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Milvoku plkv. O. Kalpaka
latviešu skolas mācības gada nobeigums

Milvoku plkv. O. Kalpaka lat-
viešu skolas noslēgumā svētbrīdi 
vadīja Dr. Kaija Zušēvica. Jā  pie-
min ar prieku un lepnumu, ka 
Dr. K. Zušēvica, kā arī Ēriks 
Kākulis un Inta Upīte, abi Plkv. 
Kalpaka skolas vadītāji, ir plkv. 
Kalpaka skolas absolventi. Dr. K. 
Zušēvica runā dalījās ar saviem 
novērojumiem par latvietību un 
tās vērtību. Viņa uzsvēra, cik ir 
nozīmīga piederība latviešu tau-
tai, bet šī piederība ir arī nesusi 
zināmu svētību viņas darba lau -
kā. Ņemot vērā, ka viņas ikdie-
nas dzīve notiek galvenokārt 
amerikāņu sabiedrībā, Dr. K. Zu -
šēvica teica, ka varētu domāt – 
latvietībai nav liela nozīme viņas 
ikdienā, bet izrādījies, ka tas tā 
nav. Viņas neparastais vārds vien 
bieži izraisa jautājumu, no kuŗas 
zemes viņa nāk, un tā iesākas 
interesantas sarunas. Viņa pie-
mi nēja, ka ikdienas darbā, kur 
daudz jāsatiekas ar cittautiešiem, 
viņa spēj ātrāk nodibināt saites 
ar šiem cilvēkiem, gan stāstot par 
Latviju, gan uzklausot stāstus par 
viņu zemēm un kultūrām. Dr. K. 
Zušēvica uzskata mūsu tautību 
par Dieva dotu dāvanu, kas dara 
mūsu dzīvi bagātāku un palīdz 
mums izprast citu tautu kultūras 
un saredzēt tās īpašības, kuŗas 
mūs visus vieno. Šādā sakarībā 
Dr. K. Zušēvica aicināja visus 
klātesošos sekot Jēzus mācībai 
un korāļa vārdiem “Ja Tev dots, 
Tev jādod tālāk”.  

Pēc svētbrīža sekoja skolas pār-
ziņa Ērika Kākuļa runa, kuŗā 
viņš atgādināja ka plkv. O. Kal-

paka skola ir darbojusies jau kopš 
1951. gada, audzinot jaunāko lat-
viešu sabiedrības paaudzi. Ē. Kā -
kulis pateicās bijušai skolas pār-
zinei Dr. Astrīdai Kaugarai par 
viņas pašaizliedzīgo darbu, kas 
palīdzējis sagatavot skolu šim 
mā  cības gadam un nākotnei.  
Sniedzot īsu pārskatu par aiz va-
dīto skolas gadu, Ē. Kākulis stās-
tīja, ka parastā mācību program-
ma tika papildināta ar Kultūras 
dienām, kas notika Lauras Bel-
davas vadībā. L. Beldava pārņē-
ma šo ideju no Filadelfijas, kur 
skola atvēra savas durvis un 
aicināja visu sabiedrību – ar sko-
lēniem kodolā – iedziļināties 
kādā no latviešu tradicijām sa -
karā ar gadalaikiem. Pirmajā Kul-
tūras dienā gatavojāmies Mārti-
ņiem ar mielastu, taisot maskas 
un ejot budēļos. Skolas rudens 
posmā, skolas tautasdeju grupa 
piedalījās Milvoku Tautību  svēt-
kos un mūsu Valsts svētkos. Sko-
las pavasaŗa posmā bija daudz ko 
mācīties, bet skola tomēr tika 
atcelta 19. aprīlī, lai skolēni varētu 
piedalīties savas iemīļotās ticības 
mācības skolotājas, mācītājas un 
tagad archibīskapes Laumas Zu -
šēvicas konsekrācijas dievkal po-
jumā.

Šogad plkv. O. Kalpaka latvie-
šu skolu absolvēja divi jaunieši: 
Kairis Briedis un Daina Kalniņa, 
kuŗiem Ē. Kākulis novēlēja labas 
sekmes, turpinot savu latvisko 
izglītību, un izteica cerību redzēt 
viņus nākotnē starp skolotājiem 
vai palīgiem un plkv. O. Kalpaka 
skolas atbalstītājiem. Ē. Kākulis 

savu runu pabeidza ar skatu uz 
nākotni. Tiek jau plānota skolas 
65 gadu pastāvēšanas atzīmēšana 
nākamgad, un visi bijušie skolēni 
un mācību spēki ir lūgti sazināties 
ar Ē. Kākuli (erik@kakulis.com) vai 
pieslēgties skolas Facebook lapai: 
www.facebook.com/milvokuskola.

Milvoku draudzes priekšniece 
Sandra Kalve, kuŗa arī kādreiz 
vadīja plkv. O. Kalpaka skolu un 
turpina darboties kā mācīb-
spēks, izteica prieku par padarīto 
darbu un par jauno paaudzi, kas 
aug mūsu nākotnei. Pēc S. Kalves 
domām, mēs varam spriest, kas 
ir vissvarīgākais, ko cenšamies 
iemācīt mūsu skolā, vai tā būtu 
sarežģīta gramatika, literātūra, 
vai visvecākā tautasdeja “Ačkups”, 
vai dziesma “Pūt, vējiņi”.  S. Kalve 
uzskata ka vissvarīgākais, ko mēs 
varam iedot jaunajai paaudzei, ir 
piederības sajūta latviešu tautai.  
S. Kalve uzsvēra: “Mēs neesam 
liela tauta, bet mums ir Dieva 
svētīts iemesls būt uz šīs pasaules 
un turpināt audzināt jaunos, nā -
kamos cerību pilnos „Raiņus”, 
„Upīšus”, „Aspazijas” un „Rai mon-
 dus Paulus”. S. Kalve uzsvēra, ka 
mācīt latviešu valodu un uzturēt 
mūsu kultūru, kā tas ir darīts 
visus šos gadus, kad Latvija bija 
okupēta, kā arī tagad, kad tā ir 
brīva, bet “ļoti kārota no citiem”, 
ir darbs, kas ir jāturpina. Viņa pa -
teicās vecākiem, kuŗi neatlai dīgi 
ved savus bērnus uz latviešu sko lu 
katru svētdienu, skolotā jiem un 
skolas vadībai un no  vēlēja Dieva 
svētību, svarīgo darbu turpinot.

Skolas izlaiduma aktu kupli-

nāja arī skolas koris ar trim tau-
tasdziesmām un ar tautasdejām, 
kuŗās piedalījās gan visjaunākie 
skolēni, gan absolventi. Izlaidums 
tika pabeigts ar karoga nodo ša-
nu, absolventi nodeva Latvijas 

karogu nākamai klasei ar V. 
Nollendorfa dzejoli, kas veltīts  
plkv. Kalpaka skolai. Šis dzejolis 
sarakstīts laikā, kad autors  bija 
viens no plkv. Kalpaka skolas 
mācībspēkiem.

RENĀTE KRŪMALA KENNEY Aicina Latviešu Fonds
Katru gadu, izsludinot projek-

tu konkursu, esam priecīgi sa -
traukti – jauni projekti un ie -
pazīšanās ar jauniem cilvēkiem.  
Un mums nenākas vilties. Pro-
jekti atrod skatītāju un lasītāju 
atsaucību  ne tikai savā novadā, 
bet arī plašākā sabiedrībā. Pro-
jekti tiek novērtēti arī saņemot 
profesionālus apbalvojumus. Pa -
gājušajā rudenī Eva Eglāja–
Kristsone par savu jauno grā-
matu “Dzelzsgriezēji” saņēma 
Latvijas literātūras gada speciāl-
balvu literātūrzinātnē.  

Prieks turpinās, apsveicot veik-
smīgos projektus un dodot ce -
rības tiem projektiem, kuŗi 

saņem nepilnu Fonda financē-
jumu. No atvēlētajiem $25 000 
mēs varam pilnībā financēt ne 
vairāk kā 6 mazos projektus un 2 
lielos projektus. Ik gadu mēs 
saņemam daudz vairāk nekā 8 
projektus, kuŗi būtu mūsu fi   -
nancējuma cienīgi. Tieši pirms 
gada pirmo reizi izsludinājām 
īpašo akciju, jo pavasaŗa sēdes 
laikā, redzot, cik daudzi vērtīgi 
mazie projekti paliek nefinan-
cēti, radās sajūta, ka – ja jau tā 
– tad ņemsim un paši tos no  fi-
nancēsim! Bet mēs nebijām vieni 
– mums pievienojās draugi, 
Fonda labvēļi, un pat pavisam 
sveši, kuŗi iesaistījās ar dāsnu 

sirdi un devīgu roku. Mēs viņiem 
visiem esam no sirds pateicīgi!

Kā izvēlamies projektus, kuŗus 
atbalstīt īpašā akcijā? Tie ir pro-
jekti, kuŗus  rūpīgi  izskatījuši un 
izvērtējuši padomes locekļi, ņe -
mot vērā Fonda dalībnieku ietei-
kumus. Mēs projektus nevēr tē-
jam tikai emocionāli – patīk vai 
nepatīk. Mūsu atbildība ir būt 
pārliecinātiem, ka projekts tiks 
veikts labi, ka tam būs nozīme 
latviešu vidū – vienalga vai tas 
būtu kādā Latvijas novadā, vai 
plašajā pasaulē visur, kur dzīvo 
latvieši. Un lai tam ar lepnumu 
var  līdzās stāvēt  Fonda simbols 
– Austras koks.

Esmu lepna būt Latviešu Fon-
da dalībniece, jo mūsu un jūsu 
ikgadējie ziedojumi dod dzīvību 
projektiem, kuŗi citādi paliktu 
tikai uz papīra, sapņos un iecerēs.  
Mēs visi kopā ļaujam piepildīties 
sapņiem. Mēs nesam prieku un 
bagātinām ikdienu Latgalē, kur 
rosīgās Preiļu sievietes gatavojas 
iegādāties stelles un pašas noaust 
tautiskos brunčus, ko dāvinās 
jaunāko klašu skolniecēm.  Mēs 
dosim savu ieguldījumu, izpētot 
un apkopojot slavenā VEF Mi -
nox fotoaparāta radīšanu un do -
kumentējot 3x3 nometņu kus-
tību. Kopā ar Salacgrīvas biblio-
tēku svinēsim Raiņa un Aspazijas 

jubileju, ļaujot pilsētas iedzīvo-
tājiem no jauna iepazīt šos diž-
garus, un ļausim mūzikai pacelt 
mūs spārnos kopā ar Andreju 
Jansonu, koŗiem un operas solis-
tiem, atskaņojot Bruno Skultes 
simfonisko poēmu “Daugava”  
vai baudot jauno Uģa Prauliņa 
skaņdarbu “Symphony in Rock”. 

Aicinām tuvāk iepazīties ar šī 
gada Mazajiem un Lielajiem 
projektiem un atbalstīt Īpašo 
akciju, ieskatoties Latviešu 
Fonda mājaslapā www.latviesu-
fonds.info. Fonda jaunumiem 
varat sekot  arī mūsu Facebook 
lapā, kā arī Twitter @Lat vie-
suFonds.
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

DARIS DĒLIŅŠ,
LR goda konsuls Ņujorkā

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 
www.laiks.us!

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

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

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

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

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

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

e-pasts: rigaven@aol.com

IEPRIECINI SAVU SIRSNIŅU
AR INTERESANTU CEĻOJUMU!

Mēs varam palīdzēt!

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

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

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20152015
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Mūsu lūgšana
Paldies Dr.med. Vidvudam 

Medenim par izcilo pārdomām 
veltīto vēstuli „Par Latvijas valsts 
prezidenta kandidātiem” Laiks 
nr.19, 2015.g. 16.05 -22.05. Mūsu 
lūgšanai lai pievienojam arī dzej-
nieka Leonīda Breikša rindas: 
”Un mēs lūdzam šajā dienā: 
Kungs, no sava troņa kāp, Nāc, 
un svētī mūs un vieno, un mums 
darbiem spēku dod, Dod mums 
spēku, dod mums drosmi, dod 
mums vienprātību, Tēvs!”

ILZE ŠĪMANE
Kalamazū, Mičiganā

No 25. līdz 27. maijam LR ār -
lietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
bija darba vizītē Ņujorkā. Vizītes 
laikā ministrs 25. maijā apmeklēja 
11. septembŗa pieminekli un 
mū    zeju Manhatenā. Mūzejā ar 
gides palīdzību ministrs iepazi-
nās ar 2001. gada 11. septembŗa 
traģisko notikumu,  kuŗā dzīvibu 
zaudēja 2 977 cilvēki. 26. maijā 
ministrs sniedza interviju Bloom-
berg News un 27. maijā piedalījās 
ANO rīkotajā paneļdiskusijā par 
Media and Information Literacy, 
proti, kā veicināt sabiedrībā in -
teliģentu informācijas apgūšanu 
un kā mēs varam iemācīties 
atpazīt patiesu informāciju no 
propagandas.

Amerikas balva 
Rīgas

architektiem
Rīgas architektu birojs AB3D 

apbalvots pie Architizer A+ 
Awards, Ņujorkā

2015. g. 14. maijā Ņujorkā tika 
pasniegta ļoti augsta prestiža bal-
vas Architizer A+ Awards par 
izcilākiem arhitektūras projekti-
em pasaulē. Par iesniegtajiem 
projektiem balso gan žūrija, gan 
publika.

Godalgotie projekti kopumā 
pārstāvēja 150 architektūras biro-
jus no visas pasaules, tos vērtēja 
starptautiska žūrija – vairāk nekā 
300 architektūras un dizaina no -
zares vadošo pārstāvju sastāvā. 
Katēgorijā daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās ēkas (1-4 stāvi) par uzva-
rētāju gan žūrijas, gan skatītāju 
vērtējumā kļuvusi Rīgas firma 
AB3D ar savu daudzdzīvokļu mā -
jas kompleksu Čiekurkrasti, kas 
atrodas Adažos, pie Baltezera.

Par šo projektu var vairāk 
iepazīties pie:

http://architizer.com/projects/
residential-complex-ciekurkrasti/

Balvas ceremonijā architektu 
Juri Mitenbergu no firmas AB3D 
pārstāvēja LR goda konsuls Ņu -
jorkā Daris Dēliņš.

Apbalvotie projekti publicēti 
grāmatā, ko izdevusi grāmatu iz -
devniecība Phaidon.

DARIS DĒLIŅŠ

LR ārlietu ministra
Edgara Rinkēviča vizīte Ņujorkā

No kreisās:  LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, LR goda konsuls Austrālija Jānis Dēliņš, LR 
ārlietu ministra padomiece Aiga Liepiņa, LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, LR ārlietu ministra 
padomnieks Atis Lots; LR vēstnieks ANO Jānis Mažeiks, LR ārlietu ministra preses sekretārs Mārtiņš 
Drēģeris, un LR ANO misijas vēstnieka vietniece Inese Freimane Deksne. // FOTO: Amy Dreher
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Vēstnieks A. Razāns
apmeklē Ohaijo pavalsti

ASV vēstnieks ASV Andris Ra -
zāns 4. maijā, Sinsinati pilsētā 
Ohaijo, piedalījās kupli apmeklētā 
sarīkojumā, kuŗu kopīgi orga ni-
zēja vairākas amerikāņu organi-
zācijas, kam rūp pasaules mēroga 
jautājumi. Starp organizācijām ir 
Sinsinati Eiropas-Amerikas Tirdz-
niecības kamera (Greater Cin cin-
nati European American Chamber 
of Commerce), Sinsinati Pasaules 
lietu padome (Greater Cincinnati 
World Affairs Council) un citas.

Uzrunā vēstnieks iepazīstināja 
auditoriju ar Latvijas svarīgo starp -
tautisko lomu, pašreiz vadot Ei -
ropas Savienības Padomi. Viņš uz -
svēra, ka pasākums notiek Lat -
vijas neatkarības deklarācijas pa -
sludināšanas divdesmit piektajā 
gadadienā. Uzrunas centrā bija 
Latvijas uzdevumi, sargājot un 
stiprinot neatkarību pašreizējā 
ģeopolītiskajā situācijā Eiropā. 
Pēc uzrunas apmeklētājiem bija 
iespēja uzdot jautājumus. Labi 
izdomāti jautājumi liecināja par 
amerikāņu publikas izpratni par 
Krievijas agresiju pret Gruziju 
2008.gadā un agresiju pret Uk -
rainu pēdējā gada laikā. Pasākums 
notika Ksavjēra (Xavier) uni ver-
sitātē. Par sarīkojuma koordi nē-

No kreisās: Jānis Kukainis, Andris Razāns, Kārlis Šteinmanis, Zigurds Rīders // FOTO: R. Eglītis

šanu un kuplo apmeklētāju skaitu 
rūpējās Latvijas goda konsuls 
Ohaio pavalstī Kārlis Štein ma nis.

Vēstnieka vizītes laikā Goda kon-
   suls Šteinmanis arī organizēja 
vēstniekam uzstāšanos Sinsinati 
Universitātes Biznesa kolledžā. 
Starp šīs universitātes biznesa 
programmām ir izcilo studentu 
programma (Honors Plus Program). 
Studiju laikā šie studenti dodas 
ārzemju studiju izpētes ceļoju-
mos, un viņi tikko bija atgriezu-
šies no Latvijas. Tur viņus jau 
trešo reizi uzņēma Matīss Me -
žinskis kuŗš pats absolvēja šo 
programmu 2006. gadā un kopš 
tā laikā dzīvo un strādā Rīgā. 
Balstoties uz biznesa studentu 
tiešo pieredzi Latvijā, studenti 
varēja labi iedziļināties vēstnieka 
sniegtā pārskatā par polītisko un 
ekonomisko situāciju Eiropā un 
sevišķi Baltijas reģionā.

Vēstnieka A. Razāna vizīte Sin-
sinati sākās dienu iepriekš, 3. 
maijā, Goda konsula Kārļa Štein-
maņa un viņa kundzes Andas  
rīkotās mājas viesībās. Viesībās 
piedalījās latvieši no vairākām 
Ohaijo pilsētām. 

J. M.

OSKARS

Ir vējaina sestdiena Čikāgas 
pilsētas dienvidos. Saule par spīti 
brāzmainajam vējam zaigo savus 
vaigus un zibsnī starus ezerā. Aiz 
loga tālumā paceļas milzīgi de -
besskrāpji, kas tik cēli, ka, šķiet 
kā monumenti, celti par godu 
kaut kam īpašam, svarīgam vai 
vienkārši kaut ko atgādinot. 

Arī šis 25. marta dienas jubi-
lārs Ēriks Kārkliņš varētu stāties 
blakus jebkuŗam monumentam, 
jo viņam šodien aprit100 gadu. 
“Vesels gadu simts”, nosaka Ēriks, 
“bet es nemaz to neņemu vērā, 
tikai ar dzirdi pašvaki”.

Ēriks Kārkliņš ir rīdzinieks, 
dzimis 1915. gadā latviešu inteli-
ģences ģimenē. Mamma Austra 
Kārkliņa (dzimusi Zivtiņa) ir 
skolotāja, bet tēvs Jānis Kārkliņš 
ir operdziedātājs Latvijas operā. 
Arī Ērika gaitas tiek ievirzītas 
inteliģencē un 1937. gadā Ēriks 
absolvē Latvijas Universitāti, ie -
gūstot bakalaura gradu architek-
tūrā. 

Ērikam uz galda rāmītī stāv 
sievietes foto. 

“Kas ir šī persona?” iejautājos 
aiz ziņkārības. 

“Tā ir mana mūža lielākā lai -
me!” nosaka Ēriks,  kavēdamies 
atmiņās.

“Zentiņa. Manas mammas mū -
  zikas klases bijusī skolniece. Ie -
pazināmies tieši pirms komū-
nistu ienākšanas Rīgā. Paspējām 
vēl 1940. gadā apprecēties, pirms 
sākās kaŗš.”

Zenta Kārkliņa, dzimusi Fric-
berga, tika uzaudzināta Latvijas 
armijas pulkvežleitnanta Arnolda 

Ērikam Kārkliņam 100
Ļaunu ņemt un vērst par labu – tas ir piedot! (Rainis)

Landovska paspārnē, kas pēc 
viņas tēva pāragrās nāves ap -
precēja Zentas mammu.

1941. gada pavasarī Ērika un 
Zentas ģimenē ierodas pirm-

liņu iesauc leģiona 15. divīzijā, 
kas cīnās Polijas territorijā. 

Padomju armija lēnām okupē 
visu Latvijas territoriju, un 
skaidrs ir viens – palikt Rīgā ir 

bīstami. Tāpēc 
1944. gada ok  tob-
ŗa beigās Zenta 
ar mazo Jānīti un 
vecākiem pieņem 
lēmumu emigrēt 
uz Vāciju ar pē -
dējo vilcienu no 
Rīgas, kas, patei-
coties vācu Gross-
deutschland di  vī-
zijas pārrāvumam 
frontē, vēl tika 
pāri tīreļpurvam. 
Tika atstāta tēvu 
zeme, dzimtās ta -
kas, Vecrīgas bru-
ģis, Jūrmala, sapņi 
un ieceres...

Kārkliņu ģi  me-
ne nonāk Vācijā, 
Frankurtē pie 
Ode  ras, un te 
1945. gada janvārī  
pasaulē nāk otrais 
dēls Pēteris. 

Ēriks tiek ievai-
nots 1945. gada pa -
vasara kaujā pie 

Potsdamas, un vi  ņu hospitalizē 
uz Rietumvāciju. Tur pēc 
atveseļošanās viņš nonāk angļu 
gūstā. 

“Man jau ar to dzelzi nācās 
sadzīvot visu atlikušo mūžu. 
Ārsts noteica, ja es būtu bijis 
pīpētājs, tad dzīvotājs nebūtu. 
Divas šķembas man trāpīja. 

Viena no tām plaušā,” simtgad-
nieks norāda uz savu sānu. “Tā 
nu es visu mūžu esmu nepī-
pētājs”.

1946. gadā Ēriks tiek atbrī vots 
no gūsta un viņam ir ļauts pie-
vienoties savai ģimenei, ar kuŗu 
viņš pārceļas uz Zēdorfas bēgļu 
nometni Vācijā, tad vēlāk uz 
Aurich, tad Wentorf, tad Grone 
pilsētām. 

1947. gadā pasaulē nāk vēl 
trešais dēls – pastarītis Andrejs.

1951.gadā Kārkliņu ģimenei 
uzrodas galvotājs no ASV, vec-
latvietis Siļķe, kuŗš izmaksā 
ģimenei kuģa braucienu uz 
Ņujorku. Jāņi tiek sagaidīti uz 
USS General M. B. Stewart kuģa 
klāja, un pēc 10 dienu ilga ce -
ļojuma Ēriks ar ģimeni nonāk 
Ņujorkā.

“Šūpoja dikti. Labierīcības 
bija kuģa priekšgalā. Viss tur 
šļakstījās... Daudziem bija jūras 
slimība. Bet cita varianta jau 
nebija”, piemetina dēls Jānis, 
kuŗš spilgti atceras savu pirmo 
pārokeana braucienu. 

Kārkliņu ģimenes gaitas tur-
pinās tepat Čikāgā. Ēriks tiek 
pieņemts darbā par architektu  
Skidmore birojā, kur arī nostrādā 
atlikušos darba gadus.

Vecākais dēls Jānis iet tēva 
pēdās un izskolojas par archi-
tektu, māksla un burāšana ir 
viņa lielākās sirdslietas. 

Vidējais dēls Pēteris kļūst par 
mākslinieku. Viņa garadarbi ir 
izstādīti vairākās galerijās Či -
kāgā un privātkollekcijās ASV.

Pastarītis Andrejs iegūst IL 

Universitātes bakalaura gradu 
angļu valodā, taču viņa un tēva 
Ērika lielākā dzīves stichija ir 
šachs. 

Jau no mazotnes šacha figū-
riņas aizrāva Ērika prātu. Šo  -
dien Ēriks Kārkliņš ir vecākais 
šacha lielmeistars ASV. Arī jau-
nākais dēls Andrejs ir šacha 
lielmeistars, un abi ar tēvu katru 
nedēļu satiekas, lai uzspēlētu 
kādu partiju.

Ir daudzas partijas izspēlētas: 
dažas no tām zaudētas, dažas 
uzvarētas, dažas bez rezultāta; 
ar mūžīgo jautājumu: kuŗam 
jāzaudē? kāpēc? kāpēc es?

Gadi ir aizritējuši kā vēja nes-
tas lapas, un nu – jau pāri gad-
simtam.

Ērikam ir trīs mazmeitas, 
četri mazmazbērni un daudz 
atmiņu; un tas ir daudz!

Ir laiks aizdegt svecītes lielajā 
kūkā.

“Mmmm!” Ēriks nosmaida 
“Saldumi man vienmēr gar šo-
juši. Bet vajag ar mēru. Dzīvē 
vajag visu ar mēru...”

Uz tortes sveču liesmas atgā-
dina aizejošo laiku, kas ietveŗ 
sevī visu un neko.

Diez ko Ēriks ievēlējās, no -
raugoties uz tām?!

Lai nu ko, bet vēlam Ērikam 
Kārkliņam veselību un sveicam 
ar bagāta mūža pilno kausu! 
Priekā!

P.S. Paldies Jānim Kārkliņam 
par sagādāto informāciju, Vijai 
Reinfelds par garšīgo kūku, 
Ērikam Kārkliņam par vies mī-
lību un atmiņām!

dzimtais puisītis, kam tiek dots 
vectēva vārds Jānis. 

Šis ir laiks, kad Eiropa ir ie -
rauta Otrā pasaules kaŗā. Latvija 
atrodas šī asiņainā monstru dueļa 
epicentrā uz latvju tautas suve-
renitātes iznīcināšanas sliekšņa. 

1944. gada vasarā Ēriku Kārk-
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Laimona Eglīša dzīvesbiedre Gunta Eglīte, Gunta Razāne, Eleonora 
Šturma un Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns
// FOTO: Pēteris Bičevskis

Laimona Eglīša ģimene: dzīvesbiedre Gunta ar meitu Kristīni, 
znotu un mazbērniem // FOTO: Pēteris Bičevskis

Latvijas vēstniecības sarūpēta
Laimona Eglīša izstāde Vašingtonā

Sietlas latviešu pensionāri
svin 40 gadu jubileju

Šī gada 8. maijā Latvijas vēst-
niecības izstāžu telpā Vašing-
tonā (2304 Massachusetts Ave 
NW) notika izcilā mūspuses 
gleznotāja Laimona Eglīša 
(1929-2007) retrospektīvās iz -
stādes atklāšana, kas bija pul-
cējusi viesus un viņa mākslas 
cienītājus jo kuplā skaitā. Kad 
saņēmu aicinājumu izstādes 

ELEONORA
ŠTURMA

atklāšanā piedalīties ar stās tī ju-
mu par mākslinieka nozīmīgo 
devumu mākslas apritē, netiku 
brīdināta, ka atklāšanas norisi 
(citu rakstītāju trūkuma dēļ)  
man nāksies aprakstīt.

Par izstādes īstenojumu bija 
rūpējusies Latvijas vēstnieka 
ASV Andŗa Razāna dzīves bied-
re Gunta Razāne, ar vietējā 

latviešu kultūras dzīves pazi-
nēja Kaspara Krēsliņa palīdzību 
apzinot Vašingtonas apkaimē, 
kā arī citviet mītošus Laimona 
Eglīša darbu kollekcionārus, kā 
arī nodrošinot darbu pār va dā-
šanu. Izstādes sarakstā atzīmēts 
41 darbs. Gleznu klāsts (dažā-
dās technikās) apbrīnojami iz -
koptā techniskā apdarē parāda 
gan mākslinieka precīzās dabas 
formu novērotāja spējas, gan 
viņa radošo iztēli, piemēram, 
virtuozi attēlojot pašizdomātu 
ūdens augu kopojumus.

Izbaudot 8. maija novakares 
pavasarīgi maigo gaisotni, iz -
stādes atklāšana norisinājās 
Vēstniecības pievilcīgajā dārzā, 
viesiem izvietojoties starp sa -
plaukušajiem košuma krū  miem 
un terrasē. Ar kodolīgu uzrunu 
izstādi atklāja vēstnieks Andris 
Razāns. Pateicību saņēma lielā 
darba veicēja Gunta Razāne, un 
klātesošie tika iepazīstināti ar 
mākslinieka dzīvesbiedri Guntu 
Eglīti, kā arī ar no Ņujorkas 
pavalsts atbraukušo meitu Kris-
tīni, znotu un mazbērniem. 
Nāca kārta manam stāstī ju-
mam.

Mana referāta nodoms bija 20 
minūšu lasījuma laikā izstādes 
aplūkotājus ievadīt Laimona 
Eglīša mākslas daudzveidīgajā 
pasaulē, izvirzot viņa mistisko, 
simboliski uztveŗamo sieviešu 
kailfigūru kompozicijas kā viņa 
radošā devuma nozīmīgāko 
daļu. Bet izstādei atlasītie darbi 
to neliecināja – figūrālā tema 
nebija centrāla – dominēja citas 
virtuozi gleznotas temas, it se -
višķi sarežģīti sazarotu māk-
slinieka fantazijas izaudzētu 
ūdensaugu formācijas un caur-
spīdīgas augsnes šķērsgriezumā 
iesakņoti sīpolu rindojumi.

