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Kolumbijas
Goda konsuls Latvijā
Roberts Binde saņem
Kolumbijas valdības
apbalvojumu
ELĪNA DZENUŠKO
8. aprīlī Kolumbijas Goda
konsulam Latvijā Robertam
Bindem svinīgā ceremonijā
tika piešķirts Kolumbijas valdības Svētā Karlosa ordenis.
Ordeni pasniedza Kolumbijas
vēstniece Latvijā Viktorija Gonsalesa-Arisa (Victoria Gonzalez
Ariza) un Kolumbijas Ārlietu
ministrijas Eiropas departamenta direktors Huans Giljermo
Kastro (Juan Guillermo Castro).
Svinīgo ceremoniju ar savu
klātbūtni pagodināja arī Latvijas valsts augstākās amatpersonas Dzintars Rasnačs,
Sergejs Mirskis, Jānis Tutins
un citi viesi.
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„Latvijai jūs esat vajadzīgi”

LR Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece uzturējās vizītē ASV no 9. līdz 13. aprīlim.
I. Mūrnieci pavadīja Saeimas
Ārlietu komisijas priekšsēdis
Ojārs Ēriks Kalniņš. ASV Latvijas parlamenta delegāciju
tirdzniecības un kultūras saites pavadīja Latvijas vēstnieks
starp abām valstīm.
ASV Andris Razāns.
Kolumbijas Republikas Goda
konsulāts Latvijā tika atklāts
2005. gada 7. jūlijā ar Goda konsulu Robertu Bindi. Konsulāta
atklāšana kļuva par nozīmīgu notikumu Latvijas un Kolumbijas
divpusējās attiecībās. Īsi pēc tam
oficiālā vizītē Latvijā ieradās Kolumbijas Republikas ārlietu ministre Karolina Barko, kuŗu oficiālajā
delegācijā pavadīja citas augstas
amatpersonas. Šī bija pirmā augsta līmeņa tikšanās ar Kolumbijas valdības amatpersonu Latvijas vēsturē.
Kolumbijas Goda konsulāts Lat-

dalību NATO. Latvijai jūs esat
vajadzīgi arī šodien, kad galvenā cīņa norisinās informātīvajā telpā – mēģinot iedarboties uz cilvēku prātiem un
sirdīm,” vizītes laikā ASV teica
Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece.
Šīs vizītes ietvaros Saeimas

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (vidū) vizītes laikā kopā
ar Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ojāru Kalniņu (pa
labi) un Latvijas vēstnieku ASV Andri Razānu (pa kreisi) pie LR
vēstniecības nama Vašingtonā // FOTO: P. Alunāns

„Mēs aizvien atceramies un
novērtējam, ka Amerikas latviešiem Latvijas valsts bijusi
svēta visos laikos. Latviešu diasporai ir bijusi neatsveŗama loma

priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
un Ārlietu komisijas vadītājs
Ojārs Ēriks Kalniņš svētdien,
10. aprīlī, piedalījās Vašingtonas latviešu evanģeliski lute-

Latvijas simtgade tiktu svinēta
visā pasaulē, atzīmējot mūsu
valsts un latviešu panākumus:
“Mūsu kopīgais uzdevums ir
daudzināt Latviju pasaulē, stāstot par mūsu tradicijām, kultūru un sasniegumiem”. Ināra
Mūrniece draudzei uzdāvināja
simbolisku un spēcinošu dāvanu – no Latvijas vestu rupjmaizes klaipu.
I. Mūrniece un O. Ē. Kalniņš
tikās ar latviešu ev. lut. draudzes
priekšnieku Jāni Vītolu, piedalījās svētku dievkalpojumā un
apmeklēja draudzes Svētdienas
skolu. Latvijas parlamenta delegācija pateicās par pašaizliedzīgo darbu, par to, ka bērniem
ir iespēja apgūt latviešu valodu,
lai stiprinātu latvietību un kopības sajūtu. Saeimas delegācija
uzdāvināja skolēniem izglītojošas galda spēles par Latvijas
ceļu uz neatkarības atjaunošanu.
I. Mūrniece ASV Holokausta
memoriālajam mūzejam uzdāvināja Latvijā izdoto grāmatu
„Jelgava. 1941. gada vasara –
holokausts”, kuŗā vēsturnieks
Andris Tomašūns apkopojis dokumentus un laikrakstu publikācijas saistībā ar vācu nacistiskās okupācijas traģiskajiem
notikumiem vienā no lielākajām Latvijas pilsētām – Jelgavā.

Huans Giljermo Kastro (Juan Guillermo Castro), Viktorija
Gonsalesa – Arisa (Victoria Gonzalez Ariza), Roberts Binde

Svētā Karlosa ordenis tiek piešķirts Kolumbijas pilsoņiem un
ārzemniekiem, kuŗi ir veltījuši
savu darbu valsts tēla spodrināšanai, īpaši starptautisko attiecību
jomā. Kolumbijas Goda konsuls
Latvijā Roberts Binde šajā goda
amatā darbojas jau 10 gadus un
visu šo gadu laikā ir sniedzis atbalstu Kolumbijas vēstniecībai,
palīdzot stiprināt polītiskās,

vijā ir atbalstījis tirdzniecības
saišu paplašināšanu, rīkojot Latvijas uzņēmēju braucienu uz galvaspilsētu Bogotu, kā arī atbalsta
dažādus kultūras apmaiņas pasākumus Latvijā un Kolumbijā, rīkojot salsas festivālu Rīgā, dāvinot kolumbiešu autoru grāmatu
krājumus Latvijas Nacionālai bibliotēkai, Latvijas Universitātei un
Latvijas Kultūras akadēmijai.

Tiekoties ar Vašingtonas latviešu draudzes Svētdienas skolas skolēniem // FOTO: P. Alunāns

mūsu valstij svarīgos pagrieziena punktos – gan padomju
režīma laikā, skaidrojot okupācijas faktu starptautiskajai sabiedrībai, gan veicinot Latvijas

riskās draudzes Rokvillē 65
gadu svinībās un tikās ar diasporas latviešiem.
Uzrunā Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra arī, ka svarīgi, lai

„Lai šī grāmata kļūst par nelielu, bet paliekošu Holokausta
memoriālā mūzeja Vašingtonā
krājuma sastāvdaļu,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
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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
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

Stāstīsim pasaulei Rutiņas ciešanu stāstu!

www.laiks.us!

Latviešu meitenes Rutas Upītes skarbo atmiņu stāstu „Vēl tā gribējās
dzīvot” par viņas ciešanām Sibirijā 1978. gadā izdeva apgādā Grāmatu
Draugs. Redakcija sagatavojusi to izdošanai latviešu, angļu un krievu
valodā. Pasaulei ir jāzina, cik daudz ļaunuma nodarījusi totālitārā vara
un tās pakalpiņi kā pavisam konkrētam, nevainīgam cilvēkam, bērnam,
tā visai mūsu tautai.
Ieņēmumus no grāmatu pārdošanas ziedosim Okupācijas mūzejam.
Ja arī jūs nolemjat piedalīties grāmatas izdošanā (būs trīs atsevišķas
grāmatas – latviešu, angļu un krievu valodā), naudu tipografijas apmaksai (kopā nepieciešami EUR 3500) jūsu iespēju robežās ieskaitiet
biedrības Laiks-BL kontā:
Biedrība „Laiks-BL”
Reģ.Nr. 40008190840
K.Valdemāra 106/108-73, Rīga, LV-1013
Konts: LV60UNLA0050018705154
AS SEB banka, kods UNLALV2X Rīgā
Red.

“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

No redakcijas

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: ____________________________

"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

Mūsu laikraksta nr.12
10. un 11. lpp. publicēts
plašs raksts par sanfrancisko mazā teātŗa jubileju.
Neuzmanības dēļ nav pieminēts, ka lielisko foto
autors ir Albīns Martinskis.
Atvainojamies viņam un
lasītājiem!
Red.
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Latvijas Radio koris
dziedās Losandželosā
Losandželosā, ASV, Valta Disneja koncertzālē, 19. maijā
plkst. 20.00 notiks koncerts,
kuŗā piedalīsies arī Latvijas
Radio koris.
Programmā paredzēts atskaņot Arvo Perta Miserere un Volfganga Amadeja Mocarta Rek-

viēmu. Mūziķu pulkā būs arī
soprāns Lucy Crowe, mecosoprāns Roxana Constantinescu, tenors Paul Appleby, basbaritons
Luca Pisaroni, kā arī Igaunijas
filharmonijas kamerkoris. Koncerta mūzikālā vadība būs diriģenta Gustavo Dudamela rokās.

Arvo Perts

Gustavo Dudamels

Latvijas Radio koris

ALA ziņo un aicina
Atlikušas dažas dienas pieteikt delegātus dalībai ALAs
65. kongresā
ALA atgādina savām biedru
organizācijām un atsevišķiem
biedriem, ka vēl atlikušas dažas
dienas, lai pieteiktos dalībai
ALAs 65. kongresā, kas notiks
Losandželosā no 29. aprīļa līdz
1. maijam. Kongresā īpaša uzmanība tiks pievērsta Baltijas
valstu drošības jautājumiem, kā
arī Latvijas valsts Simtgades
svinību plānošanai ASV, kam
dienu pirms kongresa, 28. aprīlī,
tiks veltīs atsevišķs informātīvs
seminārs un diskusija. Plašāka
informācija un pieteikšanās anketa atrodama ALAs mājas lapā:
http://www.alausa.org/lv/
Izglītības nozare aicina jauniešus kārtot Valsts valodas
prasmes pārbaudi
ALAs Izglītības nozare piedāvā iespēju ASV latviešu jauniešiem šovasar no 24. līdz 26.
jūnijam Gaŗezerā nokārtot latviešu valodas prasmes pārbaudi
jeb latviešu valodas kā svešvalodas eksāmenu. Ar pozitīvu
vērtējumu jaunietis saņem
Valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība ir īpaši svarīga
jauniešiem, kuŗi vēlas studēt vai
strādāt Latvijā. Tāpat šis dokuments jebkuŗā citā valstī aplie-

cina, ka cilvēks prot vēl kādu
svešvalodu – latviešu valodu.
Latviešu valodas eksāmenu var
kārtot kādā no trim līmeņiem:
pamata (A), vidējā (B) vai augstākajā (C). Atbilstoši rezultātam, jaunietis saņem vērtējumu
kādā no sešiem Eiropas valodu
līmeņiem. Jaunieši, kas vēlas
veikt pārbaudi, lūgti rakstīt
Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei, azommers@
sbcglobal.net līdz 1. jūnijam.
Eksāmens tiks kārtots Valsts izglītības satura centra (VISC)
speciālistu klātbūtnē. Pasākumu
financiāli atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem.
Vēl iespējams pieteikties stipendijām dalībai 2x2 seminārā
Latvijā
ALA Izglītības nozare atgādina ASV jauniešiem par iespēju
pieteikties stipendijām dalībai
2x2 seminārā, kas norisināsies
no 8. līdz 15. jūlijam Latvijā.
Kopumā pieejamas desmit stipendijas, kuŗas tiks sadalītas
pieteikšanās kārtībā! Ja esi jaunietis vecumā no 18 līdz 35
gadiem un plāno šovasar apmeklēt Latviju, nepalaid garām
šo iespēju! Semināru atklās Latvijas kultūras ministre Dace
Melbārde, kam sekos ļoti bagāta

programma polītikas, kultūras,
uzņēmējdarbības, vadības prasmju un Latvijas valsts simtgades
ievirzēs un daudzos dažādos
projektos. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai
un nosūtāmi Andrai Zommerei: azommers@sbcglobal.net.
Pieteikumā lūdzam minēt savu
latvisko izglītību un ko cerat
iegūt 2x2 nometnē. Plašāka
informācija atrodama: http://
2x2pasaule.com
2017. gada vasarā Baltimorā
notiks ASV XIV Vispārējie
latviešu Dziesmu un deju
svētki
XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku ASV rīcības
komiteja aicina jūs sākt domāt
par 2017. gada vasaras plāniem!
Šie svētki, kas kopš 1978. gada
pirmo reizi notiks ASV Austrumu piekrastē, uzsāks Amerikas
latviešu svinīgo ceļu uz Latvijas
valsts simtgadi. Tiek veidota
izcila programma mūzikas, tautas deju un mākslas sarīkojumiem. Pasākumu vieta – Baltimoras pilsētas skaistais Inner
Harbor rajons. Oficiālās svētku
viesnīcas istabu rezer vēšanu
varēs sākt šovasar, un biļetes
varēs iegādāties jau šoruden.
Ceram jūs redzēt Baltimorā
2017. gadā, no 29. jūnija līdz

3. jūlijam! (Vairāk lasiet Laiks
nr.14!)
Latvijas Bankas prezidents
sniegs uzrunu Džordžtaunas
Universitātē
Latvijas Bankas prezidents
Ilmārs Rimšēvičs ASV apmeklējuma laikā šā gada 15. aprīlī
plkst. 17:00 sniegs uzrunu Eiropas Biznesa asociācijas rīkotā
pasākumā Džordžtaunas universitātē. Jautājumu loks, kas
tiks apskatīts Latvijas Bankas
prezidenta uzrunā, aptveŗ Latvijas 2008. gada finanču krizi
un tās risināšanā gūtās mācības
un kā tās attiecināmas uz šābrīža Eirozonas monetāro polītiku. Dalība pasākumā ir bez
maksas. Lai reģistrētos, dodieties uz saiti: https://www.eventbrite.com
Dombrovskis sniegs uzrunu
Atlantic Council
Bijušais Latvijas premjerministrs, tagad Eiropas Komisijas
viceprezidents Valdis Dombrovskis 15. aprīlī plkst. 9:00
sniedza uzrunu Vašingtonā,
DC, Atlantic Council rīkotā
pasākumā, kuŗā tiks apspriesti
Eiropas šābrīža izaicinājumi,
kas aptveŗ migrācijas krizi,
drošības satricinājumus un to
ietekmi uz Eiropas ekonomisko
izaugsmi. Valda Dombrovska

uzruna un tai sekojošā jautājumu un atbilžu sadaļa būs
noskatāma arī tiešraidē. Lai
reģistrētos dalībai pasākumā,
dodieties uz: http://www.atlanticcouncil.org
ASV būs noskatāma dokumentālā filma “Ģenerālplāns”
Aprīlī un maijā dažādās pilsētās ASV varēs noskatīties dokumentālo filmu “Ģenerālplāns”,
kas pēta, ar kādām metodēm
Krievija ietekmē Baltijas valstu
iekšpolītiku, šķeļot vietējo sabiedrību, sējot ilgas pēc Padomju Savienības un noniecinot
Baltijas valstu atgūto neatkarību. Filmā kā eksperti piedalās:
Anne Aplbaum, Ļevs Gudkovs,
Anderss Fogs Rasmusens, Džulians Lindlijs-Frenčs, Artemijs
Troickis, Edvards Lukass un
citi. Filmu veidojuši režisors
Juris Pakalniņš, scenārija autore
Sanita Jemberga, pētnieces Inga
Spriņģe un Arta Ģiga, kā arī
producenti Gints Grūbe un
Elīna Gediņa-Ducena. Filmu
demonstrēs 27. aprīlī Stenforda
universitātē, 30. aprīlī Losandželosā, 2. maijā Vašingtona
universitātē Sietlā, 4./5. maijā
Vašingtonā, DC, 6. maijā
Igauņu namā Ņujorkā, 7. maijā Ņujorkas Latviešu draudzes
namā Jonkeros.
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Trimdas bērnubērni un mazbērni Latvijā

ASTRĪDA
JANSONE
Pēdējā laikā man ir bijusi izdevība iepazīties ar vairākiem jauniem cilvēkiem, kas tagad dzīvo
Latvijā, bet ir dzimuši un auguši
Amerikā, Kanadā vai citur ārpus
Latvijas. Vairāki no viņiem te ir
iedzīvojušies un par dzīvi jebkur
citur vairs nedomā. Viņiem te patīk,
un man liekas, viņi te arī paliks.
Tāpēc vēlos par viņiem pastāstīt.

vokātu biroja reklāmu ‒ Matīss ir
pastāvīgs Laika reklāmdevējs,
par ko liels paldies! ‒ Red.) Pirms
tam viņš ir 2003. gadā mācījies
apmaiņas programmā Rīgas Juridiskajā augstskolā.
Viņa dzīvesbiedre Līga Upeslāce-Kukaine dzimusi 1988. gadā un uzaugusi Kanadā, viņa ir
jau trimdas bērnu mazbērns.

Matīss un Līga Kukaiņi
Matīss Dāvids Kukainis dzimis
1977. gadā vienā no Detroitas
priekšpilsētām Jāņa un Aijas Kukaiņu ģimenē. Viņš ir jaunākais no
trim bērniem Kukaiņu ģimenē.
Tātad – uzaudzis un izglītojies
ārpus Latvijas. Viņš Latvijā dzīvo
jau no 2006. gada, un viņam tagad ir pašam sava juridiskā firma,
kuŗā strādā 20 Latvijā dzimuši,
auguši un izglītojušies jauni juristi. (Laika lasītāji droši vien būs
pamanījuši Matīsa Kukaiņa ad-

(Līgas raksts par izglītības iespējām Latvijā publicēts Laika 13. nr
14. lpp.! – Red.) Viņas tētis Alberts Upeslācis dzimis Kanadā,
bet māmiņa Ingrīda Broša dzimusi Amerikā. Līga pastāsta, ka
Matīsu satikusi 2013. gada augustā, bet 2015. gada jūlijā abi
apprecējušies. Abi dzīvo Latvijā.
Vaicāju Matīsam ‒ kā tas nāk,
ka viņš izdomājis pārcelties uz
dzīvi Latvijā. Viņš atbild, ka 2006.
gadā, kad uz Latviju atbraucis

Baumaņu Kārlis
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Informatīvais atbalsts – laikraksts Laiks

pirmoreiz, nemaz nedomājis, ka
te varēs un gribēs strādāt un veidot karjēru. Divus gadus jau nostrādājis par advokātu Čikāgā,
nolēmis, ka Amerikā vēl jāiegūst
maģistra grads. Pēc kāda laika,
ko pavadījis Latvijā, Matīss nolēmis uzsākt pats savu uzņēmumu,
un tas nu pamazām audzis un
audzis, līdz no pāris cilvēku biroja
kļuvis par uzņēmumu ar vairāk
nekā 20 darbiniekiem. Pirmos
trīs gadus strādājis viens pats,
līdz ar vienu no bijušiem kursabiedriem nodibinājis advokātu
biroju. Nekas iepriekš nebijis
smalki izplānots, un tā tas bijis
arī citiem viņa Amerikas draugiem, kas pārcēlušies uz dzīvi
Latvijā. Te palikuši tikai tie, kam
Latvijā iepaticies nevis kādu iepriekš uzceltu gaisa piļu dēļ.
Jaunā ģimene jau iegādājusies
savu vasaras māju Saulkrastos.
Matīss jau pirms vairākiem gadiem arī nodibinājis stipendiju
Vītolu fondā. Fonda 10 gadu jubilejā viņš sēdējis blakus kādai 90
gadus vecai kundzei, kam bijis
pašai savs stipendiāts, un tad
Matīss arī nolēmis: „Ja viņa var,
tad es ar’ ”. Tagad Kukaiņi to turpina divatā, jo ir pārliecināti, ka
tas ir svarīgi. Viņi uzticas Vītolu
fonda administrācijai un zina, ka
šie cilvēki strādā un cenšas darīt
visu, ko var, lai palīdzētu jauniešiem Latvijā. Līga un Matīss savulaik saņēmuši stipendijas un
tagad uzskata, ka ir viņu laiks
ziedot citiem.
Vilis Vītols, ceturtais, kuŗa
tētis ir Ansis Vilis Vītols, kuŗš iesāka Vītolu fondu un dzīvo Latvijā jau kopš 1999. gada 23. marta.
Pirmais Vītolu Vilis ir šodienas
Viļa vecvectētiņš, kuŗu šis Vilis
zina tikai no vectēva un tēta stāstiem. Vilis Vītols ceturtais atnācis
pie manis ciemos ar divām burciņām „zaptes”, uz kuŗām rotājas
nosaukums Rūdolfs. Viņš pastāsta,
ka abi ar sieviņu Karolīnu, dēlu
– piekto Vili un meitu Andrea
Latvijā dzīvo jau vienpadsmit
gadu. Savā laikā ir izmācījies par
inženieri, bet profesijā nedarbojas. Drīz pēc tam, kad ģimene
bija izlēmusi pārcelties uz Latviju,
viņš ar ģimeni no Venecuēlas
pārcēlās uz Floridu Amerikā, lai
tur pāris gadus mēģinātu atrast
kādu biznesa ideju, kas tad vēl
Latvijā nebija ieviesta. „Es atradu
kaut ko tādu, kas nebija jauns ne
Eiropā, ne Amerikā, bet bija
jauns Baltijā. Proti – selfstorage.
Anglijā, Vācijā un Francijā tā jau
bija pazīstama, bet Baltijā un
Latvijā tas vēl bija kaut kas pilnīgi
svešs. Sākumā negāja viegli, jo
Latvijā man daudz cilvēku teica,
ka te visi nelietoto mašinēriju un
mēbeles glabā tikai šķūnīšos. Daži
pat izteikuši brīdinājumu, ka Latvijā tas nedarbosies, bet, paldies
Dievam, tā tas nebija. Sākumā
tiešām bija smagi, jo 2008. gadā
sākās krize, bet tagad mums ir
trīs filiāles un visas ir 90 procentu piepildītas” Uzņēmums saucas
Boksnoliktavas, un droši var teikt,
ka ir sekmīgs. Visas trīs filiāles ir
tepat Rīgā vai tās tuvumā. Turpat
arī biroji. Uzņēmumā strādā trīs
„atslēgas” cilvēki, kam var uzticēties, un kas tiek galā arī tad, kad
pats boss nav klāt. Visi ir vietējie

latviešu cilvēki. Vilis ceturtais
stāsta: „Pirms apmēram četriem,
pieciem gadiem mēs ar tēti sākām runāt, ka vajadzētu izdomāt,
kādu produktu vai pakalpojumu
varētu eksportēt, jo Latvijas tirgus tomēr ir diezgan mazs. Uzmeklējām cilvēkus, kam ir pieredze, runājām ar vairākiem uzņēmējiem. Sākumā domājām, ka

