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ALAs valdes sēde Čikāgā Annijas Kopštāles spožā

starptautiskā uzvara

Aizvadītajā nedēļas nogalē Čikāgā uz kārtējo sēdi pulcējās Amerikas latviešu apvienības valde.
Attēlā sēdes dalībnieki. No kreisās pirmajā rindā: Jānis Kukainis, Ilze Garoza, Sanita Šūmane, Taira
Zoldnere, Pēteris Blumbergs, Jānis Vilciņš, Marisa Gudrā, Līga Ejupe, Armands Birkens. Otrajā
rindā: Toms Trautmanis, Līga Jēkabsone, Lilita Bergs, Andris Ramāns, Andra Zommere, Kaija
Petrovska, Raits Eglītis. Aizmugurē: Dace Spanier, Jānis Grāmatiņš un Vilnis Ore

(Vairāk lasiet nākamajā nr.) // FOTO: Jack Devant
Latvijas Nacionālā baleta jaunā
soliste Annija Kopštāle atgriezusies no 5. Dienvidafrikas starptautiskā baleta konkursa Keiptaunā ar divām medaļām – bronzas un zelta.
Bronzas medaļa iegūta klasiskā
kums, jo Gewandhaus orķestris baleta katēgorijā, kur žūrija zelta
ir pasaules pirmajā piecniekā, medaļu vispār nepiešķīra. Annija
tāpēc tik jaunam diriģentam tas dejoja Kitrijas variāciju no baleta
ir ārkārtīgi atbildīgs mirklis. „Dons Kichots”, Odīlijas variāciju
Pirmajā koncerta daļā vēl bija no baleta „Gulbju ezers” un Mejūtama nedrošība un uztraukums, doras variāciju no baleta „Korbet otrajā daļā – orķestŗa un sārs”. Zelta medaļu jaunā dejotāja
diriģenta sadarbība bija izcila.”

Andris Poga debitējis Leipcigas
Gewandhaus zālē
Andris Poga 6. martā veiksmīgi debitēja Leipcigas Gewandhaus zālē, stājoties pie leģendārā simfoniskā orķestŗa
diriģenta pults.
Koncertā skanēja Richarda
Vāgnera "Zigfrīda idille" un
mūsdienu autora Tristana

Šulces skaņdarbi. Savukārt otrajā koncerta daļā – Antonīna
Dvoržāka 8. simfonija. Koncertu
klātienē baudīja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
(LNSO) direktore Indra Lūkina.
Viņa stāsta: "Andrim Pogam tas
bija ļoti atbildīgs un liels noti-

ieguva laikmetīgā baleta katēgorijā, kur dejoja Elzas LeimanesMartinovas choreografēto miniatūru „Mzanzi” jeb „Dienvidi”. Šo
solonumuru choreografe izveidojusi pirms četriem gadiem, atainojot savus Dienvidafrikā gūtos
iespaidus, to Annija jau iepriekš
bija dejojusi konkursos Somijā,
Pekinā un Seulā.
Annija Kopštāle pacilāta un
laimīga turpina darbu Latvijas
Nacionālā baleta trupā, kuŗā
strādā kopš Rīgas Choreografijas
skolas beigšanas 2011. gadā.

Ņujorkā izrādīs
Hermaņa iestudēto izrādi
Brodskis/Barišņikovs

Diriģē Andris Poga

(Vairāk lasiet 9. lpp.)
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Latvian newspaper

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00;
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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
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Latvijas rezidentiem, kuŗi dzīvo
un strādā ārvalstīs, jāiesniedz
Gada ienākumu deklarācija
Valsts ieņēmumu dienests
(turpmāk – VID) atgādina, ka
Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi
dzīvo un strādā ārvalstīs, no
2016. gada 1. marta līdz 2016.
gada 1. jūnijam ieskaitot jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija. Vienlaikus atgādinām, ka Latvijas nerezidentiem (ārvalstu nodokļu maksātājiem) iedzīvotāju ienākuma nodoklis jāmaksā tikai
par Latvijā gūto ienākumu.
Savukārt Latvijas rezidentiem* (iekšzemes nodokļu
maksātājiem) iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek ieturēts no visiem – gan Latvijā,
gan ārvalstīs gūtiem – ienākumiem.
VID vērš uzmanību, ka arī
tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi
dzīvo un strādā ārzemēs, ir
Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija. Tāpat svarīgi zināt, ka
viņiem iedzīvotāju ienākuma
nodoklis nav jāmaksā no visiem
ienākumiem, bet tikai no tiem,
kas gūti Latvijā.
Latvijā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas
tiek atbrīvoti algota darba ienākumi, kas gūti citā Eiropas
Savienības dalībvalstī, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstī vai
valstī, ar kuŗu Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija, ja šie algota darba
ienākumi attiecīgajā valstī ir
pakļauti aplikšanai ar iedzī-

votāju ienākuma nodoklim
analoģisku nodokli.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā arī no darījumiem, kas minēti likuma “Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”
9. pantā, piemēram, dāvinājuma
no personas, ar kuŗu saista
radniecība, mantojuma, ienākuma no personīgai lietošanai
paredzētas kustamās mantas
pārdošanas u.c.
Ja taksācijas gadā (kalendārajā gadā) ir gūts ienākums
ārvalstīs vai ir gūti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekami ienākumi, kuŗu kopējā
summa pārsniedz 4000 euro,
taksācijas gadam (kalendārajam gadam) sekojošajā gadā no
1. marta līdz 1. jūnijam ieskaitot VID ir jāiesniedz gada
ienākumu deklarācija.
Aprēķināto nodokli no ārvalstī gūtajiem ienākumiem,
kas nav darba alga, gada ienākumu deklarācijā samazina par
summu, kas ir vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli. Taču
minētais samazinājums nedrīkst būt lielāks par summu,
kas atbilst Latvijā aprēķinātajam
nodoklim par ārvalstī gūto
ienākumu.
Piemēram, 2015. gadā ārvalstī
gūts ienākums no uzņēmuma
līguma 500 euro, samaksāts nodoklis 150 euro. Latvijā nodoklis
no minētā ienākuma, piemērojot 23% likmi, – 115 euro.
Nosakot budžetā maksājamo

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 $ 149.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas
nodokli par laikraksta abonēšanu!
Gada abonenti saņems bez maksas:
• četrus 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 četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00
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: ____________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Bezmaksas telefons:
Mobilais telefons:
1 (866) 944-1273
1 (201) 944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

LATVIJA – 2016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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

VYTIS
TOURS
th

40-24 235 Street, Douglaston, NY 11363
Tel.: 718-423-6161, 1-800-778-9847, Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Web site: www.vytistours.com

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

nodokļa summu, var atskaitīt
115 euro.
Neatkarīgi no tā, vai ārvalstī
gūtais ienākums Latvijā ir pakļauts aplikšanai ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli vai atbrīvots
no aplikšanas ar nodokli, fiziskajai personai – Latvijas rezidentam – ir pienākums deklarēt
ārvalstī gūto ienākumu, iesniedzot VID Gada ienākumu deklarāciju, kam pievienots ārvalsts
nodokļu administrācijas apliecināts dokuments, kuŗā norādīts ienākuma veids, apmērs un
ārvalstī samaksātais nodoklis.
Plašāka informācija par Gada
ienākumu deklarācijas iesniegšanu pieejama VID mājaslapā
www.vid.gov.lv sadaļā „Gada
ienākumu deklarācija/Obligātā
deklarācijas iesniegšana”.

Attaisnotie
izdevumi

Iesniedzot Gada ienākumu
deklarāciju, tajā uzrādīto ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamo ienākumu ir tiesības
samazināt par attaisnotajiem izdevumiem, kuŗu kopējā summa
taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem 213,43 euro
katram, ja šie izdevumi saistīti
ar kvalifikācijas paaugstināšanu, speciālitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu (Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas
Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu
mācību iestādēs), par medicīnas
un ārstniecisko pakalpojumu
izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas darbojas saskaņā ar
Apdrošināšanas sabiedrību un
to uzraudzības likumu. Ierobežojums 213,43 euro apmērā neattiecas uz attaisnotajiem izdevumiem par saņemtajiem zobārstniecības pakalpojumiem un
plānveida operācijām.
Plašāka informācija par pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atmaksu atrodama
VID mājaslapas www.vid.gov.lv
sadaļā “Nodokļi/Gada ienākumu deklarācija/Brīvprātīga dek
larācijas iesniegšana.
Kā iesniegt Gada ienākumu
deklarāciju?
Gada ienākumu deklarāciju
var aizpildīt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv sniegto
technisko risinājumu. Lai kļūtu
par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS)
lietotāju, ar VID vairs nav jāslēdz līgums. Ērti un vienkārši
pieslēgties VID EDS iespējams,
ja ārzemēs dzīvojošajai personai
ir konts kādā no Latvijas kredītiestādēm. Informācija par
Gada ienākumu deklarācijas
iesniegšanu, izmantojot VID
EDS, pieejama VID mājaslapas
sadaļā “Nodokļi/Gada ienākumu deklarācija/Deklarācijas ies
niegšana VID EDS”.
(Turpināts 3. lpp.)
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Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi
Čikāgā 2016. gada 11.–12. aprīlī
Kalamazū 2016. gada 13. aprīlī
KĀDI DOKUMENTI
JĀIESNIEDZ?
Lai pieteiktos pases apmaiņai,
izmantojot pārvietojamo pasu
staciju, iepriekš, līdz 2016. gada
5. aprīlim, uz Latvijas vēstniecību ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas:
1. Latvijas pases kopija. Ja pasi
pieprasa pirmo reizi, tad
jānosūta dzimšanas apliecības
kopija un apliecinājums par
personas koda piešķiršanu;
2. Dokumenta, kas apliecina
legālu uzturēšanos ASV (ASV
pase, permanent resident card
(t.i.Green card), ASV vīza vai
darba atļauja) kopija;
3. Aizpildīts IESNIEGUMS
(skatīt pielikumu).
Ja pasi pieprasa bērnam, tad
jāatsūta bērna dzimšanas apliecības kopija. Pasi var pieprasīt tas
bērna vecāks, kuŗš ir Latvijas
pilsonis, vai arī vecāks, kuŗš ir
citas valsts pilsonis, uzrādot otra
vecāka notāriāli apliecinātu (un
arī ar Apostilli apliecinātu) piekrišanu pases dokumentu ie-

sniegšanai un bērna pases saņemšanai. No 15 gadu vecuma
persona pati var pieteikties pases
saņemšanai.
Iepriekšminētie dokumenti jāsūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no
mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam Java
Script atbalstam, lai varētu to
apskatīt. vai pa faksu (202)3282860, obligāti norādot savu
kontaktinformāciju (telefonu,
e-pastu).
Minēto dokumentu oriģināli
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties mobilajā pasu darbstacijā.
Papildus jāsamaksā valsts un
konsulārā nodeva (samaksa veicama ar bankas izsniegtu Money
order, kas adresēts Embassy of
Latvia).
Vienlaicīgi ar pasi iespējams
pieprasīt arī personas apliecību.
Cenrādis:
Pase – 150 USD
Pase un Personas apliecība
(ID karte) – 160 USD
Pase personām, kuŗas nav
sasniegušas 20 gadu vecumu
vai ir pēcpensijas vecumā (no
62 gadiem), – 120 USD

Pase un Personas apliecība
(ID karte) personām, kuŗas
nav sasniegušas 20 gadu vecumu vai ir pēcpensijas vecumā
(no 62 gadiem), – 130 USD
Summas maksājamas TIKAI
ar bankā izsniegtu money order.
Minētās summas ietveŗ arī
pases nosūtīšanu ar Federal
Express kurjerpastu uz personas
norādīto dzīvesvietu.
Katram interesentam tiks
nozīmēts konkrēts pieņemšanas
laiks – 15 minūtes, par to iepriekš
vienojoties. Pieņemšana pirmdien, 11. aprīlī, un otrdien, 12.
aprīlī, notiks Čikāgas Latviešu
namā, 6551 West Montrose
Avenue, Chicago, Illinois 606341499. Pieņemšana trešdien, 13.
aprīlī notiks Kalamazū latviešu
centrā, 100 Cherry Hill St,
Kalamazoo, MI 49006
*****

SVARĪGI
KĀDI DOKUMENTI IR JĀIESNIEDZ, JA PASE UN/VAI
PERSONAS KODS IR PAZAUDĒTS?
1. Jāiesniedz visi iepriekšminētie

(Turpināts no 2. lpp.)
Pieslēgties VID EDS iespējams
arī izmantojot eParaksta viedkarti (e-me) vai elektronisko
identifikācijas karti (eID)
Tāpat Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī papīra
veidā klātienē jebkuŗā VID
klientu apkalpošanas centrā
Latvijā vai nosūtot to pa pastu
uz adresi „Valsts ieņēmumu
dienests, Talejas iela 1, Rīga,
LV-1978”.
Ministru kabineta 2012. gada
21. augusta noteikumi Nr. 568
“Noteikumi par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa deklarācijām
un to aizpildīšanas kārtību”
pieejami VID mājaslapas sadaļā
“Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis/Tiesību akti”.
Atgādinām, ka ārpus Latvijas

dzīvojošiem Latvijas rezidentiem ir obligāti jādeklarē arī
* Fiziskā persona tiek uzskaienākumi no kapitāla pieaugu- tīta par rezidentu, ja:
ma, kas veidojas no kapitāla
šī persona uzturas Latvijā
aktīviem, piemēram, nekustamā
183 dienas vai ilgāk jebkuŗā
īpašuma pārdošanas. Ar plašāku
12 mēnešu periodā, kas sākas
informāciju par šo jautājumu
vai beidzas taksācijas gadā,
aicinām iepazīties VID mājaslapas sadaļā “Noderīgi/Ār val- vai
stīs dzīvojošiem Latvijas rezišīs personas deklarētā dzīdentiem/Aktuāli”.
vesvieta ir Latvija,
šī persona ir Latvijas pilsonis,
Jautājumu un neskaidrību
ko ārzemēs nodarbina Latgadījumā aicinām zvanīt uz
vijas valdība.
VID informātīvo tālruni + 371
67120000, nosūtīt savu jautāInformāciju sagatavoja
jumu, izmantojot VID mājasVID Sabiedrisko
lapas sadaļu “Uzdot jautājumu
attiecību daļa
VID” vai konsultēties klātienē
e-pasts
ikvienā VID klientu apkalpokomunikacija@vid.gov.lv
šanas centrā Latvijā.

dokumenti, tikai nozaudētās
pases
vietā
jāiesniedz
paziņojums par pases zudumu, kuŗā detalizēti jāapraksta
pases nozaudēšanas laiks, vieta
un apstākļi. Ja pase nozagta
vai nolaupīta, tad jāiesniedz
policijas izziņa.
2. Jāsazinās ar vēstniecību, kuŗa
atradīs Iedzīvotāju reģistrā
Jūsu personas kodu pēc citiem
Jūsu datiem (vārda, uzvārda,
dzimšanas datuma, vietas).
VAI IR IESPĒJAMS PIETEIKTIES PASES SAŅEMŠANAI,
JA IR MAINĪJIES UZVĀRDS,
NOSLĒDZOT/ŠĶIROT
LAULĪBU? KĀDI DOKUMENTI IR JĀIESNIEDZ, LAI
MAINĪTU UZVĀRDU LATVIJAS PASĒ?
Vispirms ir jāveic izmaiņas
Iedzīvotāju reģistrā, un tikai tad
var pieteikties pases saņemšanai.
Lai veiktu izmaiņas Iedzīvotāju
reģistrā, jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, laulības apliecības oriģināls (apliecināts ar
Apostilli) vai arī tiesas spriedums
par laulības šķiršanu (ar Apostilli),
kā arī abu laulāto pasu kopijas.
Šo dokumentu kopijas tiek nosūtītas uz Latviju, kur 4-6 nedēļu
laikā tiek veiktas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā, un tikai pēc tam
ir iespējams pieteikties pases saņemšanai.
CIK ILGS LAIKS NEPIECIEŠAMS BIOMETRIJAS DATU
NODOŠANAI, PIESAKOTIES
PASEI?
Aptuveni 10-15 minūtes.

CIK ILGS LAIKS NEPIECIEŠAMS PASES IZGATAVOŠANAI, UN KĀ TĀ TIKS
NOGĀDĀTA PERSONAI,
KUŖA PIETEIKUSIES JAUNAJAI PASEI?
Jaunā pase tiks izgatavota un
nodota pases pieprasītājam vidēji
4-6 nedēļu laikā. Fiziski pases un
personas apliecības tiek izgatavotas Rīgā, un vēstniecība tās
saņem ar diplomātisko pastu.
Jautājumu gadījumā lūdzam
sazināties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu pa tālruni (202)
328-2881 vai (202) 328-2882, vai
izmantojot e-pastu: consulate.
usa@mfa.gov.lv Šī e-pasta adrese
ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt
ieslēgtam JavaScript atbalstam,
lai varētu to apskatīt.
Pārvietojamā pasu darbstacija
2015. gada novembrī darbojās
Ņujorkā, septembrī Sanhosē, jūlijā Mičiganā un Indianapolē,
jūnijā Minesotā, aprīlī Floridā,
2014. gada martā Čikāgā, jūnijā
Ņujorkā, septembrī Sanfrancisko,
novembrī Losandželosā; 2013. gada oktobrī Sietlā, jūnijā Gaŗezerā,
aprīlī Losandželosā un Denverā;
2012. gada janvārī Indianapolē un
Sanfrancisko, aprīlī Ņujorkā, jūlijā
Milvokos un decembrī Klīvlandē.
Svarīgi zināt: Latvijas vēstniecība Vašingtonā patur tiesības
atcelt vai pārcelt pasu izbraukumus technisku iemeslu dēļ vai
gadījumos, kad netiek saņemts
atbilstošs pieteikumu skaits.
Saite Ārlietu ministrijas mājas
lapā:
http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos!
LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu
2016. gada krāsainajā Lieldienu numurā.
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 18. martam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com.
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Lietuvas Valsts svētku svinības
Oregonas Latviešu centrā

ILVA METLĀNE,
Oregonas Latviešu biedrības priekšsēde

Lietuviešu kopiena Portlendā,
Oregonas pavalstī (Lithuanian
American Community in Portland, Oregon) šī gada 28. februārī
Oregonas Latviešu centrā svinēja
Lietuvas neatkarības 98. gadadienu.
Pēc Portlandes kopienas prezidentes Ingrīdas Misevičienes
(Ingrida Misevičiene) ielūguma
Oregonas latviešus pārstāvēja
Oregonas Latviešu biedrības

2016. gada 12. marts – 18. marts

priekšsēde Ilva Metlāne, kuŗa
apsveica klātesošos Lietuvas neatkarības dienas svinībās.
Šogad pirmo reizi uz neatkarības svinībām Portlandē bija
ieradies Lietuvas vēstnieks ASV
un Meksikā Rolands Kriščiūnas
(Rolandas Kriščiūnas), Lietuvas
ģenerālkonsuls Losandželosā
Darius Gaidys, kā arī Lietuvas
goda konsuls Portlandē Randy
Miller.

Svētku uzrunu angļu valodā
“Putins un viņa mērķi Rietumu
pasaulē” (Putin and His Goals
towards the Western World) teica
polītologs Marius Laurinavičius,
Baltic American Freedom Foundation (BAFF) Security Research
Scholar, Center for European
Policy Analyses (CEPA).
Pasākumā ar dziesmām un
dzejoļiem uzstājās Portlandes
Lietuviešu mantojuma skola

(Lithuanian Heritage School)
“Atžalynas” (Sprouts) bērni,
priekšnesumus sniedza Oregonas lietuviešu jaunieši, kā arī
uzstājās ar dziesmām Vakare
Rūta Petroliūnaite, kas ir soliste
Portland Baroque Orchestra.
Ir liels prieks, ka tiek atjaunotas kādreizējās tradicijas un
draudzība, kad pirms daudziem
gadiem Oregonas latvieši apmeklēja lietuviešu neatkarības

dienas svinības un citus sarīkojumus. Katru gadu lietuvieši ir
piedalījušies Oregonas latviešu
centra sakopšanas talkas darbos.
Pagājušo gadu tika kopīgi noorganizēts kino vakars, lietuvieši
piedalījās arī Oregonas Latviešu
biedrības organizētajā Ziemassvētku tirdziņā. Nākotnē ir arī
paredzēta sadarbība starp lietuviešu un latviešu skoliņas bērniem Portlandē.

No kreisās: Darius Kuzmickas, LAC Portland Chapter vicepresident; Laurynas
Misevičius, LAUNA (Lithuanian Athletic Union of North America) president; Lithuanian
Foundation representative for the West Coast; Ingrida Misevičienė, LAC Portland
Chapter president, LAC Western District president; Eligijus Staniulis, LAC Portland
Chapter Secretary; Rolandas Kriščiūnas, Ambassador of Lithuania to the US and
Lietuviešu mantojuma skola “ATŽALYNAS” (Asni/Asniņi) un skolas vadītāja Mexico; Ilva Metlāne, Oregonas Latviešu biedrības priekšsēde; Giedre Babarskienė,
Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov
LAC Portland Chapter vicepresident, LAC Board of Directors member; Marius
Laurinavičius, political analyst, Senior fellow-in-residence, BAFF Security Research
Scholar, Center for European Policy Analyses; Vilmantas Babarskas, LAC Portland
Chapter Treasurer; Darius Gaidys, Consul General of Lithuania in Los Angeles

FLORIDAS APELSĪNU PLANTĀCIJĀS
IVARS
GALIŅŠ
Mana jaunākā meita Anita ir
atjaunojusi savu komerciālo
braukšanas atļauju (CDL) un nolēmusi atvaļinājuma laikā doties peļņā, pārvadājot apelsīnus.
Mans apelsīnu „safari” sākas
pilsētiņā Arkādija, mīlīgs vārds
rīdzinieka ausij. Mans šoferis ir
Max Adams. Viņam nav paticis
kristītais vārds Shaun, tāpat nav
patikuši darbi vecāku kūrortā
Dienvidfloridā. Izskolojies par
smalkmechāniķi, labo mobilos
telefonus, labi pārzina arī automobiļu motorus, tagad pārvadā
apelsīnus un citus lauksaimniecības ražojumus. Vēl arvien
puiša kārtā. Mūsu pirmais brauciens sākas ar pilnu kravu, kas
satur apmēram 60 tonnu apelsīnu, uz tuvāko apelsīnu pārstrādāšanas fabriku. Tur ir
milzu laukums ar kravas piekabēm, gan ar apelsīniem, gan
tukšas. Nokabinām pilno kravu
un paņemam kompanijas tukšo
piekabi. Laukumā tādu ir ap
simts un pieder dažādām kompanijām. Var ņemt tikai savas
kompanijas piekabi. 15 minūtēs
esam atkal ceļā. Tie, kas Floridu
skatījuši no lielajiem ceļiem,
nenojautīs, kāda Florida īsti
izskatās iekšienē. Ceļš ir taisns,
bet ļoti šaurs, tikko var izmainīties divas mašīnas. Abās pusēs

Zemē, kur citronas zied un ienākas citronaugļi

ir grāvji, kas šajā gada laikā līdz
pusei pildīti ar ūdeni. Lietus
periodā ūdens sniedzas gandrīz
līdz ceļa virsmai. Vairākās vietās
redzami pārvietojamie bišu
stropi, kas kalpo divejādi. Pirmkārt, lai apputekšņotu apelsīnu
kokus, otrkārt – bites saražo
iecienīto apelsīnu ziedu medu.

guļ un gaida laupījumu, spējīgi
pat sabrauktu stirnu ievilkt
grāvī. Jūdzēm abās ceļa malās ir
apelsīnu koki, tikai retumis
dažas palmas. Iebraucot plantācijā, ceļš kļūst vēl šaurāks, līdzīgs Latvijas lauku ceļiem.
Lielu gabalu ir jābrauc atmuguriski, jo vilcēju traktoru nav

