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Klātesošos uzrunā Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks // FOTO: Pēteris Alunāns
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ILZE GAROZA

ABK konference aktuālizē jautājumu par 
drošības situāciju Baltijas kaimiņu reģionā

Šī gada 17. un 18. aprīlī Va  -
šingtonā, DC norisinājās Ap  vie-
notās Baltiešu komitejas (Joint 
Baltic American National Com-
mittee – JBANC) rīkota konfe-
rence “History Repeated: Baltics 
and Eastern Europe in Peril?” 
Kon ferences uzmanības lokā, 
reaģējot uz Krievijas izvērsto ag -
resiju Ukrainā un satraucošām 
aktīvitātēm Baltijas valstu piero-
bežā, bija centieni saprast, kādi ir 
Krievijas rīcības motīvi, iespē ja-
mie tālākās rīcības scenāriji un 
kādai vajadzētu būt Rietumu rī -
cībai, lai ierobežotu Vladimira 
Putina režīma tālāku agresiju 
Eiropas austrumos. 

JBANC rīkotajā un Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) un Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) atbalstītajā konferencē 
uzrunas teica un diskusijās pie -
dalījās 20 augsti kvalificēti runā-
tāji, tajā skaitā Igaunijas prezi-

dents Tomass Hendriks Ilvess, 
bijušais Lietuvas premjerministrs 
Andrjus Kubiļus un Eiropas 
Parlamenta deputāts, kādreizē-
jais Latvijas ārlietu un aizsardzī-
bas ministrs Artis Pabriks. Kon-
ferencē piedalījās gan ASV Valsts 
departamenta pārstāvji, drošības 
speciālisti, žurnālisti un pētnieki, 
gan ukraiņu kopienas aktīvisti. 
Konferencē piedalījās vairāk ne -
kā 100 dalībnieku gan no Vašing-
tonas apkaimes, gan no tālākām 
ASV pavalstīm. Ar ALA finan-
ciālu atbalstu konferencē bija 
iespēja piedalīties arī astoņiem 
Amerikas latviešu jauniešiem no 
dažādām ASV pilsētām. Jāat gā-
dina – lai veicinātu Amerikas 
latviešu jauniešu interesi par 
Eiropas drošības tematiku, ALA 
šovasar piedāvā apmaksāt divas 
prakses vietas Apvienoto Baltie-
šu komitejas birojā Rokvilē, 
Merilandē.

19. aprīlī Milvokos, Mount Zion luterāņu baznīcā notika jaunās 
LELBĀL archibīskapes Laumas Zušēvicas ievešana amatā jeb kon-
sekrācija. Vēsturiskais sarīkojums noritēja pacilātības gaisotnē un 
bija kupli apmeklēts

Apsveicam jauno archibīskapi
Laumu Zušēvicu!

Ilze Liepiņa

Lūgšana
Latvija, lūgšanā manā pirmais Tavs vārds:

saule lai nožāvē asaras Tavas,
vēji lai nopūtas aiznes.

Ik rītus, jauna diena kad mostas,
Dievs lai palīdz nest nastas, kas uzliktas Tev.
Tā kā upes ezeros satek

ticu: satecēs Tavi bērni pie Tevis
Lielajā Dienā.
Vienosies dziesmā, lūgšanā vienā:

Dievs lai Tevi svētī, Latvija,
Dievs lai svētī latviešu tautu!
Latvija, lūgšanā manā pirmais Tavs vārds.

Apbalvojums 
rosīgam Austrālijas

latvietim

Valsts prezidenta Ordeņu ka -
pituls publiskojis to cilvēku vār dus, 
kuŗiem piešķirti Latvijas valsts 
augstākie apbalvojumi. Viņu vidū 
ir mūsu tautietis no Austrālijas – 
latviešu sabiedriskais darbinieks, 
zvērināts advokāts Dāvids Valdis 
Dārziņš. No sirds sveicam Dā -
vidu un vēlam veiksmi turp mā-
kajā darbā Tēvzemes labā!  

Pasniegta
Pulicera balva

Kā jau vēstījām, šogad uz god-
pilno Pulicera balvu žurnālistikā 
startēja arī Laika un Brīvās Lat-
vijas karikatūrists Zemgus Zaha-
rāns. Viņš nokļuva finālistos, bet 
balvu saņēma Adams Zyglis no 
The Buffalo News. Starp citu, arī 
viņa darbā  Putins bija salīdzināts 
ar Staļinu. Zemgus Zacharāns ir 
apņēmības pilns startēt šai pres-
tižajā konkursā arī nākamgad.   
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LATVIJA – LATVIJA – 20152015
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Kārļa 
Vērdiņa 

dzejas 
izlases 

Come to 
Me 

atvēršanas 
svētki 

Londonā

Pēc lasītāju lūguma nākusi klajā

Kaspara Pūces grāmatas

"PŪCESBĒRNA PATIESIE 
PIEDZĪVOJUMI PADOMIJĀ"

papildtirāža.

Grāmatu varat iegādāties,
nosūtot čeku par USD 20, –

Rasmai Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us

13. aprīļa vakarpusē Latvijas 
vēstniecībā Londonā notika lat-
viešu dzejnieka Kārļa Vērdiņa 
dzejoļu krājuma angļu valodā 
Come to Me atvēršanas svētki. 

Vakara atklāšanas runā Lat-
vijas vēstnieks Andris Teikma-
nis sveica dzejnieku ar grāma-
tas iznākšanu un izteica patei-
cību grāmatas izdevējam Arc 
Publications par sniegto iegul-
dījumu latviešu dzejnieku darbu 
populārizēšanā ārvalstīs. Viņš 
arī uzsvēra zīmīgo sakritību, ka 
šīs grāmatas atvēršanās svētki 
notiek laikā, kad galvaspilsētā 
norisinās ikgadējais Lon donas 
grāmatu tirgus (London Book 
Fair), kur 2018. gadā pir mo 
reizi piedalīsies arī Lat vija kopā 
ar kaimiņvalstīm Lie  tuvu un 
Igauniju.

Izdevniecības Arc Publica-
tions vadītājs Tonijs Vards (Tony 
Ward) savā uzrunā savukārt 
norādīja, ka K. Vērdiņa dzejas 
krājums ir trešais latviešu auto-
ru darbs, ko izdevniecība pub-
licējusi. 2006. gadā tika izdots 
Juŗa Kronberga dzejas krājums 
Wolf One-Eye, bet 2011. gadā – 
tulkotājas Ievas Lešinskas izvei-
dotā dzejas izlase Six Latvian 
Poets ar Annas Auziņas, Ing mā-
ras Balodes, Agneses Krivades, 
Marta Pujāta, Māra Salēja un 
Kārļa Vērdiņa dzejoļiem. Viņš 
uzsvēra, ka izdevniecības mēr-
ķis, piedāvājot ārzemju dzejnie-
ku darbus, ir nodrošināt visla-
bāko iespējamo atdzejojumu, jo 
tulkojuma kvalitāte līdzās ori-
ģināli uzrakstītajam vārdam ir 
ļoti svarīga.



LAIKS 32015. ga da 25. aprīlis – 1. maijs

Māris Briežkalns

IEVA VĪTIŅA

DACE
APERĀNE

Māŗa Briežkalna kvintets pirmatskaņos 
latviešu laikmetīgo mūziku Kenedija centrā

Latviešu komponistiem 
Imantam Ramiņam un 

Ērikam Ešenvaldam 
pirmatskaņojumi 

Kanadas Rietumkrastā

Māŗa Briežkalna kvintets 
(Mā  ris Briežkalns Quintet) kon-
 certēs Kenedija centrā Vašing-
tonā, DC (Kennedy Center Mil l-
enium Stage, 2700 F Street North-
west, Washington, DC 20566) 
trešdien, 29. aprīlī, plkst. 18:00 
(brīva ieeja) ar programmu 
“Rothko in Jazz” (“Rotko un 
džezs”). Kvintetā piedalās izci-
lie džeza mākslinieki – Māris 
Briež kalns (bungas), Viktors Ri -
tovs (klavieres), Gints Pabērzs 
(saksofons), Edvīns Ozols (bass) 
un Raimonds Macats (harmo-
nika). Koncerts rīkots sadar-
bībā ar Latvijas vēstniecību ASV 
un ir daļa no Latvijas prezi-
dentūras Eiropas Savienības Pa -
domē publiskās diplomātijas un 
kultūras programmas (www.
eu2015.lv). Informācija par 
koncertu: www.kennedy-center.

org. Koncertu varēs noskatīties 
tiešraidē, pieslēdzoties: http://
w w w.kennedy-center.org/
explorer/live/.

Jaunais audiovizuālais pro-
jekts “Rothko in Jazz” veidots ap 
Latvijā dzimušā mākslinieka 
Marka Rotko (Mark Rothko) 
gleznām. Desmit ievērojami 
latviešu komponisti – Rihards 
Dubra, Ēriks Ešenvalds, Jēkabs 
Jančevskis, Arturs Maskats, Jē -
kabs Nīmanis, Raimonds Pauls, 
Lolita Ritmane, Georgs Pelēcis, 
Vilnis Šmīdbergs un Pēteris 
Vasks sarakstījuši skaņdarbus 
īpaši “Rotko un džezs” projek-
tam. Komponisti guvuši inspi-
rāciju no Marka Rotko mākslas 
darbiem, kas gleznoti no 1945. 
līdz 1969. gadam. Koncerta lai -
kā Rotko gleznas tiks attēlotas 
video projekcijās.  

Projekta idejas autori ir Māŗa 
Briežkalna kvinteta džeza mū -
ziķi.  Kvintets ir viens no galve-
najiem mūsdienu džeza mūzi-
kas sastāviem Latvijā, kas ap -
vieno populārās, džeza un latī-
ņu  džeza mūzikas stilu. Kvinteta 
vadītājs Māris Briežkalns ilgus 
gadus Latvijā vada populāro 
starptautisko džeza mūzikas fes-
 tivālu “Rīgas ritmi” un ir vieso-
jies kā mūzikas meistar klašu 
mācībspēks daudzās Ei  ropas 
valstīs, ASV, Kanadā un Turcijā.  
Producējis virkni džeza mūzi-
kas tvartu, kā, piemēram, “Jazz/
Latvia 2008”,”Baltic Jazz Trio – 
Baltic Saga”, “Bach-Ka  mēr-Pauls” 
un “Latvian Ever greens”.

Ar projektu „Latvian Ever-
greens” Māŗa Briežkalna kvin-
teta mūziķi debitēja prestižajā 
džeza klubā Blue Note Ņujorkā 

2011. gadā, kļūdami par pirma-
jiem Latvijas mūziķiem, kuŗi 
tur ir uzstājušies. “Māris Briež-
kalns un viņa kvintets lieliski 
pierāda to, ka latviešu džeza 
mūzika ir vairāk nekā dzīva. Šī 
mūzika ir kreatīva un cilvēka 

garu raksturojošas enerģijas pār-
pilna. Latvija piesaka savu vietu 
pasaules kultūras telpā, un lat-
viešu mūziķi noteikti ir ierin-
dojami labāko pasaules izpildī-
tāju vidū. Pacilājošs triumfs!”– 
Jeff Levenson, “Half Note Records”.

Sestdien, 18. aprīlī ap 700 klau-
sītāju piepildītajā Vankūveras 
Sv. Andreja-Veslija Apvienotajā 
baznīcā stāvovācijas izpelnījās 
vietējā vīru koŗa Chor Leoni kon-
certs, kuŗā, komponistiem klāt-
esot, diriģenta Ērika Laita (Erick 
Lichte) vadībā pasaules pirmat-
skaņojumu piedzīvoja latviešu 
komponistu Imanta Ramiņa un 
Ērika Ešenvalda jaundarbi.

Kanadā dzīvojošais Ramiņš sa -
vam opusam “Mūsu sapnis” (The 
Dream We Carry) izvēlējies nor-
vēģa Olafa Hauges (Olaf Hauge) 
dzejas rindas ar tām raksturīgo 
ikdienišķu impresiju daiļumu. 

Precīzējums
Mūsu laikraksta nr. 16. rakstā 

“ASV Kongresa bibliotēkai no -
dod albumu...” attēla parakstā 
nav nosaukts vārdā kungs, tre -
šais no kreisās puses. Viņš ir 
Grant G. Harris, ASV Kongresa 
bibliotēkas Eiropas lasītavas va -
dītājs. Atvainojamies mūsu la -
sītājiem un vienlaikus lūdzam 
autorus, arī no vēstniecībām, 
ministrijām, fondiem – lūdzu, 
rakstiet attēlu parakstus, pēc 
iespējas nosauciet vārdos visas 
attēlā redzamās personas!

Ešenvaldam  savukārt pasūtināts 
dziesmu cikls “Klejotāja gars” 
(The Wandering Heart) ar kana-
diešu dziesminieka un Grammy 
laureāta Leonarda Koena (Leo-
nard Cohen) dzeju. 

Koncertā piedalījās arī Britu 
Kolumbijas meiteņu koris (Bri-
tish Columbia Girls Choir) un 
vīru koris “PROMYS”, kuŗš kopā 
ar Chor Leoni Ešenvalda vadībā 
izpildīja viņa kompoziciju “Zvaig-
znes”, dziedātājiem spēlējot 
ūdens skaņotas glāzes.

 Otrs koncerts notika svētdien, 
19. aprīlī Rietumvankūveras Ap -
vienotajā baznīcā.

Aprīļa sākumā, nākamajā dienā pēc koncerta Arēnā Rīga dziedonis Robijs Viljamss Latvijas Radio 
studijā kopā ar Rīgas Techniskās universitātes vīru kori „Gaudeamus” ierakstīja divas dziesmas, kas 
plašākam klausītāju lokam būs pieejamas 2016. gadā. Attēlā: Radio studijā pēc ieraksta. Koris, 
centrā Robijs Viljamss un diriģents Ivars Cinkuss (ar suni)

Slavenais dziedonis Robijs Viljamss 
(Robbie Williams) sadarbojas ar 

vīru kori „Gaudeamus” 
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A Seat at the Table
On April 1, 2011 then 

President of Latvia Valdis 
Zatlers visited the White House.  
I wrote about this visit at the 
time and described it as highly 
unusual.   Zatlers had a sched-
uled meeting with US Vice 
President Joseph Biden.  He 
arrived to present Biden with 
the Order of Three Stars (Triju 
Zvaigžņu ordenis), which is one 
of Latvia’s highest honors.  I 
reviewed the whitehouse.gov 
public schedule and quickly 
came to the conclusion that 
Zatlers was essentially escorted 

ARTIS INKA,
Co-editor of the Chicago-area Latvian website, cikaga.com

leaders of larger, wealthier or 
more powerful nations is com-
pletely understandable.  
However, I still can remember 
the presidency of Vaira Vīķe-
Freiberga, when outsize influ-
ence and impact was the norm.  
At the NATO summit in Prague 
in 2002, she electrified world 
leaders with her speech about 
the return of democracy to 
Latvia. That performance won 
her an invitation to sit at the 
head table for the summit’s state 
dinner, alongside U.S. President 
George W. Bush, British Prime 

walked together with a promi-
nent former Latvian diplomat 
toward their main level seats.  
The collapse of Parex Bank cau-
sed a financial crisis in Latvia and 
Kargins continues to battle a 225 
million Euro judgement.

The presidency of Latvia is a 
unique institution with limited 
powers.  The president is elec-
ted by a secret ballot of Latvia’s 
national legislature the Saeima.  
The president’s most important 
duties are to nominate prime 
ministers and to be chief diplo-
mat and representative of the 

impact.  This can also be traced 
to the manner of his election.  
The former banker was elected 
by a coalition of his Greens – 
Farmers Union party (ZZS) and 
the Harmony Center party (SC).  
Harmony Center has a friend-
ship agreement with Vladimir 
Putin’s United Russia party.  The 
agreement has withstood Russia’s 
invasion of Ukraine.

President Bērziņš struggled 
with Russia’s invasion of 
Ukraine and continues to strug-
gle with relations with Russia.  
In March, 2014 an open letter 
was circulated by prominent 
residents of Latvian asking him 
to resign due to his inability to 
forcefully and clearly denounce 
the invasion.  The letter point-
edly observed that the presi-
dents of Estonia and Lithuania 
were not similarly conflicted. 

Bērziņš has announced that 
he will not seek a second term.  
This is probably the result of 
the SC’s decision not to again 
support his candidacy.   

Latvia invests considerable 
resources and prestige in its 
presidency: an office with lim-
ited constitutional powers.  The 
Saeima will elect a president 
this summer and without 
reforms the process is doomed 
to once again produce a presi-
dent who can’t effectively repre-
sent the nation.

Attempts were made to change 
the procedure for election to an 
open, recorded vote in the 
Saeima.  By western standards a 
small matter, but the legislation 
failed due to opposition from 
the ZZS and SC.  The ZZS is 
part of the governing coalition 
and the SC is in opposition. 
There still remains an opportu-
nity to change the procedures, 
but the window is closing. 

A non-secret ballot will not 
guarantee that the president can 
navigate on the world stage but 
offers the best hope.  Saeima 
deputies would be individually 
responsible for their votes and 

public participation would sig-
nificantly increase. 

I attended the ascension cer-
emony at the White House in 
2004 when Latvia and six other 
nations joined NATO.   Latvia 
was represented by then Prime 
Minister Indulis Emsis instead 
of Pres. Freiberga.  The event 
had been downgraded to a gov-
ernmental leader level to avoid 
the attendance of Pres. Rolandas 
Paksas of Lithuania, who was 
under suspicion for corruption 
and leaking classified materials 
and would soon after be forced 
from office.  A truly unfortu-
nate turn of events for Lithuania 
and a stark reminder that elec-
tions have consequences.

Many considerations go into 
choosing a president in Latvia.  
I certainly can’t speak to most 
of them, such as social integra-
tion, slowing emigration and 
economic development.  How-
ever, national security is a mon-
umentally critical concern and 
clearly falls within the presi-
dent’s scope and duties.  Latvia’s 
security is based on member-
ship in NATO.  Security is fur-
ther bolstered by the European 
Union, United Nations and 
other organizations and trea-
ties.  These critical relationships 
require a strong and effective 
chief diplomat and representa-
tive of the nation.

Vaira Vīķe-Freiberga came to 
the presidency as a dynamic 
and accomplished individual 
with a compelling personal story.  
She was different and unique: a 
powder blue dress, in a sea of 
dark suits.  She leveraged that 
attention to strengthen Latvia.   

The next president of Latvia 
should also be a significant per-
sonality with a powerful perso-
nal story and able to enter 
through the front door and 
once again give Latvia a seat at 
the table.  This result almost 
certainly requires an open, 
accountable and deliberative 
process in the Saeima.

through the back door.  During 
the first quarter of 2011 only 
one scheduled White House 
event involving a head of state 
was closed to the press: Biden’s 
meeting with Zatlers.   This was 
also the only instance where 
President Obama did not 
acknowledge the arrival of a 
visiting head of state at the 
White House.  Out of 23 publi-
cized meetings with foreign 
leaders at the White House, the 
visit stood out.

That Latvia’s president doesn’t 
receive the same recognition as 

Minister Tony Blair and French 
President Jacques Chirac.  In 
2006 Latvia hosted the Rīga 
NATO Summit.  Also, that year 
Freiberga addressed a joint ses-
sion of the US Congress.  The 
European press dubbed 
Freiberga the ‘Iron Lady of the 
Baltics’ and on it went. 

I attended Pres. Freiberga’s add-
ress to Congress.  I was struck by 
the majesty of the moment, as I 
sat in the upper gallery. I also 
watched as Valērijs Kargins, 
founder and major shareholder 
of the now defunct Parex Bank, 

nation.   Freiberga simply excel-
led at the later.  She captured 
the imagination of world leaders 
and recieved complimentary 
press for herself and for the 
country she served.  

Zatlers’ presidency was hobbl-
ed from the beginning by the 
manner of his election.  It was 
murky, controversial and the 
deal making was over-the-top 
and almost comical.  Even with 
all his best efforts he never fully 
recovered.  

Andris Bērziņš presidency has 
not demonstrated any great 

Rīga NATO Summit 2006 (www.rigasummit.lv)

Tāpēc viņš priecājas, ka izdev-
niecībai ir izdevies izveidot tik 
veiksmīgu sadarbību ar latviešu 
tulkotāju un redaktori I. Lešin-
sku, kura ir tulkojusi arī jauniz-
nākušo K.Vērdiņa dzejas izlasi.

Vakara turpinājumā klāteso-
šajiem bija iespēja baudīt dzejas 
lasījumus bilingvāli: latviski tos 
lasīja pats dzejnieks K. Vērdiņš, 
savukārt angliski – tulkotāja I. 
Lešinska. Dzejoļu temas bija 
visdažādākās: izspēlētas bērnī-
bas atmiņas, televīzorā pārrai-
dītās informācijas apkopojums, 

dažādos gados tapuši dzejoļi 
par labklājības izpratni, malkas 
krājumu gatavošana ziemai, 
iekšējās kārtības noteikumi. La -
sījumus pabeidza izlases ti  tul-
dzejolis Come to Me, kas 2014. 
gadā tik atzīts par vienu no 
labākajiem mīlestības dzejoļiem 
pasaulē. Par šo izlasi pats dzej-
nieks teic, ka savos dzejoļos viņš 
ir centies iepazīstināt gan ar to, 
kas ir skaists un brīnišķīgs, 
mēģinot to tā arī pasniegt, gan 
arī ar to, kas ir gluži pretējs – 
nav skaists un arī nebūtu jāuz-

Kārļa Vērdiņa dzejas izlases Come to Me 
atvēršanas svētki Londonā

tveŗ un jāpasniedz kā tāds.
Sarīkojumā apmeklētāju vidū 

bija vairāku Lielbritanijas iz  dev-
niecību pārstāvji, britu kultūras 
darbinieki, Latvijas Lite ratūras 
centra delegācija, kas apmeklē 
Londonas grāmatu tirgu, kā arī 
latviešu diasporas pārstāvji.

K.Vērdiņu būs iespēja dzirdēt 
Londonā 13. maijā notiekošajā  
festivālā European Literature 
Night 2015, kad viņš uzstāsies 
sarīkojumā In Spoken Words ko -
pā ar četriem citu valstu auto-
riem ar savu darbu lasījumiem.
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Līdz XVI Amerikas Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkiem Sanhosē pilsētā no 2. līdz 
7. septembrim vairs jāgaida tikai 130 dienas!

Drīz varēsim satikt mūsējos, 
kuŗi neskaita stundas un ne -
gaida atlīdzību par to, ko dara, 
lai uz piecām dienām mums 
visiem plaši atvērtu durvis uz 
mūsu skaisto latvisko pasauli. 
Sarīkot Dziesmu svētkus nav 
viegla lieta. Tas prasa neskai-
tāmas stundas pašaizliedzīga 
darba gan Rīcības komitejas 
locekļiem, gan daudzajiem at -
sevišķu sarīkojumu izkārto tā-
jiem un citiem darba rūķiem. 

Pirms stāstu par Rīcības ko -
mitejas vadību, man noteikti ir 
jāpastāsta par daudzajiem dar-
biniekiem, kuŗi jau labu laiku 
strādā savās nozarēs, lai svētki 
būtu labi noorganizēti un labi 
izdotos.

Svētku mūzikālā vadītāja Zinta 
Zariņa, veidojot programmu 
svētku mūzikālajiem sarīko ju-
miem, jau no paša sākuma prata 
ie  saistīt šajā darbā mūsu pazīs-
ta mos mūziķus, tādus kā Guntu 
Plostnieci, Lolitu Ritmani, Bri-
gitu Ritmani Džemesoni, Pauli 
Berkoldu un Juri Ķeniņu. Ļoti 
aktīva koŗu apzināšanā ir Laima 
Martinska.

Tautasdeju uzveduma galvenā 
veidotaja un vadītāja ir Aija Tu -
raida. Sanita Vilgerte orga nizē 
teātŗa izrādi, Katrīna Smith – 
Laura Reinika koncertu. Rūta 
Grand rūpējas par svētku tir-
dziņa veidošanu. Daira Osis 
Popalardo gādā, lai koncertam/
multimediju uzvedumam “Te nu 
mēs esam” zāle būtu techniski 
piemērota. Daira arī organizē 
galvenās balles, atstājot Iepa zī-
šanās balli Mairas un Āra Laz-
diņu rokās. Laima Kļaviņa vei do 
un rēgulāri papildina svētku 
Web lapu un veido tās dizainu. 
Lauma Zunte sazinās ar māksli-
niekiem, lai svētkos varētu skatīt 
Mākslas izstādi. Darba pilnas 
rokas ir Baibai McGibbon, jo 
strauji – dažādās formās – ienāk 
svētku sarīkojumu biļešu pasū-
tinājumi. 

Jo tuvāk būs svētku laiks, jo 
palīgā nāks vēl daudz citu dar-
binieku. Lai piedod man, ja aiz 
nezināšanas vai neuzmanības 
kāda šodien jau ļoti aktīva 
svētku darbinieka vārds šeit nav 
pieminēts. Visiem darbiniekiem 
jau tagad LIELS PALDIES par 
darbošanos Latvijas un latviešu 
labā!

Kāpēc MŪSĒJIE visu šo lielo 
darbu uzņēmušies?

Atbildi dod XVI Rietum krasta 
latviešu Dziesmu svētku Rīcības 
komitejas pārstāvji:

Šo svētku Rīcības komitejas 
priekšsēdis ALDIS SIMSONS, 
ar Drake universitātes gradu eko-
nomikā, pēc skolas beigšanas 
1959. gadā ticis ierauts uz čet-
riem gadiem ASV flotes aviācijā. 
Bijis savs prieciņš, jo flotes zilais 
“Navy blue” ir Alda mīļākā krāsa. 
Pēc kaŗaklausības uzsācis dzīvi 
skaistajā Kalifornijā un strādājis 
statistikas jomā. Jau 90. gados 
iesaistījās latviešu sabiedriskos 
pasākumos. Divdesmit gadus va -
dījis Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrību. Aldis darbojies Rīcības 
komitejā Sanfrancisko Dziesmu 

XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku Rīcības komiteja. Pirmā rindā no kreisās: Māra Linde, Aldis 
Simsons, Taira Zoldnere, Zinta Zariņa. Otrā rindā no kreisās: Normands Melbārdis, Una Veilande, 
Andris Ramāns

svētkos 1979. gadā, pārzinot fi -
nances, un 2003. gadā, kārtojot 
telpu jautājumus. Otrās Latvijas 
Atmodas laikā Ziemeļkalifor ni-
jas Baltiešu aliansē viņš aktīvi 
iestājies par brīvību Latvijai, 
Igaunijai un Lietuvai. Lai arī 
kopš 2001. gada aizgājis pensijā, 
viņš vēl arvien turpina aktīvi 
darboties latviešu sarīkojumos.

Aldis Simsons saka: “Visu 
mū  žu nekad neatsvešinājos no 
latviešu tautas, jo latviešu sa -
biedrība un kultūra ir daļa no 
manas dzīves – tā ir tuva manai 
sirdij.”  

ZINTA ZARIŅA ir šo svētku 
sarīkojumu un koncertu vadī tāja.

Sirsnīgs paldies Zintai par 
2003. gada Dziesmu svētkiem 

ASV, kur ieguva BA gradu mū -
zikā, speciālizējoties klavieŗ-
spēlē. Vēlāk papildinājās koŗdi -
riģēšanas mākslā. Viņa dziedāja 
sava mīļā tēvoča komponista 
Viktora Baštika latviešu baptis-
tu korī. Latviešu kultūras laukā  
Zinta jau darbojusies 40 gadu, – 
gan mācot un audzinot skolē-
nus latviešu skolās un nometnēs, 
gan dziedot Ciānas draudzes 
koŗī Čikāgā, gan darbojoties 
daudzos kultūras sarīkojumos. 

Nu jau 20 gadus Zinta vada 
Ziemeļkalifornijas latviešu kori. 
Šajos svētkos korī dziedās gan 
Kristaps, gan Zariņu bērni Daina, 
un Karina. Divas mazmeitiņas 
Zinta un Ziedīte piedalās koŗa 
mēģinājumos ne tikai kā brīv-

darbos vietējo latviešu saimē: 
Ziemeļkalifornijas biedrības 
val des darbos gan kā sekretārei, 
gan sarīkojumu organizēšanā. 
Una ar Kārli iestājās latviešu 
korī. Svētdienas rītos Una ved 
savu mazo meitiņu Lotu uz 
latviešu skoliņu.