„Tos ābolus, kas nokrīt zemē,
mēs tiešām nevaram izmantot, jo
ražojam bērnu pārtiku tikai no
bioloģiski audzētiem augļiem un
saknēm. Mūsu sapnis bija ražojumus eksportēt, un tagad tas pamazām sāk piepildīties. Mēs jau
eksportējam uz Kuveitu, uz Arabu
Emirātiem, uz Sauda Arabiju,
nesen sākās sadarbība ar Indiju,

Vītolu ģimene

sāksim paši kaut ko pavisam
jaunu, „no nulles” ražot. Tad
kādu dienu mums pazīstams cilvēks ieteica sadarbības kandidāti
‒ viņa bija jauna sieviete, kas
tikko uzsākusi savu projektu un
ražo bērnu pārtiku, bet tagad
meklē uzticamus cilvēkus, kuŗi
būtu gatavi investēt naudu. Tad
mēs ar Egiju Martinsoni sākām
sarunas par viņas projektu Rūdolfs. Viņas produkts tika ražots
citā ražotnē, citā firmā. Tas, protams, nav izdevīgi, jo uzņēmums
pie Rūdolfa produkcijas ražošanas varēja stāties tikai tad, ja pašiem nebija, ko darīt. Sadarbība
laba, bet nebija iespējas pašiem
attīstīties un augt. Tādēļ, lai uzņēmumam būtu iespējams ražot
eksportam, izlēmām būvēt paši
savu ražotni. Sameklējām labu
īpašumu Ādažos, nopirkām zemes gabalu un uzcēlām ražotni.
Tagad jau ir pusotrs gads, kopš
darbojas mūsu pašu ražotne. Sezonas laikā tajā strādā 25 strādnieki. Kad nav sezonas un nav
arī svaigu augļu, ‒ ap 20. Sarunas
gaitā atminos, ka reiz, pa laukiem
braukājot, ievēroju – rudeņos
Latvijā postā iet ārkārtīgi daudz
ābolu. Izrādās, ka Vilis to tāpat
jau zina, un viņi iespēju robežās
ābolus izmanto, ražojot gan sulas,
gan ievārījumus. Diemžēl iespējas ir ierobežotas, jo Rūdolfs savu
produkciju ražo tikai ar bioloģiskiem augļiem un tos, kas Latvijā
iet bojā, viņi ne vienmēr var izmantot. Vilis turpina savu stāstu:

pasūtītāji ir arī tepat Eiropā, kur
bioloģiska bērnu pārtika nav nekas jauns, Austrumu valstīs, kas
tagad attīstās, tas ir kaut kas
jauns, un mēs ceram ar tām sadarboties arvien vairāk. Esam mēģinājuši arī sadarboties ar Ķīnu,
bet tas ir ļoti sarežģīti, jo viņi
prasa sertifikātus no visiem mūsu
produktu piegādātājiem ‒ tas nozīmē, ka mums tie jādabū no
visiem ap divsimt piegādātājiem,
turklāt daudzi no tiem ir pavisam
nelielas saimniecības. Bet Latvijā,
es uzskatu, joprojām ir daudz iespēju. Piemēram, mums ļoti palīdzēja, un mēs vienmēr būsim
pateicīgi par 50 procentu financējumu no Eiropas Savienības,
un tas ir bezprocentu, gluži kā
dāvana. Gada laikā braucam uz
trim, četrām starptautiskām izstādēm, kur meklējam un atrodam klientus. Nesen bijām Dubajā, jau trešo reizi šādā izstādē.
Mums atveŗas pasaules vārti!
Nāk cilvēki no Korejas, Indijas,
no Sauda Arabijas, Irānas, Irakas
un daudzām citām pasaules valstīm, un pamazām mūsu klientu
skaits aug.”
Šai reizei gana. Esmu pastāstījusi tikai par trim jauniem cilvēkiem, kas nav dzimuši un uzauguši Latvijā, bet tagad viņi Latvijā dzīvo, strādā un vai nu jau
tagad audzina savus bērnus Latvijā, vai audzinās tad, kad viņiem
tie būs. Šādu veiksmīgu jauno
latviešu man te ir zināms diezgan
daudz, bet par tiem – citreiz.
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LĀSMA
GAITNIECE
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 26. gadadienā gaidāms notikums, kas
skars ikvienu latvieti, kuŗam ir
kaut neliela interese par mākslu,
īpaši glezniecību, kā arī mākslas
un kultūras vēsturi. Pēc aptuveni
trīs gadus ilgušās rekonstrukcijas
4. maijā durvis vērs Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs (LNMM).
Pirmā mūzeja vajadzībām celtā
ēka Baltijā piedzīvojusi grandiozu
restaurāciju, tāpēc mākslas mīļotājiem šīs ēkas apmeklējums sola
daudz pozitīvu pārsteigumu.
Pašlaik, līdz maija sākumam, vēl
ir mirklis pirms. Tukšas izstāžu
zāles, pie sienām nav gandrīz nevienas gleznas, tukšums arī apjomīgajās krājuma glabātavās un
mūzeja bibliotēkā. Telpās dzirdamas vien darbinieku, pētnieku
un celtnieku balsis. Lai lasītāji
uzzinātu ko vairāk, Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja direktores vietniece administrātīvajā
darbā Una Sedleniece ļāva ielūkoties 111 gadus vecās ēkas telpās
un iepazīstināja ar jaunumiem,
kas tapuši rekonstrukcijas laikā.
Pastaiga pa jumtu
Lai izceltu vēsturiskajā apjomā
no jauna ienākušās detaļas, restaurētās un rekonstruētās ēkas
architekts Vitauts Biekša izmantojis divus toņus – balto un zelta.
Tie pamanāmi, kur vien skaties:
sienu krāsojums kupola un bēniņu daļā galvenokārt ir balts,
savukārt lifti – zelta tonī. Mūzeja
direktores vietniece administrātīvajā darbā Una Sedleniece piebilst: “Viens no mūzeja jaunumiem ir ēkas aprīkošana ar liftiem,
ko vēsturiskā celtnē grūti reālizēt.”
Ikviens apmeklētājs ērti varēs
nokļūt vēlamajā stāvā un telpā
vai uz jumta terases, kas arī ir
viens no jaunumiem.
Terašu patiesībā ir divas, tās veidotas uz nošķeltās jumta kores un
apmeklētājiem būs atvērtas labos
laika apstākļos. No terasēm, kuŗas
vienu no otras šķiŗ ēkas kupols, varēs baudīt skatu uz Rīgu, tās vēsturisko daļu no vēl neierasta leņķa.
Lai uz terasēm nokļūtu, vispirms jānokļūst bēniņos, kas arī
ir renovēti tā, lai tos varētu izmantot par izstāžu zāli. “Bēniņus
paredzēts izmantot eksperimentālo izstāžu rīkošanai,” atklāj
U. Sedleniece. Tālāk mūsu ceļš
ved uz vēl vienu jaunu izstāžu
zāli, kas arī iekārtota bēniņos. Tai
savu daļu šarma piešķiŗ stikla
grīda un skats pa logu – Kristus
Piedzimšanas pareizticīgo katedrāles apzeltītie kupoli.
Smalki, rūpīgi un ar otiņu
“Ēkas vēsturiskajā daļā – trešajā
stāvā – jaunums ir stikla griesti,”
stāsta direktores vietniece. “Savukārt virsgaismas logi šeit bijuši
agrāk, tāpēc tie tagad atjaunoti.”
Ejot no telpas uz telpu, nespeciālistam iespējams kaut nedaudz
nojaust, cik milzīgu darbu paveikuši restauratori. Atjaunotas visas
koka daļas, tai skaitā durvis un
logi, arī koka imitācija jeb āderējums uz koka paneļiem pie sienām, “atsvaidzināti” zeltījumi un
sienu gleznojumi. Visas vēsturiskās ēkas vecās sienas “attīrītas” un
iekonservētas. Ievērojot tā laika
paradumus, kad architekts Vilhelms Neimanis namu projektēja,
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darbiniekiem un pētniekiem.
Vēstījums par mūzeju nebūs
pilnīgs, ja ne ar vārdu netiks pieminēts ēkas jaunais apjoms pazemē. Tas projektēts divos ēkas
stāvos, kur tagad var nokāpt 8,5
metru dziļumā. Daļa mūzeja atrodas arī zem parka. “Tagad šeit ir
gan jaunas zāles mainīgajām izstādēm, gan jauna gleznu krātuve,
kuŗu ikviens varēs aplūkot, pateicoties architekta iecerētajām stikla
sienām. Protams, neiztrūkstošas
ir arī jaunas slēgtās krātuves, krājuma darbinieku telpas, restaurātoru darbnīcas. Vēl saistībā ar
lielajiem jaunumiem jāpiemin
pacēlājs. No parka puses pie ēkas
piebrauks kravas auto ar mākslas
darbiem, uzbrauks uz pacēlāja
un nonāks tieši krātuvē,” skaidro
Una Sedleniece.

Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs zem Atēnas taisnīgās rokas

Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs no parka puses

restaurācijas posmā virsmas krāsotas ar otām, nevis rullīšiem, kaut
gan ar tiem darbs būtu ritējis nesalīdzināmi raitāk. “Sienas vēsturiskajā ēkā pēc uzbūvēšanas 20.
gadsimta sākumā bijušas krāsainas. Šobrīd vēsturiskais sienu
krāsojums rūpīga restauraātoru

sienu. Tāpat nav aizmirsts par mūzejpedagoģijas nodarbību telpu un
kafejnīcu, kur pēc ekspozīcijas apskates varēs ieturēt maltīti. Par ēdināšanu rūpēsies uzņēmums “Kaļķu vārti”.
Bibliotēka, kuŗai “konkurenti” neatrast
Subjektīvi vērtējot, viena no

Viens no jaunumiem, ar kuŗu var lepoties Latvijas Nacionālais
mākslas mūzejs, ir jumta terases. Daudzi šeit nāks, lai skatītu
galvaspilsētu Rīgu no pagaidām vēl neierasta leņķa
// FOTO: Lāsma Gaitniece

Vēl mirklis pirms. 4. maijā ikviens interesents atkal varēs vērt Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja durvis // FOTO: Lāsma Gaitniece

darba rezultātā atjaunots dažās
trešā stāva ekspozīciju telpās,”
skaidro Una Sedleniece.
Mūzeja vēsturiskās ēkas divos
stāvos būs izvietota pastāvīgā ekspozīcija. To iecerēts veidot pēc
chronoloģiski stilistiskā principa,
secīgi atspoguļojot Latvijas mākslas vēstures vispārējo attīstību,
ar raksturīgu darbu kopām un
unikāliem meistardarbiem izceļot katra perioda būtiskākās parādības un autorus, kā arī novitātes saturā un formveidē.
Nenoliedzami, mūzeja restaurācijas procesā daudz domāts par
mūsdienu vajadzībām. Ēkas pirmajā stāvā iekārtota konferenču
zāle 100 cilvēkiem, kas aprīkota ar
projektoru, skaļruņiem, arī bīdāmo

skaistākajām telpām mūzeja ēkā
ir bibliotēka, kuŗas iekārtojumā
izmantotas senlaicīgas mēbeles.
Telpa it kā sadalīta divos stāvos;
pie grāmatplauktiem var nokļūt,
kāpjot pa nelielām koka kāpnītēm. Bibliotēku apgaismo apjomīga lustra, kuŗu gan nevar pēc
patikas ieslēgt un izslēgt, jo viss
mūzeja apgaismojums ir centrālizēts un funkcionē pēc datorprogrammas. Citās telpās apgaismojums darbojas ar sensoru palīdzību; ieejot zālē, automātiski
ieslēdzas gaisma. Vēl turpinot par
Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja bibliotēku, piebilstams, ka to
varēs apmeklēt ikviens interesents. Laikā pirms restaurācijas
šāda privilēģija bijusi vien mūzeja

UZZIŅAI:
Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja adrese:
K.Valdemāra iela 10 A, Rīga LV-1010
Mūzejs pēc restaurācijas durvis apmeklētājiem vērs
2016. gada 4. maijā.
Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja lielajā izstāžu zālē
šogad plānotas izstādes:
04.05.-24.07.2016. – Miervaldis Polis.
Ilūzija kā īstenība;
12.08.-30.10.2016. – Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejas
izstāde;
17.11.2016.-29.01.2017. – Juris Dimiters.
Priekškara paslēpes. Personālizstāde.
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MĀRIS
BRANCIS
Dzīvē viņi ir kopā diendienā,
bet mākslā – katrs pa sevi. Tā savu
ikdienu un radošo darbību sadalījuši jelgavnieki keramiķi Mārīte
un Aleksandrs Djačenko. Visu aprīli Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas mūzejā skatāma
viņu personālizstāde, kam dots
tāds pats nosaukums kā grāmatai
„Abi divi”, kas atklātībā parādījās
izstādes atklāšanas dienā.
Abi Djačenko latviešu keramikas vēsturē ir vieni no nedaudzajiem māksliniekiem, kuŗi pievērsušies figūrālajai keramikai, bet ir
vienīgie, kuŗi tai veltījuši visu
savu radošo mūžu. Ja daži no keramiķiem ir iecienījuši humoristisku vēstījumu (piemēram, Olita
Āboliņa), tad Mārīte un Aleksandrs
savos darbos aplūko visas dzīves
puses. Blakus īstenības smieklīgajam aspektam viņi nevairās no
dzīves drāmatisku un pat traģisku
notikumu attēlojuma keramikā.
Var pat teikt, ka nav nekā tāda
dzīvē, par ko nevarētu runāt, izmantojot mālu un šamotu.
Parasti, domājot par keramiku,
mūsu priekšstatos tā saistās ar podiem un bļodām, vārdu sakot, ar
ikdienā pielietojamām lietām.
Arī Mārīte un Aleksandrs savulaik darinājuši krūzes un citus
allažībā nepieciešamus traukus,
tādā veidā pelnīdami naudu ģimenes nodrošināšanai. Taču šis
laiks sen kā aiztecējis aiz kalniem.
Tagad viņiem ir par maz iepriecināt cilvēkus ar utilitāriem priekšmetiem. Abi Djačenko vēlas ļaudis uzrunāt ar citiem līdzekļiem
– ne tikai nodrošināt ērtu sadzīvi,
bet likt viņiem paskatīties uz notiekošo no cita – viņu viedokļa.
Ne tikai paraudzīties no neierasta
skatu punkta, bet arī padomāt
par dažādu parādību dziļāko
jēgu, likumsakarībām; ja iespējams, arī pafilozofēt.
Tā kā abi mākslinieki ar figurālo
keramiku nodarbojas visu savu ra-
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Par dzīvi stāsta ar mālu un šamotu
došo mūžu, kas nu jau izstiepies
turpat 50 gadu gaŗumā, tad varētu
šķist, ka tēlu un formu arsenāls ar
laiku izsīkst. Šāds apgalvojums
varētu būtu patiess dažā citā reizē
– nereti nodzīvoto dienu nasta
spiež iet rutīnas ceļu –, bet ne

Djačenko gadījumā.
Dzīve ir tik pārsteigumu pilna,
ka tā piedāvā daudz jauna jebkuŗā
vecumā – gan personiskā, gan sabiedriskā ziņā; tas savukārt rosina
iztēli, radošo fantaziju, kā rezutātā vienmēr rodas jaunas idejas

par Sīrijas bēgļu traģēdiju. Keramiķis viņus alegoriski atveidojis
kā dažādu formu kājas, virzāmies
vienā virzienā. Šis tēls ir ļoti ietilpīgs, liekot domāt ne tikai par
konkrēto notikumu, kas satraucis
mūsdienu Eiropu, bet par visiem

Aleksandrs Djačenko. Bēgļi. 2016

Aleksandrs Djačenko. Pieci vilki. 2016
un līdz šim nebijuši tēli.
Iepriekšējā izstāde notika 2010.
gadā. No tās jaunajā darbu skatē
abi mākslinieki nav izlikuši nevienu eksponātu. Tāpat ne visi pēdējos sešos gados tapušie darbi guvuši autoru atzinību. Gan Mārīte,
gan Aleksandrs, gatavojoties šai
izstādei, ir radījuši krietnu skaitu
jaunu kompoziciju, kas nav paguvušas iekļūt tikko iznākušajā
grāmatā.
Te atrodamas visdažādākās temas. Mārīte, būdama sieviete, vairāk pievērsusies ģimenei, sadzīviskām situācijām un notikumiem.
Piemēram, 2015. gadā darinātais
darbs „Pēc peldes” ataino sievietes figūru, ietinušos dvielī, atpūtas
brīdī. Meistarīgi veidots auguma
siluets, neieslīgstot nevajadzīgās
detaļās. Tikpat vienkārša, bet formās kompakta ir kompozīcija
„Sadarbība” (2016). Pēteŗa Martinsona un Ilmāra Blumberga aiziešanai mūžībā veltīts viņas „Sapnis”
(2016).
Turpretim viņas dzīvesbiedrs
Aleksandrs kā jau vīrietis tveŗ
pasauli plašāk – blakus, tā sakot,
vietējiem notikumiem, viņa uzmanību piesaista notiekošais Eiropā
un citviet uz Zemeslodes. Tādi ir
„Bēgļi” (2016) un „Fukušima”
(2011). Būdams ļoti jūtīgs cilvēks,
Aleksandrs Djačenko. Keramiķis. 2016
„Bēgļos” mākslinieks runā ne tikai

kaŗu un netaisnību dēļ no savām
mājām, no dzimtenes izdzītajiem
cilvēkiem visos laikos.
Citā gadījumā Aleksandrs liek
atcerēties traģēdiju atomstacijā
Japānā. „Mūsdienās jebkuŗš notikums tā vai citādāk atbalsojas
ikvienā Zemeslodes vietā. Nekur
neviens nevar noslēpties,” saka
keramiķis.
Parasti kartēs un uz globusa
mēs ekvatoru atzīmējam ar pastiprinātu līniju. Pavilkdams uz
zoba cilvēku taisnvirziena domāšanu, Aleksandrs rāda, kāda izskatās laiva, ja tā šķērso ekvatoru;
tādā gadījumā viņaprāt šī līnija
sadala laivu divās daļās, viena no
tām mazāka, otra – lielāka.
Keramiķis pasmaida arī par
sevi, veidojot pašportretu ar nosaukumu „Keramiķis” (2016). Par
izejas punktu ņemts romieša portrets, it kā tēlojot sevi par kaŗavadoni vai valdnieku. Ar to arī
līdzība beidzas. Sengrieķu mitoloģijā tēlnieki Medūzu atainoja kā
sievietes galvu, no kuŗas matiem
šaujas ārā čūskas un visādi rāpuļi.
Turpretim Aleksandra galvu „rotā”
viss, kas rodas keramiķa iztēlē –
krūzes, podi, dažādi tēli, kas apsēduši radošu mākslinieku.
Blakus I šamota skulptūru simpozijā radītajam lielformāta darbam „Veiksme” (2013) Aleksandrs
šai izstādei īpaši darinājis „Piecus
vilkus” (2016), kas ierosina uz ļoti
plašu tulkojamu. Mākslinieks katru
vilku individuālizē, atklājot katra
zvēra reakciju, garīgo stāvokli,
noskaņojumu. Varbūt viņš vēlas
runāt par mūsu tautas nespēju vienoties kopējā uzdevumā, mērķī, par
katra patmīlīgumu, egoismu?
Mārītes un Aleksandra Djačenko izstāde ir apliecinājums
tam, ka gadi – Mārītei rit septiņdesmit pirmais, bet Aleksandram
– sešdesmit septītais gads – tikai
briedina radošo garu un paveŗ
jaunas iespējas.