Daudz redzami „maitas putni”
(buzzards), kas pārtiek no sabrauktiem meža dzīvniekiem
un putniem. Ja kādam nelaimējas, tad notiesā arī paši savējos
(diezin vai tie tādi ir vienīgie?).
Max stāsta, ka nereti grāvjos
redzami arī aligātori, tie mierīgi

iespējams apgriezt. Tiek atstāta
tukšā piekabe un piekabināta
pilnā. Apelsīnus lasa ar rokām,
un lasītāji ir lielākotiesu meksikāņi. Koku jānolasa pilnīgi
tīru, nešķirojot ne bojātos, ne
negatavos apelsīnus. Lasītāji tiek
atvesti ar autobusu, kas stāv

dārza malā. Viņiem ir 6 mēnešu
darba vīza, tad jābrauc atpakaļ.
Vairums to arī izpilda. Jocīgi
izskatās kokos ieslietās trepes,
kas krietni gaŗākas par apelsīnu
koku. Ar pilno kravu, šoferis
dabū lietot visus 15 ātrumus, ko
pārslēdz bez sajūga. Tas prasa
pieredzi. Šoreiz krava iet uz citu
apelsīnu pārstrādāšanas punktu.
Tādi ir vairāki, neskaitot lielo
Tropicana kompleksu. Tur apelsīnus ieved arī pa dzelzceļu. Ir
teiciens, ka vienīgie, kas Floridā
brauc ar vilcienu, ir apelsīni.
Pēc ceturtās kravas atvados un
pārsēžos vieglajā automašīnā,
kas šķiet kā spēļu mantiņa.
Esmu dabūjis zināt, ka kompanijai pieder septiņi kravas vilcēji-dīzeļi. Visi vienas firmas un
līdzīgi, lai būtu vieglāk atvietot
daļas. Ir pilna laika mechāniķis.
Arī pats īpašnieks var izpalīdzēt
kā braucējs vai mechāniķis.
Šofeŗi pelna, sākot ar 50 dolariem
par katru kravu un caurmērā
veic 6 – 8 braucienus. Ir daži,
kas lielās, ka nopelnījuši 1000
dolaru diennaktī. Cilvēki parasti sūdzas par nepietiekamo atalgojumu. Apelsīnu šofeŗiem patīkot lielīties. Vēl jāpiemin anekdošu krājumi, kas, diemžēl, nav
publicējami. Daudzi šofeŗi strādā 6 mēnešus, pēc tam iekasē

bezdarba pabalstus. Intensīvais
apelsīnu transports ilgst 3 mēnešus – laikā, kad citur Amerikā
šķipelē sniegu. Par plantāciju
īpašniekiem neko daudz nerunā. Daudzas pieder ģimenēm
mantojumā no iepriekšējām vai
lielajām korporācijām. Kad
apelsīnu koki noveco, tos nocērt un atvieto ar jaunaudzēm.
Pēdējā laikā apelsīnu koku vietā
tiek izveidotas sakņu audzētavas, kur iespējamas divas ražas
gadā. Ļoti ienesīgas arī orchideju audzētavas. Galvenais ienākumu avots tomēr ir apelsīni
(liela daļa no tiem ir Floridas
apelsīni) un to sula. Lai neiestigtu astronomiskos skaitļos,
pietiks ar to, ka Amerikā vien
katru dienu patērē 3 miljonu
galonu apelsīnu sulas. Liela daļa
no tā ir Floridas apelsīni. Atceros no zēna dienām, cik liels retums bija apelsīns. No tā mizas
tika veidotas ūdensrozes vai
citas figūras. No paša augļa labi
ja tika pa šķēlītei. Kur tad vēl
apelsīnu mizas aromāts, laikos,
kad pasaule nebija tik smaržu
bagāta kā tagad. Skatot lielos
apelsīnu kalnus, mana atmiņu
jūsma liekas pievilta un apvainota. Īpaši, redzot dažos ceļa
līkumos tik necienīgi sabirušos
apelsīnus. Bet tāda ir Amerika.
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MARISA
ZUBANE
2016. gada 30. janvāris Toronto Sestdienas skolai bija
nozīmīga un bagātīga diena.
Pārzines Rasmas Gaides vadībā visa skolas saime bija
piedalījusies, lai izkārtotu lielu
un greznu sarīkojumu Centra
Rīgas zālē. Sestdienas skola
svinēja 65. dzimšanas dienu ar
milzīgu kliņģeri un svecītēm,
un skolas vēstures grāmatas
“Augšā, bērni!” atvēršanu, kā
arī gadskārtējo Draudzīgā
aicinājuma sarīkojumu ar
teātŗa izrādi. Pārzine aicināja
agrāko skolas darbvedi Skaidrīti Brenci, kas skolā bija nostrādājusi 39 gadus, kopā ar
8. klases skolēniem nopūst
daudzās svecītes kliņģerī.
Pārzine atklāja un vadīja šo
dubulto sarīkojumu. Viņa aicināja Toronto Latviešu biedrības valdes priekšsēdi R. Pērkoni īsumā pakavēties pie skolas vēstures un personiskiem
novērojumiem par skolas
darbu un panākumiem. R. Pērkone minēja tikai dažus savus
novērojumus un parādīja
jauno grāmatu “Augšā bērni!”,
kuŗu varēs iegādāties Sestdienas skolā un tad katrs pats
lasīt par skolas darbu 65 gadu
gaŗumā.
Skolas pirmos 25 gadus ir
aprakstījusi agrākā un ilggadīgā pārzine Austra Martinsone. Tanī laikā skolēnu skaits
ātri pieauga līdz 388 bērniem
64./65. macību gadā. Toreiz
bija grūtības atrast piemērotas
telpas skolai un klases bija
sadalītas pa vairākām vietām.
Lielu atbalstu tad deva Sv.
Andreja draudze un Daugavas
Vanagi.
Liels atvieglojums skolas
darbam nāca, kad ar V. Pakalna kunga gādību Toronto
pilsēta atvēlēja telpas Jessie
Ketchum skolā 1967. gadā.
Visas klases nu bija vienuviet
skolai piemērotās telpās, un
Sestdienas skola tur darbojās
līdz 1995. gadam. Kad slēdzās
J.K. skolas durvis, Sestdienas
skolu uzņēma Latviešu centrs,
kur skola turpina darboties arī
šodien.
Informāciju par skolas nākamiem 40 gadiem sakopoja
Sestdienas skolas absolvente
Zane Vāgnere, kas deviņus
gadus nostrādāja skolā par
administrātori. Daudz tradiciju, kas pa šiem gadiem ir
izveidojušās, turpinās vēl
šodien. Piemēram, 6. klases
gadskārtējā teātŗa izrāde, kas
ir ceļojusi arī uz citām pilsētām
un izrādīta pat Dziesmu svētkos. Tāpat skolas žurnāls
Auseklītis ar skolēnu rakstiem
un zīmējumiem šogad iznāks
jau 51. reizi.
Nenoliedzami, daudz kas ir
arī mainījies gan skolēnu
skaitā un sastāvā, gan skolotā-
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Toronto Sestdienas skolai 65
jos. Sestdienas skolu apmeklē
bērni jau trešajā paaudzē.
Prieks redzēt šīs skolas absolventus atgriežamies kā sekmīgus skolotājus, un arī trīs
pārziņi – Biruta Niedra, Moira
Campbell un Edgars Kiršs – ir
bijuši Sestdienas skolas absolventi. Sestdienas skola var lepoties ar 1050 absolventiem
un ar to, ka ir tik ilgi pastāvējusi, mācot latviešu bērnus.
Vairāki absolventi ieņem atbildīgus posteņus latviešu sabiedrībā. Pateicoties latviešu skolām, ir izauguši spējīgi sabiedrisko darbu turpinātāji.
R. Pērkone vēlēja skolai ilgu
mūžu. Lai nekad neapsīkst ne
bērnu, ne skolotāju, kas šo
latviešu tautai svarīgo darbu
turpina! Lai nemazinās vecāku
griba vest bērnus uz Sestdienas
skolu un ar viņiem runāt latviski! Latviešiem ir bagāta
kultūra, un tikai ar valodas
prasmi bērni varēs tai piekļūt,
no tās mācīties un sevi bagātināt.
Skolu jubilejā sveica LNAK.
Pēc šī ievada bērni jau nepacietīgi gaidīja gadskārtējo
teātŗa izrādi. Šogad uzveda
lugu “Leiputrija”, ko sarakstījusi
Kristīne Steģe un Meta Bāze
pēc H. Dorbes lugas ar to pašu
nosaukumu. Galvenā režisore
Meta Bāze, bet, tā kā šinī
izrādē piedalījās visi Sestdienas
skolas skolēni, tad arī viņu
skolotāji un vecāki bija
iesaistīti dažādos darbos un
uzdevumos.
Vecāku darinātās dekorācijas bija ļoti greznas un krāsainas ne tikai uz skatuves, bet
arī priekštelpā un zālē. Priekštelpas griestus klāja „Piena
ceļš”, uz galdiem bija „konfektes” greznos, spožos papīros.
Līdzīgas, tikai lielākas konfektes bija arī uz skatuves, kur
varēja redzēt arī pankūku
kokus un krāsainas konfekšu
ripas uz kātiem. Pa reizei uz
skatuves lidoja šokolādes,
piparkūkas un pat debesmannā.
Galvenās lomas tēloja 6.
klases skolēni: Vizma Kaļiņa
– Bella, Simona Gaide – Berta,
Līze Kaļiņa – Princese, Kristofers Emīls Ozoliņš – Ķēniņš.
No citām klasēm Zintis Kaļiņš
un Aleks Kaļiņš bija Ķēniņa
sargi. Pārējie Sestdienas skolas
skolēni pa grupiņām tēloja
leiputriešus dažādās lomās un
izdarībās. Pavāri uz paplātēm
nesa cepešus, tortes un citus
gardumus meitenēm, kas bija
nejauši iemaldījušās Leiputrijā
un nokļuvušas cietumā. Bērni,
tērpušies krāsainās drēbēs,
uzstājās ar dejām, ko bija choreografējusi Kristīne Steģe. Arī
trīs pavāri ar baltām cepurēm
galvā un krāsainām bļodām
un koka karotēm rokās precīzi

Skati no izrādes "Leiputrija"

nodejoja savu deju. Tam visam
piemērota mūzika bija ņemta
no vairākām izrādēm Latvijā
(piem., “Velna kalpi”).
Izrāde stāsta par divām
meitenēm, par Bellu un Bertu,
kam bija apnicis no rītiem celties, mācīties un izpildīt neskaitāmās pieaugušo pavēles.
No skolas nākot, viņas nejauši
ierauga brīnumportālu un
caur to nokļūst Leiputrijā. Tur
viņas izbrīnā raugās uz limonādes upēm un šokolādes vai
sīrupa ezeriem un dažnedažādiem saldumiem visapkārt.
Gardumus saēdušās, viņas
aizmieg. Ķēniņš, nezinādams,

ko ar šīm svešajām ienācējām
darīt, tās ieliek cietumā. Meitenes savu sodu izpērk, iemācot Ķēniņam trīs jaunas lietas:
1) kā braukt ar skrituļu dēli,
2) kā sazināties ar modernās
technoloģijas ierīcēm, 3) kā
apceļot pasauli un iepazīt citas
zemes, izejot cauri portālam.
Pamostoties no dīvainā sapņa
pazīstamā vietā, meitenes nospriež, ka nekur tomēr nav tik
labi kā mājās.
Sekoja bērnu un viesu pacienāšana un saviesīga pakavēšanās, pārrunājot nule redzēto
krāšņo izrādi un bērnu talantus. Uz šo sarīkojumu bija

ieradies kupls apmeklētāju
skaits, un no viesiem varēja
dzirdēt daudz atzinīgu vārdu
ne tikai par izrādi, bet par
svētīgo darbu, ko veic skola.
Būtu jauki redzēt vēl lielāku
sabiedrības atsaucību citu
gadu un arī uz citiem skolas
sarīkojumiem.
Paldies visai skolas saimei
un darbiniekiem un Sestdienizglītības nozares vadītājai
Elitai Pētersonei un Jurim Ķeniņam no PBLA Kultūras fonda.
Pārzine nolasīja arī sveicienus
no skolas apsveicējiem un
atbalstītājiem.
// FOTO: Ojars Sils

LAIKS

6

Kas notiek Kubā?

EGILS VITANDS
Pēdējā laikā daudz runā, ka
Amerika drīz normalizēšot attiecības ar Kubu un ka Havana
palikšot kā Karību Las Vegas,
pilna ar amerikāņiem, un zaudēs
savu skaisto vēsturisko raksturu.
Visi mudina tur braukt drīz,
pirms situācija mainās. Salīdzinot
ar eiropiešiem vai kanadiešiem,

2016. gada 12. marts – 18. marts

Izrādījās, ka ir tieši otrādi. Havana,
īpaši vecais centrs, bija pārblīvēta
ar tūristiem, pārsvarā ar eiropiešiem. Vecā pilsēta ir ļoti skaista, kaut
gan vietām noplukusi un sabrukusi. Daļa atgādina New Orleans
veco kvartālu ar tās šaurajām
ielām un balkoniem, bet tad uzreiz paveŗas plaši parki un lau-

atvērto Amerikas vēstniecību. Tad,
kad Amerika pārtrauca diplomātiskās attiecības ar Kubu, vēstniecību slēdza, bet ēka tomēr palika
Amerikas īpašumā. Kubiešus tur
bieži dzina demonstrēt pret amerikāņiem. Lai atspēlētos, Amerika
ēkas sānos ierīkoja lielu ekrānu,
kur rādīja informāciju un kritiku

ASV vēstniecība ar karogu mastiem

Vecās automasīnas Havanā

amerikāņiem nav tik viegli tur
tikt. Ir jābrauc ar kādu “kultūras
apmaiņas” ekskursiju, kas tur
rāda dažas lietas, kuŗas neredzētu
normālā atvaļinājumā. Nodomājām aizbraukt uz dažām dienām
apskatīt Havanu un tās apkārtni.
Pirms izbraucām, domājām, ka
ieraudzīsim diezgan tukšu pilsētu.

par Kubas cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā kā vietējie bieži pulcējās
to skatīties, Kastro lika nostiprināt
blakus ēkai 138 lielus karogu mastus. Katrā mastā bija liels melns
karogs ar baltu zvaigzni vidū. Šie
karogi aizklāja ekrānu. Tas bija līdz
laikam, kad amerikāņi noņēma
ekrānu, tad Kastro novilka karogus,

kumi, reizēm ēku ielenkti, uz
kuŗu sienām ir milzīgi Kastro vai
Če Gevaras (Che Guevara) attēli.
Dažās alejās spēlē mūziķi, un šur
tur vecas dāmas sēž gaiteņos ar
resniem cigāriem mutē.
Braucot gar jūras krastu pa
Malecon bulvāri, kur pāri bruģim
sitas augsti vilņi, var redzēt nupat

IZVEIDOSIM PILNĪGU „GRĀMATU DRAUGA” IZDEVUMU KOLLEKCIJU!
Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) direktore Dzidra Šmita sirsnīgi pateicas tautiešiem par grāmatu
sūtījumiem. Nu jau pavisam drīz Rīgā, filiālbibliotēkā „Avots” būs pieejama pilna „Grāmatu Drauga”
izdevumu kollekcija. Līdz šī mērķa sasniegšanai atlicis pavisam nedaudz, bibliotēkai trūkst tikai
dažu izdevumu, kas minēti klātpieliktajā sarakstā.
Lāča bērni: latviešu šūpļa dziesma / Anša Bērziņa zīm.. – [Bruklina]:
Grāmatu Draugs, – 1951. – [12] lpp.
Liepa Zenta. Zvaigžņu gaisma sniega gaisma: ziemas un Ziemsvētku dzejoļu izlase / Zenta Liepa;
Edmunda Liepiņa vāks, titullapa un vinjetes. – [Bruklina]: Grāmatu Draugs, 1975. – 89, [7] lpp.
Dzelzītis Kārlis. Iesākumā bija vārds / Kārlis Dzelzītis. – [Bruklina]:
Grāmatu Draugs, 1981. – 133, [3] lpp.
Valtari Mika. Mēs nemirsim nekad: romāns no somu 1939./40. gada kaŗa / Mika Valtari;
tulk. Elza Bērziņa; Marģera Vītoliņa vāks un il. – [Eslingena]:
Grāmatu Draugs, 1948. – 196 lpp. – Aut. oriģ.: Waltari Mika
Brīnumu spogulis: latviešu tautas pasakas. – [Bruklina]: Grāmatu Draugs, 1960. – 126 lpp.
Grunde Biminita. Saules un sala grāmata: pasakas / Biminita Grunde;
Margaritas Kovaļevskas il. – [Bruklina]: Grāmatu Draugs, 1965 . – 95, [1] lpp.
Milns A.A. Lācīša Pū brīnišķīgie piedzīvojumi: [pasakas] / A. A. Milns; tulk. Austra Plūcis. –
[Bruklina]: Grāmatu Draugs, 1962. – 103, [1] lpp. – Aut. oriģ.: Milne Alan Alexander
Plūce Austra. Lācītis: mazā lācīša piedzīvojumi / Austra Plūce;
Kārļa Rores zīm. – [Štutgarte]: Grāmatu Draugs, [1949]. – [16] lpp.
Stāraste-Barvika Margarita. Ziemassvētku pasakas / Margarita Stāraste-Barvika;
aut. il.. – [Bruklina]: Grāmatu Draugs, 1962 . – 84, [4] lpp.
Bērziņš Arturs. Latvijas lauku teātŗa sākumi / Arturs Bērziņš. – [Eslingena]:
Grāmatu Draugs, 1948. – 44 lpp.
Dravnieks. – [Bruklina]: Grāmatu Draugs, 1957. – 606 lpp.
Dravnieks Jēkabs. Angliski - latviska vārdnīca / Jēkabs Dravnieks. – 2.izd. – [Bruklina]:
Grāmatu Draugs, [1964]. – 606, [2] lpp.
Dravnieks Jēkabs. Angliski - latviska vārdnīca / Jēkabs Dravnieks. – 3.izd. – [Bruklina]:
Grāmatu Draugs, [1965]. – 606, [2] lpp.
Jurevičs Pauls. Idejas un īstenība: [filozofiskas esejas] / Pauls Jurevičs. – [Eslingena]:
Grāmatu Draugs, 1947. – 276 lpp.
Kaufmanis Kārlis. Matēmatika: latviešu tautskolām: 2 sēj. / Kārlis Kaufmanis. – [Eslingena]:
Grāmatu Draugs, 1946
[1.sēj.]: 2.-3.klases kurss. – 152 lpp.
[2.sēj.]: 4.klases kurss. – 104 lpp.
Lai atskan dziesmas: dziesmu krājums / J.Rasmaņa il. un vāka zīm. – [Bruklina]:
Grāmatu Draugs, 1954. – 572 lpp. (viens no 9 atkārtotiem izdevumiem)
Tāpēc RCB direktore Dzidra Šmita aicina jūs, cienījamie lasītāji, pārskatot klātpielikto sarakstu,
pārliecināties, vai jūsu grāmatplauktā nav kāds no šiem izdevumiem. Varbūt arī jūs varat kļūt par
dāvinātājiem un savu grāmatu veltīt šai kollekcijai? Pirms grāmatu vai vairākas grāmatas sūtīt uz
Latviju, lūdzu, sazinieties ar Dzidru Šmitu, rakstot e-pastu pēc adreses: dzidra.smita@rcb.lv
Rīgas Centrālā bibliotēka un tās lasītāji būs jums ļoti pateicīgi!

bet kailie masti stāv vēl šodien.
Havanas ielas ir pilnas ar vecām
mašīnām. Kad Amerika ap 1960.
gadu pārtrauca attiecības ar Kubu,
auto imports no Amerikas apstājās. Vēl varēja dabūt žiguļus un
ladas no Padomju Savienības, bet,
kad tā sabruka, arī tas pārtrūka.
Tiem, kuŗi ciena vecas automa-

šīnas, te nu ir paradīze. Dažas no
tām ir pavisam “nodragātas”, motora vāki sasieti ar striķiem. Tomēr
daži īpašnieki ir uzposuši un uzpulierējuši savējās tā, ka spīd kā
jaunas; un viņi pat piedāvā izbraukumus pa pilsētu. Arī mēs
kādu vakaru brāzāmies taurējot
par pilsētu 1950. gada ševītī ar
atvērtu jumtu.
Kas tad būtu ceļojums uz Kubu,
ja neapskatītos, kā ražo cigārus, un
neiegādātos dažus. Apciemojām
H. Upmaņa fabriku un veikalu.
Cigāru ražošana tagad ir diezgan
mechanizēta. Tikai pēdējo soli,
kuŗā cigāru aptin ar ārejo lapu,
paveic cilvēki, pārsvarā sievietes.
Baumas, ka to dara, rullējot cigāru uz ciskas, nav patiesas. To
visu dara uz galda.
Kubas valdība ļoti ciena Ernestu Hemingveju. Hemingvejs
uz Kubu sāka braukt 1930. gados,
galvenokārt lai tiktu prom no
otrās sievas, kad viņi dzīvoja Key
West. Kubā viņš tajā laikā mēdza
apmesties Ambos Mundos viesnīcā, tur viņš rakstīja, flederēja
un gāja makšķerēt ar draugiem.
Viesnīcas 511. istaba, kuŗu viņš
vienmēr aizrunāja, tagad ir pārkārtota par mūzeju. Netālu no
viesnīcas ir Floridita restorāns,
kur Hemingvejs gadiem gāja ēst
un dzert. Ēdienkartē ir “Gran Plato
Hemingway”, “Papa and Mary”,
un krogā piedāvā “Papa Hemingway” daiquiri. Šķiet, ka ikkatrs
krogs, kuŗā Hemingvejs kādreiz
iegājis, lielās, ka viņš esot bijis tā
klients. Arī Bodeguita del Medio
šaurā sānu ielā, kuŗam gandrīz
nevar tikt klāt, jo ielu aizsprosto
skaļi vācieši. Vēlāk Hemingveja
trešā sieva viņam par pārsteigumu
noīrēja skaistu īpašumu “Finca
Vigia” tuvu Havanai. To viņš vēlāk
nopirka un tur pavadīja pēdējos
gadus ar ceturto sievu. Finca Vigia
ir skaista eleganta ēka kalna galā,
tropisku koku ielenkta. Iekšā
visa iekārta ir atstāta tā, kā toreiz
bijusi, ieskaitot plauktos ap 3000
grāmatu un uz galda vairākas
tukšas šņabja pudeles. Kad Kastro
nāca pie varas, turīgajiem Hemingvejiem bija jāizvēlas, vai
palikt Kubā. Būdami mazliet

kreisi noskaņoti, viņi cerēja, ka
dzīve revolucionārajā Kubā būs
pieņemama. Kā raksta Mary Welsh,
Hemingveja ceturtā sieva, viņi
pie sevis uzņēmuši pat Anastasu
Mikojanu, Ņikitas Chruščova
vicepremjeru, un citus komūnistiskās partijas vīrus. Pēc Hemingveja pašnāvības pats Kastro atbraucis ciemos un aicinājis Meriju
palikt uz dzīvi Kubā. Viņa tomēr
atteicās. Ēdiens Floriditā esot “sagājis dēlī”, un Irānas kaviārs esot
gandrīz nepieejams. Viņa lūdza
Hemingveja draugam un palīgam
Gregorio Fuentes izvest Hemingveja zvejas laivu Golfa straumē un
to nogremdēt. Viņš tomēr nepaspēja to izdarīt, pirms valdība
laivu konfiscēja. Tagad tā stāv,
nožēlojami uzstutēta, blakus
Hemingveja tukšajam peldbaseinam, kur, kā gīds stāsta,
kādreiz esot peldējusies Ava
Gardner au naturel.
Salīdzinot ar skaisto, kaut noplukušo, Havanas centru, priekšpilsētas un mazie ciemi ir pilni ar
neglītām krievu būvētām kazarmām un blokmājām. Pamanāms,
ka ceļa malās nav neviena sludinājuma. Tā kā šeit nav privātīpašumu, nav ko reklamēt. Tikai
šur tur parādās Če Gevaras attēls
ar dūri gaisā. Arī gandrīz katrā
veikalā un iestādē pie sienas ir
Če Gevaras bilde. Che Guevara ir
viņu lielais varonis. Viesnīcas
priekštelpā pie sienas ir redzama
revolūcijas “Hall of Fame”, kur
visi terroristi nobildēti smaidīgi.
Mazā ostas pilsēta Cojimar, kur
Hemingvejs turēja savu laivu, ir
pavisam nolaista. Tās centrā ir
Hemingveja statuja (ar nepareizu
dzimšanas datumu). Jūras krasts
ir skaists, tas gaida amerikāņu
kontraktorus.
Kubas ekonomija ir diezgan
bēdīgā stāvoklī. Caurmēra darba
alga ir $21 mēnesī, un nav lielas
starpības starp ielas slaucītāja un
ārsta algām. Tikai 2% no iedzīvotājiem pieder automašīnas.
Ēdiens ir pamatā racionēts – pērkams ar pārtikas karti, un tiek
pārdots speciālos veikalos. Rīsi un
pupas ir kombinācija, ko kubieši
ēd gandrīz katru dienu, bet kartes
deva ir tikai sešas mārciņas rīsu
mēnesī. Tie, kuŗi ir kaut kādā
veidā tikuši pie lielākas naudas,
var atļauties iepirkties dažos privātos veikalos, īpaši atklātos tirgos,
kur pārdod saknes un augļus. Kad
apmeklējām bērnudārzu, kas saistīts ar katoļu baznīcu, domājām,
ka te nu būs liels propagandas
gājiens, ka viņi lielīsies ar to, kā
valsts aprūpē bērnus, bet izrādījās
tieši otrādi. Knauķi bija draudzīgi
un priecīgi, bet darbinieki stāstīja,
ka bērniem nav ko ēst, nav pat
pamatmedikamentu, kur nu vēl
kādas spēļmantas…
Ceļotājiem ir jāzina, ka Amerikas banku kreditkartes Kubā
nav lietojamas nedz veikalos,
nedz ATM, turpretī Eiropas kartes var lietot. Iemainot eiro, saņem normālu, kaut kontrolētu,
kursu, bet Amerikas dolariem
valdība noplēš vēl 13% pa virsu.
Retās vietās ir WiFi “hot spots”
(puntos calientes!).
Par spīti visām ķibelēm, Kuba
tomēr ir diezgan pievilcīga. Cilvēki ir draudzīgi un Havana –
skaista. Tikai žēl, kā tie Kastro
brāļi ir tā samocījuši savu tautu.
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Čikāgas Korporāciju kopa Kalpaka
piemiņas dievkalpojumā

7

Urge your Representative
to join the House
Baltic Caucus

KAROLINE
KELDER

Pirmajā rindā no kreisās: K. Cers, Tal!, mācītājs O. Freimanis,
draudzes priekšnieks U. Pūliņš, fr. Latv! , kopas seniors J. Meisters,
Bev!, draudzes priekšnieka vietniece Inese Stokes, Imeria.
Otrajā rindā no kreisās: A. Nīkurs, Patr!, E. Blumbergs, Lettg!, ar
karogu – kopas sekretārs N. Zušēvics, Gers!, E. Antens, fr. Liv!, un
A Sprūdžs, Sel!

Kā ik gadu, Čikāgas Korporāciju kopa (Č!K!K!) piedalījās ar
Godasardzi Kalpaka piemiņas
dievkalpojumā Sv. Pētera baznīcā Čikāgas apkārtnē. 2016. gada
6. martā Dievkalpojumu vadīja
draudzes mācītājs Ojārs Freimanis.

Č!K!K! pastāv kopš 1950. gada
un visus šos gadus ir bijusi aktīva,
rīkojot dažādus sarīkojumus.
Dievkalpojuma kolekte ar
Č!K!K! pielikumu tiks ziedota
Okupācijas mūzejam Latvijā.
Juris Meisters, Bev!
Č!K!K! t/l seniors

The security, prosperity, and
sovereignty of Estonia, Latvia,
and Lithuania is very important
to all of us and now it is the
time to contribute to the continuing support by the United
States for the Baltic countries! Some of you have already
reached out to the Joint Baltic
American National Committee
(JBANC) asking how you can
help us in broadening the support in Congress to the beloved
nations of our heritage.
That is why JBANC has
launched a campaign, with your
help, to urge your Congresseman/Congresswoman to join
the House Baltic Caucus (HBC).
Established in 1997, the HBC is
comprised of 53 members of
the U.S. House of Representatives
who share a common interest
in Estonia, Latvia and Lithuania.
The goal of the HBC is to main-

tain strong relationships with
the Baltic countries, promote
healthy democracies, strengthen free market economies, and
to help in defending these
NATO allies from foreign
aggression and terror.
There is strong interest in
Congress regarding Baltic
issues, and in recent weeks
JBANC has been meeting with
a number of congressional
offices to discuss the most
important topics at hand. We
are asking those members who
aren’t in the HBC to join, to
help broaden support. Five new
members have joined over the
past few months. Congress
echoes our concerns, giving the
strongest signals that defense of
the Baltics is an important matter. On February 9, the Pentagon
introduced its defense budget
request, which asks for $3.4 bil-

lion for the European Reassurance Initiative (ERI). This
request, which quadruples last
year’s funding level, represents
a significant augmentation of
U.S. efforts to ensure peace and
security in Europe. The
Department of Defense request
has been sent to Congress for
approval, and it is crucial that
we remind Congress about the
importance of the ERI. That is
why we ask you to help spread
this message!
JBANC has drafted a letter
you can send to your Representative to invite him or her to
join the House Baltic Caucus.
Please find the letter which is
available for download on
JBANC’s website www.jbanc.
org, or by contacting Karoline@
jbanc.org /tel. 301-340-1954.
Thank you for your help, and we
look forward to hearing from you!