Una Veilande saka: “Kad šeit 
ierados, man, latvietei, aktīva 
darbošanās latviešu sabiedris-
kajās organizācijās šķita pašsa-
protama. Ja iesākumā tas man 
bija galvenais vaļasprieks, tad, 
iesaistoties Dziesmu svētku rīko-
šanā, patlaban tas ir kļuvis par 
darbu, kas sekmīgi jāpaveic.”

MĀRA LINDE – Dziesmu 
svētku Rīcības komitejas priekš-
nieka vietniece. Lai gan Rīcības 

Jau trīs gadus Māra Linde va -
da latviešu bērnu skoliņu, pie -
dalās tautasdeju ansamblī “Rite-
nītis.” Viņas raksti ir lasāmi gan 
Ziemeļkalifornijas Apskatā, gan 
laikrakstā Laiks.

Māra Linde saka: “Ātri iemīlēju 
šejienes latviešu sabiedrību, šie 
cilvēki ar savu rīcību ir mani 
iedvesmojuši. Esmu paspējusi jau 
piedalīties Dziesmu svētkos Mil-
vokos un Hamiltonā, no kurienes  
pārvedu uz šejieni Dziesmu svētku 
karogu. Dziesmu svētki latvietī-
bai ir kā rēgulāra profilaktiska 
pote, kas palīdz neaizmirst, no 
kurienes mēs esam cēlušies. Ap -
gūstot koncertos dziedamo un 
dejojamo, izbaudot kopā būša-
nas prieku, satiekot sen neredzē-
tos draugus un radniekus, atkal 
un atkal varam novērtēt, cik 
svarīgi mums ir būt latviešiem!”

NORMANDS MELBĀRDIS – 
Dziesmu svētku finanču vadītājs 
piedzimis un izaudzis  Indiana-
polē un daudzas vasaras ir pa -
vadījis Latviešu centrā “Gaŗ ezers”. 
Tur arī iepazinies un atradis sa  vu 
lielo mīlestību Ievu Bērziņu, un 
drīz abi apprecējušies. Viņu divi 
dēli Markus un Aleksandrs ap -
meklē Gaŗezera Vasaras vidus-
skolu, tā pavadot daudz laika 
latviskā gaisotnē. Normands ir 
vienmēr aktīvs latviešu sabied-
rībā, kā arī  darbojas korporācijā 
Talavija. Viņš pabeidzis Indianas 
Purdue universitāti, saņemdams 
elektronikas inženieŗa diplomu, 
un nu jau vairākus gadus vada 
ELO Touch firmu Sanfrancisko 
apkārtnē. 

Normands Melbārdis saka: “Tas 
ir liels gods, ka man ir dota ie -
spēja palīdzēt Dziesmu svētku 
rīkošanā un strādāt roku rokā ar 
Rīcības komitejas komandu. Ne -
kas nav labāks par to, ka latvieši 
no visām pasaules malām sa -
brauc kopā, lai dziedātu, dejotu  
un priecātos par mūsu kultūras 
dāvanām.”

ANDRIS RAMĀNS atbild 
par sarīkojumu telpām, kā arī 
par dalībnieku un skatītāju iz -
mitināšanu viesnīcās.

Andri varētu saukt par latvie-
šu Silīcija ielejas veterānu, jo 
pēc Berklija Universitātes beig-
šanas viņš tur sācis darbu elek-
tronikas pusvadītāju (microchips) 
ražo šanas firmā, kur pavadījis 
40 gadus, kļuvis par ražotņu 
vadī tāju un dibinājis jaunas ra -
žotnes. Šajā speciāldarbā viņam 
bijusi plaša saskare ar starptau-
tiskiem partneŗiem. 

Ar kundzi Betiju uzstādījuši 
mūsu krasta latviešu rekordu: 
viņiem ir četri dēli – Edvards, 
Marks, Andris un Ēriks un 
divpadsmit mazbērni! Samērā 
jauns aizgājis pensijā, Andris  ar 
lielu sparu metās latviešu sabied-
riskajos darbos. Andris Ramāns 
šodien ir Amerikas latviešu ap -
vienības vicepriekšsēdis – arī 
biedrzinis un līdzekļu nozares 
vadītājs. Viņš vada arī  ZKLB 
kreditsabiedrību un darbojas 
ZKLB valdē. Ilgus gadus bijis 
aktīvs korporācijā Talavija.

Sanfrancisko. Labu laiku ne -
viens no Ziemeļkalifornijas lat-
viešiem negribēja uzņemties šo 
XIV Rietumkrasta Dziesmu svēt-
ku vadību. Pēkšņi kā brīnums 
atskanēja Zintas Zariņas balss, 
ko papildināja viņas šodien jau 
47 ilgus gadus dzīvesdraugs, pa -
zīstamais un iecienītais chirurgs 
Dr. Kristaps Zariņš. Viņš apstip-
rināja: “Zinta uzņemas! Un ne -
bēdājieties, mēs financiāli neie -
kritīsim!” Kristaps ar smaidu vēl 
piebilda: “Ja nu tā gadītos, kam 
es neticu, tad paši parādu sa  mak-
sāsim.” Pateicoties Zintas Zari-
ņas laipnajai, sirsnīgajai, po  zitī-
vajai pieejai, Dziesmu svētku 
darbinieki saradās kā sēnes pēc 
silta lietus. Svētki izdevās spoži 
un neaizmirstami. Tie pat uzstā-
dīja rekordu: svētku pārpali-
kums bija lielākais, kāds līdz 
šim bija bijis. 

Zinta Zariņa piedzima Lat-
vijā. Būdama maza meitene, 
vispirms nokļuva bēgļu gaitās 
Zviedrijā un tālāk Filadelfijā, 

klausītājas, bet arī palīdz diri-
ģentei, kā vien māk. Un skatī-
tājos būs arī dēls Saša. Vai nav 
jauki?

Zinta Zariņa saka: “Esmu sa -
jūsmināta par iespēju pulcināt 
tautiešus no visām pasaules 
malām, lai uzturētu mūsu lat-
visko garu, kopību un svētību 
šajos Dziesmu un deju svētkos!”

UNA VEILANDE – Rīcības 
komitejas sekretāre ar Latvijā 
iegūtu maģistra gradu vadības 
zinībās, specializējoties tūrisma 
un viesnīcu vadībā, ieradās no 
Latvijas  Ziemeļkalifornijā kopā 
ar vīru Kārli un mazo meitiņu 
Lotu pirms četriem gadiem.  
Kārli Veilandu, kā augsti kva-
lificētu inženieri  aicināja dar-
boties atbildīgā darbā Silīcija 
ielejas uzņēmumā “Blue Coat 
Systems”. Pēdējā darbavieta Lat-
vijā Unai bija Latvijas institutā 
pie bij. Latvijas vēstnieka ASV  
Ojāra Ērika Kalniņa.

Unai likās pats par sevi sapro-
tams, ka drīz vien jāiesaistās 

komitejas priekšnieks nes gal-
veno atbildību un pārrauga 
Dziesmu svētku rīkošanu un no -
risi kopumā, kā arī veic re  pre-
zentēšanas uzdevumus, priekš-
nieka vietniecei jāpaveic bezgala 
daudz lielu un mazu darbu, lai 
plāni labi izveidotos un lai sek-
mīgi  piepildītos Dziesmu svēt-
ku ieceres.

Māra Latvijā ir beigusi studi-
jas matemātikā un pedagoģijā, 
strādājusi vairākās IT kom pa-
nijās. Arī Māra ar vīru Ģirtu un 
abām meitām-jaunietēm San-
diju un Madaru – ieradās Silīcija 
ielejā (Silicon Valley) tajā pašā 
gadā kad Neilandi. Arī  Ģirtu – 
speciāli kvalificētu inženieri,  
gaidīja darbs Silīcija ielejas 
firmā “Blue Coat Systems”.

Jau no pirmajām dienām Māra 
sāka ļoti aktīvi darboties latviešu 
sabiedrībā – dziedot korī un 
darbojoties Latviešu biedrības 
valdē. Viņa ir organizējusi un 
vadījusi koncertus un citus 
kultūras sarīkojumus. 
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Dienvidfloridas piedzīvojumiOJĀRS FREIMANIS,
Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes mācītājs

No 2015. gada 11. līdz 17. 
mar  tam pēc Dienvidfloridas 
lat viešu draudzes uzaicinājuma 
Elizabetei un man, šo rindu 
autoram, bija iespēja apmeklēt 
Floridas dienvidu daļu Fort 
Lauderdale apkārtnē. Šis ceļo-
jums, kā arī kalpošana draudzē 
mums ir palikuši spilgtā atmi-
ņā, jo saistās ar brīnišķīgiem 
cil vēkiem, piedzīvojumiem un 
vietām. Pieņemu, ka Čikāgas lat -
viešiem ceļojumi uz Floridu nav 
nekas sevišķs, jo tur noteikti ir 
būts neskaitāmas reizes, pārsvarā 
tad, kad Čikāgā ir vēss laiks. Arī 
mēs Floridā esam bijuši vairā-
kas reizes. Tomēr šis ceļojums 
mums palicis atmiņā kā viens 
no labākajiem mūsu dzīvē. Tad 
nu visu pēc kārtas.

Pēc stindzinošā agrā rīta (bija 
ap 30 F) Čikāgā un vairāk nekā 
2 stundu pārlidojuma ērtajā AA 
kompanijas lidmašīnā, ielido-
jām Fort Lauderdale lidostā ap 
deviņiem no rīta. Mūs sagaidīja 
75 F un Dienvidfloridas drau-
dzes priekšnieks Andrejs Jūgs. 
Viņš nogādāja mūs pie laipnās, 
viesmīlīgās un enerģijas pilnās 
draudzes locekles Dzidras Bren-
des (Čikāgā vairāk pazīstama 
kā Dzidra Bokaldere), kuŗai tur-
pat jau 90, un Čikāgas Svētā Pē -
teŗa draudzes locekles Pārslas 
Gagaines, kuŗa ir Dzidras meita. 
Ja šo uzņemšanu varētu mērīt 
grados pēc Fārenheita, kā gaisa 
temperātūru, tad mēs to sajutām 
apmēram kā 100 gradus – tik  
sirsnīgu un mājīgu, it kā mēs 
būtu pazīstami veselu mūžību.

Pēc garšīgajiem speķa pīrādzi-
ņiem un bagātīgām uzkodām, 
izmantojām laiku, lai nedaudz 
baudītu Floridas silto saulīti. 
Bet tā bija karstāka nekā sagai-
dījām! Pēc pludmalē pavadītām 
divarpus stundām bijām sarka-
ni kā vārīti vēži un vēl ilgi lobī-
jām savu ādu, līdzīgi kā čūskas 
to dara.  

Nākamajā dienā kopā ar Pār-
slu devāmies uz Maiami tuvu-
mā atrodošos Coral Castle, lat-
vieša Edvarda Liedskalniņa bū -
vēto Koraļļu pili. 

“Zināms, ka Edvards Lieds-
kalniņš audzis nabadzīgā ģime-
nē un pabeidzis skolā četras 
klases. Tā kā Edvards bērnībā 
bija slimīgs zēns, viņš daudz 
laika pavadījis, lasot grāmatas. 

Jaunībā Edvards Liedskalniņš ir 
piedalījies 1905. gada revolūcijā. 
26 gadu vecumā Liedskalniņš 
saderinājies ar Hermīni Lūsi, 
taču īsi pirms kāzām līgava viņu 
atstājusi. 1912. gadā, iespējams 
nelegāli, Liedskalniņš ieradās 
Amerikā. Strādājot kokrūpnie-
cībā, viņš dzīvoja dažādās vietās 
Kanadā un ASV (Vašingtonas 
štatā, Oregonā, Kalifornijā, Tek-
sasā, līdz 1919. gadā apmetās 
Floridā). Apmēram no 1920. līdz 

vai. Pats Liedskalniņš sauca 
lī gavu par Mīļoto Sešpadsmit 
(Sweet Sixteen), bet amerikā-
ņiem līgavas vārds bija Agnese 
Scuffs. Koraļļu pils vienmēr tika 
celta nakts laikā, māksliniekam 
visus darbus veicot vienatnē. 
Viņš izmantoja vienkāršas paš-
darinātas sviras un vinčas. No 
1937. līdz 1939. gadam Lieds-
kalniņš pārveda akmeņus uz jau-
 nu vietu 10 mi attālumā, netālu 
no Houmstedas. Koraļļu pils būv-

rāk nekā 1100 tonnas. Neko tu -
vāk nepaskaidrojot, tēlnieks ap -
galvoja, ka viņš ir atklājis pira-
mīdu celtniecības paņēmienus. 

Arī mūsdienās neviens nav 
spējis izskaidrot, kā Edvards 
Liedskalniņš vienatnē spēja pa -
celt milzīgos akmens bluķus. 
Daži cilvēki uzskata, ka Lieds-
kalniņš vienkārši ir bijis ģeniāls 
konstruktors un inženieris, bet 
citi uzskata, ka tēlnieks spējis 
atklāt un izmantot kādu anti-

pellera rēkoņu. Tur auga ananāsu 
koki un citi mums nepazīstami 
koki, krūmi un zāles, dažādi put-
niņi dejoja gaisā pie laivas, lai 
baudītu kādu kumosu maizes, 
ko laivas kapteinis tālredzīgi 
bija paņēmis līdzi. Un, protams, 
pats galvenais – aligatori, kas 
uzmanīgi sekoja līdzi laivas kus-
tībām. Mēs tikām brīdināti ne -
bāzt rokas ūdenī un nebarot ali -
gatorus – paldies Dievam, to ne -
viens nedarīja, un visi dzīvi at -
griezāmies piestātnē. Tur mūs sa -
gaidīja efektīgs aligatoru šovs. 

15. marta svētdienā devāmies 
uz Shepherd of the Coast Lut  h-
eran baznīcu, kur Dienvidflo  -
ridas latviešu draudze īrē telpas 
dievkalpojumiem. Pusstundu 
pirms dievkalpojuma man pa 
Skype piezvanīja ģimenes draugs 
no Latvijas un pastāstīja, ka ne -
laimes gadījumā pirms dažām 
stundām bojā gājis viņa māsas 
dēliņš, kuŗu biju kristījis kādā 
draudzē Latvijā. Ne viss šajā pa -
saulē ir skaists un saulains kā 
dienvidu Florida marta vidū. 
Bieži dzīvē notiek arī nevēlamas 
un ļaunas lietas. Tās atgādina 
mums par to, cik bezpalīdzīgi 
un nedroši mēs esam šajā pa -
saulē bez Dieva, un, ja arī dzīvo-
jam ticībā Dievam, neesam ab -
solūti pasargāti no nelaimēm. 
Vienīgā atšķirība ir tā, ka ticīgie 
zina – dzīvē šajā pasaulē mums 
ir uz īsu laiku, ar ciešanām un 
nelaimēm, bet mēs, līdzīgi kā 
Jēzus Kristus, piedzīvosim aug-
šāmcelšanos un mūžīgo dzīvību 
Debesu valstībā. Tur tiksies visi, 
kas reiz ir šķīrušies šajā pasaulē.

Pēc dievkalpojuma tikāmies 
sadraudzības pusstundā, kur tu -
vāk iepazināmies ar klātesoša-
jiem draudzes locekļiem un bau-
dījām līdzpaņemtos latviešu gar-
dumus, kas, nešķirojot debesu 
puses, visur ir garšīgi. Dievs 
mūs – cilvēkus – ir aicinājis 
prie   cāties par dzīvi, baudīt visu, 
ko varam un kas pieejams, bet 
neaizmirst arī to, ka dzīve šajā 
pasaulē nav bezgalīga, tāpēc 
mums ir nopietni jādomā par 
savu nākotni, par to, kas būs pēc 
tam. Pēc Floridas saules un sil-
tuma mēs atkal atgriezāmies 
Ilinojas pavalsts vēsajā pavasarī 
–  bet ar jaunu enerģiju un pie-
redzi, kā arī nedaudz saulē 
apdedzinātiem degungaliem.  

Edvarda Liedskalniņa Coral Castle pie sirds formas koraļļu galda // FOTO: Pārsla Gagaine

Everglades parkā. Elizabete Freimane, Ojārs Freimanis un Pārsla 
Gagaine // FOTO: no personiskā albuma

gravitātes spēku, kas ļāva viņam 
pacelt un pārvietot akmeņus kā 
burvim. Liedskalniņš sarakstījis 
arī publicistiskas brošūras angļu 
valodā “Minerālu, augu un dzīv-
nieku dzīve”, “Magnētiskā straume” 
(par magnētismu) un “Grāmata 
katrā mājā” (par dzīves uzska-
tiem). Edvards Liedskalniņš mi  ra 
1951. gada 7. decembrī no nieru 
slimības. Pēc viņa nāves Koraļļu 
pils kļuva par tūrisma objektu 
un 1984. gadā tika iekļauta ASV 
Nacionālajā vēsturisko vietu re -
ģistrā.” http://lv.wikipedia.org/
w i k i / E d v a r d s _ L i e d s  k a l -
ni%C5%86%C5%A1

Nākamajā dienā mēs atkal pie-
dzīvojām jaunu notikumu – 
Everglades nacionālā parka ap -
meklējumu. Vizinājāmies ar gaisa 
laivu (air boat) un izbaudījām 
brīnišķīgo dienvidu Floridas 
flo ru un faunu, neskatoties uz 
dažbrīd pārāk skaļo laivas pro-

1940. gadam Liedskalniņš cēla 
Koraļļu pili Floridā kā veltīju-
mu dzimtenē palikušajai līga-

niecības laikā Edvards Lieds kal-
niņš vienatnē spēja pārvietot ak -
meņus, kas kopumā svēra vai-

Andris Ramāns saka: “Man 
rūp latviešu kopības sajūta – es 
jūtos par to atbildīgs, kā arī jūtu 
savu atbildību, lai latviešu sa -
dzīve, kultūra un latviskās sak-
nes Ziemeļkalifornijā turpi nā-
tos.”

TAIRA ZOLDNERE vada svēt-
ku informāciju un ir svētku 
Vadoņa redaktore.

Pirms pārcelšanās uz dzīvi 
ASV viņa Latvijā 20 gadus strā-
dāja par ārsti. Nu jau 10 gadus 
ar vīru Armandu Stapranu – 
vadošu elektronikas speciālistu 
–  dzīvo Silīcija ielejā. Taira ļoti 
aktīvi darbojas latviskajā pa -
saulē. Šodien vada ZKL bied-
rību, ir Amerikas latviešu ap -
vienības informācijas nozares 
vadītāja, dzied Ziemeļkali for ni-
jas latviešu korī un piedalās ma  zā 
teātŗa sanfrancisko izrādēs.

 Taira Zoldnere saka: “Manī ir 
stipras latviskās saknes un tuva 
latviešu kultūra, tāpēc ir spēcīga 
vēlme saglabāt un attīstīt lat vie-
šu kopienas tradiciju šeit ASV. 
Šī vēlme ir ļoti  aktuāla šobrīd, 
kad cilvēki darba meklējumos 
un citu motīvu vadīti, dodas 
prom no Latvijas. Latviešiem kā 
minoritātei ASV un citās zemēs  
ir jāsaglabā sava valoda, kultūras 
tradicijas – tas, ko kopā saucam 
par nacionālo identitāti.

Ļoti priecājos, ka redzu lielu 
interesi par XVI Rietumkrasta 
Dziesmu svētkiem. Īpaši ieprieci-
na, ka saņemam atbalstu ne 
tikai no Amerikas latviešu ap -
vienības, bet arī no Latvijas 
valdības.” 

Varam būt priecīgi, ka XVI 
Rietmkrasta latviešu Dziesmu 
svētku Rīcības komitejā bez 
Alda, Zintas, Normanda un 
An  dŗa darbojas gan Una, gan 
Māra, gan Taira – visas tikai 

Līdz XVI Amerikas Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkiem Sanhosē pilsētā no 2. līdz 
7. septembrim vairs jāgaida tikai 130 dienas!

nesen ieradušās šeit no Latvijas 
un atnesušas līdz savu mīlestību 
un lepnumu uz Latviju, latviešu 
valodu un kultūru, ko ar lielu 
mīlestību un enerģiju dāvā 
mums visiem.
… Lai staro mūsu Latvija
Šeit, tālā pasaules malā.
Mēs lepni dzīvojam 
Šai mūsu mazā salā.
Visapkārt svešas mēles nāk un iet,
Bet mūsu saliņā
Vēl latvju dziesmas dzied… 
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ATMIŅU KAMOLU TINOT
Tikšanās ar Latvijas archibīskapiem

Ilinojas pensionāru biedrības
gada sapulce 

Lai cik sāpīga bija atskārsme, 
ka no lepnā armijas stāba kap-
teiņa dēla biju kļuvis par mācī-
tāja dēlu, tālākai dzīvei tā pavēra 
jaunus apvāršņus.

Ar archibīskapu Teodoru 
Grīn bergu tikos tikai vienu 
reizi Doma baznīcas sakristejā, 
kad tēvs bija mani paņēmis līdz 
uz vakara dievkalpojumu. Ne -
bija jau nekādas iepazīšanās, 
viņš vienīgi noglāstīja man gal -
vu. Tēvs bija iecelts par bēgļu 
mācītāju, un dievkalpojumi no -
tika katru vakaru Doma baz-
nīcā, ko toreiz dēvēja par Ar -
chibīskapa katedrāli. Kaut gan 
man gadu skaits bija pietie-
kams, laika traģisko situāciju 
neizpratu. Mani vairāk valdzi-
nāja Alfreda Kalniņa atskaņo-
tie korāļi, ērģeļu prelūdes un 
starpspēles. Pa reizei – mana 
skolotāja Alfreda Dunkeļa vijol-
spēle.

Mācītājs Gustavs Turss kris-
tīja manu jaunāko brāli. Pie 
svinību galda kāds runātājs bija 
teicis, ka Reinis nokristīts vec-
tēva vārdā. Piecēlās mans vec-
tēvs, kam izglītība nesniedzās 
tālāk par trim ziemām Drau-
dzes skolā, un pārsteidza augsti 
skolotos kungus, sacīdams: „Nav 
tā, ka mans mazdēls kristīts 
manā vārdā. Viņam vienīgi dots 
tāds pats vārds kā man”. Kā 
archibīskapam Teodoram Grīn-
bergam bija grūtākais periods 
mūsu baznīcas vēsturē.

Archibīskapam Kārlim Kun-
dziņam biju pāris gadījumos 
šoferis, kad viņš viesojās Sietlas 
latviešu draudzē. Ar viņu sa -
runas vedās kā ar kādu klases 
biedru, ne mirkli viņš nelika 
manīt, ka ir mūsu baznīcas 
augstākais garīdznieks. Viņš 
manā viesu grāmatā ierakstīja 
savu korāli: „Cik Dievs man 
mūža dienu Šai saulē dzīvot 
liks, Tam dziedāt dziesmu vienu 
Nekad man neapniks”. Parak-
stīja – K. Kundziņš, bez titula. 
Tas bija 1951. gada 28. maijā.

Ar viņa amata sekotāju ar  chi-
bīskapu Arnoldu Lūsi saistās 
daudzi baznīcas darbā pavadīti 

IVARS
GALIŅŠ

gadi, gan Kanadā, gan Vācijā, 
gan Amerikā. Esmu bijis arī 
viņa šoferis un kādu laiku arī 
viņa sekretārs. Gadījās arī viena 
otra domstarpība. Tādas bija arī 
ar jaunākās paaudzes mācītā-
jiem – par melno talāru valkā-
šanu. Bet Arnolds Lūsis pie pil-
dīja savu laiku, un pāri tam 
pastāvēs viņa rakstītie korāļi.

Archibīskapu Jāni Matuli 
sa tiku Konsistorijā. Biju apme-
ties viesnīcā „Latvija” un metu 
vairākus līkumus līdz Lāčplēša 
ielai, lai izvairītos no sekotājiem. 
Zināju, ka viņš ar manu tēvu 
bijuši labi pazīstami. Amatu 
man toreiz nebija, arī sarunu 
neatceros, bet atceros viņa silto 
rokas spiedienu, ko sajūtu vēl 
tagad. Viņš ieteica apmeklēt 
mācītāja Haralda Kalniņa Jēzus 
baznīcu. Tur, ejot pie dievgalda, 
bija atgadījums, kas atgādināja 
teicienu, ka muļķis pat baznīcā 
dabūjot pērienu. Kad ar dzī-
vesbiedri Noru pienāca mūsu 
kārta, pēkšņi no aizmugures 
divas sievietes mums veikli aiz -
stājās priekšā. Gandrīz vai sa -
skrējāmies. Laikam bijām par 
lēniem tā laika pasaulē.

Ar archibīskapu Ēriku Mes-
teru satikos, jau būdams 
LELBĀL Palīdzības nozares va -
dītājs. Latvijas apmeklējums bi -
ja saistīts ar automobiļu iegādi 
mācītājiem un lielākas naudas 
summas piešķiršanu Jaunās 
Ģer   trūdes baznīcas apkures 
pārbūvei. Ēriks Mesters bija 
sarīkojis īpašas pusdienas ļoti 
izcilā restorānā. Kad bijām sa -
sēduši ap lielo galdu, viesmīle 
man tostam atnesa upeņu sulas 
glāzi. Viņa man paskatījās acīs, 
tad pacēla acis uz lielo kroņ-
lukturi, kas bija virs mūsu galda. 
Sapratu. Pēc savas uzrunas at  vai-
nojos, ka mani gaida citi pienā-
kumi un atstāju pusdie notājus. 
Tagad par to sāp sirds. Varēju 
jau palikt un patērzēt, tie cilvēki 
jau nebija vainīgi par pastāvošo 
režīmu, bet tādas to  reiz bija tās 
emocijas. Archi bīskaps Mesters 
pēc tam vēl pa reizei sūtīja man 
apsveikuma kartītes.

Ar archibīskapu Kārli Gailīti 
iznācis tikties Vācijā, Kanadā 
un Amerikā. Kanadā viņš bija 
ieradies kopā ar mācītāju Jāni 
Vanagu. Tā man izdevās uz 
savas dziesmu lapiņas iegūt 
arch. Arnolda Lūša, Kārļa Gai-
līša un tagadējā Latvijas archi-
bīskapa Jāņa Vanaga parakstus. 
Pirms dievkalpojuma, kas no -
tika Sv. Andreja draudzes baz-
nīcā, tās balkonā satiku dzej-
nieces Veltu Tomu un Māru 
Zālīti. Viņas atstāstīja notikumu, 
kuŗā svētku runas teicējs „iz -
skaidrojis” dzejoli „Nāk rudens 
apgleznot Latviju” – proti, tur 
esot domāts, ka Latvija ir par 
mazu, lai pastāvētu pasaulē, 
tāpēc tai jāpaliek pie Padomju 
savienības. Runātājs nebija zi -
nājis ne autoru, ne arī to, ka 
autore atrodas turpat audito  -
rijā. Amerikā LELBĀL priekš-
nieka Viļa Vārsberga ierosmē 
arch. Gailītim pirkām kurpes. 
Palīdzēju viņam pie kurpju uz -
laikošanas. Bija īpatnēja sajūta 
atrasties pie augstā garīdznieka 
kājām – gandrīz vai bibliska 
noskaņa.

Par archibīskapu Elmāru 
Ernstu Rozīti būs grūti uzrak-
stīt tikai dažas rindas. Pirmām 
kārtām gluži personīgi. Mūsu 
tēvi bija tuvi draugi. Lai gan 
lielāko dzīves laiku mūs šķīris 
Atlantijas okeans, tikšanās rei -
zēs kā Eslingenā, tā kādā kon-
ferencē Bostonā esmu viņu iz -
jutis kā tuvu cilvēku. Bet neat-
karīgi no tā – tikai dažiem ir 
zināms tas darbs un palīdzība, 
ko Latvijas baznīca saņēma sa -
vā vistumšākajā krizes laikā. 
Pateicoties Elmāra kontaktiem 
ar Vācijas luteriskās baznīcas 
augstāko vadību, mācītāju no 
Brēmenes Claus von Anderkas, 
komponistu un ērģelnieku Jo  -
hannes Baumann un vēl dau -
dziem citiem, kas atrada veidu, 
kā apiet dzelzs aizkaru un at -
balstīt latviešu draudzes un mā -
cītājus Latvijā. Par to nav at -
klātībā ne runāts, ne rakstīts. 
Kamēr par to nestāsta pats El -
mārs, lai tā arī paliek. Vienu 

noslēpumu gan varu atklāt – 
archibīskaps Elmārs Ernsts Ro -
zītis ir teicams pianists.

