nozare. 
17. Lielīšanās ar īstenībā neeso  -
š  iem spēkiem un līdzekļiem. 19. 
Uzņēmuma vadītājs. 20. Elek - 
t ris  kās mašīnas enkura daļa. 22. 

Līliju dzimtas augs (lapu sulu 
izmanto medicīnā). 23. Speciāla 
krava kuģī tā gaitas stabilizēša-
nai. 26. Taisnleņķa trijstūŗa tais-
nā leņķa malas. 29. Ierīce radio -
aparātos. 30. Lielupes pieteka. 
31. Magnētiskā lauka intensitā -
tes mērvienība. 32. Nervu šūna 
ar visiem tās izaugumiem. 33. Su -
ņu šķirne. 34. Rotaļlieta (sar. val.).

Stateniski.  1. Stutēt. 2. Vieta, 
kur notiek izrāde. 3. Vienas plak-

 nes taisnes, kas nekrustojas. 4. 
Nepaklausīgs. 5. Nepatīkami, 
ne   vēlami cilvēki (nievājoši). 7. 
Sa  griezti un izžāvēti kokosriek-
stu kodoli. 9. Mēraparāta ci  - 
p  arnīca. 11. Kvarca stikla šķirne 
(lieto laborātorijās trauku iz   -
gatavošanai). 12. Indīgs zirnek-
lis. 14. Lie  tu  viešu rakstnieks, 
sabied  riskais darbinieks (1858-
1899). 16. Untums. 17. Mjan    mas 
agrākais nosaukums. 18. Zivs, 
no kuŗas ikriem ga  tavo melno 
kaviāru. 21. Redakcijas dar-
binieks. 23. Vācu zoologs (1829-
1884). 24. Latviešu aktieris 
(1929-1995). 25. Nelegāls, pret-
tiesisks. 26. Zobu slimība. 27. 
Sēne ar bumbuļveida augļķer-
meni, kas attīstās augsnē. 28. 
Sena tilpuma mērvienība. 

Šā gada 22. martā Aizputes    
au   tonomā evaņģēliski luteriskā 
drau dze pieņēmusi vēsturisku 
lēmumu: tā savā pilnsapulcē      
balsojot izteica vēlēšanos pie  vie  -
noties Latvijas Evaņģēliski lute -
riskajai baznīcai ārpus Latvijas 
(LELBĀL). No 94 draudzes lo -
cekļiem pilnsapulcē piedalījās 52 
draudzes locekļi. 27 draudzes lo -
 cekļi bija pilnvarojuši kādu no   
52 draudzes locekļiem pārstāvēt 
sevi ar rakstisku pilnvaru.

Balsojuma rezultāti par iestā -
šanos LELBĀL:

“Par” – 77.
“Pret” – 0.
“Atturas” – 2.

Ko nozīmēs šis balsojums?
Pirmkārt, to, ka mūsu draudze, 

kas Aizputē darbojas nepārtrauk-
ti kopš 16. gadsimta, ir pirmā no 
vairāk nekā 300 Latvijas luterā -
ņu draudzēm, kura skaidri pasaka, 
ka vēlas palikt pie sinodālas (de  -
mokrātiskas) baznīcas iekār tas.

Otrkārt, to, ka mūsu draudzes 
pamats ir tas pats, kas citiem lu -
terāņiem visā pasaulē. Mēs sevi 
saredzam kā tiltu ar baltvācie -  
š iem, kuru saknes mūsu apkaimē 
ir jūtamas. Mēs esam atvērti un 
saprotoši pret tiem mūsu tau -
tiešiem, kuri ir spiesti šobrīd dzī-
 vot Anglijā, Vācijā, Dānijā un 
citur ekonomiskās situācijas dēļ.

Aizputes draudze pievienojas LELBĀL
Treškārt, to, ka kristības, ie   -

svētības, kas notiek mūsu drau -
dzē, iegūst atzīšanu un pieeju      
pie dievgalda visās LELB un 
LELBĀL draudzēs. Pievienojo-
ties LELBĀL, mūsu draudzes 
locekļiem paveras iespējas ieiet 
arī anglikāņu baznīcās visā pa  -
saulē. Ar iestāšanos LELBĀL mēs 
iegūstam draugus (brāļus un mā -
s  as) Pasaules Luterāņu fede  rācijā, 

kura apvieno sevī vairāk par 54 
miljoniem ticīgo.

Ceturtkārt, to, ka mūsu drau -
dze laikam ir pirmā luterāņu 
draudze Latvijas territorijā, kura 
pēc valsts neatkarības atgūšanas 
vēlas atjaunot 1928. gada baznī-
cas satversmi, līdz ar to atjaunot 
sinodālo (demokrātisko) baz nī -
cas uzbūvi, kuru pārtrauca PSRS 
veiktā okupācija 1940. gadā.

No kreisās: Aizputes draudzes mācītājs Varis Bitenieks, māc.
Guntars Rēboks, LELBĀL prāvests Klāvs Bērziņš

Viļakas novada mūzejā no 7. aprīļa skatāma novadnieka orni-
tologa Eduarda Spravnika (1911-1993) no Toronto  putnu olu 
kollekcijas izstāde – ar 636 putnu olām no 130 Latvijas un eksotisko 
putnu sugām. Izstādes atklāšanā piedalījās Ed. Spravnika ģimenes 
radinieks Ģirts Valdis Kristovskis, kurš pastāstīja par unikālās kol -  
l  ekcijas, kas no 1974. līdz 2014. gada vasarai atradās Latviešu cent   rā 
Toronto, autoru un viņa dzīves gājumu. Tas aprāvās 1993. gada 29. 
janvārī Toronto. Pateicoties Ed. Spravnika dzīvesbiedrei Veltai 
Spravniks, meitai Baibai Finlayson, mazdēlam Džeisonam Jarrel,       
Ģ. V. Kristovskim, Viļakas novada domes vadībai un mūzejam ar 
koll  ekciju ir iespējams iepazīties ikvienam interesentam. 