Aizmirstais varonis

PAULS
RAUDSEPS
Džons Haidens. „Pauls Šīmanis. Minoritāšu aizstāvis.”
– Laika grāmata, 302 lpp.
Pauls Šīmanis bija viens no
svarīgākajiem polītiķiem Latvijas vēsturē, bet mūsdienās
tikai retais par viņu ir dzirdējis.
Pagājušajā nedēļā gan Saeimā,
gan Rīgas domē tika prezentēta
atzītā britu vēsturnieka Džona
Haidena (John Hiden) monografija Pauls Šīmanis. Minoritāšu aizstāvis, kas izdota pirms
vairāk nekā 10 gadiem angliski
un tagad iznākusi gan latviešu,
gan krievu tulkojumā. (Vairāk
skat. Laiks un BL nr.9! – Red.)
Kā daudzas labas vēstures
grāmatas, Haidena pētījums ne
tikai ļauj labāk saprast pagātnes
notikumus, bet vienlaikus arī
palīdz meklēt risinājumus mūsdienu svarīgākajām problēmām. Par minoritāšu attiecībām
ar Latvijas valsti un latviešiem,
par demokratijas sadursmi ar
autoritārismu, par mūsu atbildību sniegt patvērumu tiem,
kuŗi bēg no nāves briesmām –
visos šajos jautājumos Šīmanim
gan pārliecība, gan rīcība bija
skaidra un bezbailīga.
Pauls Šīmanis (Paul Schiemann) piedzima Jelgavā 1876.
gadā turīgā vācbaltu ģimenē.
Viņš kļuva par vienu no ievērojamākajiem vācbaltu žurnālistiem ar izteikti liberālu polītisku nostāju, un 1918. gada 18.
novembrī viņš sveica jaundi-

Laba vēstures grāmata palīdz meklēt risinājumus arī mūsdienu problēmām
bināto valsti un aicināja savus
tautiešus to atbalstīt. Tie nebija
tikai tukši vārdi. Šīmanis pēc
tam kļuva par Tautas Padomes,
Satversmes Sapulces un visu
četru starpkaŗu Saeimu locekli.
Taču Šīmanis nebija latviešu
nacionālists. Tieši otrādi –
starpkaŗu gados viņš bija viens
no Eiropas ievērojamākajiem
minoritāšu tiesību aizstāvjiem.
Tomēr vienlaikus viņš bija arī
pārliecināts demokrats un jebkāda autoritārisma pretinieks.
Viņa ideāls bija valsts, kuŗā katrai tautībai ir tiesības uz savu
kultūru un kuŗai visi iedzīvotāji
ir lojāli. «Brīvība katrai valstī
dzīvojošajai nacionālajai kopienai netraucēti kopt savu
kultūras mantojumu ir modernas valsts priekšnoteikums un
pamatjēdziens,» viņš rakstīja
1930. gadā. Taču vienlaikus uzsvēra, ka «minoritāšu kustības
uzdevums ir rādīt ceļu uz to, lai
valstī tās nebūtu polītisks jēdziens». «Tas var notikt tikai
tad, ja nacionālā piederība izbeidz spēlēt jebkādu lomu, kad
runa ir par pienākumu pildīšanu pret valsti.» Viņš neatlaidīgi iestājās gan par vācbaltiešu,
gan citu tautību kultūras autonomiju Latvijā un asi kritizēja
latviešu polītiķus, kuŗi centās to
ierobežot, piemēram, izglītības
jomā. Taču tikpat stingri viņš
rāja baltvāciešus, kuŗi norobežojās no «latviešu valsts» un līdz

ar to atteicās no kopējas valsts
veidošanas un saglabāšanas.
Pēdējais vārds ir zīmīgs, jo
Šīmanis ar gandrīz pravietisku
skaidrību saredzēja trīsdesmitajos gados augošos draudus
Latvijai un Eiropai. Viņš brīdināja latviešus, ka tie var zaudēt
jauno valsti, ja nespēs atrast
kopsaucēju vairākuma un mazākuma interesēm. Viņš brīdināja vācbaltiešus, ka Latvijas
valsts sabrukums nozīmētu
viņu kopienas bojāeju. Viņš
skaidri saprata, ka Latvijas pastāvēšana ir atkarīga no demokratijas un no Eiropas valstu
mierīgas sadarbības, un tāpēc
labi apzinājās briesmas, kuŗas
radīja nacisma pieņemšanās
spēkā Vācijā. 1932. gadā Eiropas vācu minoritāšu organizāciju pilnsapulcē, kur hitlerisms
jau bija sācis iesakņoties, Šīmanis atklāti nostājās pret
ideoloģiju, kas veda uz jaunu
pasaules kaŗu: «Šobrīd valda
kaujinieciska domāšana, kas
mierā saredz tikai kaŗošanas
turpinājumu ar citiem līdzekļiem. Tas nozīmē individa pagrimšanu masā, kas tīko pēc
ienaidnieka, un pat miera laikā
ļauj «nācijai» un «valstij» saplūst
vienā jēdzienā.»
Viņš to teica, par spīti augošajai sajūsmai par Hitleru
vācbaltu kopienā. Šīmanis juta,
no kuŗas puses pūš vējš, bet
nebija gatavs nodot savus prin-

cipus, un tāpēc jau 1933. gadā
bija spiests atstāt redaktora
darbu Rīgas lielākajā vācbaltu
avīzē. Kad vācu armija 1941. gadā ienāca Rīgā, Šīmanis izvairījās no aresta, domājams, tikai
tāpēc, ka viņš jau bija smagi
slims un nekādus nopietnus
draudus nacistiem vairs
neradīja.
Taču pat savas dzīves noslēdzošajā posmā viņš pierādīja,
varbūt pat spilgtāk nekā agrāk,
drosmi un uzticību ideāliem.
No 1943. gada sākuma līdz
nāvei 1944. gada jūnijā viņš
savā mājā Pārdaugavā slēpa
jaunu ebrejieti Valentīnu Lēvenšteinu, kuŗa vēlāk Latvijā
kļuva pazīstama kā kinokritiķe
Valentīna Freimane un Šīmanim ir veltījusi veselu nodaļu
savā atmiņu grāmatā Ardievu,
Atlantīda!
Šā apbrīnojamā Latvijas dēla
biografijas izdošanu atbalstījuši
cilvēki ar ļoti atšķirīgiem polītiskiem uzskatiem. To skaitā ir
gan kultūras ministre Dace
Melbārde (NA), gan Rīgas mērs
Nils Ušakovs (Saskaņa), gan
ebreju kopienas vadītājs Arkādijs Suharenko, gan pazīstamais mecenāts Vilis Vītols, gan
Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.
Tas ir pārsteidzoši un pozitīvi,
ka tik dažādi cilvēki var vienoties par Šīmaņa nozīmību. Taču
jācer, ka šis atbalsts nebūs tikai

paskata pēc un ka viņi kā
polītikas un sabiedriskās domas
veidotāji paši padomās par to,
ko Šīmanis šodien teiktu gan
par «īsteno latviešu» polītiku
pret minoritātēm, gan par
daudzu sootečestveņņiku nespēju norobežoties no Putina
«kaujinieciskās domāšanas». Kā
Latvijas patriotam Šīmanim
abas šīs tendences noteikti liktos bīstamas valstij.
Publikācija nedēļrakstā IR
www.irlv.lv

INTERESENTI AMERIKĀ
GRĀMATU VAR IEGĀDĀTIES,
NOSŪTOT ČEKU PAR 45$ RASMAI ADAMS
114 4TH AVE NW, LARGO, FL33770
TĀL.: 727 953 6313
E-PASTS: rasma@laiks.us
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Latviešu koklētāja Līga Griķe
guvusi uzvaru
Londonā, konkursā Grand Prize
Virtuoso. Jaunā latviešu koklētāja
tika novērtēta ar augstāko punktu skaitu stīgu instrumentu katēgorijā līdzās tādiem instrumentiem kā vijole, čells un arfa.

Koklētāja Līga Griķe // Foto:
LETA
Līdz ar uzvaru konkursā Griķe
marta beigās uzaicināta uzstāties
Londonas Royal Albert Hall konkursa uzvarētāju apbalvošanas
ceremonijā. Griķes uzvara šajā
konkursā ir unikāls, iepriekš nebijis starptautisks panākums latviešu koklei un tās spēlētājam.
Mūsu nacionālais instruments
un spēle uz tā, sacenšoties ar akadēmisko stīgu instrumentu virtuoziem, ir novērtēta visaugstākajā profesionālajā un mākslinieciskajā līmenī, Līga Griķe ir
18 gadus veca Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Andas
Eglītes kokles klases pirmā kursa
studente. Viņa ir daudzu starptautisku un Latvijas konkursu
laureāte, tostarp 2015. gadā konkursā Ineses Galantes talanti pirmās vietas ieguvēja. Savukārt vēl
pavisam nesen – februāra beigās –
Griķe debitēja uz Lielās ģildes
skatuves, kur kopā ar Latvijas
Nacionālā simfoniskā orķestra
mūziķiem un diriģentu Andri
Vecumnieku atskaņoja pasaules
slavenā komponista Antonio Vivaldi koncerta “Pavasaris” transkripciju kokle.
***
Ministru prezidents
Igaunijā un Lietuvā
Ministru prezidents Māris Kučinskis bija devies iepazīšanās
vizītē uz Igauniju un Lietuvu.
Igaunijā Ministru prezidents
tiekas ar premjērministru Tāvi
Reivasu un prezidentu Tomasu
Hendriku Ilvesu, savukārt Lietuvā – ar Lietuvas premjērministru
Aļģirdu Butkeviču un Lietuvas
prezidenti Daļu Grībauskaiti
(Dalia Grybauskaitė).

Tikšanās ar Igaunijas premjērministru Tāvi Reivasu
Sarunu laikā Kučinskis un Reivass bija vienisprātis, ka jūlijā
gaidāmajā NATO galotņu apspriedē (samitā) Varšavā Baltijas
valstīm ir jārunā vienotā balsī.
Vēl pirms tam Kučinskis uzsvēra,
ka Latvija ir ieinteresēta turpināt
intensīvu ekonomiskās sadarbības dialogu ar Igauniju un atzinīgi novērtē tās investīciju klātbūtni mūsu valstī. Igaunija patlaban ir astotais lielākais inves-

tors Latvijā ar vairāk nekā 377
Pirmais projekts, kam Latvija
miljonu eiro tiešajām investīci- cer piesaistīt Eiropas Stratēģisko
jām Latvijā.
investīciju fonda (EFSI) jeb tā
sauktā Junkera plāna līdzekļus, ir
***
Ķekavas apvedceļa projekts.
Tikšanās laikā ar Lietuvas premjērministru Aļģirdu Butkeviču
***
Kučinskis akcentēja Latvijas inGodina pulkveža
tereses dzelzceļa posma MažeiKalpaka piemiņu
ķi-Reņģe atjaunošanā. “Šis ir bū6. martā Liepājā, Ziemeļu kaptisks jautājums, ņemot vērā kra- sētā, notika atceres brīdis, lai govas potenciālu transita pārvadā- dinātu pirmās Latvijas karaspēka
jumiem no Mažeiķiem,” teica Mi- vienības komandiera, pulkveža
nistru prezidents. Runājot par Oskara Kalpaka piemiņu un veidivpusējām attiecībām, Kučin- kumu Latvijas bruņoto spēku izskis kā būtisku izcēla Ekonomis- veidošanā un nopelnus Latvijas
kās sadarbības un Latvijas-Lie- valsts labā. Sarīkojumā tradiciotuvas valstu robežu uzturēšanas nāli piedalījās arī Liepājas dolīgumu sarunu virzību, abas pu- mes vadība, Nacionālo bruņoto
ses vienojās turpināt aktīvu darbu spēku kaŗavīri, veterāni, zemesšajos jautājumos. Tikšanās laikā sargi, jaunsargi un citu organivaldību vadītāji pārrunāja šī gada zāciju pārstāvji.
Latvijas un Lietuvas simbolisko
jubileju – 25 gadus kopš diplomātisko attiecību dibināšanas.
Tāpat tika diskutēts par gatavošanos valstu simtgades sarīkojumiem un uzsvēra nepieciešamību sadarboties.

Māris Kučinskis apmeklēja
Latvijas sauso būvmaisījumu
rūpnīcu Sakret
“Šis uzņēmums ļoti labi demonstrē Latvijas un Lietuvas
ekonomisko attiecību briedumu
un attīstības potenciālu,” pēc
Sakret apskatīšanas sacīja Kučinskis. Viņš atgādināja, ka Lietuva
ir Latvijas lielākais tirdzniecības
partneris un viens no lielākajiem
investoriem, un šī uzņēmuma
darbība ir vērā ņemams pienesums abu valstu ekonomikai:
“Man ir patiess prieks par mūsu
valstu ekonomikas kapacitāti un
mūsu uzņēmēju lietpratību sekmīgi virzīt konkurētspējīgus projektus starptautiskajā vidē.”
***
Īstenos Junkera plānu
Ar ideju par investīciju plānu
Eiropas Savienības izaugsmes
veicināšanai Eiropas Komisijas
prezidents Žans Klods Junkers
klajā nāca 2014. gada rudenī.

Latvijas Ministru prezidents
Māris Kučinskis tiekas ar Žanu
Klodu Junkeru
Junkera plāns gan neizsniedz
grantus, bet gan finanču instrumentus – aizdevumus, galvojumus,
kā arī kapitāla instrumentus.
Turklāt pieteiktos projektus izvērtē
eksperti. Tas nozīmē, ka valstīm
savā starpā ir jākonkurē un jāiesniedz spēcīgi, ilgtspējīgi un ekonomiski dzīvotspējīgi projekti.

Ziemeļu kapsētā piemiņas brīdī uzrunu teica Liepājas pilsētas
domes priekšsēža vietnieks Vilnis Vitkovskis, Zemessardzes 44.
kājnieku bataljona komandieris
pulkvežleitnants Vilmārs Vecvagaris, Jūras spēku pārstāvis, kapelāns kapteinis Dāvids Šterns,
Jūras spēku Mācību centra komandieris komandleitnants Uldis Zupa un nacionāli patriotisko
organizāciju koordinātors Juris
Raķis.
***
Jāsaliedē spēki pret iespējamo
Krievijas agresiju
Viļņā starptautiskā konferencē par hibrīddraudiem Baltijas
reģionam pieņemta deklarācija,
kas mudina Baltijas reģiona valstis saliedēt spēkus un stiprināt
noturību pret iespējamo Krievijas agresiju. Deklarācija aicina
Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Ukrainas valdību nekavējoties rosināt kopīgas mācības
iespējamo drošības situāciju modelēšanai, lai tādējādi palielinātu
un noslīpētu reģiona valstu savstarpējās koordinācijas iemaņas.

***
Zemessardzi apbruņos
ar Vācijā ražotām
triecienšautenēm
Tuvākajos gados Zemessardzi
apbruņos ar Vācijas uzņēmuma
Heckler&Koch ražojuma triecienšautenēm G36, ko šobrīd lieto rēgulāro spēku kaŗavīri, liecina informācija Aizsardzības ministrijas izveidotajā portālā sargs.lv.

Nacionālie bruņotie spēki
triecienšautenes G36 lieto kopš
2006. gada, tostarp arī starptautiskajā operācijā Afgānistānā, un
līdz šim nav konstatētas būtiskas sūdzības. Ierocis ir lietots gan
aukstos, gan mitros klimatiskos
apstākļos Latvijā, kā arī karstos
klimatiskos apstākļos starptautisko operāciju rajonos Āzijā un
Afrikā. Konstatētas tikai maznozīmīgas techniskas problēmas,
piemēram, ieroča plastmasas laides bojāšanās, triecienšauteni izmantojot aukstos klimatiskos apstākļos. Tuvākajos gados ir plānots iepirkt un ar G36 apbruņot
arī Zemessardzes vienības, nomainot novecojušās triecienšautenes Ak-4, tādējādi gan rēgulāro
spēku, gan Zemessardzes vienības tiktu apbruņotas ar viena
veida ieroci.

***
ES nerunā par patvēruma
meklētāju kvotām
Eiropas Savienībā (ES) pagaidām netiek runāts par papildu
patvēruma meklētāju kvotām,
intervijā Rīga TV24 sacīja Ministru prezidents Māris Kučinskis.
Tajā pašā laikā vairākas valstis
izteikušas vēlmi slēgt savas robežas, kas Kučinska ieskatā dotu
pamatīgu triecienu ekonomikai
un ES kopumā. Ministru prezidents arī skaidroja, ka žogu būvēšana nerisina aktuālo problēmu, lai gan patvēruma meklētāju
plūsma varētu pastiprināties. Runājot par papildu financējumu
situācijas risināšanai, Kučinskis
deva mājienu, ka ES financējums
nav bezizmēra un tas jau tuvojoties izsīkumam. Tāpat viņš uzsvēra, ka Eiropa jau tagad ir pilna ar ekonomiskajiem migrantiem un pašlaik ir intensīvi jārīkojas un jādomā par šo cilvēku
sūtīšanu atpakaļ. Māris Kučinskis 7. martā devās uz ES valstu
vai valdību vadītāju sanāksmi ar
Turciju, lai spriestu par jautājumiem, kas saistīti ar migrācijas
Šo dokumentu parakstījuši vai- problēmu. Šogad Eiropā ierarāku analitisko centru vadītāji – dušies gandrīz 120 000 nelegālo
ASV analitiskā institūta James- imigrantu, pērn – 1,2 miljoni.
town Foundation prezidents Glens
***
Hovards, Igaunijas Starptautiskā
Atbalsta Lielbritanijas
aizsardzības un drošības centra
palikšanu ES sastāvā
izpilddirektors Dmitrijs Teperiks,
Pēc smagām sarunām ES dalībViļņas Austrumeiropas studiju
centra vadītājs Laurīns Kasčūns valstu līdeŗi panāca vienošanos
un citi. Deklarācija vēršas pie par Lielbritanijas premjērminisNATO, Eiropas Savienības un tra Deivida Kamerona pieprasīASV un aicina “paplašināt sadar- tajām bloka reformām. Vienobību abpusēju preventīvu pasā- šanās palielina iespēju, ka refekumu rīkošanā, kas stiprinātu rendumā par Lielbritanijas turpmāko dalību ES, kas varētu noKrievijas atturēšanu reģionā”.

tikt 23. jūnijā, briti tomēr izšķirsies par palikšanu blokā.
Lielākā daļa jeb 61% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā
vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka Lielbritanijai būtu jāpaliek Eiropas Savienībā, liecina
pētījumu kompanijas TNS sadarbībā ar telekompanijas LNT
raidījumu 900 sekundes veiktais
pētījums. Tikmēr piektā daļa jeb
20% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz
55 gadiem neuzskata, ka Lielbritanijai būtu jāpaliek ES, savukārt piektā daļa iedzīvotāju nav
pauduši konkrētu nostāju šajā
jautājumā.
***
Latvijas un Īrijas sadarbība
fiktīvo laulību novēršanā
29. februārī ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs tikās ar Īrijas
vēstnieku Latvijā Šeimusu Makeingusu (attēlā).

Tikšanās laikā tika pārrunāti
svarīgākie divpusējo attiecību
aspekti, plānotā vizīšu apmaiņa,
sadarbība starptautiskajās organizācijās, kā arī aktuālie Eiropas
Savienības jautājumi. Puses pauda gandarījumu par Latvijas un
Īrijas savstarpējās tirdzniecības
apjoma pieaugumu. Ārlietu ministrs atzinīgi novērtēja Latvijas
un Īrijas paveikto fiktīvo laulību
novēršanā. Vēstnieks informēja
ārlietu ministru par aktuālitātēm
Īrijā, tai skaitā par 26. februārī notikušo Īrijas parlamenta apakšpalātas vēlēšanu rezultātiem. Īrijas
vēstnieks Šeimuss Makeinguss
Latvijā akreditēts kopš 2015. gada
13. oktobra.
***
Sveic Kopenhāgenas
Latviešu koŗi jubilejā
27. februārī vēstnieks Kaspars
Ozoliņš piedalījās Kopenhāgenas Latviešu koŗa piecu gadu
jubilejas koncertā “Manā sirdī”,
kas notika Lutera baznīcā Kopenhāgenā. Sveicot kori jubilejā,
vēstnieks pauda pateicību tā vadītājai Sabīnei Soidai par koŗa
aktīvo līdzdalību gan vēstniecības, gan Dānijas latviešu rīkotajās
sabiedriskajās norisēs. Pēc koncerta vēstniecība rīkoja pieņemšanu koŗa dalībniekiem un koncerta viesiem.

Kopenhāgenas Latviešu koris
ir dibināts 2010. gadā un katru
gadu ir uzstājies Latvijas valsts
svētku sarīkojumos. Piecu gadu
laikā kopš darbības uzsākšanas
koŗa dalībnieku skaits ir trīskāršojies no 6 līdz 17.
(Turpināts 9. lpp.)
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(Turpināts no 8. lpp.)
Pirmos divus gadus koŗa diriģents bija Vents Reinbergs, bet
kopš 2012. gada kori vada Sabīne Soida. Koris ir piedalījies arī
2013. gada Vispārējos latviešu
Dziesmu un deju svētkos, kā arī
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
koŗu festivālā Rīgā 2015. gadā.
Kopenhāgenas Latviešu korim ir
svarīga loma Dānijas latviešu
sabiedriskajā dzīvē.

populārizē Latvijas transporta un
sakaru nozare, jāuztur kontakti,
jāpiedalās dažādos sarīkojumos,
jāorganizē uzņēmēju vizītes utt.
“Nepieciešams savs cilvēks uz
vietas, kas sekotu aktuālitātēm,
uzturētu kontaktus, ātrāk iegūtu
informāciju,” klāstīja Satiksmes
ministrijā. Lietuvai šāds cilvēks
Ķīnā darbojas jau kādu laiku.

***
Zolitūdes krimināllietā
nolasa apsūdzību
***
Rīgas pilsētas Zemgales priekšAdmirāļa Teodora Spādes
pilsētas tiesa Ķīpsalas izstāžu hallē
atcere Gruzijā
turpināja skatīt tā dēvēto ZolitūGruzijas latviešu biedrība Ave des traģēdijas krimināllietu. ApSol! 6. martā ielika kārtējo ķēdī- sūdzību būvkonstrukciju autortes posmu, kas vieno Latviju un uzraugam Ivaram Sergetam noGruziju jau daudzus gadus.
lasīja prokurore Jekaterina Kušakova.

Teodors Spāde
2016. gada 7. martā admirālim
Teodoram Spādem apritēja 125
gadi. Protams, rodas jautājums –
kāds sakars Latvijas Republikas
pirmajam admirālim ar Gruziju?
Kāpēc viņa jubileju svin Latviešu
biedrībā Gruzijā? Ir divi iemesli
svinēt mūsu admirāļa jubileju
Gruzijā. Pirmkārt, jaunais jūras
virsnieks Teodors Spāde iesāka
savu karjēru Krievijas imperijas
Melnās jūras kara flotē. Sākoties
Pirmajam pasaules kaŗam, Teodoru Spādi iesauca Baltijas jūras
flotē un komandēja uz praporščiku skolu Petrogradā. Apmācības notika četrus mēnešus, un
1915. gada aprīlī viņu aizsūtīja uz
Batumi, kur bāzējas viņa Melnās
jūras kaŗa flotes kuģis. Atceroties
latviešu admirāļa T. Spādes 125.
gadskārtu, biedrības biroja telpās
notika vairāki sarīkojumi – stāsts
par padarīto darbu pēdējo divu
gadu laikā, Teodora Spādes biedrības prezentācija, kuŗu ir radījis
Badri Goguadze un iedvesmojis
jau 11 cilvēkus kļūt par domubiedriem. Izveidota izstāde – gruzīnu mākslinieces Tinatinas Čumburidzes gleznu izstāde, gleznas
ir radušās Latvijā divu plenēru
laikā un starp tām ir admirāļa
sievas portrets. Admirālis T. Spāde bija ļoti talantīgs cilvēks un ir
daudzu dzejoļu autors. Sarīkojuma literārajā daļā notika viņas
dzejas lasījumi latviešu un gruzīnu valodā. Uz gruzīnu valodu
dzeju tulkojis Koba Čumburidze.
***
Jaunais Zīda ceļš
Lai Latvija varētu pilnvērtīgi
piedalīties Ķīnas-Eiropas Jaunā
zīda ceļa projektā, Satiksmes ministrija plāno izveidot speciālo
atašeju vietas Ķīnā un Kazachstānā.
Saskaņā ar Saeimā iesniegtajiem dokumentiem speciālizēto
atašeju vietu izveidošanai Ķīnā
un Kazachstānā un viņu darbības nodrošināšanai no šā gada
marta nepieciešami 267,68 tūkstoši eiro. Paredzēts, ka atašejiem
būs jāpārstāv Latvijas transporta
un sakaru nozares intereses, jā-

No tās izriet, ka kopnes tērauda elementi bijuši pārslogoti,
proti, ievērojami pārsniegta to
nestspēja. Par kopņu drošību
bija atbildīgs Sergets, kuŗš nevērīgi pildījis savus darba pienākumus, teikts apsūdzībā. Tāpat
minēts, ka atkārtoti pārrēķini
būtu novērsuši nepietiekamas
veiktspējas kopņu izgatavošanā.
Taču Sergets atkārtotus pārrēķinus nebija veicis. Savukārt no Zolitūdes projekta būvekspertīzes
veicēja Andŗa Gulbja apsūdzības
izriet, ka Gulbis uzticējies Sergeta
aprēķiniem un nav tos pārrēķinājis, bet sniedzis pozitīvu atbildi par būvprojektu. Līdz ar to
Gulbja nevērīgā pienākumu pildīšana rezultējusies tajā, ka projekts tika reālizēts ar nepietiekamas veiktspējas kopnēm, kas
radījis draudus cilvēku drošībai.
Apsūdzības uzrādītas arī citiem
tiesas procesā iesaistītajiem cilvēkiem. Tiesa pasludinājusi pārtraukumu līdz 5. aprīlim. Lēmums par mēneša pārtraukumu
pieņemts, lai procesa dalībnieki
varētu iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī procesa dalībnieki
lūguši tiesai nodrošināt citas telpas lietas skatīšanai.
***
Vēlēšanās varēs piedalīties
tikai partijas ar vismaz
500 biedriem

Priekšlikumu ļaut Saeimas un
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās startēt tikai tām partijām,
kuŗu rindās ir vismaz 500 biedru,
2014. gada novembrī izteica iepriekšējā Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa izveidota ekspertu
grupa, kas tādā veidā saredzēja
iespēju uzlabot Latvijas polītiskās sistēmas kvalitāti. Atbalstu šai
iniciātīvai, stājoties amatā, izteica
arī pašreizējais Valsts prezidents

Raimonds Vējonis. Turpmāk Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās varēs piedalīties tikai tās
partijas, kuŗu rindās pirms vēlēšanām ir vismaz 500 biedru, nolēma Saeima.
Lai gan grozījumi ir kritizēti
par demokratijas ierobežošanu,
partijas Vienotība priekšsēde Solvita Āboltiņa uzskata, ka prasības ir samērīgas. “Šo likumprojektu mērķis bija stabilizēt polītisko sistēmu, tātad, lai mēs varētu runāt, ka ir ilgtspējīgs parlaments, kuŗš veido ilgtspējīgu valdību, kas var pieņemt lēmumus
tiešām vērstus valsts nākotnei.
Latvijas tradicijās ir apmēram trīs
valdības katrā parlamentā, kur
bieži vien katra sāk no jauna, un
līdz ar to mēs kaut kādus lēmumus neturpinām un kaut kur pat
savos kaimiņos iepaliekam,” saka
Āboltiņa.
***
18. reizi salidojums
Trinidadā un Tobāgo
Šogad atkal notiks latviešu salidojums Trinidadā un Tobāgo,
pēc kārtas – astoņpadsmitais, kas
paredzēts Jāņu laikā, no 18. līdz
28. jūnijam, abās valsts salās. Latviešu salidojumi ir kaut kas vairāk nekā vieta, kur jauki pavadīt
atvaļinājumu, peldoties zili zaļos,
palmu ielogotos līčos un baudīt
šīs zaļās Karību salas košo floru
un faunu.
Salidojumi rod iespējamību
iepazīties ar vietām, kur 17. gs.
mita kurzemnieki, kā arī atklāt
to senās gaitas Tobāgo salā. Piedalīšanās oficiālajos latviešu salidojumos dod iespējamību iedziļināties seno kurzemnieku gaitās,
jo, ierodoties salā ārpus salidojuma ietvariem, nav viegli uzzināt,
kas kur atrodams, un ne visiem
saleniekiem ir skaidra savas salas
sarežģītā vēsture. Salidojuma pieteikšanās veidlapa un tuvāka informācija ir saņemama no salidojuma vadītāja, rakstot uz adresi
guntars.gedulis@gmail.com.
***
Ņujorkā izrādīs
Hermaņa iestudēto izrādi
Brodskis/Barišņikovs
Jaunais Rīgas teātris (JRT) pirmo reizi dosies viesizrādēs uz
ASV, vedot līdzi režisora Alvja
Hermaņa iestudējumu Brodskis/
Barišņikovs. Hermaņa veidotā izrāde Brodskis/Barišņikovs, kas
Latvijā piedzīvoja milzu ažiotāžu, tiks izrādīta Barišņikova
Mākslas centrā Ņujorkā.