Archibīskapa amata turpi nā-
tāju Laumu Zušēvicu pazinu 
jau kā mācītāju Laumu Lagz-
diņu, kad braucu līdzi meitām 
Sandrai un Anitai uz iesvētamo 
jauniešu saietiem, kā arī daudzās 
citās sanāksmēs. Laumai ir pirm-
klasīga teoloģiskā izglītība, pie -
redze draudžu darbā, kā arī 

pati par savu bērnību teikusi, ka  
no saviem brāļiem mācījusies 
ne tikai kāpt kokos, bet arī sevi 
fiziski aizstāvēt. Jācer, ka jaunajā 
amatā to nevajadzēs pielietot, 
bet par sliktu jau arī tas nevar 
nākt. 

Pašlaik ir ļoti liels skaits lat-
viešu, kas dzīvo ārpus Latvijas. 
Daudz lielāks nekā pēc pēdējā 
kaŗa. Lai šie cilvēki nepaliktu 
ārpus baznīcas, ir milzīgs izai-

cinājums ne tikai baznīcai ārpus 
Latvijas, bet arī Latvijas baznīcai. 
Tas ir kopīgs uzdevums, kas bei -
dzot varētu vienot abas „māsas” 
kopīgai nākotnei. Lai Laumai sek-
mējas viņas atbildīgais darbs!

sekmīgi veicot LELBĀL pār val-
des priekšnieces amatu. Mani 
visvairāk iespaidojusi Laumas 
vēlēšanās un spēja ieskatīties 
dziļāk pašā cilvēkā, turklāt  ar 
mīlestības pilnām acīm. Viņa 

Ilinojas pensionāru biedrības 
gada sapulci 2015. gada 11. mar-
tā iesākot, domājot par paveikto 
un vēl vairāk par nepaveikto, 
dziedājām no mūsu dziesmu 
lapiņas „To Kungu slavējot” un 
K. Beldava dziesmu „Ak, kā es 
vēlētos daudz labāks būt”. Tā 
taču ir visu mūsu vēlēšanās.

Gada sapulci, kuŗā piedalījās 
29 biedri, vadīja Oļģerts Cakars, 
protokolēja Ivars Antens. Bied-
rības priekšnieks O. Cakars zi -
ņoja, ka 2014. gadā notikušas 
11 sanāksmes, uzsveŗot, ka sa -
nāksmēs valdījusi sirsnīga no -
skaņa. Tāpat saimniecības dar-
bos bez aicinājuma piedalās 

visi, kas spēj. Parasti ir pasū ti-
nātas siltas pusdienas par ļoti 
mērenu cenu. Izņēmums bija 
Ziemsvētku ieskaņa, kad maltīti 
gatavoja Ināra Grigolats un 
Inese Stokes. Pateicība valdei 
un visiem darboņiem, jo seviš  ķi 
Ainai Eglītei, Arvīdam Kadeģim 
un Elvīrai Alberiņai, kuŗi ik 
reizes jau agri pirms sākuma 
cītīgi darbojas, lai viss būtu sa -
kārtots sanāksmei un maltītei, 
tāpat labprātīgajām saimnie  cēm 
Austrai Porukai, Alvīnei Bajārei 
un citiem palīgiem.

Biedrzinis Pēteris Lapiņš ir 
cietis nelaimi, tāpēc iztrūka 
pār skata par biedru stāvokli. 

Kasiere Rūta Veitmane ziņoja 
par kases stāvokli. 2014. gada 
apgrozījums ir ar nelielu iztrū-
kumu. 

Ilmārs Riekstiņš nolasīja re -
vīzijas komisijas protokolu, at -
zīstot, ka kasē viss ir labā kār-
tībā, viņš ierosināja izteikt pa -
teicību kasierei. 

Pieņēma 2015. gada budžetu 
$5100 apmērā.

Vēlot trūkstošas amatperso-
nas, ar aklamāciju par biedrības 
biedrzini ievēlēja Rūtu Veitmani 
un par sekretāru Māru Poču. Pēc 
pārrunām nolēma atstāt līdz-
šinējo maltītes cenu – $8.00, bet 
samazināt pasūtināmo no di -

viem uz vienu gaļas ēdienu. 
Sagādāt ziedus dzimšanas die -
nu „bērniem” un programmas 
izpildītājiem, ko līdz šim darīja 
Elvīra Alberiņa, uzņēmās Ināra 
Grigolats, daudzu amatu nesēja, 
vienmēr gatava palīdzēt. Bija 
ierosme izmantot arī pašu 
pensionāru dzīves stāstus un 
piedzīvojumus saietu program-
mās, kuŗas ietveŗ arī svētbrīžus 
vietējo mācītāju vadībā.

Priekšnieka vietniece Aina 
Eglīte izteica interesantu iero-
sinājumu, ka saieta sākumā 
vajag dot ap 15 minūšu laika, 
lai visi varētu izkustēties un 
sasveicināties, un parunāties 

arī ar pie citiem galdiem sē -
došiem – kopt draudzību, kā 
teica senos laikos. To īste no-
sim turpmākos saietos.

Pēc sapulces sveicām janvāŗa, 
februāŗa un marta mēneša 
dzimšanas dienu jubilārus, kas 
saņēma pa sarkanai rozei. Sa -
vukārt jubilārēm, dzimašanas 
dienas kriņģeļu cepējām Aus-
mai Mežmalei un Mirdzai Za -
ļumai, tāpat mutē kūstošās ābol-
kūkas cepējai Birutai Vārsber  -
gai un pārējiem našķu gādā-
tājiem lai visu dalībnieku 
pateicība! 

OC
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DACE KUPAČA- HOHLOVA
Ak, pavasar’, ak, pavasar’...

Pensionāru saiets Toronto

Kādā brīnišķīgā marta pēc-
pusdienā St. Pētersburgas Lat-
viešu biedrībā Foridā bija sa -
pulcējušies kādi 70 ļaudis un 
svinēja PAVASARI! Šīs idejas 
autores bija divas brīnišķīgas, 
smaidīgas, aktīvas, atraktīvas 
kundzes – Zigrīda Dambis un 
Rita Blūmentāls. Kāpēc tieši 
viņas, jūs sapratīsiet nedaudz 
vēlāk.

Sākšu ar nelielu, gandrīz neti-
camu stāstu par šīm divām 
kundzēm.

Tas notika pirms apmēram div-
 padsmit, varbūt nedaudz vairāk 
gadiem. Lūdzu, piedodiet, ja 
skaitļi ir nedaudz kļūdaini, bet 
ne jau tas šajā stāstā galvenais.

Tas arī notika pavasarī, Flo-
ridas pavasarī. Kundzes satikās 
uz kāda pavasarīga dīvāniņa. 
Malkoja pavasarīgi vieglu vīnu 
un runājās. Par to, kas notiek 
un kas kādreiz noticis. Par bēgļu 
gaitām, par dzīvi ASV, par bēr-
nības un skolas laiku Latvijā – 

Rīgā. Kā jau parasts šādās rei-
zēs, tika pārlapoti fotografiju 
albumi un te, skatot skolas lai  ku 
bildes, viena no kundzēm jau-
tāja otrai: „Kuŗā skolā tu mā -
cījies?” – „Rīgas 2. ģimnazijā.” 
– „Re, es arī!” Un pēkšņi kādā 
no fotografijām viena no dā -
mām atpazīst kādu meitenīti 
un saka: „Vai šī varētu būt Rita? 
Rita Pavasaris?” Un Rita atbild: 
„Jā, tā ir Rita. Es esmu Rita, Rita 
Pavasaris!” – „Tu? Un es esmu 
Zigrīda....Zigrīda Grikovska!” 
Šajā brīdī pēc 50 neziņas un 
neredzēšanās gadiem satikās 
KLASESBIEDRENES! Vai 
Dievs nav viens liels BRĪ-
NUMDARIS?

Un te vēl viena interesanta 
lieta – Zigrīda Grikovska-Dam-
bis šeit, St. Pētersburgā, jau 
dzīvo kopš 1986. gada, un Rita 
Pavasaris-Blumentāls – kopš 
apmēram 1990. gada. Viņas jau 
iepriekš bija tikušās gan Bied-
rības pasākumos, gan dažādās 

citās izdarībās, bet nekad nebija 
iznācis tā divatā pasēdēt un 
„pārlapot” atmiņas. Ja ne šī 
pavasarīgā tikšanās, ja ne šīs 
fotografijas, varbūt tā arī nekad 
viena otru neatpazītu. Kas zin...

Jā, kopš šīs pavasaŗa dienas 
abas lēdijas ir nešķiŗamas drau-
dzenes. Abas aktīvas korī dzie-
dātājas, teātŗa spēlētājas, bied-
rības pasākumu atbalstītājas, 
draudzes darbu darītājas, vienā 
vārdā, – kopā dala gan priekus, 
gan bēdas.

Un, lūk, tad nu Rita un Zigrī-
da šajā martā svinēja SAVU 
PAVASARI!!!

Tikšanās bija fantastiska! Pal-
dies, par šo iespēju.

Ritas un Zigrīdas vārdā – mīļš, 
liels PALDIES draugu grupai, 
kas iepriecināja un pār steidza 
ar lustīgo mūzikālo uzvedumu.

Un, mīļās PAVASAŖA LĒ -
DIJAS – lai Veselības, Mīlestības 
un Prieka eņģelīši vienmēr vada 
Jūs Jūsu ceļos!Zigrīda Dambis un Rita Blūmentāls // FOTO: Gunārs Liepiņš

Atklājot Toronto pensionāru 
9. aprīļa saietu, Liene Martinsone 
apsveica Hariju Valdmani, kuŗš 
bija pārlidojis okeanu no tālās 
Norvēğijas, lai apciemotu radus 
un paziņas, un atrada par ie -
spējamu apciemot arī Ziemeļ-
ame rikas lielāko pensionāru 
saietu.

Iepriekšējā saietā pensionāru 
mūzikālā vadītāja Irisa Purene 
bija solījusies sagādāt pārstei-
gumu šai nedēļai, bet, tincināta, 
atteicās dot tuvākus paskaidro-
jumus, jo tad tas vairs nebūšot 
pārsteigums. Daļa no šī pārstei-
guma bija liriskais tenors Valdis 
Jevtejevs, kuŗš vēl nebija dzirdēts, 
bet bija jau bieži redzēts Centrā. 
Par sevi viņš stāstīja, ka dziedot 
jau no 6 gadu vecuma, apmeklējis 
Em. Dārziņa mūzikas skolu Rīgā, 
kā arī Doma koŗa skolu. Pirms 5 
gadiem, pārcēlies uz Kanadu, viņš 

ātri atradis sev vietu profesionālā 
mūzikas pasaulē un tagad dzied 
Mendelsona korī. Piezīmējot, ka 
lielākā daļa kompoziciju tenoriem 
ir mīlestības dziesmas, viņš savu 
programmu arī iesāka ar 15.–18. 
gs. itaļu baroka mīlestības dzies-
mām. Irisas Purenes klavieŗpa-
vadījumā viņa balss tīrie toņi ska-
nēja bez mikrofona starpnie cības.

Pārsteiguma otrā daļa bija 
trīs padsmitgadīgā vijolniece 
Tifanija (Tiffany Tsai). Kā jau 
daudzi no Irisas atvestiem brī -
numbērniem, arī viņa sākusi 
spēlēt jau 6 gadu vecumā un 
sekmīgi piedalījusies daudzās 
sacensībās. Savu programmu 
vijolniece iesāka ar Paganini 
“Caprice #9”. Tai sekoja poļu 
komponista Henrika Ve  ņavska 
(Henryk Wieniawski) “Scherzo 
tarantelle”. Nobeigumā bija Pablo 
Sa rasates “Čigānu melodijas” 

(Zigeunerweisen). Abas bei  dza  -
mās Irisas Purenes pavadījumā.

Tad atgriezās Valdis ar F. Šu -
berta komponēto V. Gētes tek-
stu “Heidenroeslein”, dziedot to 
vāciski, – šī dziesma jau sen bija 
pazīstama Latvijā kā “Puisēns 
dārza malā”. Tad viņš mainīja 
valodu un nodziedāja latviski 
Lolitas Ritmanes “Lūgšanu” un 
Emīla Dārziņa “Teici to stundu, 
to brīdi”. Pēc pelnītiem aplau-
siem piedevās nāca Ar   tura 
Bērenda (Arthur Behrend) 
“Bonjour, ma belle”. Piemē ro-
joties Kanadas divvalodībai, šis 
teksts bija pārmaiņus abās 
valodās.

Nākamā nedēļa arī veltīta 
mūzikai, bet ar savādāku pie -
eju: iecerēts Guntas Dreifeldes 
stāstījums par latviešiem un 
operu. Paredzēts laiks arī jau-
tājumiem.

Daugavas 
Vanagu 

apvienības 
Čikāgā gada 

sapulce
Gada sapulci 8. martā Dauga-

vas Vanagu mītnē atklāja ap  vie-
nības priekšnieks Oļģerts Ca  -
kars, aicinot ar klusuma brīdi 
pieminēt 2014. gadā mirušos 
biedrus Pēteri Eriņu, Jāni Gri-
guli, Laimonu Svalbi un Ritu 
Valdmani. Par sapulces vadītāju 
ievēlēja Oļģertu Cakaru, sekre-
tāri Rūtu Veitmani.

talku un Ziemsvētku tirdziņu, 
lai iegūtu līdzekļus palīdzībai 
Latvijā. DV ASV delegātu sa -
pulcē Indianapolē piedalījās ap -
vienības delegāts Ivars Kēlers.

Pateicība valdei un visiem 
darba darītājiem! Veselības un 
gadu dēļ Oļģerts Cakars vairs 
nekandidēs uz apvienības 
priekš nieka amatu. Tāpat pal-
dies arī līdzgaitniekiem Jurim 
Valainim un Pēterim Lapiņam 
par  darbu valdē!

Kasiere Ināra Grigolats zi  ņo-
ja, ka 2014. gadā ieņemti $6939 
izdoti $6939 kārtējam darbam. 
Paredzētos $7000 palīdzībai Lat-
vijā nosūtīs šogad, kopā ar 2015. 
gada ziedojumu. 

revīziju. Komisija atra dusi, ka 
kases grāmata un do  kumenti ir 
priekšzīmīgā kār tībā un patei-
cas kasierei I. Gri golatei. 

Sapulce balsojot papildināja 
iesniegto 2015. gada budžeta 
projektu uz $12 875, ietveŗot 
$1000 pieteikto ziedojumu caur 
apvienību Latviešu centra Gaŗ-
ezers 50 gadu atcerei un no -
lemjot atbalstīt ar stipendijām 
arī apvienības biedru bērnu un 
mazbērnu Kr. Barona skolas ap -
meklēšanu. Nolēma izlietot Lat -
vijas bērnu palīdzībai $1000, le -
ģionāriem $3000 un $3000 le -
ģionāru zālēm, līdzekļus gūs tot 
no iepriekšējā gada atliku  ma un 
paredzamiem novēlēju miem. 

Par apvienības priekšnieku 
ievēlēja Ivaru Kēleru. Apvienī-
bas valdē ievēlēja Armandu 
Birkenu, Oļģertu Cakaru, Ināru 
Grigolati, Rūtu Markhamu, 

Agri Šleseru, Rūtu Veitmani, un 
Vili Vītolu;  revīzijas komisijā 
Māru Bodefeldi, Ilmāru Riek-
stiņu un Ainu Salenieci.

Par delegātu DV delegātu sa -
pulcē Gaŗezerā ievēlēja Ivaru 
Kēleru, par delegātu ALA kon-
gresā Jāni Vilciņu.

Daugavas 
Vanadžu gada 

sapulce
Stundu pirms DV gada sapul-

ces Apvienības vanadzes pul-
cējās savā gada sapulcē, ko va -
dīja kasiere Ināra Grigolate, 
protokolēja Rūta Veitmane. DV 
apvienības Čikāgā valdē dar bo-
jās 2 vanadzes: Rūta Veitmane 
– sekretāre/iekšējā aprūpe un 
palīdzība Latvijai, Ināra Gri go-

late – kasiere/biedrzine. 
Kurzemes atceres sarīkojumā 

tika sniegts aukstais galds, par 
ko gādāja Ināra Grigolate un 
Aina Saleniece ar palīdzēm. Au -
gusta dārza svētki notika telpās. 
Pusdienas gatavoja Andra un 
Edis Norvindi ar palīgiem. Lāč-
plēša dienas kafijas galda sarū-
pē strādāja Ināra Grigolate ar 
palīdzēm. Piparkūku cepšanas 
talku un Ziemsvētku tirdziņu 
vadīja Ināra Grigolate. Tirdziņā 
maltīti gatavoja Andra un Edis 
Norvindi ar palīgiem, tirdziņš 
un pusdienas deva $1000 atli-
kumu.

Vanadzes atbalstījušas Kr. 
Ba rona skolu Čikāgā, Čikāgas 
Latviešu Radio. Latvijas palī-
dzībai – leģionāriem, zālēm un 
daudzbērnu ģimenēm kopā 
ziedoti $2000.

O.C.

No kreisās: Ināra Grigolate, Oļģerts Cakars, Ivars Kēlers, Rūta 
Veitmane

Apvienības priekšnieks ziņoja, 
ka valde pulcējusies četrās sēdēs. 
Notikušas divas ziedojumu vāk-
šanas akcijas. Gaŗezera skolu ap -
meklēšanai piešķirtas stipen di-
jas. Atbalstīta Kr. Barona skola 
un Čikāgas Radio.

Kā katru gadu, rīkojām Kur-
zemes cietokšņa atceri. Izkār to-
jām Lāčplēšu dienas pieminē-
šanu. Vanadzes rīkoja dārza svēt-
kus Ciānas baznīcā, piparkūku 

Biedrzine I. Grigolate ziņoja, 
ka 2014. gadā  uzņemti 3, bet 
miruši 4 biedri. 2015. gada 1. 
janvārī biedru skaits bija 69 – 
34 Vanagi un 35 vanadzes.

I. Grigolate ziņoja par Dau-
gavas Vanadžu kopas darbību. 
Par kopas sapulci stāstījums ze -
māk.

Revīzijas komisijas sekretārs 
Ilmārs Riekstiņš ziņoja par ap  vie-
 nības un Vanadžu kopas kases 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Trimdas latvieši Jūrkalnē 

piemin bēgļu gaitas
Jūrkalnē bija apskatāma Dā  vi-

da Holmerta fotoizstāde par lat-
vie šu bēgļu gaitām. Fotoobjektīvs 
bija fiksējis to dzīves pusi, kas 
sākās, izkāpjot Zviedrijas krastā 
1944./1945. gadā. Izstādes orga -
nizātori, Zviedrijas latvieši, stāsta, 
ka jūrkalniešiem nekas nav jāpa -
skaidro. Pirms 70 gadiem laivas 
ar bēgļiem uz Gotlandi naktīs 
devās tieši no šī krasta. Diemžēl 
latvieši joprojām dodas uz Zvied-
riju, ne vairs kā bēgļi, bet darba 
meklētāji.

Dāvida Holmerta foto chro ni -
ka par šiem notikumiem ir vie n -
reizēja dokumentācija ne ti   kai 
par latviešu izmisīgajiem centie-
niem tikt brīvībā no vācu un 
drau došās padomju okupācijas, 
bet arī par zviedru iedzīvotāju  ie -
 saistīšanos bēgļu sagaidīšanā un 
aprūpē.

Pirms 70 gadiem latvieši naktī 
ar bēgļu laivām devās uz Zvied-
riju 

Kopīgais projekts ir fotografa 
Dāvida Holmerta dokumentālu 
fotografiju parādīšana Latvijas 
novados kopā ar stāstiem par to, 
kas tad notika pēc tam, kad lat -
vieši izkāpa Zviedrijas krastos,     
kā viņus uzņēma Gotlandē. “Tas 
bija neticami, kā Gotlande orga-
nizējās ar visu savu sirdi uzņemt 
latviešus!’’ atceras sabiedriskais 
darbinieks Pēteris Iniņbergs no 
Zviedrijas.

Kad laiva sasniegusi krastu...

Šī izstāde bijusi Liepājā un 
Jūrkalnē, rudens pusē  būšot ska-
tāma Latvijas  Nacionālajā biblio-
tēkā.

***
Vēstnieks Lielbritanijā 

Andris Teikmanis darba vizītē 
Koventrijā

17. aprīlī Latvijas vēstnieks Liel  -
britanijā Andris Teikmanis darba 
vizītē apmeklēja Kovent riju. 

Pēc pilsētas domes ielūguma, 
vēstnieks tikās ar pilsētas lord-
mēru un domes vadību, kur ie  pa-
zīstināja ne vien ar Latvijas pre -
zidentūras Eiropas Savienības (ES) 
Padomē programmu un priori -
tā  tēm, bet arī pārrunāja ciešākas 
sadarbības iespējas starp Latvijas 
vēstniecību Lielbritanijā un Ko -
ventrijas pilsētas domi, lai atbal -
s tītu plašās latviešu kopienas 
da rbību pilsētā. Vizītes nobei gu-

mā Teikmanis tikās ar latviešu 
organizāciju pārstāvjiem, lai vie-
notos par ciešāku abpusēju sa  -
darbību kultūras un izglītības 
saišu stiprināšanai.

***
Par Valsts prezidenta 

amata kandidātu izvirza 
Gunāru Kūtri

Partijas No sirds Latvijai (NSL) 
kopsapulce  par  Valsts prezidenta 
amata kandidātu izvirzīja Saei-
mas deputātu Gunāru Kūtri (NSL).

Gunārs Kūtris

Kūtris kopsapulcē aicināja par  
kandidātūru prezidenta amatam 
izvirzīt partijas līdeŗi Ingunu 
Sud  rabu. Savukārt Sudraba no  ņē -
ma savu kandidātūru un aici nāja 
atbalstīt Kūtra kandidātūru.

***
Saeimas priekšsēde 

Ināra Mūrniece
kopā ar Eiropas Komisijas pār-
stāvības Latvijā vadītāju Innu 
Štein buku Saeimas namā tikās ar 
Eiropas Savienības (ES) un NATO 
dalībvalstu vēstniekiem un pār-
ru nāja Latvijas prezidentūras ES 
Padomē aktuālitātes.Tikšanās 
laikā I. Mūrniece informēja vēst-
niekus par Latvijas prezidentūras 
līdz šim sasniegto un plānoto ES 
konkurētspējas veicināšanā, kā 
arī ES globālās lomas un Eiropas 
iekšējās un ārējās drošības stip-
rināšanā. Mūrniece vēstniekiem 
uzsvēra Austrumu partnerības 
nozīmi. “Latvija darīs visu nepie-
ciešamo, lai Austrumu partnerī-
b as galotņu apspriede Rīgā at -
kār toti apstiprinātu Eiropas Sa  -
vienības apņemšanos tuvināt aus -
t rumu partneŗvalstis Eiropai,” 
sacīja Saeimas priekšsēde.

***
Vācijas ārlietu ministrs Rīgā
17. aprīlī Latvijā vizītē bija iera-

dies Vācijas ārlietu ministrs Dr. 
Franks Valters Šteinmeiers. 

Augstais viesis (attēlā no kr.) ar 
Latvijas ārlietu ministru Edgaru 
Rinkēviču pārrunāja divpusējās 
attiecības, reģionālo sadarbību 
un svarīgākos starptautiskās dar-
ba kārtības  jautājumus. Štein me  i-
   ers uzsvēra, ka divi galvenie jau -
tājumi Eiropas Savienībai šobrīd 
ir par kaŗu Ukrainā un finanču 
krize Grieķijā. Pēdējās dienās 
Uk  rainas austrumos atkal pastip-
rinājušās kaujas, bet Eiropas Sa  -
vienība nenovērsīs uzmanību no 
Minskas vienošanās izpildes pro-
cesa.

*
15. aprīlī ārlietu ministrs Ed -

gars Rinkēvičs tikās ar ASV valsts 
sekretāra vietnieci bruņojuma 
kontroles un starptautiskās dro -
šības jautājumos Rozu Gote -
mol  leri  un pārrunāja reģionālās 
un starptautiskās drošības situā-
ciju.  Rinkēvičs uzsvēra Kodol -
ieroču neizplatīšanas līguma no  -
zīmi bruņojuma kontroles un 
neizplatīšanas režīma nodro ši -
nāšanai, īpaši aprīļa beigās gai  dā-
mās Pārskata konferences kon-
tekstā, kā arī nepieciešamību dis-
 kutēt par bruņojuma kontroles 
rīku pilnveidi un atjaunošanu 
Eiropā.

***
Vācija uz Latviju sūtīs 

kaŗavīrus
Lai stiprinātu Baltijas valstu 

drošību, Vācija uz Latviju šogad 
nosūtīs aptuveni 400 kaŗavīrus, 
kas šeit uzturēsies trīs līdz piecus 
mēnešus, informēja Vācijas aiz-
sar  dzības ministre Urzula fon der 
Leiena, kas bija  ieradusies Latvijā 
vienas dienas vizītē (attēlā).

Augstā viešņa norādīja, ka, 
ievērojot Ukrainas krizi, NATO 
klātbūtne Baltijas reģionā ir no -
zīmīga. “Mēs esam gandarīti par 
iespēju, ka mācībās šogad pieda-
līsimies ar saviem 400 kaŗavī - 
r iem, kas uzturēsies trīs līdz pie-
cus mēnešus,” norādīja ministre.

***
Ārlietu ministrs pauž  

atbalstu Ukrainai
Luksemburgā notika Latvijas 

ārlietu ministra Edgara Rinkē -
viča un Ukrainas ārlietu ministra 
Pavlo Kļimkina tikšanās, kuŗas 
laikā tika pārrunāta Minskas   
vie nošanās izpilde un gaidāmā 
Aust rumu partnerības galotņu 
apspriede Rīgā. Rinkēvičs pozi-

tīvi novērtēja jau sāktās reformas 
un Ukrainas valdības polītisko 
mērķtiecību, kas ir vērsta uz ne -
pieciešamo reformu īstenošanu. 
“Eiropas Savienībai ir jāpalīdz 
ieviest Asociācijas līgumu un 
Brīvās tirdzniecības līgumu ar 
Ukrainu,” uzsvēra Rinkēvičs. Kļi m-
kins norādīja, ka Ukraina no ga  -
lotņu apspriedes sagaida skaidru 
un praktisku signālu, kas Uk   rai-
nas sabiedrību mudinātu veik - 
s  mīgi turpināt iesākto eirointeg-
rācijas kursu un veikt tik būtiskās 
reformas plašā spektrā – ekono-
mi  kā, tieslietās un valsts pār-
valdē.

***
Forums Green Bridge Forum 2015

15. aprīlī Jūrmalā notika starp-
tautisks augsta līmeņa forums 
“Ceļš uz sadarbību starp Eiro -  
pas Savienības un Centrālāzijas 
vals tīm tīro technoloģiju jomā”  
(Green Bridge Forum 2015). Fo  -
rumā bija  ieradušās delegācijas 
no 19 valstīm, aptveŗot gan valsts 
iestādes, gan biznesa pārstāvjus. 
Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē laikā šis bija 
viens no ievērojamākajiem noti-
kumiem sadarbības stiprināša -
nai vides technoloģiju un risinā-
jumu jomā starp Eiropas Savie-
nības un Centrālāzijas valstīm.

Ārlietu ministrijas valsts sek -

retārs Andrejs Pildegovičs (attē-
lā), atklājot forumu, teica: “Lat vi-
jas kā prezidējošās valsts vārdā 
Eiropas Savienības Padomē esmu 
pagodināts par mums izrādīto 
godu no Kazahstānas, Kirgizstā-
nas, Tadžikistānas, Turkmenis-
tānas un Uzbekistānas valdības 
līdz ar augsto un vērienīgo dele-
gāciju līdzdalību Green Bridge 
forumā. Šis forums ir unikāls, jo 
rada iespēju ne tikai krustoties 
Eiropas Savienības un Centrā l-
āzijas ceļiem un interesēm, bet 
arī polītiķiem un lēmumu pie -
ņēmējiem satikties ar uzņēmē-
jiem – tīro technoloģiju izstrā -
dā tājiem. Forums kalpos par pa -
matu daudziem jauniem sadarbī-
bas projektiem Eiropas Savienī-
bas dalībvalstu un Centrālāzijas 
valstu vidū.”

***
Gunāram Birkertam Bostonā 

pasniedz Latvijas ministru 
kabineta atzinības rakstu

12. aprīlī Bostonā kultūras mi  -
nistre Dace Melbārde pasniedza 
Latvijas ministru kabineta atzi-
nības rakstu Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas architektam Gunāram 
Birkertam par ie   guldīto darbu 
Gaismas pils tap šanā (attēlā). 