L AT V I E Š I K A NA DĀ
Toronto pensionārus
iepriecina saiets
Toronto pensionāri ieradās 7.
aprīļa saietā, lai noklausītos
Annas Brokas un Pēteŗa Zariņa
koncertu. Viņus sagaidīja patīkams pārsteigums, jo abiem
māksliniekiem pievienojās vēl
trešais – pazīstamais un iecienītais čellists Juris Ķeniņš.
Koncertu iesāka Anna Broka,
Pēteŗa Zariņa klavieŗpavadījumā izteiksmīgi tēlojot zīlētāju
“Čigānieti”. Sākot ar nākamo
dziesmu “Ugunskurs”, viņiem
abiem pievienojās Ķeniņa čello
tumšie toņi, kas labi saliedējās ar
Zariņa vieglajiem taustiņu piesitieniem. Pēc skumjās “Krizantēmas” sekoja kaut kas jautrāks
– Kola (Cole) Portera dziesmas “I
Love Paris” pārveidojums “I Love
Rīga”.
Senā romance “Uz kalna stāv
vientulis ozols” esot Rīgā atkal
atdzīvināta un no turienes elektroniski atlidojusi uz šo kontinentu. Pēc katras skumjās dzies-

mas sekoja viena jautrāka. Šoreiz
tā bija kāda latgaliešu tautasdziesma, kuŗai atkal sekoja
skumjā “Draugs, nejautā, kamdēļ
es projām eju”. Nākamo dziesmu
Juris Ķeniņš veltīja savai māsīcai
Maijai, kuŗa bija to ieteikusi. Tā
bija Jāņa Lūsēna kompozicija ar
Plūdoņa tekstu “Mazu brīdi
pirms gaismiņas”.
Koncerts likās pārāk īss, tamdēļ mākslinieki netika projām
bez piedevām – skanēja “Cīrulīti,
mazputniņi”.
Juris Ķeniņš ieteica arī Sanhosē
(San Jose) 16 mākslinieku grupas
dziesmuspēli multimediju uzvedumā, kas tiks izrādīts Toronto
24. un 25. jūnijā. Uzvedums “Te
nu mēs esam” pirmo reizi redzēts
Rietumkrasta dziesmusvētkos
pagājušā gadā. Tomēr ne Ķeniņš,
ne arī iepriekš pa galdiem izdalītās reklāmlapiņas nepieminēja
šo sarīkojumu ieejas cenas.
da
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Par ko balsos ASV latvieši?

JURIS
LORENCS
Kā paziņojis ASV bruņoto
spēku komandieris Eiropā Filips Brīdlovs, viņa valsts plānojot palielināt militāro klātbūtni
Eiropas austrumos, konkrēti –
Baltijas valstīs. Jau nākamā gada
nogalē tur izvietošot 250 tankus
un 4200 militārpersonas. Bet
kas notiks ar šiem plāniem
Donalda Trampa uzvaras gadījumā 8. novembrī gaidāmajās
ASV prezidenta vēlēšanās?
Pašā marta nogalē konservatīvais ASV polītiķis Patriks
Bjūkenens savā interneta mājaslapā publicēja Trampu atbalstošu rakstu, ko ne bez ļauna
prieka pārpublicēja daudzi
Krievijas mediji. Raksta nosaukums “Vai Trampam ir taisnība
par NATO?” (“Is Trump Right
About NATO?”). Tajā izteikts
atbalsts Trampa uzskatiem, ar
kuŗiem prezidenta amata kandidāts nāca klajā divas dienas
iepriekš, 27. martā, kad intervijā

KĀRLIS
STREIPS
Tas bija 1996. gada 26. janvārī, kad Latvijā pēdējoreiz
tika izpildīts nāvessods – šo
spriedumu izpildīja diviem
slepkavām, kuŗus notiesāja uz
nāvi, sodu izpildot ar nošaušanu. Latvija bija pievienojusies Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību protokolam,
kuŗā, starp citu, ir teikts, ka
tiesības uz dzīvību ir pamattiesības. Kādu laiku pēc pievienošanās minētajam protokolam, Latvijas Krimināllikumā joprojām bija paredzēts
nāvessods par slepkavību vainu
sevišķi pastiprinošos apstākļos, kā arī par kaŗa noziegumiem, taču 2012. gada 1. janvārī stājās spēkā likuma grozījumi, kas atcēla nāvessodu
arī tajos gadījumos.
Par to nākas domāt tāpēc, ka
chrestomātiskā cilvēktiesību
organizācija Amnesty International pagājušajā nedēļā laida
klajā ikgadējo ziņojumu par
nāvessodu pasaulē. Organizācija ziņoja, ka 2015. gadā izpildīti vismaz 1634 nāvessodi,
gada beigās vairāk nekā 20
tūkstošiem cilvēku pasaulē nāvessods piespriests, bet vēl neizpildīts. Rakstu “vismaz,” jo
Amnesty International datos
nav informācijas par Ķīnu,
kuŗa attiecīgo informāciju uzskata par valsts noslēpumu,
kā arī par Ziemeļkoreju, Malaiziju un Vietnamu. Turklāt
nav pieejami dati no kaŗa
plosītās Sīrijas un citām Tuvo
Austrumu zemēm. Tas visticamāk nozīmē, ka patiesais
nāvessodu skaits pērn bija
krietni lielāks. Kā zināms,
briesmīgā terroristu organizācija “Islāma valsts” mēdz

televīzijas kanālim ABC paziņoja: “NATO ir novecojusi organizācija. Tā radīta laikā, kad
mēs bijām cita valsts un arī
draudi bija citi… Šodien parādījušies jauni draudi, piemēram, terrorisms, ko NATO pat
neapspriež… Šī organizācija
nav piemērota cīņai ar terrorismu, turklāt Amerikai tā
izmaksā pārāk dārgi.”
Bjūkenens raksta: “Mēs esam
paziņojuši pasaulei, ka tad, ja
Krievija mēģinās atjaunot savu
ietekmi tās bijušajā impērijā
Eiropā, tas nozīmē kaŗu ar ASV.
Bet pat aukstā kaŗa laikā neviens prezidents neriskēja ar
kaŗu, kas mūsu zemi varētu
ievilkt kodolkaŗā, lai aizstāvētu
Latviju vai Igauniju… Jo šie
prezidenti pirmām kārtām domāja par Amerikas interesēm…
Tad kāpēc Amerikai būtu jākonfliktē ar Krieviju par to, kuŗš
ir pie varas Baltijas valstīs, Ru-

mānijā vai Bulgārijā?”
Patriks Bjūkenens nav margināla figūra. 1938. gadā dzimušais žurnālists strādājis triju
prezidentu – Niksona, Forda un
Reigana – administrācijās, divas
reizes (1992. un 1996. gadā)
mēģinājis panākt (gan nesekmīgi) savu izvirzīšanu prezidenta amatam no Republikāņu
partijas.
Ja Trampa vēlēšanu lozungs
“Amerika vispirms!” (“America
First!”) patiešām tiks reāli iedzīvināts polītikā tā, kā to saprot
pats Tramps, tad vismaz drošības jomā Latviju var sagaidīt
problēmas. Viena lieta ir skandināt tepat uz vietas “Visu Latvijai!”, no kā gan diemžēl līdz
šim maz kas mainījies pašā
Latvijā, un pavisam cita – ja
pasaules lielvara sāk domāt un
rīkoties “Amerika vispirms!”
katēgorijās.
Tramps bieži izteicies, ka

“biezi apdzīvotajai un bagātajai
Eiropai pienācis laiks pašai rūpēties par savu drošību”. Viņš
arī piedraudējis atvilkt ASV
spēkus no Japānas un Dienvidkorejas (50 000 un 29 000 militārpersonu), ja šīs valstis neizrādīs lielāku gatavību maksāt
par drošību. Vēl trakāk – viņš
pat būtu gatavs atļaut tām izgatavot pašām savus kodolieročus, uz ko financiāli un technoloģiski tās neapšaubāmi ir
spējīgas.
Ja kāds šodien iedomājas, ka
labējs, konservatīvs polītisks
spēks kādā no Rietumu valstīm
gluži automātiski ir arī pretspēks Krievijai, tad tie ir maldi.
Piemēri nav tālu jāmeklē, tie
atrodami tepat Eiropā – “Alternatīva Vācijai”, “eiroskeptiķi”
Lielbritanijā, Nacionālā fronte
Francijā. Pat tajās Viduseiropas
valstīs, kuŗas tradicionāli esam
uzskatījuši par savām sabiedro-

tajām (Ungārija un Polija), konservatīvu un nacionāli noskaņotu spēku nākšana pie varas
nav stiprinājusi kopējo Eiropas
polītiku.
Vēl viens paradokss – latviešu trimda ASV savā vairākumā
tradicionāli balsojusi par Republikāņu partiju, vismaz “leģionāru paaudze” noteikti, turklāt tieši Bjūkenenu daudzi no
viņiem savulaik vēlējās redzēt
prezidenta amatā. Interesanti,
par ko latvieši balsos šoreiz, ja
Tramps patiešām nokļūs līdz
vēlēšanu finišam?
Pateicamies par sadarbību
šās publikācijas tapšanā
laikrakstam

Par nāvessodu
rēgulāri nogalināt visus, kas
neatbilst tās pārliecībai par to,
kas ir “pareizs” islāmists. Nezinu, vai to var saukt par nāvessodu jēdziena klasiskajā
izpratnē, bet rezultāts, lieki
teikt, ir tāds pats.
To valstu starpā, par kuŗām
Amnesty International bija pieejami dati, tālu priekšā visām
pārējām pērn bija Irāna, kuŗā
reliģiskā diktātūra ir skarba
likuma piemērošanā. Tālāk sarakstā Saūda Arabija un Pakistāna – arī tur reliģija spēlē
gana sliktu lomu. Un ceturtajā
vietā, lai arī cik tas no Eiropas
viedokļa liktos dīvaini, ir…
Amerikas Savienotās Valstis.
Amerika šajā ziņā “izceļas”
dažādu organizāciju kontekstā.
Amerikas valstu organizācijā
(šajā ziņā jēdzienu “Amerika”
lietojot tā plašākā kontekstā) ir
35 dalībvalstis, un tikai ASV
2015. gadā izpildīts nāvessods.
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā ir 57 dalībvalstis, arī šajā gadījumā Amerika
bija vienīgā, jo Eiropas padome
ir aizliegusi nāvessoda piemērošanu tās dalībvalstīs, un ļoti
daudzas EDSO dalībvalstis ir
arī EP dalībvalstis.
Savienotajās Valstīs sodīšanas polītika tiek īstenota divos
līmeņos. Ir federāla rakstura
noziegumi, patlaban nāvessods šai līmenī apstiprināts 54
cilvēkiem, bet vēl nav izpildīts.
Savukārt pēdējo 30 gadu laikā
federālajā līmenī nāvessods
izpildīts tikai trīs gadījumos,
pēdējais bija Timotijs Makveijs,
kuŗš 1995. gadā uzspridzināja
federālu celtni Oklahomā.
Otrs likumu un sodu līmenis
ir Amerikas štatu līmenī, pat-

laban nāvessods ir atļauts 32,
bet aizliegts – 18 pavalstīs.
Pērn no tā atteicās gan Pensilvānija, gan arī Nebraska, kur
par soda atcelšanu nobalsoja
pavalsts parlaments, gubernators lēmumam uzlika savu
veto, bet atcelšanas atbalstītāju
skaits bija pietiekams, lai parlamentārieši varētu to apstiprināt vēlreiz un neatgriezeniski.
Protams, nav tā, ka minētajās
visās 32 pavalstīs tiek izpildīts
nāvessods, 2015. gadā notiesātos nogalināja vien sešās
pavalstīs – attiecīgi, Teksasā,
Oklahomā, Virdžīnijā, Floridā,
Misūri un Džordžijā (šogad
vienam notiesātajam ir izpildīts
nāvessods Alabamā). Kopumā
pērn nāvessods izpildīts 28
gadījumos.
Ar to ir trīs problēmas.
Pirmkārt, nāvessoda piespriešana būtībā ir procesa sākums,
nevis beigas, jo notiesātais
sodu var pārsūdzēt un Amerikā, gluži kā arī Latvijā,
Temīdas dzirnas maļ lēni.
Vidējais laiks starp nāvessoda
piespriešanu un izpildīšanu
ASV ir 15 gadi, un gandrīz
ceturtā daļa uz nāvi notiesāto
ir nomiruši dabiskā nāvē pirms
soda izpildīšanas, vienā gadījumā 40 gadus pēc soda
piespriešanas.
Otrkārt, ir jautājums par to,
kā uz nāvi notiesātie tiek nogalināti. 1972. gadā ASV Augstākā tiesa (AT) nāvessodu atcēla pavisam, taču ar piezīmi,
ka tiesas uzskatos problēma
bija nevis nāvessods kā tāds,
bet gan veids, kādā tas tika
izpildīts, domājot gan par metodi, gan arī un īpaši par to, ka

nāvessoda piespriešanā bija
manāma ievērojama diskriminācija, to daudz biežāk piespriežot tumšādainiem cilvēkiem. Pirmajā reizē, kad kā das pavalsts “uzlabotais” likums
nonāca AT priekšā, tiesa to
atzina par akceptējamu, bet nu
atkal jautājuma izlemšana ir
katras atsevišķas pavalsts līmenī. Tradicionālās nāvessoda izpildīšanas metodes
(pakāršana, nošaušana, gāzes
kamera, elektriskais krēsls) tikušas atzītas par pārāk brutālām, gandrīz universāli tika
ieviesta tā dēvētā letālā injekcija. Ar to savukārt nelaime
tāda, ka vielas, ko izmantot, lai
nogalinātu cietumnieku, kāds
ražo, un laika gaitā arvien
vairāk pasaules farmaceitiskie
uzņēmumi sākuši aizliegt savu
ražojumu izmantošanu nāvessoda izpildīšanai, precīzāk sakot, atteikušies vielas pārdot
pavalstīm, kuŗas tās varētu tā
izmantot šim mērķim. Kādu
laiku “glābiņš” bija tā dēvētās
“savienojumu aptiekas,” kuŗās
sajauca attiecīgo vielu “kokteili,” taču šis avots apsīka tad,
kad Amerikas Farmaceitu
biedrība paziņoja, ka tās biedri
nāvessoda procesā nedrīkst
piedalīties. Droši vien dažs labs
Amerikā dzīvojošs lasītājs atcerēsies, kas notika tālāk. Ticiet
vai ne, bet Oklahomas varas
iestādes nolēma vielas meklēt
tīmeklī! Jā, tajā pašā vidē, kur
tiek tirgoti viltoti medikamenti
un viss pārējais. Lasītāji arī
atcerēsies notiesāto, kuŗam
bende nevarēja atrast piemērotu vēnu, bet, kad vēna bija
identificēta, cilvēks kā nemira,
tā nemira. Bija skaidrs, ka

viņam sāp, viņam ir grūti elpot,
bet viņš nomira tikai 43 minūtes pēc vielas ievadīšanas,
un tajā brīdī Oklahomas gubernātors jau bija licis nāvessoda izpildīšanu atcelt. Cilvēks
nomira ar sirdstrieku. Civīlizētā pasaulē tas ir pagalam
nepieņemami.
Taču trešā lieta ir tā būtiskākā – laikā kopš 1989. gada
DNS izmeklējumi Amerikā
337 gadījumos ir pierādījuši,
ka notiesātais cilvēks patiesībā
bijis nevainīgs, tajā skaitā tas
attiecās uz 20 cilvēkiem, kuŗi
bija notiesāti uz nāvi. Pensilvānijā kāds Nikolajs Jariss
nosēdēja cietumā un gaidīja
nāvessoda izpildīšanu 21 gadu,
pirms DNS pierādīja, ka viņš
ir nevainīgs. Manā dzimtajā
Ilinoisā tieši šī iemesla dēļ
pavalsts pirms pāris gadiem
no nāvessoda attiecās vispār.
Ir, protams, noziegumi, kas ir
tik šaušalīgi, ka nudien liekas,
ka vienīgais piemērotais sods
ir, tā teikt, lode pakausī. Un
tomēr – ir jānonāk pie secinājuma, ka nāvessods kā tāds
ir nepieņemams. Turklāt nav
pētījumu , kas apstiprinātu, ka
nāvessods kādu atturētu no
noziegumiem. Citēšu, jebšu
atbalstu to, ko jau tālajā 1764.
gadā rakstīja italiešu jurists
Čezāre Bakaria: “Man šķiet
absurdi, ka likums, kuŗā pausta
sabiedrības griba un nosodīta
slepkavība, pats par sevi paredz slepkavību un, lai pilsoņus atrunātu no atentātiem,
saskaņā ar to pašu pieļauj publiskus atentātus.” Nudien, absurds!
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Mīlestība mammām –
jaunais LELBA jaunatnes nozares projekts

atrada patvērumu misijas mājā
“Pakāpieni” Tukumā, šī māja
atbalsta māmiņas, kuŗas ir nonākušas krizes situācijās. Mēs
plānojam sadarboties ar “Pakāpieniem” un atbalstīt konkrētas
māmiņas, kuŗām ir nepieciešams atbalsts.
Gaŗezera vasaras vidusskolas
2015. gada 2. klases piecas jaunietes – Anastasija
Perri, Daina Renerts, Ūve Strautmanis, Annelī Cers
un Ērika Heinze,
radot šī projekta
ideju, izpētīja, ka
Zemgalē ir visaugstākais dzemdību
procents Latvijā un
mums tieši nav bijis
projekta Zemgalē.
Pateicība Dievam
un šīm radošajām
jaunietēm, kuŗas izdomāja šo projektu!
Kā zināt, Jaunatnes nozare vienmēr
aicina vākt ziedojumus interesantos
21. februārī Otavā notika labdarības pusdienas Māmiņu gaumē. No kreisās Māmiņu labdaribas pusdienas sagā- veidos. Naudas vākHelen Mirriam, Ingrīda Mazute, Dagnija Staško, Solvita Rakitko
dāja prieku gan lielajiem, gan maza- šanas pasākumi notika vai vēl ir plānoti
// FOTO: Uģis Lāma
jiem // FOTO: Uģis Lāma
kopumā 12 pilsētās
ciešamo, lai varētu mācīties šams visvairāk.
reizi, kad viņš lūdza piedošanu, Ziemeļamerikā. 21. februārī
(skolas somas, skolas piederuGuna bija 7. grūtniecības mē- Guna cerēja, ka viss mainīsies. Otavā notika labdarības pusmi, siltas pusdienas mācību nesī, kad gaidāmā bērna tēvs Labākas dzīves meklējumos visi dienas “Māmiņu gaumē”, kur
gadam) un “Priecīgas pēdas” viņai uzbruka uz ielas daudzu trīs devās uz Lielbritaniju, bet varēja nogaršot latviskas zupas
(2014), kas atbalstīja Kurzemes cilvēku acu priekšā. Viņš viņai tur viņa tika pamesta divatā ar un dalībnieki varēja paņemt uz
trūcīgos ar 435 jauniem apavu sita pa vēderu, nogrūda zemē, meitiņu. Izlūgusies palīdzību no mājām māmiņu recepšu lapiņu.
pāriem. Svētība ir bijusi milzīga vilka aiz matiem – un neviens radiem, Guna ar Nikolu atgrie- 18. martā Milvokos notika paniepriekšējos projektos gan sa- pat neiejaucās. Vienīgi Gunas zās Latvijā, kur viss turpinājās – kūku vakariņas ciešanu laikā.
ņēmējiem, gan devējiem.
divgadīgā meita Nikola centās solījumi laboties, piedošana, 19. martā notika Bowling vakars
Jaunais labdarības projekts aizstāvēt savu māmiņu. Guna meli, azartspēles, naudas iz- Indianapolē. 26. martā notika
“Mīlestība mammām” atbalstīs griezās policijā, kas vardarbīgo krāpšana un vardarbība. Guna Walk-a-thon Hamiltonā, Ka-