Daugavpilī 9. aprīlī darba vīzītē ieradās jaunais Kanadas vēst-
nieks Alēns Osērs (H.E. Mr Alain Hausser), kurš darbam Latvijā 
akreditēts pirms diviem mēnešiem. Izsmeļošu informāciju par pil -
sētu viņam sniedza Daugavpils domes priekšsēdis Jānis Lāčplēsis. 
Vēstnieks apmeklēja Daugavpils Universitāti, Marka Rotko mākslas 
centru un ebrēju mūzeju Daugavpils sinagogā. Viņa ieskatā starp 
Kanadu un ES darbojas ekonomiskās sadarbības līgums, kas varētu  
sekmēt biznesa kontaktus. Starp Latviju un Kanadu nav vīzu režīma. 
Latvija veiksmīgi vadot prezidentūru ES Padomē, tāpēc arī citu vals  tu 
uzņēmēji pievērš īpašu uzmanību notiekošajiem procesiem Latvijā.

Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžā, viesojās Somijas Repub-
likas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas direktors pulkve-
dis Pasi Tolvanen, Izglītības un plānošanas nodaļas vadītājs pulk -
vež  leitnants Urpo Riissanen un Izglītības koordinātore Jaana Suur-
has ko. Viņi iepazinās ar kolledžas mācību darbu un technisko 
nodrošinājumu, kā arī apmeklēja Austrumu robežas struktūrvienī-
bas: Valsts robežsardzes (VRS) Ludzas pārvaldes Terechovas I katē -
go rijas robežkontroles punktu, Pasienes robežapsardzības nodaļu  
un VRS Aviācijas pārvaldi. Tika pārrunātas arī turpmākās sadarbī-
bas iespējas – šogad decembrī kolledžas īstenotā NORDPLUS pro-
jekta “Aktuālitātes robežuzraudzības pasākumu veikšanā“ aktīvitā tes 
Somijā.

Iebraucot kūrortpilsētā Jūrmalā, no 1. aprīļa līdz 30. septem-
brim jāmaksā nodeva - 2 eiro. Elektromobiļiem un transportlīdzek-
lim, kas pārvadā fiziskas personas ar ārsta nosūtījumu uz Jūrmalas 
ārstniecības iestādēm, tā ir bez maksas. Caurlaižu iegādes punktos 
darbojas 15 nodevas maksas termināļi – 8 var norēķināties ar bankas 
maksājumu kartēm, 7 – skaidrā naudā ar monētām. Nodevu par ie -
 braukšanu Jūrmalā var samaksāt arī ar īsziņas vai mobilās aplikāci -
jas starpniecību, izmantojot “Mobilly“ pakalpojumu. Iebraukšanas 
mak   sa Jūrmalā noteikta no 1996. gada. Ieņēmumi  no iebraukšanas 
nodevas tiek izlietoti tranzīta satiksmes ierobežošanai, tūrisma un 
kūrorta attīstībai, vides un kultūras pieminekļu aizsardzībai.

Par godu Jelgavas 750. jubilejai nesen AS “Latvijas pasts“ izde-
vis īpašu pastmarku. Mākslinieks Ģ. Grīva uz tās košās krāsās at  -
tēlojis stilizētu Jelgavas pilsētas kontūru. Pastmarkas nominālvērtība 
ir 1,71 eiro, kas atbilst ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanai uz 
jeb   kuru no ES valsti. No aprīļa tūristu iecienītajā Jelgavas Svētās Trīs-
 vienības baznīcas tornī ir iespējams iegādāties arī pastmarkas “Šoko 
Pasts“ šokolādes pastkartes nosūtīšanai. Tajā ir iepakota 100 gramu 
šokolādes tāfelīte ar Jelgavas attēliem, uz kuras var uzrakstīt svei-
cienu vai apsveikumu.

Jelgavas novadā viesojās 15 polītikas speciālitātē studējoši 
jaunieši no Ukrainas. Viņi tikās ar  novada domes vadību, deputā-
t  iem, iepazinās ar pašvaldības darbu, lai uz vienas konkrētās paš   -
valdības piemēra izzinātu procesus Latvijas polītikā, gan Eiropas 
Savienības (ES) financējuma piesaisti. Viesi tika iepazīstināti ar jau 
īstenotajiem ES projektiem – Staļģenes sporta halli, izglītības, kul -
tūras un sporta centriem “Līdumi“ un “Jaunlīdumi“ un citiem ob -
jektiem. Novada dome jau iepriekš sadarbojusies ar vairākām Uk -
rainas pašvaldībām. Vēl nesen uzņēma kaŗadarbībā cietušo bērnus.

Latvijā 25. aprīlī no plkst. 9 līdz 15 vienlaikus visā valstī notiks 
Lielā talka.  Paredzētās uzkopšanas vietas lūgums reģistrēt līdz 20. 
aprīlim mājaslapā talkas.lv. Jau sagādāti 300 000 atkritumu savākša-
nas maisi zilā krāsā, kas tiks izsniegti talku koordinatoriem visos 
reģionos. Katra pašvaldība tālāk gādās, lai tie pēc talkas nonāktu 
atkritumu uzglabāšanas poligonos.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
Laikraksta 14. numurā krustvārdu mīklas uzdevumā līmeniski 9. jau  tā   jums 
ir šāds: 9. Dabas un auglības dievietes grieķu mītoloģijā. (Atb ilde: Nimfas)  
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Nesen iznācis vēsturiskās ģenerāļa Oskara 
Dankera grāmatas "Lai vēsture spriež 
tiesu" otrais izdevums par O. Dankera 
darbu kā pirmam ģenerāldirektoram  
Latvijas pašpārvaldē zem vācu okupācijas 
Otrā pasaules kaŗa laikā. Oriģinālais 
pirmā izdevuma saturs (publicēts 1965.g.) 
ar jaunpieliktiem dokumentu 
papildinājumiem, ieskaitot foto, ar 
personīgiem dokumentiem un Latvijas 
pašpārvaldes sēžu protokolu izvilkumiem 
sakarā ar Latviešu leģiona dibināšanu un 
vēlāk, tuvu kaŗa beigām Vācijā ar 

Nacionālo komitejas – pagaidvaldības iesākumu. Latviešu valodā ar 
vairākiem dokumentiem vācu valodā. Grāmatu "paperback",
6x9 collas lielumā ar 353 lappusēm, var pasūtīt tīmeklī par USD 19.95 
tieši no lulu.com meklējot "Lai vēsture spriež tiesu by Oskar Dankers". 