Biju „sprukās” – referātu nā -
cās krietni papildināt ar im -
provizētām pasāžām par augu 
valsts motīviem, to izvēršot 
daudz gaŗāku, nekā sākotnēji 
bija iecerēts. Tomēr, cik varēju 
vērot, klausītāju uzmanība ne -
noplaka, un dārzs arī „neiz tuk-
šojās”. Vēlāk pie bagātīgā cie-
nasta un dzērienu galda at  spir-
dzināto viesu burzmā saru nas 
kūsāt kūsāja. Daudzo lat viešu 
kopienas viesu vidū bija arī 
amerikāņi. Kāda gados jau na, 

entuziasma pilna tumšādaina 
mākslas vēsturniece gaŗā sarunā 
mani iztaujāja un vēlējās dalīties 
savos apbrīnas pilnajos sprie-
dumos par Laimona Eglīšā 
mākslu.

Izstāde turpināsies līdz 21. jū -
nijam, un tā atvērta piektdienās 
no 12 līdz 7pp., sestdienās no 
12 līdz 5 pp. 

Ja tik vien iespējams – izstādi 
jāredz katram. Turklāt vēstnie-
cības nams atrodas vienā no skais-
tākajiem Vašingtonas rajoniem.

šās krāsās. Uz saldumu galda 
viesus gaidīja Sarmītes Dā -
vidsones ceptais klinģeris, kas 
veidoja skaitli 40. Maija mē -
neša jubilāri no draugiem un 
paziņām saņēma puķes, gan 
no devēju pašu dārziem, gan 
pirktas. Zālē valdīja priecīga 
pavasaŗa gaisotne.

Pēc apsveikumiem ilgga-
dējais pensionāru kopas 
priekšnieks Edvīns Circenis, 
pirms gada no šī amata pen-
sionējies, pastāstāstīja par 
kopas vēsturi. Sietlas latviešu 
pensionāru kopa dibināta 
1975. gada 22. maijā ar 13 
locekļiem. Kopš tā laika bijuši 
8 priekšnieki, bet Edvīns šai 
amatā kalpojis visilgāk – 13 
gadus. Patlaban pensionāru 

Maija saietā latviešu pen-
sionāru kopa Sietlā svinēja 
savu 40 gadu pastāvēšanas 

jubileju. Galdi nama zālē bija 
pušķoti krāšņiem pavasaŗa 
ziediem – rododendriem ko -

kopā ir 83 aktīvi biedri, un 
sanāksmes, ar siltām pus die-
nām, katru mēnesi apmeklē 
40 – 50 pensionāri un viesi. 
Biedru caurmēra vecums ir 
82 gadi. Iesākuma gados azaids 
bija groziņu veidā, bet nu jau 
27 gadus par ēdienu, kā arī 
galdu klāšanu un dekorēšanu 
gādā Sietlas Latviešu centra 
pārzine un čaklā saimniece 
Selga Pētersone. Jubilāri pa -
rasti atnes kūkas vai klinģeri 
saldajam ēdienam.

Kopas pagaidu priekšniece 
Inta Wiest pasniedza Edvī-
nam puķes un pateicās viņam 
par lielo darbu, vadot pen-
sionāru saietus un gādājot par 
interesantām programmām. 
Paulis Kalniņš, Sietlas delegāts 

Edvīns Circenis un Inta Wiest // FOTO: Andris Rogainis

ALAs kongresā Indianapolē 
maija sākumā, stāstīja par 
kongresa norisi un saviem 
novērojumiem. Viesis no Ari-
zonas, kādreizējais sietlietis 
Andris Zommers, tagad Ari-
zonas latviešu kopas priekš-
nieks, pastāstīja par latviešiem 
šai pavalstī un aicināja Sietlas 
pensionārus ciemos uz saulai-
no Arizonu.

Pēc programmas, pensionā-
ri un viņu viesi baudīja Selgas 
gatavotās garšīgās pusdienas, 
pa glāzei vīna, klinģeri un 
torti, un vēl ilgi kāvējās drau-
dzīgajā saviesīgā pēcpusdienā. 
Daudz baltu dieniņu Sietlas 
pensionāriem! Vienmēr priecā-
jamies par jauniem biedriem.

I. M.
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Ilga aizkulisēs Filadelfijas biedrībā pirms teātŗa izrādes Vildes režijā

Mamma ar Ēvaldu pāri pie viņu pirmās mājas Filadelfijā

ILGA (BUTELIS) WINICOV HARRINGTON

Bez ceļa kartes jaunajā pasaulē (1950-1956)
Atmiņu stāsts

(3. turpinājums)

Ģimnazijas pēdējais gads, 12. 
klase, pienāca ātri ar saviem 
gandarījumiem un jaunām pra-
sībām kultūras un dzīves ceļu 
saprašanā. Es dziedāju korī un 
pat spēlēju lomu klases teātŗa 
uzvedumā – biju kalpone Hilda, 
droši vien mana angļu akcenta 
dēļ. Pavisam mistiskas likās ab -
solventu klases balles (Senior 
Prom) izdarības. Mēnesi pirms 
tam visu meiteņu galvenais sa -
runu temats bija balles kleitas un 
tas, kuŗš puisis viņas uzlūgs. 
Balles datumam tuvojoties, bei-
dzot sapratu, ka neviens mani 
nelūgs. Faktiski zināju, ka tādam 
lūgumam un ballei mani vecāki 
nekad nebūtu devuši atļauju, bet 
tomēr drusku sāpēja. 

Mācībās man veicās labi. Man 
ļoti interesēja ķīmija un rakstis-
kos konkursos pat saņēmu balvu 
– pāris dienu ceļojumu uz Ņu -
jorku. Lielpilsēta man ļoti patika, 
lai gan stundām ilgās Apvienoto 
Nāciju diskusijas par viena vie-
nīga vārda nozīmi un tā pielie-
tošanu kādā dokumentā likās 
neefektīvs veids, lai atrisinātu 
svarīgus notikumus. Bet visla bā-
kais bija vakars, kad studenti no 
citām skolām aizgāja uz Rok fel-
lera centru, bet es viena sēdēju 
īstā teātrī, visaugstākajā balkonā 
un skatījos Julie Harris, tēlojot 
Christopher Isherwood lugā „Es 
esmu kamera”(I am a camera).

Nopietnākais jautājums tajā ga -
dā bija mani tālākie dzīves ceļi. 
Bija tūlīt nepieciešams dabūt 
darbu, un tas izlēma pirmos so  -
ļus Amerikā visiem pieau gu šiem 
imigrantiem. Lielākā daļā iesais-
tījās pavisam vienkāršos darbos 
valodas, pieredzes un līdzekļu 
trūkuma dēļ. Skolēniem šie pir-
mie soļi tika atlikti ar cerību uz 
kaut ko labāku nākotnē. Es kopš 
bērnības gribēju iet manas krust-
mātes Ernas Brunneres pēdās un 
kļūt par ārsti. Bet tas prasīja 
naudu, un mūsu apstākļos tāds 
sapnis šķita nesasniedzams. Pēc 
gaŗām pārrunām ar vecākiem no -
 nācām pie praktiska slēdziena 
par manām medicīnas tieksmēm. 
Tika nolemts, ka pieteikšos žēl-
sirdīgo māsu skolā netālu no 
mūsu tagadējās dzīvesvietas. Mā -
siņu kurss būšot lētāks, īsāks un 
garantēšot man darba iespējas 
pēc kursa nobeigšanas. Selins-
grovas dāmu labdarības organi-
zā cija mani mudināja iesniegt 
lūgumu stipendijai. Mana skolas 
izlaiduma raksturojumā teikts, ka 
gribu būt medmāsiņa, bet tāda 
gribēšana bija tikai uz papīra.

Ivars mūs apciemoja rudenī 
kādā svētdienas pēcpusdienā, 
un, kad kafija bija padzerta mūsu 
„kalpu telpās” augšstāvā, mēs vēl 
runājāmies, kamēr mamma ar 
patēvu nesa traukus lejā uz vir-
tuvi. Mani vecāki nupat bija 
viņam stāstījuši par maniem 
nākotnes plāniem un māsiņu 
skolu, bet Ivars raudzījās uz mani 
ar savilktām uzacīm: „Tu tiešām 
to domā darīt?” – 

„Man jābūt praktiskai.”
„Bet es domāju, ka gribi studēt 

par ārsti!”
Pirms kāda laika viņam biju 

stāstījusi par saviem bērnības 

sapņiem, un viņš, acīmredzot, to 
atcerējās.

„Jā, bet pirms medicīnas augst-
skolas nepieciešams beigt uni-
versitāti, un mums vienkārši nav 
naudas visam tam.”

„Bet tev ir laba galva. Varētu 
mēģināt dabūt stipendijas. Vis-
maz mēģini tikt pirms-medicīnas 
kursā universitātē.”

„Varbūt...” un pēkšņi pasaule 
likās drusku cerīgāka.” Bet kuŗā 
universitātē?”

ieejot pa skolas durvīm. Par 
laimi, mani eksāmenu rezultāti 
bija labi.

Pienāca pavasaris, un es sa -
ņēmu uzņemšanas vēstules no 
abām skolām. Urrā! Muļķa laime! 
Kā izšķirties, ko tagad darīt? Būs 
nepieciešama jauna mājvieta, 
darba iespēja vecākiem un galve-
nais – skolas nauda. Tiklīdz vēsts 
par manu uzņemšanu tapa zi -
nāma skolā un pilsētiņā, stipen-
dija, uz kuŗu biju cerējusi no lab-

bet tagad vecāki mani pārsteidza: 
viņi piekrita pārcelties uz manas 
jaunās skolas pilsētu, meklēt sev 
darbu un dot man iespēju ap -
meklēt augstskolu. Izglītība dau-
dziem latviešiem toreiz kļuva par 
talismanu labākai dzīvei, un tās 
dēļ tika daudz pieciests. Apsve-
ŗot manu vecāku darba iespē jas, 
Filadelfija likās pie  mērotāka 
mūsu nākamiem dzī ves gadiem, 
un es pati arī vairāk tie  cos uz 
Pensilvānijas Univer sitāti. 

1952. gada pavasarī kolledžu ad -
ministrācijas mērogi bija stipri 
šaurāki un ar diezgan niecīgu 
darbinieku skaitu. Kāda ļoti 
aizņemta kundze vidējos gados 
mani beidzot pieņēma un laipni, 
bet noteikti paskaidroja, ka Uni-
versitāte mani labprāt uzņemšot 
pirms-medicīnas kursā, bet uz 
stipendiju gan neesot nekādu 
cerību. Ar labām atzīmēm pēc 
pirmā gada būšot iespējas saņemt 
pētniecības projektu (work-
study), par kuŗu nedaudz mak-
sāšot. Par darba iespējām ma -
niem vecākiem viņa neko nezi-
not, bet, tā kā mēs esot iebraukuši 
Amerikā tikai pirms pāris ga -
diem, tad droši vien kādi sētnieku 
darbi lielajās daudzdzīvokļu mā -
jās atradīšoties. Es viņai patei cos 
par informāciju, aizbraucu at -
pakaļ uz Selinsgrovi un dum-
droši iestājos Pensilvānijas Uni-
versitātē. 

Vasarā katru dienu strādāju 
Sunbury pilsētas sīkpreču veika -
lā. Diemžēl nopelnītie 75 centi 
stundā tik ātri nekrājās rudens 
skolasnaudai. Toties katru dienu 
priecājāmies kopā ar mammu par 
viņas un Purdy kundzes skaisto 
vasaras puķu dārzu. Gaŗās dobēs 
ziedēja dālijas, cinijas, samtenes 
un margrietiņas, kuŗas aplidoja 
dzelteni, oranži un pat melni 
tauriņi. Saimnieces vecais suns 
tos reizēm trenkāja, bet tikai 
kaķis bija pietiekami nadzīgs, lai 
kādu noķertu. Mammai patika 
dārzs, un viņa baidījās, ka liel-
pilsētā viņai vairs tāda nebūs.

Augustā mēs pakojāmies  un 
pārcēlāmies uz dzīvi Filadelfijā, 
lai es būtu laikā pirmā kursa 
orientācijai Universitātē. Bet kur 
apmesties? Atkal latviešu infor-
mācijas tīkls nāca palīgā. Ivara 
onkulis Jānis Polītis bija apme-
ties Filadelfijā un bija mūsu pir-
mais kontakts, kad tur ieradāmies 
ar visām savām paunām. Jānis 
un Alma uzņēma mūs, pilnīgi 
svešus cilvēkus, savā mazajā dzī-
voklītī, tur mūs mitināja un 
baroja divas nedēļas, kamēr paši 
atradām nelielu divistabu dzī-
voklīti Parkside avenijā. Jānis 
tūliņ nākamajā dienā paņēma 
manu patēvu līdzi darbā tērauda 
fabrikā,un jau nākamās nedēļas 
beigās viņš saņēma pirmo algu 
no Fairless Steel kompanijas. 
Polīši mani uzņēma kā pašu 
bērnu, sauca par „mazulīti”, ne -
ievērojot manu spurošanos, ka 
esmu jau gandrīz jaunkundzes 
gados. Daudzus gadus vēlāk, kad 
strādāju Tempļa Universitātes 
medicīnas skolā, kāds students 
man teica ievērojis vienu latvieti 
savā slimnīcas nodaļā. Gāju pāri 
ielai apskatīt. Lielajā vīriešu no -
daļā gultā, acis aizvēris, gulēja 
Jānis. Negribēju modināt, bet 
viņš atvēra acis un vāji pa -
smaidīja.

„Mazulītis”, viņš čukstēja, kad 
saņēmu viņa roku. Daudz ne  ru-
nājām, un 1952. gads likās tik 
sen pagātnē. Nākamā dienā viņš 
nomira, bet nekad neesmu spē-
jusi aizmirst viņa un Almas lat-
visko sirsnību un palīdzību, spe-
ŗot pirmos patstāvīgos soļus 
Filadelfijā.

(Nobeigums sekos.) 

darības dāmu komitejas, izkū-
pēja, jo es esot to lūgusi māsiņu 
skolai, un ne kaut kādām glau-
nām skolām. Šķiet, mani novēr-
tēja kā par daudz iedomīgu. Lai 
gan vecāki bija krājuši katru 
centu, bankas konts rādīja tikai 
drusku vaiāk par 350 dolariem, 
kas būtu pietiekami vienīgi ru -
dens semestrim. Un ko pēc tam? 
Atbildes vajadzēja rast pēc ie -
spējas drīz.

Mamma mani no bērna die-
nām bija saukusi par „dumdrošu”, 

Nolēmām, ka es aizbraukšu ar 
busu uz Filadelfiju un apstaigāšu 
Pesnsilvānijas Universitātes stu-
dentu birojus, lai iegūtu tuvāku 
informāciju par iestāšanos un 
stipendijām, kā arī darba iespē-
jām šajā lielpilsētā. Sešpadsmit 
gadu vecumā notikumi bija mani 
pēkšņi iecēluši tik atbildīgā lomā 
ģimenes nākotnes veidošanā. 
Ne   jutos īsti gatava šim solim, 
tomēr devos uz Filadelfiju. 

Universitātē atradu pareizo 
administrācijas biroju. Toreiz, 

Nezinu, vai viņam toreiz bija 
mazākā jēga par ceļiem, uz ku -
ŗiem viņš mani toreiz kārdināja.

„Der sākt ar vislabākām sko -
lām. Amerikā tas nozīmē Efeju 
Savienību (Ivy League),” un viņš 
kļuva pavisam domīgs.

Es neko nebiju dzirdējusi par 
tādu savienību. „Vai tas nav tikai 
sportam? 

„Nē, tām skolām ir arī labas 
zinātņu nodaļas, kā arī medicī-
nas speciālitātes.”

Atceroties tās pēcpusdienas 
sarunu, nebrīnos par jauniem 
cilvēkiem, kuŗi, šķēršļus igno-
rējot, speŗ vienu soli pēc otra 
nākotnes miglainos ceļos.

Pēc īsām tālākām pārrunām es 
iesūtīju pieteikuma anketas Pen-
silvānijas un Kornelas Universi-
tātēs. Nezinot biju izvēlējusies 
divus senus ienaidniekus kolle-
džu futbolā. 

Maniem vecākiem tas viss likās 
muļķīgi un neiespējami. Skolā 
mans jaunais nodoms palika no -
slēpums, vienīgi lūdzu vajadzīgo 
rekomendāciju Vagnera kungam, 
savam ķīmijas skolotājam. Vag-
nera kungs gan domāja, ka man 
derētu acis necelt uz tik augstām 
kolledžām, tomēr atsauksmi no -
sūtīja. Otru rekomendāciju man 
deva TJ Purdy kungs savā lepnajā 
advokāta stilā. Tuvākā pilsēta ne -
pieciešamajiem augstskolas ie  stāj-
eksāmeniem (SAT’s) biija William-
sport, kur aizbraucu agri no rīta 
ar busu, bet vajadzēja vēl iet gaŗu 
ceļa gabalu kājām uz eksāmenu 
vietu. Nepatīkamā kartā, pa 
ceļam man piesējās kāds vīrietis, 
tā ka varēju atvilkt elpu, tikai 
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Gundega Puidza un Didzis Pilāns

Toms Trautmanis

Māra Linde Indra Purmale

Juris Bļodnieks

Ilze Garoza un Dace Eglīte

Vija Zuntaka Bērziņa un Ivars Bērziņš

LIGITA
 KOVTUNA

Saturīgs un lietpratīgs
(Turpinājums no 20. nr.)

Kad uz maniem aicināju miem 
rakstīt Laikam par savas orga-
nizācijas vai biedrības darbību 
dažkārt saņemu atteikumu 
„mums nav laika rakstīt, mums 
jāstrādā”, atbildot pieminu vis-
maz divus ārzemju latviešu fon-
dus, kas ir ļoti atsaucīgi sa  dar-
bībā ar avīzi un kas „groza mil-

naudas. Visu aizvadīto gadu 
laikā – vairāk nekā 2,5 miljoni 
dolaru! Un vēl nozare kārto un 
pārvalda ALAs stipendiju fon-
du Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē – Kleinberga sti-
pendiju, kas paredzēta īpašiem 
ārzemju mācību kursiem stu-
dentiem un mācībspēkiem. Un 
tas vēl nav viss – nozare turpina 
atbalstīt Latvijas Polītiski rep-

pasākumus ne vien Amerikā – 
uzmanības lokā ir arī Kanada 
un Latvija. Sporta nozare iespēj 
financiāli atbalstīt jauniešus, 
piešķiŗot stipendijas, kā arī sa -
rīkot pārrunu vakarus ar vies-
lektoriem un filmu noskatīša-
nos. Paldies, ka, sportojot un 
citādi rosoties, pietiek uzņē mī-
bas par to pastāstīt arī Laika  la -
sītājiem (skat. ik numura 20.lpp.)!

gada sep tembrī  un 2015. gada 
martā mūsu aktīvisti piedalījās 
Uk  rainas atbalsta demonstrācijā 
pie Baltā nama. Sadarbībā ar 
Apvienoto Baltiešu komiteju 
staigāts pa Kapitolija un Kon-
gresa nama varas gaiteņiem, lai 
senātorus pārliecinātu par ASV 
atbalsta nepieciešamību Balti  -
jas drošībai.

Saredzēt Latviju ne tikai kā 

tīstības aģentūras pārstāv nie-
cības atjaunošanu ASV. Sadar-
bībā ar Stokholmas Ekonomis-
ko augstskolu tiek strādāts pie 
datu bazes izveides par latviešu 
uzņēmējiem pasaulē, iesaisto-
ties Goda konsuliem, tiek 
meklēti jauni tirgi, jaunas pa -
dziļinātas biznesa iespējas.

Nobeigumā vārdi no Anitas 
Bataragas ziņojuma ALAs Gada 

jonus” – Vītolu fonds un līdz 
šim Ērika Krūmiņa vadītā ALAs 
nozare „Sadarbība ar Latviju”. 
Arī šogad Ēriks un viņa sa -
biedrotie varēja ziņot par kār-
tējiem sasniegumiem un savu 
ziņojumu kuplināja ar infor mā-
tīvu un emocionālu videoie-
rakstu. 

Jau vairāk nekā 20 gadus 
nozare sadarbojas ar Latvijas 
Bērnu fondu, īstenojot pro-

grammmu „Drošais tilts”. 2014. 
gadā ikmēneša pabalstus sa -
ņēma 47 daudzbērnu ģimenes 
Latvijā, kuŗās kopsummā aug 
250 mazgadīgi bērni (atbalsta 
apjoms – 380,- dolaru mēnesī), 
augstkolas studiju stipendijas 
(2250,- dolari vienā mācību 
gadā) saņēma 15 studenti  bā  re-
ņi un studenti no daudzbērnu 
ģimenēm. Kopā uz Latviju aiz-
vesti 244 420,- dolari no 
Amerikas latviešu saziedotās 

resēto apvienības mājaslapu, 
kuŗā vēstīts par okupantu no -
ziegumiem pret latviešu tautu 
(www.vip.latnet.lv).

Ērika Krūmiņa vērienīgās 
iestrādes šogad turpinās Kaija 
Petrovska. Lai viņai veicas! 
Veiksies jau ar’, jo blakus jo -
projām apsolījis būt Ēriks ar 
savu „drošo plecu”.

Sporta nozari turpinās vadīt 
Toms Trautmanis, un ir apņē-

mības pilns aktīvi darboties, lai 
sportiskais gars Amerikas lat-
viešu sabiedrībā plauktu un 
zeltu. Nozares uzmanības cen-
trā ir jauniešu sports – Gaŗ-
ezerā, Katskiļos, it visur, kur 
pulcējas tautieši. 2014. gadā 
Sporta nozare sarīkoja ceļoju-
mu uz Latviju, kur sacentās ar 
vietējām komandām. Nozares 
pārstāvji tiekas divas reizes 
gadā, lai pārrunātu sporta 
aktuālitātes un rīkotu sporta 

Informācijas nozarei arī šo -
gad darba pilnas rokas, par ko 
pastāstīja Ilze Garoza, jaunā 
PBLA ģenerālsekretāre. Paši 
galvenie šīs vasaras pasākumi  
– Pasaules latviešu ekonomikas 
un innovācju 2. forums un kār-
tējie Dziesmu un deju svētki 
Sanhosē. Par tiem Laiks plaši 
un rēgulāri informē, pateicoties 
Ilzei un Informācijas nozares 
vadītājai Tairai Zoldnerei. No -
zares uz  manības centrā ir arī 
polītiskās aktuālitātes, par ko ik 
mēnesi var lasīt infogrammās, 
ko saņem ALAs biedri. Kopā ar 
ALAs biroja darbiniekiem tiek 
vei  dots aktuāls mēneša notiku-
mu apskats latviešu un angļu 
valo  dā. Rēgulāri informācija 
iegūs tama sociālajos tīklos, kā 
arī publicēta ALAs izdevumā 
Lat vian Dimensions,par ko 
daudz atzinības un pateicības 
vārdu saņēma Raits Eglītis. 
Turklāt darbs nenoris vien 
birojā, bet arī ārpus tā – 2014. 

senču kultūras un iedvesmas 
vietu, bet arī kā vietu, kur 
nostiprinās ekonomiski attīstīta 
valsts – ar šādu mērķi tiek 
virzīts gluži praktisks darbs, 
meklējot kontaktus un stratē-
ģiskus ceļus Latvijas potenciāla 
stiprināšanai. ALAs kongresa 
laikā tika iztirzāts arī jautājums 
par Latvijas Investīciju un at -

darbības pārskatā: „Domājot 
par ALAs misiju un summējot 
aizvadītajā gadā paveikto, varam 
atsaukties uz Raiņa vārdiem, lai 
raksturotu stipros ALAs pama-
tus un apvienības mērķus: „...
Bet stāv pats nams! Viņš dibināts 
uz klints, Un viņu sargā jaunā 
darba ģints.”
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(Turpināts 8. lpp.)

West Caving in on Crimea But Kyiv Can Ultimately 
Get It Back, Piontkovsky Says

Miris Gundars Ķeniņš Kings

PAUL GOBLE
Staunton, May 23 – The West 

appears to have accepted the deal 
Vladimir Putin has been offering 
the last month, agreeing not to 
challenge Russia’s annexation of 
Crimea de facto in exchange for 
the Kremlin leader’s declaration 
that he will recognize the territo-
rial integrity of the rest of Ukraine 
and not expand his campaign 
against Kyiv, according to Andrey 
Piontkovsky.

Western leaders, he suggests, 
see this arrangement as a diplo-
matic triumph because such a 
deal has the appearance of a 
genuine compromise and relieves 
them of the need to maintain a 
hard line against Russia or even 
prepare for a military response 
by allowing them to declare that 
“the Ukrainian crisis” has been 
solved.

This deal, Piontkovsky points 
out, leaves Ukraine much weak-
ened in the short term. On the 
one hand, it does not require Putin 
to pull his forces out or stop his 

efforts to destabilize Ukraine. And 
on the other, it forces Kyiv to 
finance a region that will remain 
under effective Russian control, 
something even the Moldovan 
government doesn’t have to do in 
Transdniestria.

But it does give Ukraine clarity 
about exactly what its challenges 
are and at least potentially time 
to carry out the kind of funda-
mental reforms needed to inte-
grate into Europe, reforms that, 
if successful, would constitute a 
historic breakthrough and likely 
lead to the genuine reintegration 
of the Donbas and Crimea into 
Ukraine given Russia’s inability 
to do the same.

In a commentary yesterday, 
the Russian analyst argues that 
the basic features of the deal 
were outlined on April 19 in 
Fyodor Lukyanov’s “Moscow 
Times” article entitled “Putin 
Wants Peaceful Coexistence with 
the West,” the authoritative 
nature of which was underscored 

by its appearance in “Rossiiskaya 
gazeta” the next day. 

That article made two key 
points: First, it asserted 
that “For the authorities to main-
tain the strong anti-Western sen-
timent they have manufactured, 
they must now take the conflict 
to the next level, and that is dan-

gerous and extremely expen-
sive.” And second, it added 
that “Turning back is impossible. 
The Crimean decision is irrevers-
ible, without putting the entire 
political model at risk. Any back-
tracking on support for eastern 
Ukraine would lead to serious 
political repercussions at home 

and would generally be perceived 
as a clear defeat for the Kremlin.”

The “tone” of that article, 
Piontkovsky points out, was 
“exclusively businesslike. There 
was no demagogy about an anti-
Russian conspiracy” or anything 
the like.

Vēl ir dabūjama
Māras Celles

grāmata

MEITENE NO MEŽAPARKA
Autore spilgti apraksta savas dzīves pirmos 12 gadus –

sešus Mežaparkā, nākamos sešus bēgļu nometnēs Vācijā.
Grāmatu ASV var iegādāties rakstot uz adresi

27 Highland Rd., Boxford, MA 01921
Cena $20, plūs $5 par pasta izdevumiem.
Čeki rakstāmi uz vārda Sarma Liepiņš.

Saņemot šo sēru vēsti, jutos tā, 
kā manis pašas tēvam aizejot. 
(Viņi gan arī bija apmēram viena 
vecuma, un mans tēvs savulaik 
bija mācījies pie Gundara tēva 
Ata Ķeniņa). Gundars kopš pir-
mās mūsu pazīšanās dienas uz -
ņēmās mana aizbildņa un sko lo-
tāja pienākumus (kā visi tēvi ģi -
menē). Uz šādu rīcību viņu droši 
vien pamudināja pirmais nemal-
dīgais iespaids – cik ļoti es, „pa -
domju produkts”, biju naiva un 
iespējās ierobežota. Protams, pati 
neapzinoties, vēlāk palīdzēju vi -
ņam iepazīt, saprast un novērtēt 
zudušās dzimtenes ikdienu. Tā  dē-
 jādi mēs viens otru papildinājām.

Ar profesoru iepazinos t.s. „juku 
laikos” jeb brīdī, kad LPSR pa  ma-
zām veidojās par Latvijas Repub-
liku. Ar sarkanbaltsarkanajiem ka -
rogiem pa krastmalu jau bijām 
izstaigājušies, dziesmas Meža-
parka estrādē izdziedājuši, vaja-
dzēja beidzot domāt par izdzīvo-
šanu. Diemžēl tur mums nebija 
ne prāta, ne pieredzes, ne pat 
teorētisku sapņu. 

Tāpēc biju vairāk nekā priecīga, 
kad man kā Latvijā populārā pre  -
ses izdevuma „Padomju Jaunatne” 
žurnālistei radās izdevība iepa-
zīties ar pirmajiem intelektuā la-
jiem vēstnešiem šai jomā: 1989. 
gadā dzimtenē viesojās ASV pro-
fesori Gundars Ķeniņš-Kings, Li -
gita Krūmkalne un Juris Vīks niņš, lai 
vadītu seminārus biznesa va  dībā. 
(Vēlāk šis brauciens izvērtās par 
pirmās Biznesa augstskolas izvei do -
šanu Baltijā, kas bija gan viņu ie  ce-
 re, gan izpildījums. Gods kam gods, 
šobrīd tā ir kļuvusi par starptau-
tiska mēroga izglītības centru.) 