Atzinības raksta pasniegšana 
notika Amerikas latviešu tautis-
kās savienības (ALTS) organizētā 
sarīkojumā Bostonas Trimdas 
draudzes namā. Pēc raksta pa -
snieg šanas ministre pastāstīja   
par ministrijas darbu, īpaši par 
gatavošanos Latvijas simtgadei 

un atbildēja uz dažādiem jautā-
jumiem.

Pēc apbalvojuma pasniegša -  
nas sekoja  koncerts, kuŗā vijoli 
spēlēja Aija Rēķe un flautu Agita 
Arista – abas pianistes Heidi Chu 
pavadījumā.  Klāt bija Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Razāns un 
vairāk nekā 60 Bostonas latviešu. 
Pēc sarīkojuma visi baudīja kliņ-
ģeri un vīnu.

***
UNESCO atklāj izstādi 

“Aspazija/Rainis: dumpiniece/
humānists. Divu latviešu dzej-

nieku stāsts”
20. aprīlī Parīzē, UNESCO gal-

 venajā mītnē, tika atklāta izstāde 
“Aspazija / Rainis: dumpiniece / 
hu   mānists. 

Divu latviešu dzejnieku stāsts.” 
Ar izstādi tiek svinēta abu ievē-
rojamo rakstnieku 150 gadu ju -
bileja, kas  saskaņā ar UNESCO 
Ģenerālās asamblejas 37. sesijas 
lēmumu ir iekļauta UNESCO 
svinamo dienu kalendārā 2014.–
2015. gadam. Izstādi atklāja Lat-
vijas kultūras ministre Dace Mel-
bārde un UNESCO ģenerāl di-
rektores vietnieks kultūras jau-
tājumos Alfredo Peres de Armin-
jans.

Minētā izstāde “Aspazija / Rai -
nis: dumpiniece / humānists” vel-
tīta abiem ievērojamajiem latvie-
šu rakstniekiem, saistošā stāstā 
atklājot gan viņu biografiskos 
datus, gan literāro darbu motīvus 
un dzejas fragmentus.

Svinot Raiņa un Aspazijas
150 gadu jubileju

1. un 2. maijā Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā notiks starptau-
tiska konference “Starp patiesību 
un varu: rakstnieku dažādās 
lomas Eiropas vēsturē”! To orga-
nizē LNB sadarbībā ar Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē sekretariātu.

Andris Teikmanis

// FOTO: Juris Raudseps
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā 
“Vikingu laiki Latvijā”, „Latvijas 
traģēdija. 1941”, Latvijas Mākslas 
akadēmijas mācībspēku un ab -
solventu izstāde Graduation. 

***
Signes Baumanes 
animācijas filma 

Latviešu kultūras svētkos Īrijā
No 30. aprīļa līdz 4. maijam 

Latvijas vēstniecība Īrijā sadarbī-
bā ar Latviešu kultūras svētku 
Īrijā pastāvīgo rīcības komiteju 
aicina visus interesentus pieda -
līties Trešajos Latviešu kultūras 
svētkos Īrijā. Šogad pirmo reizi 
svētki norisinās ne tikai Dublinā, 
bet arī Karlovā un Limerikā. 
Svēt kos apmeklētāji ie  pazīsti - 
nāti ar latviešu kultūru un 
tradicijām, kā arī aicināti ie  pazīt 
un apmeklēt Latviju. 2. mai  jā 
plkst. 11 ar vēstniecības atbal s tu 
Īrijas filmu institūtā (Irish Film 
Institute, 6 Eustace Street, Temple 
Bar) Dublinā tiks demonstrēta 
Signes Baumanes animācijas fil-
ma pieaugušajiem “Akmeņi ma -
nās kabatās”. 

***
Ziedojums Latvijas vēstures 

izzināšanai 
Beidzies Montrealas Latviešu 

sabiedriskā centra atbalstītais un 
Vītolu fonda organizētais eks kur-
siju projektu konkurss 5. – 8. kla -
šu skolēniem “Pētīsim un izzi -
nāsim Latvijas vēsturi!” Konkursa 
mērķis – attīstīt skolēnu interesi 
par Latvijas vēsturi dažādos laika 
periodos un dažādos novados  
un sekmēt Latvijas vēstures kā 
mā  cību priekšmeta prestiža cel-
šanu sabiedrībā. Kopumā tika 
sa   ņemti 165 pieteikumi no 61 
Latvijas novada 130 skolām.      
Pro jekta ietvaros ekskursijās do -
s ies 3080 skolēni no 80 Latvi -        
jas no  vada skolām. Pēc portāla 
latviesi.com sniegtās informāci -
jas, latvie ši Montrealā projekta 
īstenošanai  ziedojuši 39 000 eiro.

***
Šveicē skatāma Jaunā Rīgas 

teātŗa izrāde “Melnais piens”
Šveicē, Cīrichē, Schauspielhaus 

Zürich notika Jaunā Rīgas teātŗa 
izrāde “Melnais piens” Alvja Her-
maņa režijā.

Aina no izrādes

Veidojot iestudējumu “Melnais 
piens”, aktieŗi divus gadus vāca 
materiālus par Latvijas lauku 
temu. Šī izrāde ir viņu pētījumu 
rezultāts. Aktieŗi secināja, ka 
latvieša īstā identitāte ir lauki, 
nevis pilsēta. Jo tikai laukos lat-
vieši atšķiras no citiem. Pilsētās 
šīs atšķirības izzūd. Otrs secinā-
jums – īsti lauki ir tikai tur, kur 
tiek piekopts lauku dzīvesveids. 
Jeb kā Latvijā pieņemts – tiek tu -
rēti mājlopi. Pēdējais secinājums – 
kad pēdējā latviešu vecmāmiņa 
būs atdevusi savu pēdējo govi, 
īstā Latvija būs aizgājusi pagātnē. 
Tāpēc izrāde ir arī par govīm.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

    

nisko orķestri. Programmā bija 
komponistu Emīla Dārziņa, 
Rich arda Šūmaņa, Sergeja Pro -
kofjeva, Makša Brucha, Jochana 
Štrausa, Pēteŗa Čaikovska,  Žorža 
Bizē u. c. skaņdarbi. Koncerta 
no     beigumā skanēja E. Dārziņa 
“Melancholiskais valsis”, kam 
aizkustinātie  skatītāji veltīja ilgus 
aplausus. 

Svinīgajā sarīkojumā tika no  la -
sīti Valsts prezidenta Andŗa Bēr -
ziņa, Kultūras ministrijas u. c. 
ap  sveikumi.

Emīla Dārziņa Mūzikas vidus-
skolas direktoram Jurim Kau-
feldam (attēlā) piešķirts Triju 
Zvaigžņu ordenis. 

***
Londonā skatāma  

dzintaram veltīta foto izstāde 
„Saules akmens”

Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības bankas telpās Londonā  
atklāta Andŗa Zēgnera foto iz -
stāde “Saules akmens”, kas ie  -
kļauta Latvijas prezidentūras Ei  -
ropas Savienības Padomē kultū-
ras programmā.

Izstāde “Saules akmens” veltīta 
vienai no lielākajām Latvijas da -
bas bagātībām – dzintaram jeb 
saules akmenim, kas radies pirms 
daudziem miljoniem gadu un 
joprojām  atrodams Baltijas jūras 
krastos. Tā ir pati vērtīgākā prece, 
ko savulaik no Baltijas veda uz 
Ēģipti, Grieķiju un Romu pa seno 
Dzintara ceļu. Izstāde ir veltīta 
dzintara matērijas izpētei un 
atklāšanai jaunā vizuālā pakāpē 
lielformāta fotografijās. Fotografs 
Andris Zēgners par izstādi saka: 
“Saules akmens” ir novatorisks 
projekts, kuŗā es cenšos lauzt ie -
rasto priekšstatu par dzintaru. 
Skatītājiem vēlos dot unikālu 
iespēju tuvplānā vērot 40 miljo-
nus gadu senu pasauli.”

***
Baiba un Lauma Skrides 

koncertēs Dublinā
Latviešu mūziķes māsas Baiba 

un Lauma Skrides 10. jūnijā kon-
 certēs Dublinā, informē Latvijas 
vēstniecībā Īrijā.

Baiba Skride

Baibas un Laumas Skrides kon-
certs Dublinā ir daļa no Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē kultūras programmas 
Īrijā. Kultūras programmā ir ie -
kļautas izstādes “Kas dzintaram 
padomā?”, “Proud Latvija – Lat -
vi jas dizaina veiksmes stāsti”, 

šī  bu un bailes. Šim aspektam 
SAB pievērsis īpašu uzmanību, 
sadarbojoties ar NATO un Ei  -
ropas Savienības valstu izlūkdie-
nestiem. Lai gan Maizītis skaidri 
nepateica, kuŗu valstu specdie-
nesti Latvijā ir visaktīvākie, viņš 
neslēpa, ka jau ilgstoši informā-
ciju par Latvijas iekšpolītiskajiem, 
it īpaši vēlēšanu procesiem vāc 
Krievijas specdienesti.

***        
Emīla Dārziņa Mūzikas 

vidusskolai – 70 

Emīla Dārziņa Mūzikas vidus-
skola šogad svin 70 gadu jubi -
leju. Savulaik “Dārziņos” mācī-
juš ies sabiedrībā plaši pazīstami 
kultūras un citu jomu pārstāvji – 
maestro Raimonds Pauls, mūzi-
koloģe Inese Lūsiņa, ekonomists 
Pēteris Strautiņš, diriģents Māris 
Kupčs, vijolnieks Sandis Štein-
bergs, klarnetists Egīls Šēfers u.c. 
Bijušie dārziņieši spēlē profe sio-
nālajos orķestros un kameran-
sambļos, vada koŗus un dzied 
tajos, strādā par mācībspēkiem 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā un citās augstskolās, 
mūzikas vidusskolās un citās mā -
cību iestādēs. Skolas beigšanas 
diploms dod iespēju jaunajiem 
mūziķiem profesionāli pilnvei -
doties prestižās mūzikas augst -
skolās un meistarklasēs dažādās 
pasaules zemēs. Raimonds Pauls 
skolā iestājies drīz pēc tās dibi -
nāšanas. Viņš plašsaziņas līd zek-
ļos stāstīja: “Tas bija pēckaŗa gads, 
tolaik skola vēl atradās konser-
vātorijas paspārnē Raiņa bulvārī, 
un mums bija tieša saite ar kon -
servātoriju, paidagogi bieži vien 
bija vieni un tie paši. Lielākā daļa 
audzēkņu pēc tam iestājās arī 
augstskolā – tas tā arī bija domāts, 
jo Dārziņskola jau bija talantīgo 
bērnu skola. Skola iedeva ļoti 
labus pamatus – pat vairāk nekā 
konservātorija. Mums bija lielis-
kas mūzikas teorijas, vēstures un 
harmonijas stundas: paidagogi 
bija ļoti labi, arī prasības stingras. 
Skolu atceros ar lielu patiku. Sav-
laik tā bija īstā vieta, kas izau-
dzināja kadrus Mūzikas akadē-
mijai.”

Svinot Emīla Dārziņa Mūzikas 
vidusskolas 70 gadu jubileju, no  -
tika koncertu maratons – bez 
palīgiem un papildspēkiem bēr -
ni veselu mēnesi sniedza septiņus 
augsta līmeņa koncertus pārpil-
dītā Mūzikas akadēmijas zālē.   
18. aprīlī Lielajā ģildē notika 
svinīgais Galā koncerts ar solis  - 
t iem, kamermūziku un simfo-

turi, kultūru un veicināt savstar-
pējos ekonomiskos sakarus. 
Programmā bija iekļauts Anda-
lūzijas Tehnoloģiskais parks,   
Ma  lagas pašvaldības realizētie 
energo efektīvas pilsētas un elek-
tromobilitātes projekti, Pikaso 
mūzejs un Malagas Pompidū 
centrs.

***
Nākotnē parastos datorus 

aizstās kvantu datori
Latvijas Universitātes Datorikas 

fakultātes profesors Andris Am -
bainis – līdz šim visjaunākais 
aka dēmiķis LZA vēsturē – saņē-
mis Eiropas pētniecības pado -
mes (European Research Council) 
grantu. Pirmo reizi prestižo fi - 
n ancējumu ieguvis pārstāvis no 
Latvijas.

Andris Ambainis
 
Andris Ambainis, kas pašlaik 

visas pasaules mērogā jau atzīts 
kā viens no vadošajiem pēt  nie-
kiem savā nozarē, sadarbojoties 
gan ar speciālistiem no Latvijas, 
gan ārzemju zinātnieku grupām, 
veic globālas nozīmes pētījumus 
kvantu datoru jomā. Pašreizē -     
jā pētījuma mērķis ir novērtēt 
kvan tu ierīču izmantošanas ro -
bežas un priekšrocības. Teorētiski 
kvan tu dators spēs apstrādāt 
informāciju daudz ātrāk. Ja ie -
rastajiem datoriem tas prasītu 
gadus, kvantu dators uzdoto va -
rētu paveikt sekunžu laikā. Kla-
siskie datori izmanto bitus, kas     
ir vai nu nulles, vai vieninieki. 
Balstoties uz kvantu teoriju, 
kvantu dators izmantos kvantu 
bitus jeb kubitus, kas vienlaikus ir 
nulle un vieninieks. Šādas skait-
ļojamās mašīnas darbību varētu 
nodrošināt atomi, fotoni vai elek-
troni. Latvijas Televīzijas raidī  ju-
mā Andris Ambainis stāstīja, ka 
cilvēce šobrīd atrodas uz jaunas 
ēras sliekšņa – tā būs kvantu da -
toru ēra. Kvantu dators, ja zināt-
nieki tādu spēs izveidot, radikāli 
mainītu priekšstatus par datu 
apstrādes ātrumu un datu dro-
šību. Zinātnieku grupa, kas strā-
dā ar kvantu datora projektu, 
varēs pretendēt uz Nobela prē-
mijas piešķiršanu.

***
Ārvalstu dienesti 
interesējas par...

Ārvalstu specdienesti jau sākuši  
interesēties par nākamajām vēlē-
šanām Latvijā, kā arī iespējamām 
personām, kas tiks virzītas da -
žād iem amatiem, tā pēc valdības 
sēdes slēgtās daļas žurnālistiem 
sacīja Satversmes aizsardzības 
biroja (SAB) direktors Jānis Mai-
zītis (attēlā).

Pēc Maizīša teiktā, pērn birojs 
sācis strādāt jaunā ģeopolītiskā 
situācijā. Tā bijusi raksturīga ar 
ārvalstu dienestu kaŗa propagan-
das institūtu aktīvizēšanos, lai 
Latvijas iedzīvotājos sētu nedro-

Konferen cē uzstāsies starptau-
tiski atzīti rakstnieki, vēsturnieki, 
polītikas, kultūras un literātūras 
pētnieki – Vita Matīsa (ASV/
Latvija), Mār tiņš Kaprāns (Lat-
vija), Eva Eglāja-Kristsone (Lat -
vija), Jāns Undusks (Igaunija), 
Sofi Oksanena (So  mija), Lerijs 
Vulfs (ASV), Viktors Jerofejevs 
(Krievija) u. c.

Rainim un Aspazijai 
veltīto sudraba kollekcijas 

monētu kals Lietuvā
Rainim un Aspazijai veltītā 

sudraba kollekcijas monēta taps 
Lietuvas kaltuvē UAB Lietuvos 
Monetų Kalykla. Plānotā līgum-
cena –178 800 eiro bez pievienotās 
vērtības nodokļa. Faktiskais lī  -
gum cenas apmērs tiks precīzēts 
līguma izpildes laikā, pamato-
joties uz Londonas Dārgmetālu 
tirgus asociācijas cenām sudraba 
pirkšanas dienā. Sudrabu kaltu -
ve pirks nākamajā darbadienā 
pēc pasūtījuma saņemšanas.

***
Latviešu nacionālās apvienības 

Kanadā padomes sesijā
Latvijas vēstnieks Kanadā Juris 

Audariņš piedalījās ikgadējā Lat-
viešu nacionālās apvienības Ka -
nadā (LNAK) padomes sesijā To -
ronto pilsētā (attēlā). Audariņš 
sveica LNAK padomes sesijas 
dalībniekus, informējot par Lat-
vijas un Kanadas līdzīgo redzē-
jumu par situācijas attīstību Uk  -
rainā un Kanadas soļiem, stipri -
n ot drošību NATO partneŗvalstīs.

Vēstnieks pateicās tautiešiem 
par aktīvo atbalstu komūnisma 
upuru piemiņas memoriālam 
Otavā, kuŗu atbalstījusi arī Lat -
vijas valsts. Latviešu centrā To  -
ronto tika atklāta  fotografiju iz  -
stāde par ārzemju latviešiem, kas 
pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Iz -
stādi veido fotografu Andreja 
Granta un Kaspara Gobas darbi, 
kas 12 spilgtās fotografijās por t-
retē Kanadas, ASV, Austrālijas un 
Brazīlijas trimdas latviešus, kas 
dzīves gaitas lēmuši turpināt 
Latvijā. Izstāde ir vēstnieka Juŗa 
Audariņa personīgā dāvana Ka -
nadā iznākošajam latviešu laik-
rakstam Latvija Amerikā.

***
ES valstu vēstnieku
 brauciens Spānijā

Pēc Spānijas diplomātiskā kor-
pusa iedibinātās tradicijas, Eiro-
pas Savienības Padomes prezidē-
jošā valsts organizē braucienus 
pa Spānijas reģioniem. Šogad no 
16. līdz 17. aprīlim to veica  Lat-
vijas vēstniecība Spānijā. Notika 
ES valstu vēstnieku un dzīves-
biedru brauciens uz Malagu un 
Marbelju. Brauciena mērķis bija 
iepazīt Spānijas reģionus, to vēs-
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

“Noraut lauru vainagu no             
9. mai ja” mani pamudināja tas, ko 
Amerikas Balss (VOA) korespon-
dentei Annai Plotnikovai teica 
krie vu vēsturnieks, Maskavas bied-
rības Memorial darbinieks Nikita 
Petrovs: “Dižā Uzvara – tā ir visa 
mūsu tradicija, visa mūsu vēsture. 
Boļševiki atņēma krieviem visu 
tautas vēsturi pirms 1917. gada, 
viņu laikā Oktobŗa revolūcija bija 
svētums. Bet mums tagad vienīgais 
pozitīvais, kas palicis, ir Berlīnes 
ieņemšana un Gagarina lidojums. 
Par ko mēs vēl varam lepoties pa -
gājušajā gadsimtā? Nav nekā.”

Kā tad tas viss bija īstenībā? 
Otrais pasaules kaŗš (kas Eiropā 
beidzās 1945. g. 8. maijā) sākās 
1939. gada 1. septembrī, kad na  -
cis tiskās Lielvācijas kaŗaspēks ie  -
bruka Polijā, un Staļins, kas bija 
kļuvis par Hitlera sabiedroto, 17. 
septembrī uzbruka Polijai no mu -
 gurpuses. Abi briesmoņi, balsto-
ties uz Molotova-Ribentropa pak-
 tu, šo kaŗu izraisīja, sadalot laupī-
jumu. Anglija un Francija, kas Po  -
lijai bija devušas garantijas, pie -
teica karu nacistiskajai Vācijai. 

9. maijs bez lauru vainaga
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

PSRS “neitrālitāte” izpaudās, dāsni 
apgādājot Lielvāciju ar naftu, 
man gānu, labību. Kad mūsu ģi  -
me ne kā bēgļi no Rīgas 1941. gada 
5. septembrī ieradās Kazachijas 
PSR galvaspilsētā Alma-Atā, vei-
kali vēl bija pilni ar zivju kon ser -
viem – Thunfisch no Vācijas: Hit -
lera dāvana!

Hitlera un Staļina brālības laikā 
PSRS uzbruka Somijai, atņemot 
tai prāvu novadu, okupēja Baltijas 
valstis un atņēma Rumānijai Be -
sa rabiju. Kad Lielvācijas kaŗa-
spēks, jūtot aiz sevis Staļina “drošo 
plecu”, zibenīgās operācijās ieņē-
ma Norvēģiju un Dāniju, Holandi 
un Beļģiju un divu nedēļu laikā 
pieveica Franciju, Lielbritanija 
Vinstona Čerčila vadībā palika 
vie nīgais spēks, kas stājās pretim 
nacistiskajai Vācijai, saņemot no 
ASV morālu un materiālu palī-
dzību.

Un kad PSRS ārlietu komisārs 
Molotovs 1940. gada novembrī 
pra  sīja, lai Hitlers Padomju Savie-
nībai “upurē” Bulgariju, fīreram 
tas šķita par daudz prasīts, un viņš 
lika savam štābam sagatavot sen 

jau iecerēto operāciju Barbarossa. 
Un kad 1941. gada 22. jūnijā Liel-
vācijas armija plašā frontē “no 
Polārā loka līdz Melnajai jūrai” 
izvērsa karagājienu “pret boļše vis-
mu”, Hitlers apsteidza Staļinu, 
kurš bija cerējis, ka Lielvācija un 
rietumvalstis nokausēs cits citu  
un viņš “izdevīgā brīdi” varēs uz  -
brukt Vācijai. Pie “Molotova-Ri -
ben tropa robežas” bija koncentrē-
ti milzīgi padomju spēki – tūks  to-
šiem tanku un lidmašīnu, kas nu 
kļuva par vācu armijas trofejām, 
kad vērmachta “tanku ķīļi” brāzās 
uz priekšu. Tā nu sākās vācu-pa-
domju kaŗš, kas kļuva par Otrā 
pasaules kaŗa nākamo posmu - 
cīniņu starp diviem totālitāriem 
režīmiem, un Čerčils nosprieda: 
lai pieveiktu nacistisko Vāciju, 
jāsadarbojas “kaut ar pašu velnu”.

Padomju armija pirmajos kara 
mēnešos pānikā atkāpās, pāri par 
miljonu sarkanarmiešu padevās 
gūstā, un tikai Brestas cietokšņa 
garnizons varonīgi aizstāvējās   
līdz pēdējai granātai.

Pēc 30. gadu terrora un kol lek-
tivizācijas “padomju cilvēki” visu-

mā negribēja “mirt par Staļinu”, 
un tikai Hitlera un Himlera ab  -
sur dā rasu teorija, uzskatot slavus 
par “zemcilvēkiem”, lika tiem pa  -
šiem “padomju cilvēkiem” salie-
dē ties, aizstāvot ne jau boļševiku 
režīmu, bet Dzimteni Krieviju. 
Staļingradas lielkauja bija pavēr-
siens vācu-padomju kaŗā, un šīs 
pilsetas aizstāvjus Volgas krastā ir 
pamats saukt par varoņiem.

Padomju-vācu kaŗa gaitā sava 
īpaša loma bija militāriem gru  -
pē   jumiem, kas vērsās gan pret 
Vā    ciju, gan pret boļševikiem: 
Dien vidslāvijā serbu “četņiki”, 
Uk  rai nā UPA (Banderas kauji-
nieki) un poļu “Armija Krajowa” – 
pēc tam kad Staļins lika savam 
karaspēkam nekustīgi stāvēt Vis-
las austrum krastā, ļaujot noasi  -
ņ ot Varšavas pretvācu sacelšanās 
dalībniekiem.

Sasniedzot PSRS 1939. gada ro -
bežu, padomju divīzijas  neapmie-
rinājās ar “dzimtenes atbrīvoša -
nu”, bet turpināja virzīties uz rie-
tumiem, pretim Donavas basei-
nam un Elbas upei, jo Teheranā un 
Jaltā Staļins saņēma rietumu sa   -

biedroto atļauju tiešā vai netiešā 
ceļā pakļaut Maskavas diktātam 
vairākas Viduseiropas zemes.

1945. gada aprīlī bija iespējams 
ielenkt Berlīni un pakāpeniski 
“nokausēt” izolēto pilsētu. Bet 
Staļinam vajadzēja par katru ce - 
nu “pacelt Uzvaras karogu virs 
Rei  chstāga” akurāt 1. maijā – “dar-
 baļaužu svētkos”. Par katru ce -     
nu – upurējot 100 000 padomju 
kaŗa  vī ru dzīvības ielu kaujās. Un 
vispār – padomju-vācu kaŗa gaitā 
maršals Žukovs un citi krievu ka -
ravadoņi nežēloja savu zaldātu 
dzīvību, dzenot vilni pēc viļņa 
uzbruku mā – un “uzvaras cena” 
kopumā bija pašu armijas vīru 
līķu kaudzes.

Devītais maijs... Drīz Staļins sa -
rīkoja Uzvaras parādi – triumfa 
gājienu Romas imperātoru garā, 
un uz Gulaga lēģeriem taigā un 
tundrā devās arvien jauni ešeloni 
ar vaņģiniekiem – kuŗu izmisīgā 
un varonīgā sacelšanās 1953. gada 
jūlijā aplūkota nupat iznākušajā 
Jukas Rislaki grāmatā “Vorkuta!”.

Kā varētu teikt amerikānis: 
basics vs. bias. 

Savulaik ļoti populāra bija dzies-
ma, kas sākās ar daudzas reizes 
atkārtotu: “Tik viena doma prātā 
man, tik viena doma prātā man...”. 
Tiesa gan, šī dziesma bija par mī -
lestību, par to, cik ļoti gribas satikt 
mīļoto. Pēdējā pusgada laikā šos 
dziesmas vārdus varētu skandēt 
par pavisam ko citu – polītiķi, it 
īpaši no Nacionālās apvienības 
(NA) un Saskaņas, sapņo par 
cenzūru, jo tā beidzot mūs visus 
padarīšot patriotiskus un ti  ku-
mīgus. 

Šogad janvārī nejauši kļuva 
zināms, ka, paslēptus dažādu liku-
mu grozījumu paketē saistībā ar 
Eiropas direktīvu par cietušo aiz-
sardzību, Tieslietu ministrija klu -
siņām virza arī grozījumus li  -     
ku mā “Par presi un citiem ma -        
su informācijas līdzekļiem”. Šie 
gro zījumi neļautu žurnālistiem     
rakstīt un sabiedrībai uzzināt par 
kriminālprocesiem un tiesas lē  -
mu miem gadiem ilgi un atseviš-
ķos gadījumos – nekad. Faktiski 
iecerētie grozījumi nopietni iero-
bežotu vārda brīvību. Sabiedrības 
un arī juristu sašutums bija liels, 
publiskajā telpā izcēlās pamatīgs 
skandāls, un tieslietu ministrs 
Dzintars Rasnačs (NA) bija spiests 
šos likuma grozījumus atsaukt. 
Nupat Saeimas Cilvēktiesību un 
sa   biedrisko lietu komisijas priekš-
sēdei Inesei Laizānei (NA) neofi-
ciāli un klusiņām ir iesniegti 
priekšlikumi, kas paredz atņemt 
Nacionālai elektronisko plašsa-
ziņas līdzekļu padomei (NEPLP) 
sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu  
uzraudzības funkcijas un izveidot 
jaunu “sabiedrības uzraudzības 
padomi” ar pārstāvjiem no kat - 
ras Saeimas frakcijas, pa vienam 

CENZŪRA NĀK
pārstāvim arī no katoļu, luterāņu 
un pareizticīgo konfesijām, no 
Valsts prezidenta, Pašvaldību sa -
vie  nības un arī no Tiesībsarga. 
Īsāk sakot, sabiedrisko plašsazi -
ņas līdzekļu  kontrole ir jānodod 
partiju un Baznīcas rokās. Priekš-
li kumi ir “piesegti” ar jau sen va  -
jadzīgu, bet neīstenotu ideju par 
to, ka sabiedriskie plašsaziņas 
līdzekļi tiek atbrīvoti no reklā - 
m ām. Tiesa gan, priekšlikumos nav 
paskaidrots, vai zaudētais finan -
cē jums tiks kompensēts. Patiesī - 
bā stāsts par to, kā tiek piešķirta 
nauda sabiedriskajam radio un 
televīzijai, būtu atsevišķa raksta 
vērts, bet šoreiz par cenzūras mē -
ģinājumiem ielavīties Latvijas 
likumos. Tātad I. Laizāne ir saņē-
musi šos priekšlikumus, divas 
nedēļas ar tiem iepazīstoties un 
tad plāno tos prezentēt pārējiem 
komisijas locekļiem un piedāvāt 
virzīt ideju kā komisijas grozī-
jumus.