Lauku teritoriju kopšana un 
uzturēšana atbilstoši MK no -
teikumiem Nr.635.
Tālr.: 22154364

Nomā vai pērk zemi laukos. 
Tālr.: 22154364

Pērk mežus, cirsmas.
Tālr.: 29235165

Ārzemju lauksaimniecības 
tehnikas ģenerātoru, starteru 
remonts. Tālr.: 29511011

PAKALPOJUMI VĒLAS ĪRĒT

PĒRK

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts gunita@amg-eksports.lv

PĀRDOD ZEMES GABALUS
INDIVIDUĀLAI APBŪVEI
Rīgas rajona Sējas novada Murjāņos,

netālu no Gaujas. Pārdošanā pieci blakus esoši zemes 
gabali platībā no 2152 m2 līdz 5741 m2. Katrs zemes 

gabals Zemesgrāmatā reģistrēts atsevišķi.
Cena 6 līdz 7 EUR kvadrātmetrā.

Kontakti: evalds.binders@inbox.lv
tālrunis (+371) 29557639

Izīrējam māju Gaŗezera 
krastā ar skaistu pludmali. 
Mājai ir 3 guļamistabas un 
var izguldināt 8 personas. 

Īres maksa no 15. jūnija līdz 
15. septembrim ir $1,500.00 
par nedēļu. Ieinteresētie var 

zvanīt Inārai Blumbergs, 
(847)832-0933,

e-pasts gblumb@aol.com
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(Turpināts 19. lpp.)

Radi un līdzjutēji no Boŗa 
Mangolda atvadījās š.g. 27. martā 
Olivēra bēŗu namā, Mančesterā 
Ņudžersijā. Pēc mācītājas Ievas 
Pušmucānes-Kineyko diev vār-
diem ap simt bērinieku klātbūtnē 
aizgājēja darbību un devumu 
latviešu sabiedrībā daudzināja 
organizāciju pārstāvji un tuvākie 

Boris Mangolds aizgājis
OJĀRS CELLE

ar mazo dēlu atgriezās neat ka-
rīgajā Latvijā un apmetās Jelgavā. 
Viņa strādāja par dziedāšanas 
skolotāju, bet apstākļi bija grūti.

Boris sāka skolas gaitas Jelgavas 
vācu skolā, pēc tam valsts tech-
nikumā, kur beidz Pasta-tele-
grafa nodaļu 1938. gadā. 1939. ga -
dā Boris iestājas Latvijas armijā 

3. Jelgavas kāj-
nieku pulkā, 
iegūstot Sakaru 
rotas kaprāļa 
pakāpi. Viņš 
turpina mācī-
ties Sakaru ba -
tal jona instruk-
toru kursos, ra -
diotelegrafista 
speciālitātē.

Kad Latvijā 
ienāca krievi, 
Boris atstāj ar -
miju un iestājas 
darbā savā pro-
fesijā, kļūstot 
par 1. šķiras 
darbvedi Pasta 
telegrafa de   par-
tamentā.

1941. gadā 
viņš iepazīstas 
ar Ilgu Daigu, 
daiļu Latvijas 
Sarkanā krusta 
māsu skolas Rī -
gā audzēkni, ar 
kuŗu apprecas 

1942. gada septembrī. Boris tur-
pina izglītību blakus darbam 
vācu kaŗaflotes elektronisko darb-
nīcu nodaļā Rīgā un iestājas Lat-
  vijas Universitātes mechānikas 
fakultātē.

1943. gadā, saņemot vācu mobi-
lizācijas pavēli, viņam izdodas ie -
kļūt vācu pārņemtajā Dzelzceļu 
pārvaldē, elektroniskajā darbnīcā. 
Septembrī Mangoldu ģimenē pie -

dzimst meitiņa Rūta.
1944. gada straujo pārmaiņu 

laikā, kad Latvijā iebrūk Sarkan-
armija, Boris iesaistās ļoti bīstamā 
un dēkainā pasākumā – radiosa-
karu iesākšanā un uzturēšanā ar 
Zviedriju, ko izveido Latvijas Na -
cionālā padome kopā ar kurelie-
šiem. Izvairoties no vācu peilsta-
ciju kontroles, Boris un viņa ra -
diotelegrafistu kollēgas uztur ra -
dio sakarus ar sabiedrotajiem 
neitrālajā Zviedrijā. Darbs ir ļoti 
bīstams un riskants, tas jāveic no 
dažādām vietām Latvijā, katru 
reizi ļoti īsā laika posmā, lai iz  vai -
rītos no vācu peilētāju izsekošanas.

1944. gada septembrī ģenerālis 
Kurelis kapteiņa Upelnieka klāt-
būtnē  Borim pateicas par paveikto 
darbu un saka, ka viņam ar ģi -
meni ir laiks doties uz Zviedriju. 
Grūtos apstākļos Mangoldi ar 
mazo meiteni pavada piecas die-
nas Vārves jūrmalas tuvējās prie-
dēs, līdz zvejnieku laiva “Gulbis” 
viņus uzņem un 14 stundu ilgā 
braucienā nogādā līdz Gotlandes 
salai, kur zviedru kaŗakuģis viņus 
aizved uz Slites ostu.