Izrādi Brodskis/Barišņikovs
JRT veidojis sadarbībā ar Baryshnikov Productions
Iestudējumā Brodskis/Barišņikovs, kuŗa pirmizrāde JRT notika
2015. gada 15. oktobrī, leģendārā
mākslas personība Michails Barišņikovs interpretē sava drauga,
Nobela prēmijas laureāta dzejnieka Josifa Brodska dzeju viņa
dzimtajā valodā. Iestudējums ar
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Vienotībai jāpaliek
polītiskajā spektrā
Laikraksta Latvijas Avīze portālā publicēta žurnālistes Māras
Libekas saruna ar Anglijas latviešu sabiedrisko darbinieku,
Daugavas Vanagu fonda Lielbritanijā valdes pārstāvi, Eiropas
latviešu laikraksta Brīvā Latvija izdevēju kopas priekšsēdi Aivaru
Sinku. Kaut gan Sinka ir dzimis Anglijā, tur dzīvo un strādā, tomēr viņa sirds pieder tēvzemei Latvijai, kurp viņš nolēmis pārcelties uz visiem laikiem. Aivars Sinka bija idejas autors nesen
Saeimā atvērtajai britu vēsturnieka Džona Haidena grāmatai
“Pauls Šīmanis. Minoritāšu aizstāvis”, kas izdota serijā Laika grāmata Neliels ieskats intervijā, kuras virsraksts ir “Žēl, ka uz
leģināru kauliem spēlē polītika.”
Sinkam ir savs viedoklis par Latvijā notiekošajiem polītiskajiem procesiem. Viņš vēlas
lai Vienotība, kas pašlaik atrodas krustcelēs,
turpinātu pastāvēt. Par liberāļiem dēvētajai
grupai nevajadzētu izstāties, jo tad Vienotība
sabruktu un paliktu tikai neinteresants rumpis. Lai glābtu situāciju, jārīko ārkārtas kongress un jācer, ka tiks ievēlēts jauns vadītājs. Ja
Vienotība nespēs saglabāt savu vietu partiju
spektrā, tās vietu ieņems cits polītisks spēks. Iespējams, ka būs
jauns polītisks spēks, jo daba neiztur vakuumu.
Aivara Sinkas ieskatā BBC filma “Trešais pasaules kaŗš. Komandcentrā” nepalīdz saliedēt Latvijas sabiedrību. Šī filma atgādina amerikāņu rakstnieka 1938. gadā iestudēto radiolugu, kas
bija balstīta uz fantastikas romānu “Pasauļu kaŗš”. Atsķirība gan ir,
jo toreiz cilvēki patiešām noticēja citplanētiešu uzbrukumam.
BBC gadījumā titrs norādīts, ka tā ir iedomāta Kaŗa spēle”.
tekstu un kustību atklāj dzejnieka pasauli, ļaujot līdzpārdzīvot
Brodska sarežģīto, lirisko un iedarbīgo vārdu spēli. Iestudējuma
scēnografe ir Kristīne Jurjāne,
gaismu mākslinieks – Gļebs Fiļštinskis.
***
Moldovā parakstīts
Talsu un Orhejas protokols
par sadarbību
Pagaidu pilnvarotā lietvede
Moldovā Vita Dobele vēstniecībā
uzņēma Talsu novada delegāciju
domes priekšsēža pirmā vietnieka Normunda Tropiņa vadībā.

Ar viesiem tika pārrunātas
Latvijas–Moldovas attiecības un
turpmākās sadarbības iespējas,
tai skaitā ar Moldovas pašvaldībām, kā arī valsts iekšpolītikas
aktuālitātes. Kišiņevā delegācija
tikās arī ar Latvijas goda konsulu
Moldovā, vīndari Valēriju Dragņevu.Vizītes laikā tika parakstīts
Talsu un Orhejas protokols par
sadarbību izglītības, kultūras un
uzņēmējdarbības jomā, kā arī
par skolēnu un studentu apmaiņu
un kultūras mantojumu populārizēšanu abās valstīs. Līdzās Talsu
novada pašvaldības pārstāvjiem
delegācijā bija arī Talsu tautas
mūzikantu kopa “Tals’ trimiš”,
kas 1. martā uzstājās pavasaŗa
svētku Marcišor koncertā Orhejas
pilsētā.
***
Konkursa rezultāti latviešu
teikas “Koklētājs un vilks”
grāmatai Japānā
Beidzies illustrāciju konkurss,
kuŗā ikviens interesents bija aici-

nāts kļūt par Japānā izdotās latviešu teikas “Koklētājs un vilks”
grāmatas illustrātoru. Konkursa
vērtēšanas komiteja, kuŗā piedalījās arī Latvijas vēstnieks Japānā
Normans Penke, 3. martā paziņoja konkursa rezultātus.

Otro vietu konkursā ieguva Renārs Gradiņš, trešo vietu – Melānija Vilka, savukārt par labāko
illustrāciju tika atzīts Mika Čavarta darbs. Tādējādi mākslinieks
ieguvis tiesības veidot grāmatas
illustrācijas un īpaši organizētā
braucienā apmeklēt Rūjienas sadraudzības pilsētu Japānā Higašikavu.
Pēc Japānas izdevēja ierosinājuma darbu no latviešu folkloras
bagātā krājuma izvēlējās Latvijas
kultūras ministre Dace Melbārde.
Viņa izraudzījās Japānas auditoriju iepazīstināt ar latviešu tautas
teiku, kuŗa īpašā veidā atspoguļo
mākslas spēju pārvērst ikvienas
būtnes dabu, izgaismojot un stiprinot labo, kas ir katrā no mums.
Šī grāmata būs trešais izdevums
latviešu tautas pasaku sērijā, kas
izdota Japānā. Grāmatas mērķis
ir draudzīgā un viegli saprotamā
veidā iepazīstināt japāņus ar
latviešu tautas folkloru, kas izlolota cauri senatnei, tādējādi padziļinot interesi un sapratni par
Latvijas kultūru. Grāmata iecerēta
A4 formātā cieto vāku sējumā,
krāsainā drukā, un tās apjoms
būs 24 lappuses. Projekta īstenotājs – Seisa universitātes profesors Gendžiro Ito.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Divi pilsoņkaŗi: Spānija 1936 - 1939, Sīrija 2011 - ?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
1936. gada 17. jūlijā Spānijā
uzliesmoja ārkārtīgi asiņains un
brutāls pilsoņkaŗš. Tas bija pirms
80 gadiem. Būdams Franču liceja
skolnieks, atceros Jaunāko Ziņu
treknos virsrakstus par kaujām
Madrides pievārtē. Šis pilsoņkaŗš
beidzās 1939. gada 1. aprīlī ar sazvērnieku – ģenerāļa Fransisko
Franko un viņa t.s. falangistu –
uzvaru, ko bija sekmējušas nacistiskā Vācija un fašistiskā Italija,
sūtot kaŗa lidmašīnas ar pilotiem
(vācu Legion Condor), tankus,
bruņojumu un instruktorus.
Kritušo un nogalināto kopskaits sasniedza 500 tūkstošus.
Kā jaut teikts, šis pilsoņkaŗš
bija brutāls un nežēlīgs. Leģitīmās
“republikāņu” valdības pusē karoja tiklab regulārās armijas daļas,
kā arī dedzīgi “cīnītāji par gaišu
nākotni” – komūnisti, anarchisti,
trockisti, sindikālisti. Viņu naids
īpaši vērsās pret katoļu baznīcu un
tās virsganiem, un notika briesmu
lietas – izvarotas mūķenes, sadauzītas svētbildes...
Tā sauktie “nacionālisti”, kas
teicās cīnīdamies pret “bezdievīgo
boļševismu”, nepalika parādā:

viņu naids vērsās ne tikai pret
“organizēto strādniecību”, bet
vispār pret liberālo inteliģenci.
Nošauto upuru vidū bija slavenais
dzejnieks un dramatiķis Federiko
Garsija Lorka.
Formāli leģitīmās un demokratiskās Spānijas republikas pusē
faktiski nostājās staļiniska Padomju Savienība, Anglijai un
Francijai “stāvot maliņā” un īstenojot “neiejaukšanās” polītiku.
Staļinam bija savs aprēķins: pagaidām neaiztiekot demokratisko republikas valdību, nostiprināt
šai zemē komūnistu ietekmi, mēģinot likt pamatus vēlākai “sovjetizācijai”.
Tā kā visā pasaulē kreiso aprindu iztēlē šis Spānijas pilsoņkarš
bija cīņa starp “darba tautu” un
“fašismu”, tūkstošiem brīvprātīgo
no daudzām valstīm devās uz
Spāniju, veidojot t.s. “Internacionālās brigādes”. Šo “internacionālistu” vidū bija arī 120 brīvprātīgie no Latvijas – gan latvieši, gan
žīdi. Viņi, tāpat kā daudzi no citām valstīm, kā ieganstu legāli
sasniegt fronti izmantoja 1937.
gada Vispasaules izstādi Parīzē,

ko aplenca tūristu bari. No Parīzes ceļš pāri Pirenejiem jau nebija
grūts.
“Republikas” pusē Spānijā visai
intriģējoša loma bija latviešu
strēlnieku bataljonu cīņu dalībniekam, pulkvedim Voldemāram
Ozolam, kurš divdesmitajos gados Latvijā nodibināja veterānu
biedrību “Leģions”, ko 1933. gadā
aizliedza. Šis dēkainis un spējīgais
kaŗalietu pārzinējs stājās Spānijas
republikas dienestā un pat izpelnījās ģenerāļa titulu. Ozols atgriezās
Latvijā 1945. gadā (starplaikā viņš
Franicā darbojās kā padomju izspiedzes aģents) un bija mācībspēks universitātes ģeografijas
fakultātē. Nomira 1949. gadā Rīgā.
1986. gadā, kad viesojos Anglijas DV īpašumā “Straumēni”, kur
man bija paredzēts priekšlasījums, man parādīja kastes ar
grāmatām un dokumentiem no
pirmskaŗa Latvijas sūtniecības,
kas tur glabājās. Man rokā pagadījās maza kabatas formāta
grāmatiņa oranžkrāsas apvalkā
(“Dienesta vajadzībām”): tur bija
to personu saraksts, kam atņemta Latvijas pavalstniecība. Vai-

Pilsoņkarš Sīrijā sākās 2011. gada 15. martā, kad prezidenta Bašara Asada drošībnieki apšāva
viņa režīma pretinieku demonstrāciju. Šā gada 27. februārī stājās
spēkā ar milzu grūtībām panāktais pamiers, taču t. s. Islāma valsts
jeb Daesh turpina kaŗa darbību,
jo viņi, var teikt, stāv ārpus jebkādiem līgumiem.
Šobrīd Sīrijas pilsoņkaŗa bilance ir tāda: 470 000 kritušo un
nogalināto, četri miljoni bēgļu,
turklāt vēl 7,6 miljoniem bija jāpamet savas mājas un jāmeklē sev
pajumte citur Sīrijā, kuŗas iedzīvotāju kopskaits pēc 2014. gada
datiem ir 17 miljoni.
No ārpuses Sīrijas pilsoņkaŗā
tādā vai citādā veidā iejaukta Turcija un citas valstis. Šobrīd galvenā ieguvēja ir Putina Krievija, kas
sev nodrošinājusi stabilu kaŗa
aviācijas un kaŗa flotes bazi Sīrijas
piejūras provincē ar Latakijas un
Tartusas ostu. Jebkuŗa risinājuma
variantā Krievija paliks šai piejūras joslā “ar abām kājām”. Lai sasniegtu šo galamērķi, Krievija ar
cilvēku upuriem nerēķinājās,
bombardējot skolas un slimnīcas.

Kas notiek Amerikā?

KĀRLIS
STREIPS
ASV prezidenta vēlēšanas ir
būtiskas arī eiropiešiem, un izskatās, ka galvenie kandidāti tajās būs
Hilarija Klintone, kuŗai ir plaša
ārpolītiska pieredze, un miljardieris Donalds Tramps, kuŗam tādas
pilnīgi nemaz nav.
Priekšvēlēšanu cīņa ASV rit pilnā sparā. Republikāņu partijai sākumā bija kādi 17 dažādi kandidāti, bet tagad ir palikuši tikai četri, kopš leģendārais chirurgs Bens
Karsons, kuŗš kampaņas laikā allaž
šķita esam pusaizmidzis, paziņoja,
ka viņš kampaņu tālāk neveidos
un tā vietā mudinās amerikāņus
balsot par tiem kandidātiem, kuŗi
ir evaņģeliski kristieši. Tas nozīmē,
ka viņš centīsies vēlētājus piesaistīt
senātoram no Teksasas pavalsts
Tedam Krūzam, kuŗš patlaban
kampaņā ir otrā vietā. Republikāņu partijas galvenie vadītāji lielas
cerības saista ar senātoru no Floridas pavalsts Marko Rubio, bet
viņam ar kampaņu īsti nevedas.
Ceturtais kandidāts ir Ohaio pavalsts gubernātors Džons Keisiks.
Viņam „nespīd” nekas.
Savukārt demokratu pusē ar
Hilariju Klintoni aktīvi sacenšas
senātors no Vermontas pavalsts
Bernijs Sanderss. Viņš, tāpat kā
T. Krūzs, ir guvis uzvaru vairākās
priekšvēlēšanās un vēlētāju sapulcēs, un viņš cer gūt uzvaru vairākās
lielās un vairāk vai mazāk liberālās pavalstīs, kuŗās priekšvēlēšanas
vēl nav notikušas. Tiesa, matēmatika šajā ziņā ir nepielūdzama, un
H. Klintonei patlaban ir vairāk
delegātu nekā sāncensim, tostarp
viņa apgalvo, ka viņai ir daudz tā
dēvēto superdelegātu, kuŗi ir De-

rums tur uzskaitīto bija tie paši
volontieri, kas bija braukuši uz
1937. gada Pasaules izstādi Parīzē...
Džordžs Orvels savā grāmatā
“Mana Katalonija” apraksta briesmu darbus: šai Spānijas novadā,
kur “republikāņi” visilgāk noturējās, Maskavas NKVD deleģētie
instruktori mudināja spāņu komūnistus izrēķināties ar “atkritējiem” – trockistiem, kuŗiem bija
savas apvienības, un anarchistiem,
kuŗu ietekme tur bija liela. Šīs zvērības Katalonijā bija tumša epizode
“antifašistiskās frontes” aizmugurē.
Pie reizes jāpiemin, ka Staļinam izdevās pārvest uz PSRS Spānijas republikas zelta fondu. Un
vēl kas: daudzus Kremlim uzticamus militāros instruktorus, kā
arī kaŗa žurnālistus, tostarp izcilo
publicistu Michailu Koļcovu, pēc
atgriešanās no Spānijas arestēja
un nošāva.
Kad 1939. gada 1. aprīlī Spānijas
republika krita, bēgļu skaits bija
sasniedzis 450 tūkstošus, kuŗu
vairums tika nometināts Francijas dienvidos. Ģenerālis Fransisko
Franko noturējās pie varas kā diktātors līdz savai nāvei 1975. gadā.

mokratu partijas vēlētas amatpersonas un citi grandi. Laiks rādīs,
kuŗš no abiem kandidātiem galu
galā iegūs nepieciešamo delegātu
skaitu. Esmu pietiekami liberāls,
lai cerētu, ka uzvaru gūs B. Sanderss, bet lielas cerības neloloju,
lielā mērā tāpēc, ka daudzi no viņa
solījumiem šķiet pagalam nereāli,
un novembrī pilnīgi noteikti balsošu par Hilariju.
Kas attiecas uz Donaldu Trampu, jāteic, ka šim cilvēkam taču
nav nekādu bremžu. Kampaņas
pieteikumā, kā atminamies, viņš
paziņoja, ka meksikāņu migranti
Amerikā “nodrošina” narkotikas,
noziegumus un arī izvarošanas.
Citreiz viņš ir teicis, ka liks uzbūvēt mūri gar visu gaŗo ASV un
Meksikas robežu, turklāt par tā
uzbūvēšanu viņš liks samaksāt
Meksikas valdībai. Meksikas prezidents viņam “cienīgi” atbildēja.
Donalds Tramps arī atļāvies aktrisi Roziju Odonelu nosaukt par
“resnu un neglītu”, par ASV senātoru no Arizonas pavalsts Džonu
Makeinu, kuŗš daudzus gadus pavadīja Vietnamas cietumā un tur
tika smagi mocīts, D. Tramps paziņoja, ka šis cilvēks nav nekāds
kaŗa varonis, jo īsts varonis nebūtu
ļāvis sevi sagūstīt... Un vēl prezidenta amata kandidāts Tramps ir
lielījies, ka viņš varētu kādu nošaut, bet vienalga cilvēki par viņu
balsotu. Kad M. Rubio paņirgājās
par miljardiera mazajām rociņām,
netieši bilstot, ka mazas rociņas arī
nozīmē… nu neuzticēšanos attiecīgajam cilvēkam, visi saprata, ka
patiesībā viņš devis mājienu par
Trampa dzimumlocekli, uz ko

D. Tramps attrauca, ka šai ziņā nu
viņam problēmu neesot... Un tāda
ir nopietna saruna starp
kandidātiem uz valsts galveno
amatu?!
Mulsina tas, cik lielu atbalstu šis
cilvēks iegūst no evaņģeliskajiem
kristiešiem. Cilvēks ir trīsreiz šķīries un precējies, tostarp divreiz ar
migrantēm no Austrumeiropas.
Te nu bija migrācijas oponents!
Trampa reliģiskie uzskati īstenībā
ir pagalam neskaidri. Attiecībā uz
kristiešiem svarīgajiem sociālajiem
jautājumiem Tramps kādureiz teicis, ka viņš atbalsta sievietes tiesības izvēlēties abortu, citreiz atkal,
ka ne. Savulaik viņš ir paudis atbalstu gejiem un lesbietēm, tagad viņš
bauro, ka ievēlēšanas gadījumā gādās par to, lai Augstākā tiesa atceltu pērno spriedumu par viendzimuma laulību atļaušanu visā valstī. Vienvārdsakot, šim cilvēkam,
teju vai katru dienu no mutes birst
laukā nudien pārsteidzoši apgalvojumi un paziņojumi.
Taču pavisam satraucoši, runājot par Trampu un viņa atbalstītājiem, ir tas, ka pēdējo vidū arvien
skaļāki un redzamāki kļūst radikāli labējie spēki. Pirms kāda laika
par savu atbalstu miljardieŗa kandidātūrai paziņoja kādreizējais Kukluksklana vadītājs Deivids Dūks...
Tas ir vienkārši atbaidoši. Lasītāji gan Amerikā, gan arī Eiropā
labi pazīst radikāli labējo pasauli.
Vai tiešām kādam ir jāatgādina
par Hitleru un Musolīni? Vai kādam ir jāatgādina, ka laikā pēc Otrā
pasaules kaŗa ebrēju skaits mūsu
valstī bija samazinājies par 95 procentiem, un tie, kuŗi palika dzīvi,

izglābās tikai tāpēc, ka pirms vācu
okupācijas PSRS pārvalde viņus
bija deportējusi uz Sibiriju? Vai
eiropiešiem ir jāatgādina par radikālo polītisko partiju parādīšanos bīstami daudzās valstīs, sākot
ar Lepēnu ģimenīti Francijā, turpinot ar partiju Džo-bik Ungārijā,
un tā tālāk? Arī daži labi mūsu
pašu polītisko spēku pārstāvji ir
klaji aizspriedumaini pret musulmaņiem, iebilst pret ebrēju īpašumu restitūciju u.tml.
Kad Trampa polītiskajās sapulcēs parādās protestētāji, viņš no
tribīnes aicina tos izraidīt no zāles,
reiz pat piebilstot: “Centieties viņu
neievainot, bet, ja jūs viņu ievainosit, es jūs aizstāvēšu tiesā!” Droši
TV esat redzējuši skatus, kuŗos
Tramps bļauj: “Prom viņu, prom
viņu, prom viņu!” Arī šajā ziņā viņš
atgādina cilvēku, kuŗu gados vecāki ASV iedzīvotāji atcerēsies pietiekami spilgti. Runa ir par kādreizējo Alabamas gubernātoru Džordžu Volesu, kuŗš bija kaismīgs savas pavalsts integrācijas pretinieks –
stāvot uz Kapitolija kāpnēm, viņš
brēca: “Segregācija šodien, segregācija rīt, segregācija vienmēr!” 1968.
gadā viņš bija kandidāts ASV prezidenta vēlēšanās, un, tieši tāpat kā
Tramps, arī viņš piesaistīja daudz
protestētāju. Arī Voless no tribīnes
aicināja ar tiem izrēķināties, kādā
sarīkojumā viņš pavēstīja, ka protestētāji protot daudz vārdu no
četriem burtiem, ar to domājot
rupjības, bet esot gan divi vārdi,
kuŗus viņi acīmredzot nepazīst,
proti – darbs (work) un ziepes
(soap). Lasītāji atcerēsies, ka Voless
guva uzvaru sešās ASV dienvidu

pavalstīs kā Amerikas Neatkarības
partijas pārstāvis. Tas bija tas gads,
kad uzvaru guva bēdīgi slavenais
Ričards Niksons, un lasītāji, protams, atcerēsies, kā tas beidzās.
Lasītāji atcerēsies arī “suverēno
tiesību” aizstāvjus Oregonā, kuŗi
vairāku mēnešu gaŗumā okupēja
kādu federālu celtni un apgalvoja,
ka nepametīs to, iekams valdība
nebūs atdevusi tiesības pārvaldīt
territorijas, kuŗas patlaban pārvalda federālā valdība. Viss beidzās
mierīgi, aizstāvjiem acīmredzot
jūtoties tik pašpārliecinātiem, ka
viņi iesēdās mašīnā un devās uz
tuvējo pilsētu, kur, protams, policija
viņus nekavējoties aizturēja. Citreiz
ir bijis smagāk, tostarp 1995. gada
aprīlī, kad aptrakots radikālis uzspridzināja federālo centru Oklahomā, nogalinot 168 cilvēkus, viņu
vidū arī bērnus.
Tas, ka Donalds Tramps šiem
cilvēkiem ļauj uzstāties savas kampaņas ietvaros, ir ārprāts. Ļoti, ļoti
ceru, ka Republikāņu partija atradīs veidu, kā viņu apturēt, jo šāda
cilvēka prezidentūra Amerikai
būtu pilnīga katastrofa. Valsts prezidents, kuŗš nezina, ko runā, kuŗš
viedokļus maina kā zeķes un kuŗa
sieva (nākamā pirmā lēdija??!)
kādreiz pozējusi kaila?! Labi padomāsim, pirms vēlēšanās izdarīsim
savu izvēli!
No redakcijas. Atgādinām, ka
laikrakstā iespiestajos, ar autora
vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu
var arī nesaskanēt.
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IEMESLS
ANNE FON KANĀLA
No vācu valodas tulkojusi SILVIJA ĢIBIETE
Lielāko daļu viņi tur augšā,
(Turpināts no Nr. 9 )
priežu ēnā laukumā pie nomaļās
Bez vilcināšanās Laurits atstāja baznīcas, bija vieni. Tādos brīžos
sev aiz muguras mammu, villu viņi bija vienīgie uz visas pasauun Odina ielu, un, ejot pa grantē- les – līdz baznīcas torņa pulkto uzbrauktuvi, ne reizes atpakaļ stenis skaļi nosita četras reizes,
neparaudzījies, vienā mierā aiz- saucot viņu mājās, īstajā dzīvē.
gāja līdz autobusa pieturai. AukTajā 1963. gada septembrī, kad
stais gaiss smaržoja pēc lapām, pulksteņa rādītāji nostājās uz
bērzi bija izstiepuši savas zeltai- četriem, Laurits vēlējās, kaut tanās rokas pret dzidrajām debe- jos iespertu zibens, kaut laiks
sīm. No pieturas Valhallas ielā apstātos vispār un četri nepiebija tikai pāris soļu cauri rude- nāktu nekad. Viņu pārņēma šausnīgajam parkam, līdz viņš jau mas, ka jāiet mājās, prom no
bija pie modernās “Ackis” ēkas. Pelles, prom no viņu spēles inVirs augstskolas nojumes dižojās diāņos. Taču lielais rādītājs neliela, ar karaļa kroni greznota, pielūdzami virzījās uz priekšu,
stilizēta lauta. Šeit viņš vēlējās ie- un ar katru pulksteņa sitienu
kļūt. Viņa kājas bija vieglas, viņš bailes arvien vairāk sāka iedardomāja mūzikā.
boties uz viņa gremošanas sistēAr visu to vieglumu, kādu vien mu. Viņam bija tikai pieci gadi,
Laurits spēja demonstrēt, viņš taču jau pazīstama sajūta, kad
ļāva Šūberta Allegretto skanēt kuņģis saraujas, kad sirds dauzās
tik viegli, cik viegli Pelles raibās un kaklā sakāpj kamols, jo lielā
stikla rotaļu bumbiņas savulaik un nepārskatāmā pasaule bija
ripoja pa noputējušo Djurshol- ielauzusies viņa mazajā pasaulītē.
mas kapelas pagalmu.
Tas notika arī tajās reizēs, kad
Viņa pirksti kļuva silti, labā doktors Lagerkrancs ar saviem
roka ātri dejoja, izpildot pirmās dzeltenajiem gumijas pirkstiem
četras taktis, kamēr kreisā mie- atvēra viņa muti, lai borētu viņa
rīgi pieskaņoja akordus, lai pēc zobus; kad tēvs savas dusmas par
brīža enerģiski pārņemtu me- streiku valsts vīna un spirta centlodiju. Forte – un viņa pirksti rālē izgāza pār Frīdu un citiem
mērķtiecīgi meklēja pazīstamo kalpotājiem; kad māte kā pārceļu pa taustiņiem. Laurits ap- akmeņojusies stāvēja televizora
mierināts aizvēra acis. Viņš bija priekšā, un vīrieši nopietnām
labi iejuties ritmā, savā spēlē, sejām brīdināja no Stokholmas
viņam nebija iemesla justies ne- baku epidēmijas. Tad viņu pārdrošam. Viņa pulss kļuva lēnāks, ņēma bailes. Vēl viņš baidījās no
un kādu brīdi viņš noraudzījās skapja spoka viņu vasaras mājā,
uz raibajām stikla bumbiņām, no Staļina, no lidmašīnām, atomkas ripoja virzienā uz caurumu bumbām, vecmāmiņas zobu problakus mūrim, kuru Pelle un tēzes un tagad vēl arī no Anderviņš bija izrakuši paši savām sona jaunkundzes.
rokām. Zilas, sarkanas, dzelte“Parīt pie mums atnāks kāda
nas, zaļas, caurspīdīgas bumbi- jauka sieviete,” pirms divām dieņas uz nelīdzenās zemes, nobrāz- nām mamma kā garāmejot bija
ti ceļgali, Pelles platais smaids, izmetusi, it kā tas nebūtu nekas
kas atklāja iztrūkstošos zobus, nopietns. Viņi, tāpat kā gandrīz
netīrumi zem nagiem, nesatri- katru dienu, abi sēdēja bibliotēkā
cināma draudzība.
pie flīģeļa – Laurits pa kreisi,