Profesors Ķeniņš lekciju toreiz 
sāka ar negaidīti asu vērtējumu: 
„Latvijā stipri iesakņojusies vēl me 
cītīgi ražot, rūpes par saimnie-
ciskās dzīves tirdzniecības un pat 
finanču funkcijām atstājot citiem. 
Šāda attieksme nav saistāma ar 
principiem un praksi, kas valda 

 Gundars Ķeniņš Kings (1926.19.IV Rīgā – 2015. 16.V 
ASV, Takomā), dzejnieku Ata Ķeniņa un Austras Dāles dēls, 
starptautiski pazīstams ekonomists, (Ph. D., Dr.h.c., Dr. 
Habil. oec.), iecienīts padomnieks uzņēmumu vadībā un 
sabiedriskās lietās. Savu aktīvo mūžu pavadījis ASV saim-
nieciskos un zinātnes centros, tomēr ne mazums laika un 
enerģijas veltījis okupētās Latvijas ekonomikas pētījumiem. 
Profesora spalvai pieder daudzi analītiski raksti Latvijas 
presē, kā arī neskaitāmas zinātniskas publikācijas ASV, 
Igaunijā, Francijā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Vācijā un 
Zviedrijā. Atmodas laikā organizējis ASV Ārlietu ministrijas 
atbalstītus pirmos Baltijas valstu studentu braucienus uz 
Amerikas augstskolām, vadījis mācībspēku apmācības Rīgā 
un Losandželosā, tautiešus dzimtenē rosinājis intensīvai 
pētniecībai un akadēmiskai apmaiņai starptautiskā mērogā. 
RTU goda doktors (1991), Spīdolas balva (1999), PBLA 
balva (2005.), Triju Zvaigžņu ordenis (2006).

uz tirgu orientētā saimniecībā!” 
Neslēpšu, ka daļai mūsu lasītāju 

Ķeniņa spriedumi nereti likās 
pārāk nesaudzīgi. Arī tāpēc, ka 
viņš aizstāvēja tā laika valdības 
panaceju – šoka terapiju, kas pa  -
matos sagrāva visu mūsu kaut 
nepareizo, bet tomēr progno zē-
jamo iepriekšējo dzīvi...

„Latvijas saimniecisko attīstību 
kavē nepatika formulēt jaunas 
stratēģijas un taktiskos plānus, lai 
izmantotu jaunas iespējas; sa  mē  rā 
zemais kapitāla līmenis un bīs-
tami liela paļaušanās uz ārzemju 
palīdzību; pasīva un pesimistiska 
provinciāla, ja ne pagasta līmeņa, 
attieksme pret visu jauno un 
svešo,” šis jau ir citāts no Latvijā 
izdotās profesora grāmatas „Ame-
  rikas pieredze uzņēmumu vadībā”.

Lieki teikt, ka tās sagatavošanu, 
pēc autora piedāvājuma, uzņē mos 
es. Tieši pateicoties viņam, arī pie-
 vērsos uzņēmējdarbībai – nodi-
binot nelielu lietišķās literātūras 
grāmatu apgādu. Skaidrs, ka 
Gundars bija mans pastāvīgais 
un lasītāju iecienītākais autors! 
Pavisam izdevām piecus apjo mī-
gus pētījumus: 

„Roku rokā jeb ātrāk, augstāk 
un stiprāk!”, ”Amerikas pieredze 
uzņēmumu vadībā”, „Saimnie cis-
kie apsvērumi Latvijas tālākai 
izaugsmei”, ”Raksti veiksmīgiem 
cilvēkiem” un „Krīzes laika ko  men-
tāri”. Nebija grūti pamanīt, ka pē -
dējās divas viņš rakstīja tieši iz -
glītotiem jauniem cilvēkiem, kuri 
tās arī labprāt pirka un lasīja. Kā 
jau mācībspēkam, izglītība bija 
viņa interešu virsotnē: „... Lai 
labi kalpotu tirgus prasībām, iz -
glītības sistēmai jābūt dažāda 
rakstura, ieskaitot lielas un ma  zas, 
privātas un valsts kolledžas un 
augstskolas. Tas nepieciešams tā -
pēc, ka technoloģija un tirgus pra-
sības strauji mainās, bet nākotne 
nav precīzi prognozējama. Nā -
kotne pieder tiem jauniešiem, kas 
savu izglītību un pieredzi ir pa 

daļai ieguvuši gan Latvijā, gan ār -
zemēs. Viņu sasniegumus rakstu ro 
skaidri uzņēmuma mērķi, kas 
palīdz izcelties citu vidū, kvalitāte, 
kas veido firmas reputāciju, kā 
arī progresīvi zemas izmaksas.”

Šai sakarā atceros, ka profesors 
nebeidza lielīt latviešu sievietes, 
kas visos laikos cenšoties nodro-
šināt saviem bērniem labu izglī-
tību. Un brīdināja (kāda nelaba 
priekšnojauta!) no viegla ceļa gā -
jēju jeb ”gultiņu klājēju” dzīves, 
ko kārotajās ārzemēs spēs iegūt 
neizglītoti un paslinkākas dabas 
iebraucēji. 

Gundars zināja, ko saka, jo emi-
granta sūro dzīvi bija izbaudījis 
līdz mielēm. Piemēram, pēc kaŗa 
ierodoties Amerikā ar Vācijas 
augst skolas diplomu kabatā, vi -
ņam krietnu laiku nācies pelnīt 
iztiku ar trauku mazgāšanu res-
torānā. Vēlāk viņš to pieplusoja 
kā paša iegūtu vērtīgu pieredzi. 
Tomēr arvien uzsvēra, ka stingro 
pamatu savam raksturam, uzska-
tiem un dzīves gājumam saņēmis 
no savas ģimenes: 

„Mana māte Austra Dāle, vēs-

tures skolotāja, dzejniece un sa -
biedriska darbiniece, mani piera-
dināja strādāt ātri, labi un rūpīgi, 
dzīvot saimnieciski. No sava tēva 
Ata Ķeniņa, skolotāja, rakstnieka 
un Latvijas valstsvīra, es mācījos 
mīlēt latviešu tautu, Latvijas dabu 
un Latvijas valsti. Viņš centās mani 
audzināt patstāvīgu, ar izteiktu 
pienākuma apziņu. Tēvs bija tas, 
kurš mani iepazīstināja ar inter-
nacionālo attiecību būtību, bet 
māte – ar literātūru... Tā es iepazi-
nos ar latviešu un svešzemju lite-
rātūru dziļumā. Tolaik arvien pla-
šāki pavērās mani intelektuālie ap -
vāršņi. Tā jau pieminētā dualitāte, 
kas, no vienas puses, saistīta ar lat-
 viešu uzskatiem un dzīves ziņu, 
bet, no otras puses, ar skatījumu 
uz laikmetu nomaiņu šodien, ir 
bagātinājusi visus manus darbus. 
Latvijā iegūtais lieti noderēja Ame-
 rikā; Amerikā uzkrātā pieredze un 
zināšanas visvairāk ir noderējušas 
pēdējos, ar Latviju saistītos darbos.”

Savam pēdējam darbam mūsu 
apgādā – kopīgi ar kolēģi Inesi 
Spīču (Informācijas sistēmu me -
nedžmenta augstskolas asociētā 

profesore, Dr.oec.) veidotajam 
rakstu krājumam „Uzņēmēj dar-
bības vides pārvaldība” Gundars 
pielika punktu šopavasar: „Mēs 
cenšamies sniegt plašāku ieskatu 
par ļoti dažādām, mērķtiecīgām 
saimnieciska rakstura organizā ci-
jām un to vadības un adminis trā -
cijas darbu. Tas katram ir citā dāks, 
bet mēs gribam plašāk stāstīt par 
to svarīgo, kas Latvijā līdz šim ir 
mazāk pārdomāts, dzirdēts, pār-
runāts un aprakstīts... Ceram, ka 
šie paraugi būs noderīgi tālākiem 
pozitīvu piemēru meklējumiem 
un salīdzinājumiem!” 

Nu manuskripts ir gatavs dru kā -
šanai. Sāpīgi apzināties, ka autors 
pats savu pēdējo grāmatu vairs 
neredzēs... Apsolu to nodot viņa 
abiem bērniem, kas solījuši at -
braukt vasarā uz tēva dzimteni.

Dziļā līdzjūtībā visiem, kas 
Gundaru Ķeniņu Kingu mīl, 
ciena un atceras

LIGITA LIEPA,
žurnāliste,

grāmatu izdevēja (Latvijā)
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 „Lai sasniegtu brīvību, kaut kas jādara 
citādi, nekā dara pārējie”

Atvadoties no Džeimsa Krogzemja (09.12.1925.–18.05. 2015.)
18. maija vēlā vakarā pienāk 

ziņa, ka savā pēdējā ceļojumā 
devies viens no Krogzemju dzim-
tas „savādajiem putniem” – pa -
saules braucējs un dzīves māk-
slinieks Džeimss Krogzemis. 

Pirmās ziņas par „radinieku 
no Parīzes” izdzirdu 1991. gadā, 
kad, mācoties Stokholmā, saņē-
mu telefona zvanu no vecākiem 
Rīgā, kuŗus Džeimss sameklējis 
pēc Krogzemju uzvārda telefonu 
grāmatā. Seko radu tikšanās Rī -
gā, tad Rozēnos – Džeimsa tēva 
dzimtajā pusē, kā arī Krogzemju 
dzimtas saietos toreiz vēl atvērtajā 
Ausekļa mūzejā – Ungurpils 
„Sīpolos”. Kaut, pēc Krogzemju 
dzimtas koka spriežot, tuvi radi 
neesam, mūsu dzīves ceļi it kā 
neviļus krustojušies lielākos un 
mazākos kultūras notikumos, ne -
steidzīgās sarunās pie vīna glāzes, 
gadu gaitā veidojot tuvāku pa  zī-
šanos, ko varētu dēvēt par drau-
dzību. Džeimsa curriculum vitae 
uzrakstīt būtu grūti, jo par savas 
dzīves detaļām viņš runāja ne -
labprāt. Vieglāk izcelt viņa per-
sonības spilgtākās iezīmes, atslē-
gas vārdus, zem kuŗiem droši 
parakstītos tuvāki un tālāki radi 
un draugi. 

Zinātkāre un dzīves enerģija, 
mobilizēšanās mērķa sasnieg ša-
nai. Par to liecina gan ASV uni-
versitātēs iegūtie trīs akadēmiskie 
gradi – ķīmijā, biznesa vadībā un 
ģeografijā, tur aizstāvēta arī dok-
tora disertācija; gan vairāku valo-
du, pasaules vēstures un kultūru 
zināšanas, kas tiek pastāvīgi pa -
pildinātas, lasot un ceļojot visa 
mūža gaŗumā. Zināšanu vērtī-
bas apziņa un vēlme atbalstīt ta -
lantīgus Latvijas jauniešus viņu 

ceļā uz izglītību rosina Džeimsu 
kļūt par vienu no Vītolu fonda 
ziedotājiem. 

Alkas pēc gara brīvības un 
drosme pieņemt radikālus lēmu-

miem, 90. gados kļūstot arī par 
atjaunotās Latvijas tūristu iecie-
nītu apskates objektu. 2000. gadā 
„Klaidonis” tiek pārdots, lai sāktu 
atkal jaunu dzīves ceļojumu cik-

jums ceļojumu piezīmēm – koši 
krāsaini teksti, izzīmēti uz au  dek-
la, papīra loksnītēm vai palmu 
lapām, kas nu kuŗā brīdī pie ro -
kas. Jāatzīst, ka modernista-au -
todidakta (tā Džeimsu intervijā 
saukusi žurnāliste Ieva Puķe) 
mājās, ceļojumu suvenīru un fo -
tografiju ielenkumā, šīs gleznas 
nereti izskatās pārliecinošāk nekā 
uz izstāžu zāļu baltajām sienām. 
Arī Džeimsa sarakstītās grāmatas 
ir viņa ceļojumi pasaulē un sevī. 
Teksts tajās plūst brīvi kā saruna, 
dialogs ar sevi, kuŗā šaubās un 
pretrunās, ieguvumos un zaudē-
jumos atklājas viņa „brīvā cil vē-
ka” dzīves filozofija.

Dzimtās puses mīlestība. Brā-
lēna Arvīda un viņa dēla Aināra 
mājās Rozēnos, gleznainās Sala-
cas upes krastā, Džeimss viesojas 
ik gadu, kopš atgriezies dzimtenē. 
Atmiņu „bildēs” redzu viņu pazū-
dam piekrastes taku gaŗajā zālē, 
peldamies mirdzoši brūnajā Sa -
lacas straumē, aizbraucot klusi 
pamājam ar roku bērnības zemei. 
Mīļa vieta Latvijā Džeimsam ir 
tuvinieku Gitas un Valda lauku 
mājas Vecumniekos, kur no rīta 
pie tējas krūzes tiek izlikts pas-
janss, bet gaišajos vasaras vakaros 
risinās sarunas un strīdi par po -
lītiku. Šeit viņš ir „saules vecītis” 
– gaismas un ziedu mīlētājs, ve -
caistēvs Vilcānu bērniem Vinitai 
un Helmutam. Pārcelšanās uz 
dzīvi Latvijā iezīmē radikālu 
pagriezienu Džeimsa personībā  
– no „pasaules pilsoņa” uz Lat-
vijas dabas un kultūras cienītāju 
un apbrīnotāju.

Un visbeidzot, Džeimss bija 
dzīves mākslinieks vārda plašākajā 
nozīmē. Viņš prata atrast un iz -

baudīt jaunas vietas, satikšanās, 
noskaņas. Par to liecina reiz ie  pa-
zīto draugu vēstules no visām pa -
saules malām. Kādā atklātnē no 
Taizemes 2008. gadā Džeimss rak -
sta: „Rītos mani modina viļņu 
šalkas. Šeit nav ikdienas steigas, 
runu par ekonomisko krizi, un, 
kad pasūtu kokteili, to atnes ro -
tātu ar burvīgu orchideju. Urrā!” 
Džeimss atteicās gremzties par 
pagātni un baidīties par nākotni. 
Viņam nepatika kapu apmek lē-
jumi un runas par nāvi. Tāpēc 
viņa raksturam un nemiera ga  ram, 
kaut tagad rimušam, nepiestāv 
ierasti rēnās atvadu dzejas rindas. 
Drīzāk tāds trauksmains frag-
ments no Rūtas Skujiņas dzejoļa:
Es negribu kapu, es negribu ļaut,
lai mani aprok uz mūžu – 
mans aero gaisā celsies šonakt
un zemei es pazudis būšu.
Mans aero celsies. Mans aero skries
pret zvaigžņu pasauli siltu,
jūs gaidīsit velti, jums neredzēt
To atpakaļ zemē viltu.

Bon voyage, Džeims! 

Baiba Krogzeme-Mosgorda 
līdz ar radiem un draugiem:

Krogzemju ģimeni, Vilcānu ģi -
meni, Juri Lorencu, Gvido Kaljo, 
Juri Ošleju, Gunti Bren cānu, 
Kristīni Delli, Olgu Frei bergu, 
Armandu Staprānu no Kalifor-
nijas, Rutu Zundi no ASV, Juri 
Bergu no Parīzes, Džonu un Fran-
 cisu Džeksoniem no Lon donas, 
Georgu Thars no Stok holmas, 
Nilu Mosgordu no Dā  nijas, Udo 
Boeck no Frankfur tes, Eriku un 
Patrīciju Frid ma ņiem no Adelai-
des un daudziem citiem.

mus tās sasniegšanai. Pagājušā 
gadsimta astoņdesmito gadu sā -
kumā Džeimss sarauj saites ar 
dzīvi un darbu Kalifornijā. No -
pērk holandiešu baržu, kuŗu 
zīmīgi nosauc par „Klaidoni” un 
noenkuro Sēnas upē Parīzē, ne -
tālu no Luvras. Divdesmit gadus 
„Klaidonis” ir viņa un draudze-
nes Diānas mājas, izejas punkts 
kopīgajiem pasaules apceļoju-

lu. Vēlāk, grāmatā „Parīzes klai-
donis sešos kontinentos” Džeimss 
rakstīs: „Savus dzīves cēlienus 
nav iespējams atkārtot, un tas arī 
nemaz nav vajadzīgs.”

Radošums, gara atjaunotne. 
Vienā no pirmajām mūsu tik-
šanās reizēm Džeimss jautā: „Vai 
tu dari ko radošu?” Seko iepazī-
šanās ar viņa gleznām, kas ta -
pušas lielākoties kā papildinā-

In fact, with this article, Moscow 
took responsibility for ginning up 
“the anti-Western hysteria,” even 
as it indicated that it wasn’t ready 
or able to take the conflict to “the 
next level of escalation.”

But at the same time, the 
Russian analyst notes, the article 
sent a clear signal that “there 
could not be any discussion about 
the return of Crimea or the weak-
ening of the Russian presence in 
separatist territories, above all for 
internal considerations.” Were 
those points to be raised, there 
would be “a serious political cri-
sis” in Russia itself.

Such “a shocking recognition of 
the failure of the ‘Novorossiya’ proj-
ect and at the same time a demand 
for recognition of the results of the 
expansion already achieved” might 
seem too much for the market to 
bear. But Putin very correctly read 
his opposite numbers in the con-
temporary West.

If Western leaders were like the 
figures presented by Kremlin 
propaganda, such an exchange 
would have been unthinkable. 

But neither European leaders 
nor American ones want to have 
anything disturb them for long, 
Piontkovsky says; and conse-
quently they will do whatever 
they can to end tensions, declare 
a settlement, and go back to 
business as usual.

The April ’Putin wants’ memo-
randum offered them just such an 
opportunity: Putin as it were 
agreed not to go further. The West 
can declare its victory achieved by 
peaceful diplomacy. And in one 
sense, the West did get a victory: 
Putin will not move into the 
Baltics in the near future, some-
thing which NATO would have to 
respond to or cease to exist.

Not surprisingly, the Western 
governments jumped at the 
opportunity the Kremlin pre-
sented them with. Berlin began 
putting pressure on Kyiv to 
accept Putin’s fundamentally dis-
honest interpretation of the 
Minsk accords, and US Secretary 
of State John Kerry hurried to 
meet Putin in Sochi.

It is important to understand 
what these moves mean and 

what they don’t. They clearly fol-
low Putin’s script, but they don’t 
mean that the West has decided 
to throw over Ukraine or simply 
leave it to its own devices. 
Ukraine has enough force of its 
own to be a serious player, and 
the West has made clear that if 
Putin launches a new invasion, 
the West will oppose him.

This set of moves defines the 
real foreign policy context in 
which in the coming years, the 
Ukrainian state must struggle for 
its existence, and consequently, 
in the relations of Ukraine with 
the West there must be all possi-
ble clarity, with Kyiv fully under-
standing what the West will and 
won’t do.

Piontkovsky says that the West 
will not return to Ukraine the 
territories it has lost as a result of 
Russian aggression, but the West 
is prepared to react to a further 
Russian escalation with harsh 
political and economic measures, 
including an expansion of arms 
shipments. That is a large part of 
the reason Moscow has made 
the concessions it has made.

These are the product not so 
much of its fears of Western reac-
tion, the Russian commentator 
continues, but above all because 
the resistance of  the Ukrainian 
army would lead to the losses of 
Russian military personnel, 
something that Russian society 
would not accept.

If Kyiv is wise, it will use this 
pause to build up its defense for-
tifications, given that no one can 
guarantee what will take place 
tomorrow in the head of a man 
who is in another reality.  Putin 
will certainly continue his terror-
ist and diversionary activity on 
the territory of all of Ukraine. 
But Kyiv will be able to cope 
given the lack of support for 
Moscow in most places.

The illusion of the preservation 
of the territorial integrity of 
Ukraine (without Crimea, it 
would seem) is what Putin wants 
to use to put additional pressure 
on Kyiv. For a long time, Ukraine 
was frightened by the idea that it 
would face a second Transdniestria, 
but what it faces now is worse: it 
has to pay to support people on 

territories it doesn’t control.
The Minsk agreements don’t 

contain all the things Putin says, 
Piointkovsky says. The only provi-
sion of the Minsk accords which 
really can be realized is the delim-
itation of Russian and Ukrainian 
forces and a ceasefire. Ukraine 
must insist that its Western part-
ners recognize that reality.

But what is most important, 
the Russian analyst says, is that 
Ukraine uses the coming months 
and years to demonstrate to all 
its citizens, including those who 
are temporarily occupied territo-
ries, the undoubted and con-
vincing success of economic and 
political reforms which will lead 
to the establishment of a con-
temporary European state.

If Kyiv does so, Piontkovsky 
concludes, this will be an event 
of enormous historical impor-
tance for Ukraine, for Russia, for 
Europe and for the entire post-
Soviet space, an event whose 
inevitable and natural result will 
be the return to Ukraine of ter-
ritories, traitorously taken away 
by the Russian authorities.

West Caving in on Crimea But Kyiv Can Ultimately
Get It Back, Piontkovsky Says

PAUL GOBLE
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
Latvijas himnas autoram 
Baumaņu Kārlim – 180

Pirms 180 gadiem Limbažu no -
   vada Viļķenes pagastā pasaulē 
nā ca Latvijas Republikas himnas 
autors Baumaņu Kārlis. Par godu 
viņa nozīmīgajam veikumam rei-
 zi piecos gados viņa dzimtajā no   -
vadā tiek rīkoti īpaši atceres un 
godināšanas sarīkojumi. 

Baumaņu Kārļa piemiņas zīme 
Rīgā, Viesturdārzā

23. maijā Viļķenē vienkopus 
pul cējās Latvijas koŗi īpašā goda 
gājienā un koncertā “Un tauta 
dziesmu godā cels”. Nobeigumā 
visi vienojās kopīgā tautas lūg - 
s nā “Dievs, svētī Latviju!”. Latvijas 
valsts spēcīgākā simbola – him-
nas “Dievs, svētī Latviju!” autora 
Baumaņu Kārļa mūža devums ir 
līdzdalība latviešu tautas nacio -
nā  lās pašapziņas vairošanā, aktī-
va rosīšanās sava laika sabiedris-
kajā un kultūras dzīvē, līdzdarbī-
ba jaun latviešu kustībā, pirmo 
Dziesmu svētku organizēšanā un 
pirmo latviešu oriģināldziesmu 
sacerēšanā. 

***
Austrumu partnerības galotņu 

apspriede (samits)
Rīgā 22. maijā Latvijas prezi  -

dentūras ES Padomē ietvaros 
bei  dzās 4. Austrumu partnerības 
(AP) Rīgas galotņu apspriede 
(sa   mits) – ES valstu un vadītāju 
un sešu partneŗvalstu augsta lī -
meņa sanāksme. Tā paredz par 
vēl ciešāku ES sadarbību ar Ar   -
mēniju, Azerbaidžānu, Baltkrie -
viju, Gruziju, Moldovu un Uk   rai-
 nu. Ministru prezidente Laim do-
 ta Straujuma uzsvēra, ka “Rīgas 
samits apliecināja ES vēlmi un 
ga   tavību turpināt veidot stratē  -
ģis  ki nozīmīgas attiecības ar 
Aust rumu partnerības valstīm”.

Austrumu partnerības galotņu 
apspriedes dalībnieki // Foto: 
Valsts kanceleja

“ES dalībvalstis ar vislielāko no   -
pietnību veido dialogu ar katru 
no Austrumu partnerības val  - 
s tīm, ņemot vērā katras valsts 
spe   cifiku un deklarētas vēlmes 
sa  darbībā ar ES.”

Ministru prezidente atzinīgi 
novērtē to, ka Rīgas samita dekla-
 rācijā uzsvērts ES atbalsts visu 
Austrumu partnerības valstu ter-
 ritoriālajai integritātei, neatkarī-
bai un suverēnitātei. Pēc Minis - 
t ru prezidentes teiktā, ļoti būtisks 
fak   tors līdztekus polītisko attie  cī-
  bu ietvaram ir ekonomisko, tirdz-
niecības un cilvēku kontaktu un 
sadarbības veicināšanai. “Noteikti 

Rīgas samits ir vērtējams kā sva -
rīgs notikums Latvijas un Eiropas 
notikumu kartē. Esmu pārlieci -
nāta, ka samitā pārrunātais iezī -
mēs AP polītikas attīstības virzie-
nus tuvākajiem gadiem, sekmē -
jot stabilitātes, drošības, labklā -
jības un demokratijas nostipri  -
nā šanos AP reģionā.”

Ministru prezidente atzinīgi no -
  vērtēja bezvīzu režīmu ar vienu 
no partnervalstīm – Moldovu, kā 
arī apsveica Gruziju un Ukrainu 
ar aktīvu darbu pie prasību izpil -
des, lai jau gada beigās EK varētu 
sniegt pozitīvu vērtējumu un tad 
varētu pieņemt lēmumu par bez-
 vīzu režīmu. Latvijas valdības va -
 dītāja uzsvēra, ka “šajās dienās 
Lat vijas galvaspilsētā Rīgā vieso-
jās ne tikai ES valstu un valdību 
vadītāji, bet arī Austrumu part -
nerības valstu NVO un pilsonis-
kās sabiedrības pārstāvji, plašsa -
ziņas līdzekļi un uzņēmēji. Dis -
kusijām un daudzu līmeņu sa  -
ru n  ām bagātās dienas, visi šie cil -
vēku kontakti ir milzīgs iegul  dī -
jums Eiropas un Austrumu part-
nerības valstu tautu nākotnē un 
cilvēku labklājībā.”

“Rīgas samits skaidri parādīja,” 
sacīja L. Straujuma, ka “virzāmies 
uz arvien lielāku mobilitāti, re -
formu un cilvēku kontaktu vei -
cināšanu, institūciju un labas 
pār  valdības stiprināšanu, ekono-
misko sadarbību, reģionālās in  -
fra    struktūras attīstību. Asociāci-
jas līgumu nozīme tālākā refor-
mu procesā ar Gruziju, Moldovu, 
Ukrainu, vienošanās par jaunu 
div  pusējo līguma ietvaru ar Ar  -
mēniju, plānotais darbs pie jau-
na, padziļināta līguma ar Azer -
baidžānu un attiecību aktivizē-
šana ar Baltkrieviju apliecina – 
stabili un strauji virzāmies uz 
priekšu savā sadarbībā ar šīm 
valstīm.”

Preses konferences nobeigu -
mā Laimdota Straujuma sacīja: 
“Kopš Viļņas samita sasniegts 
no   zīmīgs progress kā divpusējā, 
tā daudzpusējā jomā. 2015. gada 
22. maijs un Rīgas samits ir jau -
na iespēja mums visiem kopā – 
ES un Austrumu partnerības 
valstīm – radīt apstākļus labākai 
mūsu iedzīvotāju dzīvei. Tas ir 
sadarbības tilts, kas vairo sav  star-
pējo izpratni, kas tuvina cilvē -
kus, kuŗi veicina izaugsmi.”

(Vairāk par konferenci 
K. Streipa rakstā 5. lpp.)

***
Baltijas valstis apbalvo 
24 Francijas kaŗavīrus

Latvijas vēstniece Francijā Sa  -
nita Pavļuta-Deslandes kopā ar 
Lietuvas vēstnieku Dali Čekoli  
un Igaunijas  vēstniecības Fran-
cijā padomnieci Ingrīdu Ameri  
svinīgā ceremonijā pasniedza 
Baltijas gaisa telpas patrulēšanas 
misijas (Baltic Air Policing) me   -
daļas 24 Francijas gaisa spēku 
kaŗavīriem.

Apbalvojumi tika piešķirti par 
Baltijas gaisa telpas patrulēšanu, 
ko šie Francijas gaisa spēku ka  -
ŗavīri pildīja 2014. gadā no gaisa 
spēku bazes Malborkā, Polijas 
ziemeļos. Svinīgā ceremonija no -
  tika Lietuvas vēstniecībā Parīzē. 
Baltijas gaisa telpas patrulēšanas 
misija ir NATO misija Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas 

aizsardzībai, kuŗas ietvaros NATO 
gaisa spēku iznīcinātāji veic pa  -
trulēšanu Baltijas valstu gaisa 
telpā. Pēc Igaunijas Aizsardzības 
spēku, Latvijas Bruņoto spēku un 
Lietuvas Aizsardzības ministrijas 
Saprašanās memoranda tika iz  -
veidota medaļa, kuŗu piešķir par 
veiksmīgu dalību šajā misijā.

***
Militārās mācībās Latvijā 

No 1. līdz 26. jūnijam Igaunijā, 
Latvijā, Lietuvā un Polijā nori -
sināsies militārās mācības Saber 
Strike 2015. Šogad šīs mācības 
uz    ņemošā valsts ir Lietuva. Šīs ir 
apvienotās sauszemes un gaisa 
spēku mācības, kuŗās piedalās 
bruņoto spēku vienības no Lat  vi-
  jas, Igaunijas, Lietuvas, ASV, Po  -
lijas, Lielbritanijas, Somijas, Dā  -
ni  jas, Vācijas, Francijas, Italijas, 
Portugales, Ungārijas, Slovākijas, 
Chorvatijas, Kanādas un Nor vē-
ģijas.

Mācības ir nepieciešamas, lai 
pilnveidotu NATO valstu sav -
star pējo sadarbību, pilnveidotu 
bruņoto spēku vienību spējas 
konvencionālo operāciju veik  ša-
nā, kā arī pilnveidotu aizsardzī-
bas nozares, civīlo valsts un paš -
valdību institūciju sadarbību, 
reālizējot atbilstošu sabiedroto 
militāro vienību uzņemšanu un 
izvietošanu valsts territorijā.