Tomēr lielais cenzūras uzvaras 
gājiens ir iecerēts Izglītības liku-
mā, proti, Saskaņas deputāte Jūlija 
Stepaņenko ir ierosinājusi un NA 
deputāti (arī Latvijas Reģionu ap -
vienība) aktīvi atbalsta grozīju-
mus, kas aizliedz izglītības iestā-
dēs izmantot materiālus, kas va  -
rētu negatīvi ietekmēt izglītoja -  
mā tikumisko, estētisko, intelek-
tuālo vai fizisko attīstību. Vai iz -
glītības likums atļauj izmantot 
jebkādus materiālus un mācīt 
jebko? Nē, nostādnes esošajā Iz -
glī tības likumā un normatīvajos 
aktos paredz, ka “Latvijas valsts 
no  drošina iespēju tikumiskai, es -
tētiskai, intelektuālai un fiziskai 
attīstībai, sekmējot zinīgas, pras-
mīgas un audzinātas personības 

veidošanos”. Pat Satversmes 116. 
pantā ir rakstīts, ka Personas tie -
sības (..) var ierobežot likumā pa  -
redzētajos gadījumos, lai aizsar-
gātu citu cilvēku tiesības, demo-
krātisko valsts iekārtu, sabiedrības 
drošību, labklājību un tikumību. 
Izglītības un zinātnes ministre 
Mārīte Seile ir lūgusi Saeimas 
deputātus neatbalstīt Jūlijas Stepa-
ņenko ierosinātos grozījumus Iz -
glītības likumā un savā vēstulē 
raksta, ka piedāvātie papildināju-
mi Izglītības likumā faktiski dublē 
jau spēkā esošās tiesību normas, 
kuŗās jau ir nostiprināts izvērsts 
tiesiskais regulējums, kas nodro-
šina izglītojamo tiesību un inte-
rešu, kā arī sabiedrības interešu 
aiz sardzību un ievērošanu izglītī-
bas procesā. Seile skaidro, ka jau 
tagad izglītības iestādēs nedrīkst 
izmantot mācību līdzekļus un 
citus materiālus, kas ir pretrunā 
Satversmei, likumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem. Par to ir 
atbildīgs katrs skolotājs, sagatavo-
jot mācību materiālu skolēnam, 
kā arī katras izglītības iestādes 
vadītājs. “Nav ziņu, kas ļautu sa  -
prā tīgi pieņemt vai secināt – iz  glī-
tojamo tikumība un vērtī b au -
dzināšana Latvijas tiesiskajā re   gu -
lējumā mūsu izglītības iestādēs ir 
apdraudēta, neatbilst paša izglīto-
jamā vai sabiedrības interesēm,” 
uzsvērts vēstulē. 

Jāteic arī, ka, sekojot publiskajām 
diskusijām par šo jautājumu, var 
ļoti labi redzēt, ka polītiķi atzīst – 
jautājums par tikumību ir ļoti 
plašs, tikumība nav tikai jautā-
jums par seksuālo audzināšanu. 
Tajā pašā laikā šo diskusiju laikā 
polītiķi un arī atsevišķi dažu kon-
fesiju pārstāvji runā tikai un 

vienīgi par šo audzināšanas jo -  
mu un galu galā nonāk līdz tam, 
ka tikumība ir apdraudēta un ir 
jāsargā, jo skolās no skolēniem, 
runājot par seksuālitāti un ve  se-
lību, neslēpjot, ka ir arī tādi zēni 
un meitenes, kuŗiem patīk sava 
dzimuma līdzaudži jeb ir cilvēki 
ar atšķirīgu seksuālo orientāciju. 
Vārdu sakot, ja skolēns to uzzinās, 
viņa tikumība tiks apdraudēta un 
tādēļ jāmaina likums. Argumen-
tus, ka arī melot, krāpt, zagt, slep-
kavot ir amorāli un netikumīgi un 
ka nav iespējams bērnu un pus-
audzi norobežot no informācijas, 
ka pasaulē tā notiek, tikumības 
aizstāvji izliekas nedzirdot. Vēl 
vairāk, pašu deputātu uzvedība 
bieži vien liek apšaubīt viņu mo  -
rālo stāju un nav labs piemērs. 
Tāpat arī nav skaidrs,  kādi tad būs 
tikumīgu mācību materiālu kri-
tēriji, kas un kā kontrolēs šo ti -
kumības īpašo ievērošanu, kas   
būs tas, kuŗš pēkšņi varēs kaut ko 
aizliegt ar apgalvojumu, ka tas ir 
netikumīgi. Ne reizi vien diskusi-
jās izskanēja jautājums – ja jau 
uz   zinot, ka pasaulē ir atšķirīgi 
seksuāli orientēti cilvēki, bērns vai 
pusaudzis kļūst netikumīgs, vai 
gleznas, skulptūras un citi māk - 
s las darbi, kuros attēloti kaili ķer-
meņi, vai literātūra, kurā stāstīts 
par mīlestību, nepadarīs pusaudzi 
par izvirtuli, izvarotāju un tam-
līdzīgi? Konsekventi sekojot tiku-
mības sargu idejām, skolās vaja-
dzētu aizliegt gandrīz visu latvie -
šu literātūras klasiku, jo, piemē - 
r am, “Mērnieku laikos” darbojas  
ne tie morāli un tikumīgi skaid-
rākie tēli, arī Liena taču dzemdē 
“bandu bērnu”. No skolēniem 
tāpat vajadzētu slēpt Jaunsudra-

biņa “Aiju”, daudzus Blaumaņa 
darbus utt. Slēpjama būtu arī 
Šekspīra “Romeo un Džuljeta”, jo 
Džuljetai taču bija tikai 13 gadu!? 
Protams, atbilde parasti ir milzu 
pārsteigums un apgalvojums, ka 
neviens taču negrasoties aizliegt 
latviešu un pasaules klasiku. Un, 
protams, visās runās par un ap 
tikumību, kuŗa it kā skolās tiekot 
apdraudēta, netiek runāts par to, 
ka tikumības pamati patiesībā tiek 
ielikti ģimenē un ka informācija 
no ārējās pasaules nevar  padarīt 
netikumīgu to cilvēku, kuŗš audzis 
ģimenē ar skaidru vērtību izprat-
ni, kas ikdienā vienmēr tiek 
ievērota.

Nesen daudzu polītiķu sašutu-
mu izraisīja ārlietu ministra Ed  -
gara Rinkēviča izteikumi par “Sa  -
skaņas” un Nacionālās apvienības 
“kopošanos” jautājumā par tota-
litāras valsts veidošanu. Minis - 
tr am var pārmest leksikas izvēli, 
bet ir grūti nepamanīt, ka patiesībā 
runa ir par cenzūru un to, vai at -
balstām tās ieviešanu. Ārlietu mi -
nistrs publiski savu nostāju pa -
skaidroja, sakot, ka ir pārsteidzoši, 
ja Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijā savstarpēji vie -
nojas tādi it kā pretēji spēki kā     
NA un Saskaņa un kopē ideo lo-
ģiskos uzstādījumus, kas pašlaik  
ir ak  tuāli Krievijā. Kā zināms, Pu -
tins, aizsedzoties ar tikumības un 
krievu tautas garīgo vērtību sa  -
gla bāšanu, ir ieviesis skarbu cen-
zūru ļoti daudzās jomās. Saska-
ņiešu ie  sniegtie un nacionāļu 
draudzīgi atbalstītie priekšlikumi 
grozī ju m  iem Izglītības likumā, 
kas pa  redzēti tikumības sargāša -
nai sko lās, patiesībā paredz stin - 
g ru cen zūru. 



LAIKS 2015. ga da 25. aprīlis – 1. maijs12

EDUARDS
SILKALNS

Rakstniece Lūcija Ķuzāne 
(dzim. 1927. g.), par kuŗas darbu 
raksturīgu īpašību šķirklis Lat-
viešu rakstniecībā biografijas 
nosauc dokumentālitāti, savu jau -
nāko grāmatu No kurienes nā    -
k  am veltījusi “senļaužu piemiņai, 
tiem, kas dzīvoja toreiz, kad vis -
vecākie bērzi vēl bija bērziņi un 
dižozoli – ozoliņi”. Šie senļaudis 
ir pašas Ķuzānes senči, radi, bet 
arī apkārtnes ļaudis, kas reiz 
dzīvojuši rakstnieces dzimtajā 
pusē, kādreizējā Sēlijas novada 
Mēmeles pagastā, kas 1950. gadā 
likvidēts un kā territorija tagad 
iekļauta Neretas novada Mazzal-
ves, Zalves un Pilskalnes pagastā. 
Ja arī agrīnajās lappusēs piemi-
nēts 1710. gada Lielais mēris un 
1812. gada Napoleona pulku gā  -
jiens pāri Kurzemei, stāstījums 
īstenāk iestājas ar uzvārdu pie-
šķiršanu zemniekiem 19. gs.        
30. gados.

Soli pa solim jaunāki laiki aiz-
stāj senākus, pat ja vēl mūsdienās 

Veltījums senļaužu piemiņai
Lūcija Ķuzāne, No kurienes nākam, apgāds „Mansards”, 2014. g., 388 lpp.

Daugavas kreisais krasts liekas 
demografiski plānāks un eko no -
miski vājāk attīstīts par labo 
krastu. Iz miglas un ēnām iznirst 
pagātnes tēli, kuŗus skaŗ jaunlai-
ku brīnumi. Amtmaņu Mārtiņš 
(1812-1894), ar kuģi aizceļojis uz 
Vāczemi, stāsta, ka tur “pats sa -
vām acīm redzējis eizenbāni – 
tādas kopā saāķētas mājiņas, ko 
rauj uz priekšu sutas dampis”. 
(14. lpp.) 

Mārtiņa Medņa (1836-1879) 
stāstā nieka piecas lappuses tālāk 
lasām, ka “viņpus Daugavas jau 
piecus gadus pa sliedēm brauc 
eizenbānis – gluži kā Vāczemē”. 
1905. gadā eizenbāņa vārdu jau 
nomainījis latviskais vilciens, to -
mēr Mēmeles pagasta ļaudīm vēl 
arvien jāpavada daudzas stundas 
un kājām vai ar zirgu jāpieveic 
daudzas verstis, lai nonāktu tu  -
vā  kajā stacijā – Daudzevā vai 
Skrī veros. 

19. gs. beigas Mēmeles ļaudīm 
likušās kā brīnumu laiks:

Rīgā bijušie zināja stāstīt: pa 
sta  bos augstu uzkārtām drātīm 
nu varot sarunāties pāri lieliem 
at   tālumiem. Esot redzējuši ratus, 
kas pa zemes ceļu skrien bez zirga. 
Un tepat, Mazajā Jelgaviņā, ma  -
ģistrāta skrīverim esot tāds rīks, 
ko par vellapēdu sauc. Ja to ie  -
spiež  ot starp kājām, tad varot 
skriet, ka ar trejiem zirgiem ne -
panāksi. (76.) 

Tomēr tālu no lielās pasaules 
un moderniem laikiem Mēmele, 
liekas, bijusi vēl Latvijas pirmā 
neatkarības perioda beigās: 

Ap 1938. gadu Gricgalē  jau bija 
daži radio aparāti: pastā, Kubuļos, 
Piečos... Arī skolā – Annas Maļi -
novskas, sauktas par Kundzi, 

god istabā. Reizēm viņa tur ieve -
da skolēnus. Visu baru nosēdināja 
uz spodrās grīdas un atļāva sa  -
dzirdēt brīnumu: kā runā un 
dzied Rīgā. (275.) Pat ziņa, ka 
1941. gada 22. jūnijā Vācija uz  -
brukusi Padomju Savienībai, Mē -
 melē vispirms pastā pa radio. (280.) 

Par Mēmeles puses fizisko un 
garīgo attālumu no lielās pasau-
les un no Rīgas liecina vēl citas 
vietas. Par 30. gadu beigām Lū -
cija Ķuzāne raksta:

Ka no Mēmeles pagasta kāds 
saimniekbērns būtu mācījies ģim-
nazijā, tas ne redzēts, ne dzirdēts. 
(284.) 

Pati rakstniece Rīgā pirmo - 
reiz nokļuvusi, kad jau bijusi pa  -
beigta vidusskola un jau viens 
gads nostrādāts skolotājas ama-
tā. (364.) 

Vietām grāmatā ieskanas pret 
Dievu, baznīcu, mācītājiem vēr -
s  tas piezīmes un motīvi, kas no  -
rāda uz autores senču garīgo sat-
varu. Viskrasāk šāda nostāja pa  -
rādās nodaļā “Saruna ar Die  vu” 
(227.–231.). Kristaps Mednis 
naktī nes savu slimo dēliņu Vili 
uz Neretu pie ārsta, bet, domā -
dams, ka rīta agrumā ārsta tel -
pas pagastmājā vēl nebūs atvēr-
tas, viņš pēc pirmās palīdzības 
iegriežas mācītājmuižā. Apvai-
cājies, kāda puisēnam vaina, mā -
cītājs abus no savas uzgaidīša -
nas telpas padzen ar vārdiem: 

Es nepieļaušu, ka jūs manā na  -
mā izsējat lipīgas slimības dīg  ļus. 
Tūlīt ārā no šejienes jeb es pa -
saukšu kārtībnieku! 

Vilītis drīz pēc tam nomirst. – 
Neteiksim nedz to, ka pasaulē 
nevar būt necilvēcīgu mācītāju, 
nedz arī to, ka baznīca ir ārpus 

katras kritikas. Bet ja atceras ne 
tik pārāk senos Latvijas piec  - 
des mit okupācijas gadus, kad 
“meln svārču” kariķēšana vai no  -
sodīšana bija viens no veidiem, 
kādos saviem darbiem rakst nie - 
ki varēja izpelnīties iespiešanas 
atļauju. Ķuzānes nevēlēšanās iz  -
mantot jauniegūto brīvību, bet 
turpināšana rakstīt, kā kādreiz 
bija jāraksta, izraisa nelielu iz -
brīnu.

Ķuzāne raksta viegli lasāmā, 
visumā tikai maigi izdaiļotā stilā, 
bet reizēm viņa sasparojas līdz 
visai koncentrētam archaismu, 
apvidvārdu, metaforu un salī  dzi-
nājumu lietojumam: 

Dažā mājā uz saimes galda 
strebeklis tāds, kur putraims put -
raimu dzenā. Aizlejs bez tauku-
ma, un maizes kancītis kā pie 
pirksta nomērīts. (122.) 

Rakstniece savu grāmatu sauc 
par “dokumentālu sacerējumu, 
kur nekas nav pagrābts no zila 
gaisa” (287.). Ja nu brīvākas pa  -
gāt nes liecību interpretācijas, 
izdomas un fantāzijas likšana 
lietā, sadomāta materiāla ietilpi -
nāšana vietās, kur pieejamās do -
kumentālās liecībās iegadījušās 
gaisa bedres, viņas skatījumā ir 
zilais gaiss, kļūst saprotama viņas 
vēlēšanās neaizklīst tālu prom   
no dokumentāli pieejamiem un 
pie  rādāmiem faktiem. Iznākums 
tad nu ir tāds, ka grāmatā dominē 
vietu, lietu un apstākļu vispārēji 
apraksti un skaidrojumi, bet maz 
ir cilvēku iekšējo pārdzīvojumu 
(vai tāpēc, ka “neviens jau nevar 
ielīst cilvēkā iekšā”?) un maz 
izvērstu notikumu ar lasītāja sa -
gatavošanu, tad kāpinājumu, kri-
zes momentu un atrisinājumu. 

Viens no retajiem izņēmumiem 
nupat teiktajam ir tikko minētā 
“saruna ar Dievu”, kur perso -
nāža saruna atstāstīta atkārtotas 
runas formā. Atkārtotās runas, 
kuŗu vēsturiskais patiesīgums nu 
ne traks nevar būt dokumentāli 
pierādāms, ir autores labs paņē-
miens, kā sparīgumu iedvest 
viņas plašajos vēstījumos un 
aprakstos.

Rakstnieces pamata stāstījums 
(faktuāls, bet tomēr ar zilā gaisa 
piešļācienu) pēkšņi apraujas 286. 
lappusē, lai tad pēdējās 100 lap -
pusēs iepriekšējo “stāstošo tek - 
s  tu” papildinātu “izskaidrojošā 
da   ļa – informācija par (stāstošajā 
tekstā) pieminētiem cilvēkiem, 
vietām un laikmeta parādībām”. 
Šīs 100 kursīvā iespiestās lappu -
s es satur milzīgu faktu bagātību, 
kas nav iestrādāta pamata saturā, 
bet kas daudzviet apstiprina pa  -
mata satura patiesīgumu. Šo pē  -
dējo grāmatas daļu (piemēram, 
seno sētu un ļaužu alfabētisku 
sarakstu, 340. – 353.) rūpīgi iz   -
skat  īt gan vēlēsies droši vien tikai 
lasītāji, kuŗus ar agrāko Mēmeles 
pagastu saista personiskas at  mi-
ņas vai radnieciskas saites. 

Grāmata bez nupat minēta -
jām potenciālu lasītāju katego -
rijām var īpaši ieteikt vecāka 
gadu gā   juma, ar brīvo laiku un 
pacietību apveltītiem rūdītā - 
k iem lasītā jiem, kam, citu likte-
ņ iem izsekojot, patīk atcerēties 
sa   vējos, vai nu tie būtu līdzīgi   
vai atšķirīgi. Grāmatā daudz 
fotoattēlu. Tā ir labs papildi nā-
jums mūsu nova du un kultūr-
vēsturei, ar kultūru šai gadīju -
mā vairāk domājot par materiā -
lo un sadzīves kultūru. 

Šķiet, maz ir tādu cilvēku, īpaši 
daiļā dzimuma pārstāvju, kuŗus 
pavisam vienaldzīgus atstātu grez-
nas, izsmalcinātas lietas. Itin bieži 
šo lietu funkcionālā nozīme ir sa -
mērā neliela, taču ārējais izskats to 
atsver. Viena no tādām lietām ir 
porcelāns, kas neapšaubāmi pie -
vilcīgāku padarīs ikvienas mājas 
interjeru. Pieminot trauslo mate-
riālu, kas sastāv no augstvērtīga 
māla, kvarca smiltīm un laukšpa-
ta, vispirms prātā nāk trauki: vie-
nam tā būs no vecmāmiņas man-
tota pusdienu servīze, citam – ie -
mīļotā krūzīte, no kuŗas ik rītu 
tiek dzerta kafija. Vēl kādam pirmā 
asociācija varbūt būs cits pie cita 
glīti rindiņā pēc auguma sakārtoti 
porcelāna zilonīši.

Vecrīgas „sirdī” – Konventa sētā – 
no 2001. gada atrodas Rīgas porce-
 lāna mūzejs. Tur redzētais šķita 
pietiekami interesants, lai par to 
pavēstītu mūsu lasītājiem. Jāpie-
bilst, ka mūzeja darbinieki ir pa  -
do  mājuši arī par mazajiem ap  -
mek  lētājiem – skolas vecuma bēr -
n  iem ir iespēja piedalīties mūzej -
pedagoģijas programmā “Kā top 
porcelāns?” un par šo tematu no -
skatīties animācijas filmiņu. Vienā 
no izstāžu zālēm iekārtots pat 
īpašs galdiņš, kur it kā ar spēlēša-

Mazas, smalkas tasītes jeb 
Rīgas porcelāna valstībā

nās palīdzību bērns var saprast, kā 
gatavo porcelānu, turklāt visas      
iz  ejvielas aptaustīt ar rokām.

Visiem apmeklētājiem neatka-
rīgi no vecuma mūzejā iespējams 
apliecināt radošumu porcelāna 
veidošanas un apgleznošanas 
darbnīcā.

Domājams, ka lielai daļai cilvēku 
vēl atmiņā palikusi a/s “Rīgas por-
celāns” jeb bijusī Rīgas porcelāna 
rūpnīca. Šis uzņēmums gan diem-
žēl likvidēts, taču savā veidā tomēr 
turpina eksistēt – tiesa gan, mūze -
ja veidolā. Akciju sabiedrībā bija 
izveidots neliels porcelāna mūzejs, 
un, uzņēmumu likvidējot, bija jā  -
domā, ko darīt ar vērtīgajiem eks-
ponātiem, lai tie neaizietu zu  dībā. 
Atrisinājums izdevās pat labāks, 
nekā cerēts – kollekciju 2000. gadā 
nodeva Rīgas pilsētas īpašumā,  
un tas bija aizsākums porcelāna 
mūzejam, kuru atvēra pēc gada.

Šī iemesla dēļ ir likumsakarīgi, 
ka šodien, ieejot mūzejā, te pār-
svarā būs aplūkojami Rīgas por-
celāna rūpnīcā izgatavotie por ce-
lāna un fajansa priekšmeti, kuru 
lielākā daļa ražota no 20. gadsim -
ta vidus līdz 90. gadiem. Īpašs 
prieks rodas, ja pamani, ka kāds 
no eksponātiem atrodas arī tavās 
mājās, vienalga, vai tā būtu svētkos 

lietojama kafijas servīzīte vai arī 
kāda greznumlietiņa, piemēram, 
dekoratīvais šķīvis.

Paši senākie un arī greznākie 
mūzeja priekšmeti ir no 19. gad-
simta vidus, taču to nav īpaši 
daudz, tāpēc mūzeja prioritāte ir 
ekspozīcijas papildināšana ar šā 
posma priekšmetiem.

KUZŅECOVS UN JENSENS
Latvijas territorijā, precīzāk, 

Rīgā, porcelānu sāka ražot 19. 
gadsimta vidū. 1841. gadā Mas ka-
vas priekšpilsētā Sidors Kuzņe-
covs nodibināja manufaktūru, kas 
vispirms ražoja pusfajansa, bet vē -
lāk arī porcelāna izstrādājumus. 
Viņš savu uzņēmumu varēja 
nodibināt jebkurā Krievijas im  pē-
rijas pilsētā, taču izvēlējās Rīgu, 
labi saprazdams, ka ir visērtākā 
vieta produkcijas importam un 
izejmateriālu eksportam uz un no 
Eiropas. Kuzņecova fabrika savu 
slavu ieguva, kad tā vadītājs bija 
Sidora dēls Matvejs Kuzņecovs.

Kuzņecoviem 1886. gadā radās 
konkurents, jo arī vācu rūpnieks 
Jakobs Jensens nodibināja porce-
lāna fabriku. Tur ražotos traukus 
varēja atļauties tikai ļoti turīgi rī -
dzinieki. Savukārt mūsdienās, ap -
meklējot mūzeju, var salīdzināt, 

kādu produkciju ražojis viens un 
kādu otrs uzņēmējs. Kādā no zā -
lēm pie pretējām sienām novieto-
tas divas vitrīnas – vienā ir Kuz-
ņecova, bet otrā Jensena ražotie 
porcelāna trauki.

Apmeklējuma nobeigumā  mū  -
zeja darbiniecei jautājām, vai 
mūsdienās Latvijā, kad Kuzņe - 

co va un Jensena godība sen pa - 
gā jusi un a/s “Rīgas porcelāns” 
likvidēta, vēl ražo porcelāna trau-
kus? Izrādās, ražo gan, taču nevis 
Rīgā, bet Inešu pagastā – Piebalgas 
porcelāna rūpnīcā. Tāpēc droši 
var apgalvot, ka porcelāna ražo-
šanas tradicijas Latvijā turpinās!

Šī greznā dekorātīvā vāze ir viens no pirmajiem eksponātiem, 
kuŗu pamanām, ieejot vienā no mūzeja izstāžu zālēm. Virsglazūras 
apgleznojuma autore – Maija Zagrebajeva (1956. gads). Jāpiebilst, 
ka apgleznojumam izmantots zelts // FOTO: Lāsma Gaitniece

LĀSMA 
GAITNIECE
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1971. gada 8. aprīlī Londonā ti  -
ka nodibināta IRU – International 
Roman Union, Starptautiskā romu 
jeb čigānu apvienība, kuŗā 2000. ga  -
dā, apvienības 5. kongresā, par 
Augstāko komisāru tika ievēlēts 
Latvijas pārstāvis – Normunds 
Ru   devičs, vēlāk arī LR Saeimas 
deputāts no Latvijas ceļa. Bet viņa 
dzīvesbiedre Lilija Rudeviča kopš 
tā laika ir Starptautiskās Romu ap -
 vienības parlamentāriete. Bet kopš 
aiz  vadītā, 8. kongresa šai organi-
zācijā darbojas arī Rude vi  ču ve    cā-
kā meita – Roksana Ru    de      viča, 
kļūstot par komisāri cil  vēk tiesību 
jautājumos. Jāpiebilst, pašu jaunā-
ko, Roksanai ir 30 gadu, un viņa      
ir Latvijas Cilvēktiesību biro ja kon-
  sultante romu jautājumos. Starp 
citu, viņas šefs, Lat vijas ombuds 
jeb Cilvēktiesību biroja vadītājs 
Juris Jansons darbojas IRU par 
oficiālo starptautis ko novērotāju. Un 
vēl kāds fakts – minētajā 8. kon - 
g  resā jaunievē  lē tais IRU prezidents, 
kādreizējais Rumānijas čigānu jeb 
romu ka  ralis Florians Cioba, 
diemžēl aiz gāja mūžībā, un š. g. 
augustā Rīgā notiks kārtējais kon-

Kā klājas čigāniem/romiem Eiropas valstī Latvijā?
Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības priekšsēdis, 

IRU (International Roman Union) Augstākais komisārs Normunds Rudevičs intervijā Ligitai Kovtunai

gress, kuŗā mū  su valsts “galvena-
jam romam” Normundam ir lielas 
izredzes ie  ņemt prezidenta 
amatu. 

Vai tas nozīmē, ka Latvija ir 
paraugvalsts citu ES valstu pul -
kā attiecībā uz romu minoritā -
tes jautājumu risinājumu, kas 
šo  brīd ir Eiropas aktuālitāte?

N. Rudevičs. Vispirmām kār - 
t  ām vēlos uzsvērt, ka Latvijas čigā-
ni daudzās jomās bijuši pionieŗi – 
ciganoloģijas jeb zinātnes par ro -
miem pamatlicējs pasaulē bija 
Lat  vijas čigāns Aleksandrs Belu-
gins jeb Ļeksa Mānušs,  kuŗš arī ir 
pirmās čigānu ābeces autors. Ko -
pā ar Kārli Rudeviču – pirmo či  -
gā nu mākslinieku un dzejnieku, 
pasaules PEN kluba locekli. Pir - 
  m ais Pasaules romu parlamenta 
de   putāts arī no Latvijas – Nor-
munds Rudevičs... Un saknes šim 
pionierismam paraudzīsim vēs - 
t u rē – Ul   maņ  laikos Latvijā. Kāds 
kon krēts raksturojošs piemērs – 
Jelgavā tolaik dzīvoja čigānu vīrs 
uzvārdā Paučs, savējo vidū saukts 
Fraiķis, izcils zirgkopis un zirg -     
ko  pī bas lietu zinātājs. Viņš bija 

satuvinājies ar ģenerāli Balodi – 
tiktāl, ka ģenerālis uzticēja Fraiķim 
iepirkt zirgus Latvijas armijai, viņš 
bija galvenais eksperts. Un te pa  -
vērās plaša čigānu nodarbinātī -
bas niša – Fraiķis organizēja zirgu 
iepirkšanu un audzēšanu, čigāni 
sāka nodarboties ar arodiem, kas 
ar to saistīti, – ratnieki, sedlinieki, 
kalēji, pātagu un rotu meistari..., 
andele gāja vaļā, un, kur andele, 
tur infrastruktūra – tirgi, krogi, 
bodītes. Plauka amatniecība čigā-
nu vidū, latu bija pilnas kabatas. 
Un tad nāca vācu laiki, kad 70%  
jeb gandrīz 8 tūkstošus čigānu no -
 galināja. Ir publiskots Hitlera reich s-
 ministra Himlera pavēles teksts – 
šausminošs teksts, pēc kuŗa tika 
izpildīta pavēle čigā nus vienkārši 
nošaut. 

Par šo laiku jūs cītīgi vācat do -
 kumentus un cenšaties panākt 
čigānu holokausta atzīšanu un 
kompensācijas – tāpat kā ebrēji... 

Nacisma režīma laikā Eiropā 
va   jāšanas, slepkavības, nošauša-
nas, deportācijas un masu iznīci -
nā  šanas skāra kā ebrējus, tā romus. 
Nirnbergas procesa laikā atklājās, 
ka ebrēji un čigāni bija izsludināti 
par etniskām grupām, no kuŗām 
nacisti gribēja attīrīt savu Reichu. 
Ebrēji un čigāni gāja pretī nāvei 
Babij Jarā, Aušvicā, Salaspilī un 
ci  tās koncentrācijas nometnēs. Ša -
 jos šausmu gados viņi bija brāļi 
savā rūgtajā liktenī. Pēc vēsturnie-
ku ziņām, no nacistu rokām tika 
iz   nīcināti aptuveni 2 miljoni čigānu. 