Romāns

Amija pa labi.
“Viņa ir klavieru skolotāja un
viņu sauc Andersona jaunkundze,” Amija piebilda.
“Bet tu taču jau pavisam labi
spēlē klavieres,” viņš atbildēja,
ļaujot savam saliektajam rādītājpirkstam lēkāt pa apakšējo balto taustiņu. Zemais tonis vibrēja
gaisā. Mamma uzlika viņam uz
rokas savu smago delnu.
“Laurit, paskaties uz mani,”
viņa nopietni teica.
Viņš sajuta vēderā kņudošu
diskomfortu. Viņa skatiens palika pievērsts klavieru taustiņiem.
“Mēs domājam, ka arī tev ir
jāiemācās spēlēt,” viņa turpināja
un mēģināja ieskatīties Lauritam acīs.
Viņš rija un rija siekalas, lai
neļautu kamolam sakāpt kaklā.
Ko īsti viņa domāja? Vai viņa
vairs nevēlējās spēlēt kopā ar
viņu?
“Bet es gribu spēlēt kopā ar
tevi,” viņš teica.
“Mēs arī turpmāk varēsim
spēlēt kopā, dārgais. Taču Andersona jaunkundze spēs tev iemācīt daudz vairāk nekā es.”
Šādu noteiktību viņš nebija
piedzīvojis. Māte taču parasti
bija tik maiga.
“Nē.”
“Laurit.”
“Nē.”
Viņš pielēca kājās. Viņš negribēja nekādu Andersona jaunkundzi, viņš negribēja, lai kaut
kas mainītos, viņš gribēja, lai
viss paliek kā līdz šim: Mamma,
Blüthner firmas flīģelis un viņš.
Dziesmas un stāsti. Viņš gribēja
sēdēt blakus mammai pie klavierēm un klausīties, kā viņa uzbur uz taustiņiem stāstus, kādi
nebija atrodami grāmatās. Kad
spēlēja viņa, no flīģeļa pacēlās
pielijušu ielu un aitu mēslu
smarža, saulē nogatavojušās ze-

menes auga viņam tieši mutē,
ass vējš drāzās pār pelēkām klintīm, likdams jūras viļņiem celties aizvien augstāk. Kam bija
vajadzīga kaut kāda Andersona
jaunkundze? Viņa tikai visu sabojās!
“Laurit, lūdzu, nesāc taisīt
teātri,” mamma teica. “Tēvs ar
tevi ļoti leposies…”
“Bet es negribu,” viņš kliedza
un izmisis piecirta kāju. Tik
daudz dusmu bija viņā. Sakopojis visus spēkus, viņš aizcirta flīģeļa vāku. Troksnis bija skaļš.
Tajā pašā momentā, kad mamma vēl bija paspējusi izglābt
savus pirkstus, uz Laurita vaiga
dega viņa dzīves pirmā pļauka.
Amija trīcēdama, paceltu roku
stāvēja viņa priekšā. Flīģeļa izbiedētās stīgas vēl dunēja uzlādētajā klusumā, Laurita acis sāka pildīties asarām. Atvērtu muti, viņš gandrīz bez skaņas sāka
raudāt. Siekalas pilēja no viņa
virslūpas, sajaukdamās ar sāļajām asarām. Kas raud, tam nav
taisnība, viņa galvā skanēja tēva
balss.
“Laurit, saņemies,” mamma
skaļā balsī teica, kas lika iesāpēties viņa ausīm, “runa jau nav
tikai par tevi.”
Viņš nesaprata, par ko tad vēl
ir runa, taču zināja, ka pretošanās ir bezjēdzīga. Šī lieta jau sen
bija izlemta.
Pēc divām dienām, kādā saulainā pēcpusdienā puspiecos,
viņš kā nevainīgi notiesātais
sēdēja dzīvojamā istabā un gaidīja soda izpildīšanu. Gara un
tieva, un sveša Andersona jaunkundze bija ienākusi dzīvojamā
istabā, nopētījusi viņu un pamājusi ar galvu. Viņa tikpat kā
nemeta ēnu uz skujiņu raksta
parketu un noteikti būtu ietilpusi lielās zāles grīdas pulksteņa
kastē. Viņai mugurā bija tumši

zila kleita, kājās baltas kurpes,
galvā cepure, turklāt viņai bija
brilles, kuras rāmītis atgādināja
krusttēva Jona mašīnas aizmugurējo spārnu.
Viņš nesaprata, ko īsti bija
gaidījis, varbūt to, ka atvērsies
zeme, ka viņai no acīm izšausies
liesmas, taču notika pavisam kas
cits, viņa uzmeta skatienu Laurita pirkstiem un īsi noteica: “Tur
viss būs kārtībā.”
Viņas miers šķita gandrīz
aizvainojošs.
Viņš nebija ne brīnumbērns,
ne ģenijs, kas varēja spēlēt Mocartu un intonēt Bachu, nepazīstot notis. Viņš nebija arī nekāds disciplinētais puika ar matiem uz celiņa, kas tik ilgi spēlē
etīdes, līdz bezsamaņā noveļas
no krēsla, taču viņš saprata mūzikas valodu, un to Andersona
jaunkundze aptvēra visai drīz.
Viņa uzkurināja Lauritā godkāri, bija enerģiska, taču mierīga, kaut kādā lietišķā veidā pat
stingra, un kaut to viņš vēl nebija
piedzīvojis.
Reiz viņš aizmirsa paskatīties
uz mammu, kas sākumā vēl stingu smaidu noraudzījās, kā Andersona jaunkundze viņu klusām slavē vai mudina, kā viņa
mazie pirksti enerģiski izzina
taustiņus un apgūst pareizās
roku kustības. Viņš aizmirsa uztvert viņas skatienu, gaidīt viņas
uzmundrinošo galvas mājienu
un neizjuta viņas trūkumu arī
tad, kad viņas pēc kāda laika
stundās vairs nebija klāt vispār.
Palēnām, tāpat kā dienas rudenī kļūst arvien īsākas, mainījās arī temperatūra starp Lauritu un Amiju. Attālums starp viņiem kļuva aizvien lielāks. Kādu
rītu viņi pamodās un juta, ka
kļuvuši viens otram sveši.
(Turpinājums sekos)

Druka liela, stāsti īsi

Dace Rukšāne, Mīlasstāsti, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2015. g. 160 lpp.

EDUARDS
SILKALNS

“Pār visu zemi mīla valda,
visiem likumiem tā pāri skrien,”
dzied Karmena nu jau teju 150
gadu vecajā Bizē operā. Tieši

tāpēc, ka mīla likumus neievēro,
tā visu ēru rakstniekiem un
māksliniekiem bijusi iecienītākais uzmanības mērķis: šķietami nav robežu visam, ko var sagudrot un daudzpusīgi variēt.
Dace Rukšāne jau pašā savu
stāstiņu virsrakstā afišē, ka viņa
nebūs izņēmums.
Lieldruka, kādā grāmata iespiesta, liek domāt īpaši par
divām lasītāju katēgorijām, kam
tā varētu būt adresēta. Vieni ir
tīņi, kuŗu lasītprasme nav pati
labākā, bet kuŗu hormoni jau ir
trauksmaini. Otri ir veči, kam
acu skats novārdzis un kam pašiem piepildījumu mīlā grūti
gūt, bet kas Daci Rukšāni atceras
no tiem gadiem, kad viņa laikraksta Diena pielikumā SestDiena ik nedēļu rakstīja par seksu.
Bet varbūt pamatā grāmatas iznākšanai lieldrukā ir drīzāk apgāda aprēķins, ka tikai tādā vei-

dā no deviņiem samērā īsiem
stāstiņiem grāmata vispār var
sanākt. Tā kā naida un nesaprašanās grāmatā ir daudz vairāk
nekā mīlas, nupat minētās iespējamās lasītāju grupas tajā būs
vīlušās, kamēr guvēji būs “normālie” lasītāji, kārtējie daiļliterātūras patērētāji.
Ievadstāstā Suns sastopam pāri, Nadīnu un Robertu, viņu
agrīnās “kopbūtnes” laikā. Nadīna grib bērnu, Roberts ne.
Kompromisa pēc abi sev iegādājas suni Loru. Kad Nadīnai sāk
sķist, ka Roberts Loru mīl vairāk
nekā viņu, Nadīnu, viņa paņem
Loru un aizbrauc ar to uz vientuļu vietu. Lasītāja ziņā paliek izdomāt, kas notiks tālāk. Vai Nadīna Loru aiz greizsirdības noindēs? Vai abas te kaut kur sameklēs vietu, kur apmesties uz
dzīvi, ja jau līdzi tikuši vesti
koferi? – Suns ir priekšzīmīgs sa-

cerējums. Tas ir lakonisks, mērķtiecīgs, ar neparastu, tomēr paticamu sižetu. Gandrīz vai vedas
to saukt par šedevru un nekavējoties ķerties pie turpmākajiem,
kas ir visumā pieņemami un
atzīstami, kauču Suņa kvalitāti
nesasniedz.
Stāstā Oranžā bumba mīlas
trijstūri (kā tad nu bez tāda?)
šoreiz veido trīs cilvēki: Kiriks,
Kisja un Astrīda.
Skatos savās piezīmēs, ka par
stāstu Franču maukas esmu
ierakstījis tikai divus vārdus –
“stiepts” un “nekoncentrējos”, un
šo rindu rakstīšanas brīdī, nedēļu vēlāk, prāts nenesas būt apzinīgam un lasīt pa otri lāgi. Stāstam gan pati eksotiskākā darbības vide visā grāmatā. Lūk, pirmie teikumi:
Es vakariņoju zem klajām debesīm kaut kur ellē ratā Afrikas
safari un raudu. Ēdēji šņakstina.

Pārģērbušies iedzimtie demonstrē nacionālās rituāldejas. Uz galda ik pa brīdim uzkrīt pa kādai
draņķīgi nostiprinātai audējputna ligzdai.
Ziemeļu gulbjos Ilze apprecas
ar kauslīgu vīru. Viņiem piedzimst meitiņa. Ilze ar meitiņu
no vīra aizmūk.
Stāstā Slow Food vīrs ar sievu
aizbrauc uz attālu lauku viesnīcu it kā atpūsties, bet abi tik
pārlieku daudz ēd un dzer, ka
sievai uznāk delīrijs.
Stāstā Viņš nerunā Kristīne
jau gadu dzīvo kopā ar kādu
vārdā nenosauktu “viņu”. Uzminējāt, abi atkal aizrāvušies ar
visu nelaimju cēloni, iedzeršanu.
Kristīne vedina šo viņu sareģistrēties, bet viņam tas nerūp. Kristīne no viņa sabiedrības beigās
atsakās.
(Turpinājums 13. lpp.)
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“Ļaunu ņemt un vērst par labu – tas ir piedot.”
Rainis

VITA DIĶE
Cilvēka dzīvība – Visuma lielākā balva. Neatkārtojama, vienreizēja un neatgūstama. Un tik
trausla, saskaroties ar rupju spēku un varmācību. Taču allaž uz
pasaules ir bijuši ļaudis, kuŗiem
nav trūcis drosmes pret ļaunumu cīnīties, kuŗi pat vistumšākajos vēstures brīžos ir spējuši saglabāt cilvēcību un līdzcietību.
Arī mūsu zemes pagātnē ir laiks,
kuŗam mūžam būs īpaša vieta
latviešu un ebrēju tautas attiecību vēsturē – holokausts, pats
traģiskākais laiks ebrēju tautas
dzīvē. Un vienlaikus – lielas latviešu tautas daļas varonības apliecinājums, kurš vēsta par drosmi un pašaizliedzību, par cilvēcību, kuŗa tika pārbaudīta ļoti
skarbos apstākļos.
Latvijā dibinātā “Kluso varoņu fonda” mērķis ir cildināt un
atbalstīt tās ģimenes, kuŗas, riskējot ar savu dzīvību, ir glābušas
citus cilvēkus. “Kluso varoņu
fonds” vēlas vairot pasaulē labo
un cildināt cilvēcību, pretnostatot Otrā pasaules kaŗa zvērību aprakstiem stāstus par ļaužu
varonību, palīdzot saglabāt dzīvību citiem. Šī fonda dibinātāji –
Eduards Anderss un Pēteris
Bolšaitis.
Eduards Anderss (Alperovičs)
ir dzimis 1926. gadā Liepājā.
1941. gada jūnijā viņš tikko izbēg no izsūtīšanas uz Sibiriju,
bet, vāciešiem okupējot Latviju,
būdams ebrējs, nonāk nāves
briesmās. Tēvs viņu izglābj, nepatiesi apgalvojot, ka Eduarda
māte nav ebrējiete, bet gan ebrēju ģimenē uzaudzināta atradene. Taču viņa tēvu, kā arī 24 citus piederīgos nacisti nogalina.
1944. gadā Eduards kopā ar māti emigrē uz ASV. No 1955. līdz
1991. gadam viņš strādā par ķīmijas profesoru Čikāgas universitātē un nododas meteorītu un
Mēness akmeņu izpētei. Viņam

MĀRIS PETRĒVICS
Gruzijas Pirmajā sabiedriskajā
televīzijas kanālā pašā visskatītākajā raidlaikā izrādīts dokumentāls raidījums par latviešiem šajā Aizkaukāza zemē. Filmu radījusi slavenā režisore, scenāriste un žurnāliste Nino Dadvani. Autore ir viesojusies daždažādākajos latviešu rīkotajos
sarīkojumos un arī Latvijā.
Par filmas galveno varoni kļuvusi bijusī Latvijas goda konsule
un Gruzijas Latviešu biedrības
Ave Sol ilggadējā priekšsēde profesore Regīna Jakobidze, kas ar
milzu mīlestību stāsta par izcilajiem tautiešiem, kuŗi savā dzīvē
saistījušies ar Gruziju – piemēram, ķīmiķi, minerālūdens pētnieku Robertu Kupci un mākslinieku, Latvijas pirmo konsulu
Gruzijā Jūliju Straumi. Īpaša uzmanība veltīta abu valstu attiecībām, Latvijas garo ceļu uz neatkarības atgūšanu, Latvijas atbalstu Gruzijai 2008. gada kaŗā ar
Krieviju un sabiedrisko akciju

Eduards Anderss

Pēteris Bolšaitis

piešķirti dažādi akadēmiski pagodinājumi, tostarp biedra statuss ASV Nacionālajā zinātņu
akadēmijā un Latvijas Zinātņu
akadēmijas Goda doktora grāds.
Eduards Anderss allaž dāsni
ziedojis dažādiem projektiem.
Latvijā iznākusi viņa grāmata
“Latviešu vidū holokausta laikā” (“Amidst Latvians During the
Holocaust”), kuŗā autors, spējot
sajust kopīgu Latvijas, kopīgu
cilvēcisku sāpi, vienlaikus izvērtē Latvijas un pasaules dramatiskos vēstures notikumus. Šī grāmata – pamats kvalitatīvi jaunai
izpratnei latviešu un ebrēju attiecībās. “Tikai divi procenti ebrēju pārdzīvoja nacistu okupāciju. Es esmu viens no viņiem,
un šis ir mans stāsts par tolaik
piedzīvoto un pārdzīvoto...” teicis grāmatas autors Eduards
Anderss.
Pēteris Bolšaitis 1944. gadā izceļoja uz Austriju, tad – uz Venecuēlu. Viņš studējis ķīmiskās
inženieŗzinātnes Kalifornijas
Technoloģiskajā institūtā (Caltech), pēc tam Delavēras univer-

sitātē ieguvis doktora gradu un
strādājis par mācībspēku Maksa
Planka Fiziskās ķīmijas institūtā Getingenē (Vācijā), Venecuēlas Pētniecības institūtā (IVIC)
un Venecuēlas Centrālajā universitātē, kā arī Merilendas universitātē un Masačūsetsas Technoloģiskajā institūtā Amerikas
Savienotajās Valstīs, ir Latvijas
Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis. Kopš 1993. gada Pēteris
Bolšaitis darbojas Latvijā, atjauno un apsaimnieko ģimenes nekustamo īpašumu – Lāčplēša
centru. 1997. gadā kopā ar sievu
Īru pārceļas uz pastāvīgu dzīvi
Rīgā. Pēteris darbojas dažādās
sabiedriskās bezpeļņas organizācijās – Latvijas Okupācijas mūzeja fondā un studentu korporācijā Fraternitas Lettica. Parallēli darbībai sabiedriskajās organizācijās Pēteris Bolšaitis tulko
grāmatas, arī Eduarda Andersa
sarakstīto “Latviešu vidū holokausta laikā”.
“Kluso varoņu fonds” abu dibinātāju – Eduarda Andersa un
Pētera Bolšaita – vadībā jau ir

īstenojis vairākus projektus. Ir
izdota Džona Haidena grāmata
“Pauls Šīmanis” – skaudrs vēstījums par šo drošsirdīgo cilvēku,
kurš cīnījās pret ekstrēmu vācu
un baltiešu nacionālismu. Tā paver maz pētītu Baltijas vēstures
nodaļu, kas šobrīd varētu būt
īpaši svarīga jaunās Eiropas veidošanai. 2004. gadā grāmata pirmo reizi izdota angļu valodā,
un tā tikusi godināta AABS
(Association for Advancement of
Baltic Studies), iegūstot gadskārtējo Atzinības balvu. Latvijā šīs
grāmatas prezentācija notiek
26. februārī, un šim projektam
ziedojuši 14 fondi un organizācijas un 79 privātpersonas, arī
vairāki Vītolu fonda ziedotāji.
Savukārt šī gada nogalē tiks izdota Annas Žīgures grāmata
“Latvijas klusie varoņi”. Liels ieguldījums vēstures saglabāšanā
būs datu bazes izveide, kas apkopos to cilvēku dzīvesstāstus,
kuri glāba citus – tā tiks nemitīgi
papildināta ar jauniem faktiem
un likteņstāstiem.
Pagājušā gada vasarā “Kluso
varoņu fonds” ir dibinājis arī
Liepājas ebrēju biedrības stipendiju maznodrošinātiem, bet spējīgiem jauniešiem, kuŗu uzticēts
administrēt Vītolu fondam. Stipendijai ziedojusi holokaustu
pārdzīvojušu liepājnieku meita,
kuŗas ģimenei 1948. gadā laimējās izbraukt uz Izraēlu. Kaut
gandrīz visi viņu tuvinieki tika
holokaustā iznīcināti, tie savai
meitai allaž mācīja neturēt naidu ne pret vāciešiem, ne latviešiem. Kad ziedotāja nesen saņēma nelielu, negaidītu naudas
summu, viņa, pati palikdama
anonīma, nolēma to veltīt kādam Latvijas jaunietim ar īpašām
vajadzībām neatkarīgi no viņa
tautības vai ticības, lai palīdzētu
gūt augstāko izglītību. “ Ciešanas
skar cilvēkus neatkarīgi no viņu

izcelsmes,” ziedotāja uzskata, un
viņai ir pamats to teikt – viņa
pati dzimusi koncentrācijas nometnē kā bērns invalīds, un viss
mūžs ir bijis nepārtraukta cīņa
par iecerētā īstenošanu. Stipendiju augustā saņēma Ričards
Mauriņš. Vēl nepabeidzis 12.
klasi, jaunietis pēkšņas slimības
dēļ dažu dienu laikā tika piekalts pie ratiņkrēsla. Ričards ir
jaunākais dēls ģimenē, viņam ir
divi brāļi, mamma strādā par
logopēdi skolā un bērnunamā,
bet tētis – ostā par dokeri. Stipendija ģimenei ir liels atbalsts,
jo joprojām daudz līdzekļu nepieciešams Ričarda ārstēšanai
un rehabilitācijai. Pašlaik Ričards studē RTU Informācijas
technoloģiju studiju programmas 1. kursā. Stipendiātam labdare raksta: “Tas ir liels pārdzīvojums pēkšņi zaudēt fiziskās
spējas, un grūtību pārvarēšana
prasa lielu dvēseles un gribas spēku. Es ceru, ka, ja Ričards spēs
pārvarēt savus ierobežojumus,
viņš vēlāk arī pats centīsies palīdzēt citiem līdzīgi cietušajiem.”
Šī stipendija – apliecinājums
tam, ka arī viens cilvēks ar savu
personīgo izvēli un apņēmību
var mainīt pasauli uz labo pusi
un ļaut kādam citam īstenot
sapņus.
“Kluso varoņu fonds” cildina
varonību. Bet latviešu valodā
vārds “varonis” cēlies no vārda
“vara”, tātad – varonis ir tas, kuŗam ir vara pār sevi, un viņš
var to, ko nevar citi – pirmām
kārtām, nelokāmi un nesatricināmi visos laikos un apstākļos
pastāvēt par Cilvēcību. Tāpēc
reizēm tas, kas tiek dēvēts par
varonību un kas sajūsmina ar
savu gara lielumu un vērienīgumu, nav nekas cits kā mierīga
un nesatricināma, lepnuma un
pašcieņas pilna Cilvēcības slavināšana.

Latvieši Gruzijas plašsaziņas līdzekļos
“Atstāti vieni Kaukāzā”. Skatītāji
gūst ieskatu biedrības aktīvitātēs sadarbībā ar Gruzijas Lietišķo
mākslas mūzeju, kā arī svētdienas skoliņas ikdienā. Bērni kopā
ar vairākiem pieaugušiem interesentiem apgūst latviešu valodu
un ģeografiju, regulāri atzīmē
godus kā Meteņi, Jāņi, Mārtiņi
un citus. Skoliņas darbu atbalsta
gan Latvijas vēstniecība, gan arī
Latviešu valodas aģentūra. Tuvākie sarīkojumi saistīti ar admirāļa Teodora Spādes piemiņu
Gruzijā, par ko tiks ziņots atsevišķi.
Gruzijas Latviešu biedrība ir
vienreizējs karogturis šo divu
zemju attiecībās un vēstures
spodrināšanā jau vairāk nekā
divdesmit gadu. Tautiešu mantojuma pētniecībā neatsveramu
ieguldījumu devusi Nona Gabilaja, kas patlaban nodarbojas ar
farmaceita Eduarda Ābola biografiju. Biedrības darbs balstās
uz vēstniecības atbalstu un bied-

Nino Dadvani

ru altruismu. Biedrības biedri
ir regulāri vēlēšanu brīvprātīgie
novērotāji gan Gruzijas, gan Latvijas vēlēšanās un tautas nobal-

mos. Biedrība ir uzticams partneris neskaitāmām pašvaldībām
un nevalstiskām organizācijām
gan Latvijā, gan Gruzijā. Sevišķu
atzīmēšanu vērta ir Gruzijas latviešu draudzība ar Gruzijas Lietuviešu biedrību Rūta un Gruzijas Igauņu biedrību.
Jāpiebilst, ka Gruzijas latvieši
nav rets viesis tās plašsaziņas
līdzekļos. Par latviešu ceļiem
Gruzijā ziņots radio, par R. Jakobidzi tapis raidījums izbijušā Čečenijas līdera Džohara Dudajeva
kundzes Allas vadībā “Kaukāza
portrets”. Biedrības sarīkojumos
bieži viesojas televīzijas žurnālisti. Regulārs viesis biedrības rīkotajos svētkos ir arī laikraksta
“Daudznacionālā Gruzija” galvenais redaktors Mihails Aidinovs. Gruziju un Latviju saista
neaprakstāmi siltas jūtas, lai arī
sošanās. Gruzijas latvieši pieda- šīs zemes šķir tūkstošiem kilolās visos parlamenta, pašvaldību metru. Raidījumi skatāmi televīun nevalsts organizāciju rīkota- zijas oficiālajās videotēkās.
jos mazākumtautību sarīkoju-

LAIKS

2016. gada 12. marts – 18. marts

13

Līlijas un gladiolas
EDUARDS SILKALNS

Māra Svīre, Jānis Vasarietis, Vasaras kalnā, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2015.g., 216 lpp.
PAR AUTORU
Jānis Vasarietis dzimis 1922. gadā Ozolniekos, 1941. gadā
absolvējis Rīgas Āgenskalna vācu ģimnaziju, 1944. gadā iesaukts vācu armijā, karojis Kēnigsbergā, 1944. gadā apprecējies
ar Violetu Pinni, ģimenē izaudzināti četri bērni, 1945.–1947.
gadā atradies gūstekņu nometnē Krievijā, 1951. gadā absolvējis
Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. Strādājis par skolotāju.
Kopš piecdesmitajiem gadiem profesionāli nodarbojies ar
puķkopību. Selekcionārs, veiksmīgi ieaudzējis, izplatījis un pielāgojis audzēšanai Latvijā no ārzemēm puslegāli iesūtītās gladiolas un lilijas.
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Dzīvo Rīgā, un vēl līdz neilgam laikam bija cītīgs Brīvās Latvijas lasītājs. Nu redzes problēmas šo prieku viņam liedz, taču
Jānis mēdz ņipri ietecēt BL un Laika redakcijā un nodzirkstīt
kādu jaunu asprātību.

Rets būs tāds latviešu koncertklausītājs, kas nebūs īpaši saausījies, pazīstamai Emīla Dārziņa
solo dziesmai sasniedzot kulmināciju vārdos Nomet sagšu, eņģel
baltais, Parādies kā liljas zieds!
Papētot, kas par līlijām sacīts Latviešu literārās valodas vārdnīcā,
garu gan nedaudz nomāc konstatējums, ka skaidroto vārdu alfabētiskajā secībā tieši pirms
līlijas iegadījušies līķrati. Turpretim par gladiolām tās pašas
vārdnīcas citā sējumā citēti rakstnieces Dagnijas Zigmontes skaistie vārdi: “Gladiolas ir kā smalkas, atturīgas mīlētājas.”
Ar gladiolu audzēšanu sācis,
bet pie līlijām pārgājis (80. lpp.)
ir tagad jau deviņdesmito mūža
gadu pārsniegušais ziedu mīļotājs Jānis Vasarietis. Viņa kādreizējā kaimiņiene pārplūdinātā
Staburaga tiešā apkaimē, rakstniece Māra Svīre grāmatas Vasaras kalnā ievadā Vasarieti sauc
par “līliju selekcionāru un jaunu
šķirņu radītāju” (6.), bet izskatās,
ka pašam Vasarietim labāk patīk
sev piemērot otru no šiem abiem
apzīmējumiem. Viņš raksta:
Tautā iegājies vārds selekcionārs. Selekcionārs ir cilvēks, kuŗš
no jau esošām šķirnēm ar dažādiem paņēmieniem konstatē, kuŗa
ir labākā un to atlasa. Selekcionēt

nozīmē atlasīt. Bet hibridizētājs,
precīzāk būtu teikt – hibridists,
pats veido jaunas šķirnes. (104.)
Grāmatas pirmās 160 lappuses
ir Jāņa Vasarieša brīvi, dabiski
uzrakstīta autobiografija. Ar vislielāko interesi to izlasīs autora
amatbrāļi – gan tādi, kas kā autors ar ziedu masveida saražošanu un izpēti ir nodarbojušies
profesionāli, gan ziedu audzētāji
paši savos ģimeņu dārziņos. Tomēr ļoti daudz vietas atvēlēts
laikmeta un dažādu sabiedrisku
norišu attēlojumiem, tāpēc grāmata varētu ieinteresēt visplašāko lasītāju loku. Steidzīgākiem
lasītājiem pačukstēšu priekšā dažas spilgtākas, ar ziediem nesaistītas Vasarieša stāstījuma vietas.
22. – 23. lpp. Negals ar it kā
Stradivārija darinātu vijoli. 25.
Māc. Kārļa Bilzena, vēlākā kandidāta uz trimdas ev. – lut. baznīcas archibīskapa amatu, apcelšana. (Vai vajadzēja?) 62. Pasniedzēja piemuļķošana. 86. Vērtējums par Krievijas krieviem un
viņu salīdzināšana ar Latvijas
krieviem. 94. Divu Vasarieša
dēlu traģiska bojāeja. 118. Vasarieša darbošanās ar mazpulcēniem. 147. – 150. Kā pēc dzīvesbiedres Violetas nāves palicis
viens, Vasarietis mācās sevi paēdināt.