***
Krievijas domes priekšsēdis 

par Baltijas valstīm
LTV raidījuma de facto žur - 

nā  liste Olga Dragiļeva intervēja 
Krie vijas domes priekšsēdi Ser-
geju Nariškinu. Viņam tika jau - 
  t  āts, vai ar Baltijas valstīm var at  -
kārtoties “Krimas scenārijs”. Na  -
riškina atbilde bija noraidoša:  
“Ar Baltijas valstīm nenotiks ne  -
kas līdzīgs “Krimas scenārijam.”

Sergejs Nariškins

“Baltijas valstis ir patstāvīgas, 
suverēnas, neatkarīgas valstis.   
Un mēs, Krievija, vēlētos ar tām 
atjaunot dialogu un normālas 
attiecības.” Sarunā Nariškins no  -
rādīja, ka Latvijas un Krievijas 
attiecību uzlabošanai Latvijai jā  -
atrisina nepilsoņu jautājums un 
jāpārtrauc “nacisma glorificē   ša -
na”. Uz jautājumu par to, kādiem 
soļiem būtu gatava Krievija, Na  -
riškins atbildēja, ka tā vienmēr ir 
gatava dialogam.

***
Berlīnes Vācu operā ovācijas 
LNO viesizrādei “Valentīna”
19. maijā Berlīnes Vācu operā 

(Deutsche Oper Berlin) Latvijas 
prezidentūras ES Padomē kul  -
tūras programmas ietvaros no    ri-
sinājās Latvijas Nacionālās operas 
viesizrāde – komponista Artūra 
Maskata opera “Valentīna”.

Šis bija galvenais Latvijas pre -
zidentūras kultūras prorammas 
projekts Vācijā, kuŗa oficiālais 
pa   trons ir Vācijas federālais ārlie-
tu ministrs Dr. Franks Valters 
Šteinmeiers un Latvijas ārlietu 
mi    nistrs Edgars Rinkēvičs (at   -
tēlā), tādējādi uzsverot izrādes 
polītiski nozīmīgo raksturu gan 
Latvijas – Vācijas divpusējās at  -
tie  cībās, gan pieminot izrādē at  -
ainotos traģiskos vēstures noti-
kumus 70 gadus kopš Otrā pa   -
saules kaŗa beigām Eiropas vēs-
tu res kontekstā.

Latvijas Nacionālās operas vies-
izrāde pulcēja plašu skatītāju lo   -
ku, kuŗu vidū bija Starptautiskās 
Aušvices komitejas, Eiropas no   -
galināto ebrēju fonda, Berlīnes 
Ebrēju mūzeja, Rīgas komitejas, 
kā arī citu holokausta piemiņas 
un izglītības organizāciju pār -
stāv ji, Bundestāga deputāti un 
Ārlietu ministrijas pārstāvji, Iz   -
raēlas Valsts vēstnieks Vācijā un 
citi diplomātiskā korpusa pār  -
stāvji, kā arī žurnālisti, sabied-
riskie darbinieki un latviešu dia -
sporas pārstāvji. Lai koptu holo -
kausta piemiņu arī jauniešu vi -
dū, izrādi apmeklēja arī Heinca-
Berggrīna mūzikas ģimnazijas 
(Heinz-Berggrün-Gymnasium) 
10. klases skolēni. Pēc Latvijas 
ārlietu ministra uzaicinājuma, iz -
rādi apmeklēja Gruzijas ārlietu 
ministre Tamāra Beručašvili.

***
“Sarunas ar Aspaziju” 

Helsinkos
Latvijas prezidentūras ES Pa  -

domē kultūras programmas ie -
tvaros 23. maijā Latvijas vēst   nie -
cība Somijā aicināja visus intere-
sentus uz tikšanos ar Aspaziju un 
rakstniecēm latviešu literārajā 
tradicijā. Par Aspaziju kā sava 
laikmeta balsi un jaunu ideju ne  -
sēju stāstīs literātūrzinātniece 
Zita Kārkla no Latvijas Universi-
tātes. Sarunas notiks latviešu va -

lodā ar tulkojumu somu valo -     
dā. Sarīkojumā tika deklamēta 
Aspazijas dzeja. Lielākā daļa šo 
dzejoļu tulkojumu somu valodā 
līdz šim nav publicēti.

***
Atrasts tulkojumā – 
Rainis un Aspazija

UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija un Latviešu valodas 
aģentūra Rīgā sadarbībā ar Lat -
vijas Republikas Kultūras mi -
nistriju rīko latviešu dzejnieku 
Raiņa un Aspazijas darbu tulko-
jumu konkursu ārvalstu uni  ver-
sitātēs “Atrasts tulkojumā. Rainis 
un Aspazija”. 2015. gads Latvijā ir 
izsludināts par Raiņa un Aspazi-
jas gadu, jo šogad tiek svinēta  abu 
dzejnieku 150. dzimšanas diena.

Konkursā “Atrasts tulkojumā” 
piedalīsies pieci Vašingtonas uni-
 versitātes Baltijas Studiju pro - 
g rammas studenti, kuŗi apgūst 
lat  viešu valodu. Viens no pieciem 
iegūs galveno balvu – samaksātu 
ceļojumu uz Latviju decembrī. 
UNESCO Latvijas Nacionālā ko  -
misija publicēs labākos tulkoju-
mus un dos iespēju visiem ār  -
valstu universitāšu uzvarētājiem 
baudīt īpašu latviešu kultūras 
programmu Latvijas apmeklē-
juma laikā.

Raiņa un Aspazijas darbu tul -
kojumu konkursam izvirzīts 
mērķis – aktuālizēt Raiņa un As  -
pazijas garīgo mantojumu, vei -
dojot jaunus tulkojumus dažā  -
dās pasaules valodās. Iepazīšanās 
ar dzejnieku darbiem rosinās 
jauniešus domāt par jautāju - 
m iem, kas bijuši svarīgi pirms 
100 gadiem un nav zaudējuši sa  -
vu aktuālitāti arī mūsdienās – sie -
vi e   šu līdztiesība, individa spēja 
pa   tstāvīgi domāt, radīt un just, jo, 
Raiņa vārdiem runājot, “pastāvēs, 
kas pārvērtīsies”.

***
Latvija Eirovīzijas dziesmu 

konkursā iegūst 6. vietu
Eirovīzijas dziesmu konkursā 

uzvarēja Zviedrija. Tai tiesības 
nākamgad rīkot populāro kon -
kursu ar dziesmu Heroes atnesa 
dziedātājs Maons Zermeloauvs. 

Pēdējos gados Latvijas mū   zi  - 
  ķ  iem Eirovīzijas fināls bija gājis 
se  cen, taču Aminatai Savadogo 
(attēlā) izdevās pielikt punktu šai 
neveiksmju serijai. Aminata ar 
dziesmu Love Injected ierindojās 
augstajā sestajā vietā.

Latvijas skatītāji pirmo vietu – 
12 punktus – deva Zviedrijai, 
des  mit punktus Krievijai, bet tre-
 šajā vietā ar astoņiem punktiem 
iebalsoja Italiju. Latvijas balsojuma 
rezultātus paziņoja Markus Riva. 
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Karikatūra: Zemgus Zaharāns (Vairāk lasiet 11. lpp.)

certā piedalīsies vairāk nekā 2000 
jaukto un vīru koŗu dziedātāju 
no visas Latvijas, Jelgavas tautas 
deju ansambļi, Jelgavas kameŗor-
ķestris, bungu un dūdu grupa 
“Auļi”, Latvijas Nacionālās operas 
solisti Krišjānis Norvelis, Inga 
Šļubovska un Kristīne Zadovska, 
kā arī Zane Stafecka un Māris 
Ēvalds. Šajos svētkos atskaņos arī 
Latvijas himnu – Baumaņu Kārļa 
“Dievs, svētī Latviju!”, kā arī Jā -
zepa Vītola un Ausekļa teiksmu 
“Beverīnas dziedonis” – dzies-
mas, kas pirmo reizi kopkorī 
izpildītas 1895. gadā IV Vispārē-
jos latviešu Dziesmu un mūzi  -
kas svētkos. 

***
Atjaunots Roberta Mūka mūzejs

Pēc Riebiņu novada pašvaldī-
bas sniegtās informācijas, aprīļa 
beigās   Riebiņu novadā, Galēnos, 
pēc veiktajiem remontdarbiem 
atklāts filozofa un reliģiju pēt  nie-
ka Roberta Mūka mūzejs. 

Sarīkojumā  apmeklētāji iepa -
zi nās ar atjaunotajām mūzeja 
telpām un projekta „Mums nav 
lemts pazust no šī laika un tel pas – 
tikai mainīties” (Mūks) īste  no   ša  -
nas gaitu. Tika atklāta arī māk - 
s linieka Jāņa Seiksta akvareļu un 
keramikas izstāde.

***
Melānijas Vanagas grāmata 

angļu valodā

Rakstnieces Melānijas Vanagas 
pazīstamākā grāmata “Veļupes 
krastā” tagad izdota angļu valo-
dā. Ar Kanadas izdevniecības 
FriesenPress atbalstu darbu izde-
vusi tulkotāja Maruta Voitkus-
Lūkina un tā nosaukums angļu 
valodā ir Suddenly, a Criminal: 
Sixteen Years in Siberia (attēlā).

***
Sandras Kalnietes grāmata 

poļu valodā

Polijas izdevniecībā Znak klajā 
laista Sandras Kalnietes grāma -  
ta “Ar balles kurpēm Sibīrijas 
snieg os”. Poļu valodā to tulkojis 
Mečislavs Godiņs. 

“Ar balles kurpēm Sibīrijas 
sniegos” ir visvairāk tulkotais lat-
 viešu mūsdienu literātūras darbs, 
tas jau iznācis franču, čechu, 
italiešu, vācu, zviedru, flāmu, 
angļu, somu, albāņu, arabu, ja -
pāņu, krievu valodā.
Ziņas sakopojis P. KARLSONS

dokļu jomā Dace Pelēkā ap -
meklēja Lielbritaniju, lai veici-
nātu plašāku informācijas apriti 
starp VID un ārzemēs dzīvojo ša-
jiem tautiešiem un sniegtu infor-
māciju par nodokļiem.

Pēc neoficiāliem datiem, Liel-
britanijā dzīvo aptuveni 150 000 
cilvēku no Latvijas. Uz tikšanos 
ar VID vadību  ieradās  gan tikai  
daži desmiti interesentu. Atnā-
kušie atzinīgi novērtēja VID ini -
ciātīvu, uzdeva jautājumus, pie -
m ēram, vai viņiem nav jāmaksā 
starpība par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli, kas Lielbritanijā ir 
zemāks nekā Latvijā. Bija svarīgi 
arī zināt, kā jāaizpilda gada dek -
larācijas. Sarunās piedalījās arī 
Latvijas vēstnieks Andris Teik -
manis. Iespējams, līdzīga vizīte 
notiks arī Īrijā.   

***
Atceroties Nirnbergas procesu

Latviešu leģionāri cieta no 
Nirnbergas procesa nepilnībām. 
Tā savā pētījumā secinājis Latvi-
jas Kaŗa mūzeja vēsturnieks Val -
dis Kuzmins. Nirnbergas procesa 
laikā tribunāls līdz galam neie  -
dziļinājās sarežģītajā hitleriskā 
režīma militāro vienību sistēmā, 
līdz ar to visi, kas tika ieskaitīti 
Waffen SS rindās, izņemot atse -
višķus gadījumus, tika pasludi-
nāti par kaŗa noziedzniekiem. 
Dažas Waffen SS vienības patie -
šām piedalījās represijās, bet 
da žas bija tikai drošības spēki. 
Tādējādi  no procesa nepilnībām 
cietuši aptuveni  110 000 Latvijas 
pilsoņu. Nirnbergas procesa no  -
lēmumu mūsdienu Krievija ta -
gad  izmanto pret latviešu leģio -
nāriem vērstajā retorikā. 

***
Koris Minjona atzīts par devīto 

labāko sieviešu kori pasaulē
Latvijas Universitātes sieviešu 

koris Minjona atzīts par devīto 
labāko sieviešu kori pasaulē, 
liecina starptautisko koŗu olim-
piadu rīkotāja Interkultur 2015. 
gada aprīlī noteiktie un publicē -
tie starptautiskie koŗu reitingu 
rezultāti. 

Koŗa pārstāvji norāda, ka 2015. 
gads ir Minjonas jubilejas gads, 
kas ieskandināts ar garīgās mū  -
zikas koncertu Rīgas Doma baz -
nīcā 20. maijā. Koris dibināts 
1975. gadā, 1977. gada 5. aprīlī 
korim piešķirts vārds — Minjona, 
kas aizgūts no Johana Volfganga 
Gētes darba “Vilhelma Meistera 
mācību gadi” varones Minjonas.

***
Dižkoncertā svin lielu jubileju

Sestdien, 2015. gada 30. mai -    
jā Jelgavā, Zemgales Olimpiskā 
cent   ra stadionā, notiks dižkon-
certs IV Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un mūzikas svētkiem 
Jelgavā – 120 “Latvieša dziesma 
Jelgavas vārtos”. Jubilejas dižkon -

***
Par Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem
No 6. līdz 12. 

jūlijam Rīgā no   -
tiks XI Latvijas 
skolu jaunatnes 
dziesmu un deju 
svētki, kuros šo -
gad piedalīsies 

rekordliels dalīb nieku skaits – 
37890 dalībnieku. Tas ir lielākais 
dalībnieku skaits Skolu jaunat -
nes dziesmu un deju svētku 
vēsturē, dalībnieku skaita pie -
augums vērojams visās svēt kos 
pārstāvētajās nozarēs.

XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku koncertu 
biļetes maksā no diviem līdz         
20 eiro, tās sāka tirgot sestdien, 
23. maijā, aģentūrai BNS pavēstī-
ja svētku sabiedrisko attiecību 
va    dī   tāja Inga Vasiļjeva. Daudz 
svētku sarīkojumu būs bezmak-
sas. Uz maksas sarīkojumiem lie-
 lākais biļešu daudzums maksā 
divus, četrus un sešus eiro. 20% 
atlaides ir skolēniem un daudz -
bērnu ģimenēm ar 3+Ģimenes 
karti. Svētku dalībniekiem, uz  -
rādot dalībnieka karti, būs iespēja 
vērot nobeiguma  koncertu un tā 
ģenerālmēģinājumu Mežaparka 
Lielajā estrādē. Pirmajā biļešu 
tirdzniecības dienā pārdotas           
24 209 biļetes. Biļetes vairāk nav 
pieejamas uz deju lieluzveduma 
koncertiem un ģenerālmēģinā-
jumu, tautas deju kopu laureātu 
koncertu un mūsdienu dejas 
lielkoncertu 7. jūlijā plkst.19.

***
Swords skoliņai 

dāvina Latvijas karogu
17. maijā LELAB ABC akadē-

mijā Swords skoliņā ciemojās 
Lat vijas vēstnieks Īrijā Gints 
Apals. Vēstnieks  pēc uzrunas 
visiem klātesošajiem – vecākiem, 
skolēniem, skolotājiem – uzdā vi -
nāja dārgāko, kas ir katrai tau -     
tai – valsts karogu (attēlā). 

Tagad Svorda skoliņai būs savs 
Latvijas karogs. Pēc šīs vēsturis-
kās ceremonijas vēstnieks devās 
uz mācību stundām. Šī diena bija 
īpaša arī ar to, ka katra grupiņa 
sveica ar sirsnīgu mazu koncerti-
ņu un mīļām dāvaniņām savas 
māmiņas Māmiņdienā.

***
Kanadas latviešiem 
savs veikals tīmeklī

Grupa Toronto latviešu ir uz  -
sākuši jaunu projektu, izveido - 
jot savu tīmekļa veikalu. Tajā var 
nopirkt Kanadas latviešu ražotas 
lietas (attēlā). 

Tīmekļa veikalu var “atvērt” ar 
www.golatvian.com. 

***
VID ģenerāldirektore 

Lielbritanijā
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 

ģenerāldirektore Ināra Pētersone 
(attēlā)  un viņas vietniece no  -

Par Kalnmeieru nobalsoja 76 
deputāti, Ilze Viņķele (Vienotība) 
balsojumā atturējās, bet Artis 
Rasmanis (ZZS) un Juris Viļums 
(LRA) bija sēdē, bet nenobalsoja. 
Lēmums par Kalnmeiera at  kār - 
t o   tu iecelšanu amatā stāsies spēkā 
12. jūlijā, jo iepriekšējā apstipri -
nāšanas reizē viņš amatā tika 
iecelts līdz 11. jūlijam.

***
Konkurss par diasporas TV 

raidījumu veidošanu 

Nacionālā elektronisko plaš  sa -
ziņas līdzekļu padome (NEPLP) 
21. maija sēdē apstiprināja kon -
kursa par “Televīzijas sižetu un 
rai   dījumu veidošanu par diaspo-
ras tematiku 2015. gadā” rezul tā -
tus. NEPLP par konkursa uzva-
rē  tāju atzina Īrijas latviešu uzņē  -
muma IMLO Lat-Ireland Ltd 
pie dāvājumu. Konkursu NEPLP 
sadarbībā ar Ārlietu ministriju 
iz  sludināja šā gada 17. aprīlī.

Latvijas skolniece 
starptautiskajā filozofijas 

olimpiadā
Igaunijā, Tartu, notika 23. Starp-

 tautiskā filozofijas olimpiada    
IPO 2015., kuŗā piedalījās ap 200 
skolēnu no 39 valstīm. Olimpia-
das dalībniekiem bija jāraksta fi -
lo zofiska eseja kādā no Eiropas 
valodām – angļu, franču, vācu 
vai spāņu. Šī gada temats bija 
“Domstarpības” (Disagreements). 
Filozofijā domstarpības ir pa   stā -
vīga pārdomu tema – dom star -
pību rašanās un raksturs, dom  -
starpības loģikā, ontoloģijā, ētikā 
un ikdienas dzīvē, to seku no   -
vērtējums un domstarpību risi -
nāšanas stratēģiju meklējumi.

Dārta Paula Šveisberga saņem 
bronzas medaļu

Latviju olimpiadā pārstāvēja 
Rīgas Valsts 1. ģimnazijas skolēni 
Dārta Paula Šveisberga un To -
mass Andersons. Lielu panāku-
mu guva Dārta. Viņa par savu sa   -
cerējumu saņēma bronzas me  -
daļu (skolotāja Signe Mežinska). 

***
Ēriks Kalnmeijers atkārtoti 

amatā
Saeima atbalstīja līdzšinējā ģe   -

nerālprokurora Ērika Kalnme i-
era (attēlā) atkārtotu iecelšanu 
amatā. 
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

FRANKS GORDONS

KĀRLIS STREIPS

Intervijā LTV žurnālistam  Gun-
 daram  Rēderam  viens no izcilā  ka-
  jiem pasaules vēsturniekiem, arī lat-
 viski tulkotā diždarba Blood lands 
(“Asinszemes”) autors Timo   tijs 
Snai   ders  lika saprast, ka Krie vijas 
prezidents Vladimirs Putins  drīzāk  
izjauks (dismantle)  Eiropu,  nekā 
ie       bruktu tajā. Eiropai nevajagot 
iedomāties, ka tās pamat   vēr  tības 
un institūcijas  nevarot tikt sadru  -
pinātas no ārpuses. Krievijas stra  -
tēģiskais mērķis esot  eksportēt sa -
vas problēmas uz citurieni.

Timotija  Snaidera nākamā grā  -
mata  iznākšot š. g.  septembrī. Tās 
nosaukums ir  Black Earth  (“Melnā 
zeme”) un tā veltīta holokaustam tā 
dažādos aspektos. Te jāatgādina,  
ka jau pirms  “Asinszemju” iznāk-
ša nas  Timotijs Snaiders pievērsa 
uzmanību tam, ka holokausta iz  -
pētē, īpaši  rietumvalstīs,  uzmanība 
bija pievērsta galvenokārt Aušvicai 
un citām nāves nometnēm, kur 
žīdus, ieskaitot sievietes un bēr -
nus,  “rūpnieciskā veidā” iznīcināja 
(sma  cēja) gāzes kamerās un līķus  
sadedzināja krematorijās. Diem -
žēl, konstatē  Snaiders, novārtā at   -
stāta Lielvācijas SD Einsatzgruppen 

Pētīt vēsturi, vētīt pagātni
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

darbība neskaitāmos Polijas aust-
rumu novadu, Baltkrievijas, Ukrai-
 nas, Lietuvas, Latvijas  miestos, kur 
žīdus dzina  līdz kaut kur mežma -
lā izraktām bedrēm  un tur nošā -
va. Pilsētu mērogā drausmīgākie 
piemēri ir Rumbula Rīgā un Ba  -
bijara Kijevā. Kopumā šādā veidā 
holokausta ietvaros  tika  iznīcināti 
vairāk nekā puse no holokaustā 
nogalināto kopskaita.. Mani per -
so nīgi visvairāk satrieca  piemiņas 
akmens kādā Baltkrievijas miestā: 
zem septiņžuburu gaismekļa (me   -
noras) attēla – skaitlis 3000 un divi 
vārdi – ZA CHTO? (Par ko?). Tā 
nu bija holokausta  būtība.

Manuprāt, Uldis Neiburgs ob  -
jek   tīvā skatījuma un pētnieciskās 
prasmes ziņā stādāms blakus Ti -
motijam Snaideram, šoreiz Latvi -
jas kontekstā. Viņa rakstu sakopo-
jums “Dievs, Tava zeme deg!” kļuva 
man par rokasgrāmatu un bagā tu 
izziņas avotu. Neiburga intervija 
“Atbrīvošanās”, kas publicēta žur  -
nālā IR, dažu labu lasītāju – “abās 
pusēs” – kaitinājusi, bet viņa argu-
menti ir  visai pārliecinoši.  Patla-
ban viņš turpina darbu pie plašas 
monografijas par Salaspils kon -

cent  rācijas nometni, atspēkojot  
ne   mitīgos pēcpadomju un pro-
krem lisko “atmaskotāju” melus  
par šo nometni.

Toponīmika (zinātne par vietu 
nosaukumiem) arī ir  likteņgaitu 
izpētes komponents.

Mūsdienu Krievijā vismaz divos 
gadījumos situācija ir nenormāla, 
absurda. Ļeņingrada atguvusi savu 
agrāko nosaukumu Sanktpēter  -
burga,  bet tai visapkārt joprojām ir 
Ļeņingradas apgabals. Sverdlovska 
atguvusi savu agrāko nosaukumu 
Jekaterinburga, bet tai visapkārt jo -
projām ir Sverdlovskas apgabals. 
Prātam neaptverami!

Kā zināms, Ukrainas prezidents 
un valdība vispārējas dekomūni -
zācijas ietvaros  paredz atņemt vai-
 rākām pilētam to “boļševizētos” 
no   saukumus. Bet te ir āķis – agrākie 
nosaukumi bieži vien glorificē ca  -
riskās imperijas valdniekus/ces. 
Būs vien jārokas senlaiku  chroni-
kās un jāmeklē autentiskais ukrai -
niskais...

Lielpilsēta Dņepropetrovska no   -
saukta vecā boļševika, ilggadējā 
vadoša partijas funkcionāra Grigo-
 rija Petrovska vārdā, kuŗš  atšķirībā 

no daudziem citiem nomira savā 
gultā un netika nošauts 1937. gadā. 
Taču līdz  1926. gadam tā bija Jeka-
teri noslava  –  par godu  Katrīnai II 
Lielajai, kas  pievienoja Krievijai 
tagadējās Ukrainas dienvidus  ar 
Krimu, ko atņēma tatāriem. Dņep-
 rodzeržinska – liels rūpniecības 
centrs – nosaukta čekas dibinātāja 
Feliksa Dzeržinska vārdā. Par lai-
mi, tā līdz 1936. gadam saucās  Ka -
 mens  kaja – nebūs problēma to pār  -
dēvēt. Ļoti dīvains ir  Kirovo  gradas 
liktenis: savu tagadējo nosaukumu 
tā ieguva 1934. gada beigās pēc 
Sergeja Kirova noslepkavošanas. 
Taču  laikposmā no 1924. līdz 
1934. gadam  tā bija – uzmanību! – 
Zinovjevska, par godu Ļeņina  un 
Trocka līdzgaitniekam,  Komūnis -
tiskās internacionāles (Kominter-
nes)  faktiskajam dibinātājam Gri -
gorijam Zinovjevam – “trakam 
su  n  im un nodevējam”, kā izteicies 
prokurors Višinskis. Un pirms 
1924. gada  tā bija Jeļisavetgrada  – 
Krievijas carienes Elizabetes vārdā. 
Mūsdienu Ukrainai arī šis nosau-
kums neder.

Nobeigumā gribu paust savu 
sašutumu  par  īstu raganu danci  

ap “melno kasti” – Okupācijas mū -
 zeja ēku Strēlnieku  laukumā. Biju  
starp Okupācijas mūzeja izveides 
iniciātoriem,  joprojām esmu Oku-
pācijas mūzeja biedrības loceklis 
(nu drīzāk “emeritēts”) un nevaru 
vien brīnīties – kas  vainas  Okupā-
 cijas mūzeja ēkas baltajai piebūvei 
(turpinājumam) – Nākotnes na - 
m  am (NN), ko projektējis  Gaismas 
pils radītājs Gunārs Birkerts, pa  -
saules mēroga architekts? Nu jau 
gadiem ilgi birokrāti un, jāatzīst, 
nelabvēļi bremzē  šī projekta īsteno-
šanu, un tagad uzradušies tādi, kas 
aicina atstāt mūzeja ēku esošajā 
izskatā vai  pārcelt tās ekspozīciju 
uz Stūra māju. Bet tur jau ir mū  -
zeja ekspozīcija, kas veltīta “šim 
namam un šim laikam”, un tai ir 
pakārtota nozīme, salīdzinot ar 
mūzeja ēku Daugavmalā, pretim 
Rātsnamam, patiesi centrālā vietā, 
kas mūzejam pienākas! Neno gur -
s  tošais Valters Nollendorfs, kam 
Oku    pācijas mūzejs ir sirds  lieta,   
spiests vecumdienās uztraukties 
un kreņķēties šo intrigu dēļ,  aiz 
kuŗām  slēpjas, kā Latvijas Avīzē  
raksta Anda Līce, naids.

Pagājušajā nedēļā Rīgā notika 
galvenais sarīkojums Latvijas 
Eiropas Savienības Padomes pre-
zidentūras laikā, proti,  Austrumu 
partnerības samits jeb galotņu 
konference.  Latvijas galvaspilsētā 
ieradās ap pusotru tūkstoti polīti  -
ķu no ES dalībvalstīm, kā arī no 
sešām valstīm, kuŗas piedalās Aus-
t  rumu partnerības programmā – 
Ukrainas, Baltkrievijas, Gruzijas, 
Moldovas, Azerbaidžānas un Ar  -
mēnijas.

Tiesa, ne visas minētās valstis 
samitā bija pārstāvētas visaugstāka-
 jā līmenī. Baltkrievijas prezidents 
Aleksandrs Lukašenko kādu brīdi 
flirtēja ar domu, ka viņš varētu ie -
rasties Rīgā, jo jau sen viņa pie-
koptās un visnotaļ diktātoriskās 
polītikas dēļ nekur Eiropā (un ci  t ur 
civīlizētajā pasaulē) viņš nav gaidīts 
viesis.  Tiesa, pēdējā laikā Minskas 
vadonis ir uzstājies kā sava veida 
vidutājs starp Rietumiem un Krie  -
viju jautājumā par tās uzsākto kaŗu 
Ukrainā, reiz bilstot, ka acīmre -
dzot viņu tāpēc vairs nevar saukt 
par “Eiropas vienīgo diktātoru”.  
Galu galā cilvēks tomēr nolēma 
palikt mājās.

Savukārt Azerbaidžānas prezi-
dents Ilhams Alijevs sākotnēji tei-
ca, ka ieradīsies Rīgā, bet pēdējā 
mirklī tomēr atteicās, iespējams,  
tāpēc, ka viņš baidās no Rietumu 
pārmetumiem par tomēr pietieka-
mi nopietniem cilvēktiesību pār -
kā pumiem minētajā Kaukaza 
valstī. Arī Alijevs ir gana diktā to-
risks, un varbūt labi vien bija, ka 
viņa valsti Rīgā pārstāvēja zemāka 
līmeņa polītiķi.

Galotņu apspriedes dalībnieku ak -
ceptētajā komūnikē beigās pausts 

Par Austrumu partneŗību
stingrs atbalsts Ukrainai, kārtējo 
reizi nosodot Krimas aneksiju 
(tiesa, Armēnijas un Baltkrievijas 
delegācijām iebilstot pret šo noso-
dījumu) un aicinot Krieviju no  -
drošināt “deeskalāciju un polītisku 
risinājumu”, kā arī norādot uz      
“Uk   rainas neatkarību, suverēnitāti 
un territoriālo neaizskaramību.”  
Dalībnieki aicināja arī nekavējo -
ties izpildīt 2014. gada septembrī 
parakstīto Minskas vienošanos, 
kuŗā starp citu paredzēts, ka līdz   šī 
gada beigām Ukraina atkal pār-
ņems kontroli pār savu robežu, arī 
strīdīgajās “separātistu” territorijās.  
Tāpat delegāti aicināja turpināt 
centienus mierīgā veidā atrisināt 
Kalnu Karabachas konfliktu starp 
Azerbaidžānu un Armēniju, kā arī 
separātisko republiku situāciju 
Moldovas Piedņestrā un Gruzijas 
Dienvidosetijā un Abhāzijā.