Romu tauta ir ļoti sena tauta, 
kuŗa, tāpat kā ebrēji, tūkstošiem 
gadu bijuši sašķelti un izjutuši ne  -
iecietību un naidu no vietējām tau-
 tām. Daudzās valstīs, kuŗās plau ka 
antisemītisms, bija arī antiči  gā -
nisms. Atšķirībā no ebrēju tautas, 
romiem nav savas valsts, tāpēc pa -
 saulē maz kas zināms par romu 
šausmi  nošo genocīdu Otrā pasau-
les kaŗa laikā. Vācijas valdība ofi -
ciāli atzina romu holokaustu tikai 
2012. gadā, kad Angela Merkele 
oficiāli atklāja memoriālu Romu 
holokausta upuŗu piemiņai Ber-
līnē, netālu no Bundestāga. Varbūt 
tikai tagad romu tauta, kuŗu dvē-
seles un dzīve vēl ilgus gadus ne  -
va rēja attapties no pārdzīvotā, sa   gai-
 dīs taisnīgus lēmumus par tām sā  -
pēm, ciešanām un ļaunumu, ko viņi 
izcietuši Otrā pasaules kaŗa laikā.

Latvijas Romu kultūras centrs 
sadarbībā ar vēsturnieku Uldi Las-
mani un LU Akadēmisko biblio-
tēku ir vei  kuši vērienīgu pētījumu, 
izpētot archīvu datus un apzinot 
vietas Lat  vijā, kur notika romu 
iznīci  nā  šana. Romu holokausts 
doku men tāli ir pierādīts Bauskā, 

Rēzek nē, Jelgavā, Ludzā, Jaun lat -
galē, Valmierā, Liepājā, Talsos, Tu  -
ku mā, Ventspilī, Aizputē, Kuldīgā, 
Saldū. Pagaidām vēl nav atrasti do -
 ku mentāli pierādījumi par to, kas 
no    ticis Daugavpils, Valkas, Ma   do-
nas, Cēsu, Ilūkstes un Jēkab pils 
apriņ ķī, kā arī Rīgā (Biķer nie kos, 
Rum  bulā, Dreiliņu mežos, Šķiro -
tavā, Bišumuižā, Salaspils kon cen - 
t rāci jas nometnē, Termiņ cie tumā, 
Jug las stacijā, Strazdumuižā, Matīsa 
kapos), kur, pēc liecinieku ziņām, 
arī notika romu iznīcinā šana. 

Normunds Rudēvičs ielaiž Daugavā vainagu cietušo čigānu piemiņai

Romu ansamblis Ame Roma. No kreisās: Roksana Rudēviča, Ornella Rudēviča un Raisa Kopiļenko

Gājiens uz Daugavmalu, kur pie Lielā Kristapa skulptūras romi 
pieminēja holokaustā un represijās cietušos tautas brāļus

Lilija Rudeviča,  IRU parlamen tā   -
riete: “Romu sievietes savu at   tiek - 
s mi pret dzīvi un savas tautas iz  -
lolotajām vērtībām  nav mainī  ju - 
š as, taču ir kļuvušas modernākas – 
tas, kas traucē, ticis atmests, tas, 
kas iet roku rokā ar mūsdienu 
pasauli, – ir pieņemts. Daudzām 
romu sievietēm ir augstākā izglītī-
ba, karjēra, bet ģimenes pavarda 
kopšana ir un paliek spēcīga. Gluži 
tāpat kā gadsimtos iekoptā vīru 
tradicija – būt atbildīgiem par savu 
sievu un bērniem. Tas nav patriar-
 chāts vecmodīgajā izpratnē, ka 
sieviete paļaujas uz savu vīru. Ģi  -
menes attiecībās jāvalda harmo-
nijai – tāds ir mērķis. Un visa 
centrā – bērni.”        

(Turpinājums 15. lpp.)
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(Turpinājums sekos)

ROM Ā N S  T U R P I NĀJ U M O S

ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ

“Burvju paklājā” pulcējās Čel -
si  jas jauno mākslinieku paaudze, 
jaunie rakstnieki, studenti, ne -
skū ti karaliskās mākslas koledžas 
audzēkņi. Te satikās arī leiboris tu 
kreisā spārna piekritēji, kas lasīja 
“Tribune” un pie melnas kafijas 
kaldināja fantastiskus plānus par 
sociālisma īstenošanu Anglijā, bez 
krievu sociālisma trūkumiem. 
Ka   fejnīcā pulcējās arī tumšma -
tai ni dedzīgi arābu jaunieši, lai 
pār  ru  nātu jaunus atentāta veidus 
pret saviem politiskiem preti - 
nie  kiem, kiprieši, kas iecirtīgi 
atbalstīja savas salas cīņu pret 
An   g   lijas kopvalsti. Beidzot te sa  -
nāca kopā arī spāniešu, katalāņu, 
poļu, čehu un ungāru emigranti, 
kuriem pirksti niezēja “kaut ko 
pasākt”.

Klīda baumas, ka kafejnīcas 
īpaš  nieks esot slepenā dienesta 
al   gots, lai arvien būtu zināms, kā -
 das aprindas kafejnīcā salasās. 
Bet tās laikam bija baumas. Ne 
kreisie sociālisti, ne britu fašisti 
nevairījās no kafejnīcas.

Telpas nišā Česlavs saskatīja, 
dūmos ietinušos, savus biedrus. 
Tur bija abi ungāri, Šandors un 
Janošs, un trešais, gaišmatis ar 
augs  tu pieri un vaiga bārdiņu. Pa 
gabalu tas atgādināja neatzītu 
mūziķi vai nodzīvojušos spēl  ma-

ni. Bārdainis, rokām plaši žes ti -
kulējot, kaut ko stāstīja saviem 
biedriem.

Česlavs spraucās gar galdiņiem, 
kuri bija pārāk cieši cits pie cita. 
Krēsliem tikko pietika vietas.

“Tas ir mūsu dedzīgākais sa  -
bied  rotais Imants Liepa, dzej-
nieks un fiziķis,” ierunājās Janošs, 
kad Česlavs sāka sarokoties. Bet 
students jau pazina Liepu. Lie - 
p am bija mugurā saburzīts rak - 
s  taina pelēka tvīda uzvalks un 
ves  te ķiršu sarkanumā. Viņa lū  -
pas arvien smaidīja, arī tad, kad 
runāja pavisam nopietnas lietas 
vai iekarsa strīdā. Fiziķis pacēla 
acis pret Česlavu, abi sasmaidījās, 
tad piecēlās un ļāva pienācējam 
ielīst brīvajā vietā nišas stūrī, no 
kura varēja pārredzēt kafejnīcu. 
Česlavs Dombrovskis novilka 
mē   teli, salocīja un nolika uz palo-
 dzes līdzās draugu virsdrēbēm. 
Tāda šai kafejnīcā bija paraža.

“Kādas ir ziņas?” vaicāja atnā -
cējs, ar pirkstgaliem spiežot de   -
niņus, kuri mazliet sāpēja. Janošs 
bija pamājis apteksnei, un tā vie -
nā mirklī bija klāt. Šim galdiņam 
viņa pievērsa sevišķu uzmanī - 
bu. Draugi vēl nepaguva atbildēt 
Čes  lavam, kad, krūtis cēli izslē-
jusi un lūpām aicinoši smaidot, 
apteksne jautāja:

“Ko seram pasniegt?”
Česlavs mirkli uz viņu ar lab-

patiku nolūkojās, šī meitene bija 

citāda nekā Vanda. Varēja just, ka 
koķeta iznesība ir tikai daļa viņas 
būtībā. No acīm un pieres varēja 
noskārst, ka apteksne īstenībā 
nedzīvo šai kafejnīcas gaisotnē, 
bet kur citur. Kur gan tas varētu 
būt? Viņš šai mirklī neredzēja, ka 
Imants uzmet jautātāja skatienu. 
Apteksne mazliet pietvīka un vēl 
laipnāk vaicāja:

“Ko seram pasniegt? Kafiju vai 
tēju?”

“Kafiju un divas ābolu maizī-
tes,” it kā atmodies, nomurminā-
ja Česlavs. Apteksne apgriezās un 
aizgāja steidzīgi. Visi četri jaunie 
vīrieši pavadīja viņu acīm. Imants 
pietvīka.

“Burvīga parādība uz burvju 
paklāja!” ierunājās Česlavs.

“Viņa ir mana saderinātā, mā   -
cās mākslas vēsturi un pa vaka - 
r  iem strādā kafejnīcā,” teica 
Imants ar uzsvaru. “Viņa šeit ir 
vienīgā latviete; tās pārējās ir īrie-
tes, itā  lietes, skotietes. Tā Kunga 
puķu dārzs.”

“Piedošanu, ka es tik ilgi viņu 
uzlūkoju,” atvainojās Česlavs.

“Viņa ir ar raksturu,” atbildēja 
Imants.

“Bet – kā tad palika ar jaunā  -
kām ziņām?” Česlavs griezās pie 
ungāriem.

“Ziņas ir labākas, nekā varētu 
cerēt,” atbildēja Šandors. “Pie kā -
da sagūstīta krievu virsnieka at   -
rasta slepena pavēle – nekavē  jo-

ties atvilkties, ja iznāk sadursme 
ar Apvienoto nāciju karaspēku.” 
Viņa šaurā melnīgsnējā seja sta -
roja uzvaras priekā, tumšie, pa -
garie mati bija pašķīrušies gal - 
vas vidū un krita uz pieres un 
deniņiem.

“Tā ir vērtīga ziņa,” turpināja 
Šandors, mirkšķinot brūnās acis 
zem kuplām uzacīm, kas virs līka 
ērgļa deguna bija saaugušas kopā. 
Šandors, ungāru diplomāta dēls, 
garš, kalsns, veikls, nosvērts, visās 
situācijās meklēja vidusceļu. Sa -
vā augstskolā viņš bija sociālistu 
kluba vicepriekšsēdis un dedzīgs 
debatētājs, bet studēja par aviā -
cijas inženieri. Padruknais Janošs 
nāca no tirgotāju ģimenes, viņa 
tēvam Londonā bija lielāks resto-
 rāns, bet dēls interesējās par mū   -
ziku un studēja tautsaimniecību.

“Tas ir ļoti nozīmīgi,” runāja 
Česlavs, vairāk sev nekā drau - 
g iem. “Ļoti raksturīgi. Tas liecina, 
ka mūsu paaudze ir ne vien fan-
tastu, bet arī uzvarētāju paau-
dze.”

“Bet vai ziņa nav pīlīte?” neticīgi 
ieminējās Imants. “Padomju ziņu 
dienests prot attapīgi izvērtēt 
katru gadījumu. Tie ir provo  kā -
cijas lielmeistari. Man patiesi tas 
viss izliekas pārāk skaisti, lai bū -
tu patiesi. Apvienotās nācijas taču 
nav pat ieminējušās par karaspē-
ka sūtīšanu uz Ungāriju. Varbūt 
ar šo ziņu palaišanu Kremlis tikai 

spēlējis nelāgu komēdiju.”
“Ziņa ir pavisam autentiska, 

tikko pienākusi no Budapeštas. 
Mans tēvs to saņēma,” apstiprinā-
ja Šandors. “Imre Noģs ir stājies 
valdības priekšgalā, un notikumi 
virzās parlamentārās demokrā ti-
jas virzienā. Pat krievu armijas 
vienības ar visiem ieročiem pā r -
ejot mūsu pusē.” 

“Piedošanu, draugi, stāvoklis ir 
daudzsološs, bet apvāršņa malā 
saskatāmi tumši mākoņi,” atsāka 
Česlavs. “Neaizmirstiet, ka briti, 
franči un žīdi gatavojas iebrukt 
Sīnajā. Nebūsim pārāk tālu no 
īstenības, ja teiksim – pasaule ga -
  dījumā, ja vajadzēs aizstāvēt naftu 
vai ungāru asinis, izšķirsies par 
naftu.”

Brīdi iestājās klusums. Tikai ģi -
 tārists strinkšķināja ,,I like Paris 
in the morning!” Kāds klusi svil-
poja līdzi lipīgo melodiju. Janošs, 
ievilcis dziļi cigaretes dūmu un 
izpūtis to gaisā, teica:

“Vienalga, kas interesē pasauli, 
nafta vai asinis, – kauliņi jau ir 
mesti. Krievu spēle Ungārijā ir 
zau  dēta. Sarkanās armijas vienī -
bas ir bez disciplīnas. Vai šāda 
armija var cīnīties?”

“Draugi, atklājumi ir daudz -  
 so loši, bet nevajag aizmirst, ka 
krievu rīcībā nav desmit, bet divi 
simti divīziju,” ierunājās Imants 
Liepa, braucīdams bārdu.

(Turpināts no Nr. 16)

Martā klajā nāca bijušā Valsts 
prezidenta Valda Zatlera memuā-
ru grāmata “Kas es esmu”. Tajā 
viņš raksta ne tikai par saviem 
četriem prezidentūras gadiem 
no 2007. gada līdz 2011. gada va -
 sarai, bet arī par skolas un studi -
ju gadiem, par pirmo darbavietu 
un savu ārsta darbu, mazliet arī 
par savu privāto dzīvi. Polītika ir 
bijusi tikai daļa no viņa dzīves, 
un arī grāmatā tā nav vienīgais 
stāsts. Valdis Zatlers bija profe -
sio nāls un populārs ārsts, bet Lat-
 vijas vēsturē ir iegājis kā pirmais 
Valsts prezidents, kurš likumīgi 
atlaida Saeimu.

Grāmata par Valdi Zatleru un viņa dzīvi
Grāmatas atvēršanas dienā Val -

dis Zatlers sacīja: “Šajā grā  ma  tā 
ir viena lieta, kuŗu es gribu, lai 
jūs visi izlasiet, un kas man bija 
principa lieta. Šajā grāmatā ir īstā 
Hipokrāta zvēresta pilns teksts. 
Es gribētu, lai cilvēki zina, ko 
nozīmē Hipokrāta zvērests, jo 
tas ir visu ārstu ētikas pamatā.   
Es esmu ārsts, un tas ir manas 
ētikas pamatā. Es ceru, ka šeit 
būs arī kādi joki, varbūt kāda 
ironija, taču gribu teikt vienu – 
es rakstīju tāpēc, lai liktu jums 
domāt, jo kādreiz man liekas, ka 
mēs vienkārši dzīvojam, bet paši 
nedomājam. Tāpēc dažas noda-
ļas ir tādas norautas, kur nav 
dotas atbildes un nekas netiek 
mācīts, tāpēc vienkārši padomā-
jiet.” Jāteic, ka daudzas lappuses 
grāmatā tiešām liek domāt, at  -
cerēties un arī salīdzināt situā-
cijas, par kurām Zatlers stāsta, ar 
šodienas situāciju Latvijā, poli -
tiķiem un viņu attieksmi pret 
valsti un savu personīgo labumu. 
Grāmata tiešām ir bez liekvār dī -
bas un krāšņiem teksta klejo-
jumiem, daudzas nodaļas ir it kā 
aprautas, īsas, bet, tās lasot, var 
just aprakstīto notikumu dziļā -
ko jēgu, to, kas slēpjas aiz vār - 
d  iem. Katram lasītājam, protams, 
būs savas nodaļas, kas liksies vis-
 interesantākās. Ar lielu interesi 

izlasīju nodaļu par to, kā krīzes 
dziļākajā punktā, kad neviena 
partija pēc šī amata nekāroja, par 
premjeru pirmo reizi kļuva Val -
dis Dombrovskis: “Vienīgais, ko 
varēju viņam solīt pirms lēmu-
ma pieņemšanas – iespēju trīs 
die nas iepazīties ar reālo finan -
ču stāvokli valstī. Tas bija huli -
gā  nisks solis, jo prezidentam nav 
nekādas daļas par Finanču mi  -
nist rijā slēptajiem dokumen - 
t iem. Tomēr situācija bija tik sa  -
traucoša, ka pierunājām minis-
trijas ierēdņus iepazīstināt Dom-
  brovski arī ar tiem cipariem, ku -
ŗus citiem parasti nerāda. (..)   
Pēc trim dienām Dombrovskis 
iera  dās manā kabinetā pavisam 
pe   lēku seju un drūmi noteica: 
“Glābt Latvijas valsti nav iespē-
jams. Nekas nesanāks, šito vairs 
nevar izstrēbt...” Atbildēju: “Būs 
vien jāizstrebj, nav citu variantu!”. 
(..) Dombrovskis piekrita. Par šo 
soli es viņu allaž cienīšu kā vie -
nu no godprātīgākajiem Latvijas 
valstsvīriem.” Ne mazāk inte-
resants ir Zatlera raksturojums 
tā dēvētajiem oligarchiem, iz   -
man   tojot Ķīnā populārās kung-
fu cīņas mākslas stilu apzīmē ju -
mus. Aivaru Lembergu bijušais 
prezidents ievietojis t.s. “dzērāju 
taktikas” meistarklasē: “Šāds pre-
tinieks atgādina viegli iereibušu 

cilvēku – mazliet grīļīgs, allaž 
priecīgs, dzen jautrus jokus par 
nenopietnām lietām, it kā ne  -
domā. (..) Bet tā ir tikai maska. 
Patiesībā “dzērājs” ik pa brīdim 
gatavs gan uzbrukumam, gan 
aizsardzībai. Gluži kā Lembergs, 
kuŗš vienmēr atrodas it kā vieg -
lā štīmē un īstajā brīdī novāc 
sliktos.” Pērtiķis nepārtraukti 
ma    nevrējot ap savu pretinieku: 
“Līganām, it kā chaotiskām 
kustībām viņš iemidzina upuri, 
kuŗš ātri zaudē modrību. Līdzīgi 
rīkojas Šķēle (..).” Savukārt Ābol-
 tiņai ticis kung-fu “kobras” stils: 
“Čūska vienmēr ir tramīga. Ar 
paceltu galvu tā uzmana preti-
nieku, un mazāko aizdomu ga  -
dī jumā seko ass uzbrukums ar 
šņākoņu un indīgu kodienu.” 
Šle  seru Latvijā iesaukuši par 
“bul  dozeru”, un arī Zatlers rak - 
s  ta, ka viņš tiešām līdzinās buldo-
 zeram, kuŗš ar spēku dodas uz 
priekšu un daudz neskatās, ko, 
kad un kā noslauka no zemes. 
Protams, grāmatā atrodami arī 
dziļāki un aptverošāki polītiķu 
un polītikas vērtējumi – piemē - 
r  am, par “Vienotību”, kuras galve-
nais princips ir noturēt varu un 
neriskēt nākotnes vārdā, gan par 
Zaļo un zemnieku savienību 
(ZZS), kuŗa nekad negrib uz ņem-
ties atbildību, bet vienmēr lūko, 

kur un kā kaut ko dabūt sev, ne  -
rēķinoties ar to, ko tas nozīmē 
Latvijai. Interesanti ir Ingunas 
Sudrabas un Mārtiņa Bondara 
vērtējumi, par kuŗiem Zatlers 
raksta, ka vairs nespēj viņus cie -
nīt, jo sarunas ar viņiem pirms 
vairākiem gadiem un viņu rīcība 
pašlaik liek domāt, ka viņu pašu 
labums un ambīcijas ir augstāk 
par visu.

Kopumā grāmata ir raiti un ar 
interesi lasāma, tajā nejūt lieku -
lību, vēlmi būt pārākam un vis -
gudrākajam. Zatlers neslēpj, ka 
savā ziņā bieži vien, it sevišķi sa  -
vas prezidentūras sākumā, ir     
bijis naivs un labticīgs. Protams, 
ir cilvēki un notikumi, kuŗus 
varbūt lasītāji vērtē citādāk nekā 
memuāru autors, tomēr jāteic, 
ka Valdis Zatlers gan prezi den -
tūras gados, gan pēc tam, vadot 
Reformu partiju, ir pratis mācī-
ties no kļūdām un izprast to, kas 
notiek polītikā. Grāmatu viņš 
pabeidz ar vārdiem: “Esmu brīvs 
un laimīgs cilvēks.” Kā viņa grā -
matas lasītāja varu piebilst, ka 
mana cieņa pret bijušo preziden-
tu kā pret cilvēku ir augusi, jo ne 
katrs spēj aiziet no varas, sagla -
bājot pašcieņu un gaišu skatīju-
mu uz dzīvi.

Grāmatu varat iegādāties arī 
pie iz  devēja www.gramata24.lv.

SALLIJA
BENFELDE
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Daini Kraukli,  34 gadus jaunu 
romu tautības skolotāju no Vents-
 pils, satiku Romu kultūras centra 
rīkotajā seminārā, kur bija sa  pul-
 cējušies Latvijas pašvaldību pār-
stāvji, kuŗu darbības lokā ir integ-
rācijas jautājumi vietējā vidē, kā 
arī pārstāvji no Tiesībsarga biro-
ja, Sabiedriskās integrācijas fon-
da un Kultūras ministrijas. Dai-
nis stāstīja par jautājumiem, kas 
saistīti ar viņa profesiju – izglītību. 
Vēlāk tikāmies uz sarunu. 

Dainis Krauklis mācījies K. Mī -
   lenbacha Kandavas vidusskolā, 
ko beidzis ar diviem “piegājie  - 
n iem”. Kā pats saka, dūšīgi no  mā-
cījies līdz 7. klasei, tad četrus ga -
dus bijis pārtraukums, līdz sa -
pratis, ka, lai dzīvē par kaut ko 
kļūtu, izglītība ir nepieciešama. 
Pabeidzis 12. klasi un sagatavo-
jies iestāties Mūzikas akadēmijā, 
operdziedātājos. Konkurss bijis 
liels, budžeta grupā ar savām 
astoņām ballēm vērtēšanas sistē-
mā nav iekļuvis. Devies uz Vāciju, 
kur  strādājis, apguvis vācu valo-
du, mācījies antropozofiju. Vien-
laikus interesējies arī par ķīmiju 
un bioloģiju. Līdz, atgriezies Lat-
vijā, iestājies Rīgas Paidagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijā, 
ko pabeidzis ar koŗdiriģenta kva-
lifikāciju. Strādājot Rīgas Humā-

Par aizspriedumiem un romu dzīves īstenību

nitārajā privātģimnazijā, direkto-
res Ināras Kalniņas mudināts, ie  -
guvis izglītību  Latvijas Universi-
tā  tes Ķīmijas fakultātes Didakti-
kas kursā, pēcāk Rīgas Paidago-
ģijas un izglītības vadības akadē-
mijā, apgūstot arī bioloģijas un 
sporta paidagoģijas programmas. 
Tas vēl nav viss – aizvadītā gada 
nogalē Rīgas Paidagoģijas un iz  -
glītības vadības akadēmijā iegu-
vis maģistra gradu mūzikas pai-
dagoģijā. Daiņa darbavieta tagad 

ir Ventspils Vakara vidusskola, 
kur viņš skolēniem māca, ko ap  -
guvis pats – ķīmiju un bioloģiju, 
plus vēl fakultatīvi romu kultūru 
un tradicijas. Šobrīd aizstāj arī spor-
ta skolotāju 1. – 6. klasē. Lūk, tā! 

Kultūras ministrijas pārstāvja 
integrācijas lietu speciālista De  -
nisa Kretalova runā saklausīju 
vienu ļoti nepatīkamu faktu –, 
pēc kāda pētījuma datiem, 26% 
latviešu esot aizspriedums pret 
to, ka vienā klasē ar viņu bēr -     

n iem mācās arī čigānbērni... Vai-
cāju Dainim, kā dzīvē izpaužas 
šie aizspriedumi? 

D. K.  Pateicoties tam, ka manā 
skolā ir profesionāla un mūs die nī-
 ga vadība, ka ir izpratne un at -
balsts no Ventspils pilsētas va  dības 
puses, te viss ir kārtībā. Vēl vairāk – 
dažs labs skolotājs pat iemācījies 
romu valodu, un lieki teikt, ka tas 
raisa cieņu un uzticē šanos no bēr-
nu puses. Taču man dzīvē diemžēl 
nācies sastapties ar klaju diskri mi-
nāciju, neraugo ties uz to, ka esmu 
skolots cilvēks. Piemēram? Reiz 
Rī  gā mani taksametra vadītājs 
vienkārši izmeta no automašīnas 
tāpēc, ka esmu čigāns.

Kādā valodā šoferis runāja?
Krievu. Bet citā reizē, kopmīt-

nes komendante norūpējusies 
teica – “Pat nezinu, kam tevi, či -
gānu, likt blakus vienā istabā?!” 
Viņa runāja latviski. Aizspriedu-
mi ir ļoti spēcīgi, ar tiem romiem 
jāsastopas arī darba meklējumos. 
Ja čigāns, tad noteikti zog! It kā  
visās tautās nebūtu zagļu, katrā 
taču ir sava melnā avs. Mēs esam 
kolorīti cilvēki, jā, bet arī visai ne -
aizsargāti, sevišķi vienkāršie ļau dis.

Zināms, ka romu bērniem nav 
ierasts mācīties gaŗus gadus – 
tu esi viens no izņēmumiem, 
kādu Latvijā tomēr ir gana.  

Nu, jā, čigānu meitenēm jo  -
projām ir raksturīgas agras lau-
lības, puiši ātrāk grib sākt pelnīt 
naudu. Bet galvenais – izglītībai 
nav motīvācijas. Sociāleko no  mis-
kā situācija, algas, kas tālu atpa-
liek no ES vidējās, nemudina 
mācīties. 

Vai nākotnē raugies optimis-
tiski?

 Visvairāk uztraucos par to, ka 
romi zaudē savu identitāti, aiz -
mirst tradicijas, nepiekopj sense-
nos čigānu arodus. Sadzīvē vē  ro -
ju, ka viesībās vairs neprot dziedāt 
čigānu dziesmas. Nesen bija Liel-
dienas, un es ar skumjām atcerē-
jos, kā vēl manā agrā jaunībā 
lieldienu rītā, jau četros, zēni bija 
zirgam mugurā un prom pie jau-
nām meitām, kuŗas viņus sa  gai-
dīja ar koši  krāsotām olām uz 
dvieļa... Tagad jau vispār retais 
brauc ar zirgu, nu jau automašī-
nās. Arī ģērbšanās stils mainās. 
Saviem audzēkņiem nodarbībās 
rādu Emira Kusturicas filmas, 
stāstu par čigāniem Transilvā -
nijā, tepat Latvijā – man svarī gā-
kais šķiet neļaut izgaist mūsu tau-
tas kolorītam un identitātei. Či  -
gāniem ir teiciens: “Kādu gultu 
klāsi, tādā būs jāguļ!” No katra 
paša ir atkarīgs kādu nākotni 
viņš sasniegs...

Par to esam izveidojuši iz   stādi, 
kas aprīlī bija aplūkojama Rīgā, 
Misiņa bibliotēkā.

Taču Latvijā nav neviena pie mi-
nekļa, memoriāla vai mūzeja, kur 
var pieminēt nevainīgos upuŗus, 
kuŗu vienīgā vaina bija tikai tā, ka 
viņi piedzima čigānu ģimenēs. 

Katru gadu 2. augustā piemi - 
n am romu holokausta atceres die -
nu – Mudaripen. Šajā dienā 1944. 
gadā nacisti uz gāzes kamerām 
nosūtīja 2897 čigānus, galveno-
kārt sievietes un bērnus, kuŗi 
atradās nāves nometnē Aušvicā.

Es ceru, ka Latvijas valsts kā vie-
notas un saliedētas valsts ideolo-
ģijas nesēja un ebrēju tauta, kas 
dalīja ar mums rūgto likteni va -
jāšanā un iznīcināšanā, sniegs at -
balstu un dalīsies savā pieredzē 
romu holokausta izpētē. 

Šobrīd esam tiktāl, ka ir bronzā 
izliets piemienekļa modelis un at  -
rasts zemes gabals tā uzstādīšanai 
Rīgā, netālu no ostas. Bet nesen 
uz  zinājām, ka šis zemes gabals 
nodots izsolei...

Tad jau jums atkal jādodas 
polītikā, lai gūtu iespējas lobēt? 