Zviedrijā B. Mangolds strādā 
par techniķi, bet jau drīz iesaistās 
amerikāņu pretizlūkošanas die -
nestā par radiotelegrafistu, vēlāk 
arī Zviedrijas aizsardzības sakaru 
dienestā. Kad aug draudi bēgļu 
izdošanai krieviem, ar amerikāņu 
palīdzību Mangoldu ģimene sa -
ņem vīzu izceļošanai uz ASV, kur 
nonāk 1948. gada novembrī ar 
kuģi “Stockholm”. Viņi iegūst 
ASV pavalstniecību 1954. gadā.

Ģimene apmetas Ņudžersijā. 
1950. gadā piedzimst dēls Arnis. 
Boris iegūst darbu televīzijas 
daļu rūpnīcā. Tiecoties sasniegt 
vairāk savā profesijā, Boris pa -
kāpeniski un mērķtiecīgi papla-
šina savas zināšanas un pāriet 

strādāt uz  RCA Space Center. Šī 
firma palīdz Borim izglītoties 
tālāk, vispirms Fairleigh Dickin-
son universitātē Tīnekā (Teaneck), 
kuŗu viņš beidz 1972. gadā 53 
gadu vecumā ar magnum cum 
laude Bachelor of Science gradu 
fizikā. Drīz viņš tam pievieno 
maģistra gradu datorzinātnēs. Pa -
rallēli viņš noliek radio amatieŗa 
eksāmenu, iegūst licensi WA2HIR 
(vēlāk Lankesterā, Pensilvānijā, 
WB3DYN), pats uzbūvē savu raid-
staciju un sazinās ar visu pasauli.

Darbu RCA Boris uzskata par 
savas karjēras vērtīgāko posmu. 
Šajā laikā ASV sacenšas ar krieviem, 
kuŗš pirmais nokļūs uz Mēness. 
Viņš no RCA darbojas American 
Standards Association komitejās 
vibrācijas mērījumu standartu 
izveidošanā, kā arī lasa RCA 
vārdā referātus ASV Aizsardzības 
ministrijas starptautiskos sim-
pozijos Losandželosā, Bostonā, 
Vašingtonā un citur.

RCA polītikai mainoties, Bori 
pārceļ uz RCA Picture Tube Di -
vision, sākumā Harrisonā, tad 
Edisonā un beidzot Lankasterā, 
Pensilvānijā, kur Boris, līdz aiz-
iešanai pensijā 1985. gadā, strā-
dā par divīzijas datortīklu or -
gani zātoru un pārzini.

Pēc sirds operācijas 1996. ga -
dā, financiālu apsvērumu dēļ, 
Boris un Ilga atstāj iemīļoto 
Lankeste ru un pārceļas uz Leik-
hurstu (Lakehurst) Ņudžersijā.

Boŗa iemīļotais hobijs bija 
māk slas fotografija, ar ko viņš 
no  darbojās pilnu laiku, būdams 
pensijā. Viņš piedalījās daudzās 
izstādēs, bieži iegūstot augstāko 
atzinību. Viņš piedalījās arī Lat-
vijas foto mākslas izstādēs. 
Divas viņa fotografijas atrod 
vietu Lat vijas mākslas mūzejā. 
Viņš bija dalībnieks Amerikas 

latviešu mākslinieku apvienībā 
(ALMA), strādāja tās revīzijas 
komisijā.

Latvijas barikāžu dienās Boris 
Millersvilles universitātes uz  de-
vumā dodas uz Rīgu un atgrie-
žas ar latviešu autoru mākslas 
fotografiju klāstu. Daudzas no 
tām ir okupācijas laiku pagrīdes 
darbi. Boris lasa Mākslas Aka-
dēmijā Rīgā divus referātus par 
foto mākslas vēsturi Rietumu 
pasaulē. No Latvijas uz ASV 
atvesto fotografiju klāstu viņš  
veido izstādi “Stepping out of 
Line” Millersvilles universitātē 
un vēl četrās mākslas galerijās 
Austrumkrastā.

Boris enerģiski palīdzēja Lat-
vijas fotografiem ar panāku-
miem izstādīties ārzemēs. Viņš 
savāca ziedojumus, lai Rīgas 
Foto mūzejam iegādātu mo -
dernu datora iekārtu un slīdīšu 
projektoru.

Līdz pat pilngadībai Boris ar 
lielu sajūsmu bija darbojies 6. 
Jūŗas skautu vienībā Jelgavā. 
Arī Amerikā viņš ar lieliem 
panākumiem dabojās skautis-
ma kustībā. Dēls Arnis ir iegu-
vis skauta Ērgļa pakāpi.

Kad 1994. gadā Boŗa draugs, 
sirmais fotografs Augusts Upī-
tis, meklē padomu, ko iesākt ar 
atstātajām mājām Gulbenē, 
Boris ieteic tās dāvināt Latvijas 
skautu centrālajai organizācijai. 
Boris nokārto šo dāvināšanas 
procesu un jūtas gadarīts, ka 
varējis mazliet atlīdzināt skau-
tiem par visu labo, ko viņš un 
dēls Arnis organizācijas morālā 
vadībā dzīvē ieguvuši.

Atvadoties Boris rakstījis:
„Tur, tālajās pļavās, kur atmi-

ņas zied,
Tur atkal mani satiksiet.”

S A R Ī K O J U M I

draugi. Viņi noklausījās B. Man-
golda paša veidoto dzīves stāstu. 
Boris Mangolds dzimis 1919. ga -
da 29. jūnijā, bet no šīs zemes 
šķīrās 2015. gada 22. martā. Dzi-
mis Jekaterinburgā, Krievijā, re -
volūcijas juku laikā, kur viņa tēvs 
strādāja par ģeologu Urālu dzelz-
ceļu attīstībā. Tēvs pazuda revo-
lūcijas juku virpulī, bet māte, 
Pēterburgā izglītota dziedātāja, 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. 

dr. Sabiedrisko notikumu ēkā 
(30623 W 12 Mile Rd, Farmington 
Hills MI 48334)

18. aprīlī lietoto mantu tir-
dziņš.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpās (531 North 7th St)
18. aprīlī 16:00 biedrības mē  neš-

sapulce. Pēc tam aicinām biedrus 
apmeklēt Biedrības īrnieka Ego-
Po teātra izrādi ’’The Hairy Ape’’. 
Izrāde sāksies 20:00 un FBLB 
biedriem būs iespēja pirkt biļetes 
par pazeminātu cenu. Info: Laila 
Gansert, tālr.: 856-905-7543.