Visos minētajos gadījumos, pro -
tams, galvenā un būtībā vienīgā 
problēma ir Krievija.  Minētās trīs 
Gruzijas un Moldovas territorijas 
ir “valstis,” kuŗas atzīst tikai Krie  -
vija un atsevišķas valstiņas pasaulē, 
kas pretojas it kā pārmērīgai glo  -
bālizācijai un ASV “teikšanai”.  Ne -
 viens cits tās neatzīst.

Arī situācija Ukrainā ir Krievi - 
jas radīta un kultivēta. Kremlis tur  -
pina uzturēt mītu, ka Krievijas 
kaŗavīru Ukrainā nav vispār, kaut 
gan visa pasaule zina, ka tie ir ci  -
niski meli. Paši Krievijas zaldāti 
starptautiskām ziņu aģentūrām ir 
stāstījuši par savu rīcību Ukrainā.  
Vairāki Krievijas kaŗaspēka pār -
stāvji sagūstīti, citi krituši.  Maska-
vas meli ir kā uz delnas, lai arī ko 
apgalvotu cars Vladimirs un viņa 
rokaspuiši.

Protams, Krievija nepalika parā -
dā reakciju uz Austrumu partnerī-
bas samitu, attiecībā uz deklarāciju 
par Krimu bilstot, ka “ES kārtējo 
reizi ir noburkšķējusi savu neadek-
vāto pozīciju Krimas jautājumā.  
Dažiem ES dalībvalstu līdeŗiem un 
Briseles pārstāvjiem vēl nāksies 
iemācīties cienīt tautas brīvu izvēli 
un gribu, par ko citos kontekstos 
viņi tik ļoti mīl spriedelēt.” Vēl Krie-
  vijas Ārlietu ministrija paziņoja,    
ka pats Austrumu partnerības pro-
jekts esot “ideoloģizēts ģeopolītisks 
projekts,” kuŗa pamatā esot nekas 
cits kā “antikrieviski kompleksi”.

Krievijas  līdeŗi sakās esam dikti 
reliģiski un ar augstu morāli. Ja tā, 
tad būtu jākonstatē Bībelē teiktais 
par nepatiesas liecības nedošanu, 
nemaz nerunājot par to, ka Jēzus 
runāja par mieru, ne kaŗu.

Taču arī bez Maskavas nepār -
trauktajiem centieniem  iejaukties 
kaimiņvalstu darīšanās minētajās 
Austrumu partnerības valstīs ir 
pietiekami lielas problēmas.  Vis  tā-
lāk ir tikusi Gruzija, kuŗa kādreizē-
jā, gan neviennozīmīgi vērtētā 
Valsts prezidenta Michaila Saakaš-
vili laikā ieviesa nudien nopietnas 
reformas, it īpaši iekšlietās un po  -
licijas jomā.  Citas valstis nav tiku -
š as tik tālu.

Moldovā sociālistu un komūnis-
tu partijām joprojām ir visai liela 
teikšana, lieki teikt, reformu kon-
tekstā tas nav nekas labs. Kā jau 
minēju, Azerbaidžānu pārvalda 
cilvēks ar izteikti  diktātoriskām 
tieksmēm, lai neteiktu vairāk.  Ar -
mēnijas klātbūtne Rīgas samitā 
vispār bija mazliet dīvaina, jo 
Armēnija ir viena no retajām kād -
reizējām PSRS republikām, kuŗas 

ir oficiāli pievienojušās Maskavas 
organizētajai Eirāzijas savienībai.  
Par Baltkrieviju nerunāsim –  jo  -
pro jām tur cietumā atrodas cilvēki, 
kuŗu vienīgais “grēks” bija pēdējās 
Baltkrievijas prezidenta “vēlēšanās” 
bilst pret Lukašenko.

Atliek Ukraina.  Krievijas  uzsāk-
 tais un turpinātais kaŗš ir smags, 
taču arī iekšpolītikas jautājumi 
nevedas tik gludi, kā varētu vēlē-
ties.  Ukraina un Eiropas Savienība 
ir parakstījušas tā saukto  asociā-
cijas līgumu (tāds ir arī Gruzijai un 
Moldovai), taču tā ieviešana pilnā 
apmērā no Kijevas prasa ļoti no  -
zīmīgas reformas, piemēram, sa  -
mazināt valsts lomu tautsaimnie-
cībā un it īpaši samazināt tā dēvē -
to oligarchu kontroli uzņēmējdar-
bī  bas jomā (kas, starp citu, var būt 
savstarpēji izslēdzoši procesi, jo 
kuŗš gan cits varētu pirkt valsts 
uzņēmumus, ja ne bagāti ļaudis?).  
Šī  prasība turklāt var šķist visai iro-
 niska, ja ņemam vērā to, ka Ukrai -
nas Valsts prezidents Petro Poro -
šenko pats ir miljardieris un zinā-
mā mērā arī oligarchs, bet tāda nu 
tā situācija ir.  Vēl ES ir paģērējusi 
energoresursu cenu paaugstinā -   
 ša nu, jo patlaban tie tiek subsidē -     
ti. Lieki teikt, lielāki siltuma vai gā -
zes rēķini drīz vien var izraisīt  
pla  šu sabiedrības neapmierinātību.  
Vieg li nav un arī nebūs.

Pagājušajā nedēļā manā radio-
raidījumā “Septiņas dienas Eiro -
pā” piedalījās divi gados jauni stu-
denti no Ukrainas, abi no Ļvivas, 
kuŗa no kaŗa zonas ir patālu.  
Jaunieši teica, ka Ukrainai nebūtu  
vajadzīga ieroču piegāde no Rie  -
tumiem, taču Rietumiem būtu      
Ki   jeva jāinformē par to, kur ieročus 

var iegādāties pati Ukraina.  Attie -
cībā uz reformām viņi aicināja Rie-
 tumus būt pacietīgiem, jo Ukrainas 
apstākļos reformas var ieviest vien 
solīti pa solītim, piebilstot, ka jau 
tagad valdība un parlaments šādu 
gaitu īstenojot.

Jauniešiem atbildēju: “Jūs abi esat 
gados jauni, jums acis staro, un 
jums ir skaidrs, kas būtu darāms, 
taču “augšā” sēž onkuļi, kuŗi neko 
jaunu negrib iesākt.” Jaunieši pa  -
smaidīja un atbildēja, ka nudien, 
tiem, kuŗi ir pie varas svirām,  
apstākļi var šķist pietiekami ērti,    
lai neko īpaši nemainītu.  Taču viņi 
arī pauda cerību un ticību, ka Uk  -
rainai ir visas iespējas kļūt par nor-
 mālu Eiropas valsti, tostarp – ar 
bez  vīzu līgumu ar Eiropu, Asociā -
cijas līguma pilnu ieviešanu u.tml.

Rīgas samita laikā Latvijas aiz -
ejošais Valsts prezidents Andris 
Bērziņš teica, ka Austrumu part  -
ne ŗ attiecību projekts Latvijai sešu 
mēnešu prezidentūras laikā ir bijis 
starp prioritātēm un tas joprojām 
būs svarīgs.  Tieši tā.  Rietumeiropai 
un pārējai pasaulei tomēr ir jādara 
viss iespējamais, lai palīdzētu Aus -
t  rumu partneŗības valstīm tikt lau-
kā no Krievijas ķetnām.  Droši vien 
Piedņestras, Dienvidosetijas, Ab   -
hāzijas un it īpaši Krimas situācija 
nav ātri atrisināma, taču Rietumi 
minētajām valstīm var palīdzēt 
pirmām kārtām ar padomdevē-
jiem reformu izstrādāšanā un at  -
tie cību veidošanā ar Rietumiem. 

Austrumu partneŗattiecības     
programma, lai arī tā nebūt nav 
perfekta un visām programmas 
dalībvalstīm vienlīdz pieņemama, 
tomēr ir ļoti labs ietvars, kuŗā 
rīkoties un iet uz priekšu. 
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VIKTORS 
HAUSMANIS

Mūsu Rīga dimdējusi dažādos 
laikos un reizēs – gan no kaŗa 
dārdiem, gan pērkona grāvie - 
n  iem, gan no daudzu koŗu dzie  -
dātās dziesmas “Rīga dimd”, kuŗā 
gan uzreiz, jau pašā sākumā iz  -
skan arī jautājums: “Kas to Rīgu 
dimdināja?” Un atbilde ir īsa – 
dimdinātājs bija Dailes teātris, 
kamerzālē izrādot Mārtiņa Zī   ver -
ta lugu “Rīga dimd”. Varu pie -
bilst, ka Dailes teātra kamer zāle 
atrodas nama trešajā stāvā: tur 
nav īpašas skatuves, skatītāji sa  -
sēžas zāles labajā pusē, un viņu 
acu priekšā var noritēt izrādes 
darbība. Šoreiz Rīgas dimdinā -
šanas ierosinātājs bijis Kārlis 
Auškāps, kuŗš, pārlasīdams bie - 
z  os Mārtiņa Zīverta lugu sēju -
mus, apstājies pie vienas, kuŗai 
likts tāds ierosinošs virsraksts – 
“Rīga dimd”. 

Rīgā šī Zīverta luga skatuves 
gaismu līdz šim vēl nebija pie  -
dzīvojusi, tik vien kā tā parādīta 
televīzijas iestudējumā 1990. ga  -
dā. Pirmo reizi luga atdzīvojās 
nevis Rīgā, bet Vācijā, Hanoveras 
pilsētā, kur 1968. gada augustā 
notika Eiropas Latviešu Dzies-
mu svētki un lugu bija iestudē - 
jis autors – Mārtiņš Zīverts. Rīgas 
birģermeistaru Bergenu toreiz 
tēloja A. Vadzemnieks, Bergena 
sieva Katre bija autora dzīves-
biedre Ilze, bet Bendes lomā to -
reiz iejutās vēl gluži jaunais Aust-
 ris Grasis, kurš tagad dzīvo Lat -
vijā un bija ieradies uz “Rīga 

Rīga atkal dimd
dimd” pirmizrādi. Pēc tās reži-
sors Auškāps arī viņu aicināja uz 
skatuves un, aplausiem skanot, 
rokām nu  sadevās divi Bendes – 
Pēteris Liepiņš un Austris Grasis. 
Diemžēl man nav laimējies no  -
skatīties Bostonas Latviešu teāt -
rī iestudēto “Rīga dimd” izrādi, 
zinu tik, ka Bergenu tajā tēloja 
pats lugas režisors Reinis Birz  -
galis, bet izrādē Bergena sieva – 
brašā un enerģijas pārpilnā Kat -
re – bijusi Rasma Birzgale.

Lugas nosaukums Mārtiņam 
Zīvertam pašam tā īsti nepatika, 
bet Hanoveras Dziesmu svētkos 
luga gan pavisam labi iederējās. 
Zīverts grasījās lugas nosauku-
mu mainīt, kādā vēstulē rakstīja, 
ka varbūt vairāk būtu derējis no -
saukums “Rīga dārd”, tomēr lu -
gas nosaukums palika nemai -
nīts. Rīgas dimdēšana nu jau 
patālā pagātnē – 16. gadu simtā, 
kad Rīgā uzliesmoja tā saucamie 
Kalendāra nemieri, kuŗus izrai -
sīja tā saucamā Jaunā jeb Gregora 
kalendāra ieviešana: vieni sacīja – 
jā, labi, otri – nē. Un rīdzinieki 
bija sadalījušies divās pretējās 
nometnēs – vienā bija Rīgas rāte, 
otrā – ģildē apvienojušies amat-
nieki, un cīņas rosme situsi aug-
s   tu vilni. Mārtiņš Zīverts negrasī-
 jās rādīt pašu cīņas procesu, tas 
notiek tur – aiz skatuves –, taču 
atbalsis ienāk arī Rīgas birģer-
meistara Bergena smalkajā na -
mā, un šādās samezglotu pret ru-
nu dienās skaudrāk var atklāties 

dažādu cilvēku patiesie raksturi 
un patiesā būtība.

 Vairākās lugās Zīverts risinā -
jis varas problēmu – tās spēku  
un arī vājumu, un viens no viņa 
izcilākajiem drāmatiskajiem dar-
biem saucas – “Vara”, spēks un 
va  ra likti lugas “Rīga dimd” pa  -
matā. Kā Kungs un pavēlnieks 
šai lugā jūtas birģermeistars      
Ber  gens – viņš var izšķirt cilvēku 
lik   teņus, parādīt, kuŗām galvām 
krist, un skarbi pavēlēt savai 
sievai, bet tad, kad nokļūst ris -
kantā situācijā, gatavs atstāt sie-
vu vienu un laisties lapās, līdz 
nonāk Kaļķu kazemāta nāves 
kambarī, kur gatavs pārģērbties 
sievas drānās, lai izbēgtu no cie -
tuma. Pretmets ir Bergera sieva 
Katre, kas bijusi brīnišķi skaista 
meitene, taču, tāpat kā Silmaču 
Antonija, alkusi tikt pie saimnie-
 ces – pie augstas personas goda, 
tāpēc bez mīlestības izgājusi par 
sievu pie Bergena, ko ikdienā 
necieš, bet, pienākot sarežģītam 
brīdim, dodas Bergenu glābt, jo 
bērnībā viņai mācīts: “..tas, kas 
solīts, ir vairāk nekā akmenī ie -
kalts.” Ja Katre pie altāra devusi 
vīram solījumu, tam viņa paliek 
uzticīga arī briesmu brīdī un, 
riskējot ar dzīvību, vīru nelaimē 
glābj.

Lugā darbojas arī Bende, bet 
kas var būt briesmīgāks par – 
Bendi? Cirst galvu – vienam, ot -
ram, trešajam, tāds nu bija darbs, 
taču briesmu situācijā viņš pa -

līdz Bergenam izglābties. Kāpēc 
tā? Lugas beigās viņš teic, ka 
Ben  dem arī esot sirds, un bries-
mu brīdī ticības brālim jāpalīdz. 
Tā šai “makabrā spēlē” atklājas 
cilvēku dažādās pamatīpašības 
un galvenās cilvēciskās vērtības, 
par ko ikdienas steigā nemaz ne -
iedomājamies. Zīverta luga “Rīga 
dimd” mudina dziļāk ielūkoties 
cilvēkos, kuri šķiet it kā pazīsta-
mi, tomēr – neatklāti. Un Kārlis 
Auškāps noteikti pelna pateicī-
bu, ka izcēlis gaismā šo Zīverta 
lugu, kuŗai gadiem ilgi teātŗi 
metuši līkumu. Piedevām – re  -
žisors izvēlējies visai izdevīgu iz  -
rādes norises vietu – kamerzāli, 
kur aktieri darbojas skatītāju acu 
priekšā un  labi var atklāties viņu 
tēloto raksturu būtība.  Vienkārši 
un visai zīmīgi iekārtota izrādes 
telpa – centrā ir garš galds, pie 
kuŗa Bergers ietur maltīt, bet vē -
lāk, sānis novietots, kalpo par 
Bendes “darba rīku” novietoša-
nas vietu. Telpas iekārtojumu vei  -
dojis scēnografs Kristaps Skul  te, 
bet par vēsturiskajam stilam at  -
bilstošiem tērpiem gādājusi kos-
tīmu māksliniece Ieva Kundzi -
ņa. Izrādes vērtību ceļ tas, ka 16. 
gadu simteņa  notikumi nav pār-
 celti citā laikmetā un vidē, kā tas 
bieži notiek klasikas darbu ie  -
studējumos mūsdienās. Mār  tiņš 
Zīverts gribēja, lai viņa lugām 
neraksta klāt svešu tekstu un lai 
lugu darbība norit tur, kur tā 
iecerēta.

Režisors Kārlis Auškāps ņēmis 
vērā arī Zīverta doto lugas žanra 
apzīmējumu – tā nosaukta par 
“makabru spēli divās ainās”, un 
izrādē manāmi jūtam šos aktie -
ru spēles paņēmienus, kas vai -
rāk liek nojaust, ka dažbrīd spē-
les elementi sāk iemantot teatrā-
lu nokrāsu, īpaši tas sakāms par 
Jura Kalniņa veidoto Bergenu, 
kurā par daudz jūtami teatrāli 
spēles elementi. Pretstats un arī 
paraugs ir Olgas Dreģes tēlotā 
kalpone Madre – vienkārša, tais-
 nīga sieva ar gaišu prātu, un tieši 
viņa prot dot padomu, kā izkul-
ties no sarežģītās situācijas. Pa  -
tiesīgumu ar spēli teicami ap  vie -
no  Pēteris Liepiņš Bendes lomā – 
pieklājīgs, galants, teicams sava 
amata meistars, kurā – dīvainā 
kārtā – nav apdzisusi arī cilvēk-
mīlestības uguns. Brašu, dažbrīd 
pat pārāk skarbu birģermeis ta -
rieni rāda Vita Vārpiņa, un krā  su 
gamma viņas darbā varētu būt 
daudzveidīgāka. Izrādē smaids 
mijas ar skarbu atgādinājumu: 
lugā darbojas cilvēki no vairāku 
gadsimtu tālas pagātnes, taču 
cilvēciskās attiecības un ētiskās 
vērtības šodien ir tādas pašas,      
to atkal atgādina Auškāpa iestu -
dētā luga. Nemaz tik tālu neesam 
aizgājuši, un par to jādomā, Dai-
 les teātrī skatoties Zīverta lugu. 
Tās beigās skan Katres sauciens: 
“Lai Rīga dimd!” Izrādē tā ie -
dimdējās!

Skaistā pavasarīgā 21. aprīļa 
rīta stundā, kad saule jau pakā -
pusies debesīs, vēstot dienas sā  -
kumu, tā apmirdzēja latviešu 
glezniecības granddāmas Ritas 
Valneres ceļu uz Aizsauli. Viņa 
ta   gad ir piepulcējusies nemirstī-
go pulkam, kuŗā jau atrodas tēvs 
gleznotājs Herberts Valners, vīrs 
gleznotājs Eduards Kalniņš, vi  -
ņas studiju biedri no “spēcīgās 
kopas” – gleznotāji Vilis Ozols, 
Boriss Bērziņš, Edgars Iltners, 
Indulis Zariņš, Gunārs Cīlītis un 
daudzi citi kollēgas  tiešā un pār-
nestā nozīmē, kuŗiem viņas dzī -
vē un radošajā darbībā bijusi 
liela loma.

Mākslinieces pēdējais iznā -
ciens sabiedrības priekšā notika 
2011. gadā, kad Rīgas Mākslas 
telpā bi   ja skatāma vērienīga 
viņas darbu izstāde, kas aptvēra 
visu viņas daiļradi – no paša 
sākuma līdz pēdējo gadu dar-
biem, parādot arī jaunības laika 
gleznas, kuŗās atklājās viņas pie-
 tuvošanās ku   b  ismam un eks-
presionismam, kas tikpat kā pla-
šākai sabiedrības  da  ļai nebija 
zināma. Ieraudzītais ve   cākām 
pa  audzēm atgādināja, bet jau  nā-
kām parādīja, cik liela vieta pēc-
kara latviešu mākslā ierādāma 
Ritai Valnerei un cik neordinārs 
ir bijis gleznotājas talants, cik 
plašs bijis viņas inte  rešu un tē -
mu loks un cik mek  lē  joša viņa 
bijusi sava rokraksta daudz vei-

RITA VALNERE
1929. gada 21. septembrī Bēnes pagastā – 2015. gada 21. aprīlī Rīgā

dībā un pasaules skatī juma dzi-
ļumā.

Mākslinieces daiļrades ceļš ne -
kad nav bijis tikai rozēm klāts,   
kā varētu šķist, tas arīdzan bijis 
oļu un asu šķembu nosēts. Tikai 
viņa nobrāztās, asiņainās pēdas 
nekad nav publikai rādījusi. Bū -
dama viegli ievainojama, viņa 
bija lepna un pilna pašcieņas,      
lai atklātu savu vājumu un izlie -      
tās asaras. Nekad Ritas Valneres 
māks lā neparādījās apvainojums, 
pesimistiskas notis. Māksliniecei 
bija svarīga harmonija, saskaņa 
ar sevi, ar glezniecību.

Viņas talantīgums atklājās jau 
J. Rozentāla Rīgas Mākslas vi  -
dusskolā, kuŗu beidza ar zelta 
medaļu, ļaujot bez eksāmeniem 

iestāties Mākslas akadēmijā. Pa  -
audze, kas mācījās pēckara ga -
dos, bija pieradusi pie grūtībām, 
plānā maizes rieciena. Tā cītīgi 
mācījās, neatslābinoties un sa   -
springti. Panākumi neizpalika – 
pēckara paaudzes ienāca un pa -
lika mākslā, kļūdamas par pēc-
kara latviešu mākslas veidotā-
jiem. Ritas Valneres diplomdarbs 
“Ziedu veikalā” (1956) atklāja 
viņas iespējamo virzību – viņa 
turpināja labākās tonālās glez -
niecības tradīcijas, viņa skatījās 
uz pasauli ar gaišu skatu, cilvēks 
bija viņas uzmanības lokā, viņa 
prata ielūkoties tā garīgajā un 
dvēseles dzīvē. 

Bet tas bija tikai viens solis 
pretim mērķim. Rita Valnere 
nepārtraukti strādāja, pierādī  da-
ma, ka viņa nespēj ierobežoties 
vienā žanrā, vienā kompozicio-
nālajā un krāsu risinājumā. Katra 
glezna prasīja savu stilistiku.

Kļūdama Ievas māte, daudzi 
darbi veltīti mātes un bērna tē  -
mai. Nenoliedzamas virsotnes 
pēc kara portreta glezniecībā bija 
viņas Birutas Goģes, Eduarda 
Kalniņa, Imanta Ziedoņa, Ojāra 
Vācieša, Ārijas Elksnes un citu 
ģīmetnes.

Pag. gs. 70. gadi mākslinieces 
daiļradē iezīmējās ar lielām 
daudzfigūru kompozīcijām (Tē -
va piemiņai, Pieskāriens, Klie -
dziens), kuŗās savā personīgajā 
skatījumā vēstīja par laikmetu 

un cilvēku, laika kolīziju ietekmi 
uz cilvēku, varas izraisīto noti-
kumu (īpaši kaŗa) traģiskajām 
sekām cilvēku, sevišķi sievietes 
un bērna, dzīvē.

Tad nāca kārta darbiem, kas 
tapa, iedziļinoties itāļu renesan -
ses mākslā, un kas raisīja pārdo-
mas par senāku laiku glezniecī-
bas sasaisti ar mūsdienām. Viņa 
vilka paralēles ar sevi, savu laiku, 
savu tautu, izvērtēja kollēgu no  -
zīmi savā radošajā daiļradē 
(Asīze, Ponte Vecchio, Florence). 
Pēc ceļojuma uz Indiju radās tai 
veltītas gleznas.

Kā sava laika vēstījums uz -
skatāma Ritas Valneres lielā ko  m-
pozīcija “Sarunas par mākslu”. 
Māksliniece viena no pirmajām 
tieši un nepārprotami uzsvēra 
pagātnes un mūsdienu nepār-
raujamās saites.

Pag. gs. 90. gados Rita Valne -  
re pievērsās tautas likteņiem 
laik metu griežos, kur meklēja 
jaunu izteiksmi, ko Inga Štei-
mane no   sauca par “etnografisko 
kubismu”. 

Nekad Ritas Valneres darbi   
nav bijuši virspusēji, deklarātī -   
vi, ideo loģiju piestrāvoti. Viņas 
glez  nas vienmēr bijušas intimas 
atklāsmes, savdabīgi dziļu pār -
domu rezultātā radušies emo -
cionāli un garīgi piesātināti vis-
pārinājumi, pat grēksūdzes. Viņa 
dzīvoja un gleznoja, domājot par 
laiku, par cilvēku, par viņa ga -

rīgo un emocionālo pasauli, par 
Latviju.

“Ar esošo vien ir par maz. Tas 
nespēj dot garīgu piepildījumu.    
Es negleznoju nepiepildāmo, pat 
neiespējamo, bet vēlamo, no  nā kot 
pie atziņas, ka māksla rada tiek -
šanos pēc neesošā, pēc ne  at rastā, 
pēc cilvēka kā radītāja at   tīstības 
un sevis sapratnes ne per sonī ga - 
jā, ne sadzīves iz  paus mēs, ne ģi  -
menē, mīlestībā, ne sociālajā ne  -
taisnībā – dzīvē vis  pār. Ja nebūtu 
šīs tiecības, nebū tu ne vēlmes lasīt 
grāmatas, vērst kaut ko par labu, 
mācīties un mācīt citus, arī kriti -
zēt esošo. Nebūtu arī mākslas ar 
visām tās izjūtu gammām, kas 
ievibrē dvē  selē tieksmi pēc pilnī-
bas kā vi  sur esošā Dieva saprat-
nes,” raks  tīja Rita Valnere. 

Ilgus gadus viņa skoloja topo -
šos māksliniekus Latvijas Māk - 
s  las akadēmijā.

Ar glezniecību māksliniecei 
bija par maz. Viņa centās izteikt 
savas pārdomas un gūto piere -
dzi vārdos – dzejā. Jau ilgāku 
lai ku Rita Valnere strādāja pie 
memuāriem – atmiņām un ap  -
cerēm. Vēl nedēļu pirms aizie-
šanas viņa zvanīja Jelgavas mū -
ze jam, kur glabājas viena daļa 
viņas radošā mantojuma, lūg-
dama nofotografēt dāvātās glez-
nas, lai precīzāk uzrakstītu. Viņa 
domāja par dzīvi, bet liktenis 
lēma citādāk. Cilvēks vienmēr 
dzīvo ar mūžības domu sevī.

MĀRIS BRANCIS
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Saruna ar pilsētas galvu notika 
viņa kabinetā pie loga, aiz kuŗa pa   -
veras skats uz Strēlnieku laukumu 
un šobrīd “iekonservēto” mūzeja ēku.

N. Ušakovs: Šī Rīgas vieta – vie-
na no centrālajām galvaspilsētā – 
izskatās drāmatiski! It īpaši tad,  
kad ierodas valsts viesi un auto -
ma šīnām te aizliegts stāvēt, visā 
“krāšņumā” paveras skats uz sa   -
dauzīto, nesakopto asfalta un be -
tona plākšņu klājumu. Un mēs 
neko nevaram izdarīt, iekams nav 
pieņemts lēmums par to, kas no -
tiks ar Okupācijas mūzeju, mēs 
nevaram sākt šīs vietas sakārtoša-
nu, nezinot, vai pavisam drīz sāk - 
s  ies pārbūves darbi. Tas nav pareizi, 
ka šī vieta – viena no skaistākajām 
Rīgā – patlaban tiek izmantota kā 
ekskursiju autobusu parks. Rīgas 
Techniskās universitātes (RTU) 
ēka pieder pašvaldībai, un ir pie-
ņemts lēmums RTU pilnībā pār-
celt uz Ķīpsalu un ēku pārveidot 
par Laikmetīgās mākslas mūzeju. 

Nils Ušakovs: 
“Okupācijas mūzejs ir pelnījis pašvaldības atbalstu.”

Sekojot līdzi notikumiem un diskusijām, kas risinās par Okupācijas mūzeja Nākotnes nama projektu, “Laiks” un 
“Brīvā Latvija” uzrunāja Rīgas pašvaldības vadītāju Nilu Ušakovu un LR Saeimas Okupācijas mūzeja atbalsta 

biedrības locekli, deputāti un architekti Ingūnu Rībenu (NA)

Mēs ar nepacietību gaidām, kad 
beidzot tiks pieņemts lēmums par 
Nākotnes namu. Tas ir valsts objekts 
un attiecīgi ir jāpieņem valdības 
līmeņa lēmums. Tiklīdz pašvaldī-
bai būs zināms datums, kad pār -
būves darbi sāksies un kad beigsies, 
mēs sāksim plānot savu darbu – 
sakārtot Strēlnieku laukumu un 
veidot tā infrastruktūru. Man ir 
kauns, ka šo nekārtību skata viesi, 
kas Melngalvju namā apmeklē 
Valsts prezidentu.

Vai Rīgas ģenerālplānā ir pa   -
redzēts mūzejs ar visu piebūvi?

Jā, Rīgas ģenerālplānā ir pare-
dzēts Okupācijas mūzejs. Un te   
nav svarīgi, ar piebūvi vai bez tās. 
Galvenais – sāciet pārbūvi, jo ātrāk, 
jo labāk.

Nākotnes nama projekts maija 
sākumā ir iesniegts Būvvaldē, kas 
ir Rīgas pilsētas institūcija. Saka-
rā ar 20 architektu vēstuli un visa 
no tā izrietošā, ir radušās bažas, 
vai Būvvalde būs objektīva un 

neitrāla, vai neietekmēsies  no šīm 
diskusijām un to zemtekstiem?

Būvvalde būs neitrāla un pār  -
baudīs tikai to, kas ir tās kompeten-
cē – drošības, techniskie jautāju -
mi, piekļuves risinājumi utt. Būv  -
valde nepārbauda nevienas ēkas 
“saturu”, arī ne Okupācijas mūzeja.