Jaunais 2015./16. gada LELBA
Jaunatnes projekts jau rit pilnā
sparā! Šis būs nozares ceturtais
lielais labdarības projekts. Iepriekšējie projekti bija: “Lai rit!”
(2010), šī projekta līdzekļi atbalstīja Latgales trūcīgos ar 214
divriteņiem; “Būsim gudri!”
(2012), kas atbalstīja 160 Vidzemes trūcīgos bērnus ar nepie-

JURIS PŪLIŅŠ
1975. gada augustā, Gaŗezerā,
Latviešu ev. lut. Draudžu Apvienība Amerikā pārveidojās
par Sinodi — Latviešu ev. lut.
Baznīcu Amerikā (LELBA).
Tanī pašā laikā Gaŗezerā notika
pirmās LELBA Draudžu dienas
(LDD). Bija skeptiķi, kas par
šāda apmēra mūsu Baznīcas
pasākuma izdošanos šaubījās,
bet tas nespēja noslāpēt rīkotāju entuziasmu. Visu nedēļu
gaŗā sarīkojumā piedalījās 552
reģistrēti dalībnieki, un nedēļas
nogalē to skaits bija pāri 800.
LDD korī vien bija ap 200
dziedātāju, un Tedis Zieriņš ar
palīgiem ieguva ap 600 parakstu petīcijai Aizputes baptistu
draudzes mācītāja J. Šmita labā.
Pēc LDD mācītajs Jānis
Strautnieks mēnešrakstā CEĻA
BIEDRS rakstīja: „Un pats Dievs
deva jauku, labu laiku, kaut
netrūka pērkonu un lietus gāžu
pa starpām. Vai būtu par daudz
vēlēties, lai Draudžu dienas
rastu atkal atkārtojumu un nenāktos uz to ilgi gaidīt“.
Un ilgi nebija jāgaida. Kopš tā
gada LDD, ar izņēmumiem, ir
notikušas ik pāris gadus. Pagājušajā vasarā vajadzēja atzīmēt
LDD 40. gadskārtu, ko atlika,

Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas,
kuŗām nesen piedzimuši mazulīši. Atbalstā ietilpst autiņi,
mitrās salvetes, formula, ratiņi,
vitamīni grūtniecēm, grāmatas
utt. Sadarbosimies ar vietējām
Zemgales draudzēm un sociālajiem dienestiem, lai uzzinātu,
kuŗiem atbalsts būtu nepiecie-

draugu aizturēja. Tur atklājās,
ka vīrietis jau ir meklēšanā par
citu likumpārkāpumu, un viņš
nonāca cietumā. Gaidot šo bērniņu, viņa strādāja lopu kūtī
sava drauga vietā. Darbs bija tik
smags, ka Guna gandrīz zaudēja gaidāmo mazuli. Tomēr tas
neatturēja vīrieti no vardarbības pret savu draudzeni. Katru

nadā. 3. aprīlī Čikāgas Ciānas
draudzes telpās notika māmiņām veltīts pasākums ar priekšnesumiem un bērnu ansambļa
piedalīšanos. 10. aprīlī – zu pas pusdienas Grandrapidos un
tajā pašā dienā Klīvlandē tika
rādīta filma “Mammu, es tevi
mīlu”. Milvokos 17. aprīlī un 24.
aprīlī Toronto notiks “Baby
Shower” pasākumi. 14. maijā Mineapolē notiks “Ratiņu walk-athon”, kur Mineapoles latviešu
skolas bērni un gājēji piedalīsies ar izdekorētiem bērnu ratiņiem. Arī Sietlas un Vašingtonas latviešu skolas bērni ziedo naudu šim mērķim. 21. un
22. maijā notiks pasākumi Ņujorkā, kur tiks stāstīts par šo
projektu un Jaunatnes nozares
darbību.
Vēl ir iespēja jūsu pilsētās organizēt kādu pasākumu, kas atbalstītu Zemgales māmiņas. Jau
ir ienākuši vairāki ziedojumi no
draudzēm un dāmu komitejām,
kā piemēram, Sietlas draudzes
dāmas noziedoja $800. Liels
paldies visiem ziedotājiem!
Izdale/misijas brauciens plānots 2016. gada vasarā no 14.
līdz 21. augustam Zemgalē, kur
piedalīsies Ziemeļamerikas jaunieši, tai skaitā GVV meitenes,
kuŗas radīja šo svētīgo projektu.
Vairāk informācijas pie Jaunatnes nozares vadītāja, mācītāja
Dāga Demandta, dagdemandt@
hotmail.com. „Lai līksmojas it
īpaši viņa, kas tevi dzemdējusi!”
Salamana pamācības 23:25. Kopā
atbalstīsim Zemgales māmiņas!
Lūdzu nodot ziedojumus vietējai LELBA draudzei!

LELBAs Draudžu dienas – 40 gadu ceļojums
Šogad no 9. līdz
12. jūnijam Gaŗezerā notiks jau
divdesmit trešās
LDD (ieskaitot trīs
lokāla rakstura).
Sākot ar pirmajām
Draudžu dienām
1975. gadā Gaŗezerā, tās ir notikušas no Atlantijas
okeana austrumos
līdz Klusam okeanam rietumos un
no Ontario provinces ziemeļos
līdz saulainajai Floridai dienvidos.
Visbiežāk Draudžu dienas bijušas
Gaŗezerā (8) un
Katskiļos (4). Īpašas LDD notika
1990. gadā, daļēji
uz kuģa Rīgas ostā,
jo Baznīcas darbība
Atklāšanas dievkalpojuma gājienā krustu nes pilsētā vēl bija ierobežota. Tā kā ar
stud. teol. Fritz Kristbergs
// FOTO: M. Namatēva
kuģi aizveda lielāku daudzumu balai nebūtu konfliktā ar Gaŗezera nānu, tās tika dēvētas par „ba50 gadu pastāvēšanas svinībām. nānu kuģa“ Draudžu dienām.
Jubilejas atzīmēt nekad nav par
Pirmo LDD Darba prezidijā
vēlu!
bija prāvests J. Turks un Vein-

bergs un mācītāji J. Cālītis,
I. Gaide, A. Piebalgs un V. Vārsbergs, un rīcības komitejā Vidienes draudžu darbinieki.
Tajā laikā daudz tika domāts
par latviešu Baznīcas un visu
mūsu nākotnes izredzēm. Šinī
kontekstā arī LDD mude bija:
„Dieva aicinājums mūsu tautai
– pagātnē un tagad“, ar jautājumu, kas mēs esam – „svētceļnieki vai klaidoņi?“. Šķiet, ka
vēsturisko pārmaiņu skatījumā
šim jautājumam atbildes arī vēl
šodien var būt dažādas.
No sākotnējiem Draudžu
dienu veidotājiem mūsu vidū
kalpo vairs tikai divi – Juris
Cālītis Latvijā un Ivars Gaide
Kanadā. Sagaidāmais dalībnieku skaits ne tuvu nelīdzinās
pirmajām Draudžu dienām. Tās
nav vairs nedēļas gaŗumā, un
tagad pārsvarā sagaidām tikai
pensionārus. Arī pats Draudžu
dienu raksturs, vadību pārņemot vidējās paaudzes mācītājām, ir mainījies. Izņemot pirmās LDD, par programmu un
tās izkārtojumu atbildīga ir
Evaņģelizācijas nozares vadītāja ar palīgiem no vietējām
draudzēm. Galvenie lektori tiek
aicināti no Latvijas Baznīcas

garīdznieku vidus. Samazinot
gaŗās lekciju serijas, ir rasta
iespēja nodarbību dažādībai un
plašākai apmeklētāju līdzdalībai. Kaut arī vairāki garīdzniecības tradicionālisti to ir kritizējuši, dalībnieku atsaucība ir
bijusi pozitīva.
Šīs vasaras Draudžu dienās
galvenais lektors būs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards
Rozentāls. Lekciju temats – „40
gadi un tālāk“. Protams, būs
dievkalpojumi, koris, rīta un
vakara lūgšanas, pārrunas, nodarbības bērniem (ja būs pieteikti bērni), šķēršļu gājiens,
LELBAs 40 gadu jubilejas svinības, vakaru aktīvitātes, dziesmas un sirsnīga sadraudzība.
Bībeles pusstundas vadīs pirmo
Draudžu dienu dalībnieks, tanī
laikā vēl teoloģijas students,
prāv. emer. Fritz Kristbergs.
Evaņģelizācijas nozares vadītāja, māc. Gundega Puidza aicina agrākos LDD dalībniekus
paredzētai izstādei iesūtīt īpašas fotografijas un atmiņas par
iepriekšējām Draudžu dienām.
Lūdzu tās sūtīt Jurim Pūliņam
elektroniski uz pulinsaj@comcast.net vai pa pastu – 9531
Knolltop Road, Union, IL 60160.

LAIKS

2016. gada 16. aprīlis – 22. aprīlis

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Okupācijas mūzeju
Strēlnieku laukumā
šovasar neatvērs
Latvijas Okupācijas mūzeja ekspozīcija Latviešu strēlnieku laukumā šovasar netiks atvērta apmeklētājiem, jo techniskais stāvoklis to vairs neļauj. Mūzeja vadība ir aprēķinājusi, ka ēkas labierīcību, inženiertehnisko komūnikāciju un apmeklētāju apkalpošanas telpu atjaunošana pirmsrekonstrukcijas periodā prasītu
lielus un nelietderīgus ieguldījumus. Kad mūzeja apmeklētāji
atkal varēs šeit atgriezties, nav
nosakāms. Rekonstrukcijas projekta izskatīšanas procesi Rīgas
pilsētas institūcijās turpinās ar
arvien jauniem termiņu pagarinājumiem. Rīgas domes Pilsētas
attīstības departaments pagarinājis būvatļaujas neizsniegšanas
pārsūdzības izskatīšanu atkal līdz
29. aprīlim.
Projekta vilcināšana kaitē ne
vien ēkai, bet arī Rīgas pilsētas
reputācijai un Latvijas Okupācijas mūzejam. Latvijas Okupācijas
mūzejs bija viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Rīgā.
Gadā tas uzņēma vairāk nekā
100 000 apmeklētāju. Rīgas pilsētas galva Nils Ušakovs ir apgalvojis, ka vēlas redzēt Latvijas Okupācijas mūzeja rekonstruēto ēku,
lai varētu sakārtot Latviešu strēlnieku laukumu. Tai pašā laikā Rīgas pilsētas birokratija šķietami
gādā, lai tas nenotiktu.
***
Latviešu literātūras lasījums
ASV Kongresa bibliotēkā
ASV Kongresa bibliotēkā, kas
ir viena no slavenākajām pasaulē, bija dzirdama dzejnieku Juŗa
Kronberga, Liānas Langas un
Margitas Gailītes dzejas un rakstnieces Noras Ikstenas prozas lasījumi pašu autoru izpildījumā.
Visi četri autori ir tulkoti un atdzejoti angļu valodā. Mirklis –
vēsturisks.

“Šis ir moments, kad latviešu
rakstniekiem ir iespēja lasīt tik
prestižā bibliotēkā Amerikā un
iespēja tikt sadzirdētiem, un iespēja ar saviem darbiem apliecināt, ka latviešu mūsdienu literātūra plaukstoša, interesanta un
ka tā var būt noderīga ne tikai
latviešu lasītājiem, bet arī citu
zemju lasītājiem,” saka Ikstena.
Katrs lasījums prestižā sarīkojumā veido visas latviešu literātūras
reputāciju kopumā. Reputācija ir
neatņemama komponente, lai
ielauztos starptautiskajā literātūras pasaulē. “Ja tu neesi pazīstams
un tev nav tā reputācija, – un reputāciju nemaz tik viegli nevar
nopelnīt, – tad ir tā, kā ir. Uz tevi
skatās tā diezgan aizdomīgi,” komentē Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdis Arno Jundze.
Vajadzīgas pazīšanās – autoriem
un aģentiem jābrauc uz starptautiskām grāmatu izstādēm jeb

mesēm. Lai ieinteresētu ārzemju
izdevējus, darbam jau jābūt pārtulkotam. Tas viss prasa naudu.
Jundze kā labu piemēru min
Ziemeļvalstis, kas dotē savu literātūru. “Tas nozīmē, ka ir jāatbalsta šie tulkojumi, ka ir jāatbalsta nacionālais stends visās
mesēs,” pauž Jundze.
***
ASV vēstniece apmeklē
Liepāju un piedalās
piemiņas sarīkojumā
ASV vēstniece Latvijā Nensija
Petita bija devusies oficiālā vizītē
uz Saldu un Liepāju. Liepājā vēstniece tikās ar Liepājas pilsētas
galvu Uldi Sesku un Liepājas novada domes pārstāvjiem un piedalījās piemiņas sarīkojumā, godinot ASV pilotus, kuŗus 1950.
gada 8. aprīlī militārās operācijas
laikā virs Baltijas jūras notrieca
PSRS iznīcinātāji.

Vizītes laikā Nensija Petita apmeklēja Liepājas Jauniešu māju,
Liepājas koncertzāli Lielais dzintars, kā arī viesojās Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas
centrā “Dvēseles veldzes dārzs”
un NBS Jūras spēku mācību
centrā. Vēstniece apmeklēja arī
Skrundas pamesto padomju armijas pilsētu, cementa rūpnīcu
Cemex, tikās ar Saldus novada
domes priekšsēdi Indru Rassu
un Saldus novada domes pārstāvjiem, kā arī viesosies uzņēmumā UPB Holding.
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Jānis Kukainis
atbalsta Trampu
Latvijas Republiku de iure 1921.
gada 9. aprīlī.
Sarunā karalis Felipe VI un
vēstniece Argita Daudze runāja
par Latvijas un Spānijas attiecībām gan starptautiskajās organizācijās, gan divpusēji. Vēstniece
pauda pateicību Spānijai par sadarbību un solidāritāti Baltijas
gaisa telpas novērošanā un kopējo robežu aizsardzībā. Sarunā tika
skarti kultūras diplomātijas jautājumi un ekonomisko attiecību
aktivizēšanas iespējas. Viņa Majestāte pauda ieinteresētību par
iespējām aktīvizēt divpusējās attiecības. Spānijas valsts galva uzsvēra kopīgo atbildību par Eiropas nākotni un apliecināja Spānijas atbalstu Latvijai. Spānija ir
ieinteresēta tūrisma attīstīšanā ar
Latviju, ko veicinātu tiešo gaisa
satiksmes reisu paplašināšana.
***
Konkurss “Izzini Latviju,
Latvijas simtgadi gaidot!”

Konkursa dalībnieki ir Apvienotajā Karalistē dzīvojošie latviešu kopienas bērni un jaunieši
(10‒16 gadi). Ja nepieciešams, atbilžu meklēšanā var iesaistīt arī
vecākus. Galvenā balva: 5 labāko
darbu autoriem iespēja nokļūt
***
vasaras nometnē Latvijā. Atbilžu
ASV Gaisa spēku Eiropā
iesūtīšanas laiks: līdz 2016. gada
komandieŗa vizīte
2. maijam; Rezultātu paziņoša12. aprīlī Nacionālo bruņoto na notiks 5. maijā. 2016. gada
spēku komandieris ģenerālleit- konkursa anketa un noteikumi:
nants Raimonds Graube tikās ar www.mfa.gov.lv.
ASV Gaisa spēku Eiropā komandieri ģenerāli Franku Gorencu.
***
Ģenerālis Franks Gorencs bija
Ķēdaiņos uzsākts vērienīgs
ieradies vizītē Latvijā, lai piedalīprojekts “Vēsture kopīgai
tos NATO seminārā Allied Reach
Eiropas nākotnei”
2016, kas no 11. līdz 14. aprīlim
8. un 9. aprīlī Lietuvas pilsētā
notika Rīgā un kuŗā NATO ko- Ķēdaiņos tikās vēsturnieki un
mandstruktūru militārie līderi jaunieši no Latvijas, Polijas un
diskutēja par stratēģiski nozīmī- Lietuvas, lai kopīgi uzsāktu vēriegiem jautājumiem un nākotnes nīgu projektu par Otrā pasaules
izaicinājumiem starptautiskajai kaŗa atmiņām par trim Eiropas
drošībai. Tikšanās laikā apsprieda vietām – Rēzekni, Ķēdaiņiem
drošības situāciju reģionā, Latvi- Lietuvā un Sejni Polijā.
jas pretgaisa aizsardzības spēju,
Skolēni, studenti un vēstures
tostarp Gaisa spēku aviācijas bā- eksperti gadu strādās kopā, lai
zes Lielvārdē, attīstību un NATO izveidotu mācību līdzekļus, ceļoīstenoto patrulēšanas operāciju jošas izstādes, mākslas objektus,
Baltijas valstu gaisa telpā, ko kas tiks izrādīti trīs reģionos.
NATO dalībvalstis rotācijas kār- Balstoties uz sakopotajiem matetībā veic kopš 2004. gada marta. riāliem – dažādām dokumentētām atmiņām –, tiks veidotas arī
***
mākslinieciskas instalācijas. KoIesniedz akreditācijas vēstules pā ar dalībniekiem strādās arī
Spānijas karalim
mākslinieki Katrīna Neiburga
7. aprīlī Latvijas Republikas un Laura Feldberga. Sagaidāms,
ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece ka projektā iesaistīsies arī NorSpānijas Karalistē Argita Daudze vēģijas un Igaunijas mākslinieki.
iesniedza akreditācijas vēstules Uzsākot projektu, dalībniekus
Spānijas karalim Felipe VI (attē- uzrunāja diplomātiskā korpusa
lā). Jaunās vēstnieces Spānijā akre- pārstāvji – Polijas vēstniecības
ditācija notiek laikā, kad svinam pirmā padomniece Marija Sleb95 gadus, kopš Spānija atzina joda un Latvijas vēstniecības

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēža Jāņa Kukaiņa LTV raidījumā paustā pozicija, ka viņš ASV prezidenta vēlēšanās atbalsta Republikāņu partijas kandidātu Donaldu Trampu, raisīja diskusiju Latvijas sociālajos tīklos. Jānis Kukainis bija
arī Latvijas Avīzes redakcijas viesis. Sniedzam dažus fragmentus
no intervijas.
Pēc jūsu intervijas LTV vairāki skatītāji
vaicāja, vai Kukainis paudis PBLA kopīgo
viedokli, ka “Donalds Tramps ir foršākais
kandidāts”, vai savu personīgo?
J. Kukainis: – Tas ir mans personīgais viedoklis. PBLA valdē diskusija par šo temu
nav notikusi. No ASV organizācijas valdē ir
pārstāvētas piecas personas – divi vīrieši un trīs
dāmas, un es domāju, ka dāmas nav noskaņotas
balsot par Trampu. Jo viņas nāk no liberālākām aprindām. (..)
Tramps 17 kandidātu vidū ir izcēlies ar runāšanu, bet kā uzņēmējs viņš labi apzinās, ka ir taču arī reālitāte. (..)
Trampam pilnīgi piekrītu arī par valstu pienākumiem pret
NATO. Eiropas valstīs ir pārtikuši cilvēki, sociālo garantiju gādāšanā jau daudzviet ir aiziets galējībās. Un Eiropai būtu vairāk
jāmaksā pašai par savu aizsardzību, nevis jāturpina dzīvot Amerikas drošības paspārnē.
Tramps ir biznesmenis, viņš domā reāli. Nezinu, cik daudz pašreiz viņš zina par ārpolītiku, bet esmu pārliecināts, ka viņš ātri
izpratīs Krievijas vēsturi un polītiku. Krievija ir valsts ar lielām
dabas bagātībām, bet ekonomikā – pundurvalsts. Un bruņota ar
atomieročiem. Ārpolītikā Tramps, domāju, noteikti būtu stingrāks par Obamu.

pirmais sekretārs Ivars Liepnieks.
Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka svarīgi ir apzināties kopīgo vēsturi,
lai sekmīgi sadarbotos nākotnē.
Tāpat I. Liepnieks norādīja, ka
starptautiskā sadarbība starp
valstu reģioniem veicina savstarpējo sapratni un kritisko domāšanu, kas tik ļoti nepieciešama,
lai vērtētu mūsdienu starptautisko attiecību un reģionālos procesus, piemēram, stratēģijās komūnikācijas un propagandas jomā. Projektā iesaistīti aptuveni
125 cilvēki, tai skaitā vairāk nekā
50 dalībnieku no Latvijas – arī
Rēzeknes 1. ģimnazijas skolēni
un skolotāji, Rēzeknes Technoloģiju akadēmijas studenti un
mācību spēki. Projekta organizātori ir Ķēdaiņu Reģionālais mūzejs, Šetas pilsētas ģimnazija, Rēzeknes Technoloģiju akadēmija,
biedrība Esto no Latvijas un Polijas Fundacja Pogranicze Sejny.
***
Aizsardzības ministrs tiekas
ar Ukrainas vēstnieku Latvijā
Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis tikās ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Jevgeniju
Perebijni. Tikšanās laikā tika pārrunātas drošības situācija Ukrainā, valstī notiekošās drošības sektora reformas, divpusējo sadarbību aizsardzības nozarē un Latvijas turpmākais atbalsts Ukrainai.
Ievērojot drošības, polītisko un
ekonomisko krizi Ukrainā, tā ir
viena no Latvijas centrālajām
prioritātēm Eiropas kaimiņu polītikā un Austrumu partnerībā.
Latvija Ukrainai ir sniegusi financiālu atbalstu 50 000 eiro apmērā NATO Trasta fonda ietvaros. Vienlaikus Latvija ir nodrošinājusi medicīnisko un rehabilitācijas palīdzību 25 ukraiņu
kaŗavīriem. Šā gada februārī aiz-

sardzības ministrs R. Bergmanis
tikās ar Ukrainas karavīriem, kas
ieradušies Latvijā, lai veiktu ārstēšanos pēc kaujās gūtajiem ievainojumiem.
***
Dāvinājums diasporas skolām
Latviešu valodas aģentūra
turpina atbalstīt latviešu diasporas nedēļas nogales skolas un
2016. gadā ir sagatavojusi noderīgu un arī skaistu mācību materiālu komplektu (14 vienības),
kuŗā ietilpst gan lasāmās grāmatas lielākiem un mazākiem bērniem, gan puzle “Aicinām apceļot
Latviju!”, gan plakāti un bilžu
karte “Iedvesmas zeme Latvija”.