5. maijā 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes zi -
ņojumi, nākotnes darbība un 
Latviešu Palīdzības fonda dar-
binieku informācija par apdro ši-
nāšanos fondā. Saiets beigsies ar 
dzimumdienu svinēšanu pie ka -
fijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

KALAMAZŪ
25. aprīlī, pulksten 14.00, Ka -

lamazū latviešu centrā godināsim 
šogad februārī mūžībā aizgājušo 
koŗdiriģenu Robertu Zuiku, sa -
nākot uz R. Zuikas piemiņas pa -
sākumu „Dziedot dzimu, dziedot 
augu, dziedot mūžu nodzīvoju”. 
Vienosimies dziesmās, kas R. 
Zuikam bijušas dārgas, ieklau sī-
simies viņa bagātajā dzīves stāstā 
un kopīgā dziesmā apliecināsim, 
ka dziesmai ir spēks. Pēc pa  sā-
kuma būs sadraudzības laiks ar 
vīnu un uzkodām. Pasākumu 
rīko Kalamazū draudze kopā ar 
latviešu biedrību un mūzikas 
draugu atbalstu Vidienes apkai mē.

MASAČŪSETA
Labyrinth Choir CD koncerts 

The Hearth of Music
Profesionālais koris dziedās 

dziesmas no pirmā CD: Brahms, 
Ellington, Dambis; arī Ešen -
valda dziesma „Zvaigznes”. Koŗa 
vadītāja Dr. Anita Kuprisa; korī 
dzied Mārtiņš Aldiņš un Krisīte 
Skare.

Notiks 3 koncerti, katrs atse-
višķā vietā. Biļetes pie ieejas: $20/
pens.,stud. $15. CD varēs nopirkt 
par $15.

25. aprīlī 19:30 St.John the 
Evangelist baznīcā (9 Glen Rd, 
Wellesley, MA).

26. aprīlī 16:00 First Parish (7 
Harrington Rd, Lexington, MA). 
The Hearth of Music. Ieeja $20; 
ziedojums mūzikas programmai.

3. maijā 19:30 Trimdas draudze 
(58 irving St, Brookline, MA)

Info: www.labyrinthchoir.org/ 
  508-482-2453, labyrinthchoir@
gmail.com 

MINEAOLE (MN)
Minneapolis St. Paulas latviešu 

dievnamā (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN)

26. aprīlī 12:30 koncerts SA -
NOŠS KOKS-pavasaris dzejā un 
mūzikā. Arista ARISTA (flauta), 
Kristne GRIFFIN (klavieres). 
Rīko Minesotas Latviešu kon -
certapvienība sadarbībā ar Lat-
viešu kultūras biedrību TILTS.

SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center (6415 

State St, Saginaw MI )
18. aprīlī  17:00 Saginavas Lat-

viešu kluba gadskārtējais pava-
sara sarīkojums. Sākums ar kok-
teiļa 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 
„Lat vian Club of Saginaw”.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125), www.seattle-
latviancenter.com 

23.-26. aprīlī lietoto mantu tir-
gus; cet. un piektd. 9:30-20:00; 
sestd. 9:30-17:00; svētd. 12:00- 
16:00.

2. maijā Latviešu skolas pēdējā 
diena.

12. maijā 12:00 Pensionāru 
ko  pas pusdienas ar programmu.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pēterburgas Latviešu bied-

rības namā (1705 9th Ave N, St. 
Petersburg FL 33713)

Bibliotēka vasarā – no aprīļa 
līdz oktobrim būs slēgta.

21. aprīlī 13:00 videosezonas 
noslēguma izrāde – filma „Džim-
lai rūdi ralalā”, kas ar smaidu 
stāsta par Latvijas pensionāriem, 
kuŗi grib palīdzēt glābt Latvijas 
ekonomiku krizes laikā. Pen sio-
nāru plāns ir atteikties no pensi-
jas, 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 
pārvietojamā mobilā pasu staci-
ja. Lai pieteiktos uz pieņemšanu 
Sanktpēterburgā, lūdzam nosūtīt 
pieteikumus uz Latvijas vēst nie-
cību līdz š.g. 17. aprīlim. Info: 
www.latvia-usa.org, tālr.# 202-328-
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.

5. maijā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

23. jūnijā 17:00 paredzēta lī -
gošana!

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.
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D I E V K A L P O J U M I Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte un omīte

ALISE TILUGS,
dzim. BIEZAIS

Dzimusi 1920. gada 18. maijā Ādažu pagastā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 20. janvārī Hoffman Estates, IL

Negaidīti no mums šķīrusies

LAIMDOTA SAUSAIS
Dzimusi 1932. gada 7.jūlijā Rīgā,

mirusi 2015. gada 3. martā Forest Hills, Ņujorkā

Dzejniece

ASTRĪDE IVASKA
1926-2015

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais draugs

BORIS MANGOLDS
Dzimis 1919. gada 29. jūnijā Jekaterinburgā, Krievijā,

miris 2015. gada 23. martā Manchester, N.Y., USA

Dieva mierā aizgāja mana mīļā māte

VELTA ELZA GUSTS,
dzim. OZERS

Dzimusi 1913. gada 1. februārī Rūjienā, Latvijā,
mirusi 2015. gada 25. martā New York City, USA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA GUNTA AR GUNTI

MAZBĒRNI DAIGA, ALDIS UN KARINA AR MAGNUSU
RADI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ARVĪDS LIELKĀJS UN

INDRA SĀMĪTE AR MEITĀM GUNDEGU UN LAIMU

Paldies par draudzību un mīlestību mūža gaŗumā.
AVEŅU ĢIMENE ŅUJORKĀ

VISVALDIS AR SIGRĪDU DZENIS
UN ĢIMENE

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA LILITA, RADI LATVIJĀ, DRAUGI AMERIKĀ

Gan mīlestībā klusi
Par tevi asras birst.
Ko sirds ir zaudējusi,
To tā vairs neaizmirst.