Patiess – un patiesuma dēļ teju
vai simpātisks – ir Vasarieša
kāduviet iekavās liktais pašvērtējums: “Man ļoti patīk lielīties!”
(136.) Tādu attiecinājumu uz sevi rakstos atradīsim tikai retumis. Īpaši rakstītājs izceļ lielo
uzmanību, kādu viņam veltījusi
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
sakarā ar viņa iedibināto ozolu
stādīšanas tradiciju nogremdētajā Staburaga tuvumā, kam atvēlētas trīs lappuses (130. – 132.).
Salīdzinājumam: tradicijas turpinātājā prezidenta Valža Zatlera stādījumam atvēlētas četras
rindiņas, bet prezidentam Andrim Bērziņam – pusotra.
Jānorāda uz dažām kļūdām un
kļūmēm. – 1941. gadā vācu kaŗaspēks Rīgā ienāca 1. jūlijā, nevis
22. jūnijā. (32.) Ziedonis Apsītis
miris nevis drīz pēc ierašanās
Austrālijā, bet gan pēc vairākiem
tur pavadītiem un latviskā sabiedriskā darbā nostrādātiem
gadu desmitiem. (43.) Vācu raksturā iemītošā kārtības izjūta
(Ordnung muβ sein – Kārtībai
jābūt!) atkārtojas. (33., 45.) Ievada teikumam “Tagad par Jaunzēlandi, manu sapņu zemi...” nekas
no pieteiktā īsti neseko. (109.)
Gribējās “piesieties” pie Vasarieša vārda “varietāte” lietojuma
un jautāt, vai tad tas nav tas pats,

kas īsākā un ērtākā latviskā
“šķirne”, bet jau pirmīt minētajā
vārdnīcā lasu, ka varietāte ir
“augu un dzīvnieku sistēmatiskā
sugas individu grupa, kam raksturīga iedzimstoša morfoloģiska novirze no sugas tipa, bet nav
sava noteikta areāla.” Sekojot Vasarieša paškritiskajam iekavās
liktajam paraugam, teikšu iekavās, ka dažreiz kaut ko īsti nesaprotu.
Vasarieša tēvs bijis Frīdrichs
Zommers, vēlāk mainījis uzvārdu un kļuvis Vasarietis. 1918. gada rudenī viņš izveidojis 1. Rīgas latviešu zemessargu rotu.
1918. gada 18. novembrī bijis atbildīgs par Latvijas Republikas
pasludināšanas svinīgā akta drošību tagadējā Nacionālā teātŗa
telpās. (9.)
Grāmatas otrā daļā skaistos
krāsu attēlos skatāmas 13 lielākās vai mazākās krāsu un formu niansēs atšķirīgas līlijas. Tās
nosauktas vārdos Saules meita,
Mēnessmeitiņa, Rīta stunda, Euforija, Sudrabnauda, Versija, Atmaksa, Lāga zēns, Medusmēnesis, Rudais runcis, Budēlis, Vēlā
viešņa, Vīna pokāls. Netrūkst
starp viņām arī šķīsti baltu ziedu, tomēr par Balto eņģeli, pēc
Emīla Dārziņa dziesmas vārdiem, neviena nosaukta nav.
Katrai no šīm 13 līlijām Vasarnieka kādreizējā kaimiņiene pie

Staburaga, rakstniece Māra Svīre
uzrakstījusi pa “veltījumam” jeb
īsam daiļprozas darbam. Pirmie
trīs gabaliņi ir ar daiļu pasaku
vai teiksmu raksturu. Ceturtajā
tiek personificētas abstrakcijas –
Euforija. Skaidrais saprāts, Uzvara... Kaut nezaudēdami pasaku pasaules iezīmes, turpmākie
īsie sacerējumi vairāk pietuvojas
reālitātei. Māras Svīres domu pavediens izriet no katras līlijas nosaukuma, kurmet nosaukumi –
laikam taču Vasarieša izdomāti –
ir patvaļīgi un izsaka vairāk par
izdomātāja fantazijas līmeni kā
par katrai līlijai būtisko.
Principā ir jauka tāda bijušo
kaimiņu – ziedmīļa un rakstnieces – sadarbība, veidojot kopīgu
grāmatu. Atklāts lai paliek jautājums, cik labi grāmatas abas
daļas “līp kopā”. Lai cik arī būtu
daiļa tā pasaule, ar kuŗu saistījies Vasarieša mūža darbs, viņš
tomēr parāda sevi kā caurcaurim
reālistu. Turpretim Māra Svīre ir
estēte, romantiķe. Izteikšu neko
vairāk kā vienīgi minējumu, ka
daudzu lasītāju attieksme pret
grāmatas abām daļām – to pieņemšana vai noraidīšana, atstumšana – varētu nebūt viendabīga.
Kālab grāmatai izvēlēts virsraksts Vasaras kalnā? – to Māra
Svīre pasaka pirmajos trīs teikumos.

Visas Latvijā iznākušās grāmatas varat
iegādāties pie lielākā grāmatu tirgotāja
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Druka liela, stāsti īsi

Dace Rukšāne, Mīlasstāsti, apgāds “Zvaigzne ABC”,2015. g. 160 lpp.
(Turpināts no 11. lpp.)
Zirneklīte Ninona tāda paša
nosaukuma stāstā vāc vīriešus.
Kad pirmajam, Vilim, sekojuši
57 citi, bet tad Vilis pēkšņi atgriežas, Ninona viņu nogalina.
Iemeslu(s) meklējiet stāstā!
Stāstā Zara Forever Jurgens
Andu aizved uz Parīzi un tur
viņu izmanto.
Pēdējā darbiņā ar virsrakstu
Skrējiens beidzot iegadījies pāris, kas saprotas: Luīzi un Tomu
vieno kopīga aizrautība, skriešana. Kad Toms kļūst paralizēts
un piesaistīts ratiņkrēslam, Luīze
viņu noslīcina un pati izdara
pašnāvību.
Ar savu valodu, kas tiecas būt
“forša” un mūsdienu Latvijas
vidējās paaudzes runas stilam
draudzīga, Dace Rukšāne lūko
uzrunāt tieši šo paaudzi. Mieri-

nājumu no viņas sacerējumiem
varētu gūt ne pārāk sen saprecējušies cilvēki, kuŗu laulības
jau izirušas vai tuvojas iziršanai.
Lasītājam redzot, cik slikti var
klāties citiem individiem un
pāŗiem, var kļūt vieglāk ap sirdi,
cīnoties pašam ar savām un savas otras pusītes faktiskajām vai
iedomātajām kopdzīves grūtībām. Ja citiem, kaut vai izdomātiem, tēliem iet sliktāk, pats jūtas
labāk, vai ne?
Grāmatai tikpat kā nav konkrētas vides (ja nu vienīgi Afrikas, Parīzes), laikmeta un sabiedrisku aktīvitāšu iezīmējuma. Savā starpā konfliktējošajam personāžam katram ir tikai viņš pats
un viņa partneris un eventuāli
vēl trešais, vai nu tas būtu cilvēks
vai suns. No vienas puses jau var
saprast, ka īsā stāstiņā autors pat
ieskicēt nevar sabiedrisko fonu,
uz kuŗa personiskās nebūšanas

risinās. Tomēr reālajā dzīvē ir
bezgala daudz nedz ar partneri,
nedz mīlestību saistītu zibensnovedēju, kas cilvēkam ļauj veidoties, attīstīties, gūt panākumus
un tādējādi mazināt spriedzi pret
laulāto vai nekur nepiereģistrēto dzīves (ne)draugu. Lai cik svarīga būtu partnerība, tā tomēr
dzīvē nav viss.
Reti kādā neliela apjoma grāmatā nācies sastapties ar tik daudziem cilvēkiem, kas būtu saucami par nelaimes čupiņām, kā
Daces Rukšānes Mīlasstāstos.
Tas noved pie jautājuma, vai tad –
kaut vai kontrasta labad – grāmatā nevarēja būt vismaz viens
mīlasstāsts ar laimīgu sākumu,
vidu un beigām. Pat ja puse (vairāk vai mazāk) laulību mūsdienu Latvijā tiekot šķirtas un pat
ja puse pāŗu veido kopdzīvi bez
laulāšanās vai piereģistrēšanās
un pat ja puse bērnu dzimstot

ārlaulībā, vai tad ar vismaz vienu
stāstiņu nevarēja tikt pagodināta arī tā otra puse, kas visiem
likumiem gluži pāri neskrien?
Tā sakot, arī līdzsvara pēc? – Uz
tādu vaicājienu jau pa gabalu
sadzirdu pretjautājumus: vai tad
autoram drīkst liegt rakstīt, kā
vien viņš grib? Vai tad darbs, kuŗā viss norit daiļi un harmoniski, vēl pieskaitāms mākslas darbiem? Vai Silkalns te aģitē par
kaut kādu cenzūras ieviešanu, lai
kā padomju laikos tiktu izcelts
pozitīvais? Kāda nu bija izcelsme teicienam: “Suņi rej, bet
karavāna brauc tālāk”?
Bet ja nu (a) nupat pieminēti
suņi, un (b) Daces Rukšānes grāmata sākas ar suni Loru, un (c)
grāmatas pēdējā stāstā uz brīdi
Luīzes un Toma dzīvē ienāk terjers, arī es atļaušos izstāstīt divus, ar Rukšānes stāstiem salīdzinot, pavisam minimālus stās-

tiņus par suņiem.
Pirmais. – Ik Ziemsvētkus izmaināmies ar svētku sveicieniem un pastāstījumiem par
mūsu katra dzīvi aizejošā gadā
ar vecāku bezbērnu pāri Austrālijas tropos. Gadu no gada
draugs Uldis, izstāstījis, kā ar
veselību un visu citu klājas viņam pašam un viņa dzīvesbiedrei, nekad neaizmirst pastāstīt
arī par viņu suņa dienām un
nedienām.
Otrs. – Cits jaunības gadu
draugs necik ilgi pēc viņa īslaicīgās laulības iziršanas stāstīja,
vai nu pārdomājis, vai nepārdomājis tāda stāstījuma efektu, ka
viņš guļot kopā ar suni. Esmu
pārliecināts, ka te nebija nekādas
perversijas, bet draugam svarīgs
šķita citas dzīvas būtnes tuvums
un siltums. – Daces Rukšānes
Mīlasstāstos varēja būt vairāk
siltuma.
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LIELĀ MŪZIKAS BALVA 2015

JURIS
GRIŅĒVIČS
Akadēmiskā mūzikas gada lielākais šovs, eksluzīva publika,
HENNESSY konjaks skatītājiem,
kā arī visai nokaitēta gaisotne –
kuŗš tad iegūs balvas daudzajās nominācijās (iespējams, pārāk daudzās, jo pilnīgi visas mūzikālās
darbības jomas tik un tā neaptversi)…
Divu balvu laureāti zināmi jau
iepriekš – par Mūža ieguldījumu
to saņēma pianists profesors
Ventis Zilberts un par Latviešu
mūzikas populārizēšanu pasaulē –
ASV dzīvojošā komponiste Dace
Aperāne. Abu laureātu ieguldījums latviešu mūzikas kultūrā ir
milzīgs: gandrīz pusgadsimta laikā V. Zilberts sniedzis neskaitāmus koncertus, Latvijas Radio studijā fiksējis bezgalīgi plašu repertuāru, sadarbojoties ar daudziem
solistiem. Ne velti balvas pasniegšanā Raimonds Pauls paironizēja,
ka vokālisti jo īpaši nodarījuši
skādi laureāta frizūrai. Bez tam
vēl pedagoģiskais darbs J. Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Augstais profesionālisms un artistiskums vienmēr glābis daudzos sadarbības partnerus pat visai kritiskās situācijās, jo pati profesora
klātbūtne vien jau iedrošinājusi
pat pašus bailīgākos. Tomēr V. Zilberta mākslinieciskās intuīcijas
pamatā bija zinātniski pētnieciska
ievirze, piemēram, attīrot nošu
tekstus no daudziem uzslāņojumiem. Ne velti žūrijas balsojums bijis vienbalsīgs, kas negadās
bieži.
Zīmīgi, ka prof. V. Zilberta repertuārā vienmēr sevišķa vieta
ierādīta latviešu mūzikai. To simboliski apliecināja pats laureāts,
atskaņojot vienu no visskaistākajām Jāņa Mediņa dainām.
Līdzīgs mūža darbs ir komponistei Dacei Aperānei, kura gan

INESE RAUBIŠĶE
Rīgas Latviešu biedrības dzīvē šī
gada 3. marts iezīmējās ar izcilu
notikumu, kas pulcēja biedrības
nama Zelta zālē plašu auditoriju, kā RLB priekšsēdis Guntis
Gailītis to uzrunāja – biedrības
biedri, goda biedri, valdes locekļi,
domnieki, tuvi un tāli viesi ... Visi
viņi nākuši godināt jaunos RLB
Goda biedrus architektu Gunāru
Birkertu un komponistu Pēteri
Vasku.
Godināšanas svētku uzrunā
G. Gailītis uzsvēra, ka “vecākā latviešu organizācija – Rīgas Latviešu biedrība – savā 148 gadu ilgajā
vēsturē ir tik daudz darījusi, ka
būtu nepieciešams stipri daudz
laika, lai tam visam kaut vai tikai
pieskartos, pārrunātu, secinātu ...
un visos šajos daudzajos gados
biedrības darba pamatprincips ir
bijis izglītot tautu, dot derīgas zināšanas visplašākajā mērogā. Atbalstīt latviešu centienus, atbalstīt jaunatni, dot impulsus nācijas
briedumam un gatavībai Latvijas
valstij. Mēs visi 2018. gada 18. novembrī svinēsim Latvijas simtgadi, un tieši mēnesi pirms tam Rīgas Latviešu biedrība svinēs savu
simtpiecdesmitgadi. Nu vajag taču
tā notikumiem sakrist! ...

2016. gada 12. marts – 18. marts

Dace Aperāne ar Irmu Kalniņu Rīgas Baltajā namā

koncertos nemūzicē, bet nu jau
daudzus gadu desmitus populārizē latviešu mūziku Jaunajā Pasaulē, kopš 1994. gada vada ikgadējās
jauno mūziķu vasaras nometnes
Latvijā, tā paplašinot jauniešu redzesloku, ļaujot iepazīt arī citādu
skatījumu uz nošu tekstu nekā
vietējā skolā. Tas īpaši nozīmīgi
bija pirmajos desmit gados, kad
Latvijā “dzelzs priekškars” nule sāka vērties vaļā un neformāli padomju dogmatika vēl bija jūtama.
Tikai tas, kuŗš pats kādreiz ir
rīkojis kādu pasākumu, saprot,

kādu milzīgu enerģiju tas prasa.
Paldies Aperānes kundzei par šo
nesavtīgumu, jo galu galā tāds
darbs ievērojami labāk tiktu atalgots amerikāņu sabiedrībā!
Katēgorijā GADA JAUNAIS
MĀKSLINIEKS laureāta godā tika pianists Georgijs Osokins,
Mūzikas akadēmijas otrā kursa
students, pārspējot divus citus nominantus – vokālistus Mihailu
Čuļpajevu un Anniju Putniņu –
viņiem plašākas izaugsmes ceļš
vēl priekšā. Jaunā pianista māksliniecisko briedumu apliecināja

F. Šopēna 1. koncerta 2. daļas poētiskais lasījums. Te gan akustiskais efekts bija vismaz dīvains, ja
raugās no tradicionāla koncerta
viedokļa, bet te jau šovs, proti, klavieres atradās Baltā nama skatuves priekšplānā apmēram metru
zemāk par orķestri, no kuŗa šķīra
krietns attālums. Šīs un citu tikpat “mūzikālu” ideju autoru no
programmas bukleta neizdevās
atšifrēt. Bet tā jau nebija šī sarīkojuma vienīgā dīvainība.
Ievērojami sarežģītāks uzdevums žūrijai bija noteikt GADA
LABĀKO JAUNDARBU, uz ko
pretendēja trīs komponisti – visi
ievērības cienīgi. Ja nu kādam lasītājam izdosies iegūt programmas bukletam pievienoto kompaktdisku, tad par izvēles sarežģītību varēs pārliecināties pats.
Laureāta godā tika Andrejs Selickis ar skaņdarbu korim ”Šyupuļdzīsma Jēzum”, ar to vainagojot šī skaņraža ilggadējo darbību
sakrālās mūzikas jomā.
Ne mazāk sarežģīts uzdevums
žūrijai bija noteikt IZCILĀKO
INTERPRETĀCIJU, kur izvēle
krita uz pianistu Reini Zariņu
(jau trešo reizi, kas, manuprāt, būtiski devalvē šīs balvas vērtību).
Koncertā viņa sniegums D. Šostakoviča 1. klavieŗkoncerta finālā
aprobežojās ar korektumu, bet ne
jau par šo vakaru bija atzinība.
Arī nominācijā PAR DARBU
ANSAMBLĪ bija četri pretendenti, no kuŗiem uzvarēja kamerorķestra Sinfonietta Rīga pirmā
flautiste Ilona Meija, kam mūzicēšana kameransambļos ir sistemātiska, nevis kāds vienreizējs
projekts.
PAR IZCILU SNIEGUMU balvu ieguva Normunda Šnē vadītais kamerorķetris SINFONIETTA RĪGA, kas koncertā visai

daudz mūzicēja, iespiests skatuves labajā stūrī, bet, piemēram,
mūzicējot Pēteŗa Vaska ģeniālajā
darbā “Klusuma auglis”, Latvijas
radio koris bija burtiski iespiests
kreisajā pusē. Iespējams, ka TV
tas izskatījās iespaidīgi, bet akustiskais iespaids bija drausmīgs.
Var jau atrunāties, ka uz šo sarīkojumu nenāk, lai klausītos mūziku vien, bet…
Vairākās uzrunās kā refrēns
(līdzīgi iepriekšējā gada balvu
pasniegšanai) skanēja doma par
akustiskās koncertzāles nepieciešamību Rīgā, aicinot pat uz nevardarbīgu pilsētas varas gāšanu, to
uzticot kulturāliem cilvēkiem.
Der ieklausīties, jo pašvaldību vēlēšanas nav aiz kalniem.
GADA KONCERTA balva tika
fenomenālajam S. Kļavas vadītājam Latvijas Radio korim (jau
kuŗo reizi un pilnīgi pamatoti,
bet… (skat. iepriekš).
PUBLIKAS SIMPĀTIJU (cik
lēts popkultūras triks!) un HENNESSY balvu (2000 eiro) ieguva
jaunais vieglā žanra vokālists
Daumants Kalniņš. Par GADA
UZVEDUMU atzīta Ērika Ešenvalda multimediālā simfonija
“Ziemeļu gaisma”.
Nobeigumā tomēr atkārtošu
pērnā gada recenzijas atziņu –
manuprāt, šāds ikgadējs pasākums, ņemot vērā mūsu niecīgo
skaitu, devalvē balvu vērtību, jo
notiek pārāk bieži. Vēl šajā koncertā nevadzētu iesaistīt vieglo
mūzu. Gan jau “prominences” vienu vakaru, HENNESSY ieaijātas,
izturēs arī tikai nopietno mūziku – dzīve viņus taču norūdījusi.
Tomēr kopumā šovs bija izdevies un, iespējams, kaut nedaudz
vairoja nacionālo lepnumu, jo ar
ko citu gan mēs varam lepoties, ja
ne ar mūsu kultūru?

“Šovakar apvienojas architektūra un mūzika”
RLB Goda biedrs – ir mūsu nācijas vecākais pagodinājums un
apbalvojums, daudz vecāks par
ordeņiem u.c. institūciju goda
biedru nozīmēm... Pētot dokumentus un uzskaitot, cik cilvēku
šo goda nosaukumu saņēmuši,
bijām pārsteigti. 148 gadu laikā
tikai 52 (!) personības. Kādu svaru
tas piedod šim nosaukumam!”
G. Gailītis atzīmēja arī demokratisko procesu, kādā kandidāti tika
un arī šodien tiek nominēti.
RLB valdes locekle Stella Līpīte
nolasīja RLB Pilnsapulces 2015.
gada 28. februāŗa lēmumu ievēlēt
architektu Gunāru Birkertu un
komponistu Pēteri Vasku par RLB
Goda biedriem. (I.R.: Bet kādēļ
godināšana notiek tikai pēc gada?
S. Līpīte: Mēs ļoti gribējām to veikt
jau pērnā gada vasarā, cerot, ka
Gunārs Birkerts atbrauks uz Latviju. Cerības nepiepildījās. Arī Pēteris Vasks bija stipri darbā aizņemts. Tā nu godināšana tika atlikta, un arī šodien architektu mēs
nevarēsim sveikt klātienē.) A. Birkerts šajā sarīkojumā sevi pārstāvēt pilnvaroja Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktoru Andri Vilku, kurš pastāstīja par savu tikšanos ar architektu pērna gada no-

No kreisās: Arvīds Bomiks, Anita Grūbe, Pēteris Vasks un Guntis
Gailītis

galē. G. Birkerts augstu novērtējis apbalvojumu, atzīmējot arī tā
saistību ar savu, viņaprāt, lielāko
un svarīgāko projektu – Latvijas
Nacionālo bibliotēku – spēka un
talanta veltījumu dzimtenei un
nācijai. A. Vilks nolasīja fragmentu no intervijas, kuŗu savulaik
žurnālam Studija sniedza G. Bir-

kerts, un kā īpaši emocionāls papildinājums tam bija paša architekta pateicības vārdi video ierakstā: “... Es uzskatu Rīgas Latviešu
biedrības apbalvojumu kā lielāko
Latvijas valsts atzinību...” Architekts
apsveica arī “savu laikabiedru Pēteri Vasku ar pagodinājumu”.
Ja G. Birkertu goda nosaukuma

piešķiršanai izvirzīja akadēmiķis
Jānis Stradiņš (RLB Goda biedrs
kopš 2006. gada), tad P. Vasku –
RLB Mūzikas komisija (priekšsēdis, mūzikologs Arvīds Bomiks).
Pēc Vaska pateicības vārdiem Latviešu biedrībai sekoja komponista
autorkoncerts Mūsu dziesma. Iespējams, ka daļu auditorijas uz brīdi ieintriģēja komisijas priekšsēža
Bomika ievadvārdos teiktais, proti,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sieviešu koŗa
Balta (mākslinieciskā vadītāja un
galvenā diriģente profesore, pedagoģijas doktore Māra Marnauza)
ļoti augstais vērtējums. Bet kad
koncerta gaitā tika izpildīti pirmatskaņojumi sieviešu korim, jaunas
redakcijas pirmatskaņojums... kad
skatītāju zāle burtiski palēnināja
elpu, ieklausoties Skumjā mātē
(komponista veltījumā izcilajai
latviešu diriģentei Ausmai Derkēvicai), iestājās atklāsmes brīdis –
koŗa augstā profesionālitāte nav
pārvērtēta. Arī pats Pēteris Vasks
acīmredzami bija aizkustināts un
gandarīts par autorkoncertu. Un
galu galā – tam tā arī jābūt, jo pēc
mēneša, precīzāk, 16. aprīlī, komponistam būs jubileja – 70. dzimšanas diena.
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Bērzainē atrasts par pazudušu
uzskatītais Daviņu II dobumakmens
VALTERS GRĪVIŅŠ, Historia.lv projekta vadītājs
Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv darbiniekiem sadarbībā ar Dabas
retumu krātuvi Kocēnu novada
Bērzaines pagastā izdevies atrast
kopš 20. gs. 80. gadiem pazudušo
Daviņu II dobumakmeni.
Daviņu II dobumakmeni, izmēros un bedrīšu skaita ziņā
mazāku par tā pazīstamo, 1925.
gadā Pieminekļu valdes reģistrēto “vecāko brāli”, lielceļa malā,
melioratoru savestā akmeņu kaudzē, netālu no Bērzaines pagasta “Straumēm”, 1983. gadā uzgāja
un reģistrēja archeologs Juris
Urtāns.
Nedaudz vēlāk, Atmodas gados, kad, atdzimstot tautas pašapziņai, tika uzsākta plaša Latvijas kultūras un vēstures pieminekļu apzināšana, izpēte un popularizācija, šo akmeni, lai kā
meklētu, neviens vairs atrast nevarēja. Akmens rokā nedevās arī
turpmākajos gados dažādu pētnieku rīkotām ekspedīcijām.
Tomēr izrādījās, ka akmens ir
nevis iznīcināts vai izvests, kā
tika domāts, bet ļoti labi noslēpies... Bedrītes, kuŗas nejauši jau
2014. gadā no jauna pamanīja
vietējā iedzīvotāja, bijusī ģeografijas skolotāja Zinta Gmizo, bija
apslēptas zem biezas sūnu segas.
Historia.lv projekta vadītājs Valters Grīviņš, pārbaudot Dabas
retumu krātuvē saņemtās ziņas

Imants Jerkins un Zinta Gmizo pie Daviņu II dobumakmens.
Dibenplānā redzams vecais ceļš un apmēram 100 m DR esošās
“Straumes”. Bērzaines pagasts, Kocēnu novads. 2016. gada 26.
februāris // FOTO: V. Grīviņš

par akmens ar bedrītēm atradumu Bērzaines pagastā, akmeņu
kaudzē pie “Straumēm”, šī gada
26. februārī konstatēja, ka Daviņu II bedrīšakmens joprojām
atrodas tur, kur pirms 33 gadiem
tika sākotnēji uziets.
Akmens redzamās daļas izmēri ir apmēram 170x100x110 cm.
Akmens plakanajā, gandrīz vertikālajā malā redzamas trīs izteiktas, ar citu akmeni vai akmens
rīku ieveidotas koniskas formas
bedrītes un viena iespējama “pusbedrīte”, kuŗas otra puse varētu
būt nošķēlusies, akmeni pārvie-
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Līmeniski. 1. Suņu dzimtas
dzīvnieki. 7. Sena latgaļu valsts.
10. Pie sukulentiem piederīgi
augi. 11. Dzeramie kausi. 12. Latviešu gleznotājs (1887 – 1975).
13. Saules sistēmas planēta. 14.
Lielas filmas daļa, ko demonstrē
visu seansu. 15. Kaņepju dzimtas tīteņaugs. 16. Latviešu rakstniece, literātūrzinātniece (1932 –
2004). 19. Kājceliņi. 22. Valsts
Mikronēzijā, Klusā okeana rietumu daļā. 24. Akas sienu stip-

tojot. Bedrīšu diametrs apmēram
6,5 cm, bet dziļums 1,2 – 2 cm.
Runājot par bedrīšu nozīmi,
vēsturniekiem un archeologiem
nav viena skaidra viedokļa – iespējams, tās saistītas ar kādiem
auglības rituāliem, dzimtas vai
debesu kultu. Skaidrs ir viens –
šie akmeņi ir nozīmīgi kultūrvēsturiskie pieminekļi, Latvijas
territorijā vissenākie kulta akmeņi, šobrīd skaitā zināmi aptuveni 75, tapuši pirms apmēram
3000–2500 gadiem, laikā, kad
Ēģiptē tika celtas piramīdas.
Lasīt vairāk: www.historia.lv
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rinājums. 25. Katoļu garīdznieka tērps. 26. Plaša replika. 27. Mugurkaulnieku iekšējais organs.
28. Vārgi, nespēcīgi. 31. Vītolu
dzimtas koki. 34. Musulmaņu garīgais vadonis. 37. Lentes formas
tērpa uzšuvēm. 39. Tunisijas galvaspilsēta. 40. Sena sarīkojumu
deja. 41. Oficiālas svinīgas pusdienas ar lūgtiem viesiem. 42.
Raudzes. 43. Somu rakstnieks
(1930 – 1999). 44. Neliels orķestris. 45. Saplēst, sadauzīt.