Jā, un piedāvājumi pieslieties 
kādam polītiskam spēkam arī ir. 
Taču, atgriežoties pie jūsu ie  -
priek šējā jautājuma, – vairāk iein-
teresētības no Latvijas valsts puses 
varētu gan vēlēties. Šobrīd at  bal - 
s tu daļēji saņemam no Sabied rī -
bas integrācijas fonda un laba sa  -
darbība veidojas ar Kultūras mi -
nistriju, kuŗas pārziņā ir integ rā-
cijas lietas. Un rūpe jau ir ne tikai 
par šo memoriālu, kur varē tu 
pulcēties un pieminēt savējos. Ir 
vēl daudz plašākas rūpes, gal  ve -
nās – romu nodarbinātība un     

aiz braukšanas apturēšana. Rau - 
  g iet, kad Latvija atguva valstisku-
mu, 98% romu kļuva par pavalst-
niekiem, līdz ar to arī ierobežoja 
migrantu ieplūšanu no Moldovas 
un Rumānijas, kur čigānu “pro-
fesija” ir ubagošana. Jā, rumāņu 
či  gāni ir mūsu kauna traips, jebšu 
Latvijas čigānam ubagot ir tabu – 
viņš pirks un pārdos, zīlēs nu,   
labi, sa  vureiz nozags, bet neuba-
gos. At  minēsimies padomju laikus, 
kad čigānu nodarbinātībai arī    
bija   sava “niša” – deficita tirgošana. 
Či  gāni ar savu izmaņu iemanījās 
dabūt deficita preces, braukāja pa 
visu Padomju Savienību tās tirgo-
dami, atgriezās Latvijā, cēla mājas 
un tērēja savu naudu. Un tā 30 – 
40 gadus, bet, par nožēlu, šai laikā 
aizmirsa sentēvu tradicijas, aro-
dus un tikumus. Jaunajos laikos 
attapās bez izglītības, bez pamata 
zem kājām un vēl ar nievājošu 
attieksmi..

Un vēl – kāda valsts pamattauta, 
tādi tās čigāni. Latvieši ir lojāli, 
pacietīgi, tādi paši arī Latvijas 
čigāni. Citās valstīs viņi jau sen 
būtu ielās! Jā, ar čigāniem tagad 
saista visādas nepatīkamas lietas – 
kriminogeno jomu, narkotiku 
tirdz niecību. Bet ne jau čigāns ir 
lieltirgotājs – viņam jāpabaro sa -
va ģimene. Un rezultātā vismaz 
puse Latvijas čigānu ir aizbraukuši 
no valsts. 

Tai pašā laikā Latvijā darbojas 
jūsu kultūras centrs, kur tiek 
pētīta vēsture, folklora, veidoti 
projekti.

Svarīgi ir apzināties, ka, lai iz  -
veidotu nākotni, ir jāzina pa   gātne. 
Un ir grūti aizrakties līdz mūsu 
tautas pašām saknēm, ja pat rak -
s tība mums ir kopš vēsturiski ne -
sena laika. Jā, 20 gadus mūsu kul-

Kā klājas čigāniem/romiem Eiropas valstī Latvijā?

tūras centrā to pētām un veido-
jam. Romu mūzejs Rīgā, Kaļķu 
ielā 10, ir atvērts apmeklētājiem,  
te notiek izstādes un sarīkojumi, 
pieņem grupu un individuālos 
apmeklētājus, ko pavada gīds un, 
ja ir vēlēšanās, iepriecinās Romu 
folkloras ansambļa AME ROMA 
mākslinieki. (Interesentus aicinām 
sazināties pa e-pastu: normunds.
rudevics@gmail.com vai  zvanīt pa 
tālr.+ 371 29964592;+ 371 67554222)

Bet šobrīd pats, pats nozīmīgā-
kais mērķis ir iesaistīties Eiropas 
projektā, kas paredzēts romu in -
teg rācijai un kam piešķirti 26,5 
miljardi eiro Eiropas struktūrfon-
du naudas. Mūsu projekts saucas 
“21. gadsimta tabors”, un tā mēr-
ķis ir atjaunot čigānu Dzimtas 

likumu, piedāvājot atjaunot čigā-
nu taborus, izveidojot tos par mo -
 derniem 21. gs. ciematiem. Tā 
nebūt nebūs kāda noslēgta čigā -
nu vide, nē. Tie būs ciemati 350 – 
500 cilvēkiem ar mūsdienīgu 
infrastruktūru, kuŗā ietilps arī 
mācību iestādes un veselības cen-
t ri. Iedzīvotāji būs nodarbināti 
siltumnīcās, tītaru fermās, kā arī 
augļu un dārzeņu saldēšanas un 
iepakošanas darbos. Starp citu, ie -
kārtas jau aizrunātas Izraēlā. Iegu-
vumi? Bezdarba un emigrācijas 
mazināšana un reāla sabiedrības 
integrācija, kas savukārt ietekmē 
kriminogenās situācijas mazinā-
šanos un ceļ sabiedrības izglī to-
šanu un veselības uzlabošanu. 
Varu pateikt, ka pirmajam pro-

jektam jau ir konkrētas aprises – 
tāds iecerēts Daugavpilī.

Romu kultūras biedrība un 
jūsu ģimene personīgi iesaistā-
ties arī projektā, ko ierosinājuši 
Eduards Anderss, Pēteris Bolšai-
tis un Anna Žīgure un kuŗā pie -
dalās arī mūsu redakcija – grā -
matas par t. s. “klusajiem varo -
ņ iem” tapšanā. Tā būs grāmata 
par cilvēkiem, kas glābuši līdz-
cilvēkus, neskatoties ne uz etnis-
ka, ne cita veida piederību. Vien-
kārši – cilvēcības vārdā. 

Un darām to no sirds, vienlīdz 
izjūtot pienākumu iemūžināt mū -
su tautasbrāļus, kas gājuši bojā un 
cietuši, kā arī pateikties tiem, kas 
palīdzējuši un glābuši. Mēs palī-
dzam saviem senioriem rakstīt   
pie teikuma anketas kompensā - 
ciju saņemšanai no Vācijas fonda, 
pierakstām, dokumentējam vēl 
dzī  vo liecības. Mūsu rīcībā ir ap -
tuveni 45 tūkstoši archīva doku-
mentu, kas ļauj pierādīt, ka čigānu 
holokausts ir bijis. Šis vācu fonds 
pieņems anketas līdz 2017. ga  dam – 
mums jāpasteidzas, taču ju   ristu 
pakalpojumi  ir dārgi, ļoti dārgi. 
Jācīnās pašiem, cik un kā spējam. 
Līdz šim romi par savām ciešanām 
nav pat saņēmuši at  vainošanos. 

Vai tomēr Latvijā čigāni izjūt 
vai neizjūt diskrimināciju?

Atklātas diskriminācijas nav, bet 
nevaru neatzīt, ka slēptā veidā tā 
tomēr pastāv – nu, nenoslēdzot 
dar  ba vai īres līgumu, piemēram. 
Stereotipi ir grūti salaužami. Bet   
ir jādod iespēja, un vislabākā no 
tām ir nodarbinātība. Iespēja kat-
ram parādīt savas spējas, talantus 
un sirdi, un Latvijas čigāni tic, ka 
Latvijas valsts, kuŗu viņi dievina 
un uzskata par savu dzimteni, 
mūs neaizmirsīs.

Dainis Krauklis

LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere ar romu 
Goda lenti un Atzinības rakstu, ko viņa saņēma par nopelniem 
romu kultūras un vēstures populārizēšanā

(Turpināts no 13. lpp.)
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 16) atrisinājums
Līmeniski.  1. Brass. 4. Neons. 

6. Kurante. 7. Kuldīga. 8. Relikts. 
10. Sukulenti. 13. Aktrise. 15. 
Sta  tika. 17. Blefs. 19. Direktors. 
20. Kolektors. 22. Aloje. 23. Ba  -
lasts. 26. Katetes 29. Detektors. 
30. Svitene. 31. Ersteds. 32. Nei -
rons. 33. Špics. 34. Spēle. 

Stateniski.  1. Balstīt. 2. Ska  -
tuve. 3. Paralēles. 4. Nerātns. 5. 
Sakārņi. 7. Kopra. 9. Skala. 11. 
Siloksīds. 12. Karakurts. 14. Ku  -
dirka. 16. Kaprīze. 17. Birma. 18. 
Store. 21. Korektors. 23. Brēms. 
24. Liepiņš. 25. Slepens. 26. 
Kariess. 27. Trifele. 28. Stops.          

Līmeniski.  8. Trimdas latvie -
šu rakstnieks, romāna “Cilvēka 
bērns” autors. 10. Sena gaŗuma 
mērvienība. 11. Afgānistānas or -
 ganizācijas dalībnieki. 12. X Zie -
mas olimpisko spēļu pilsēta. 13. 
Venecuēlas galvaspilsēta. 14. 
Cie   nāt, paēdināt. 16. Sievietes 
vārds Indijā. 18. Latviešu literā -
tūras un mākslas kritiķis (1877–
1908). 21. Mācēt, zināt. 22. Fran-
 ču Polinēzijas galvaspilsēta. 23. 

Novada centrs Ziemeļlatvijā. 25. 
Somu pirts. 27. Pildīt šķidrumu 
pudelēs. 30. Dailes teātŗa aktie-
ris. 32. Upe Ziemeļamerikā. 35. 
Brūču pasargāšana no infekci -
jas. 37. Sulīgas ogas. 38. Atcelt, 
atzīt par nederīgu. 39. Lāstekas. 

Stateniski.  1. Literāru darbu 
krājums. 2. Amerikāņu filmak-
trises Hepbernas vārds. 3. Izsmal-
 cinātas sievietes, dāmas. 4. Pār -
tikas produkts. 5. Ģeografisks 

apgabals Austrumāzijā. 6. Nau -
das vienība daudzās Dienvid-
amerikas valstīs. 7. Atlīdzināts, 
samaksāts. 9. Spalgas, spēcīgas. 
14. Telpa vai nams, kuŗā paaug - 
s  tinātā karstumā notiek mazgā -
šanās. 15. Lielākā artērija cilvēka 
ķermenī. 17. Kosa. 19. Cilvēka 
ķermeņa daļa. 20. Kallu dzimtas 
puķe. 24. Vulkāns Dienvid  ame -
rikā. 26. Daudzgadīgi, retāk, 
vien  gadīgi lakstaugi. 28. Ne   pār-
nadžu dzimtas dzīvnieks. 29. 
Apvāršņi, malas. 31. Sievietes 
vārds (janv.). 32. Nogurt. 33. 
Bril  les. 34. Literārs tēls Raiņa 
lugā “Pūt, vējiņi!”. 36. Zosveidīgo 
dzimtas mājputns.

Pilsoņu kongresa 25. gadadienai veltītā svinīgā sanāksme
Šī gada 1. maijā plkst. 11 Lielajā Ģildē Rīgā, Amatu ielā 6,  ar Kul-

 tū ras ministrijas atbalstu notiks Latvijas Republikas Pilsoņu kon - 
g  resa 25. gadadienai veltīta svinīgā sanāksme. No plkst. 10 demonstrēs 
Pilsoņu kongresa videoarchīva materiālus. Svinīgās sanāksmes 
mērķis ir atsaukt atmiņā Pilsoņu kongresa sākotnējos pamatprin ci  pus 
un vērtēt to īstenojumu Latvijas un pasaules notikumu kon  teks tā.  

1990. gada 30. aprīlī un 1. maijā uz pirmo sesiju pulcējās jaun -
ievēlētie Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa delegāti. Pilsoņu kus-
 tība, kas aptvēra visus Latvijas sabiedrības slāņus, bija Trešās atmo-
das vainagojums. To aizsāka sabiedriskās organizācijas LNNK, 
Helsinki-86, Vides aizsardzības klubs, autonomā Helsinki-86 Rīgas 
nodaļa, LTF Radikālā apvienība un atbalstīja arī atsevišķas LTF no -
da  ļas. Aktīvu atbalstu sniedza Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. 
Tika reģistrēti vairāk nekā 800 tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņu 
un sarīkotas Pilsoņu kongresa vēlēšanas, kuŗās piedalījās 679 tūksto-
ši Latvijas  pilsoņu. Lai gan daudzi no Pilsoņu kongresa paustajiem 
nosacījumiem  ietverti mūsdienu Latvijas valsts pamatos, tas līdz 
šim bijis gandrīz pilnīgi aizmirsts.

Piedaloties sanāksmē, apliecināsim, ka deviņdesmito gadu sāku-
mā PSRS okupācijas apstākļos ievēlētās Latvijas valsts tiesiskās pār  -
stāvības – Pilsoņu kongresa – pamatnostādnes mūsu sirdīs un do  -
mās  joprojām ir dzīvas.

Ielūgumus var pasūtināt pa tālruņiem: 29390529 un 26696822 vai 
uz e-pastu edgars.alksnis@tvnet.lv

Pilsoņu kongresa fonds

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra projekts “Četras izstā-
 des” ir izvirzīts Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio kopīgi 
veidotās balvas “Kilograms kultūras” 2015. gada 1. ceturkšņa balso-
jumam nominācijā “Gada Notikums”.

J. Cimzes Valkas mūzikas skolas ilggadējai skolotājai, kordiri -
ģentei Tatjanai Tīrumai, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas 25. gadadienu 4. maijā, Ordeņu kapituls par nopel - 
n iem Latvijas valsts labā piešķīris augstu valsts apbalvojumu – Triju 
Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi. Vokālās klases 
paidagoģei Tatjanai Tīrumai  mūzikas skola ir pirmā un vienīgā dar-
bavieta. Viņa izaudzinājusi daudzus talantīgus audzēkņus, kuŗi tur-
pinājuši izglītoties Latvijas Mūzikas akadēmijā un ārzemēs, bet tie, 
kuŗi izvēlējušies citu profesiju, ar mīlestību atceras savu mūzikas 
skolu un skolotāju  Tatjanu Tīrumu.

Līvānu novada Tautas lietišķās mākslas studijai “Dubna” šogad 
aprit 35 gadi. Jubilejas svinības notika aprīļa vidū  Latgales mākslas 
un amatniecības centrā, kur bija izkārtota izstāde par studijas darba 
gadiem un goda vietā bija redzama dalībnieku  austā Latvijā garākā 
tautiskā josta gandrīz 100 m garumā. Tika arī godinātas čaklās audē-
 jas, kuŗas ar saviem darbiem piedalījušās dažādās izstādēs un gada-
tirgos. Vienu galdautu ir iegādājusies arī eksprezidente Vaira Vīķe-
Freiberga. Vairāki darbi (īpaši no lina) aizceļojuši arī uz ārzemēm. 

Jelgavas notārei Dainai Andersonei gadskārtējā zvērinātu no  -
tāru kopsapulcē piešķirts apbalvojums “Gada notārs 2014”, kura 
notariātā nostrādājusi 17 gadus, no tiem 9 – Latvijas Zvērinātu notā-
 ru padomē. Atbalstījusi visas 10  Latvijas Zvērinātu notāru padomes 
rīkotās bezmaksas Notāru dienas.  Savukārt Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) ģenerāldirektores vietniece Dace Pelēkā pasniedza atzi-
 nības rakstu Rīgas zvērinātai notārei Ilonai Ķibildei kā notārei, kura 
no saviem sniegtajiem maksas pakalpojumiem veikusi lielākās 
nodokļu iemaksas valsts budžetā.  

Latvijā kopējais nodokļu parāds uz š. g. 1. aprīli ir 1,429 mil-
jardi eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija. No 
tā 848,19 miljoni eiro ir reāli nepiedzenamie parādi, no kuriem  
lielāko daļu (842,989 miljonus) veido uzņēmumu parādi, kuriem 
nav nekādas mantas. Savukārt 9,169 miljoni eiro parādi izveidojušies 
likvidējamiem uzņēmumiem.

Lubānas novada O. Kalpaka Meirānu pamatskolā 25. aprīlī 
notiks novadniekam izcilajam operdziedātājam Jānim Zāberam 
(1935-1973) veltīts zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas”, 
kuru rīko biedrība “Meirānieši” sadarbībā ar Jāņa Zābera piemiņas 
biedrību, Lubānas novada pašvaldību un O. Kalpaka Meirānu pa  -
mat  skolu.  Konkurss notiks jau 20. reizi ar mērķi veicināt jauno vo  -
kālistu profesionālo izaugsmi, kā arī saglabāt tenora Jāņa Zābera 
mūzikālo mantojumu. 

No Liepājas 14. aprīlī sāka kursēt uz Zviedrijas pilsētu Nīnesham-
nu Zviedrijas kuģu pārvadājumu kompanijas Stena Line prāmis 
Stena Flavia.  Tas aties astoņas reizes nedēļā katrā virzienā. Ro-pax 
tipa prāmis Stena Flavia ir būvēts 2008. gadā, tā ietilpība ir 2300 
kravu līnijmetri, ir 200 pasažieŗu auto un 830 pasažieru vietas. Kuģu 
pārvadājumu kompānija “Stena Line” apkalpo 22 prāmju līnijas Zie-
meļeiropā. 

Liepājas Latviešu biedrības namā 25. aprīlī plkst. 18 notiks Lie-
 pājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora LAIKS (māk -
s  li  nieciskā vadītāja Ilze Balode, kormeistare Laura Bluķe) 10 gadu 
jubilejas koncerts. Kā lielākā dāvana būs komponistu  Ērika Ešen-
valda, Andra Kontauta, Jāņa Strazda, Imanta Kalniņa, Ulda Marhi -
lēviča klātbūtne. Koncerta diriģenti būs Ilze Balode, Māris Sirmais 
un Jēkabs Ozoliņš. Piedalīsies arī Liepājas simfoniskā orķestŗa mū -
ziķu grupa. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Gruzijas valsts apbalvojums 
Ventai Kocerei

Oficiālās valsts vizītes dienās 
Gruzijas prezidents Giorgijs    
Mar  gve  lašvili apciemoja arī Lat   -
vi  jas Universitātes Akadēmisko 
bib liotēku, lai pasniegtu savas 
valsts apbalvojumu – Gruzijas 
Goda ordeni (The Order of Ho   n-
our) tās direktorei, Latvijas Zināt -
ņu akadēmijas goda doktorei 
Dr.h.c.philol. Ventai Kocerei. Šo 
augsto atzinību V. Ko   cere nopel-
nījusi par profesionālu un lietpra-
tīgu darbu Latvijas un Gruzijas 
kultūras saišu veidošanā un stip-
rināšanā. Savā uzrunā pre  zidents 
uzsvēra, cik ļoti nozīmīgi ir stip-
rināt attiecības ar ikvienu Eiropas 
Savienības valsti, kā arī ar ASV, 
Gruzijas ceļā uz integrāciju ES un 
NATO. Sadarbība ar Latviju ir 
lielisks piemērs, par ko gruzīnu 
tauta ir pateicīga ikvienam, kas 
devis savu praktisko ieguldījumu.

Goda ordenis tika ieviests ar 
1992. gada 24. decembŗa Gruzijas 
Parlamenta lēmumu un tas tiek 
piešķirts personām, kas devušas 
ieguldījumu Gruzijas neatkarīgās 
valsts veidošanā, stiprināšanā, kā 
arī sekmējušas sasniegumus tādās 
jomās kā valsts pārvalde, aiz  sar -
dzība, likuma vara un tiesiskums, 
zinātne un kultūra.

V. Kocere daudzus gadus sadar-
bojusies ar Gruzijas zinātniska -
jām bibliotēkām un kultūras ie  -
stādēm. 2007. gadā īstenots pēt -
nie cības projekts “Gruzijas un Lat  -
vijas kultūrvēsturiskās saiknes”   
un noslēgts Latvijas Akadēmiskās 
bib  liotēkas un Gruzijas Nacionā-
lās Zinātniskās bibliotēkas sa -
darbī bas līgums.

Kopš 2008. gada V. Kocere ir 
Gruzijā iznākošā Starptautiskā 
zinātniskā periodiskā izdevuma 

“Intercultural Communications” 
redakcijas locekle un vairāku rak -
s   tu autore, kā arī Gruzijas vēstur  -
nieka Niko Džavahišvili grāmatas 
“Ieskats Gruzijas un Baltijas tautu 
attiecību vēsturē” (Tbilisi, 2011) 
re  cenzente.

Organizētas grāmatu prezentā -
cijas, tikšanās un priekšlasījumi. 
Pēdējo gadu laikā veiksmīga sa   -
darbība bijusi ar Ivana Džava hiš -
vili Tbilisi Valsts universitāti un 
Suhumi Valsts universitāti, kā arī 
ar Gruzijas latviešu biedrību “Ave 
Sol” un Latvijas gruzīnu biedrību 
“Samšoblo” un “Georgika”.

Liels atbalsts pasākumu organi -
zēšanā saņemts no Gruzijas vēst-
niecības Latvijā un Latvijas vēst-
niecības Gruzijā.

Ar Gruzijas vēstniecības Latvijā 
atbalstu 2014. gada septembrī LU 

Akadēmiskajā bibliotēkā atklāts 
Gruzijas Informācijas centrs, kuŗš 
kalpo informācijas apmaiņai, div -
pusējo draudzīgo attiecību stipri-
nāšanai un Gruzijas zinātnes un 
kultūras populārizēšanai. 

Svinīgajā ceremonijā, kas no -
tika Akadēmiskās bibliotēkas zālē, 
bija ieradušies gruzīnu kopienas 
Lat  vijā pārstāvji, Gruzijas Kultūras 
ministrs, kupls pulks vēst nie  cības 
darbinieku un Latvijas sa    biedrības 
pārstāvji, tostarp Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidents prof. Ojārs 
Spārītis kopā ar aka dē miķiem Bai-
bu Rivžu un Jāni Stra diņu, kā arī 
Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdētājs Guntis Gailītis. Zālē bija 
izstādītas Latvijā mītošā gru zīnu 
mākslinieka Nug  zara Paksa dzes 
gleznas, kuŗās mi   jās Latvijai un 
Gruzijai raksturīgi mākslas sižeti.

LIGITA KOVTUNA

Gruzijas prezidents Giorgijs Margvelašvili (Giorgi Margvelashvili) 
pasniedz Akadēmiskās bibliotēkas direktorei Ventai Kocerei 
Gruzijas Goda ordeni (The Order of Honour)
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Tālr: 973-746-3075

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

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

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums “Baltinami”,
LV Reg Nr 40003640547, 

piedāvā apsaimniekot vai 
nopirkt Jūsu īpašumu 

(daudzdzīvokļu namu vai 
tā daļu) Latvijā. Zvaniet uz 

845-462-3317 (NY).

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

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". 

ASV dzīvojošs saimnieks PĀRDOD savrūpmāju Latvijā, Rīgā (Jaunciems)
4 guļamistabas, 2 labiekārtotas vannas istabas, viesistaba/ēdamistaba ar kamīnu un erkeru.

Platība 120 m2/165 m2 ar nojumi automobīlim, terasi, un otrā stāva lodžiju.
Īsts oša parkets, virtuve ar iebūvētu tehniku. No abiem stāviem var vērot brīnišķīgus

saulrietus virs Ķīšezera. Māju būvējām sev, 2005.gadā, lai būtu ērta un praktiska, kā arī lēta 
ekspluatācijā (ārkārtīgi zemi komunālie maksājumi: mazāk par $200 mēnesī). Laba vieta 
uzkalniņā, ekoloģiski tīri būvmateriāli, 100 metru dziļa artēziskā aka ar perfektu ūdens 

kvalitāti. Kopējā zemes platība 1200 m2, ir iespēja (un arhitekta projekts) vēl vienas mājas 
būvēšanai. No Rīgas centra ar auto 15 minūtes, līdz jūrai (Kalngales pludmale) 5 minūtes.

Īsa pastaiga līdz Ķīšezeram un jaunajam jahtklubam. Labi attīstīta infrastruktūra – 
sabiedriskais transports, veikali, doktorāts, aptieka un bērnu dārzs. Ielas galā priežu mežs

ar taciņām pastaigām jebkurā gadalaikā. Cena $349 000.
Markus & Kristīna Jansons

(415) 5625010 atstājiet ziņu vai sūtiet īsziņu; e-pasts: kristina.jansons@gmail.com
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(Turpināts 19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

Montrealas pievārtē priekš-
pilsētā Vaudreuil-Dorion 2015. 
gada 16. martā miris labs me -
chāniķis un latviešu vīru koŗa 
brālības „Junda” korists – tenors 
Leo Landovskis. 

Latviešu vīru koŗu brālības dalībnieks aizsaulēMĀRTIŅŠ ŠTAUERS

bija jaunākais un vienīgais dēls 
četru meitu saimē, visu lutināts 
un aprūpēts. Tēva dzirnavās viņš 
jaunībā ātri apguva mechanisko 
veiklību. Viņam tika uzticēti 
dažādi uzdevumi. 12 gadu ve  cu-
mā  par pārsteigumu visiem viņš 
izjauc tēva brāļa automašīnas 
mo  toru un saliek to kopā no 
jauna. Sākusies ir viņa automa-
šīnu mechaniķa karjēra, kas it 
sevišķi viņam palīdzēja II pa -
saules kaŗa laikā un vēlākajā 
dzīvē. Viņš iestājas Latvijas Uni-
versitātes  Mechanikas inženieŗ-
zinību fakultātē. Kaŗa apstākļu 
dēļ studijas neizdodas pabeigt, 
bet ir likti labi pamati turpmāka-
jai dzīvei. Latviešu jauneklis 
kalpo Latvijas, padomju un vācu 
armijās. Kad Sarkanarmijas virs-
nieks, kas sūta apcietinātus lat-
viešu kaŗavīrus nošaušanai, uz -
zin, ka Leo ir teicams auto me -

chaniķis, tas pasargā jaunekļa 
dzī   vību (“tagad vēl esot vajadzīgs, 
nošaut varēšot vēlāk”). Kaŗa bei-
gās Leo nonāk Detmoldā, Vācijā, 
kur bēgļu nometnē sastop Ainu 
Peizi. Viņa nometnes virtuvē cep 
garšīgas pankūkas. Satikšanās 
noved pie laulībām 1946. gada 
Līgo dienā 23. jūnijā un ilgst visa 
mūža atlikušo daļu. Kanadā, Ha -
lifaksā abi laulātie ierodas 1948. 
gada 16. oktobrī. No tās ceļš ved 
uz Montrealu. Še piedzimst dēli 
Pēteris un Jānis. Leo strādā par 
mechaniķi RAC firmas mecha-
nikas darbnīcā (1953), kļūst par 
mechanisko skicētāju un Spar 
firmas ražoto satelītu Space 
Shuttle Canadaarm iesaiņošanas 
technoloģijas izveidotāju, tā kļū-
dams par pasaules telpas pēt-
niecības nozares darbinieku. 
Pen sionējas 1982. gadā. Arī abi 
dēli strādā šajā firmā. Pensijas 

gados Leo daudz uzmanības 
veltī saviem 7 mazbērniem, kas 
viņu ļoti iemīļo. Latviešu sabied-
rībā viņa kaislība ir dziedāšana 
vīru korī – šī ir īpaša brālība. 
Viņš savas gaitas uzsāk Mont-
realas vīru dubultkvartetā. Pie -
dalās vīru koŗa „Junda” dibinā-
šanā 1955. gadā un ir tā dalīb-
nieks visu pastāvēšanas laiku. 
Koŗa diriģents Daumants Vītols 
viņam uztic arī solo dziedāju-
mus. Augstāko gandarījumu še 
viņš piedzīvo, kad Junda koncer-
tē plaši pazīstamajā Ņujorkas 
Carnegie zālē.

Leo Landovska mūža daudzi-
nājums notika 21. martā veco 
ļaužu aprūpes mītnes Le Felix, 
kuŗā viņš pavadīja sava mūža 
pēdējos 4 gadus, nodarbību zālē. 
Piemiņas svētbrīdi vadīja maz-
meitas līgavainis Jerry Wurning 
no Halifaksas Jaunskotijā. Vai-

Nelaiķis dzimis 1917. gada 11. 
oktobrī Sv. Pēterburgā, Krievijā, 
vecāku pilsētas apciemojuma 
laikā,  divi nedēļas pirms boļ-
ševiku revolūcijas. Ģimenē viņš 

rākas tautasdziesmu melodijas 
un mūzikas atskaņojumus snie-
dza pianists Andrejs Vītols. Viņš 
arī dziedāja tradicionālo jundiešu 
atvadu dziesmu “Padziedami nu, 
bāliņi” vēl šobrīd dzīvo 4 koristu 
vārdā. Sadraudzības stundā tās 
50 dalībnieki varēja skatīties foto 
uzņēmumu montāžu no aizgā-
jēja dzīves un trīs dažādu doku-
mentu klāstus, kas apliecināja 
viņa mūža nozīmīgākos notiku-
mus. Par aizgājēju sēro dzīves 
biedre Aina, dēli Jānis un Pēteris, 
mazbērni Kerry, Scott, Karly un 
Sharon, Alex, Daniel un Eric; divi 
dubultkvarteta un četri „Jundas” 
koristi, kas vēl ir dzīvo vidū un 
kuŗiem dziedāšana vīru koŗos 
veidoja īpašu brālību un kuŗiem 
dziesma „Pie Baltijas jūŗas” bija 
sava veida himna un svēts so -
lījums. Bēŗu mielasts notika Le 
Felix ēdamzalē.