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K.Skalbe)

...par visu var raudāt
un par visu var dziedāt.

No skaistās Jelgavas,
No tālās dzimtenes,
No visas pasaules
Skumst Tavi draugi
Mūža atvadās

• Bostonas latv. ev. lut. Trim-
das 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, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Info: www.detdraudze.org. Visi 
dievk. notiek 10:00 no rīta.

• 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 Trīsvie nī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con-
gregational 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 Kruč-
kova, 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. no -
tiek 11:00. 19. aprīlī laju vadīts dievk. 
Seko filma „Mammu, es tevi mīlu”. 
26. aprīlī dievk. ar Sv. vakar ēdie-
nu. 3. maijā dievk. Vilmingtonā 
Good Shepherd bazn. (1530 Foulk 
Rd (Rt 261) 15:00 dievk. Kafijas 
galds. 10. maijā Ģi  menes dienas 
dievk. ar Sv. vak. Valdes ievešana 
amatā. Māc. Ieva Dzelzgalve.

• Kalamazū latv. apvienotā ev. 
lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Ka -
lamazoo MI 49996). 19. aprīlī 
10:00 dievk. angļu val. Kafija. 22. 
aprīlī 10:30 Bībeles stunda Kala-
mazū bazn. 26. aprīlī 10:00 dievk. 
Kafija. 3. maijā 10:00 dievk. Ka -
fija. 8. maijā 11:00 lūgšanas grupa 
bazn. lejas telpās 10. maijā 10:00 
dievk. ar dievg. Pavasara svētku 
sarīkojums. Māc. A. Graham.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles 
stundas 10:00 notiek katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdienā. 
Baptistu dr. dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un 
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis 
(529 Linden Place, Cresco PA 
18326-7248), tālr.: 570-629-6349, 
e-pasts: ziedonis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 18. aprīlī 11:00 
dievk., Imants Gorbants. Piln-
sapulce. 9. maijā 11:00 Ģimenes 
dienas dievk. ar dievg., diak. 
Linda Sniedze-Taggart. Sekos 
sarīkojums ar diakones sniegto 

„dulcimer” koncertu.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 

Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

• Mineapoles-St. Paulas latv. ev. 
lut. dr.: (3152 17th Ave S, Min nea-
polis, MN 55407). 16. aprīlī 11:00 
Bībeles stunda. 19. aprīlī 14:00 arch. 
elect Laumas Zušē vicas konsek rā-
cijas dievk. Milvo kos (WI), Mount 
Zion luterāņu bazn. Izbraukšana 
ar autobusu no mūsu bazn. 19. ap -
rīlī 7:00 no rīta. Dievk. Mineapolē 
nenotiks. 21. aprīlī 19:00 Bībeles 
stunda dr. bibliotēkas telpās. 26. 
aprīlī 10:00 dievk. ar Sv. vak.; 
bērnu uzruna; svētdienas skola. 
Sadrau dzība un 12:30 Latviešu kon-
  cert apvienības koncerts (Agita 
Arista un Katrīna Griffin). 3. mai-
 jā 10:00 dievk. Sadraudzība. 9. mai-
jā 11:00 – 15:00 Pavasaŗa tirdziņš.

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

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

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

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

• Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney ko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com. 
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, Morris-
town, NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Lutheran 
Church (335 Reynolds Ave, Par-
sipp   any NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY)
Springfilda Holy Cross Lutheran 

Church (639 Mountain Ave, 
Spring field, NJ 07081)

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. Krus-
ta dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Ro  ches ter 
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: jleg-
zdins@san.rr.com. Visi dievk. no   -
tiek sestdienās 12:00.
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• 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. 19. ap  rī-
lī laju vadīts dievk.,kalpo Indra 
Ekmane. 26. aprīlī dievk. ar 
dievg. Bībeles stunda. 3. maijā 
dievk. 10. maijā Ģimenes dienas 
dievk. ar dievg.

• 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 
33707). Bībeles stundas notiek 
biedrības namā 11:00. Māc. Ai -
vars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001.

19. aprīlī Bībeles stunda. 26. ap -
 rīlī 11:00 Bībeles stunda. 3. maijā 
dievk. 10. maijā 11:00 Biedrības 

namā ģimenes dienas svētbrīdis 
ar pašu nestām brokastīm.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Trau-
gott Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Kārlis 
A.Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Gunta Reynolds, tālr.: 416-
602-7176, e-pasts: vanadze@hot-
mail.com. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309, e-pasts: 
sukse@sympatico.ca

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
dze@verizon.net, Info: www.dc -
draudze.org Mācītāja prāv. Anita 
Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-
302-3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Ināra Apine, 
tālr.: 703-790-0833, e-pasts: ina-
razaiga@yahoo.com Svētdienās: 
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā-
matu galds. Iesvētes mācība. 19. 
aprīlī LELBĀL jaunās archibīs-
kapes konsekrācija Milvokos. 26. 
aprīlī Atvērto durvju diena. Lat-

viešu skolas izkārtojumā, kopā ar 
iepriekšējo gadu Heritage Days 
rīkotājiem, atvērsim durvis drau-
giem un kaimiņiem un piedāvā-
sim iespēju iepazīties ar Latviju, 
tās kultūru un tradīcijām un lat-
viešu sabiedrību Vašingtonā. Tu -
vāka 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. 25. aprīlī 12:00 dievk. ar 
Sv. vakarēdienu, diak. Indriķis 
Kaņeps. Draudzes pilnsapulce.

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

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

Ferris Ave, Los Gatos).
Oklande Resurrection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, Oak-
land).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave).