Dāvinājumā iekļautas divas
grāmatas ar audiopielikumu (CD):
“Zirga pase” un “Latviešu dziesmas bērniem” ar nošu grāmatu.
Folkloras zināšanu papildināšanai noderēs arī “Latvju dainas
Reiņa Birzgaļa ilustrācijās”, bet
vēstures un ģeografijas zināšanu
pilnveidei – grāmata “Cekulaina
zīle dzied... Stāsti par Rīgas vēsturi” un “Nacionālie parki un rezervāti Latvijā” u. c. Latviešu valodas aģentūra ir uzklausījusi
diasporas bērnu vēlmes un iekļāvusi sūtījumā arī jaunāko latviešu literātūru.
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Aizliedz Rossija RTR
retranslāciju un izplatīšanu
Latvijā
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)
šodien nolēma uz sešiem mēnešiem Latvijas territorijā aizliegt
retranslēt un izplatīt TV programmu Rossija RTR.
Padome 2015. gada laikā atkārtoti konstatēja rupjus pārkāpumus televīzijas kanāla Rossija
RTR pārraidītajos raidījumos,
kuŗos pārkāpts gan Latvijas Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (EPLL), gan arī Eiropas
Savienības (ES) Audiovizuālo
mediju pakalpojumu direktīva.

ceļošana un atrašanās Latvijā ir
aizliegta. Iekšlietu ministrs pieņēmis lēmumu, balstoties uz
drošības iestāžu atzinumu.
Motociklistu kluba Nakts vilki
pārstāvji pazīstami ar to, ka rīkojuši pretrunīgi vērtēto braucienu “Maskava-Berlīne” par godu
tā dēvētajai Uzvaras dienai.
***
Eiropas Parlamenta deputāte
Vecumdienās pārceļas uz
Sandra Kalniete // Foto: LETA
vecāku dzimteni Latviju
Trimdas latviešu pensionāru
***
pāris Ojārs un Lāsma Rozīši dziIzstāde Lipkes mūzejā
muši Vācijā, bet tagad viņi ir
par sievietes dzīvi
pārvākušies uz Latviju. Rozīši
drāmatiskos kaŗa apstākļos
vienmēr ir gribējuši dzīvot savu
vecāku dzimtenē. Kopš pērnā
gada nogales viņi pamazām iedzīvojas Latvijā.

***
Panamas ārzonu dokumentu
kartē ar Latviju saistīti
10 klienti un vismaz
21 labuma guvējs
Pēc Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica sniegtās informācijas, Starptautiskais
žurnālistu konsorcijs izpētījis, ar
kādām valstīm bija saistītas firmas no Panamas ārzonu dokuRozīšu pāris – Ojārs un Lāsma –
mentu paketes. Pētījuma rezultā- savrupmājā Mārupē dzīvo kopš
ti liecina, ka ar Latviju kopumā decembŗa. Lēnā garā viņi iekārsaistīti 1380 uzņēmumi.
to jauno ģimenes ligzdiņu un
pamazām arī iedzīvojas Latvijā.
Abi ir trimdas latviešu bērni, dzimuši Vācijā. Vecāki tā arī dzimtenē pēc kaŗa neatgriezās, bet
Rozīši ilgi loloto sapni par Latviju piepildīja. Ojārs Rozītis atklāj:
“Mēs gribējām vēl to piedzīvot –
vienreiz mūžā dzīvot Latvijā. Ar
visām konsekvencēm, jo mums
vairs nav dzīvokļu Beļģijā, Vācijā.
Tāpat dokumentu izpētē, kuŗas Mēs tiltus tagad esam nodedziinteraktīvā karte publicēta The nājuši.”
Irish Times mājaslapā, secināts,
***
ka Panamas ofšoru nodrošināšaNo Latvijas aizbrauc mūsu
nas kompanijai Mossack Fonseca
demografiskais potenciāls
bija 10 klienti no Latvijas un 21
Socioloģes Intas Mieriņas ielabuma guvējs no Latvijas. Tā dē- skatā ekonomiskā situācija, povētajos “Panamas dokumentos” zitīvā valsts attīstība kopumā, poatrodama virkne pazīstamu Lat- lītiskās kultūras un korupcijas
vijas cilvēku vārdi, tostarp, Vents- apkaŗošanas uzlabošanās ir tie
pils domes priekšsēdis Aivars faktori, kas nosaka to, vai Latviju
Lembergs, uzņēmējs Ainārs Gul- pametušie reiz atgriezīsies.
bis un viņa dēls, tenisists Ernests
Pētījumā “Latvijas emigrantu
Gulbis, lidsabiedrības airBaltic kopienas: nacionālā identitāte,
jaunais investors, vācu uzņēmējs transnacionālās attiecības un
Ralfs Dīters Montāgs-Girmess, diasporas polītika” ir līdz šim lieēdināšanas uzņēmuma Lido di- lākā kādas vienas valsts diaspobinātājs Gunārs Ķirsons un citi. ras aptauja Eiropā. Pašreiz vaiKā norāda Re:Baltica, par Latviju rāk aizbrauc tieši jauni cilvēki
datubazē ir 15 951 ieraksts. (La- un ģimenes. Citu valsti par savu
siet arī S. Benfeldes politiskajā ko- mītnes zemi izvēlas tieši mūsu
mentārā 5. lpp.)
demografiskais potenciāls, tā
informē socioloģe Mieriņa.
***
Nakts vilku pārstāvi iekļauj
***
Latvijas “melnajā sarakstā”
Bēgļi ir samaksa par ES
ārpolītikā pieļautajām kļūdām
Bēgļi ir maksa, kas Eiropas Savienībai (ES) ir jāmaksā par ārpolītikā pieļautajām kļūdām,
laikus nenovērtējot situāciju konfliktu skartajās valstīs, intervijā
aģentūrai LETA saka Eiropas
Parlamenta (EP) deputāte Sandra
Kalniete (Vienotība). Nevar apIekšlietu ministrs Rihards Koz- turēt plūdus vai vēju, skeptiska
lovskis Latvijai nevēlamo perso- par iespējām apturēt bēgļu plūsnu jeb tā dēvētajā “melnajā sa- mu ir polītiķe, kura EP aizvada
rakstā” iekļāvis Igoru Lakatošu, otro sasaukumu, kuŗam beidzokuŗš presē minēts kā prokrem- ties, 2019. gadā Kalniete grasās
lisko motociklistu kluba Nakts likt punktu aktīvai polītiskajai
vilki Latvijas reģionālās nodaļas darbībai, lai pievērstos grāmatu
vadītājs. Lakatošs iekļauts to rakstīšanai un sabiedriskajam
ārzemnieku sarakstā, kuŗiem ie- darbam.

Žaņa Lipkes memoriālā no 6.
aprīļa skatāma izstāde “Tēvs un
meita: Tikšanās kaŗa laika sapnī”.
Tās pamatā ir divas unikālas kaŗa
laika liecības, kas nesen atrastas
Lipkes mājas bēniņos – Žaņa Lipkes zīmējumu blociņš un viņa
meitas Ainas dienasgrāmata. Izmantojot šīs liecības, izstāde veidota kā nenotikusi satikšanās
kaŗa sadalītajā pasaulē, kuŗā tika
pārrautas ģimeņu saites, iznīcināta mīlestība un nākotnes cerības. “Šī izstāde pastāv kā triju
telpu mijiedarbība, kur galvenais
ir dialogs ar tā laika liecībām” –
par izstādi saka viens no tās veidotājiem Deniss Hanovs. Izstādes pirmās telpas centrā ir vecs
dūmakains spogulis, uz kuŗa izlasāms izstādes nosaukums un
kas simbolizē, ka šajā izstādē
mūs gaida tikšanās ar pagātni.
Izstādes trīs telpās Ainas Lipkes
kaŗa laika dienasgrāmata un
viņas tēva Žaņa Lipkes zīmējumi
it kā atdzīvojas, veido savstarpēju saspēli un aicina uz pārdomām par kaŗa atbaidošo un ļauno
seju…
***
Nākamgad Rīga atkal uzņems
labākos pasaules koŗus
Pēc veiksmīgi aizvadītas 2014.
gada Pasaules koŗu olimpiadas
nākamā gada jūlijā Rīga atkal uzņems labākos pasaules koŗus, jo
šeit notiks 3. Eiropas koŗu olimpiada un Nāciju Grand Prix Rīga
2017.

Plānots, ka sarīkojumi notiks ne
tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā,
tostarp jaunajās koncertzālēs reģionos. Atklāšanas sarīkojumu
Vanags iecerējis rīkot Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, taču pārējie sarīkojumi norisināsies gan
baznīcās un koncertzālēs, gan
pilsētas parkos, skvēros un Arēnā
Rīga. Ņemot vērā to, ka nākamā
gada vasarā uz rekonstrukciju
būs slēgta Mežaparka Lielā estrāde, tad lielais nobeiguma sarīkojums notiks Arēnā Rīga. Turpat
notiks bērnu un jauniešu koŗu
lielkoncerts, kuŗā uzstāsies arī
jauniešu simfoniskais orķestris
un dažādi solisti. Sagaidāms, ka
šim koncertam taps komponista
Ulda Marhilēviča un Guntara
Rača kopdarbs, kas tiks atskaņots
koncerta nobeigumā. Vanags minēja, ka pietika tikai ar trīs minūtēm sarunā ar Vācijas kultūras
organizācijas Interkultur Management pārstāvjiem, lai viņi bez
mazākajām ierunām piekristu,
ka Rīgā tiek organizēta 3. Eiropas
koŗu olimpiada un Nāciju Grand
Prix Rīga 2017. “Atgriešanās Rīgā
nākamā gada vasarā daudziem
koŗiem pēc šeit piedzīvotā 2014.
gadā būs brīnišķīgs un gaidīts
notikums,” sacīja Vanags.
***
Kopīgs Baltijas valstu
paviljons Venēcijas biennālē
Kopīgs Baltijas paviljons Venēcijas architektūras biennālē ir ārkārtīgi unikāls sasniegums, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam
Rīta Panorāma sacīja viens no
Baltijas valstu paviljona kurātoriem, architekts Niklāvs Paegle.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
valstu kurātori strādā vienotā
komandā, Venēcijas biennāles
15. starptautiskajai architektūras
izstādei gatavojot kopīgu Baltijas valstu paviljonu. Šis fakts, pēc
Niklāva Paegles domām, ir unikāls. “Tas ir unikāls sasniegums.
Tas ir izdarīts nevis kā valstiska,
bet gan kā mūsu deviņu kurātoru
iniciātīva, uzvarot trīs atsevišķus
konkursus Lietuvā, Latvijā un
Igaunijā.”
***
Filma par Rīgu
“Pāri ceļiem un upei”
izvēlēta
Oberhauzenas filmu festivālam

Eiropas koŗu olimpiada ir kontinentāls notikums, un tajā piedalās tikai Eiropas kori, bet Nāciju Grand Prix piedalās labākie
koŗi no visas pasaules, žurnālistiem stāstīja 3. Eiropas koŗu olimpiadas mākslinieciskais vadītājs
Romāns Vanags.
Iecerēts, ka vērienīgais koŗu
Filmu studijas Mistrus Media
sarīkojums nākamā gada vasarā veidotā filma “Pāri ceļiem un
Rīgā pulcēs aptuveni 200 pasau- upei”, ko veidojuši septiņi Eiropā
les koŗu un 12 000 dziedātāju. atzīti dokumentālā kino režisori,

arī Ivars Seleckis no Latvijas, iekļauta prestižajā Starptautiskā
Oberhauzenas filmu festivāla oficiālajā programmā, kas norisināsies no 5. līdz 10. maijam Vācijā. Starptautiskais Oberhauzenas īsfilmu festivāls notiek jau 62.
reizi un ir viens no nozīmīgākajiem šāda veida festivāliem Eiropā.
***
Vairas Vīķes Freibergas piektā
grāmata “Trejādas saules.
Mitoloģiskā Saule”

Izdevniecībā Pētergailis nākusi klajā Vairas Vīķes Freibergas
piektā grāmata “Trejādas saules.
Mitoloģiskā Saule”, pabeidzot daudzu gadu darbu ar Saules dainām, kas ir sakopotas un izdotas
piecās grāmatās.
Līdz šim iznākusi Vairas VīķesFreibergas grāmata “Trejādas
saules. Kosmoloģiskā saule”
(1997), “Trejādas saules. Hronoloģiskā saule” (1999), “Trejādas
saules. Meteoroloģiskā saule. Siltā saule” (2002) un “Trejādas
saules. Meteoroloģiskā saule.
Gaišā saule” (2011).
***
Latvija piedalās Starptautiskajā
Boloņas bērnu grāmatu tirgū
No 4. līdz 7. aprīlim Latvija piedalījās starptautiskajā Boloņas
bērnu grāmatu tirgū (La fiera del
libro per ragazzi) ar nacionālo grāmatniecības un literātūras stendu, kuŗā prezentēja bērniem un
pusaudžiem veltītās latviešu autoru grāmatas. Dalības ietvaros
Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas studenti prezentēja
bilžu grāmatu seriju, kas radītas
sadarbībā ar latviešu rakstniekiem un dzejniekiem.
Latvijas stendā notika prezentācijas sarīkojums, kuŗā piedalījās arī Latvijas vēstnieks Italijā
Artis Bērtulis. Sarīkojuma laikā
jaunā māksliniece Elīna Brasliņa,
kas kopā ar dizaineru Jāni Mercu
radījusi stenda vizuālo noformējumu, uzstājās ar mākslas performanci, zīmējot grāmatu serijas
“Mākslas detektīvi” varoņus.
***
Pie Īrijā dzīvojošajiem
latviešiem viesojās grupa
Pērkons
Nesen leģendārā latviešu mūzikas grupa Pērkons uzstājās Īrijas
pilsētā Droghedā. Mūziķi izpildīja arī tautā iemīļotās dziesmas.
Koncerta apmeklētāji uz skatuves sagaidīja grupu tās pilnā sastāvā. Tāpat arī sarīkojuma dalībnieki aktīvi dziedāja un dejoja līdzi.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Karabahas konflikts: naids nebeigsies nekad
FRANKS
GORDONS
Armēnijas un Azerbaidžānas
konflikts Kalnu Karabahas dēļ uzliesmoja 1988. gadā, Gorbačovam
valdot Kremlī, un abu šo Dienvidkaukāza tautu savstarpējie grautiņi un kaujas, kas prasīja desmitiem tūkstošiem upuru, 1994. gadā, var teikt, apstājās strupceļā,
un tika formāli iesaldēta situācija,
kad armēņu bruņotās vienības
iekarojušas iekāroto Kalnu Karabahas apgabalu, ko apdzīvo armēņi, un “pie reizes” – drošības
apsvērumu dēļ – bija okupējušas
sešus Azerbaidžānas rajonus, kas
šo apgabalu “apjoza”. Visa iekaŗotā
territorija tika pasludināta par
neatkarīgu un patstāvīgu Kalnu
Karabahas republiku (armēniski –
Arcaha), t.i., par “oiru armēņu
valsti”. Visi zināja, ka tā ir fikcija
un ka Armēnija vienkārši piesavinājusies šo territoriju.
Te gan jāpiebilst, ka 1988. gadā,
kad etnisku apsvērumu dēļ Kalnu Karabahas (armēņu) autonomā apgabala padome pieņēma
lēmumu – pievienoties Armēnijas
“savienotajai republikai” (vēl PSRS

SALLIJA
BENFELDE
No Panamas juridiskās firmas
“Mossack Fonseca” datu centra ir
nopludināti vairāk nekā 11 miljoni dokumentu. Tie atklāj, kā uzņēmums ir palīdzējis klientiem
atmazgāt naudu, apiet sankcijas
un izvairīties no nodokļiem, izmantojot tā dēvētos ofšorus. Dokumentos parādās 12 bijušo vai
esošo valstu līderu vārdi un vismaz 60 personas, kas ir saistītas
ar esošajiem vai bijušajiem valstu
līderiem, netieši parādās arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina
vārds. Ar Putinu saistīti cilvēki ir
veikuši miljardiem lielus pārskaitījumus un citas darbības, jau liekot dažam žurnālistam vaicāt, vai
tikai Putins nav pasaules mafijas
vadonis vai tās ietekmīgākā persona. Vairākās Eiropas valstīs sākta izmeklēšana, Islandes premjers
jau atkāpies no amata, jo vēlētāji
dažās dienās savāca vairāk nekā
100 tūkstošus parakstu ar prasību
viņam atkāpties. Karstas dienas
piedzīvojis arī britu premjers Deivids Kamerons, kurš jau ir publiskojis savus nodokļus par pēdējiem septiņiem gadiem, atvainojies vēlētājiem un tā vietā, lai iepazīstinātu parlamentu ar korupcijas apkarošanas plānu, pirmdien,
11. aprīlī, bija spiests publiski atbildēt uz jautājumiem, kas stipri
vien atgādināja nopratināšanu.
Raugoties uz lielo viļņošanos
saistībā ar Panamas dokumentiem, protams, var rasties jautājums, kas ir noticis, jo Eiropā ofšori ar likumu nav aizliegti – galu
galā ofšors ir kompānija, kas reģistrēta kādā vienā valstī, bet reāli
tās darbība notiek citā valstī. Tikpat labi ar šo terminu var saprast,
ka ofšora kompānija ir uzņēmējam piederoša aizjūras kompānija,
kuru viņš vada no savas valsts.