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

PAKALPOJUMI

VĒLAS ĪRĒT

PĒRK
SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

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

lut. dr. Sabiedrisko notikumu 
ēka (30623 W 12 Mile Rd, Far m-
ington Hills MI 48334)

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpās (531 North 7th St)
5. maijā 11:00 pensionāru ko -

pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
Latviešu Palīdzības fonda dar-
binieku informācija par apdro-
šināšanos fondā. Saiets beigsies 
ar dzimumdienu svinēšanu pie 
kafijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

INDIANAPOLE 
Latviešu Sabiedriskajā Centrā 

(1008 W 64th St, Indianapolis)
9. maijā 18:00 Indianapoles 

tautasdeju kopas „Jautrais pā -
ris” 65 gadu jubilejas koncerts 
„Deju ziedonī”. Piedalās „Jautrā 
pāŗa” bērnu, jauniešu, vidējās 
paaudzes dejotāji. Pēc koncerta 
– vakariņas un balle. Deju mū -
ziku spēlēs „Letiņi un draugi” 
ar viesmāksliniekiem no Latvi-
jas. Ieeja $30– ar iepriekš pie-
teik šanos un samaksu līdz 2. 
maijam. sarīkojuma dienā – 
$35. Bērniem līdz 12 g.v. ieeja 
brīva. Pieteikšanās ar samaksu 
līdz 2. maijam sūtāma: (čeki 
rakstāmi uz „ILJA”), Andrejs 
Kancs, 502 Walbridge St, Car-
mel IN 46032, tālr.: 317-414-
4535, Dreday517@aol.com 

KALAMAZŪ (MI)
25. aprīlī, pulksten 14.00, 

Kalamazū latviešu centrā godi-
nāsim šogad februārī mūžībā 

aizgājušo koŗdiriģenu Robertu 
Zuiku, sanākot uz R. Zuikas 
piemiņas sarīkojumu „Dziedot 
dzimu, dziedot augu, dziedot 
mūžu nodzīvoju”. Vienosimies 
dziesmās, kas R. Zuikam bijušas 
dārgas, ieklausīsimies viņa ba -
gātajā dzīvesstāstā un kopīgā 
dziesmā apliecināsim, ka dzies-
mai ir spēks. Pēc sarīkojuma 
būs sadraudzības laiks ar vīnu 
un uzkodām. Rīko Kalamazū 
draudze kopā ar latviešu bied-
rību un mūzikas draugu atbal-
stu Vidienes apkaimē.

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 Kup-
risa; korī dzied Mārtiņš Aldiņš 
un Krisīte Skare.

Notiks 3 koncerti, katrs citā 
vietā. Biļetes pie ieejas: $20/
pens.,stud. $15. CD varēs no -
pirkt 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 drau-
dze (58 Irving St, Brookline, MA)

Info: www.labyrinthchoir.
org/508-482-2453, labyrinth-

choir@gmail.com 
MINEAPOLE (MN)
Minneapolis St. Paulas latviešu 

dievnamā (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN)

26. aprīlī 12:30 koncerts 
SANOŠS KOKS – pavasaris 
dzejā un mūzikā, Arista ARIS-
TA (flauta), Kristne GRIF FIN 
(klavieres). Rīko Minesotas Lat-
viešu koncertapvienība sadar-
bībā ar Latviešu kultūras bied-
rību TILTS.

ŅUJORKA (NY)
McNally Jackson grāmatu vei -

kalā (52 Prince Str/starp Lafa-
yette & Mulbery ielām/New 
York,NY10012),tālr.: 212-274-
1160, www.trafikaeurope.org 

1. maijā 19:00 Radio žurnāla 
Trafika Europe Latvijai veltītā 
laidiena prezentācija. Piedalās 
Nora Ikstena, Liāna Langa. 
Margita Gailītis, Jānis Oga un 
Andrew Singer. 

2. maijā 19:00 Latviešu lite-
rātūras lasījumi un diskusija par 
t.s. mazo valodu literātūru un 
tās izdošanu, populārizēšanu 
angliski runājošās valstīs. Pie da-
 lās Nora Ikstena, Liāna Langa, 
Margita Gailītis, Jānis Oga.

ROČESTERA (NY)
Writers and Books (740 Uni-

ver sity Ave, Rochester NY 
14607), tālr.: 585-473-2590

29. aprīlī 19:00 Latviešu lite-
rātūras lasījumi un diskusija par 
t.s. mazo valodu literātūru un 
tās izdošanu, populārizēšanu 
angliski runājošās valstīs. Pie -
dalās Nora Ikstena, Margita 
Gailītis, Jānis Oga, Chad W. 
Post un Kaija Straumanis. 

SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center (6415 

State St, Saginaw MI )
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

2. maijā Latviešu skolas pē -
dējā diena.

12. maijā 12:00 Pensionāru 
kopas 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.

24. un 25. aprīlī darbosies 
pārvietojamā mobilā pasu sta -
cija. Lai pieteiktos uz pieņem-
šanu Sanktpētersburgā, lūdzam 
nosūtīt pieteikumus uz Latvijas 
vēstniecību līdz š.g. 17. aprīlim. 
Info: www.latvia-usa.org, tālr.# 
202-328-2881, e-pasts: consul-
ate.usa@mfa.gov.lv Katram in -
teresentam tiks nozīmēts kon-
krēts pieņemšanas laiks,par to 
iepriekš vienojoties.

PAZIŅOJUMS!
Saiņi sūtīšanai uz Latviju 

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

5. maijā 10:00 Biedrības val-
des sēde.

23. jūnijā 17:00 paredzēta 
līgošana!

VAŠINGTONA (DC)
Kenedija centrā, Millenium 

Stage (2700 F St NW, Washing-
ton DC 20566)

29. aprīlī 18:00 Māŗa Briež-
kalna kvintets ar programmu: 
„Rotko un džezs”. Piedalās: 
Māris Briežkalns, Viktors Ri -
tovs, Gints Pabērzs, Edvīns 
Ozols, Raimonds Macats. Kon -
certs rīkots sadarbībā ar Latvi-
jas vēstniecību ASV, Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienī-
bas Padomē publiskās diplo-
mātijas un kultūras program-
mas ietvaros. Ieeja bez maksas.

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
Izstaigājis pasauli un atgriezies dzimtenē,

pēdējais mūsu kluba dibinātājs,
daudzu gadu sekretārs un izcils mednieks

aizsaukts aizsaulē

ALBERTS VĒCIŅŠ
* 16.X.1923. Rīgā
† 9.III.2015. Rīgā

Dieva mierā aizsaukts mans mīļais vīrs

HELMŪTS EICHENFELDS
Dzimis 1927. gada 15. janvārī Rīgā,

miris 2015. gada 31. martā Elmhurst, Illinois

Sēro
LONGAILENDAS (LONG ISLAND, NY)

LATVIEŠU MEDNIEKU KLUBS

Sērās un mīlestībā
SIEVA RŪTA, MEITA BENITA LĀČKAJA AR VĪRU HELMŪTU

UN DĒLIEM VIKTORU UN DĀVIDU
DRAUGI AMERIKĀ UN RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

KRUSTDĒLS EGILS KĻAVIŅŠ TORONTO, CANADA

Šalc zaļais mežs…

Aiz katra paliek dzīve un pateiktais vārds,
Un dārgās atmiņas būs sirdī saglabātas.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr.: (58 Irving Str, 
Brookline MA 02445). Visi 
dievk. notiek 11:00 un dievg. 
katrā dievk.  

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 
17:00 un ceturtdienās 9:00 – 
13:00 mācītāja pieņemšanas 
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 
720-484-9857.

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

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com mer-
cial 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-
nības latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Katru svētdienu 11:00 
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs 
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Visi dievk. notiek 11:00. 26. ap -
rīlī dievk. Ar Sv. vakarēdienu. 
3. maijā dievk. Vilmingtonā 
Good Shepherd bazn. (1530 
Foulk Rd (Rt 261) 15:00 dievk. 
Kafijas galds. 10. maijā Ģime-
nes dienas dievk. ar Sv. vak. 
Valdes ievešana amatā. Māc. 
Ieva Dzelzgalve.

• Kalamazū latv. apvienotā 
ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). 26. ap -
rīlī 10:00 dievk. Kafija. 3. maijā 
10:00 dievk. Kafija. 8. maijā 
11:00 lūgšanas grupa bazn. lejas 
telpās 10. maijā 10:00 dievk. ar 
dievg. Pavasaŗa svētku sarī ko-
jums. 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 treš-
dienā. Baptistu dr. dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Zie  done (PO Box 380, Henry-
ville 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: ziedo-
nis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr. pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 9. mai jā 
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, 
Minneapolis, MN 55407). 26. ap -
rīlī 10:00 dievk. ar Sv. vak.; bēr  nu 
uzruna; svētdienas skola. Sa  drau-
dzība un 12:30 Latviešu koncert-
apvienības koncerts (Agita 
Arista un Katrīna Griffin). 3. 
maijā 10:00 dievk. Sadraudzība. 
9. maijā 11:00-15:00 Pavasaŗa 
tirdziņš. 10.maijā 10:00 Ģime-
nes dienas dievk. ar Sv. vak., 
bērnu uzruna, Sv. skola, sadrau-
dzība.

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bēr-
ziņš, 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-Ki  ney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com. 26. aprīlī 13:30 Īstbran-
svikā 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 Luther-

an Church (100 Harter Rd, 
Morris town, NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Lut-
her an Church (70 River Rd, 
Montville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

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

Springfilda Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

 26. aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 
dievk., māc. Saivars. 10:30 Salas 
bazn. dievk., māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. 
Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roch-
ester NY), 26. aprīlī 14:00 
dievk. 10. maijā 14:00 Ģimenes 
dienas dievk. un sarīkojums. 
Diak. Linda Sniedze-Taggart.

• 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: ka -
zols@msn.com. Dr. pr. Jānis 

Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, 
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. 
Visi dievk. notiek sestdienās 
12:00.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119), 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@char-
ter.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.seattlelatvian -
church.org.  26. aprīlī dievk. ar 
dievg. Bībeles stunda. 3. maijā 
dievk. 10. maijā Ģimenes die-
nas dievk. ar dievg.

• Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Fuhrman St, Schenectady, NY 
12308)., 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. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001.

 26. aprīlī 11:00 Bībeles stun-
da. 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, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
krist bergs@sympatico.ca. Māc. 

Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avo tinsa@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: vana-
dze@hotmail.com. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-
4309, e-pasts: sukse@sympati-
co.ca

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mā -
cītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Ināra Apine, tālr.: 703-
790-0833, e-pasts: inarazaiga@
yahoo.com Svētdienās: 9:15 Lat -
viešu skola, 10:00 Zaķīši, 11:00 
dievk. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. Iesvētes mācība. 26. aprīlī 
Atvērto durvju diena. Latviešu 
skolas izkārtojumā, kopā ar ie -
priekšējo gadu Heritage Days 
rīkotājiem, atvērsim durvis 
draugiem un kaimiņiem un 
piedāvāsim iespēju iepazīties ar 
Latviju, tās kultūru un tradici-

jām un latviešu sabiedrību Va -
šingtonā. Tuvāka informācija 
sekos. 30. aprīlī 19:30 literārais 
vakars.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak 
St, Willimantic, CT). dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. 
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, 
Saratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sacra-
mento).

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

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

PIRMDIENĀS.

No mums šķīrusies

VELTA GUSTS
Dzim. OZERS

1913. gada 1. februāris – 2015. gada 25. marts

Dažu skaistu ziedu... Viņu mīļā piemiņā paturēs
JĀNIS UN MIRDZA ROŠĀNI
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē
Ordeņu kapitula 

apbalvojumi 
Valsts prezidenta kancelejas 

Ordeņu kapituls piešķīris apbal-
vojumus sporta treneŗiem.

Ar Atzinības krustu apbalvoti:
ilggadējais volejbola treneris 

Zigismunds Grigoļunovičs;
ilggadējie  plūdmales volejbola 

treneŗi 
Genadijs Samoilovs un
Andris Šmēdiņš.

Atbalstīsim Latvijas 
sportistus!

 Pasaules Speciālā olimpiada 
norisināsies no 2015. gada 25. jū -
lija līdz 2. augustam Losandželosā, 
kuŗā piedalīsies 7000 atlēti, 3000 
treneŗi, pārstāvot 177 valstis lī -
dzās 30 000 brīvprātīgajiem un 
aptuveni 500 000 skatītājiem. Šis 
būs pasaules lielākais sporta no -
tikums 2015. gadā un lielākais 
no  tikums Losandželosā kopš 
1984. gada Olimpiskajām spēlēm. 
Sporta spēļu atklāšanas ceremo-
nija notiks Losandželosas Atceres 
Kolizejā (Los Angeles Memorial 
Coliseum), turpat, kur tika at  klā-
tas 1932. un 1984. gada Olim pis-
kās spēles. Gaidāms, ka atklāšanas 
ceremoniju  klātienē  noskatīsies 
aptuveni 80 000 skatītāju. 

2014. gada 30. aprīlī LA 2015 
un ESPN paziņoja, ka ESPN būs 
oficiālais sporta pārraides kanālis, 
kas nodrošinās olimpiadas pār-
raižu translācijas daudzās pa  sau-
les valstīs. Olimpiadas goda viesu 
vidū būs ASV prezidents Baraks 
Obama un pirmā lēdija Mišele 
Obama kopā ar Losandželosas 
pilsētas mēru Ēriku Garseti un 
Kalifornijas pavalsts gubernātoru 
Džeriju Braunu.

Šajās olimpiskajās spēlēs pie -
dalīsies arī 15 jaunieši no Lat-
vijas, kuŗi pierādījuši sevi ar 
iz  ciliem sasniegumiem sportā, 
piedaloties dažāda mēroga sa -
censībās Latvijā un Eiropā. 

Valdis Ķeris ir uzņēmies vākt 
ziedojumus  un būt sportistu un 
delegātu atbalsta persona šeit, 
Losandželosā. Valdis ir arī ALAs 
Rietumkrasta sporta nozares pār  -
stāvis. Latvijas sportistiem ir pie-
 šķirts financējums, lai viņi varētu 
piedalīties šajās Speciālajās olim-
piskajās spēlēs, tomēr tas ir nepie-
tiekams. Tāpēc visus, kuŗi ar savu 
ziedojumu ir gatavi atbalstīt Lat -
vijas sportistus, čekus lūgums sūtīt:

Latvian Community Center
Latvia Special Olympics
1955 Riverside Dr., Los An -

geles, CA 90039    
Papildus informāciju par 2015. 

gada Pasaules Speciālajām olim-
piskajām spēlēm Losandželosā var 
atrast Latvijas tīmekļa lapā www.so -
latvia.lv un olimpisko spēļu ofi  ciā-
 lajā tīmekļa lapā: http://www.la  -
2015.org, vai arī kontaktējoties ar 
Valdi Ķeri per sonīgi: 310-347-1385, 
e-pasts: valkeris2000@yahoo.com.

Cerot uz jūsu atsaucību, Lo -
san dželosas latviešu sabiedriskā 
centra priekšsēdis

AIVARS JERUMANIS

Pēc sešām 
pārbaudes spēlēm...
Gatavojoties Pasaules hokeja  

meistarsacīkstēm (PM) Prāgā, šī 

būs otrā reize, kad Latvijas valsts-
vienību PM vadīs tās bijušais 
spēlētājs. Pirmoreiz tas bija Oļegs 
Znaroks, kuŗa vadībā Latvija sa -
sniedza savu labāko panākumu 
PM (7. vieta), šogad mūsu vie-
nību trenē viens no virtuozā ka-
jiem Latvijas izlases hokejistiem – 
Aleksandrs Beļavskis. Par to, kā 
Beļavskis nolēmis veidot koman-
das spēli, sniedzam dažus frag-
mentus no galvenā treneŗa inter-
vijas plašsaziņas līdzekļiem.

 Domāju, ka lielas izmaiņas 
spēles stilā pēc Teda Nolana  ne -
būs, jo komandas pamatu veido 
Rīgas Dinamo hokejisti, kas jau 
ilgu laiku spēlē kopā un zina 
viens otru. Mainām kaut kādus 
sīkumus, bet lielos vilcienos spē-
les stils saglabāsies tas, kas jau 
raksturīgs Latvijas izlasei.

 Mums ir nelielas problēmas 
ar rezultātivitāti. Salīdzinājumā 
ar mana laika izlasi, šķiet, mēs 
tomēr vairāk guvām vārtus…

 Pārbaudes  spēles ar  baltkrie-
viem un frančiem parādīja mūsu 
vārtsargu labo spēli. Caurmērā 
spēlē zaudējām tikai divus vārtus, 
taču slikta bija rezultātivitāte, 

 Šogad izlasei ir pieejami sa -
līdzinoši vairāk spēlētāju nekā 
iepriekš, kas veido labu iekšējo 
konkurenci. Šobrīd vēl ir grūti 
noteikt, kāda ir komandas kva-
litāte, jo aizvadītas ir tikai pār-
baudes, draudzības spēles, kuŗās 
nav tādas spriedzes kā Pasaules 
meistarsacīkstēs, iespējams, spē -
lētāji arī nav noskaņojušies līdz 
galam. Taču nav apšaubāms tas, 
ka šī komanda ir laba, kvalitātīva. 
Nedaudz vēl vajag piestrādāt, bet 
daudziem hokejistiem ir pietiekami 
augsta meistarība, lai spēlētu PM 
un viņi to pierādījuši arī agrāk.

 PM galvenais uzsvars tiks 
likts uz disciplīnu un labu spēli 
aizsardzībā. Skatoties uz tiem 
spēlētājiem, kas ir mūsu rīcībā, 
un ievērojot, ka Miks Indrašis 
nespēlēs, – viņš tomēr ir uzbru-
kuma spēlētājs, ja vēl Karsuma 
nebūs, tad mums ir vēl par vienu 
vārtus gūstošu spēlētāju mazāk, 
būs jāvērtē pašreizējais sastāvs. 
Tad arī veidosim savu spēles 
stratēģiju.

 Pagaidām nekādu jaunumu 
nav Girgensona jautājumā, bet 
domāju, ka viņš ir tālu no op -
timālās fiziskās formas…

 2004. gadā biju Latvijas izla-
ses galvenā treneŗa Kurta Lind-
strēma asistents un šo to tagad 
varu izmantot no šīs pieredzes. 
Pirmāmkārtām spēles redzējumu 
un vadīšanu. Uzskatu, ka viņš 
ļoti labi redzēja, kas jādara, lai 
mainītu spēles zīmējumu, ja ko -
manda zaudēja vai viņam kaut 
kas nepatika spēlē. Kurts bija arī 
labs stratēģis, lai saglabātu to 
spēles zīmējumu, kad komanda 
uzvarēja un vajadzēja saglabāt 
rezultātu. 

 Trenerim Pasaules meistarsa-
cīkstes vispirms ir personisks un 
profesionāls izaicinājums. Godīgi 
sakot, man nav tāda mērķa – pa -
rādīt pasaulei, kas ir Beļavskis. 
Man ir ļoti svarīgi sasniegt labu 

rezultātu, un tad jau arī treneŗi 
zinās, jo vislabāk par tevi runā 
tavi darbi. Tāpēc man nav nekādu 
personisku mērķu.

 Pasaules meistarsacīkstēs 
viegli nebūs. Lieliski saprotam, 
ka čechi spēlē savās mājās, ka -
nadieši ir olimpiskie čempioni, 
zviedri četrus gadus spēlējuši 
finālā. Tā kā pirmās trīs spēles 
būs ļoti nopietnas. Šveicieši arī 
vienmēr mums bijuši neērti pre-
tinieki… Gatavosimies visām spē-
lēm un centīsimies sagādāt kādu 
patīkamu pārsteigumu. Jo Lat vi-
jas izlase katru gadu ir kaut ko 
izdomājusi, gan Olimpiskajās 
spē lēs, gan PM, kad uzvarēja 
ASV un Somiju un es ceru, ka šis 
gads nebūs izņēmums.

Sešās spēlēs Aleksandra Beļav-
ska vadītā Latvijas izlase guva ti -
kai vienu uzvaru – pār Baltkrie-
viju – 1:0 un zaudēja piecās pā  -
rējās – Baltkrievijai – 1:2, Fran-
cijai – 1:2 un 0:1, Norvēģijai 1:2 
un 3:7).

Ko Aleksandrs Beļavskis saka 
Miķelim Rēdlicham? 

Kristaps Porziņģis

Spēlē pret Kanadas vienību 
Latvijas U-18 valstsvienības 
labā pa vārtiem guva Kristaps 
Zīle, Bruno Priede, Ričards 
Bernhards, Filips Gundars Bun-
cis, Kārlis Čukste un Eduards 
Tralmaks

Treneris atzina, komandai ir 
problēmas ar spēles uzsākšanu: 
„Tiek patērēts daudz laika, lai 
ieietu spēlē. Otro un trešo pe -
riodu aizvadījām dzīvāk, bija 
daudz izdevību, lai gūtu vārtus. 
Ja spētu izdevības reālizēt, būtu 
pavisam cits iznākums – Džeriņa 
izgājiens viens pret vārtsargu, Ci -
buļska trāpījums pa vārtu stabu. 
Problēma ir tā, ka katru reizi 
nevar izmantot vārtu gūšanas 
momentus. Pēdējo nedēļu puiši 
nopietni strādāja gan zālē, gan uz 
ledus, un šobrīd viņiem ir liela 
fiziskā slodze. Spēlējām  nogu-
ruma fonā.”

***
Šveicē risinās Pasaules meistar-

  sacīkstes jauniešiem U-18. Lat-
vijas izlase lieliski aizvadīja pir mo 
spēli pret kanadiešiem, pēc pir-
mās trešdaļas izvirzoties va  dī bā. 
Vārtiem bagātā spēlē tomēr mū -
sējie zaudēja – 6:11 (3:2, 0:6, 3:3).

Peldēšana
Peldētājs Uvis Kalniņš ASV 

Arizonas pavalsts pilsētā Mesā 
izcīnīja ceturto vietu starptau tis-
kās sacensībās, kuŗās 200 m kom-
pleksajā peldējumā finālā zau-
dēja trim amerikāņiem, olim-
pisko medaļu īpašniekiem. Kal-
niņš 3,80 sekundes atpalika no 
pasaules rekordista šajā distancē 
Raiena Lohtes, kuŗš finišēja pēc 
minūtes un 58,70 sekundēm. 
Atpaliekot 0,34 sekundes, otro 
vietu ieguva Konors Dvaijers, bet 
no viņa par 1,31 sekundi atpalika  
olimpiskajām godalgām bagātā-
kais pasaules sportists Maikls 
Felpss.

Artūram 
Plēsniekam –

8. vieta
Latvijas labākais svarcēlājs Ar -

tūrs Plēsnieks svara katēgorijā 
līdz 105 kg Tbilisi Eiropas meis-
tarsacīkstēs izcīnīja astoto vietu.

Raušanā pirmajā mēģinājumā 
Artūrs piedzīvoja neveiksmi, ta  ču 
ar otro piegājienu 173 kilogrami 
tika pieveikti, iegūstot 10. vietu. 
Grūšanā vispirms tika pieteikti 
210 kg, vēlāk nomainīti uz 215 
un 221 kg, ko izdevās pacelt ot -
rajā piegājienā. Abu disciplīnu 
summā  Plēsnieks uzrādīja 394 
kg, kas deva astoto vietu.

BMX
Olimpiskais čempions Māris 

Štrombergs Mančestrā, Lielbri ta-
nijā, ieguva 12. vietu BMX Pa -
saules kausa sezonas superkrosā 
pirmajā posmā braucienā uz lai-
ku. Pamatsacensībās superkrosā 
viņš ierindojās astotajā vietā. 

Vislabāk veicās Edžum Trei-
ma nim. Viņš izcīnīja augsto ce -
turto vietu. Kristens Krīgers un 
Richards Veide nokļuva tikai līdz 
astotdaļfinālam.

Kristaps Porziņģis – 
Eiropas kausa 

izcīņas uzlecošā 
zvaigzne

Spānijas kluba Sevilla 19 gadus 
veco basketbolistu Kristapu Por-
ziņģi organizātori nosauca par 
2014./2015. gada sezonas Eiropas 
kausa izcīņas Uzlecošās zvaig-
znes balvas ieguvēju. Uz balvu 
Eiropā otrajā prestižākajā klubu 
turnīrā varēja pretendēt spēlētāji 
līdz 22 gadu vecumam.

iekļuva. Porziņģis turnīrā 16 spē-
lēs caurmērā guva 11,6 punktus, 
izcīnīja 4,1 atlēkušo bumbu un 
bloķēja 1,2 metienus. Seviļas ko -
mandā 2,15 m gaŗais Liepājas bas-
 ketbolists spēlē otro sezonu. Jau 
debijas sezonā viņu iekļāva Spā ni-
jas meistarsacīkšu jauno spēlētāju 
simboliskajā sezonas sastāvā.

Iepriekš karjērā Latvijas jau-
natnes izlasēs Eiropas meistarsa-
cīkstēs spēlējušais Porziņģis ir 
pieteicies Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) 2015. gada draf-
tam (izvēlei), kur Ziemeļamerikas 
eksperti viņam prognozē augstu 
vietu. NBA drafts notiks jūnijā, 
bet augustā Porziņģim būs 20. 
dzimšanas diena. Latviešu bas-
ketbolists tiek salīdzināts pat ar 
spāņu superzvaigzni Pau Gasolu. 
Savukārt augsta prestiža izdevu-
ma Yahoo Sports basketbola ap -
skatnieks Adrians Vojnarovskis 
iepriekš vēstīja, ka Porziņģis uz 
NBA skautiem un vairākiem klu -
biem ir atstājis ļoti labu iespaidu. 
Tiek prognozēts, ka latvietis šī 
gada draftā varētu būt pat starp 
pirmajām piecām izvēlēm.

Pašlaik 19 gadus vecais Por ziņ-
ģis pēdējās sezonas pavada Se -
villa klubā, bet šosezon kļuvis 
par vienu no komandas līderiem 
– ACB čempionātā viņš 28 spēļu 
laikā caurmērā guvis 10,3 punk-
tus un izcīnījis 4,6 atlēkušās 
bumbas. Tikmēr Eiropas kausā 
latviešu basketbolists vidēji spēlē 
guvis 11,6 punktus un savācis 4,1 
bumbu zem groziem.

Latvijas deju pāris 
iegūst 10. vietu 

Latvijas vicečempioni Marts 
Puniņš un Dana Jākobsone (at -
tēlā)Francijā ieguva 10. vietu Ei -
ropas meistarsacīkstēs 10 dejās. 
informēja Latvijas Sporta deju 
federācijā. Pirmo reizi šogad kā -
dam Latvijas deju pārim konti-
nenta meistarsacīkstēs izdevās 
sasniegt pusfinālu.

Saņemot vienādu vērtējumu 
abās deju programmās, Puniņš/
Jākobsone spēja apsteigt divas 
trešdaļas dalībnieku un iekļuva 
pusfinālā. Latvijas dejotājiem ne -
daudz pietrūka līdz astotajai vie -
tai, kas ļautu turpināt sa  cen sības. 
Pirms diviem gadiem Puniņš/
Jākobsone palika tūdaļ aiz pus-
fināla 13. vietā.

Jānim Preisam – 
sudrabs!

Pasaules meistarsacīkstēs 
vind sērfingā Terceiras plūdmalē 
Azoru salās, Portugālē, piedalījās 
29 sportisti no 17 valstīm un 
trim kontinentiem.

Veiksmīgi „Formula” klasē star tē-
ja Latvijas un Baltijas čempions Jā -
nis Preiss. Divpadsmit brau  cienu 
summā viņš izcīnīja augsto otro 
vietu un pirmo vietu Meis ta ru 
grupā (vecumā virs 35 gadiem).

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Turnīrā turpinājumā Latvijas 
vienība zaudēja Somijai – 1:3 
un Čechijai – 1:4. Apakšgrupas  
beidzamajā spēlē Latvijas jau-
nie hokejisti ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 
0:1) pagarinājumā zaudēja 
Šveices līdzaudžiem. Līdz ar to 
izlase turpinās cīņu par vietas 
saglabāšanu elitē, tiekoties ar A 
apakšgrupas vā  jāko vienību, kas 
būs Vācija vai Zviedrija.

Eiropas kausa izcīņā Sevilla sa -
sniedza otro grupu turnīra pos-
mu, bet astotdaļfinālā vēlāk ne -