Stateniski. 2. Rēgulāras piramīdas sānu skaldnes augstums.
3. Valsts Rietumeiropā. 4. Italiešu
dziedātājs (1889 – 1965). 5. Starptautiska zēnu organizācija. 6. Ierīce skaņas pastiprināšanai. 7.
Juridiska valsts iestāde. 8. Kaŗavīra cepure. 9. Pilsēta Gotlandē.
16. Ceļojoši aktieŗi viduslaiku Rietumeiropā. 17. Mazlēpju dzimtas
augs. 18. Izstarotājs. 20. Žurnāls
Latvijā. 21. Linu apstrādes atkritumi. 22. Pilsēta Italijas ziemeļos. 23. Ūdens agregātstāvoklis.
29. Valsts Austrumeiropā. 30.
Apdzīvota vieta Tukuma novadā. 32. Latviešu koktēlnieks,
autodidakts (1894 – 1983). 35.
Novada centrs Latvijā. 36. Patīkamas, liegas. 38. Latviešu dziedātājs (1907 – 1987). 39. Spundes.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 09) atrisinājums
Līmeniski. 1. Diadēma. 4. Prastas. 9. Vara. 11. Trakts. 13. Ilma.
14. Reizēm. 15. Uteņi. 16. Atrast.
18. Kabata. 20. Siens. 21. Roja.
22. Akrs. 23. Vraks. 26. Misuri.
28. Apliet. 30. Svars. 31. Klejot.
33. Māja. 35. Ramata. 36. Suņi.
37. Tieksme. 38. Paipala.
Stateniski. 1. Dāvana. 2. Airi.
3. Mutauts. 5. Apse. 6. Tulzna.
7. Skumja. 8. Palete. 10. Alkata.
12. Triks. 17. Tropi. 19. Torte. 22.
Aulejs. 23. Vista. 24. Adatas. 25.
Sasmaka. 26. Meklēt. 27. Svelme.
29. Tunisa. 32. Ores. 34. Auša.

Liepājas mūzejs sadarbībā ar Liepājas Kultūras pārvaldi un
Liepājas garnizonu rīkoja vairākus sarīkojumus, veltītus pirmā Latvijas bruņoto spēku komandiera pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai.
Ziemeļu kapsētā 6. martā notika piemiņas brīdis, bet 9. martā skolu
jaunatne bija gaidīta Liepājas mūzeja nodaļā “Liepāja okupāciju režīmos”, kur tikās ar Zemessardzes 44. kājnieku bataljona, 1. reģionālā
nodrošinājuma centra, Zemessardzes bataljona vienību komandieriem, speciālistiem, ierindas apmācības instruktoriem.
Daugavpilī 5. un 6. martā un no 18. līdz 20. martam Zemessardzes 34. artilērijas bataljons rīko zemessargu apmācības. Tās notiks
ārpus pilsētas dzīvojamajiem rajoniem. Pārvietosies militārais transports, bet munīcijas troksni izraisoši līdzekļi netiks izmantoti.
Valsts robežsardzes kolledžas (VRK) Robežsargu skolā Rēzeknē
notika 29. izlaidums. Pēc profesionālās tālākizglītības programmas
“Robežapsardze” absolvēja 30 kadeti. Viņiem tika piešķirta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija un svinīgi pasniegti dienesta pakāpes “kaprālis” uzpleči. Absolventi turpinās dienestu Valsts robežsardzes
territoriālajās pārvaldēs.
Ministru kabinets 1. martā atbalstīja 8 538 eiro vienreizēja sociālā
pabalsta piešķiršanu Maijas Zēmeles-Baueres un Ērika Bauera ģimenei, kuriem 22. februārī Vidzemes slimnīcā piedzima trīs dēli –
Artūrs, Emīls un Kristaps. Tie šogad ir pirmie trīnīši Latvijā. Ģimene
dzīvo Amatas novadā. Abi vecāki ir florbola spēlētāji, bet Ēriks ir arī
florbola treneris un tiesnesis. Pabalsts piešķirts no Valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, informēja Labklājības ministrijā.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā atklāta jauna izstāde
“Uz lielās dzīves trases. 20. gs. sešdesmito gadu grafiskā valoda”. Tieši
tad sāka veidot uzņēmumu un veikalu firmas zīmes un logotipus, iepakojumu dizainu, oriģinālas formas sadzīves priekšmetus, blāvos toņus
nomainīja spilgtas krāsas. Izstādes eksponāti ir no dažādiem Latvijas
mūzeju fondiem un privātkollekcijām. Tā būs atvērta līdz 10. aprīlim,
bet no 11. līdz 23. aprīlim mākslas centrs būs slēgts.
Latvijā nomināciju “Labākais darba devējs” ceturto gadu pēc
kārtas ieguva AS Latvenergo, liecina tīmekļa personāla atlases uzņēmuma CV-Online Latvia rīkotās aptaujas “Top darba devējs 2015”
rezultāti. Labākais darba devējs finanču sektorā ir Swedbank, tirdzniecības sektorā – Statoil Fuel&Retail Latvia, informācijas technoloģiju
un telekomūnikāciju sektorā – Latvijas Mobilais telefons, Kurzemē bija
Venstpils nafta termināls, Zemgalē – Dobeles dzirnavnieks, Vidzemē –
Cēsu alus un Latgalē – Latvijas maiznieks Daugavpilī.
Latvijā no 29. februāra līdz 1. martam notika Notāru dienas. Tika
sniegtas bezmaksas konsultācijas darījumiem ar nekustamo īpašumu.
Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums nekustamā īpašuma
darījumu procesam ir nepilnīgs, tādējādi dod iespēju Zemesgrāmatā
reģistrēt darījumu, izmantojot viltotus dokumentus.
Liepājas mūzejā notika Andreja Miglas un Valda Rūmnieka jaunākās grāmatas “Debess aiztur elpu” (Zvaigzne ABC) atvēršanas svētki
ar viena no autoriem – A. Miglas – piedalīšanos. Romāns aptver vēsturisko laika posmu Latvijā un Liepājā no 1918. līdz 1919. gadam. Izmantoti archīva materiāli, bijušo kaŗa lidotāju atmiņas, publikācijas
avīzēs. Liepājas domes priekšsēža vietnieks Vilnis Vitkovskis pasniedza
simbolisku pateicību, uzsverot, ka grāmata ir laba dāvana gaidāmajai
Latvijas 100. gadadienai.
Latvijas-Krievijas robežkontroles punktā Terechovā un Grebņevā īpaši daudz, kā arī Pāterniekos un Silenē redzamas uz robežas
šķērsošanu gaidošo kravas automašīnu rindas, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija. Vairākas dienas jāgaida, lai pēc muitnieku apskates tiktu pāri robežai.
Imanta Ziedoņa fonds Viegli projektā “Telpas pavasaris” aicināja
9. – 12. klašu skolēnus piedalīties radošajā nometnē 3. martā Dobelē un
4. martā Kuldīgā, kā arī 10. martā Rēzeknē, 11. martā Valmierā. Tās mērķis ir veicināt radošo jaunradi ārpus Imanta Ziedoņa mūzeja telpām –
cik patiesībā dažādi uztveram pasauli. Dota iespēja iepazīties ar Latvijā
pazīstamām radošām personībām, zinātniekiem un mūziķiem.
Bauskas novada dome plāno īstenot Eiropas Savienības (ES)
financētu Bauskas mūzeja speciālistu sadarbībā ar biedrībām “Bauskas vecpilsēta” un Šamir projektu “Godinot atmiņas par ebrēju kopienu Bauskā”, kuŗa laikā paredzēts labiekārtot ebrēju kapus, rīkot metu konkursu piemiņas vietai bijušās ebrēju sinagogas vietā, veikt skvēra labiekārtošanu Rīgas ielā un izglītot jauniešus par holokaustu.
Preiļu novada dome un nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu
fonds” aicina ar ziedojumiem atbalstīt neogotikas pērles Preiļu pils
atjaunošanu līdz Latvijas simtgadei. Pils kopā ar parku ir Valsts nozīmes
architektūras piemineklis. Preiļu novada dome ir paņēmusi kredītu
492 853 eiro apmērā. Paredzēts piesaistīt financējumu arī no Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Ziedot iespējams, ieskaitot naudu
nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” kontā ar norādi –
Ziedojums Preiļu pils atjaunošanai. Reģ. Nr. 40008210954 ; AS SEB
banka: konta Nr. LV35UNLA0050021079970 vai AS Citadeles banka:
konta Nr. LV17PARX0016753060001.
Latvijas Banka izsludinājusi ikgadējo aptauju “Latvijas Gada monēta 2015”, kuŗa no sešām pērn izdotajām kollekcijas monētām –
“Ugunsdzēsībai Latvijā 150”, “Rīgas pilij 500”, “Rainis un Aspazija”,
“Melanholiskais valsis”, “Pasaku monēta I. Pieci kaķi” un “Vērdiņam
500” – ir emocionāla, oriģināla un tematiski saistoša. Izvēli var izdarīt
līdz 22. martam www.bank.lv un www.draugiem.lv/latvijasbanka vai
aizpildot anketu Latvijas Bankā. Anketas atrodamas arī monētu tirdzniecības vietās. Aptaujas rezultātus paredzēts paziņot 28. aprīlī.
Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Kad sportam atdota visa roka

Latvijas Hokeja federācijas sporta direktora Mārtiņa Pagodkina intervija Pēterim Karlsonam
Piekasīgā komisija
un... nekaunīga
pašdarbība
Pienāca laiks sākt domāt par
ekspozīcijas atklāšanu. Visu apsverot, nolēmām to darīt 1974. gada 3. janvārī. Bet vispirms ar
ekspozīciju bija jāiepazīstas īpašai komisijai, lai to atļautu izstādīt. Mums šķita, ka komisija
būs tikai formālitāte, bet – nekā!
Ekskursijas vadīšanai komisijas
locekļiem Lidija Tauriņa speciāli
bija sagatavojusi plašu un visus
izliktos eksponātus sīki raksturojošu stāstījumu, īpašu vērību
pievēršot tam, lai polītiskie akcenti būtu izlikti pareizi.
Pienāca pieņemšanas diena.
Komisijas sastāvā bija vairāki
partijas funkcionāri un mūzeju
darba speciālisti. Ieradusies ap
pusdienas laiku, komisija savu
darbu beidza jeb slēdzienu deva
tikai ap pulksten deviņiem vakarā. Tas bija negātīvs. Par mūzeja atklāšanu jāaizmirst. Tikai
pēc būtisku trūkumu novēršanas, pārkārtojot ekspozīcijas izvietojumu, eksponēto materiālu
proporcijas, papildinot to ar Padomju Latvijas sporta sasniegumiem, varētu atgriezties pie atkārtotas tās pieņemšanas. Tas, ka
padomju laika sportam mūsu
ekspozīcijā bija veltīta tikai trešā
daļa, arī bija galvenais izstādes
atklāšanas aizlieguma iemesls.
Padomju sportam veltītajā trešdaļā tikai un vienīgi attiecīgo
materiālu trūkuma dēļ bija izliktas galvenokārt vienkrāsainas
afišas, fotografijas, kausi. Nebija
tā laika medaļu.
Kā jau plānots, izstādi noslēdza mākslinieka Vīndedža gleznotais Voldemāra Šmidberga
portrets. Varēja just, ka vairākiem komisijas locekļiem tas
nebija pa prātam, taču iebilst
pret sarkanā strēlnieka portreta
izlikšanu ekspozīcijā viņi tomēr
nevarēja atļauties. Kāds taču
varētu nesaprast. Uz daudzkrāsaino Latvijas brīvvalsts laika
afišu, spožo un glīto cariskās
Krievijas laika sudraba godalgu
fona šie padomju laika stendi
patiešām izskatījās pelēcīgi.
Jau no pirmās komisijas ierašanās minūtes gaisā virmoja negātīva aura pret redzamo, pret
sporta mūzeja izveides ideju. Apmēram tā, ko gan viņi te iedomājušies – veidot sporta mūzeju
bez mūsu iniciatīvas, iepriekšējas saskaņošanas un tiešas
ideoloģiskās vadības! Kāda nekaunīga pašdarbība.
Jānim Spārem ekspozīcijā bija
ierādīta pietiekami liela vieta,
bet par Jāni Daliņu vēstīja tikai
viena fotografija. Neskatoties uz
minēto vēsturiski nesamērīgo
proporciju, komisijas partejiskā
daļa uz to norādīja: Daliņa
fotografija ir pārāk liela un to
nepieciešams samazināt. Komisijas neapmierinātība pārauga
īstā sašutuma vētrā, kad viņi
stendā ieraudzīja 1939. gada
Latvijas basketbola valstsvienības fotografiju, kuŗā kopā ar komandu bija nofotografējies arī
tā laika sabiedrisko lietu mi-

nistrs Alfrēds Bērziņš. Nekavējoties sekoja pavēle noņemt.
Nelīdzēja ne Šmidberga iebildumi par vēsturisko patiesību un
lūgums atstāt šo foto, ne Lidijas
kundzes skaidrojums par attēla
salīdzinoši mazo izmēru uz
kopējā fona un Latvijas basketbola, pirmo Eiropas čempionu,
lielo atpazīstamību pasaulē.
Kopējā negātīvā noskaņojuma
turpinājumā radās arī citām
sekojošās iebildes.
Nedaudz atguvušies, sākām
domāt, ko darīt tālāk. Varbūt atmest visam ar roku, jo situācija
bija iekrāsojusies absolūti bezcerīgos toņos. Tomēr atradām
izeju. Nevarēja laist postā lielisku izstādi ar unikāliem materiāliem. Ar mīkstu zīmuli piezīmējām eksministra kungam
kuplas melnas ūsas. Padomju
laiku ekspozīcijas papildināšanai sameklējām vēl pāris kausus
un atradām arī dažas divkrāsainas afišas.
1974. gads jau bija sācies, kad
gaidījām komisijas atkārtotu ierašanos. Mūsu izbrīns un prieks
bija neaprakstāms, kad tika paziņots – atkārtotas komisijas
nebūs un visa atbildība par
ekspozīcijā redzamo gulstas uz
atbildīgiem ierēdņiem, līdz pat
iespējai zaudēt savus amatus, ja
kaut kas nebūs tā, kā bijis
noteikts.
Tādējādi ekspozīcijas No Latvijas PSR sporta vēstures atklāšana notika 1974. gada 22. martā.
Te vietā būtu citēt arī 1992. gadā
izdotajā Jāņa Āboltiņa grāmatā
Biju biedrs, tagad kungs rakstīto par tā laika notikumiem:
Acīmredzot pašaizsargāšanās
nolūkos pret oficiāli pompozo un
no augšas doto iniciātīvu katrs
rajona vai pilsētas sekretārs
izvēlējās kaut kādu savu jājamzirdziņu. Man Pārdaugavā tādi
bija vairāki. Mēs kopā ar toreizējo rajona sporta komitejas
priekšsēdi, pašreizējo laikraksta
„Sports” darbinieku Mārtiņu Pagodkinu ķērāmies pie sporta vēstures ekspozīcijas izveidošanas
„Auroras” sporta namā, izmantojot Voldemāra Šmidberga kollekciju. Sporta patriots, gribēdams savu interesanto kollekciju
iemūžināt, atdeva to Auroras
sporta namam. Man un Mārtiņam uzticēja izveidot sporta
vēstures mūzeju. Tā veidošanu es
salīdzinu ar staigāšanu pa virvi
virs bezdibeņa – lai atvērtu jaunu
mūzeju, bija jāgādā cekas piekrišana biroja lēmuma veidā.
Apejot šo gaŗo birokratisko ceļu,
mēs izšķīrāmies par pieticīgāku
nosaukumu – izstāde. Ar šo apzīmējumu veidojām V. Šmidberga
sporta relikviju mūzeju. V. Šmidberga kollekcijā bija vēsturiski
materiāli par Krievijas imperijas
laiku latviešu sportistiem un arī
neatkarīgās pirmās Latvijas Republikas sporta balvas, senlaiku
velosipēdi un citi sporta rīki.
Raizes radīja partijas komitejas
komisija, kas ieradās pieņemt
mūsu iekārtoto sporta vēstures
izstādi. Mūsu darbu nevarēja
rādīt cilvēkiem, iekams no Latvijas Republikas sporta balvām
netika noņemtas sarkanbaltsar-

kanās lentītes. Arī neatkarīgās
valsts laikā iespiestās četru krāsu
afišas bija stipri vien izskatīgākas
un greznākas par padomju laikā
tiražētajām. Tas neatbilda propagandai par mūsu dzīves jaukumiem. Krāšņākās sporta sarīkojumu afišas vajadzēja nomainīt pret mazāk izteiksmīgām, lai
pielāgotos pēdējo gadu pelēcīgajiem padomju iespieddarbiem.
Bija, protams, arī alternātīva –
neko nemainīt un izstādi neatklāt. Tā pamazām arī mani pārņēma plaši izplatītā dubultā
morāle un nojausma, ka ne jau
viss kādreiz ir bijis tā, kā mums
to cenšas iestāstīt.
Ko te vēl piebilst. Kopīgi sagrēkojām pret kompartijas ideoloģiju, kūrortā uz Sibiriju mūs
neizsūtīja, toties Latvijai tagad
ir savs Sporta mūzejs, pie kuŗa
šūpuļa liktenis bija nolēmis
nolikt mūsu raibo kompaniju.

Daudz laika pārdomām mums
nebija. Atteikties no piedāvājuma
nozīmētu līdz nāvei satriekt
sirmo vīru, pieviļot viņa gaišās
cerības par kollekcijas nonākšanu mūzejā un par mums kā
labiem cilvēkiem. Taču piekrišana nozīmēja arī pilnīgu atbildības uzņemšanos par unikālās
kollekcijas turpmāko likteni. Ko
citu mums bija darīt? Mēģinājām
gan ieminēties, ka ir taču dēls

sporta nama direktoru, bijušo
vieglatlētu Jāni Ozolu, un viņš
ar lielu prieku piekrita. Godīgi
jāatzīst, ka tikai, pateicoties Jāņa
Ozola milzīgajām personiskajām rūpēm par ekspozīcijas
saglabāšanu, cilvēkiem bija
iespēja apmeklēt un skatīt to arī
visus turpmākos 10 gadus.
Strādādams republikas sporta
komitejā, ik pa brīdim atgādināju priekšniecībai, par nepie-

Šmidbergtēva
testaments. Sporta
mūzejs tapis!
1973. gada izskaņā pasliktinājās Voldemāra Šmidberga veselība, un viņš tā arī neatlaba.
Neapšaubāmi savu negātīvo lomu šajā procesā nospēlēja aizliegums atklāt ekspozīciju ar
pirmo reizi, ko vecmeistars ļoti
pārdzīvoja. Tajā brīdī viņš ļoti
satraucās par mums, vai tikai
nezaudēsim darbu viņa dēļ, kas
notiks tālāk, kur paliks viņa
relikvijas, kas jau bija pārvestas
uz Auroras sporta namu...
Tomēr Šmidbergtēvs par veselības problēmām citiem nesūdzējās un visu nākamo vasaru
turpināja aktīvi interesēties par
to, kas notiek ekspozīcijā, ko
mēs savā starpā saucām par
mūzeju, cik un kādi cilvēki to
apmeklējuši. Viņš turpināja zvanīt sporta veterāniem un gādāt
mūzejam jaunas relikvijas, aicināja viņus apmeklēt ekspozīciju,
bija aktīvs, dzīvespriecīgs un
darbotiesgribas pārpilns. Tiesa,
skatīt savām acīm pilnībā gatavo
un oficiāli atklāto ekspozīciju
liktenis viņam nebija lēmis. Slimība diezgan strauji progresēja.
Novembŗa sākumā Šmidbergtēvs piezvanīja un uzaicināja
mūs ar Jāni Āboltiņu 19. novembrī ierasties pie viņa mājās.
Iemeslu viņš nepateica, tikai
piekodināja paņemt līdzi pases
un atnākt noteiktajā laikā. Izdomājāmies gan šā, gan tā, bet iemeslu tā arī nespējām atminēt.
Kad noteiktajā dienā un laikā
ieradāmies pie Šmidbergtēva
Kalnciema ielas dzīvoklī, tur
sastapām arī notāri. Pats notikuma vaininieks, paglaudījis
savu ķīļbārdiņu, tā viņš darīja
vienmēr, kad kaut kas svarīgs
bija sakāms, paziņoja, ka esot
nolēmis uzrakstīt testamentu
un novēlēt visu savu sporta
relikviju kollekciju rajonam un
par atbildīgajiem testamenta
izpildītājiem viņš vēloties iecelt
mūs ar Jāni. Vai mēs piekrītam
un esam gatavi turpināt viņa
aizsākto lietu, lai Latvijā taptu
sporta mūzejs?

Voldemāra Šmidberga testamenta izpildītājs Mārtiņš Pagodkins
(pa kr.) un V. Šmidberga dēls Austris Šmidbergs // FOTO: Latvijas
Sporta mūzejs, 2013

Austris, kuŗš varētu kļūt par
kollekcijas mantotāju un tālāku
tās glabātāju līdz nonākšanai
sporta mūzejā. Atbilde bija lakoniska: „Tāda ir mana vēlēšanās”.
Tālākais jau notika bez starpgadījumiem, un apmēram stundas laikā tapa trīs pušu parakstīts, notariāli apstiprināts testaments. Tajā bija teikts, ka visa
kollekcija tiek novēlēta rajona
izpildkomitejai un jāsaglabā vispārejai apskatei. Par testamenta
izpildītājiem iecelti Mārtiņš
Pagodkins un Jānis Āboltiņš.
1975. gada jūnijā Voldemārs
Šmidbergs aizgāja mūžībā. Palika viņa kollekcija, mūzeja pirmsākums – ekspozīcija sporta namā Aurora. Arī nākamo gadu
viss ritēja ierastajās sliedēs.
Cilvēki nāca uz ekspozīciju,
tiesa, ne tik lielā skaitā kā pirmajā gadā. Brīžiem šķita, ka tā
tas turpināsies vēl ilgi.

Kas notika tālāk?
Tad nāca jauna darba piedāvājums strādāt republikas
Sporta komitejā. Pieņēmu to.
Par turpmāko ekspozīcijas aizbildni un galveno uzraudzītāju
sarunāju ilggadējo Auroras

ciešamību izveidot sporta mūzeju. Atbilde vienmēr bija viena
– nav iespēju. 1986. gadā Latvijas sporta komiteja, kuru vadīja Daumants Znatnajs, beidzot
sadzirdēja šo aicinājumu. Tika
algotas arī divas darbinieces –
Aija Erta un Rita Apine, kuŗām
tika dots uzdevums sagatavot
Voldemāra Šmidberga kollekcijas pārņemšanu.
Tika atrastas arī telpas, kur
līdz mūzeja dibināšanai šo
kollekciju izvietot. Likteņa ironija, bet tā bija tā pati Rīgas
Sporta pils, kuŗā rast kādu telpu
mūzejam vēlējās un tik izmisīgi
bija pūlējies izprasīt Šmidbergs.
Latvijas Sporta mūzeju oficiāli atklāja 1990. gada janvārī,
bet pirms tam kollekcijas eksponātiem vēlreiz bija jāpārceļo.
Šoreiz uz Aizkraukles ielu, kur
mūzejam bija atrastas nelielas
telpas. Ar to gan kollekcijas
eksponātu ceļojums nebeidzās,
tas turpinājās līdz 1992. gadam,
kad Latvijas sporta mūzejs ieguva savas pašreizējās telpas
Vecrīgā, Alksnāju ielā.
Paldies par ļoti interesanto
interviju! Vēlu tev arī turpmāk
labus panākumus sporta druvas kopšanā!
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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
Bareiķis sasniedz
jaunu rekordu

vismaz trīs gadi kopš pēdējās
reizes, kad atlēts starptautiskās
sacensībās ir pārstāvējis iepriekLatvijas skrējējs Artūrs Bareiķis
šējo valsti. SOK Izpildkomiteja
sasniedza jaunu valsts rekordu
šo termiņu var samazināt vai
Ņujorkā 50 kilometru skrējienā.
atcelt vispār, izvērtējot katru
Miķelis Lībietis // FOTO: LETA gadījumu individuāli.
lerē, gūstot savā karjērā pirmo
vienspēļu uzvaru Deivisa kausā.
Dubultspēlē Mārtiņš Podžus un
Miķelis Lībietis ar rezultātu 6:3,
6:2, 7:5 droši pieveica Romēnu
Arnodo un Benžamēnu Balerē.
Līdz ar to Latvijas tenisisti bija
izvirzījušies vadībā ar 3:0, kas nozīmēja uzvaru summā. Rūdolfs
Mednis savainojuma dēļ savu
spēli nepabeidza. Tādējādi Latvijas Monako spēles rezultāts ir
3:1 Latvijas labā.

Skrējienā pa Komseta parku
Bareiķis finišu sasniedza pēc
trim stundām, četrām minūtēm
un 40 sekundēm, kas ir jauns
neoficiālais Latvijas rekords.
Karjēras laikā Bareiķis uzvarējis
arī Edmontonas maratonā, bet
pirms aptuveni gada viņš sāka
publisku līdzekļu vākšanas kampaņu, lai varētu trenēties Kenijā
un labāk sagatavotos šī gada
Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm. Bareiķis ir Latvijas un ASV
dubultpilsonis.

Nakoņečnijs varēs
pārstāvēt Latviju
Rio Olimpiskajās
spēlēs
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) izpildkomiteja ir
izskatījusi Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) lūgumu un atļāvusi Latvijas pilsonību ieguvušajam pieccīņniekam Ruslanam
Nakoņečnijam pārstāvēt Latviju
vasarā gaidāmajās Riodežaneiro
Olimpiskajās spēlēs, ja sportists
tām kvalificējas.

Latvija – Monako 3:1
Daugavpilī notika Deivisa
kausa izcīņas Eiropas-Afrikas
zonas otrās grupas pirmās kārtas
sacensība tenisā Latvija pret
Monako. Pirmajā spēlē Mārtiņš
Podžus ar 7:6, 6:4, 7:6 (8:6) pieOlimpiskā charta nosaka, ka
veica Romēnu Arnodo.
sportists, kurš ir kļuvis par citas
Miķelis Lībietis ar 3:6, 6:4, 3:6, valsts pilsoni, Olimpiskajās spēlēs
6:3, 6:4 pārspēja Benžamēnu Ba- drīkst piedalīties, ja ir pagājuši

ŅUDŽERSIJAS LATVIEŠU
KREDITBIEDRĪBAS PILNSAPULCE
Priedainē, Sestdien, 2. aprilī, plkst. 13:00
Pēc tam uzkodas, bārs un sabiedriskais starpbrīdis.
Plkst. 15:00 sāksies

ŅUDŽERSIJAS LATVIEŠU
BIEDRĪBAS PILNSAPULCE
Kreditbiedrības un N.J. Latviešu biedrības valdes
darbinieki laipni lūdz visus biedrus piedalīties Jūsu
biedrības gada sapulcē.

PĒRK DZINTARA
IZSTRĀDĀJUMUS

Latvijas un ASV
kopuzņēmums

Apaļas un ovālas
krelles, lielus kulonus
un brošas,
lielus dzintara gabalus.

“BALTINAMI”,

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts:
latgalerija@gmail.com

LV Reģ. Nr. 40003640547,
piedāvā apsaimniekot vai
nopirkt Jums piederošu
daudzdzīvokļu namu vai
tā daļu Latvijā.
Zvaniet: 845-462-3317 (NY).