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
sastāvā), visā Azerbaidžānā sākās
mežonīgi armēņu grautiņi, un
vēlāk, sākoties Padomju Savienības pakāpeniskam sabrukumam,
no Azerbaidžānas galvaspilsētas
Baku tika, draudot ar pilnīgu izkaušanu, padzīta turienes visai
prāvā armēņu kopiena.
Kristīgo armēņu un Aizkaukaza
turcisko musulmaņu naidam ir
ļoti dziļas ģeopolītiskas un mentālas saknes: kaut cik saskanīga
līdzāspastavēšana, nemaz jau nerunājot par kopdzīvi, nav iedomājama. Savstarpēja izkaušana notika 1905. gada revolūcijas laikā
un sasniedza genocidalu vērienu
1918. – 1921. gados.
Vārdu sakot, 1994. gadā – ar
Krievijas un vairāku rietumvalstu
starpniecību – tika sasniegts pamiers, un starp abām nesamierināmajām nācijām tika novilkta
demarkācijas līnija, pa kuŗas perimetru visus šos 22 gadus notika sporadiskas apšaudes, katrai
pusei apliecinot “kaujas gara nerimtību”.
Juridiski abām pusēm ir savas

“mantras” jeb nemainīgas formulas: Armēnija atsaucas uz tautu
pašnoteikšanās tiesībām, kamēr
Azerbaidžāna atsaucas uz valstu
territoriālas neaizskaramības (veseluma) principu, jo 1921. gadā,
risinot sovjetizētā Dienvidkaukaza administratīvo dalījumu, Kalnu
Karabaha autonoma apgabala
veidā tika iekļauta “padomju
Azerbaidžānas” sastāvā. Un tā kā
Azerbaidžāna 1991. gada rudenī
atguva neatkarību uz pastāvošo
“starprepubliku” robežu pamata,
“valsts veselums” kļuva par svētumu, par dogmu.
...Un pēkšņi, naktī uz š. g. 2. aprīli, visgarām demarkācijas līnijai tika atklāta masīva artilērijas
uguns, no ierakumiem izlīda simtiem abu pušu kaŗavīru, un sākās
tas, kas ieies vēsturē kā “Četru dienu karš”. Abas puses zaudēja pa
vairākiem desmitiem kritušo, un
gan Erevāna, gan Baku vainoja
cits citu neģelīgā provokācijā.
Azerbaidžāniem esot izdevies “patriekt okupantus” no kāda maza
ciemata un pāris pauguriem... un

ceturtajā dienā, 6. aprīlī, Krievijas
Federācijas prezidents Vladimirs
Putins piezvanīja uz Erevānu Armēnijas prezidentam Seržam Sargsjanam un uz Baku Azerbaidžānas
prezidentam Ilhamam Alijevam,
un zibensātrumā tika izlemts
pamiers, abu pušu “nācijas goda
aizstāvji” atgriezās savos bunkuros, un visgarām demarkācijas līnijai iestājās saspriegts klusums.
Putins varēja būt apmierināts:
viņš, tāpat kā Sirijā, nospēlēja viedā stabilizētāja lomu, Sargsjans
dižojās, ka “ienaidnieka agresija
apturēta”, un Alijevs lepojās ar
“mūsu armijas spēju, kad vajadzēs,
sākt atkaŗot nolaupīto”.
Karš, kas sākās naktī uz sestdienu, beidzās otrdien ap pusdienas laiku, un ko mēs lasām trešdien, 5. aprīlī, Baku un Erevānas
ziņu portālos?
Portālā www.haqqin.az Čingizs
Huseinoglu savam “pēcvārdam”
devis virsrakstu “Iesim ne uz mītiņu, bet uz kaŗu!”. Viņš priecājas
par to, ka šai trešdienā Baku centrā uz spontānu (?) mītiņu sanāca

tūkstošiem jauniešu, apliecinot
savu patriotismu. Huseinoglu
raksta: “Šodien mūsu Maidans ir
Karabaha, un mēs kopā tuvināsim uzvaru!”. Viņš pauž cerību, ka
“rīt jūs pulcēsieties pie iesaukšanas punktiem, apliecinot savu
vēlēšanos doties uz fronti, cīnīties
par savas republikas veselumu un
suverēnitāti.”
Un ko mēs tai pašā dienā lasām
armēņu portālā www.voskanapat.
info Publicists “Panduhs” raksta,
ka Ilhams Alijevs visu aprēķinājis,
izņemot to, “ka viņa ordai stāsies
pretim to vīru pēcnācēji, kas tai
lauza zobus gan 1905., gan 1918.,
gan pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā”. Tai pašā
portālā Aleksandrs Mikaeljans
raksta, ka “”šī nelietīgā valsts” esot
jālikvidē (uprazdnena), tai nav tiesības eksistēt”. Panturkismam un
tā lolojumam – ģeopolītiskam bastardam ar nosaukumu “Azerbaidžāna” Dienvidkaukazā neesot
vietas.
Ja nu kādam vēl nav skaidrs: šis
nešpetnais naids nekad nenorims.

Starp labu un ļaunu
Tomēr attieksme pret ofšoriem
Eiropā nav viennozīmīga, jau gadiem tiek runāts, ka tie būtu jāaizliedz, jo tos izmanto naudas atmazgāšanai un nodokļu nemaksāšanai.
Latvija uz daudzu valstu fona
šajā jautājumā izskatās tīri labi –
saistībā ar Panamas dokumentiem neparādās polītikā esošu vai
lēmumus ietekmējošu personu
vārdi, vien rinda vairāk vai mazāk
zināmi uzņēmēji un... Aivara Lemberga vārds. Tāpat var arī teikt, ka
pie mums viss ir salīdzinoši mierīgi – iedzīvotāji nevāc parakstus,
pieprasot, piemēram, Aivara Lemberga aiziešanu no polītikas, Zaļo
un zemnieku savienība (ZZS),
kuŗā viņam pieder noteicošais
vārds, savos reitingos tikai kāpj un
kāpj, jo nekas jau nav noticis. Kā
izteicās Aivars Lembergs, nevajagot jaukt fiziskas un juridiskas
personas un viņš nevienu likumu
neesot pārkāpis.
Tiesa gan, Latvijas uzņēmēji, cik
zināms no agrāko gadu pētījumiem, nav iemīļojuši tālo Panamu,
viņi mēdz darboties daudz tuvāk –
Kiprā, Gērnsijas vai Džērsijas salās.
Raugoties lielajā mierā, kas valda
Latvijā, gan rodas tādas “ķecerīgas”
domas – piemēram, vai miljonārs
un Rīgas vicemērs Andris Ameriks izmanto vai neizmanto ofšoru
firmas? Un kā ar dažu labu citu
miljonāru?
Izskatās, ka Latvija tā arī izpeldēs caur sabangotajiem “ofšoru
ūdeņiem”, neciešot lielus zaudējumus, lai gan Eiropas Parlamenta
(EP) pasūtītā pētniecības institūta
“Rand Europe” ziņojuma dati liecina – Latvija ik gadu zaudē 13,16%
no IKP jeb aptuveni 3,5 miljardus
eiro, bet drūmākās prognozes runā pat par 19,24% jeb aptuveni

piecu miljardu eiro lielu ikgadēju
zaudējumu, un tas ir gandrīz gada
budžeta apjoms. Citiem vārdiem
sakot, viena no lielākajām “korupcijas bedrēm” Eiropas Savienībā
atrodama Latvijā. Protams, var
taisnoties, ka, pateicoties žurnālistiem, atklāts krietns bariņš negodprātīgu Valsts ieņēmuma dienesta (VID) darbinieku. Atlaist
gan viņus laikam nevarēs, tad nu
viņi tikšot pārvietoti uz citiem
amatiem. Tāpat pēdējā laikā atkal
aktuāls kļuvis jautājums par notāru un maksātnespējas administratoru darbošanos, bet vai kaut
kas mainīsies, rādīs laiks.
Balansēšana starp labu un ļaunu jeb starp atizliegto un atļauto,
klusiņām iekāpjot “pelēkajā zonā”,
turpinās. Ko dara partijas? Klusē?
Zaļo un zemnieku savienība turpina audzēt reitingus un tūlīt, tūlīt
pārspēs “Saskaņu”, kas ilgus gadus
gozējusies populāritātes saraksta
pirmajā vietā. “Latvijas faktu” aprīļa aptauja pat rāda, ka par ZZS
būtu gatavi balsot 20,2 procenti,
bet par “Saskaņu” nu jau tikai 17,9
procenti vēlētāju. Savukārt par
nacionālo apvienību “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK
(VL-TB/LNNK) martā balsotu 9%
vēlētāju, bet “Vienotību” atbalstītu
5,5% respondentu. “Latvijas faktu”
direktors Aigars Freimanis, tāpat
kā pētījumu centra SKDS vadītājs
Arnis Kaktiņš, to skaidro ar to, ka
ZZS kļuvusi par premjera partiju,
tā arī esot reakcija uz ilgu neskaidrības periodu pēc Laimdotas Straujumas (“Vienotība”) valdības krišanas. Savukārt “Saskaņai”
ilgstoši ir ļoti stabils reitings, ļoti
lojāls vēlētājs, un izmaiņas reitingos galvenokārt svārstās ap iespējamo statistikas kļūdu. Freimanis
arī uzskata, ka, ņemot vērā “visus

datumus maijā”, viņš nebrīnītos, ja
“Saskaņa” atkal kļūtu par populārāko partiju. Runājot par Nacionālās apvienības un “Vienotības”
reitingiem, sociologs teica, ka ir
grūti prognozēt kaut ko īpaši stabilu un drošu. “Vienotībai,” pēc
sociologa domām, jātiek ārā no
dubļiem”, un jūnijā gaidāmais
kongress var kļūt par pagrieziena
punktu šai partijai.
Nupat ir kļuvis zināms, ka
“Vienotības” vadītāja Solvita Āboltiņa ārkārtas kongresā nekandidēs uz partijas priekšsēdes amatu.
Viņa to ir paziņojusi publiski un
sacīja arī, ka parakstīsies gan par
bijušā eirokomisāra Andra Piebalga, gan deputāta Edvarda Smiltēna izvirzīšanu “Vienotības” priekšsēža amatam.
Kā zināms, ārkārtas kongress
notiks 4. jūnijā, un Āboltiņa visu
laiku nepavisam negribēja, lai tas
notiktu tik drīz – viņa runāja par
oktobri un par to, ka tik ātri kongresu nevar sasaukt. Tikai reģionālo partijas nodaļu protesti un
prasība sasaukt kongresu ātrāk
lika Āboltiņai un partijas valdei
piekrist kongresam jūnijā.
Jāteic, ka, raugoties uz “Vienotības” norietu, prieka nav, jo valdošajā koalīcijā, tāpat arī Saeimā,
“Vienotība” tomēr ir eiropiski
vērsta partija, daudzos jautājumos
tās nostāja bija un ir skaidra un saprotama, no tās noteikti nevarēja
un nevar sagaidīt luncināšanos ap
Krieviju vai savdabīgu cilvēktiesību un brīvības izpratni. Protams,
viss, kas reiz uzziedējis, novīst, tomēr tas nav liels mierinājums vēlētājiem, kuri negrib Latvijā sagaidīt
nacionālus vai prokrieviskus diktatūras asniņus, kas strauji sazeļ.
Pašreiz zināmie kandidāti “Vienotības” priekšsēža amatam, ma-

nuprāt, ir atsevišķs stāsts, šobrīd
vien jāpiebilst, ka Andris Piebalgs
ar savu Eiropas pieredzi desmit
gadu garumā ir visnotaļ gudrs un
cienījams cilvēks, tomēr ir jautājums, vai viņš tiks galā ar norietošu partiju, kur valda korporatīvi
principi un vara daudziem ir kļuvusi par galveno dzīves vērtību.
Savukārt Edvards Smiltēns ir jauns
cilvēks, kurš nepieder veco polītisko haizivju grupai, tomēr izskatās, ka viņš ātri ir apguvis “savējo
polītiku”. Jebkurā gadījumā jautājumam, vai “Vienotība” izdzīvos,
atbildes vēl nav, un vēlētājiem kaut
kad nāksies izvēlēties starp labu
un ļaunu jeb mazāko no visiem
ļaunumiem.
Esošo situāciju cenšas izmantot
no Latvijas Reģionu apvienības
(LRA) aizgājušais deputāts Artuss
Kaimiņš. Kā zināms, viņš bija
viena no “lokomotīvēm”, kas LRA
ievilka Saeimā. Tagad viņš nolēmis dibināt partiju, tas viņam jāpaspēj izdarīt līdz maija sākumam, lai partija varētu piedalīties
nākamā gada pašvaldību vēlēšanās. Neapšaubāmi, ka pēdējos gados aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju vidū viņš saņems lielu atbalstu,
jo daudzi emigranti ir apvainojušies uz Latvijas valsti, viņiem
gribētos visus un visu “nolikt pie
vietas” un viņi labprāt uzklausa
skaļus un skarbi izkliegtus teikumus. Deputāts Kaimiņš klaigāt un
apvainot visus pēc kārtas visos nāves grēkos prot izcili. Un galu galā
nevienam jau nevar liegt vēlreiz
tēlot Zīgeristu un pulcēt ap sevi
ļaudis, pēc kuŗu domām valsts ir
vadāma ar skaļiem lozungiem. Potenciālie Kaimiņa partijas vēlētāji
drošu roku izvēlēsies, viņuprāt,
vislielāko labumu, žēl tikai, ka diez
vai no tā Latvijai būs kāds labums.

LAIKS

12

2016. gada 16. aprīlis – 22. aprīlis

L ASĀMVIEL A TURPINĀJUMOS

IEMESLS
ANNE FON KANĀLA
No vācu valodas tulkojusi SILVIJA ĢIBIETE
Magnuss saka, acis no avīzes
(Turpināts no Nr. 14 )
nepaceļot.
“Tu taču zini, ka es esmu pil“Tas taču nav par daudz pranībā pret,” Andersona jaunkun- sīts, lai tu kaut reizi zēnam par
dze bija satraukta. “Tam ir vēl prieku atnāktu uz koncertu,”
par agru. Es zinu, ka tu esi daudz mamma iebilst. “Dieva dēļ, tev
vingrinājies, taču tikai tas vien, taču nebūs piecas stundas jāka esi spējis attīstīt tehniku, vēl klausās Vāgners.”
nebūt nenozīmē, ka esi šai mūziGaisotne ir uzlādēta. Amija
kai pietiekami nobriedis. Laurit, skatās stīvi uz priekšu. Magnuss
tev ir divpadsmit gadu, cilvēkam ārā pa logu.
ir nepieciešama vieta, lai augtu,
“Vai tad nav vienalga,” Laurits
citādi viņš visu mūžu paliek pun- ātri nosaka, lai tikai glābtu situāduris.”
ciju. “Sofijas tēvs arī šogad neViņš paraudzījās uz Anderso- nāks…”
na jaunkundzi. Viņa bija saknieTēvs paceļ galvu, it kā tikai
busi lūpas. Šo lekciju par izprat- tagad būtu pamanījis dēlu.
ni, par to, ka mūzika ir jāizjūt,
“… viņam ir jauna sieva”, Lauviņš zināja no galvas.
rits pabeidz teikumu un raugās
“Es parunāšu ar tavu mammu no viena uz otru.
un tad redzēsim, ko darīt tālāk.”
“Nu lieliski.” Mamma nosviež
Laurits pasmaidīja. Viņš zinā- salveti uz galda. Tā viņa vēl ne
ja, ka dabūs cauri savu vēlēša- reizes nav darījusi. Viņa izmenos. Mamma, juzdamās glaimo- tas ārā no ēdamistabas. Durvis
ta, viņam piekritīs. Viņš jau sen tiek aizcirstas ar tādu sparu, ka
bija viņu atmaskojis. Viņa panā- priekšgājēju galerija pie sienas
kumi klavierspēlē glaimoja viņas salīgojas.
godkārei, viņa spējas bija viņas
Magnuss pielec kājās, izskrien
mugurkauls.
gaitenī un nokliedz:
“Šajās mājās nav pieņemts
Vakariņas. Drāma četros cē- dauzīt durvis.”
lienos.
Magnuss aiziet. Kad viņš iziet
Ceturtais cēliens. Vakara no- no ēdamistabas, durvis tiek skaļi
skaņa.
aizcirstas. Laurits pie galda paLaurits (12), Amija (36), Mag- liek viens.
nuss (52) sēž ēdamistabā pie vaPriekškars.
kariņu galda. Kā katru vakaru.
“Andersona jaunkundze ieteiViņš spēlēja Lista La Campaca Lauritam gada koncertā spēlēt nella.
Listu, vai tas nav lieliski?” Amija
Žigls skatiens uz mammu, viņa
saka.
piemiedz aci. Viss bija tāpat, kā
“Nu, ja tev tā šķiet,” Laurita gandrīz vienmēr. Paraudzīties uz
tēvs izklaidīgi atbild un pāršķir tēvu viņš neiedrošinājās.
avīzes lapu. “Tas jau bija gaiStarpgadījums pie vakariņām
dāms, tagad mūsu literārās prē- vairs netika pieminēts. Profesiomijas tiks piešķirtas pat apkopē- nālā vienprātībā viņi to paslaujām. “Kādas grīdlupatas stāsts” – cīja zem paklāja, savukārt Laurits
kuru gan tas interesē…”
bija centies necerēt, neticēt, ka
“Magnus. Lauritam ir divpa- tēvs atnāks. Pēc pirmā prieka
dsmit gadu. Un viņš spēlē Listu. brīža viņš gandrīz vai nobijās, ieTu mierīgi varētu ar viņu kaut raudzījis blakus mammai sēžam
nedaudz palepoties.”
tēvu. Laurits labi zināja, ka zāles
Laurits raugās tēvā kā aizšauta tumsā viņa vecāku aukstais karš
stirna.
ir iegājis jaunā fāzē. Kaut arī viņš
“Man šķita, ka šo tēmu mēs nekad nebija tā īsti izpratis, kas
esam izrunājuši, mana dārgā,” tam bija pamatā, viņam jau sen

Romāns

bija skaidrs, ka viņš un mūzika
nebija nekas vairāk kā iemesls
viņu šķietami nebeidzamajām
ierakumu cīņām.
Taču šis bija viņa vakars.
Lists. La Campanella, zvaniņš.
Mazais zvaniņš, kas agrāk vienmēr bija zvanījis Ziemassvētkos,
kad Jēzus bērniņš bija izlidojis
pa logu, zvaniņš, kas nekad nebija kļuvis liktenīgs nevienam
šķielējošam bērnam. Laurits to
palaida brīvībā. Viņa lūpas kustējās reizē ar mūziku, untums,
pret kuru viņš nespēja cīnīties,
pat ja Andersona jaunkundze
viņam to arvien aizrādīja. Viņš
spēlēja ātri. Tā tam nevajadzēja
būt, taču noturēt sevi rāmjos
viņš nespēja.
Beigās visi aplaudēja, mamma
ar mokām spēja nosēdēt uz
krēsla, arī tēvs aplaudēja, taču
viņa seja bija ēnā, tā nebija saredzama. Laurits paklanījās, tad
pagriezās un nozuda aiz priekškara. Ar acu kaktiņu viņš redzēja, kā vecāki spraucās cauri krēslu rindām un nozuda izejas virzienā. Amija vēlreiz pagriezās
atpakaļ un pacēla dūri. Viņš bija
spēlējis. Viņa bija uzvarējusi.
Garderobē viņš satika Sofiju,
meitene viņu smaidot apsveica.
Bez skaudības, izrādot patiesu
atzinību. Viņa staroja. Viņas vārdi trāpīja vājā vietā, apmēram
tur, kur šūpojoties vienmēr sākas tirpoņa.
“Tu arī nospēlēji ļoti labi,” viņš
klusu teica. Viņš Sofiju pat nebija noklausījies līdz galam.
“Nu, jā,” viņa teica un nodūra
galvu. “Vidusdaļā man bija grūtības ar labo roku.”
“To nevarēja dzirdēt.”
Laurits vilcinājās, gribēja uzdot viņai visdažādākos jautājumus, pateikt kaut ko jauku. Taču
viņam nekas nenāca prātā. Nekas. Viņš tikai skatījās un smaidīja. Ienāca mamma, un kautrā
ziemeļblāzma, kas tikko kā bija
sākusi spīdēt garderobē, nodzisa.
Amija viņu apkampa un piespieda sev klāt. Viņas spēcīgās

smaržas lika aizrauties elpai.
“Tas bija lieliski, manu eņģel.”
Viņa noglaudīja Laurita galvu.
“Tavs tēvs bija bez valodas.”
“Kur viņš ir?” Laurits jautāja.
“Viņam bija jābrauc uz klīniku, smags gadījums.”
Laurits pamāja ar galvu, viņš
nezināja, ko teikt.
Viņš paraudzījās uz Sofiju,
kura tieši tobrīd saiņoja savas
notis. Meitene pat nepaskatījās
uz viņa pusi.
“Vai tā tur ir mazā Sofija?”
mamma klusu, tomēr pārāk skaļi jautāja. “Nabaga meitene. Tāds
tēvs. Tas ir drausmīgi, ko ļaudis
runā.”
“Mammu,” Laurits lūdzošā
balsī teica.
“Nu, jā. Bet kā jau es teicu, tavs
tēvs bija bez valodas. Es taču
vienmēr zināju…”
Bez valodas tādā mērā, lai nākamos sešus gadus nepieminētu klavierstundas ne ar labu, ne
sliktu vārdu.
Vēl lielāki panākumi vairs
vispār nebija iespējami.
No viņa pirkstiem plūda
Haidna kontrastpelde. Temps
bija ātrs, spiediens izlādējās asprātīgās sešpadsmitdaļās un lidojošās pasāžās.
Laurita lūpas tikko manāmi
kustējās līdzi šai dejai, ar mēles
galu viņš sajuta sāļu garšu, varbūt tās vēl bija Šopēna Okeāna
viļņu putas, varbūt sviedri vai neizraudātās asaras par mammu,
par tēvu, par Sofiju.
Sofiju viņš vairs ne reizes nebija saticis. Jā, iespējams, ka viņa
bija bijusi Laurita pirmā mīlestība, tikai viņš to nebija sapratis.
Mēnesi pēc koncerta caurspīdīgā Sofija bija pārvērtusies neredzamajā Sofijā. Uz mirkli uzliesmojušajā interesē uz skandāliem kārajā labākajā sabiedrībā
tika mēļots, ka viņas māte atrodoties psihiatriskajā klīnikā
un nabaga bērns esot pie sava
vieglprātīgā tēva, bet nekas
daudz tur nebija ko runāt, un tā
Stjernstromu ģimene drīz vien

nogrima aizmirstībā.
Tikai, kad Laurits 1976. gada
jaungada rītā skūpstīja gaišmatainās Majas no miera aktīvistu
grupas aukstās lūpas, viņam sirdī uz mirkli iezagās nožēla, ka
Sofijas mirdzums nav apdzisis,
ka tas ir saglabājies līdz pat šim
brīdim. Līdz brīdim, kad viņas
faktiski vairs nebija, kad Laurits
skūpstīja Maju, kad viņam auga
mati un bārda. Un sava pasaule.
“Vai tu jau esi padomājis arī
par savu nākotni?” kādā pēcpusdienā Andersona jaunkundze
jautāja pēc tam, kad viņš jau
krietnu stundu bija nomocījies
pie klavierēm.
Laurits jutās neapmierināts,
viņa pirksti bija bijuši pārāk stīvi,
viņa smadzenes pārāk lēnas tik
pēkšņai pārejai. Viņš izbrīnījies
uzlūkoja savu skolotāju. Vai viņš
bija tik slikti spēlējis? Varbūt viņa
bija pamanījusi, ka pēdējo nedēļu laikā viņš pārāk maz vingrinājās? Vai bija redzams, ka reizēm viņa domas ir citur?
“Nē,” viņš teica. “Tā īsti vēl ne.”
“Vai zini, mēs esam nonākuši
tik tālu, kur es tev vairs neko
daudz iemācīt nevaru…”
“Vai tas nozīmē… Vai jūs vairs
nevēlaties mani mācīt?”
Zibens no pagājušiem laikiem.
Pazīstamās bailes, kas viņā tik
pēkšņi pamodās, nebija pazudušas.
“Ak, Laurit, reizēm tu patiešām
esi bērnišķīgs.”
Viņa piecēlās no sava klubkrēsla, pienāca pie flīģeļa un ar
roku pacēla viņa zodu. Viņam
nebija iespēju skatīties citur. Viņa
cieši raudzījās Lauritā.
Tad pēkšņi viņš pamanīja, ka
Andersona jaunkundze bija kļuvusi vecāka. Ap viņas acīm un
muti bija izveidojušās neskaitāmas mazas krunciņas, kas viņas
seju gadu gaitā bija padarījušas
maigāku un atņēmušas sākotnējo stingrību, bet viņš to pat
nebija pamanījis.
(Turpinājums sekos)