Arī Rīgas dome bija starp mi   -
nētās vēstules adresātiem. Vēstuli 
saņēmāt marta vidū. Vai un ko 
jūs architektiem atbildējāt?

Mēs šo vēstuli pieņēmām zinā -
šanai. Un viss, ko vēlamies, ir drīzāk 
sagaidīt abu pušu saprašanos un 
konkrētu lēmumu par pārbūves 
sākšanu. Rīgas dome būvniecību 
atbalstīs.

Un vai arī turpināsiet finan -
ciāli atbalstīt pašu Okupācijas 
mūzeju, ko visus šos gadus, kopš 
esat Rīgas pilsētas galva, darāt?

Jā, esmu pārliecināts, ka darbs, 
ko Okupācijas mūzejs dara, ir pel-
nījis pašvaldības atbalstu, un tur-
pināsim to atbalstīt.

INGŪNA RĪBENA: “Apstāties 
ne      drīkst – Okupācijas mūzejs ir 
jā   veido uz priekšu!”

Ingūna Rībena: Ir ļoti nepa  tī -
kami, ka atkal ir tā, kā savulaik 
rakstīja “Staburaga bērnu” autors 
Valdis: “Kur divi latvieši, tur trīs 
partijas.”  Un ir augstākajā mērā ne  -
korrekti no mūzeja pārbūves iz -
taisīt publisku skandalu. Diemžēl 
tas Latvijā nav nekas jauns – savu-
laik esmu piedalījusies vairāku žū  -
rijas komisiju darbā par piemiņas 
vietas represētajiem projektēšanu 
un izveidi, kas nav īstenojies līdz 
šim brīdim... Ne “Bārenītes” skulp-
 tūra, ne veidojums Torņakalnā nav 
adekvāti tās traģēdijas iemūži -
nāšanai, kādu mūsu tauta izcieta. 
Būdama architekte, saprotu, ko ru -
 nā kollēgas, un savā ziņā viņiem ir 
taisnība – tikai jautājums, kāpēc 
cienījamie architekti nereaģēja ag  -
rāk, jo projekta idejai jau ir vairāk 
nekā desmit gadu. Piekrītu, ka 
Strēlnieku laukumā valda patie - 
š  ām liels architektūras “bardaks”, 
sākot ar pseudobūvēm, pie kādām 
pieskaitu arī Rātsnamu un holi -
vudisko Melngalvju namu. Varu 
piekrist arī, ka Okupācijas mūzejs 
ir autentisks, tīrs modernisma pie -

mineklis. Bet kāpēc gan, piemē - 
r am, Stacijas laukums, kas arī sa -
vulaik tika augstu novērtēts no 
pilsētbūvniecības viedokļa, ir pār  -
tapis par chaosu un tur neviens 
neiejaucās?! Vai tāpēc, ka ir cits 
mērogs cīnīties ar sirmām galvām 
un cits – ar biznesa haizivīm?!

Mans viedoklis – Nākotnes nama 
īstenošanas procesu šobrīd ne  -
drīkst ne pārcirst, ne apturēt. Ja nu  
šai brīdī ir iespējams korrekti un 
saprātīgi dažu labu šo protestējošo 
architektu profesionālo domu pie -
ņemt  un iestrādāt, to varētu darīt. 
Nu, piemēram, vairāk uzsverot to, 
ka šī piebūve – “baltā daļa” ir at  -
sevišķa no “pamatmājas”,  kas celta 
citā laikā un citā stilā. Ieteikt var 
vienmēr – bet inteliģenti un ar cie -
ņu. Es jautāju, kāpēc šie architekti 
nekad nav iestājušies par to, ka 
Okupācijas mūzejam būtu jābūt 
valsts mūzejam. Ir aizritējuši vai-
rāk nekā 20 gadi, un mūzejs tur  pi -
na būt privātiniciātīva ar ievēroja - 
mu privātu financējumu? Kāpēc 
mums joprojām mūsu vēsture   
šķiet tik mazsvarīga? Mēs taču 
redzam, kas notiek, ja vēsture ne  -
tiek patiesības gaišumā izrunāta, ja 
iepriekšējo paaudžu gaitas netiek 
izvērtētas un no tā netiek izdarīti 
secinājumi, tā mēdz atkārtoties. 
“Tiks piedots ja nevarēji, bet mūž-
am ne, ja negribēji,” atmi  nēsi   -     
mies Raini! It sevišķi tagad, kad 
netālu no mūsu robežām ducina 
Ukrainas notikumi. Ja šo divdesmit 
piecu gadu laikā mēs vairāk būtu 
runājuši un likuši izvērtēt tos 
vēstures notikumus, kas saistās ar 
mūsu tautas lielajām traģēdijām, 
varbūt mums kaimiņos būtu citā -
da Krievija. 

Apstāties nedrīkst – Okupācijas 
mūzejs ir jāveido uz priekšu! Un 
augstprātība un necieņa pret sir  - 
m  ām galvām te ir gluži nevietā.

***
21. maijā Okupācijas mūzeja 

pagaidu telpās Raiņa bulvārī 9 bija 
sasaukta preses konference, uz 
kuŗu tika aicināti Latvijas plaš  sa-
ziņas līdzekļu pārstāvji un visi,   
kam rūp Nākotnes nama liktenis. 
Vakara ziņu raidījumā par to     
vēstī ja komerckanāls  TV3, kas bija 
sagatavojis arī sižetu ar 20 archi-

tektu vēstules iniciātori Zaigu Gaili, 
kuŗa izteica savu un kollēgu iero  -
sinājumu sabiedriskā kārtā jeb bez 
maksas izstrādāt priekšlikumus 
mūzeja ēkas iekštelpu risinājum am.

Preses konferenci vadīja Valters 
Nollendorfs un Okupācijas mū  ze-
ja biedrības loceklis Richards Pē  -
tersons, sākumā detalizēti iz  skaid -
rojot projekta īstenošanas   gai  tu un 
apdraudējumus, kas rastos, ja tā 
tiek apturēta. Secinājums – līdz ar 
to draud apstāties paša mūzeja 
darbība.

Preses konferencē piedalījās arī 
Eiroparlamenta deputāte Sandra 
Kalniete, kuŗa saknē noraidīja 
ideju par mūzeja darbības pār  ne -
šanu uz Stūŗa māju vai saziedoto 
līdzekļu novirzīšanu Stūŗa mājas 
attīstībai.  Pirmām kārtām vēl ne  -
maz nav uzsākta šā nama archi -
tektoniskā izpēte, kas ir gaŗš un 
sarežģīts process, līdz ar to mūzeja 
darbība var tikt paralizēta. Būda -
ma mākslas vēsturniece, viņa arī 
norādīja uz raksturīgajiem “rado -
šo profesiju pārstāvju” ķīviņiem, 
atsaucot atmiņā notikumus ap 
Brīvības pieminekli aizvadītajā 
gadsimtā. “Ne Zaigai Gailei, ne kā -
 dam citam nepieder tiesības iz  - 
   lemt, kā izlietot ziedojumus, kas 
paredzēti Nākotnes namam,” uz -
svēra S. Kalniete.

Ārlietu ministrijas (ĀM) pār  stā -
vis, speciālo uzdevumu vēstnieks 
Kārlis Eichenbaums paziņoja   
ĀM oficiālo viedokli – atbalstīt val-
 dības lēmumus un turpināt darbu 
pie Nākotnes nama projekta īste-
no šanas. Kā Laiks un Brīvā Latvija  
jau vēstīja, savu atbalstu tam ap  -
liecinājuši arī Valsts pieminekļu 
aizsardzības aģentūras vadītājs Ju -
ris Dambis un kultūras ministre 
Dace Melbārde. 12. jūnijā viņa ko  -
pā ar Ministru prezidenti Laim-
dotu Straujumu apmeklēs Okupā-
cijas mūzeju.

PBLA priekšsēdis Jānis Kukai nis  
preses konferencē izteica savu sašu -
tumu par cinismu, kādā no  ri  sinās 
“spēlītes” ap Nākotnes na ma projek-
 tu, vēlreiz apliecināja pa   saules lat -
vie šu biedrību un ap vie nību atbals  -
tu Okupācijas mū  ze jam.

Materiālu sagatavojusi  
Ligita Kovtuna 

Nākotnes nama skices no 2009. gadā Vācijā izdotās grāmatas 
“Gunnar Birkerts. Metaphoric Modernist”
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ATKUSNIS SĀKĀS OKTOBRĪ
PĒTERIS AIGARS 

“Tā bija īslaicīga aizraušanās, 
ziņkārības romantika. Tagad tas 
viss pieder vēsturei ... Man vienīgi 
viņa žēl. Viss, ko tagad daru viņa 
labā, ir simtprocentīga līdzjūtī -
ba. Līdzjūtība, tāpat kā mīlestība, 
kād reiz ir akla, to es atzīstos...”

Vanda atkal pietvīka.
“Varbūt būs labāk, ja jūs mani 

izlaidīsit pie nākamajām satik - 
s mes ugunīm,” Vanda saslējās 
tais  na. “Būšu jums tikai par pie -
dau zības akmeni.” “Bet Vanda, kā 
jūs drīkstat lietot tādus vārdus?! 
Es zvēru, ka tas bija tikai muļķīgs 
starpgadījums!”

Vanda vēl gribēja ko teikt, bet 
mašīna jau iegriezās no Pikadilija 
Pusmēness ielā. Uz ielas stūra gai-
dīja kalsns jauneklis kamieļ  vilnas 
pusmētelī, galvu ierāvis apkaklē. 
Tumšie mati bija rūpīgi sasukāti, 
rokās pūkaini ādas cim di, ap kaklu 
apmesta koledžas svītrotā šalle.

Vinsents apstādināja jaguāru 
un, atvāzis mašīnas durvis, vēlīgā 
balsī aicināja draugu iekāpt.

Jauneklis bija sasmaržojies. Vi -
ņa kustības bija lēnas, sievišķīgas 
grācijas pilnas. Bija tāds iespaids, 
ka katrs viņa žests, rokas kustība, 
galvas pagrieziens iepriekš pie 
spoguļa iestudēts, šaura melnīg -
s nēja seja bija maigi iesārtu apakš -
toni, lūpas krāsotas, kuplās uzacis 
iezīmētas ar tušu. Slaidie pirksti 
violeti krāsotiem nagiem.

“Hello, Horācij,” teica lords 
Vin sents piespiesti laipni.

“Hello, Vin,” atbildēja jauneklis.
“Vai ilgi gaidīji?”

“Piecas minūtes..”
“Mums jāsteidzas. Jau tā esam 

nokavējušies! Sapazīstieties – Van-
da Kvjatkovska.” Studente pamāja 
ar galvu, bet neteica ne vārda.

Vanda sēdēja lordam Vinsen-
tam līdzās un spogulī varēja re  -
dzēt savu sāncensi, šai koptajā, 
gludi skūtajā sejā bija kaut kas 
pretīgs. Studentei pārskrēja šer -
mu ļi pār muguru. Viņa sakoda 
lūpas, bet savaldījās.

Jaguārs atkal skrēja, slīdēja cau-
 ri burzmai, meta līkločus pa šau-
rām Soho ieliņām, un tad viņi 
at   radās pie lielas modernas celt-
nes ar pelēkiem granīta stabiem 
vestibilā, Londonas universitātes 
rajonā. Ļaudis plūda straumēm, 
virinot lielās stikla durvis. Līdz 
pat pēdējam mirklim Vanda ne  -
varēja izšķirties – sekot lordam 
un tā draugam, vai arī pieklājīgi 
aizbildināties ar galvas sāpēm      
un ar nākamo pazemes dzelzceļa 
vilcienu atgriezties Hampstedē.

Vinsents izlēca pirmais no ma -
šīnas un atvēra durvis tai pusē, 
kur sēdēja studente.

“Lūdzu, mēs esam klāt!”
Vanda vilcinājās, Vinsents vi -

ņas sejā pamanīja šaubas.
“Jūs, Vanda, nejūtaties labi?” 

jau  tāja viņš norūpējies. “Mēs va  -
ram arī izpalikt. Sakāt man vie nu 
vārdu, es aizvedīšu jūs mājās un 
visu vakaru sēdēšu pie jūsu gul -
tas kā māsa.”

“Nē, paldies par laipnību,” Van-
da iespītējās. Viņai negribējās 
Vinsenta sabiedrības, bet bija      
arī bail palikt vienai. “Es jūtos ka -
raliski!”

Studente piespiesti smaidīja un 
veikli atstāja mašīnu.

Hallē viesus sagaidīja melnīg - 
s  nējs jauns cilvēks, kas runāja angļu 
valodā ar akcentu. Viņš ie   pazīstināja 
viesus ar baleta pār  stāvjiem. Zālē 
skanēja Kopēlijas valsis.

“Te ir mana paziņa Vanda 
Kvjat kovska,” teica Vinsents, no  -
rādīdams uz Vandu, “un mans 
draugs Horācijs Vudkoks.” Saro-
košanās, pieklājības frāzes, pētī -
joši skatieni. Horācijs pazina te 
daudzus. Viņš pašapzinīgi sasvei-
cinājās un nelikās ne zinis par 
Vandu. Priekšnesumi bija sā  - 
kuš ies. Kopēlijas valsis bija no -
dejots. Zālē zem kroņlukturiem 
bale rī nu kvartets dejoja deju no 
“Gulbju ezera”. Gulbīšus nomai -
nīja dedzīga spāniešu deja, tad 
sekoja ungāru čardašs. Aplausi 
negribēja rimties pēc katra nu -
mura. Lordam Vinsentam bija 
paredzēts galds zāles galā, vieta, 
no kuras publika un priekšnesu-
mi labi pārskatāmi. Viņi apsē -
dās, studente sasveicinājās ar kai-
miņiem, bet priekšnesumi viņu 
daudz neinteresēja.

“Vanda, vai jūs zināt, ka Tonijs 
gatavo iebrukumu Ēģiptē? Mani 
šovakar brīdināja. Spersim visus 
iespējamos soļus, demonstrācijas 
neizslēdzot, lai šo noziedzību aiz-
kavētu. Rītvakar mums jāsoļo uz 
Trafalgara skvēru. Soļosim pir -
majā rindā, policijai par spīti. 
Kolo niju kariem jādara gals.”

“Kāpēc tieši man jāsoļo uz Tra-
 falgara skvēru? Karu neviens nav 
novērsis, kad apstākļi ienākušies ..

“Mīļā Vanda, karš ir noziegums, 

karš ir ārprātīgu cilvēku iedomu 
auglis. Pār visām lietām mums 
jānovērš kari tagad, kad ģenerāļu 
rokās ir atomieroči...” Lords 
Vinsents nepabeidza vārdu pai-
sumu. Pie galdiņa pienāca mel -
nīgsnējais jaunais cilvēks un pie-
veda padruknu valdonīga izska -
ta vīrieti viesību uzvalkā. “Kuzma 
Kuzmičs Chomjakovs!”

“O, Kuzma Kuzmič, mēs tik 
bie ži esam apmainījušies vēstu-
lēm. Kāds prieks!” Lords Vinsents 
staroja un berzēja rokas.

“Kuzma Kuzmičs ir tik daudz 
dzirdējis par jūsu miera cīņām 
Londonā, ka lūdza mani, lai 
iepazīstinu ar jums!” Padruknais 
vīrietis paklanījās Vinsentam, 
tad, paklausot lorda mājienam, 
ieņēma vietu pie galdiņa. Viņi 
sāka sarunāties krieviski, Vin  sen-
tam vārdus neveikli valstot mutē. 
Viņa krievu vārdu bagātība bija 
pietiekama, tikai izruna kliboja. 
Horācijam šī saruna acīmredzot 
likās garlaicīga. Viņš piecēlās un 
devās uz nākamo galdiņu, ap 
kuru bija sasēduši kalsni, slaidi 
baletnieki, krievu un britu iz   cel -
s mes. Vanda mazliet saprata krie-
 viski, bija bērnībā mācījusies. 
Lords Vinsents izklāstīja Kuz - 
m am Kuzmičam savu nodomu 
ko  pā ar dažiem Kembridžas un 
Oksfordas mācību spēkiem izdot 
grāmatu pret atomieročiem. Viņš 
vēlējās padomu, kuru no padom-
ju rakstniekiem lūgt piedalīties 
šai nozīmīgajā pasākumā.

“Grāmatā nebūs tiešas propa-
gandas pret atomieročiem. Bet 
mēs ar augstvērtīgiem literāriem 

darbiem mēģināsim pārliecināt 
masas, ka valdības izdara nozie-
gumu pret cilvēcību, vēl arvien 
ražodamas kodolieročus. Katrs 
rakstnieks, ņemot talkā savu       
iz   domu, mēģinās uzzīmēt vis - 
d raus mīgāko ainu savā dzimtajā 
pilsē tā, kāda varētu atklāties pēc 
atom ieroču uzbrukuma, šai ga  - 
  dī  jumā mūsu padomju drau - 
g iem vajadzētu palīdzēt sameklēt 
krie vu rakstnieku, kas varētu, 
pie  mēr  am, attēlot Maskavu pēc 
šādas katastrofas.”

“Jā, tas ir ļoti nozīmīgs pasā -
kums, tikai man patlaban būs 
grūti minēt krievu autoru, kas va  -
rētu sniegt padomju literatūras 
daļu. Īstenībā mēs esam tik labi 
no   sargāti, ka nav iedomājams, vai 
kāds pasaulē būs tik ārprātīgs un 
uzdrošināsies Padomju sa   vienībai 
uzbrukt. Mūsu valsts   nav sagrau-
jama. Pēdējais bija vā  cietis, kas to 
mēģināja, un es šau bos, vai vēl būs 
kāds Rietumos, kas vēlētos pie dzī   - 
v  ot tā likteni. Otrkārt, mums pa  -
domju zemē pretkara propaganda 
nav vaja  dzīga. Mūsu valdība un 
tauta pati par sevi ir pret karu.”

“Tātad, jūs domājat, ka jūsu ze -
 mē pretkara propaganda nav va  -
jadzīga?” it kā neticēdams Chom-
 jakova replikai, lords vēl reiz pār -
jautāja.

“Es domāju, ka ārsts vispirms 
vajadzīgs tiem, kas vairāk ap -
drau dēti,” runātāja acis, viltīgi 
pie miegtas, blenza uz Vinsenta 
galda dāmu. Vanda nepatīkami 
sarāvās no šī skatiena, tam bija 
kāds caururbjošs spēks.

(Turpināts no Nr. 20)
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Sievietes un bruņotie spēki Latvijas 
Neatkarības kaŗa laikā 1919.–1920. gadā

ĒRIKS JĒKABSONS

rīta Rīgā, jaunajā Ģertrūdes baz-
nīcā. Kas šī sieviete īsti ir un ar 
kādu nolūku viņa slēpusi savu 
kārtu, iestājusies par kareivi, sa -
laulājusies ar otru sievieti, un 
kāds sakars viņai ar šo, tas vēl 
nav izzināts.” Līdzīgu informā-
ciju sniedza arī citi preses izde-
vumi. Tiesa, pēc mēneša stāvok-
lis nedaudz noskaidrojās – šo - 
  d  ien ir skaidrs, ka notikušais drī-
 zāk izskaidrojams ar mūsdie nās 
skaidru medicīniska rakstura 
problēmu. Proti, izrādījās, ka 
“vai  nīgā” jau 1918. gadā, acīm -
redzot vācu okupācijas laikā, 
Valkā saņēmusi pasi uz Arveda 
Oša vārda, un kā tāda 1920. gadā 
mobilizēta Latvijas armijā. Ka -
rei vis Arveds Osis dienējis Rī gas 
dzelzceļa mezgla apsardzības 
rotā un, kā jau minēts, 1920. 
gada aprīlī precējies, kā rezultā -
tā sieva un viņas bērns saņēmusi 
valsts pabalstu. Prese rakstīja: 
“Pēc ārsta izmeklēšanas Osis, 
kuŗa izteikusies, ka viņa esot pa 
pusei vīrietis, tomēr izrādījusies 
par pilnīgu sievieti. Izmeklēšana 
par šo dīvaino gadījumu turpi nās.”

cējusies ar kādu Alvīni Kalniņu, 
kas dzīvo Valkā, kurai ir savs 
bērns un kura, kā kareivja sieva, 
saņēmusi sev un bērnam valsts 
pabalstu. Viņu salaulāšana iz  da-

nas “listi” ordeņa domei, pulka 
komandieris Kristaps Frickauss 
pavadvēstulē rakstīja, ka ir jā -
ņem vērā tas, ka “dižkareivis Veš-
čunas ir sieviete, kuŗa ar savu 
personīgo drošsirdību darījusi 
lielu pozitīvu iespaidu kaujas 
laukā uz pārējiem rotas kara vī - 
 r iem. Šai apbalvošanai priekš lat-
vju tautas un Latvijas armijas 
būtu liela audzinoša nozīme.” 

Saistībā ar sievietēm karavīru 
ierindā gadījās arī šķietami ku  -
riozi, kuŗiem gan mūsdienās ir 
pilnībā zinātnisks izskaidrojums. 
1921. gada jūlija beigās laikraksts 
“Latvijas Kareivis” ziņu sadaļā 
“Galvaspilsēta” zem virsraksta 
“Brīnišķa sieviete” vēstīja: “Kādu 
nedēļu atpakaļ nejauši radušās 
aizdomas, ka kāds mūsu armijas 
kareivis Arvīds Osis ir sieviete. 
Ārstam izmeklējot, tas arī tie š ām 
izrādījies. Brīnišķa viņa ar to, ka 
viņa nokalpojusi savā armijas 
nodaļā jau vairāk nekā gadu un 
pratusi visu laiku izturēties tā,     
ka neviens nav varējis noģist par 
sievieti, lai gan dzīvojusi un iz -
pildījusi visus dienesta pienā ku-
mus ar citiem kareivjiem kopā. 
Bez tam viņa kā kareivis appre-

Tāpat Vallija atcerējās pārējo 
kaŗavīru zobošanos (lai labāk 
“ejot mājās”), kad tie redzējuši, 
ka Vallijai grūti soļot dubļos. Tad 
viņa sakodusi zobus un “cilpo-
jusi” līdzi. Tomēr “vienīgā laime 
tikt vezumā bija tad, kad zēni 
gribēja ko pikantāku uzdziedāt. 
Tādos gadījumos bija pirmais: 
“Vallij, kāp uz oboza!” Tā bija 
mana lielākā laime – atpūta”. At  -
pūsties gribējies tik ļoti, ka, ie  -
ejot atpūsties lauku mājās, Vallija 
uzreiz novilkusi cepuri, lai saim-
nieki redzētu, kas viņa ir. Tad 
“saimnieka meitas atmeta vienu 
otru gardāku kumosu. Arī mīk -
s tā gultā, tāpat kopā ar meitām, 
izdevās pagulēt, kad kareivji no  -
snaudās kur nu kurais”.  Daž  reiz 
meitenei līdzi iedota “cibiņa”, 
taču gadījās, ka pārējie kaŗavīri 
to “nocēla” (slepus izvilka no mei-
 tenes somas), sacīdami – “diez-
gan pankūkas ēdusi, gan jau nā  -
kamajā mājā dabūs panašķē - 
ties.” Vienmēr nēsājusi līdzi savu 
spilvenu.

Bijušā pulka vadība jau 1921. 
gada rudenī izvirzīja viņu ap   bal -
vošanai ar Lāčplēša Kara ordeni. 
21. oktobrī, nosūtot apbalvoša-

Pati viņa vēlāk par savu pie -
dalīšanos Neatkarības karā atce -
rējās: “Nekāda varone es nebiju. 
Ļoti bieži es pat raudāju. Man 
bija ļoti žēl kritušo, bet asaru 
kamoliņš iespiedās kaklā  arī tad, 
kad zēni mani ķircināja. Toreiz 
visi bija izsalkuši. Lauku saim-
nieces jau nu labprāt ēdināja 
kaŗavīrus. Viņu vidū, meiteni ie -
raugot, saimniece paslepus deva 
viņai kādu gardumu vairāk nekā 
citiem. Tā Vallija paslēpa savā 
somā pa sviesta pikai, pa speķa 
gabalam. Bet vēlāk, kad dižka -
reivis gribēja pamieloties, no 
gar duma vairs ne vēsts: zēni zi -
nāja, ko var atrast Vallijas somā 
un bieži to izrevidēja. Bet tomēr 
tie bija jauki laiki. Man bija vācu 
kaŗa šinelis ar milzīgām kaba - 
t ām. Āboli maksāja dārgi, nau-
das mums bija maz. Kamēr zēni 
meklēja no kaudzes labākos ābo-
lus un krāva tos mēriņā, es, tur-
pat pie ābolu kaudzes tupēdama, 
arī nesnaudu. Kad gājām ārā, 
biju pavisam resna. Bodniece 
gan tā savādi noskatījās uz ma  -
nām kabatām, bet nekā neteica.”

Latvijas armijas virspavēlnieka 
štāba Izlūkošanas nodaļas iz -
lūks Zelma Sirsone
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OJĀRS CELLE
Tuvojas nākamā valsts prezidenta 

vēlēšanas. Tās joprojām uzticētas 
Saeimai, resp., ne tautai, bet polī  ti -
ķiem. Jau apmēram izkristallizē jies 
pretendentu pulciņš, no kuŗa Saei -
mas deputātiem būs jāizvēlas viens.

Izvērtējot piedāvātos kandidātus, 
par galvas tiesu augstāk virs pārē-
jiem atrodas tikai viens – pasaules 
mēroga jurists Egils Levits. Viņa 
zināšanu pamata veidošanā palī-
dzējuši divi izcili baltvācu zināt - 
nie ki: rīdzinieks Andrejs Dītrichs 
Lēbers (Dietrich Andrē Loeber) un 
Tartu tiesībnieks un tautsaimnieks 
Boriss Meisners. Levits bija ievēro -
jamākais  stratēģis Latvijas neatka  -
rības atjaunošanas laikā. Taču at   jau -
notās Latvijas pirmo gadu at  mo - 
s  fairā viņš īsti neiederējās iz  manī -
go padomju režīmā augušo polītiķu 
un machinātoru pulkā. Ģimene 
jau viņa ģimnazista gados bija Lat -
viju atstājusi. Levits beidza latviešu 
Minsteres ģimnaziju un tālāk iz   glī-
 tojās Rietumeiropā. Taču Trešās 
atmodas gados viņš bija plānotājs 
un stratēģis atjaunojamās Latvijas 
juridiskajos jautājumos. Savu vietu 
īsti neatradis lielajā pēcpadomju 
Latvijas censoņu un polītiķu pul -
kā, viņš jurista praksē tādu atrada 
Ei    ropas Savienības tieslietu sistē-
mā. Tas nenozīmē, ka šajos divos 
gadu desmitos viņš būtu sarāvis 
saites ar dzimteni. Nē, viņš ar ģi  -
me ni te pavada vasaras atvaļināju -
mus un seko līdzi visam notieko -
šajam un ir piedāvājis savas idejas 
un vērtējumus.

Valsts prezidenta kandidātu 
pulks, atskaitot Levitu, nav bagāts 
ne pieredzē starptautisko zināša    -
nu laukā, ne valstiskā vidē, ne res -
pektā un cieņā aiz valsts robežām. 

PAR NĀKAMO PREZIDENTU
 UN DAŽĀM CITĀM LIETĀM

Nopietnākajam pretendentam 
Raimondam Vējonim ļoti labi 
pie  stāv pašreizējais aizsardzības 
mi  nistra amats, taču valsts prezi-
denta lomai viņš vēl nav nobrie -
dis. Mārtiņš Bondars no Reģionu 
apvienības guvis pieredzi darbā 
Valsts prezidenta kancelejā un pil -
dījis dažādus pienākumus saskar -
s  mē ar ārzemēm, bet viņš nāk no 
partijas ar mazu balsu skaitu Sa  -
eimā, tādēļ, iespējams, izkritīs pir -
majā vēlēšanu kārtā. Kā rāda maza 
aptauja, tīmekļa lietotāju vidē viņš 
ir vispopulārākais. Saskaņa ir izvir-
zījusi Sergeju Dolgopolovu.

Taču Saeima ir Saeima, tā kons-
truējusies no interešu grupām, tur 
plaukst gan nenovīdība, gan tīra 
skaudība. Prezidenta vēlēšanas ir 
aizklātas. Aiz šīs segas var notikt 
dažnedažādi brīnumi. Varam tikai 
cerēt, ka atbildība par valsts inte -
resēm un godīgums izšķirs iznā-
kumu tā, kā to jau tagad, šķiet, ir 
izvēlējusies pati tauta.