Saratoga (12635 Indio Ct, Sa -
ratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sac-
ramento).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – svētdienās. Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

D I E V K A L P O J U M I

Četri latvieši 
noskrien vairāk 

nekā 200 kilometru 
Pasaules meistarsacīkstēs 

(PM) diennakts skrējienā Ita-
lijā, Turīnas apkārtnē, Jānis Ac -
tiņš, Gunārs Ķeģis, Valdis Ņilovs 
un Vilnis Pleite veica vairāk nekā 
200 km gaŗu distanci. Latvijas 
labākā ultramaratoniste Dace 
Veipa noskrēja 161,177 km, sa -
sniedzot pēdējo gadu labāko 
Latvijas sieviešu rezultātu šajā 
disciplīnā.

179 vīru konkurencē Jānis Ac -
tiņš (238,591 km) ierindojās 27., 
Gunārs Ķeģis (229,174 ) – 39., 
Valdis Ņilovs (220,091) – 52., 
Īrijā dzīvojošais Vilnis Pleite 
(209,325) – 72., Dainis Žuburs 
(169,818 ) – 121., Uldis Kļaviņš 
(165,724 ) – 127. vietā.

summa, kur uzvarēja Lielbrita-
nija ar 770,777 km, pārspējot Aus  -
trāliju (752,665). 34 valstu ieskai-
tē Latvijas komanda ar 687,856 
kilometriem izcīnīja 10. vietu. 

vadīja divas pārbaudes spēles ar 
Francijas valstsvienību. Abās sa  cen -
sībās tika piedzīvoti zaudē ju mi – 
1:2 (1:2, 0:0, 0:0) un 0:1(0:0, 0:1, 
0:0). Latvijas izlases labā vie nīgos 
vārtus guva Rīgas Dinamo gal ve-
nā treneŗa Arta Ābola dēls Rod-
rigo Ābols. Viņam šie bija pirmie 
vārti karjērā valstsvienības rindās.

nozēs tiek minēti trīs Latvijas 
hokejisti. Visaugstāk ar 80. nu -
muru novērtēts Norvēģijas klubā 
Stavangeras Oilers spēlējošais uz -
brucējs Rūdolfs Balcers. 100. po -
zicijā ir Krievijas Jaunatnes ho -
keja līgas (MHL) kluba Rīga aiz-
sargs Kārlis Čukste. 112. vietā 
ierindots Norvēģijas klubā Loren-
skog spēlējošais aizsargs Maksims 
Ponomarenko.

***
Francijas pilsētā Ruānā risinās 

Pasaules meistarsacīkstes ho -
kejā sievietēm pirmajā līgā. Lat-
vijas komanda pirmajā spēlē ar 
1:5 zaudēja Čechijas hokejistēm, 
otrajā ar 4:5 – dānietēm. 

Jaunajiem 
svarcēlājiem divas 

medaļas
Pasaules meistarsacīkstēs (PM) 

svarcelšanā jauniešiem Peru gal-
vaspilsētā Limā Latvijas pārstāvji 
izcīnīja divas medaļas. Rebeka 
Kocha sasniedza valsts rekordus 
un izcīnīja sudraba medaļu. 16 
gadus vecā Kocha svara katēgorijā 
līdz 53 kg zaudēja tikai Ķīnas 
sportistei Li Jaņai, kuŗa pacēla 
par vienu kilogramu vairāk. 

sākumā. Brieža pretinieks būs 
viens no pasaules TOP 5 bok-
seŗiem, kuŗa vārdu nosauks, kad 
sacensība būs apstiprināta. Sa  dar-
bībā ar Main Events tiks rīkots 
neliels skaits Brieža lielo cīņu te -
levīzijas kanāļiem, bet pārējo lai-
 ku viņš plāno pavadīt mājās un 
cīņās Eiropā. Briedis arī neplāno 
pamest darbu policijā, ko uzskata 
par savas dzīves mugurkaulu.

Jānis Actiņš minūti pirms 24 
stundu sacensību finiša
// FOTO: Gints Actiņš

Franču hokejistu cenšas apspēlēt 
Lauris Dārziņš

Rebekas Kochas „vieglie” kilogrami

Mairis Briedis

Tomass Enkvists

122 dāmu konkurencē Dace 
Veipa noskrēja 161,177 kilomet-
rus, ierindojoties 77. vietā. Tā -
dējādi viņa sasniegusi visu laiku 
trešo labāko Latvijas sieviešu re -
zultātu diennakts skrējienos.

Nacionālajā komandu ieskaitē 
tika rēķināta trīs labāko rezultātu 

Hokejisti gatavojas 
Pasaules 

meistarsacīkstēm
Latvijas Hokeja federācija pa -

ziņojusi, ka valsts izlasei gatavo-
ties nepalīdzēs Kanadas speciā-
lists Toms Kūlens. Iepriekš tika 
ziņots, ka Kūlens tiks aicināts 
palīgā. „Viss ir sakārtots. Nekādu 
papildinājumu treneŗu stābā 
nebūs,’’ sacīja LHF vadītājs Kirovs 
Lipmans. „Kūlens vēl būs aiz -
ņemts darbā Bufalo Sabres vie-
nībā un izlasei viņš varētu pie-
vienoties tikai aprīļa vidū.” Darbā 
ar valstsvienību Aleksandram Be -
ļavskim asistēs Kārlis Zirnis, kuŗš šo 
darbu veica jau Teda Nolana laikā, 
kā arī vārtsargu treneris Juris Klo-
 dāns. „Esmu ļoti ap  mie rināts ar to, 
kā norit darbs izlasē. Nekādu prob-
 lēmu nav,’’ sacīja LHF prezidents. 
„Lielākais prieks šogad ir par to, 
ka puiši grib spēlēt. Klāt nākuši 
Jānis Sprukts un Kaspars Dauga-
viņš. Tuvākajās dienās pievieno-
sies Mārtiņš Karsums. Domāju, 
ka arī Oskars Bārtulis būs.”