Latvijā līksmo dejas dieviete Terpsihora
Pavasaris Latvijā nav domājams
bez Starptautiskā Baltijas baleta
festivāla. Deja visās tās izpausmēs
spēj uzrunāt, pārsteigt un iedvesmot tūkstošiem ļaužu. Festivāls radies un vēl arvien pastāv kā privāta
iniciatīva, kā choreografes Litas
Beiris izlolots un īstenots projekts, kas pamatojas dejas mākslas
mīlestībā un vēlmē līdzcilvēkiem
pierādīt dejas daudzveidības izpausmes, ne velti Starptautiskā
Baltijas baleta festivāla devīze jau
kopš paša sākuma tika izvēlēta bezgala ietilpīga – No klasikas līdz
avangardam.
Kopš 1996. gada festivāls norisinājies katru gadu ar apskaužamu
rēgularitāti un ir kļuvis par neatņemamu Latvijas kultūras dzīves
daļu. Uzplaucis Rīgā, bet turpmā-

kajos gados festivāls arvien paplašinājis savu territoriju, tagad to
gaida un atsaucīgi uzņem arī citās
Latvijas pilsētās – Preiļos, Valmierā, Ventspilī. Līdz ar šāda starptautiska festivāla rašanos dejas
mākslas profesionāļiem un plašajam cienītāju pulkam pavērās iespēja paplašināt savu redzesloku,
salīdzināt, vērtēt, jūsmot un novērtēt redzēto.
Uzsveŗot dejas demokrātisko
būtību un vēlmi uzrunāt ikvienu,
pat nejaušu garāmgājēju, par būtisku tradiciju izveidojusies festivāla “uvertīra” – atklāšanas koncerti Rīgas Dzelzceļa stacijā. Tos
skatītāji gaida kā jaunu pārsteigumu – katru gadu mainās orķestri vai mūzikas grupas, kas piesaista skatītāju un klausītāju uz-

manību, mainās deju grupas un
priekšnesuma raksturs, taču nemainīgs ir dejas enerģijas lādiņš
un daudzveidīgas festivāla programmas apsolījums.
Par stabilu vērtību kļuvušas
dažādu valstu dejas trupu izrādes, tradicionāla ir arī kļuvusi
pasaulē slavenu solistu parāde
Galā koncertā uz Latvijas Nacionālās operas skatuves. Festivāla
dienās skatītājus aicina arī mākslas izstādes, koncerti, kinoseansi un vēl daudzi citi dejai veltīti
sarīkojumi. Bez pārspīlējuma var
teikt, ka reizi gadā – pavasarī – pār
skatītāju galvām nolīst īstens
zvaigžņu lietus, – tik daudz mākslas prieka, saviļņojuma un sa“Zvaigžņu lietus. Starptautiskā
jūsmas iegūstam no festivāla Baltijas baleta festivāla 20 gadi” –
sarīkojumiem.
tā saucas serijā Laika grāmata

iznākusī mākslas grāmata. Tā piedāvā brīvu ceļojumu pāri gadiem
un atmiņām, tas ir emocionāls
atgādinājums par divdesmit pirmajos darbības gados iegūto un
izbaudīto dejas burvību, sastapšanos ar zvaigznēm, kas uzmirdzējušas uz Latvijas skatuvēm.
Un tas ir arī veltījums festivāla
izveidotājai un direktorei Litai
Beiris un viņas pašaizliedzīgajiem
palīgiem.
Izdevums bagātīgi ilustrēts ar
foto mākslinieku Eiženijas Annas Freimanes, Imanta Urtāna un
Starptautiskā Baltijas baleta festivāla archīva foto uzņēmumiem.
Grāmatu var iegādāties Latvijas
grāmatveikalos, kā arī sazinoties
ar redakciju.
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Lai valsts simtgades svētki izdotos!
Ar Latvijas institūta direktori Aivu Rozenbergu sarunājās Ligita Kovtuna
Vai nav skaisti ‒ sākt darbu
Latvijas institūta direktores
amatā tieši tai laikā, kad Latvijas valsts pošas svinēt savu
simtgadi?!
Protams, ir skaisti! Jubilejas
reizes taču ir tādi kā atskaites
punkti, kad skaidrāk nekā jebkad iespējams skatīt un novērtēt
to, kas paveikts, un saprast, kas
vēl jāizdara. Simtgade īstenībā ir
brīdis, kad svinam iepriekšējo
paaudžu padarīto un uzliekam
sev tos laurus, ko nopelnījušas
tieši šīs paaudzes. Un brīdis, kad
jādomā, ko mūsdienu cilvēki,
jaunieši padarīs tādu, ar ko varēsim lepoties un ko svinēt. Mēs
esam ceļa vidū, un visvairāk šobrīd gribas domāt par to, ko paveiksim mēs.
Kāda ir jūsu pašas “privātā
pieredze”, priekšstati par to
laiku, kad tapusi sava valsts,
protams, ģimenes locekļu, vecāku un vecvecāku stāstos?
Manas vecmāmiņas to ir atminējušās, bet man visspilgtāk
atmiņā no stāstītā palicis tas,
ko dzirdēju par tā laika dzīvi: te
bijuši stāsti gan par polītiskajām partijām un to ķīviņiem,
gan par to, ka pie Otto Švarca
bijis delikatešu veikaliņš, kuŗā
pārdotas, piemēram, dažādas
pastētes... Man, padomjlaika
bērnam, bija zināma tikai viena
aknu pastēte, nu, pastēte, un viss.
Vēl bija arī stāsti par to, kā svinēja svētkus, par tā laika personībām. Interesanti stāsti.
Valsts simtgades svētkus aktīvi pošas svinēt arī trimdas
tautieši jeb tautieši ārzemēs,
un viņu vidū ir dažādu paaudžu cilvēki, visi ar savu pieredzi. Piemēram, ALAs Kultūras
nozares vadītāja Līga Ejupe nākusi klajā ar ļoti interesantu
iniciātīvu iesaistīties svētku akcijās arī ārpus vispārējās programmas, proti, ikvienā vietā,
pilsētā vai ciemā, vienkārši iet
cilvēkos, dziedot latviešu dziesmas, dejojot tautasdejas utt.,
skandējot Latvijas un latviešu
vārdu.
Šajā amatā esmu vien nedaudz
vairāk par mēnesi – neesmu vēl
visu apzinājusi un pārrunājusi,
bet katrā ziņā cenšos visu aptvert. Taču jau cieši sadarbojos ar
Ārlietu ministriju, kā arī ar Kultūras ministrijas Latvijas simtgades biroju. Tieši šobrīd formulējam to nišu, kādā Latvijas institūts iesaistīsies. Un ikviena informācija un iniciātīva ir ļoti noderīga. Svētki var izdoties tikai
tad, ja pats no sirds gribi tos svinēt – ja kāds kaut ko liks darīt
“no malas”, tas var tikt uzskatīts
par pienākumu, un to var pavadīt nevēlēšanās piedalīties vai
pat nepatika. Izdosies tad, ja katram pašam būs patiesa vēlēšanās
svinēt un priecāties par to, ka esi
latvietis, ka esi piederīgs valstij,
kas svin savus simtgades svētkus. Tad arī varam domāt par to,
kā visiem kopā vēstīt pasaulei
par sevi un par savu Latviju. Un
te der izmantot ikvienu iespēju.
Turklāt bez kādiem lieliem financiālajiem ieguldījumiem ‒
vajadzīga tikai vēlēšanās.
Ir vietā atgādināt, ka Latvijas

UZZIŅAI
Latvijas institūts
Latvijas institūts ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar Latvijas tēla populārizēšanu. To 1998. gada 29. septembrī
dibināja Latvijas Republikas Ministru kabinets, līdz 2004. gadam
tā bija sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), līdz 2012. gadam ‒
Ārlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra.
Institūts darbojas Latvijas Ārlietu ministrijas pārraudzībā. Tas
sadarbojas ar ministrijām, kā arī citām iestādēm. Institūts organizē Latvijas populārizēšanas sarīkojumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, tāpat izplata informāciju par Latviju un izstrādā valsts
starptautiskās atpazīstamības veicināšanas norises.

Aiva Rozenberga: “Pasaulei interesē mūsu
rīcība, un pēc tās spriež, cik interesanti mēs
esam. Tas attiecas uz itin visām jomām, ne
tikai uz mūziku un sportu, kur jau esam sevi
spilgti apliecinājuši.”
institūtsvarpalīdzēt,piemēram,
ar informatīvajiem materiāliem, ko bez maksas var saņemt,
sazinoties ar mums ‒ tālr. +371
67503663, e-pasts info@li.lv,
latvia.eu Facebook: YouLikeLatviaLatviaLikesYou vai lejupielādējot.
Šos materiālus Latvijas institūts sagatavojis jau tā iepriekšējo
vadītāju ‒ Vairas Vīķes-Freibergas, Ojāra Kalniņa un Kārinas
Pētersones vadības gadu gaitā,
tos izmanto mūsu ministrijas,
iestādes, deputāti, nevalsts organizāciju pārstāvji, kas dodas ārvalstu vizītēs un uzņem viesus
Latvijā. Šis tiešām ir laiks, kad
izmantot valsts simtgadi kā iespēju vēstīt par sevi pasaulei.
Latvijas institūts gan nekad
nav bijis bagātīgi financēts no
valsts puses. Vai svētku gaidās
cerat saņemt vairāk naudas?
Pirmām kārtām – ja man valsts
maksā algu par to, ka atbildu
par Latvijas tēla veidošanu, man
tas ir godprātīgi jādara, un esmu
priecīga, ja manas un manu kol-

lēģu idejas ir noderīgas. Jo mūsu
darbs taču īstenībā ir ģenerēt
un piedāvāt idejas. Turklāt – mēs
negrasāmies pieprasīt naudas līdzekļus kaut kam tādam, ko nezinātu, kā īstenot. Piemēram,
nule piedāvājām LR vēstniecībām ārzemēs tematus diskusijām
ārvalstīs par Latvijas ekonomiku,
tostarp tūrismu, par kultūru un
polītiku ar mērķi ieinteresēt svešzemju cilvēkus. Un mums ir arī
pieredze, ko piedāvāt citām valstīm. Marta sākumā biju Helsinkos, lai piedalītos diskusijā kopā
ar Somijas 100 gadu svinību biroju. Viņiem šie svētki būs 2017.
gada 6. decembrī, ziemas dienā,
kad ārā auksts laiks. Taču pārsteidzošā kārtā ik gadu 18. novembrī, kad arī ir auksts laiks,
mūsu cilvēki tradicionāli dodas
uz 11. novembŗa krastmalu, kur
dzied kopā ar koŗiem, dzied
Valsts himnu pie Brīvības pieminekļa, pulcējas, lai skatītos parādi un salūtu. Izrādās, mēs varam būt par iedvesmas avotu!
Latvijā lieliski savijusies šī de-

Aiva Rozenberga
Aivai Rozenbergai ir humanitāro zinātņu maģistra grads. 2007.
gadā beigusi Die Zeit fonda Pasaules Jauno līderu Buceriusa skolu.
Aiva Rozenberga strādājusi par Latvijas Radio speciālkorespondenti Igaunijā. Savukārt no 1998. līdz 2007. gadam viņa strādāja
par Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas preses sekretāri
un komūnikāciju dienesta vadītāju. Tajā laikā arī strādāja Rīgas
NATO galotņu sanāksmes organizācijas grupā, Vīķes-Freibergas
kampaņā par kandidātūru ANO Ģenerālsekretāra amatam, prezidentes pasaules informēšanas kampaņā par Otrā pasaules kaŗa
atceri saistībā ar Baltijas un Austrumeiropas likteni pēc 1945. gada.
No 2007. līdz 2008. gadam bija Vispārējo Latviešu dziesmu un
deju svētku preses sekretāre un Latvijas deviņdesmitgades svinību darba grupas konsultante. Aiva Rozenberga darbojusies arī
par Eiropas kultūras galvaspilsētas projektu vadītāju un bijusi
nodibinājuma Rīga 2014 programmu vadītāja.
mokratiskā tautas tradicija ar
valsts simboliem, mēs protam
svinēt bez jebkāda pompozuma.
Joprojām atceros kādu 11. novembri, kad uz Krastmalu pie
svecīšu sienas aizvedu ārzemju
viesus – viņi bija patīkami pārsteigti un sajūsmināti par mūsu
tradiciju kopā ar ģimenēm šādā
veidā pieminēt savas tautas varoņus. Un vēl mūsu lielās pavasaŗa talkas! Aizvadītajā gadā Latvijā ieradās aptuveni 40 citvalstu pārstāvju, lai uzzinātu, kā tās
notiek, kā tiek organizētas.
Pasaulei interesē mūsu rīcība,
un pēc tās spriež, cik interesanti
mēs esam. Tas attiecas uz itin
visām jomām, ne tikai uz mūziku un sportu, kur jau esam sevi
spilgti apliecinājuši. Arī tas ir
jāizmanto plašāk. Aprīlī uz sanāksmi pulcējās Latvijas koncertzāļu vadība, lai apspriestos,
kā turpmāk organizēt savu sadarbību. Tas ir svarīgi gan viņu
pašu pastāvēšanai, gan Latvijas
populārizēšanas nozīmē, iesaistot arī tūrisma nozari. Viens ir

skaidrs ‒ jāatraisās no “viensētas
domāšanas”, jo, strādājot kopā,
paveras plašākas iespējas pašiem
un arī valstij. Tie mūzikas draugi
pasaulē, kas iepazinuši, piemēram, Andri Nelsonu, droši vien
labprāt iepazīs arī to zemi un tās
kultūru, no kuŗas viņš nācis.
Mūsu slavenais ansamblis
Latvian Voices uz Latviju “atveda” Pasaules koŗu olimpiadu.
Taču Latvijā šīs mākslinieces
koncertē tik reti. Vai būsim
viņas pazaudējuši?
Ir jāpriecājas, ka robežas vaļā,
ka mūsu mākslinieki uzņem pasaules elpu savai attīstībai un līdz
ar to arī Latvijas vārds skan. Bet
mums pašiem jābūt pietiekami
gudriem, lai šīs iespējas izmantotu un paliktu mēs paši. Cik
bieži mēs šīs kultūras vēstneses
uzaicinām ne tikai valsts līmenī,
koncertzālēs un lielos svētkos?
Kad mūsu tautiešu Slaidiņa
un Kļaviņa advokātu birojs
svinēja savu jubileju, svētkus
kuplināja tieši Latvian Voices...
Nu, lūk! Turklāt, kad Rīga bija
Eiropas kultūras galvaspilsēta,
ansamblis sniedza koncertus, un
mākslinieces bija tērpušās izcilos latviešu jauno modes dizaineru tērpos. No mums pašiem
vien ir atkarīgs, cik tālu mēs savus māksliniekus “palaidīsim
pasaulē” un kā novērtēsim pašu
mājās.
Laika un Brīvās Latvijas
lasītājiem ir labi zināma kāda
iemīļota mūsu autore ‒ Aina
Rodriguez-Mata. Viņa šobrīd
mīt Spānijā, un ik pa laikam
redakcija saņem kādu dziļi patriotisku un emocionālu, trāpīgu rakstu, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu lasītāju. Viņa ir
dzimusi vienā gadā un vienā
mēnesī ar Latvijas valsti. Vai
arī šādus cilvēkus īpaši godināsim?
Skaista ideja! Latviešiem taču
ir tradicija ievērot un celt godā
savus simtgadniekus, un tas arī
liecina labu par mūsu tautu.
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Brisele, es tevi mīlu…

ĢIRTS
SAMGRIEZIS
Brisele, 22. marts. Rīts iesākas
pavisam cerīgi, ļoti labā noskaņojumā. Un kā par brīnumu, nav
vairs aiz loga vērojamas depresīvi vientuļās lietus lāses. Pilsēta ir
saulaina un gaiša. Laba oma, tūlīt būs Lieldienas, vien jāsasteidz
pabeigt līdz svētkiem iesāktie
darbi birojā. Dodos uz darbu ar
autobusu. Pēc dažām minūtēm
pārņem dīvainas izjūtas, jo, šķiet,
kāds nozadzis mobilo tālruni no
kabatas. Ko nu? Nav labi, paredzētas vairākas nozīmīgas sanāksmes, un bez šī komunikācijas
rīka nu nekādi neiztikt. Dodos
atpakaļ mājup. Tomēr manas nelāgās nojautas tiek apslāpētas,
jo tālrunis atrodas uz virtuves
galda. Viegli nopūšos un dodos
atkal priecīgā noskaņā uz darbu.
Jānokļūst taču ātrāk. Izvēlos pie
mājas tramvaju un tad iekāpju
metro. Dienvidstacijas metro
pieturā pazemes vilciens vairākas minūtes nekustas no vietas.
Varbūt notiek kas nelāgs, pēkšņi
nodomāju, bet tā arī mani spontānie prātojumi aizlido kosmosā.
Izkāpjot Trones stacijā, tālrunī
pienāk ziņas par sprādzieniem
Briseles lidostā. Vēl šķiet neticami, varbūt nav terrors… Varbūt
nelaimes gadījums vai techniska
avārija. Nokļūstu līdz parlamentam. Jau pa ceļam saņemu neskaitāmus zvanus no satrauktiem radiniekiem, no draugiem,
žurnālistiem Latvijā. Vai ar tevi
viss kārtībā? Sargi sevi! Atverot
biroja durvis, jau kollēģi gaitenī
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kliedz – sprādziens Mālbekas
metro stacijā… Tā pati metro
stacija, kuŗu astoņus gadus izmantoju, dodoties darba gaitās,
dzīvojot iepriekšējā dzīvesvietā.
Tā pati metro stacija, kuŗu sienas rotāja dīvaini mākslinieku
radīti tēli, mazliet pat spocīgi. Tā
pati metro stacija, kas atrodas Eiropas institūciju krustpunktā.