***
Eiropa šobrīd pārdzīvo vēl ne  -

pie redzētu bēgļu pieplūdumu,   
kas bēg no kaŗiem un posta Rie -
tumāzijā un Afrikā. Noziedzīgi ele-
menti tos pārceļ nedrošos peldo -
šos līdzekļos. Daudzi iet bojā, bet 
lielākā daļa nonāk salās starp 
Afriku un Italiju un Āziju un 
Grieķiju. Loģiskākais risinājums 
būtu Eiropas Savienībai šos cilvē -
ku kontrabandistus vajāt un lik -
vidēt. Diemžēl Eiropai jāuzņemas 
gādība par bēgļiem, ko kontraban -
disti piegādā. ES birokrati tagad 
izdomājuši “taisnīgi” sadalīt ES 
valstīm negribētos bēgļus. Latvija 
un vēl virkne valstu ir izteikušas 
nevēlēšanos bēgļus uzņemt. Kāds 

ir patiesais Latvijas noraidošais ie  -
mesls? Gluži vienkāršs. Latvija, kas 
pusgadsimtu bijusi okupēta zeme, 
kuŗā patvaļīgi padomju vara ie  - 
   plū  dināja svešu pauninieku pul-
kus, kuŗiem te iekārtoja dzīvi augst-
celt nēs un ierīkoja fabrikas no -
darbinātībai, vēl šodien nespēj lielu 
daļu no tiem integrēt. Līdzīgs stā -
voklis ir Igaunijā. Ne šeit, ne tur 
nav nekādas vajadzības svešinieku 
masu vēl papildināt.

Okupantu pārkrievināšanas plā -
ni Latvijā un Igaunijā gandrīz iz  -
devās. Paldies Dievam, ļaunais re  -
žīms sabruka, pirms savu nozie-
dzību pret Baltijas tautām bija pa  -
beidzis. Tā kā Latvijas lielākās pil-
sētas bija pārpildītas ar krieviski 
runājošiem cilvēkiem, kuŗiem 
māks  līgi bija izveidotas darbavie-
tas, PSRS sabrukums izraisīja bez-
darbu. To papildināja Krievijas ne  -
spēja šejienes produkciju iegādā-
ties. Kaut prāva daļa migrantu Lat-
 viju atstāja, te palika lielākā daļa no 
viņiem un vēl tūkstoši atvaļinātu 
virsnieku ar savām ģimenēm.

Straujā atjaunotās Latvijas mo  -
der nizācija izraisīja lielu darbaro ku 
samazinājumu laukos, kur jo   pro-
jām dzīvoja lielākā daļa latvie šu. Tā 
kā pilsētas jau bija piepildī tas ar 
svešu ļaužu masu, liela daļa lauku 
latviešu kā vienīgo darba iespēju  
bija spiesti izvēlēties emig rāciju uz 
Rietumvalstīm, kur šo   d  ien mīt     
sim ti tūkstošu dzimteni atstājušo.

Tāpēc mums nav vajadzīgi vēl 
jauni, neintegrējami bēgļi.

Latvijas lieko ļaužu pūli  redzē-
jām 9. maija notikumos. Kaut šie 
ļautiņi priecājās par “komūnisma 
uzvaru pār fašismu 1945. gadā”, 
tikpat labi varam konstatēt, ka     

viņi priecājas, ka atrodas brīvā un, 
salīdzinot ar Krieviju, relatīvi bagā-
tā valstī, kas atļauj viņiem dzīvot 
“kā krieviem ārzemēs”. Šos ļaudis 
pat ar koku vairs neaizdzīs atpakaļ 
uz Krieviju, jo viņi te jūtas labi, kaut 
muļķībā un neizpratnē par viņu 
patieso stāvokli vēl joprojām dzir-
dam bazūnējam dažnedažādus cil-
vēktiesību aizstāvju pārmetumus 
Briselē un citur.

***
Plašajā pasaulē pēc 2007. – 2008. 

gada krizes dzīve visumā turpinā-
jās tāpat kā kādreiz pēc līdzīgas 
saimnieciskas katastrofas 1929. ga -
dā. Lielākā starpība ASV un arī 
citur Rietumu pasaulē tagad ir tā, 
ka nav cietis tikai augšējais viens 
procents, visbagātākie. Cietusi ir 
vidusšķira un nabadzīgie, kas savu 
tiesu joprojām nav atguvuši. Tāpat 
kā trīsdesmitajos gados, arī tagad 
lielā mērā ir valstu attiecībās cie -
tusi miermīlība un sadarbība. Re  -
vanšista Hitlera vietā nācis revan - 
š   ists Putins, kas jaunā krievu 
pasaules sistēmā agresīvi cenšas 
stiprināt Krieviju. Strauji aug arī 
Ķīnas iespaids pasaulē, ko daļēji 
Āzijā var salīdzināt ar Japānas va   -
renības izaugsmi pag. gs. 30. gados.

Tam visam klāt nācis musulma -
ņu fanātisms un galveno viņu 
ticības novirzienu savstarpējais 
naidīgums. Jau tā radušos kon-
fliktus tālāk saasina bezdarbs un 
musulmaņu ļaužu strauja vairoša-
nās ģeometriskā progresijā. Ne 
ASV, ne Eiropai, ne Austrālijai – 
Jaunzēlandei kopīgi nav vairs pie  -
tiekami spēka un gribas, lai vēlreiz 
uz zemeslodes ieviestu kārtību.

Putina lieluma mānija lielas pār-
maiņas neizraisīs, bet Baltijas val - 

s tis tā tomēr apdraud. Nākamajos  
gadu desmitos turpinās augt Ķīnas 
iespaids un arvien lielāku chaosu 
izraisīs musulmaņu straujais skait-
liskais pieaugums ar visām tā iz -
raisītajām nelaimēm.

Civīlizētā rietumu pasaule ir ļoti 
tuvu ūdeņraža neizmērojamo ko   -
dolspēku atraisīšanai. Tas radi kāli 
mainīs visu pasaules enerģijas avo -
tu savstarpējos samērus. Diemžēl 
cilvēcei draud briesmas no pavis-
am citas puses, no dabas katastro - 
f  ām. Varens vulkānisks izvirdums, 
kādi atkārtojas ik pa simt vai pāris 
simt gadiem, uz vairākiem gadiem 
var radikāli samazināt pasaulē 
pārtikas ražošanas iespējas. Tādus 
bada gadus redzam no vēstures. 
Pie pašreizējā 7 – 8 miljardu cilvēku 
skaita ir ļoti iespējams, ka bada 
nāvē bojā aizietu kādi 10 – 20% no 
tiem. Vissmagāk skartas būtu biezi 
pārapdzīvotās zemes, kuŗās jau ta -
gad ir vērojams pārtikas trūkums.

Globālā sasilšana ir otra “bum-
ba ar laika degli”. Pēc pesimistiskā-
ko ekspertu vērtējuma, pasaule     
jau tagad ir iegājusi neatgriezenis-
kajā fazē. Tas nozīmē, ka cīņu pret 
globālo sasilšanu sākam zaudēt, 
bet ļaundabīgo izmešu apjomi, kas 
lēni, bet noteikti pārveido zemes-
lodes klimatu, kopumā turpina 
palielināties.

Jā, dzīve uz šīs planētas pārdzīvo 
radikālas pārmaiņas. Taču Latvija 
no tām šobrīd  iegūst vairāk labu-
ma nekā ļaunuma. Mūsu klimats 
kļūst siltāks, ziemas maigākas, aug-
 šanas sezona gaŗāka. Diemžēl tu -
vojas citi draudi, mūsu priekšrocī-
bas var iekārot tie, kas dzīvo tuvāk 
tropiem, kuŗu dzīve kļūst arvien 
neciešamāka.

Vairākus gadus lolota, nu sāk 
īstenoties ideja par grāmatu, kas 
atspoguļotu 3x3 – pasaules lat  vie-
šu ģimeņu kustības – 25 gadu 
vei kumu Latvijā. 

Apgaismības cietoksnis – tā par 
3x3 savā ievadrakstā topošajai grā -
matai saka Dainis Īvāns. Ar Latvijas 
Tautas frontes atbalstu Latvijā, 
Mad  lienā, 1990. gadā notika pirmā 
3x3 nometne.  “Tā uzturēja spītīgu 
latvisku pašapziņu neizkust nedz 
angliski runājošo, nedz krieviski 
ru    nājošo okeānos, lika apzināties 
arī savas pietiekami lielās tautas 
spēku, iespējas un likumīgo vietu 
šai pasaulē.  3x3 kaut kādā veidā 
kļu  va par mūsu pašu ievesto un 
mums vajadzīgo Trojas zirgu arī 
padomju skolu cietoksnī,” atceras 
LTF vadītājs.

Savukārt Krievijas latviešu kon -
g resa priekšsēde Laima Vlasova, kas 
gādā par Krievijas latviešu piedalī -
šanos  Latvijas 3x3 nometnēs, atce-
ras savu pirmo 3x3 Stiklos:   “Jāsaka 
atklāti – es nebiju gatava tam, ko 
ie  raudzīju: gandrīz ideālu latvisko 
sabiedrību ar kopīgu mērķi atjau-
not, uzturēt un saglabāt visu lat -
vis  ko – no valodas līdz pamatiem, 
turk lāt būt draudzīgiem un pre -
timnākošiem, lai arī saietā piedalī-
jās latvieši no vairākām valstīm un 
ar atšķirīgiem uzskatiem daudzos 
jautājumos. Bet Krievijas latvieši ir 
varējuši justies kā pilnvērtīga 
latviešu tautas daļiņa. Varētu pat 

Lai dienasgaismu ieraudzītu grāmata par 3x3
teikt, ka, pateicoties 3x3 saietiem, 
latviešu biedrību darbs Krievijā ir 
kļuvis ļoti latvisks.”

Bet polītoloģijas profesors Jānis 
Peniķis no ASV raksta – 3x3 ir sek-
  mīgākais trimdas latviešu pārstā  -
dī  jums Latvijas zemē.  Tas rāda, “ka 
latviskā kultūra nedzīvo tikai kā 
patēriņa produkts kultūras namos 
un uz Rīgas skatuvēm, bet ka tā var 
dzīvot un aktīvi veidoties katra, lie-
 la un maza, 3x3 nometnes dalīb -
nieka rokās, balsīs un prātos. Ģi  -
meņu, visu paaudžu līdzdalība; 
draudzīga un neformāla gaisotne; 
māku un mākslu meistari un lek-
tori, kas ar prieku dalās savās zinā -
šanās. Pats galvenais, manuprāt, ko 
3x3 ir devis Latvijai: cilvēkus, kas 
visu iepriekš uzskaitīto padara par 
īstenību un kas atlīdzībā par sa  - 
v ām neskaitāmajām darba stundām 
saņem vienīgi gandarījumu par 
labi izdevušos nometni. Tādu cil -
vēku tagad 25 gados droši vien ir 
simtiem – nometņu vadītāji, admi-
 nistrātori, informācijas apgādnieki, 
kasieri, režisori, diriģenti, redakto-
ri, mākslinieki, lektori... Tas ir mil -
zīgs talantu un enerģijas kapitāls, 
ko 3x3 ir ieguldījis Latvijas atjau-
nošanā un bagātināšanā.”

Tāpēc grāmata par 25 gadu vei-
kumu 3x3 Latvijā ir vitāli nepie -
ciešama.  Lai  veikums tiek izcelts 
sau lītē, lai neiet zudībā, lai ir 
kultūrvēsturiska liecība par dar - 
bu, idejām un cilvēkiem, lai kustī-

bai būtu nākotne. Un tā būs! To 
cerīgi apliecina jaunie, kas jau ne 
vien čakli palīdzējuši organizēt no -
 metnes/saietus saviem vecākiem, 
bet paši  ķērušies klāt, un šovasar, 
piemēram, Priekuļu 3x3 vadīs div-
desmitčetrgadīgie Eduards Krū-
miņš un Ieva Ploriņa.

Un, lūk, arī pašu jauno atziņas, 
uzrakstītas topošajai grāmatai. “Ko 
3x3 dod jauniešiem un vai jaunie   
ir gatavi kustību turpināt? Protams. 
Tas jau notiek. Svarīgi ir saprast, ka 
kustība turpinās tad, ja ir skaidra 
pārliecība par to, ko dara. Manu-
prāt, “latviskums” jeb bieži pie-
sauk  tā “latviskās dzīvesziņas kop -
šana” ir kaut kas abstrakts un daž -
kārt biedējošs. Tāpēc latviešu jau -

n  iešiem tas būtu jāuztver ne kā ai  -
ci  nājums koklēt zem ozola, bet kā 
mudinājums būt optimistiem, uz   -
turēt latviešos dzīvesprieku, mīlēt 
savu valsti, savu tautu. Praktiskā 
puse – cītīgi strādāt Latvijas un lat-
 viešu tautas izaugsmei, radīt bēr-
nus, maksāt nodokļus u.tml.,” rak-
sta Alberts Rokpelnis, kas audzina 
divus dēlus. Un divu meitu māmi-
ņa Anita Baltalksne: “Šeit esmu gu  -
vusi savu latvisko drošo pamatu, 
daudz dziļāk un pamatīgāk iepa-
zinusi Latviju un latviešus, kā arī 
guvusi spēku un drosmi uzņem -
ties un darīt lielas lietas savā ikdie-
nā.  Un kā vienu no lielākajiem ie  -
guvumiem es izjūtu, cik daudz 
gudru, interesantu tautiešu gan 

Latvijā, gan citviet pasaulē es varu 
saukt par saviem 3x3 draugiem!”

Viņi piedalījušies 3x3 kopš bēr -
nības, uzņemoties dažādus pienā -
kumus gan nometņu administrā-
cijā, gan vadot ievirzes.

Lai grāmatu izdotu, Latviešu 
fonds (LF) no lūgtās summas spēja 
piešķirt 220 ASV dolāru, bet, at   -
zīst ot šī projekta nozīmīgumu, līdz 
22. jūnijam  izsludinājis ziedoj u -
mu vākšanas akciju. 

Iespēja ziedot projektam (un     
vai   rāk informācijas)  pieejama  LF 
mā       jas   lapā, sekojot šai saitei: http://
latviesufonds.info. Paldies LF par 
atbalstu!

Daļu līdzekļu grāmatai jau at  -
vēlējusi 3x3 kustības dibinātāja, 
sirds un dvēsele Līga Ruperte. Tā ir 
nauda, kas tika saziedota, decembrī 
šķiroties no Arnolda Ruperta, kura 
devums tāpat 3x3 ir nenovērtējams 
un zelta burtiem ierakstāms.  

Grāmata jau ir par 3/4  gatava, 
vasarā abos saietos darbs tiks pa  -
beigts, un iespiešanai to ceram no   -
dot rudenī.  2013. gadā  iznāca 
grā  mata 3x3 ārpus Latvijas (1981–
2011), to var lasīt www.3x3.lv, kā 
arī pasūtināt www.drukatava.lv. un 
www.jr.lv 

Lūdzu, izplatiet šo informāciju arī 
savu draugu vidū, kollēgām un ci - 
t iem labvēļiem, kuŗi varētu un vēlē-
tos atbalstīt 3x3 grāmatas projektu! 

Vairāk informācijas: 
daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv

DAIGA BITINIECE

Laidzes 3x3 nometnē Ilga Reizniece bērniem māca latviskas 
rotaļas // FOTO: Aivars Vētrājs 



LAIKS 2015. ga da 30. maijs – 5. jūnijs16

Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 20) atrisinājums
Līmeniski.  8. Sprostā.         

9. Gudroja. 10. Sanmarīno. 11. 
Ozoli. 12. Debisī. 13. Rotaļīgs. 
14. Konstantinopole. 19. Iedo - 
 b  ums. 21. Būtība. 23. Tauta. 24. 
Strau  juma. 25. Pazaudē. 26. 
Skum jas. 

Stateniski.  1. Apdare. 2. Pos -
mains. 3. Starpība. 4. Agronomi. 
5. Idioma. 6. Borodino. 7. Sa   tik - 
s me. 14. Kristaps. 15. Nedaudzi. 
16. Nomaskēt. 17. Nobraukt. 18. 
Pētījums. 20. Blakus. 22. Bum bas.          

Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

N OVA D U  Z I ŅA S

Līmeniski.  7. Katrs atsevišķs 
no teikums līgumā. 8. Valsts 
Ziemeļafrikā. 10. Balandu dzim-
tas dārzenis. 11. Novada centrs 
Latvijā. 12. Iedomāta līnija, kas 
iet caur Zemes ģeografiskajiem 
poliem. 16. Priekštecis. 19. Grā-
matas nosaukums. 20. Debess ķer -
menis. 21. Šveices galvas pil sēta. 
22. Apgaismojuma mēr vie nība. 
23. Mīksts minerāls. 24. Viens no 

daiļliterātūras pamatveidiem.  
25. Pūšamais mūzikas instru-
ments. 28. Novecojis ku   ku  rūzas 
nosaukums. 30. Noteik ti, stingri. 
31. Latviešu aktrise (1893-1970). 
32. Telpa lidaparātu novietoš anai 
un remontam. 36. Optiska ie    rīce 
novērošanai no aiz  sega. 40. Na  -
vi gācijas orientie ri. 41. Zve jas 
rīks. 42. Indīgs ma   goņu dzimtas 
augs. 43. Materiāli nodrošinātas. 

Stateniski.  1. Patiess, ne  -
iz domāts notikums. 2. Apa-
vi. 3. Novada centrs Latvijā. 
4. Policistu gumijas nūjas.       
5. Vīrieša vārds (janv.).           
6. Skeleta kauli. 7. Rožu 
dzimtas krūmi. 9. Latviešu 
dzejnieks (1850-1879). 13. 
Laikraksts Latvijā. 14. Ne pie-
   tiekami sagatavots māksl i -
nieks. 15. Prīmuļu dzimtas 
augs. 17. Bute. 18. Latviešu 
rakstniece (1885-1976). 26. 
Viegla pagaidu celtne tirdz -
niecībai gadatirgos. 27. Un  -
gāru komponists, pianists 
(1811-1886).  29. Ķīmijā – 
pretstats “skābs”. 33. Dāva-
nas. 34. Sengrieķu pilsēt -
valsts. 35. Sala Tirēnu jūrā. 
37. Vidēji lieli vistveidīgie. 
38. Polītikas virziens. 39. 
Strinkšķināmais mūzikas 
instruments. 

2015. gada 3. – 4. jūlijā Ogrē 
notiks 8. Ogres Mūzikas svēt - 
ki, kas kļuvuši par ogrēniešu un 
pilsētas viesu iemīļotu un emo  -
cionālu vasaras vidus tradiciju. 
Arī šovasar zaļajā divu upju ie  -
skautajā pilsētā izskanēs daudz-
veidīgas klasiskās, laikmetīgās, 
tautas un sakrālās mūzikas pro-
grammas, uzmirdzēs spilgtas 
mūzikas personības. 

Astotie Ogres Mūzikas svētki   
3. jūlija vakarā aizsāksies ar šī ga -
 da jubilāriem – Emīlam Dārzi - 
ņ am, Rainim un Aspazijai – veltī-
tu koncertu “Sapņu tālumā”, kas 
notiks parkā pie Ogresgala Tau-
tas nama – kādreizējās Rozīšu 
dzī  vojamās mājas, kuŗā vienu no 
romantiskākajām savas dzīves va    -
sarām vadījis komponists Emīls 
Dārziņš. Mūzikālo programmu, 
piedaloties soprānam Ingai Šļu -
bovskai, tenoram Raimondam 
Bramanim, klavieru trio (pianists 
Mārtiņš Zilberts, vijolnieks In   du-
 lis Cintiņš, čelliste Dace Zālīte), 
vokālajai grupai Anima Solla, jauk-
 tajam korim Ogre un vīru korim 
Gaudeamus, ievadīs rakstnieces 
Noras Ikstenas īpaši šim vaka  - 
r am radītā, Rainim veltītā eseja 
“Jāzep, tu esi mans prieks” auto-
res lasījumā.  

Sestdienas, 4. jūlija, rītā Ogres 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
velves pieskandinās sakrālās mū -
zikas koncerts “Lāsojiet, debes  is!”. 
Jolanta Strikaite (soprāns), Kris -

Astotie Ogres Mūzikas svētki

tīne Adamaite (ērģeles) un Artis 
Sīmanis (alta saksofons) atskaņos 
J. S. Bacha, Jura Karlsona, Kārļa 
Lāča un Jāņa Lūsēna mūziku. 

Sestdienas pēcpusdienā kād - 
rei zējās kūrortpilsētas vasaras 
vakara gaisotni pie Kūrmājas ai  -
cinās izbaudīt Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra čellu grupas 
Dream Team mūziķi, aizraujot 
klausītājus līdzi savos mūzikāla-
jos sapņos par saulaino Italiju un 
zvaigžņu apmirdzēto Holivudu. 

Svētku kulminācija būs vērie-
nīgs opermūzikas koncerts. 4. 
jū    lija vakarā Ogres kultūras cen -
t  ra lielajā zālē LNO galvenā di  -
riģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā 
skanēs Domeniko Gaetāno Do  -
niceti, Pjetro Maskanji, Džako -
mo Pučīni un Džuzepes Verdi 
skaistākās melodijas. Koncerta 

māksliniecisko spēku un emo-
cio nālo valdzinājumu kā allaž 
veido Latvijas mūzikas izcilību, 
profesionālu mākslinieku, LNO 
orķestra un labāko amatieru koŗu 
kopīgs sniegums. Viens no gai  dī-
 tākajiem koncerta notikumiem   
ir viesmākslinieka,  basbaritona 
Egila Siliņa uzstāšanās. Koncertā 
skanēs arī populāru pašmāju 
ope  ras mākslinieku balsis – uz -
stāsies Inga Šļubovska (soprāns), 
Julianna Bavarska (soprāns), Ilo -
na Bagele (mecosoprāns), Laura 
Grecka (mecosoprāns), Rai    - 
m onds Bramanis (tenors), Andris 
Ludvigs (tenors), Ričards Mača -
novskis (bass). 

Romantiska un neaizmirsta -
ma solās būt Ogres Mūzikas svēt-
 ku izskaņa, kad uz Ogres upē iz  -
būvētas skatuves kāps saksofo-

nists Arvīds Kazlausks un kamer-
 orķestra Simfonietta Rīga pūtēju 
kvintets, uzburot īpašu nakts, 
ūdens un skaņu mistēriju pasau-
les tautu komponistu mūzikas 
programmā “Eksotiskās dejas”.  

Aicinām apmeklēt, izbaudīt un 
iemīļot vienu no Ogres skaistā -
kajām vasaras vidus tradicijām – 
Ogres Mūzikas svētkus! 

PAPILDU  INFORMĀCIJA:

Mājslapa: www.okc.lv
Daina Raituma, Ogres Mū  -

zikas svētku projekta vadītāja
daina.raituma@okc.lv
Ilga Eglīte, Ogres kultūras   

centra reklāmas koordinatore
 ilga.eglite@okc.lv

Rundāles pilī, svinot 279 gadu jubileju, no 25. maija dekorātīvās 
mākslas pastāvīgajā ekspozīcijā “No gotikas līdz jūgendstilam” ir 
skatāmas trīs jaunas telpas, kas veltītas rokoko stilam no 18. gs. 30. 
līdz 70. gadiem. Rundāles pils ilggadējais direktors  Imants Lancma-
nis ar mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu izdevis 
monografijas “Rundāles pils. Vēsture” 1. daļu. Tajā, balstoties uz do -
 ku  mentālām liecībām,  ir hronoloģiska informācija par pils vēsturi – 
cēlājiem, apdzīvotājiem, postītājiem un atjaunotājiem.  Rundāles pils 
konkursā “Latvijas Architektūras gada balva 2014” kopā ar Rīgas 
Nacionālās bibliotēkas jaunbūvi ieguva  galveno balvu Grand Prix – 
kā pabeigtā pils restaurācija.  

Daugavpils teātris maijā akcijas “Labie darbi – 740” ietvaros pir-
 mo reizi teātŗa vēsturē deva iespēju bez maksas noskatīties divas 
izrādes – „Kazanova. Henrieta. Venēcija.” (choreografe I. Saveļjeva), 
kuŗu nesen Daugavpilī notikušās Starptautiskās tūrisma konferen -
ces laikā augstu novērtēja National Geographic žurnāliste Annija 
Fitzsimona no ASV, salīdzinot to ar Ņujorkā redzētām izrādēm. 
Otra bija L. Gundara “Dabaseibys pūddarneica” (režisors J. Jonelis) 
latgaliešu valodā, kuŗu “Teātris.zip” ietvaros jūnija sākumā de -
monstrēs arī Latvijas Televīzijā.

Latvijas Aizsardzības ministrijas īpašumā – Vārves pagasta 
“Čalās” maija vidū tika izvietots  moderns trīsdimensiju mobilais 
stratēģiskās darbības Latvijas un Baltijas valstu gaisa telpas novē -
rošanas radiolokators „AN/TPS-77”. Tas aizstās līdzšinējo – Vents-
pils lidostas territorijā esošo technoloģiski novecojušo radioloka-
toru, kas vēl atradās 500 m no  daudzdzīvokļu mājām.  Radiolokatori 
„AN/TPS-77”  ir uzstādīti arī pārējos bruņoto spēku radiotechnikās 
novērošanas posteņos, kā arī jau darbojas ASV, Kanadā, Vācijā, 
Lielbritanijā, Beļģijā, Italijā, Rumānijā, Brazīlijā, Dienvidkorejā, 
Saūda Arabijā, Singapūrā un citur. 

Maltas pagastā 15. maijā 100. dzimšanas dienu nosvinēja Va  -
lentīna Ružāne. Apsveikumu atsūtījis Latvijas valsts prezidents And-
 ris Bērziņš. 1939. gadā Valentīna apprecējās ar izskatīgo jaunekli 
Pēteri Čipānu no Maltas, ar kuŗu laulībā nodzīvoja vairāk nekā 60 
gadu. Kopā izaudzināja trīs meitas, bet tagad viņu priecē trīs maz  -
bērni un pieci  mazmazdēli. Kā gudrību garam mūžam jubilāre min 
“mērenību visā” un no senčiem pārmantotā darba tikumā. Tikpat liels 
nopelns esot veselīgam uzturam un medum, kas pasargājis no daudzām 
slimībām un devis spēku garam mūžam. Arī viņas brālim – biteniekam 
Staņislavam Ružānam – nupat nosvinēta 99. dzimšanas diena.

Vārkavas pamatskola ar plašu programmu svinēja 170 gadu ju  -
bileju. Vārkavas Romas katoļu draudzes baznīcā tika noturēta Svētā 
mise par mūžībā aizgājušajiem skolas darbiniekiem un audzēk - 
ņ iem. Pēc tam absolventi rosījās skolas pagalmā, kur iestādīja peo-
niju dārzu kā dāvanu savai skolai. Tās tika izvēlētas tādēļ, ka zied 
mācību gada beigās – ap izlaiduma laiku. 

Ventspils brīvostas speciālās ekonomiskās zonas kokapstrādes 
SIA Baltic Forest Trading būvētajiem māju paneļiem top mūzejs 
Norvēģijā. Uzņēmumu 1999. gadā dibinājis Jans Gustavsons no 
Zviedrijas. No 2003. gada atvērta ražotne Ventspilī, kur top arī kon-
strukcijas moduļu tipa mājām. Tās galvenokārt tiek eksportētas uz 
Skandinaviju. Pateicoties efektīvajai prāmju līnijai Ventspils–
Nineshamna, ik gadu uz Zviedriju aizceļo aptuveni 150 kravu ar 
Baltic Forest Trading produkciju, ko saražojuši 15 darbinieki. 
Izejmateriālus (pārsvarā egli) iepērk Latvijā.  

Ventspils brīvostas pārvaldes ekskursiju kuģītis Hercogs Jēkabs 
maijā uzsācis savu 20. sezonu. Kopš 1995. gada uz tā klāja atpūtušies      
1 miljons 125 tūkstoši pasažieru. Kuģītis Hercogs Jēkabs uz    būvēts Ho    lan     -  
dē – garums 26 m, iegrime – 1,7 m,  maksimālais pa  sažieru skaits – 167.

Daugavpilī no 1. līdz 7. jūnijam tiks svinēti pilsētas 740. jubile-
jai veltīti svētki.  Vispirms tie pieskandinās dzīvojamos mikrorajo-
nus. Savukārt  4. jūnijā Marka Rotko mākslas centrā norisināsies 
“Mākslas nakts”, bet 5. jūnijā Kultūras pilī notiks Intara Busuļa kon-
certs. 5. jūnijā Vienības laukumā visi tiek aicināti uz grupu “Elpa” un 
“Pērkons” koncertiem. Sestdien, 6. jūnijā, būs Svētku gājiens un 
Pilsētas svētku atklāšanas svinīgā ceremonija Vienības laukumā. No -
  tiks grupas „Carnival Youth” koncerts, bet vakarā uzstāsies Krievijas 
estrādes mākslinieki Anželika Varum un Leonīds Agutins. Pēc tam 
būs svētku uguņošana. Svētdien, 7. jūnijā, Stropu estrādi pieskandinās 
koŗi Latgales Dziesmusvētkos.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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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

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

SLUDINĀJUMI

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Pārdodu mazģimeņu 
dzīvokli Rīgā.
Tālr.: 26535109

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par neseniem notiku-
miem. Dzimumdienu svinē šana 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

PRIEDAINE (NJ)
20. jūnijā 16:00 „Tradicionālie 

Jāņi Priedainē’’ Priekšnesumi 
sā  ksies 19:00 – līgošana, kon-
certs, ugunskurs, balle, bārs, tir -
dziņš, dažādi ēdieni. Dziesmas 
pie ugunskura ar akordeonista 
Jāņa Studenta mūzikālo pava-
dījumu. Latvijas dziedātājas Sa -
mantas Tīnas koncerts. Par deju 
mūziku gādās Latvijas šlāger mū-
zikas laureāti grupa „Galaktika’’. 
Ieeja $35. Telts vieta $20. Bied-
riem un pensionāriem $30. Jau-
niešiem līdz 18 gadiem $15. 
Bērniem līdz 15 gadiem ieeja 
brīva. Info: 732-610-8226

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

31. maijā 13:00 „Trejdeksnītis’’ 
rīko pavasara koncertu. Ieeja 
$12, studentiem un pensionāriem 
$10, ģimenei $30.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
23. jūnijā 17:00 Līgo vakara 

Jāņu dienas ielīgošana. Līdzi jā -
ņem groziņi, pildīti ar šim va  ka-
ram piemērotiem labumiem. Jā -
ņu bērnus ar sieru un pīrāgiem 
sagaidīs biedrības saimniece Mā -
rīte, bet par svētku alu gādās 

saimniecības vadītājs Ivars. Visi, 
kam patīk līgošana un sadzie-
dāšanās, mīļi gaidīti! Ieejas zie-
dojums, sākot ar $ 5.