Ar Franciju  1:2 un 0:1. Tur pi not 
gatavošanos 2015. gada Pa  saules 
meistarsacīkstēm (PM) Prāgā, Lat-
 vijas hokeja izlase Arē nā Rīga aiz-

Latvijas izlasē vārtus pārmaiņus 
sargāja Elvis Merzļikovs, Ervīns 
Muštukovs un Jānis Kalniņš. 
Diemžēl traumu guva mūsu vie -
nības uzbrucējs Miks Indrašis un 
nonāca slimnīcā. Ārsts Jānis 
Kvēps atzinis, ka ārstēšanās va -
rētu ilgt apmēram mēnesi. Līdz 
ar to gandrīz droši var teikt, ka 
PM Indrašis nevarēs palīdzēt.

Latvijas hokeja izlases galve-
nais treneŗa Aleksandra Beļavska 
ieskatā šobrīd komandas galvenā 
problēma ir mazais metienu 
skaits. Nepieciešams radīt divreiz 
vairāk vārtu gūšanas momentu. 
Beļavskis atzinīgi novērtēja vārt-
sargu un debitantu – Bruno Zaba 
un Edgara Kuldas sniegumu.

NHL draftā trīs 
Latvijas hokejisti

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
centralizētās skautu sistēmas šī 
gada jauno spēlētāju pēdējās 
oficiālajās drafta (izvēles) prog-

Kocha raušanā pacēla 84 kg, 
grūšanā pievarēja 100 kg smagu 
stieni, kas summā deva 184 kg. 
Tie ir jauni Latvijas rekordi katrā 
disciplīnā, gan arī summā.

Ritvars Suharevs Peru galvas-
pilsētā Limā kļuva par pasaules 
jauniešu vicečempionu svarā līdz 
69 kilogramiem. Raušanā 16 
gadus vecais Suharevs pacēla 125 
kg smagu stieni, bet grūšanā – 
155 kg, kas deva 280 kilogramus 
summā. Par čempionu kļuva 
ķīnietis Veidzjaņs Liu, kuŗš pa -
cēla 300 kg (140+160). Trešo 
vietu ieguva peruānis Oskars 
Adrians Terroness Miranda ar 
278 (120+158) kilogramiem.

Mairis Briedis 
nolēmis nokļūt 

virsotnē
Mairis Briedis parakstījis līgu mu 

ar vienu no boksā ievēro ja mā ka jām 
aģentūrām Main Events, kas orga-
nizēs Latvijas labākā bok seŗa cīņas 
ASV, Iespēja cīnīties Amerikā 
Briedim nodrošina līdz šim nebi-
jušas iespējas tikties ar izcila lī -
meņa pretiniekiem un paver ceļu 
nozīmīgai karjēras izaugsmei. 

„Ja vari, tad dari, ja nevari – uz 
redzēšanos,” jaunā sadarbības lī -
guma būtību raksturoja Briedis. 
Viņš apņēmies izdarīt visu, lai 
izsistos līdz virsotnei. Pirms mē -
neša Briedis atgriezās no ASV, 
kur treniņnometnē sevi parādījis 
no labākās puses. ASV atšķirībā 
no Eiropas nevienu neinteresē, 
no kuŗas valsts esi, un tas dod 
iespēju, kas pašam jāizmanto. 
Briedis atzīst, ka tā ir arī iespēja 
kļūt par miljonāru boksā, taču 
nekas nav garantēts. Pirmā Main 
Events viņam organizētā cīņa 
varētu būt jūnija beigās vai jūlija 

Šogad pirmo cīņu Briedis aiz-
vadīja Vācijā pret vācieti Bjernu 
Blaški.

Jau no sacensības sākuma Brie-
dim piederēja pārsvars, tomēr 
pretinieks turējās pretī latvieša 
uzbrukumiem. Ceturtajā raundā 
pārsistas uzacs dēļ vācietis attei-
cās no turpmākās cīņas, līdz ar to 
uzvara ar technisko nokautu tika 
piešķirta latviešu bokserim. Due-
lis bija reitinga (vērtējuma) cīņa, 
tāpēc netika apdraudēta Brieža 
pasaules čempiona josta Starp-
tau tiskās Boksa asociācijas (IBA) 
versijā otrajā smagajā svarā.

Ernestam Gulbim  
cits treneris  

Latvijas labākais tenisists Er -
nests Gulbis pēc Australian Open 
turnīra  šķīries no austriešu tre-
neŗa Gintera Bresnika, kuŗa va -
dībā trenējās kopš 2012. gada pa -
vasaŗa. Tagad Gulbi, kas WTA rangā 
ir 17. vietā, Montekarlo trenē bi -
jušais Top 10 spēlētājs zviedrs 
Tomass Enkvists. 

41 gadu vecais Enkvists karjēras 
laikā uzvarēja 19 ATP vienspēļu 
turnīros un tika līdz 1999. gada 
Australian Open finālam, kuŗā zau-
 dēja Jevgeņijam Kafeļņiko vam. 
Togad rangā tika sasniegts re -
kords, tiekot līdz ceturtajai vietai. 
Enkvists pēc karjēras beigām bija 
Deivisa kausa izcīņas  komandas 
kapteinis un strādāja par komen-
tētāju Zviedrijas Eurosport kanālī. 
Pagājušajā gadā Enkvists trenēja 
spāņu kreili Fernando Verdasko.

Montekarlo notika sezonas pir-
mais turnīrs māla seguma lau ku-
mā. Gulbis pirmās kārtas spēlē 
nepilnu stundu ilgā cīņā ar 1:6 
un 0:6 zaudēja austrietim An -
dreasam Haideram-Maureram. 
Tik smagi Gulbis nebija zaudējis 
četrus gadus. Pēc spēles Ernests 
atzina, ka sasniegt labu sportisko 
formu viņam traucē pērn gūtais 
pleca savainojums, kuŗa dēļ viņš 
nespēja pacīnīties par spēlēšanu 
2014. gada sezonas nobeiguma 
turnīrā, kuŗā spēlēja pasaules 
astoņi labākie tenisisti.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