LOK ar papildu €
10 000 atbalstīs 15
valsts olimpiešus
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) sportistu atbalsta programma TOP 50 – mūsu medaļas
Latvijai nodrošinās papildu financiālo atbalstu Latvijas talantīgākajiem sportistiem ceļā uz
godalgotām vietām starptautiskās sacensībās un Olimpiskajās
spēlēs. LOK Izpildkomitejas sēdē
tika apstiprināts TOP 50 2016.
gadā atbalstāmo sportistu saraksts un līdzfinancējuma apjoms, kas katram sportistam
paredz līdzfinancējumu 10 000
eiro apmērā. Sarakstā ir iekļauti
15 vasaras sporta veidu pārstāvji,
kuŗi kvalificējušies Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm vai ir
potenciāli komandas dalībnieki,
jo atrodas augstās vietās pasaules
rangos, kas ir olimpisko spēļu
kvalifikācijas normatīvi, bet kvalifikācijas termiņš vēl nav beidzies. ”Sportistu izvēli veicām,
vērtējot sportiskos rezultātus,
motivāciju un veselības stāvokli,
jo visi šie sportisti ir savu sporta

veidu līderi un tiem visiem piemīt potenciāls iekļūt olimpisko
spēļu fināla sacensībās savos sporta
veidos,” sacīja LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers.Uz līdzfinancējumu varēs pretendēt arī
citi sportisti, kuŗi būs izpildījuši
Riodežaneiro Olimpisko spēļu
kvalifikācijas normatīvu. Programma TOP 50 tika izveidota
pagājušajā gadā, lai nodrošinātu
visus nepieciešamos apstākļus
sportistu sagatavošanās procesam ceļā uz olimpiskajām spēlēm, kā rezultātā tiktu izcīnītas
olimpiskās medaļas.

Iepazīstas ar jauno
olimpisko trasi
Pjenčanā
Pēc Pasaules kausa sezonas
beigām vairāki vadošie bobsleja,
skeletona un kamaniņu sporta
speciālisti, ieskaitot Latvijas pārstāvjus, devās uz Koreju, lai novērtētu jauno olimpisko trasi,
kuŗai tiek veikta homologācija.
Vairāki delegāciju pārstāvji sociālajos tīklos ir ievietojuši foto-

grafijas “no notikumu vietas”. Neskatoties uz visai drūmo skatu,
trasē turpinās izmēģinājuma
braucieni.
No Latvijas sportistiem testēt
Pjenčanas olimpisko trasi bija devušies kamaniņu braucēji Juris un
Andris Šici, skeletonists Martins
Dukurs un bobsleja ekipāža ar
Oskaru Melbārdi galvgalī. Tāpat
tur bija Latvijas Sporta federāciju
padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis un divi ledus meistari no Siguldas – Mārtiņš Sausais
un Jānis Krastiņš.
Tikai vienu braucienu paguva
veikt pasaules čempions skeletonā
Martins Dukurs. “No trases vidus
nobraucu, un pēc tam saldēšanas
kompresori pārstāja darboties. Trase
“aiztecēja” vienas dienas laikā...”.
Latvijas eksperts Dainis Dukurs
nesaprot kādēļ bijis jābrauc uz
Koreju, jo jau Pasaules kausa izcīņas pēdējā posmā Kēnigszē bijis
zināms par problēmām Korejā.
“Jau tad visi runāja, ka braucieni
varētu nenotikt, taču neviens neuzdrošinājās atcelt starptautiskās
delegācijas braucienu uz Koreju.”
(Turpinājums 20. lpp.)
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2016. gada 12. marts – 18. marts

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081.
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu
deju grupa, 20:30 notiek koŗa
mēģinājums.
ŅUJORKA (NY)
12. martā 20:00 Church of St.
Luke in the Fields (487 Hudson
Street at Christopher Str, New
York 10014) kamerkoris Cantori
New York uzstāsies ar Maijas
Einfeldes kompoziciju „At the
Edge of the Earth”. Biļetes var
iegādāties: www.cantorinewyork.
com Pieaugušiem $25, senioriem
$20, studentiem un bērniem $5.
17. martā izcilā latviešu operdziedātāja soprāns Kristīne Opolais uzstāsies MetOpera Dž. Pučinī operā „Madama Butterfly”.
Info: www.metopera.org
24. martā izcilā latviešu operdziedātāja mecoprāns Elīna Garanča uzstāsies MetOpera G. Doniceti operā „Roberto Devereux”.
Info: www.metopera.org
ŅUDŽERSIJA (NJ)
2. aprīlī 13:00 Priedainē Ņudžersijas Latviešu Kreditbiedrības pilnsapulce. Pēc tam uzkodas, bārs un sabiedriskais starpbrīdis. 15:00 Ņudžersijas Latviešu
biedrības pilnsapulce. Kreditbiedrības un N.J. Latviešu biedrības valdes darbinieki laipni
lūdz visus biedrus piedalīties
Jūsu biedrības gada sapulcē!
PRIEDAINE (NJ)
18. martā 13:00 kino izrāde –
Normunda Punča debijas filma,
vēstures drāma „Segvārds Vientulis”. 15:00 ģimenes filma „Ūdensbumba Resnajam Runcim”. Saziedotā summa tiks pārskaitīta
filmas ražotājiem. Lūdzam ņemt
līdzi groziņus! Info: 732-610-8226.
19. martā 10:00 AM Ņudžersijas Latviešu skoliņa sadarbībā ar
NJ Latviešu biedrību rīko Lieldienu pasākumu. Pasākuma viesi:
Liepājas Leļļu teātŗa mākslinieki.
Programmā: olu krāsošana, izrāde
„Kā zaķis par zaķi brauca”, rotaļas, olu vārīšana lielajā čuguna
katlā uz ugunskura. Lieldienu
tradicijas: šūpošanās, sejas mazgāšana strautiņā, dzērveņu ēšana,
raganu rīklīšu siešana, putnu
dzīšana. Pēcpusdienā maltīte
laukā pie ugunskura. Lūgums atbalstīt pasākumu ar ziedojumiem savu iespēju robežās.
SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710
3rd Ave NE, Seattle WA 98125),
www.seattlelatviancenter.com
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu Biedrības nams (1705 9th Ave N, St.
Petersburg FL 33713).
Bibliotēkai turpmāk nebūs noteikts darba laiks, sakarā ar lasītāju skaita samazināšanos. Par vēlmi
apmeklēt bibliotēku zvanīt Mārai
Prāvs, tālr.: 727-851-9414.
19. martā 14:00 Latviešu biedrības Gada svētki – 50 gadu
jubileja! Par Biedrības dibināšanas vēsturi stāstīs Gundega
Vilemsone, koncerta daļā uzstāsies visi mūsu labākie mākslinieki.
Pēc koncerta baudīsim Mārītes
Rubīns aukstajā galdā piedāvāto
cienastu, iedzeŗot kafiju vai pašu
līdznestos stiprākus dzērienus,
kā arī uz Biedrības veselību pacelt
glāzi šampanieša. Svētku noslē-

gumā maestro Ilmārs Dzenis un
Pēteris Ozols gādās par deju
mūziku. Vakara gaitā būs iespēja
izlozēt 5 vērtīgus dāvanu grozus.
Visi laipni aicināti svinēt mūsu
Biedrības pusgadsimta jubileju!
Ieejas ziedojums, sākot ar $20.
22. martā 13:00 videoizrāde –
2015. gada skolēnu Dziesmu un
deju svētku Noslēguma koncerts
Mežaparka Lielajā estrādē. Kafija
un cepumi. Ieejas ziedojums,
sākot ar $3.
PAZIŅOJUMS – Latvian American Shipping Line sūtījumus uz
Latviju pieņems aprīļa mēnesī.
Tad arī tiks pieņemtas grāmatu
kastes. Sūtījumi Latvijā nonāks
jūnija sākumā. Klientiem, kuŗi
dodas prom no Floridas pirms
aprīļa, lūdzam sazināties ar Sybilu
Krēsliņu, tālr.: 404-543-4141,
e-pasts: sk.kreslins@gmail.com, lai
sūtījumus pieņemtu ārpus kārtas.
Ar jautājumiem var griezties arī
pie Anitas, tālr.: 973-755-6565,
ext. 5, vai 973-744-6565.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 irving St, Brookline,
MA 02445). Māc. Dace Zušmane.
18. martā 18:00 draudze rīko Stephan Jacobs fotografiju izstādi. 24.
martā 11:00 Zaļās Cet. dievk. ar
dievg. 25. martā 19:00 Lielās Piekt.
dievk. ar dievg. 27. martā 9:00 Lieldienu dievk. Pēc. Dievk. olu meklēšana bērniem un Lieldienu brokastis. 8. maijā 11:00 dievk. Ģimenes dienas pankūku brokastis.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Svētdienās 9:30
dievk. Pēc dievk. sadraudzība.
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 un
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc.
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek 10:00 no
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson.
13. martā dievk. ar dievg. Draudzības stunda un nodarbības bērniem. 26. martā 11:00 Bībeles
stunda. 27. martā dievk. ar dievg.
Lieldienu brokastis.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info:
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Dievkalpojumu laiks 14:00. Pēc dievk.
visi lūgti pie kafijas galda! 20.
martā dievk., diak. Abija Vents
(Deerfield Beach).
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Ave, Los Angeles CA 90039). 27.
martā 9:00 Kristus Augšāmcelšanās laju vadīts dievk.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA 02766).
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, dr. sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 610-353-2227. Visi dievk.
notiek 11:00. Māc. Ieva Dzelzgalvis. 12. martā 17:00 Svētvakara
meditācijas dievk., viesojas diakone Linda Sniedze Taggart. 13.
martā 15:00 dievk. ar Sv. vak. Vilmingtonā, Good Shepherd bazn.
(1530 Foulk Rd-Rt.261). 20. martā
Pūpolu svētd. dievk. ar Sv. vak.,
valdes ievešana amatā. 24. martā
14:00 Zaļās Ceturtd. dievk. ar Sv.
vak. 25. martā 19:00 Lielās Piektd.
dievk. ar Sv. vak. 27. martā 8:00
Lieldienu dievk. Seko Lieldienu
brokastis groziņu veidā. 3. aprīlī
Angļu val. dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Katru
svētdienu 11:00 dievk. Bībeles
stundas 10:00 notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.
Baptistu dr. dievk. notiek svētdienās 14:30.
• Lankastera: Mt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster, PA
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone
(PO Box 380, Henryville PA
18332), mob. tālr.: 570-460-5375,
e-pasts: silver11@ptd.net un emer.
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529
Linden Place, Cresco PA 183267248), 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. 19. martā 11:00
Pūpolu sestd. Dievk. ar dievg.,
diak. Linda Sniedze Taggart.
Sarīkojums Lieldienu ievadam.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Archibīskape Lauma
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934,
e-pasts: pastorlauma@gmail.com,
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414258-8070. Dievk. notiek katru
svētdienu10:00.
• Mineapoles St.Paulas dr.:
13. martā 11:00 dievk., kuŗu
kuplinās Molly Wilbur-Cohen
(čello). Sadraudzība un 12:30 Latviešu kreditsabiedrības sapulce.
17. martā 11:00 Bībeles stunda.
20. martā 11:00 Pūpolu svētd.
dievk. ar Sv. vak. Bērniem būs
uzruna un svētd. skola. Dievk.
kuplinās „Mineapoles Dvēsele”
un Benjamiņš Aļļe (trompete).
Sadraudzība un māc. Dāga Deimandta prezentācija „Lutera dāvana pasaulei – Mazais Katechisms”. 22.martā 19:00 Bībeles
stunda. 24. martā 14:00 Zaļās

Cet. dievk. ar Sv. vak. 25. martā
18:00 Lielās Piektd.dievk. ar Sv.
vak. Dievk. kuplinās Tina (vijole) un Dzintars (klavieres) Josti.
27. martā 8:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievk.- Lieldienas.
Dievk. kuplinās koris. Sprediķis
angļu valodā. Pēc dievk. dr. jauno
vīru sarūpētas Lieldienu brokastis. Visi mīļi aicināti! 3. aprīlī 10:00
Baltās svētd. dievk. Sadraudzība.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church,
P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7). Draudzes māc.
Gundars Bērziņš, tālr.: 613-8518281, e-pasts: rev@draudze.org.
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.org.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.:
Leikvudā Igauņu bazn. (607 E
7th St,Lakewood, NJ).
Īstbransvikā draudzes bazn. (12
Gates Ave, East Brunswick, NJ).
Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko,
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com
13. martā 11:00 Īstbransvikā
dievk. ar dievg. Groziņu pusdienas. Draudzes pilnsapulce. (Pulkstenis jāpagriež 1 stundu uz
priekšu). 20. martā 12:30 Leikvudā Pūpolu svētd. dievk. 24.
martā 12:30 Leikvudā Zaļās Cet.
dievk. ar dievg. 25. martā 17:00
Īstbransvikā Lielās Piektd. dievk.
ar dievg. 27. martā 8:00 Īstbransvikā Lieldienu rīta dievk. Groziņu brokastis. 3. aprīlī 12:30
Leikvudā dievk.
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church (335
Reynolds Ave, Parsippany NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY).
Manhatena Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY 10003).
13. martā 10:00 Jonkeru bazn.
dievk., māc. Saivars. Pankūku
brokastis.
10:30 Salas bazn. dievk., māc.
Saliņš.
13:30 St. Andrew bazn. dievk.
ar dievg., māc. Saivars.
19. martā 14:00 Manhatenā
(Seafarers) dievk., māc. Saliņš.
20. martā 10:00 Jonkeru bazn.
dievk. ar dievg., māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk. ar
dievg., māc. Saliņš.
24. martā 10:00 Jonkeru bazn.
dievk. ar dievg., māc. Saivars.
13:00 Īstoranžā dievk. ar dievg.,
diak. Kaņeps.
25. martā 19:00 Jonkeru bazn.
dievk. ar dievg., māc. Saivars.
19:00 Salas bazn. dievk. ar
dievg., māc. Saliņš.

27. martā 8:00 Jonkeru bazn.
Lieldienu dievk., māc. Saivars.
Lieldienu brokastis.
8:00 Salas bazn. Lieldienu dievk.,
māc. Saliņš.
• Ročesteras latv. ev. lut. Krusta
dr.: (1900 Westfall Rd, Rochester
NY). Diakone Linda Sniedze
Taggart. 27. martā 14:00 Kristus
augšāmcelšanās svētku dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Dr. sekretāre Vija Arins, e-pasts: vijaarins@yahoo.com 27. martā 13:00
Lieldienu dievk. ar dievg., māc.
Roberts Franklins. Kafija.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis.
Dievkalpojumi notiek 12:00. 26.
martā Lieldienu dievk. ar dievg.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119),
katra mēneša trešajā svētdienā
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr.
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830,
e-pasts: kalninsis@charter.net
• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710
3rd Ave N E Seattle, WA 98125).
Visi dievk. notiek 10:30. Prāv. D.
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 20. martā
10:30 Pūpolu svētd. dievk. ar
dievg. 24. martā 17:00 Takomā
(First Lutheran Church, 524 ‘’I’’St)
Zaļās Cet. dievk. ar dievg. 25. martā
19:00 Lielās Piektd. dievk. ar
dievg. 27. martā 10:30 Lieldienu
dievk. ar dievg. Lieldienu brokastis $22, bērniem zem 10 g.v. –
$10. Lūdzu pieteikties pie Selgas
Pētersones līdz 21. martam. Tālr.:
206-365-7123, e-pasts: namamāte@hotmail.com. 3. aprīlī 10:30 angļu val. dievk. ar dievg. Kristības.
• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308).
20. martā 14:00 Lieldienu dievk.
ar dievg., dz. grām. Diak. L.
Sniedze-Taggart. Sēde.
• St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: dievk. notiek 14:00 Mūsu
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301
– 58th Street S, St. Petersburg, FL
33707). Bībeles stundas notiek
Biedrības namā 11:00. Māc.
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935.
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727367-6001. Katrs pirmās svētdienas dievk. notiks Biedrības
namā plkst. 14:00.
(Turpināts 19. lpp.)

Dieva mierā aizgājis mans mīļais brālis

BERTRĀMS VOLDEMĀRS KEIRE
Dzimis 1933. gada 17. oktobrī Rīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 23. novembrī Vancouver, WA, USA
Jēzus sacīja: Es esmu augšāmcelšanās
un dzīvība; kas Man tic, dzīvos arī, ja tas mirs,
un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam.
/Jāņa ev. 11:25/

Mīlestībā un atmiņās pieminēs
MĀSA DAGNIJA KEIRE SKULTE UN ANSIS SKULTE
MEITA MARISA UN DĒLS MARK, LINDA KINNIBURGH
DAVID, ANITA, LILIJA UN PAULS KEIRE
MARISSA LEJA VALETTE AR FRANÇOIS UN VIŅU BĒRNI
MATISSE, CHRISTOPHER, TIMOTHY UN NIKOLAS

LAIKS

2016. gada 12. marts – 18. marts
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DIEVKALPOJUMI
Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālis, vīrs un Austruma vecbiedrs

OJĀRS UPATNIEKS
Dzimis 1931. gada 7. decembrī Rīgā,
miris 2016. gada 17. februārī Baldonē
Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami.
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

MĪĻĀ PIEMIŅĀ VIŅU PATURĒS
BRĀLIS JURIS AR ĢIMENI ASV
SIEVA MUDĪTE AR ĢIMENI LATVIJĀ UN SPĀNIJĀ
MAIJA, KRUSTDĒLS ARNOLDS, GUNĀRS UN AIVARS ASV
RADI, DRAUGI UN AUSTRUMIEŠI ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā

EDGARS KĀRLIS GALIŅŠ
Dzimis 1962. gada 28. maijā Seattle,
miris 2016. gada 25. janvārī Seattle
Izvadīts no Seattles draudzes dievnama 2016. gada 27. februārī
„Kungs, paliec klāt... ”

Mīlestībā piemin
DĒLI ĒRIKS UN PAULS
VECĀKI PĒTERIS UN LAILA
BRĀLIS MĀRIS AR JEAN
BRĀĻA MEITA MARGA AR GIJU

13. martā Bībeles stunda. 20.
martā Bībeles stunda. 25. martā
16:00 Our Savior bazn. Lielās
Piektdienas dievk. 27. martā
11:00 Biedrības namā Lieldienu
svētbrīdis ar pašu nestām brokastīm. Turpināsim iesāktās tradīcijas – piedalīšanos vērtēšanā ar
pašu krāsotām dekoratīvām olām,
kā arī ar godalgu tiks novērtēta
skaistākā dāmu cepure. Visi, it
visi mīļi gaidīti! 3. aprīlī 14:00
Biedrības namā dievk.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327,
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc.
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-4777042, e-pasts: aigaide@yahoo.com.
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.:
905-338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom. pr. Maija Sukse,
tālr.: 416-221-4309, e-pasts: sukse@
sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. Kafijas galds. Grāmatu galds.

13. martā Ciešanu laika laju
vadīts dievk. 16. martā Svētbrīdis.
Zupas pusdienas. 20. martā Pūpolu svētd. vakarēdiena dievk. ar
jauno ērģeļu iesvētīšanu. Viešņa –
ērģelniece Ilze Akenberga. Dāmu
komitejas aicinājums uz sadraudzību un iepazīšanos: „Nāc iepazīties!” Lūdzam ņemt līdzi groziņus kopējam galdam! Sveiksim
februāŗa un marta jubilārus! 24.
martā 19:30 Sv. vak. dievk. – meditācija & sakraments. 25. martā
Sv. vak. dievk. 27. martā 8:00
Lieldienu rīta dievk. ar Sv. vak.
Pēc dievk. Dāmu komiteja mīļi
aicina uz Lieldienu brokastīm!
Ieeja $20, bērniem $6. 3. aprīlī
Kārtējā skolas diena. Sv.vak.
dievk. 19:30 Padomes konstruēšanas sēde.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr.
Vija Bachmuts, tālr.: 860-6443268. 25. martā 15:00 Lielās
Piektdienas dievk. ar Sv. vak.,
diak. Indriķis Kaņeps.
• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman Ave,
San Francisco), Info: www.zkldraudze.wordpress.com
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – svētdienās. Kārtējam
avīzes numuram ziņas uz
redakciju tiek nosūtītas
PIRMDIENĀS.

Pēc svētīga mūža ģimenē un latviešu sabiedrībā,
Dieva mierā tagad

LAILA GALIŅA
dzim. FELDMANIS
Dzimusi 1933. gada 4. jūlijā Jelgavā,
mirusi 2016. gada 28. janvārī Seattle
Izvadīta no Seattles draudzes dievnama 2016. gada 27. februārī
„...Pie Tevis miers mums tiek...”

Dziļās sērās, bet pateicībā par
mūža gādību un mīlestību piemin
VĪRS PĒTERIS
DĒLS MĀRIS AR JEAN
MAZDĒLI ĒRIKS UN PAULS
MAZMEITA MARGA AR MĀTI GIJU

Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2015. gadā:

RUTA GRAUDIŅA
ILGA VĪTOLIŅA
Viņas mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

RUTA KRŪZE VĪTOLIŅA
Dzimusi 1927. gada 30. jūlijā Cēsīs, Latvijā,
mirusi 2016. gada 12. februārī Mount Pleasant, Dienvidkarolīnā
Mīlestībā viņu piemiņā paturēs
BĒRNI AIJA, DAINA UN IVETE – ZNOTS ARVIS, MAZMEITA INGRĪDA
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, AUSTRĀLIJĀ, KANADĀ UN BRAZĪLIJĀ
Vieglas smiltis...

KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Mūsu mīļais filistrs
Inženieris

JĀNIS ARVEDS FRIDRICHS IGALS
Dzimis 1940. gada 22. janvārī Rīgā,
miris 2016. gada 20. janvārī Scranton Pennsylvania
KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

JĀNIS TAUBE

Mūsu ilggadīgā draudzes locekle

Dzimis 1929. gada 31. martā Rīgā,
miris 2016. gada 20. janvārī Losandželosā

ILGA LĀCIS,

Kad diena irst, stars pirmais ausmu sauc,
Ar lūgšanu gars debess dārzos trauc.
/Sandra Tobis/

Mīlestībā viņu piemin
JURIS, DAIRA, MĀRTIŅŠ UN MIĶELIS CIĻŅI
INTS, KATRĪNA, ELLA UN ANNA LUTERI
KUŠKĒVICU ĢIMENE KALIFORNIJĀ UN MERILANDĒ

dzim. BELICKIS
Dzimusi 1920. gada 30. maijā Ezerē,
mirusi 2016. gada 9. februārī Three Rivers, Michigan
Mīlestībā piemin
CINCINNATI EV. LUT. MIERA DRAUDZE

LAIKS
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Kristaps Porziņģis ar NY Knicks komandu pret MN Timberwolves
Šī gada 20. februārī liels bariņš
latviešu satikās Mineapoles pilsētas centrā, Target Center arēnā,
lai skatītos Minnesotas Timberwolves basketbola spēli draudzes vadības un mācītāja Dāga
Demandta rīcībā. Jāpiemin, ka
uz spēli arī bija ieradušies tālāk

dzīvojoši latvieši – māc. Gija
Galiņa ar meitu Margu no Linkolnas un pieci no Aijovas. Māc.
Gija kalpoja nākamās dienas
dievkalpojumā, sprediķojot un
palīdzot ar Svētā vakarēdiena
pasniegšanu. Pagājušā gada 12.
novembrī bijām apmēram 15 lat-

vieši grupā, kuŗiem iznāca skatīties vienu no vislabākajiem spēlētājiem NBA, Stephen Curry,
kas spēlē Golden State Warriors
komandā. Tajā spēlē viņš guva
46 punktus.
20. februāŗa spēlē sapulcējāmies diezgan liela grupa – 91, jo

šoreiz atkal spēlēja viens no
vislabākajiem spēlētājiem – latvietis Kristaps Porziņģis, kas
pirmo gadu ir NBA New York
Knicks komandā. Sēdējām labās
vietās trīs Target centra stūros.
Spēle bija interesanta, jo Minnesotas Timberwolves spēlētājs

Laima Dingley un Larisa Ozola
// Foto: Stefans Brūvelis

// Foto: Stefans Brūvelis

Latviešu skatītāji tribīnēs

(Turpināts no 17. lpp.)

Latvijas vēstnieks
apmeklē 2018. gada
Olimpisko spēļu
pilsētu
Latvijas vēstnieks Korejā Pēteris Vaivars apmeklēja 2018. gada
ziemas Olimpisko spēļu rīkotājpilsētu Pjenčanu (Pyeongchang)
un tikās ar Pjenčanas mēru,
Olimpisko spēļu organizātoru
komitejas vadību, kā arī ar Latvijas sporta delegācijas pārstāvjiem un starptautiskās kamaniņu,
bobsleja un skeletona federācijas
pārstāvjiem.
Pjenčanas mēram Džekukam
Simam vēstnieks pauda prieku
par pilsētas grandiozajiem plā-

Māc. Dāgs Demandts ar māc. Giju Galiņu

niem, gatavojoties Olimpiskajām
spēlēm 2018. gadā (attēlā). Vaivars informēja par Latvijas augstajiem sasniegumiem ziemas
sporta veidos un mūsu sporta
delegācijas pārstāvju vizīti Pjen-

čanā, kuŗas sastāvā ir pasaules
vadošie Latvijas sportisti – skeletonists Martins Dukurs, kamaniņu braucēji brāļi Šici un bobsleja četrinieks Oskara Melbārža
vadībā.

Tapusi grāmata par
Latvijas
vieglatlētikas
vēsturi
Apgāds Jumava laidis klajā
Andra Staģa grāmatu “Latvijas
vieglatlētikas vēsture”, kas aptver
vieglatlētikas attīstību laika posmā
no 1897. gada līdz 1944. gadam,
Grāmata atspoguļo vieglatlētikas
pirmsākumus no 1897. gada līdz
1915. gadam, stāsta par aktīvitātēm un notiekošo neatkarīgās
Latvijas laikā. Grāmatā stāstīts
arī par rekordu attīstību kā
vīriešiem, tā arī sievietēm.
“Latvijas vieglatlētikas vēsturē”
sakopota informācija par nacionālās izlases valsts sacīkstēm
laika posmā no 1927. gada līdz

Karl-Anthony Towns ar Porziņģi
ir pieminēti kā galvenie NBA
Rookie of the Year kandidāti.
Pirms spēles daļai no grupas bija
vienreizēja iespēja sagaidīt un
dot high five Knicks komandas
spēlētājiem, kamēr viņi skrēja
uz spēles laukumu cauri ieejas

tunelim. Vairākums latviešu bija
apģērbuši ar latvisku temu saistītus hokeja un futbola kreklus,
kā arī Porziņģa komandas Knicks
kreklus. Spēlētāji ātri skrēja garām, Porziņģis ir vairāk nekā 7
pēdas gaŗš, tātad varējam tikai
cerēt, ka viņš salīdzinoši īsos
latviešus ievēros. Diemžēl šī nebija viena no Porziņģa veiksmīgākajām spēlēm. Spēles sākumā
viņam jau piešķīra pāris sodus,
viņam sanāca spēlēt tikai 12
minūtes un viņš dabūja tikai 6
punktus. Tomēr Knicks labi spēlēja un uzvarēja ar 103 pret 95.
Novēlam Kristapam visu to labāko savā NBA karjērā un gaidīsim viņu atkal redzēt Mineapolē rudenī! Pēc spēles bija iespēja par brīvu baudīt mūsdienīgu kristiešu koncertu.
LARISA OZOLA

Dažos vārdos

1940. gadam. Atsevišķas grāmatas nodaļas ir tulkotas arī angļu
valodā. Grāmatai paredzēta arī
otrā un trešā daļa. Nākamajā
gadā vieglatlētika Latvijā svinēs
120 gadu jubileju.

Pasaules meistarsacīkstēs
ātrslidošanas daudzcīņā Vācijā
Latvijas pārstāvis Haralds Silovs
izcīnīja devīto vietu. 500 m distancē viņš izcīnīja ceturto, 5000 m
– 11., un 1500 m – septīto vietu.
Eiropas meistarsacīkstes
ziemas orientēšanās sacensībās
Austrijas slēpošanas kūrortā
Obertiliahā Raivo Kivleniekam
sprintā izcīnīja 28., vidējā distancē – 18. vietu.
Latvijas spēcīgākais biatlonists Andrejs Rastorgujevs Oslo
piepilsētā Holmenkollenā līdz
pēdējiem šāvieniem pretendēja
uz medaļu, tomēr pēc diviem
soda apļiem finišēja 20. vietā 10
kilometru sprintā.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