St. Pētersburgas Latviešu bied-
rības namā (1705 9th Ave N, St. 
Pētersburg FL 33713)

Bibliotēka vasarā – no aprīļa 
līdz oktobrim – būs slēgta.

VAŠINGTONA (DC)
Latvijas vēstniecības ASV iz -

stāžu zālē (2304 Mass. Ave NW, 
Washington DC 20008)

 Izstāde: Laimons Eglītis 
(1929-2007) ’’Retrospekcija.’’ 
Visi laipni gaidīti! Izstāde atvērta  
līdz 20. jūnijam piektdienās 
(12:00-19:00) un sestdienās 
(12:00- 17:00).

Latvijas vēstniecībā ASV (2306 
Mass.Ave NW, Washington DC 
20008)

30. maijā 10:00 notiks novusa 
turnīrs ’’Vēstniecības kauss 2015’’. 
Interesentiem lūgums apstiprināt 
dalību līdz 28. maijam, sūtot 
e-pastu: valdis.bormanis@mfa.
gov.lv, tālr.: 202-468-9854.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

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

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

S A R Ī K O J U M I
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Mīļā piemiņā patur
MEITA KRISTĪNE JACKSON, VĪRS MICHAEL, MAZBĒRNI KATRĪNA UN ARIĀNA
MEITA KARĪNA MUZIKANTE, VĪRS ANDREJS, MAZBĒRNI MARKUS UN LARISA

DĒLS JURIS SUBAČS, SIEVA CARRIE, MAZBĒRNI LŪKAS UN CECELIA

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Mūžīgi mūsu sirdīs, mūžīgi mūsu atmiņās paliks mūsu Paps, Opaps

GEORGE JURIS SUBAČS
Dzimis 1945. gada 2. augustā Goeppingen, Vācijā,

miris 2015. gada 15. maijā, Sandwich, MA, ASV

INVITATION FOR BUSINESS IDEAS
FOR LAND NEAR RIGA INTERNATIONAL AIRPORT.

Family business owners invite investors the opportunity to present and or develop new 
business ideas to further develop the property adjacent to an existing global brand hotel near 

Riga International Airport. Available area is a little more than 1 hectare in size. The recent 
announcement of a EURAIL stop at the Airport along with other imminent developments in 
the Airport area will provide unique opportunities for tourism and accompanying businesses 

in the immediate area. If you would like to discuss, question or make recommendations 
regarding the above, you can send your email below. It will also be possible to view the 

property in question and meet with the owners during the first two weeks in July of this year.
Contact: Kriss Brauns at krissbrauns@gmail.com

AICINĀJUMS INVESTORIEM VEIDOT BIZNESU LIDOSTA „RĪGA” TERITORIJĀ.
Latviešu ģimene, kurai pieder viesnīca ar zināmu pasaules zīmolu (brand) pie lidostas „Rīga”, 

aicina investorus – sadarbības partnerus ar idejām, piedāvāt jaunas biznesa idejas zemes 
apsaimniekošanai uz viesnīcai piederoša zemes gabala – 1 ha platībā. Šobrīd ir zināmi valdības 
plāni veidot vilciena piestātni lidostā (EURAIL), kopā ar vairākiem citiem biznesa objektiem 

lidostas „Rīga” teritorijā. Tas savukārt dod unikālu iespēju veidot savu biznesu lidostas 
teritorijā pie viesnīcas vai ieskaitot viesnīcu, atkarībā no Jūsu biznesa idejas.

Ja Jums ir idejas ar ko vēlaties dalīties, vai būtu jautājumi par iespējām lūdzu, sūtiet savus 
ierosinājumus, jautājumus, vai komentārus. Būs iespēja piedalīties teritorijas apskatē ar 

īpašniekiem šīgada pirmās divās nedeļās jūlijā.
Rakstiet: Krišam Braunam uz e-pastu: krissbrauns@gmail.com

karēdienu.
• Kalamazū latv. apvienotā ev. 

lut. dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). 31. maijā 
10:00 laju vadīts dievk. Kafija.

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

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, PA 

ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, Min-
 neapolis, MN 55407). 31. maijā 
10:00 dievk. Sadraudzība. Iesvē-
tes mācība. 7. jūnijā 10:00 iesvē-
tes dievk. ar kristībām un Sv. vak. 
Sadraudzība. 14. jūnijā 10:00 Aiz-
   vesto piemiņas dievk. ar igauņu 
un lietuviešu līdzdalību.Sadrau-
dzība. Filma. 18. jūnijā 11:00 
Bībeles stunda. 21. jūnijā 10:00 
dievk. ar Sv. vak., sprediķos D.
Godins. Sadraudzība. D.Godina 
stāstījums. 28. jūnijā 10:00 dievk. 
Sadraudzība. 30. jūnijā 19:00 
Bībeles stunda. 5. jūlijā dievk. 
nenotiks.

 Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com. 
31. maijā 13:30 Īstbransvikā 
dievk. Trīsvienības svētki. 7.jū -
nijā 12:30 Leikvudā dievk. ar 
dievg. 14. jūnijā 13:30 Īstbran-
svikā 14.jūn. piemiņas dievk. ar 
dievg. 21. jūnijā dievk. nenotiek. 
28. jūnijā 13:30 Īstbransvikā dievk. 

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
Īstoranža (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran 

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

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

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

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 31. maijā 
10:00 Jonkeru bazn. dievk., māc.
Saivars. 10:30 Salas bazn. dievk., 
māc. Saliņš

• Ročesteras latv. ev. lut. Krus-
 ta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roch-
 ester, NY). 14. jūnijā 14:00 Tau-
tas sēru dienas dievk. ar dievg., 
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 

• 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 Leg-
zdiņš, 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: kalnin-
sis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Visi dievk. notiek 10:30. Māc. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org. 31. mai -
jā 10:30 laju vadīts dievk. Kalpos 
Linda Beiniķe un Jānis Šulcs. 7. 
jūnijā 10:30 dievk. ar dievg. 14. 
jūnijā 11:00 Aizvesto piemiņas 
diena. Dievk. piedalīsies kori no 
visām baltiešu kopienām Sietlā. 
Koncerts un pieņemšana nama 
zālē. Lūdzam atvest groziņus ko -
pīgam galdam! 21. jūnijā 11:00 
Jāņu dienas dievk. Rietumkrasta 
latviešu izglītības centrā Šeltonā. 
Sietlā dievk. nenotiks. 28. jūnijā 
10:30 dievk. ar dievg.

• St. Pētersburgas (FL) latv. 
ev. lut. dr.: dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stundas 
notiek biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 

727-367-6001. Uzmanību – vasa-
ras dievk. notiks biedrības 
namā 11:00!

31. maijā 11:00 Bībeles stunda. 
5. jūnijā 11:00 biedrības namā 
notiks draudzes valdes sēde. 7. 
jūnijā dievk. 14. jūnijā dievk. 
21. jūnijā Bībeles stunda. 28. 
jūnijā Bībeles stunda.

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 Hur-
ley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net, Info: 
www.dcdraudze.org Mācītāja 
prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.
tālr.: 301-302-3270, e-pasts: ma -
canitavp@gmail.com, dr. pr. Ināra 
Apine, tālr.: 703-790-0833, e-pasts: 
inarazaiga@yahoo.com Svēt die-
nās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 
Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. Iesvētes mācība.  
28. maijā 19:30 literārais vakars. 
31. maijā Trīsvienības svētku Sv.
vak.dievk. Pie kafijas galda maija 
jubilāru sveikšana. 7. jūnijā Lat-
viešu skolas izlaidums.

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268.13. jūnijā 12:00 Aizvesto 
piemiņas dienas dievk. kopā ar 
Mančesteras draudzi, diak. 
Indriķis Kaņeps.

• 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.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Info: www.detdraudze.org. Visi 
dievk. notiek 10:00 no rīta. 31.
maijā Trīsvienības svētku dievk., 
māc.Gundega Puidza.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050, 
e-pasts: makej@aol.com. 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 

lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 31. maijā 
11:00 Trīsvienības svētku dievk., 
māc. Aivars Ozoliņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas 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. 31. maijā 
dievk. Pārrunas ar Vilni Bau-
mani par viņa grāmatām. 7. jū -
nijā angļu val. dievk. ar Sv. Va -

17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 
18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 

• 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. 

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@ 
 draudze.org. 11. jūnijā 13:00 
Latv. centrā pensionāru saiets. 
14. jūnijā14:00 Latv. centrā – 
Aizvesto piemiņas diena. 18. jū -
nijā 19:00 Latv. centrā valdes 
sēde. 20. jūnijā Tērvetē Jāņu 
svinēšana.

• 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).
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// FOTO: www.fotoblog.lv / Māris Riķītis

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info arī materiāli,
veicot mērķa ziedojumus. Šis ir unikāls projekts, kuŗam 

nav analoga pasau lē. Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, 
par centrālo asi, ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs,
ja ne mēs paši?!

Skatiet – www.nekropole.info!

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Par viņu sēro
MARITA UN JĀNIS

RADI AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Pateicībā, mīlestībā un dziļās sērās viņu piemin
MĀSA RUTA BĪBELNIEKS

MĀSA DACE SKULTE AR ĢIMENI
PATĒVS VALDIS STENDZENIEKS

Skumst:
SIEVA MILDA

MEITAS RUTA AR BRIAN, EDĪTE AR GUNĀRU
MAZDĒLI ANDREW, GRAHAM UN MARKUS

Krēslo un aiziet diena.
Satumst un atnāk nakts.
Tikai kāda zvaigzne rāda tālāko ceļu
No senas staru jundas.
(A. Ķeniņš)

Augšā aiz zvaigznēm tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs.

Tev zeme bij’ svēta, kur piedzimi,
Tev valoda mīļa, ko runāji,
Tik tālos ceļos pagura kājas,
Un svešā malā apstājās sirds.

Mūžībā aizgājis
Dean Emeritus PLU School of Business;

PhD Stanford University

GUNDARS JŪLIĀNS
ĶENIŅŠ KING
Dzimis 1926. gada 19. aprīlī Rīgā,

miris 2015. gada 16. maijā Takomā

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

JURIS SUBAČS
Dzimis 1945. gada 2. augustā Geppingen, Vācijā,
miris 2015. gada 16. maijā Cape Cod, MA, ASV

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais

ĀDOLFS OZOLS
Dzimis 1911. gada 28. decembrī Mazstraupē, Latvijā,
miris 2015. gada 5. maijā Woodbridge, Ontario

Mūsu mīļais filistrs

B. S.
INDULIS KANCĪTIS

Dzimis 1933. gada 24. oktobrī Rīgā,
miris 2015. gada 19. maijā Virdžinijā

Mūžībā aizgājis

KĀRLIS SALMIŅŠ
Dzimis 1926. gada 11. jūnijā Ventspilī,
miris 2015. gada. 30. aprīlī New Jersey

Mūžībā aizgājis mans mīļotais, gādīgais vīrs,
tēvs un vecaistēvs

EDVĪNS FELIKSS GREDZENS
Dzimis 1930. gada 15. janvārī Rīgā,

miris 2015. gada 19. maijā Des Moines, Washington

Viņu mīlestībā piemin
SIEVA HILDA

MEITA LIESMA
MAZMEITAS MICHELLE UN CORAL

UN ANITA AR ĢIMENĒM

Mīļais vīrs un Papa

HARIJS SPRUKTS,
būvuzņēmējs

Dzimis 1913. gada 16. novembrī Madonā, Latvijā,
miris 2015. gada 12. maijā Northport, Ņujorkā

Viņu piemin
TEODORS ŠMITS AR ĢIMENI

ROCHESTER, N.Y.

Mīlestībā viņu piemin
DZĪVESBIEDRE LIA, DĒLS ĀRIS AR ĢIMENI 

UN RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
Saldu dusu.
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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
Jūrmalas smiltīs 
bronzas medaļa

Jūrmalā, Majoros uzcelts Baltic 
Beach Hotel & SPA plūdmales 
volejbola stadions ar 2330 ska-
tītāju vietām. Tur sākās sezonas 
Masters sacensības, kas iekļautas 
Starptautiskās volejbola federā-
cijas (FIVB) 2015. gada oficiālajā 
plūdmales volejbola kalendārā 
un starptautiskajā turnīru sistē-
mā. Jūrmala pulcēja spēcīgākos 
Eiropas plūdmales volejbola pā -
rus, kuŗiem šai turnīrā jācīnās 
par vērtīgajiem reitinga punktiem, 
lai iekļūtu Eiropas meistarsacīk-
šu finālā. 

// FOTO: AP/Scanpix

// FOTO: LETA

Edgars Rencis distancē

Līna Mūze // FOTO: Reuters/
Scanpix

Jānis Šmēdiņš (pa labi) un 
Aleksandrs Samoilovs

Latviju šajā turnīrā pārstāvēja 
pieci pāŗi. Vissekmīgāk spēlēja 
pēdējo divu gadu pasaules plūd-
males volejbola ranga spēcīgākais 
duets Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš. Ceturtdaļfinālā 
viņi ar 2:1 (16:21, 21:19, 15:12) 
pārspēja citu Latvijas pāŗi – 
Mārtiņu Pļaviņu un Hermanu 
Egleskalnu, pusfinālā ar 0:2 
(19:21, 18:21) zaudēja italiešiem 
Paolo Ingroso un Mateo Ingroso. 
Sacensībā par trešo vietu Sa  moi-
lovs/Šmēdiņš tikās ar poļiem Fi -
jaleku/Prudelu. Skatītājiem volej-
bolisti sagādāja aizraujošu cīņu 
ar daudz skaistiem epizodiem, 
izvelkot jau gandrīz zaudētās 
bumbas. Latvijas duets nonāca 
iedzinējos ar 9:11, bet pēc divām 
poļu kļūdām servēs tika uzvara 
setā – 23:21. Otro setu Latvijas 
duets sāka pārliecinoši un dažu 
minūšu laikā panāca jau 6:2, un 
turpinājumā poļi vairs nespēja 
izrādīt pretestību – uzvara ar 21:9 
un iegūtas bronzas medaļas.  

Aleksandra Samoilova vērtē-
jums pēc turnīra: „Domāju, ka tie, 
kuŗi redzēja mūsu spēli Lucernas 
Open posmā, ievēroja, ka spēle ir 
krietni uzlabojusies jau šajā tur -
nīrā. Svarīgākie turnīri sāksies 
Maskavā, kad ir pirmais Grand 
Slam posms. Uz to vajag būt ga -
taviem par 100 procentiem. Ce -
rams, ka tā arī būs, to redzēsim 
Maskavā. Pēdējā spēlē parādīja, 
ka varam sacensties ar ļoti spē-
cīgiem pretiniekiem. Skaidrs, ka 
bija slodze, bet pirms paša turnīra 
bija mierīgāk. Patīkami, ka ska-
tītāji ir kā trešais spēlētājs. Pro-
tams, ja tev spēle izdodas un esi 
uz viļņa, tad viņi palīdz, ja tomēr 
spēle neiet, tad ir grūtāk. Pašiem 
jālauž spēles ritms. Vai ska  tītājiem 
Latvijā vēl jāmācās, kā jāatbalsta 
plūdmales volejbolā? Nē, viss ir 
kārtībā. Lai izbauda turnīru, viņi 
par to ir samaksājuši. Katrā 
turnīrā mums ir viens mērķis – 
uzvarēt! Paši esam sev šādas aug-
stas virsotnes nosprau duši. Pro-
tams, ka Riodežaneiro spēļu 
sakarā visu darbu vēlamies pa -
darīt šogad. Nav ko tur atlikt. 
Neiesim lieki riskēt, sportā viss 
kaut kas var notikt. Centīsimies 
spēlēt par labām vietām katrā 
turnīrā. Sāksies sacensības Mas-

kavā, tad jau redzēsim, kā būs.”  
Mārtiņš Pļaviņš/Hermanis Eg -

leskalns un Ruslans Sorokins/
Aleksandrs Solovejs cīnījās mai-
nīgām sekmēm un turnīru pa -
beidza dalītā 5. – 8. vietā. Kvali-
fikācijas sacensības bija neveik-
smīgas diviem Latvijas duetiem 
Haraldam Regžam/Armandam 
Āboliņam un Viktoram Kor že-
ņevičam/Tomam Šmēdiņam, kuŗi 
nespēja iekļūt pamatsacensībās.

Pēc Jūrmalas turnīra plūdmales 
volejbolisti dosies uz Austrijas 
pilsētām Bādeni un Klāgenfurti, 
kur notiks Eiropas meistar sa cīk-
stes. Sezonas beidzamais Masters 
turnīrs no 5. līdz 9. augustam 
notiks Šveices pilsētā Bīlē.

Ernests Gulbis 
zaudē un uzvar

Pēc ilgāka neveiksmju posma 
Ernests Gulbis atkal spēlē at  zīs-
tami. Nicas turnīrā viņš iekļuva 
ceturtdaļfinālā. Pēc tam gan ar 
rezultātu 2:6, 4:6 zaudēja savam 
treniņu partnerim, draugam 
Dominikam Tīmam no Austrijas. 
Līdz ar to Gulbis nolika pērn 
turnīrā izcīnītā čempiona piln-
varas.

Nākamajā Grand Slam turnīrā 
– Francijas atklātajās meistar-
sacīkstēs Gulbis pirmajā spēlē ar 
6:4, 6:4, 7:6 (7:3) uzvarēja Nī  der-
landes pārstāvi Igoru Sijslingu. 
Pēc uzvaras Gulbis atzina, ka 
normālā treniņu režīmā ir tikai 
pēdējās nedēļās, kad atsākts 
darbs ar austriešu speciālistu 
Ginteru Bresnīku. „Protams, pēc 
pērnā gada sākuma visi no manis 
gaida uzvaras, arī es tās gaidu 
pret tādiem spēlētājiem, tomēr 
ne viss pēdējā gada laikā ir bijis 
tā kā varētu vēlēties. Ir jāpaiet 
laikam. Pēc spēles ar Dominiku 
Tīmu Nicā teicu trenerim Bres-
nīkam, ka beidzot sāku justies 
normāli, varu kustēties un spēlēt 
labi. Izdevās apspēlēt Dolgo po-
lovu. Vienīgais, ka tas ir par vēlu 
māla sezonai. Ja mēs salīdzinām 
– šādas sajūtas man bija pērn 
Barselonā, kas ir māla sezonas 
otrais turnīrs. Man pietrūcis vai -
rākas nedēļas laba tenisa. Cerams, 
kaut ko izdosies sasniegt Parīzē, 
kā nekā – vai nu tagad vai nekad 
šosezon uz māla,” sacīja Gulbis.

Līna Mūze –
60,48

Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze 
uzvarēja sacensībās Dakarā (Se -
negālā) ar rezultātu 60,48 m. 
Mūzei šis ir viņas sezonas labākais 
rezultāts, kas daudz neatpalika 
arī no karjēras rekorda – 61,97 
metri, ko izdevās sasniegt pirms 
diviem gadiem.

Mūze no astoņām sacensību 
dalībniecēm bija vienīgā, kuŗa 
aizmeta tālāk par 60 metriem. 
Otro vietu ieguva brazīliete Laila 
Domingosa – 59,15 metri.

Lodes grūšanā Māris Urtāns ar 
rezultātu 18,25 m ierindojās 
septītajā vietā.  Viņa personīgais 
rekords ir 21,63 m.

Airēšana
Čechijā, Račicē, Eiropas junio-

ru meistarsacīkstēs Lana Bračka 
un Inga Lange izcīnīja sesto 
vietu. Finālbraucienā Bračka/
Lange finišēja pēdējās pēc sep ti-
ņām minūtēm un 46,117 sekun-
dēm, no uzvarētājām vācietēm 
Annemīkes Šances/Frīdas Hem-
mer lingas viņas atpalika 19,335 
sekundes.

Basketbolistes gata-
vojas Eiropas 

meistarsacīkstēm 
Latvijas sieviešu basketbola 

izlase, turpinot gatavoties šovasar 
gaidāmajām Eiropas meistar sa-
cīkstēm, aizvada pārbaudes spē-
les. Savu palīdzību komandai 
gatavas sniegt pieredzējušās spē-
lētājas Anete Jēkabsone-Žogota 
un Gunta Baško-Melnbārde. Vi -
ņas iesaistījušās treniņu procesā. 
Rīgā aizvadītas divas spēles. 
Vispirms tika pārspēta Balt krie-
vijas vienība – 76:61 (22:14, 29:9, 
17:17, 8:21). 

Par izjūtām pārbaudes spēlē ar 
Baltkrieviju Anete Jēkabsone-
Žogota (attēlā) sacīja:  “Mums ir 
problēmas ar piektajiem numu-
riem, netikām garām Ļeučenkai, 
kuŗa darīja, ko gribēja. Tas vis-
vairāk mani biedē, kad Eiropas 
meistarsacīkstēs pretī nāks kār-
tīgi centri.” Kaut basketboliste 
pēdējos gados nevienā klubā nav 
bijusi galvenā snaipere, viņa uz -
svēra, ka šādu sajūtu atgūšana 
ilgu laiku neprasīs. “Sajūta ātri at   -
nāk, jo trenerim ir daudzas kom-
 binācijas, kuŗās man tiek izspēlēta 
bumba, tāpēc nekas ne  atliek un 
jākļūst par snaiperi – klikšķis jā -
pārslēdz uz to, ka atkal ir vairāk 
jāuzbrūk, bet tas atnāks auto ma-
tiski. Tādos brīžos spēle tiek iz -
baudīta, bet gribas labāk, jo  duelī 
ar Baltkrieviju aizmetu garām 
daudzus netraucētus metienus.”

Ļoti pārliecinoši ar 94:67 
(35:22, 18:15, 23:15, 18:15) tika 
uzvarēta spēcīga Ķīnas izlase. 
Gunta Baško-Melnbārde sasnie-
dza 1500 gūto punktu robežu, 
bet Aija Putniņa un Anete Jē -
kabsone-Žogota iemeta pa 18 

punktiem katra. Latvijas izlases 
sākumsastāvs uzbruka ar augstu 
precīzitāti, pirmajās piecās mi  nū-
tēs iemetot četrus tālmetienus 
un izvirzoties priekšā ar 18:8, bet 
ceturtdaļa tika pabeigta ar re  zul-
tātu 35:22. Kaut otro ceturtdaļu 
Latvijas izlase vairs nebija tik 
rezultātīva, tā vēl nedaudz vairāk 
palielināja savu pārsvaru, puslai-
ku beidzot ar 53:37. Otrā puslai-
ka ievadā latvietes veica kārtējo 
izrāvienu, gūstot ļoti pārliecino-
šu panākumu. Otrā spēlē ķīnie-
tes revanšējās ar 67:63.

Kopumā izlasei paredzētas 12 
pārbaudes spēles. Turpinājumā 
No 29. līdz 31. maijam ieplānots 
turnīrs Karlovivaros, kur būs 
jāspēlē pret Čechiju, Slovakiju 
un Japānu. 3. jūnijā Rīgā pare-
dzēta tikšanās ar Lietuvu,  4. un 
5. jūnijā viesos – Sēderteljē ar 
Zviedriju.

Eiropas meistarsacīkšu fināl-
tur nīra pirmajā posmā Latvijas 
komanda grupas turnīrā Ungā-
rijas pilsētā Šombateli no 11. līdz 
14. jūnijam spēļu secībā tiksies ar 
Serbijas, Chorvatijas, Lielbrita-
nijas un Krievijas izlasi. Cīņu par 
medaļām turpinās trīs labākās 
vienības.

***
Pirms Latvijas vīriešu basket-

bola izlases treniņnometnes, 
kuŗas sākums plānots 20. jūlijā, 
tiks pārbaudīts arī nesen Latvijas 
pilsonību ieguvušais ASV spē lē-
jošais Endrjū Smits, kā arī virkne 
citu spēlētāji, paziņojis koman-
das galvenais treneris Ainars 
Bagatskis.

Vingrošana
Latvijas vingrotājs Dmitrijs 

Trefilovs izcīnīja otro vietu 
Portugalē Pasaules Izaicinājuma 
kausa izcīņas priekšpēdējā – ses-
tā – posma sacensībās uz zirga. 
Finālā uzvarēja kolumbietis Ho -
simars Kalvo ar 15,325 punkti-
em,  Trefilova sniegums – 15,100 
punkti.     

Vitalijs Kardašovs atbalsta 
lēcienā izcīnīja trešo vietu.

Tapusi filma par 
izcilo Latvijas bas-

ketbolisti „Leģenda. 
Uļjana Semjonova”
Pirmizrādi piedzīvojusi Lat vi-

jas Televīzijas veidotā dokumen-
tālā filma par Latvijas sporta 
karalieni, izcilo Latvijas basket-
bolisti Uļjanu Semjonovu – “Le -
ģenda. Uļjana Semjonova”.

“Pirms nepilna gada es uzru-
nā ju Uļjanu Semjonovu par šādas 
filmas izveidi. Uzstādījums bija 
viens – Uļa, izstāsti par savu mū  žu, 
kā bija, bez aplinkiem, tikai tīru 
patiesību. Kuŗš tev darīja pāri un 
kas darīja laimīgu! Pēc vairākiem 
pārdomu brīžiem viņa piekrita. 
Esmu pateicīgs viņai par izrādīto 
uzticību, par atklātību ikvienā 
sarunā un filmēšanas reizē”, par 
filmu stāsta tās režisors, LTV 
sporta žurnālists Armands Tri-
pāns. “Uļa uzticēja mums sava 
mūža foto un piemiņas lietu ar -
chīvu – septiņas lielas kastes. 
Veidojot filmu, neesam pagājuši 
gaŗām nevienai vēstures detaļai. 
Varu apgalvot, ka šis būs Uļjanas 
Semjonovas patiesākais stāsts 
par sportu, cilvēkiem, likteni un 

viņas dzīvi.”
Leģendārā Latvijas sportiste ir 

viena visu laiku labākā pasaules 

basketboliste. Viņas kontā ir visi 
iespējamie sporta tituli – savas 
karjēras laikā viņa ir kļuvusi par 
astoņpadsmitkārtēju Eiropas 
čempioni, trīskārtēju pasaules 
čempioni un divkārtēju olim-
pisko spēļu čempioni. 2007. gadā 
Uļjana Semjonova tika uzņemta 
arī FIBA Slavas zālē.

Latvijas skrējēja 
pasaules rekords  
Ginesa grāmatā

Latvijas Baskāju skriešanas 
biedrība informē, ka saņēmusi 
Ginesa pasaules rekordu grā ma-
tas apstiprinājumu rekordam “5 
km skrējiens basām pēdām pa 
sniegu vai ledu”. Tagad šis re -
kords pieder Latvijas skrējējam 
un biedrības pārstāvim Edgaram 
Rencim.

Šī rekorda uzlabošanas mēģi-
nājumu Rencis veica šā gada 24. 
janvārī, iepriekšējo rekorda laiku 
uzlabojot vairāk nekā par divām 
minūtēm.

Vāc līdzekļus gol-
feres Jansones ceļam 

uz olimpisko Rio
Latvijas pirmā profesionālā 

golfa spēlētāja Laura Jansone 
cīņā par olimpiskās kvalifikācijas 
punktiem šosezon spēlē gan 
Dāmu Eiropas tūrē (LET), gan 
Dāmu profesionālā golfa aso ciā-
cijas (LPGA) fārmtūres sacen-
sības Ziemeļamerikā. 

Jansonei ir labas izredzes iekrāt 
pietiekamu skaitu punktu, lai pēc 
vietas rangā nākamgad iekļūtu 
olimpiešu vidū. Olimpiskā kausa 
izcīņā Ozo Golf Club laukumā Rī -
gā turnīra dalībnieki un atbal stī-
tāji saziedoja vairāk nekā 10 tūk-
stošu eiro sportistes dalībai kva-
lifikācijas sacensībās cīņā par ce -
ļazīmi uz 2016. gada Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm. Atbalsta 
akcijā iesaistījās arī Latvijas ho -
keja valstsvienības kapteinis Kas-
pars Daugaviņš, nododot labda-
rības izsolei savu veiksmīgo nūju 
un formas kreklu. Nozīmīgu at -
balstu Jansonei nodrošināja tur-
nīra sponsors Noble Wine, pasnie-
dzot sportistei simbolisku čeku 
par 3000 eiro, bet vairāk nekā 
7000 eiro pievienoja sacensību 
dalībnieki.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