Sākas stress

Darbā tiek apzināti kollēģi, kuri
devušies atvaļinājumos, kuŗi ir
vai nav ieradušies. Ir bažas par
igaunieti Kaju, kuŗu nevaram
sazvanīt. Viņa katru dienu izmanto to pašu metro līniju. Mierinu spāņu kollēgu Končitu, kuŗa izplūst asarās. Satraukums
par Kaju. Beidzot sazvanām. Viss
kārtībā. Iesakām palikt mājās.
Pēkšņi atceros, Raimonds taču
šorīt ar dēlu brauca uz lidostu,
lai dotos nelielās pavasara brīvdienās uz Rīgu. Sazvanu un saprotu, ka neesmu pirmais, kas jau
interesējies par viņa situāciju.
Tāpēc atbilde tālrunī liekas jau
sagatavota un labi noslīpēta.
‒ Ģirtiņ, esmu dzīvs! Ar mani
viss kārtībā! Ja taksometrs nebūtu
kavējies 10 minūtes, iespējams, jau
būtu citā saulē. Redzēju, kā ātrās
palīdzības automašīnas dodas uz
lidostu. Mēs atgriezāmies mājās…
Paziņoju e-pasta sarakstē kollēgām, ka ar mūsu Raimondu viss
kārtībā. Mazliet vēlāk jau apzinām deputātus. Viņiem lidosta ir
kā otras mājas. Arī viss labi!

Tālāk diena rit sirēnu skaņās,
atbildot uz neskaitāmiem tālruņa zvaniem. Eiropas Parlamenta
ierastais darba pulss izsists no ikdienas straujā ritma. Jāseko līdzi
ziņu aģentūrām, e-pastiem. Žurnālisti, protams, dara savu darbu
un meklē cietušos, mēģina rādīt
traģisko Briseli. Ar šīm visām reportāžām plašsaziņas līdzekļu telpā ienāk cilvēku stāsti, sagrautās
un pēkšņi aprautās dzīves, neno-

tikušās nākotnes. Šie stāsti ienāk,
aiziet, un diemžēl sākas jauni
vēstījumi. Informācijas un technoloģiju laikmetā ziņas mūžs ir
ļoti neilgs, jo līdz avīzes nodrukāšanai jaunumi jau kļuvuši par
vakardienas vēsturi. Brīnos par
dažu Latvijas ziņu portālu vēlmi
ziņas sabiezināt tādās krāsās, lai
tikai būtu vairāk skatījumu. Tiek
ražota informācija par kādas latvietes brīnumaino izglābšanos,

lai gan viņa nebija tajā liktenīgajā
brīdī metro stacijā vai lidostā. Arī
man netālu no mājām tika sašauti un ievainoti policisti, meklējot
reida laikā terroristus, bet šajā
gadījumā nevarēja būt runas par
izglābšanos, jo nebiju pat tuvumā,
bet vēroju, kā namu pārvaldes
darbinieki stāda mājas pagalmā
krūmus. Komercija liek arī ražot
pārspīlētu informāciju terrorisma
laikā. Žēl, žēl un žēl!
Pēcpusdienā atstāju Eiropas
Parlamentu. Skaista pavasara diena. Sabiedriskais transports nekursē, taksometri ierastajās vietās nav atrodami. Esmu iepircis
mazliet vairāk pārtikas, jo šaubas,
vai tirgotavas būs atvērtas turpmākās dienas. Brisele vairs nav tā
pati pilsēta no iepriekšējās dienas.
Veikali aizslēgti, cilvēku uz ielām
maz, policisti laipni pa- līdz
jautājumu gadījumā. Dodos uz
mājām 6 kilometrus. Vakarā jau
ierodas TV3 filmēšanas ko-

manda, kas Briselē iebrauc no
Amsterdamas.

Kāpēc un kāpēc atkal?

Šajās dienās bieži izskan jautājums, kā tas varēja notikt atkal pēc
Parīzes traģiskajiem novembra notikumiem. Kritika ir par to, ka Briseles pilsēta ir ļoti slikti pārvaldīta,
19 pašvaldības. Tās savstarpēji ne
īpaši veiksmīgi sadarbojas. Tāpat
tiek pelti drošības dienesti. Lai gan
Beļģija territorijas ziņā ir uz pusi
mazāka nekā Latvija, tā būtībā ir
sadalīta flāmu un valoņu starpā. Šī
pārvaldes sadrumstalotība ir novedusi pie šādām sekām. Vairāki
francūži man ir teikuši, ka vietvaras ir pievērušas acis uz šo radikālizācijas problēmu. Nu gan jau
problēma pati atrisināsies, to īpaši
nerisinot. Tomēr tā nav vienkārša
atbilde uz šo jautājumu, jo jāņem
vērā sarežģītā situācija Sīrijā, Lībijā. Jāmeklē atbildes, kādas ir bijušas kļūdas saiedrības integrācijas
procesos. Spridzinātāji nav nesen
ieradušies valstī ar bēgļu laivām,
tie ir bijuši šīs valsts pamatiedzīvotāji, pilsoņi. Latvijas Radio žurnālists tiešraidē man uzdeva jautājumu, kas ir vainojams, kas ir atbildīgs? Var jau atrast vainīgo un atbildīgo, kurš apzadzis vientuļas viensētas šķūnīti, bet ne jau šajā gadījumā.
Ja zinātu labāko risinājumu, es,
iespējams, nerunātu par to visu
radio, bet jau sēdētu Oslo un saņemtu Nobela prēmiju. Domāju,
liels mulsums ir iestājies arī daudziem Eiropas līderiem, kuŗus šī
smagā krize pārsteigusi nesagatavotus, kuŗiem polītiski jālavierē
un jāskaidro saviem iedzīvotājiem. Tas nebūt nav nedz viegli,
nedz vienkārši. Pie varas durvīm
klauvē popūlistiski spēki, kas lietu
kārtību redz tikai divās krāsās –
melnā un baltā. Tā dažkārt ir valoda, kas vieglāk saprotama daļai
vēlētāju, jo piedāvā bezmaksas
ilūzijas par gaišo nākotni, jo stāsta
par ļauno un aptaukojušos Briseli, kas vainīga pie visām likstām,
nelaimēm, arī par bezmiega stundām pilnmēness naktīs.
(Turpinājums 15. lpp.)
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(Turpināts no 14. lpp.)
Eiropas Parlamenta deputāts
Krišjānis Kariņš pēc traģēdijas
raksta:
Netrūkst balsu, kuŗas cenšas sakāpināt emocijas pret musulmaņiem un imigrantiem kā kopumu. Šie cilvēki atbild uz barbarismu ar naidu. Tie ir tie, kuri uzstāj,
ka valstīm ir stingrāk jākontrolē
savas robežas, pēc vajadzības
vai izdevības tās slēdzot. Doma ir
vienkārša ‒ ja neviens vairs neiekļūs valstī, terrorisms izzudīs.
Diemžēl Briseles traģēdija mums
atgādina, ka arī Eiropā dzimušie
pilsoņi ir spējīgi radikālizēties un
no ierindas huliganiem pārtapt
par terroristiem. Arī slēgtas Beļģijas robežas nebūtu Briseli pasargājušas no šiem terroristiem.
Pirms vairākiem gadiem, kad
Eiropas Savienība kā organizācija saņēma Nobela Miera prēmiju, elektroniskā tīmekļa sarunu čalotavās vai drazotavās tika
izteiktas gan nievas, gan pausta
neizpratne. Jā, bija pašsaprotama
tāda vērtība kā miers. Jā, likās
pavisam vienkārši ceļot pa Eiropas kontinentu ar atvērtām robežām un iepriekšējā dienas vakarā ar dažiem klikšķiem internetā, nopērkot pēdējā brīža avio
piedāvājumu. Varēja vien gausties, ka Brisele dod pārāk mazas
naudas ceļu remontiem, lauksaimnieki varēja ar dārgiem trak-
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“Sibirijas
bērni
1941/
Brisele, es tevi mīlu… trimdas bērni 1944”
Fonds “Sibirijas bērni” izsludina
sacerējumu konkursu skolēniem

toriem atbraukt uz Luksemburgas laukumu un ar piena strūklām skalot un apmazgāt Eiropas
Parlamenta logus. Eiropa bija iegrimusi savas labklājības celšanā.
Mazliet novārtā bija atstāti drošības un aizsardzības jautājumi.
Un bija uzaugušas arī vairākas
paaudzes, kas nebija piedzīvojušas šausminošos kaŗus un Eiropas degšanu un spridzināšanu vardarbīgi nežēlīgās liesmās. Miers
bija tāpat kā dienišķais maizes
rieciens ik rītu pie brokastu kafijas.
Atskatoties Eiropas vēsturē,
viss nebūt nav bijis tik vienkārši…
Pēc gadsimtiem ilgiem kaŗiem,
pēc Eiropas noasiņošanas divos
pasaules kaŗos sešu valstu līdeŗi

sanāca kopā, lai apvienotos savienībā, kuŗas primārais mērķis
bija nodrošināt mieru un ekonomisko uzplaukumu mūsu kontinentā. Lūkojoties uz šo vēsturisko lēmumu, Eiropas Savienības stāsts savā ziņā līdzinās pasakai. Protams, ar veiksmēm un
neveiksmēm, ar grūtībām un šo
grūtību pārvarēšanu.
Tagad atkal ir laiks atgriezties
pie šīs vēstures sākuma posma, jo
drošība ir kļuvusi tik trausla, tik
neprognozējama. Nav vairs nepieciešams sacelties valstij pret valsti, armijai pret armiju. Šādi terrora briesmu darbi izmaksā lētāk,
tiek izārdīta cilvēku ikdiena ātri,
nežēlīgi un traģiski. Skaudri.

Ne tālumā, bet tuvumā

Negribu situāciju drāmatizēt.
Kādreiz šķita, ka terrorisms notiek kaut kur tālu Tuvajos Austrumos, kaut kur Amerikā, un tas
jau mūs neskar… Silti ieritinoties
dīvānā, to varēja un var redzēt
tālrādēs un dzirdēt tāldzirdēs.
Tagad dzirdu par savu somu kollēgu Tainu, kuŗa Briseles – Parīzes
ātrvilcienā gandrīz piedzīvoja
apšaudes. Dzirdu par Raimondu,
kurš taksometra kavēšanās dēļ
nenokļuva lidostā laikus un paglābās no traģiskiem notikumiem. Dzirdu par Žanetu, kuŗa
darbā ieradās ar to pašu metro.
Tikai 15 minūtes ātrāk. Ir ļoti
daudz un dažādi stāsti, cik tālu
un tuvu un katrs ir bijis no šiem
notikumiem. Uz nogrimušā kuģa Titāniks bija gan jauni, gan
gados vecāki buržuāzijas cilvēki.
Bagāti un ne tik bagāti, bet izglābās, kam pavīdēja veiksme.
Iezīmējot šodienas baiso terroris-

Izsludinot šo konkursu, vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par
1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuŗas rezultātā cieta
15 425 Latvijas iedzīvotāji, un
par 1944. gadu, kad atkārtotas
deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā 200
tūkstoši Latvijas pilsoņu devās
bēgļu gaitās uz Rietumiem.
Vēlamies mudināt skolēnus
izzināt mūsu valsts un savas
ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības izjūtu Latvijai.
Mēs rēgulāri braucam uz
skolām, rādām filmas par vēsturi un stāstām par ekspedīcijām uz Sibiriju. Daudziem
skolēniem ģimenē ir gan Sibirijas, gan trimdas stāsti. Latvijā plaši izrādīta filma “Dieva
putniņi”. Katru gadu organizējam sacerējumu konkursu,
kuŗā piedalās bērni no Latvijas, un esam pārliecinājušies,
ka bērni izprot saistību starp
mu, pasargāts nav neviens, neviena valsts. Jācer, ka pasargās veiksme un vēl labākajā gadījumā
drošības dienesti, kas laikus jau
būs novērsuši iespējamos draudus.
Reizēm Brisele mani ir kaitinājusi ar lēno internetu, dažādām
sarežģītām ikdienas birokrātiskām procedūrām, auto sastrēgumiem pilsētas ielās. Visas šīs
negausības liek arī novērtēt, ka
Latvijā daudzas jomas ir labāk
sakārtotas, lai gan cilvēku neapmierinātība un reakcijas par valstī notiekošajiem polītiskajiem
un ekonomikas procesiem ne
vienmēr ir glaimojošas. Raugoties uz Latviju no attāluma, aina
ir pavisam citādāka.
Briselei ir savs šarms jeb īpašie
vaibsti, ir bezgala daudz lietu un
vietu, kas ik pa laikam pārsteidz
un liek ieraudzīt Eiropas metropoli no pavisam cita skatpunkta.
Ne jau tikai beļģu alus un izsmalcinātā šokolāde, kas saldumu
speciālistu rokās ir gastronomiski notamborēta gluži kā skaista
Briseles mežģīne un karaliski
iederas pie trauslas porcelāna
kafijas tases. Arī brīvības gaisotne

1941. gada izsūtīšanu un 1944.
gada bēgļu gaitām. Šogad vēlamies iesaistīt konkursā arī
ārpus Latvijas dzīvojošos bērnus un jauniešus.
Darbus vērtēs trīs vecuma
grupās. Pirmās vietas ieguvēji
saņems 100 eiro balvu, otrās
un trešās vietas ieguvēji – 50
eiro. Konkursa žūrijas darbā
piedalīsies Pauls Raudseps,
Valdis Bērziņš, Ligita Kovtuna,
Ina Druviete, Rasma Kārkliņa,
Liveta Sprūde un Kaspars Pūce. Konkursa labāko darbu autoru apbalvošana notiks 14.
jūnija konferences laikā Rīgā.
Sacerējumi jāiesūta līdz š.g.
23. maijam uz e-pasta adresi
sibirijasberni@gmail.com
Sacerējumu konkursa nolikumu meklējiet www.sibirijasberni.lv
Dzintra Geka, režisore,
fonda “Sibirijas bērni” vadītāja

un dažādu kultūru miermīlīga
sadzīvošana līdz šim. Un es joprojām došos pie sava arābu zobārsta, kurš vienmēr man atradīs
laiku un būs painteresējies par
iekšpolītisko situāciju Latvijā un
pajautās, kādas jaunajam premjerministram ir svešvalodu zināšanas. Joprojām ik svētdienu došos uz Dienvidstacijas tirgu, kur
augļu, ziedu, sieru klāsts ir visplašākajā izvēlē, turklāt daudz
lētāk nekā smalkajos lielveikalos.
Pirkšu dārzeņus no musulmaņu
tirgotāja, kurš naudu vienmēr
izdod cents centā un par labu
pirkumu piešķirs arī kādu papildus velti. Negribas savu apkārtējo
pasauli, cilvēkus ieraudzīt tikai
toņos, kas tiek tiražēti dažādos
sociālajos tīklos. Šāds iekšējais
protests ir daudziem Briseles iedzīvotājiem. Sestdien Luīzes avēnija – galvenā iepirkšanās un
restorānu artērija – atkal bija
ļaužu pilna. Ir jādzīvo tālāk…
Šajās dienās, kad pilsēta piedzīvo tik daudz skumju stāstu,
gribas to samīļot, apskaut un
vienkārši atzīties – Brisele, es tevi
tomēr ļoti mīlu!
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Labo vārdu pasts Madonai!

SARMĪTE RADIŅA

Laikā, kad putni atgriežas mājās, mājās varētu atgriezties arī
mūsu domas un labie vārdi Madonai. Vienalga, cik tuvu vai tālu
šobrīd dzīve vai darbs Tevi ir aizvedis, aicinām aizdomāties, ka ir
tāda vieta uz pasaules, kas Tev nozīmē mazliet vairāk par ikdienas
steigu, darba rūpēm, vienkāršu
valodošanu.
Varbūt Madona ir vieta, kur esi
dzimis vai pavadījis savas bērnības brīvdienas? Te esi mācījies,
strādājis? Varbūt vieta, kur saticis savu mīlestību? Varbūt te esi
viesojies, bijis koncertu, svētku
dalībnieks? Varbūt kāds pavisam
neparasts mirklis Tev piedzīvots
un Tevi uzrunājis tieši mūsu pil-

sētā? Varbūt esi tepat, tikai Tev
nav bijis laika, iespējas vai uzdrīkstēšanās pateikt savai pilsētai
ko labu?
Madonas novada bibliotēkas
darbinieki aicina Tevi aprīlī iesaistīties labo vārdu pastā Madonai. Savu vēstījumu: vēlējumu, atmiņu mirkli vai dzejoli pilsētai
vari sūtīt uz adresi: Madonas novadā, Madonā, Skolas ielā 12 vai
uz e pastu: esip@madona.lv, vai
arī rakstot Madonas novada bibliotēkai sociālajos tīklos draugiem.lv un facebook.lv – ar norādi
“Labo vārdu pasts Madonai”.
Mūsu labie vārdi būs velte pilsētai svētkos – Madonai šogad 90!
Tie tiks apkopoti Madonas nova-

da bibliotēkas novadpētniecības
krājumā, informējam, ka teksti
vai tekstu fragmenti var tikt izmantoti arī publicitātes nolūkos,
jo pamazām top grāmata “Pieskārieni Madonas pusei”. Lūgums
norādīt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu (piemēram, Latvija, Madona vai Anglija, Londona, ne
sīkāk).
Kontaktpersonas telefons, adrese: Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa, adrese:
Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV–4801,
Tālr..: +371 64821050,
mob. tālr.: +371 28674251,
e-pasts: aperire@inbox.lv.

Saieta laukums Madonā

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījusi DAIGA KALNS (ASV)
1

2

3

4

5

6

7

8

9
11

10

12

13

14

15

16

18

17

19

20

21

22

23
25

26

27

24

28

29

30
32

31
33

34

35

Līmeniski. 1. Sievietes vārds
(jūn.) . 3. Ovāls metalla pūšamais
instruments. 6. Gaujas pieteka.
9. Rāms; kluss. 10. Apdzīvota vieta Salacgrīvas novada Liepupes
pagastā. 11. Latviešu sportists,
1968. gada Mehiko Olimpisko
spēļu dalībnieks. 13. Atbrīvot no
darba. 18. Strāvas stipruma mērvienība. 19. Aptvert, skaut. 20.
Maizes šķēle, rika. 21. Netikt
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līdzi. 22. Tērpu demonstrētāja.
23. Šķībs, līks. 25. Varavīksnes
krāsainais sadalījums. 31. Tādā
pašā garā. 32. Tikvien. 33. Rožu
dzimtas augs ar melnām ogām.
34. Sīknauda kādā Baltijas valstī.
35. Posmi vairākās sporta spēlēs.
36. Zelt, kuplot.
Stateniski. 1. Liela pilsēta Lielbritanijā. 2. Galvenā artērija. 4.
Drāzt zīmuli. 5. Dialogs, valodas.

6. Uzraugs (novec.). 7. Sens latviešu instruments. 8. Būt kāda
pusē, aizlikt vārdu (par kādu).
12. Kontūra; siluets. 13. Viengadīgas rudens puķes. 14. Plēvspārņu dzimtas kukainis. 15. Sataisīt, saremontēt. 16. Ekonomisks, krājīgs. 17. Paklājs. 20.
Nomierināties, apklust. 24. Sametināt, sašūt. 26. Žņaudzējčūska. 27. Polītiski radikāls. 28.
Grimt aiz apvāršņa, laisties rietā.
29. Degt, svilt. 30. Vīle, grope.
Krustvārdu mīklas (Nr. 14)
atminējums
Līmeniski. 7. Sētnieki. 8. Minarets. 10. Kalpot. 11. Apogs. 13.
Efekts. 14. Aula, 15. Siet. 16.
Atvars. 18. Stakle. 20. Skara. 23.
Osis. 25. Pūre. 27. Piepe. 28.
Maltuve. 29. Eross. 30. Valka. 33.
Kravate. 34. Otava. 36. Suka. 37.
Sāgo. 38. Aitas. 40. Atmata. 43.
Asdiks. 45. Soja. 47. Atis. 48.
Triekt. 49. Alibi. 50. Lemūri. 51.
„Spartaks”. 52. Kempings.
Stateniski. 1. Stipra. 2. Lietas.
3. Liepa. 4. Smogs. 5. Balets. 6.
Tereka. 7. Starteri. 9. Satelīts. 11.
Alts. 12. Sika. 17. Rase. 19. Tore.
21. Kalgari. 22. Raudava. 23.
Opaks. 24. Smaka. 25. Peles. 26.
Erato. 31. Austeres. 32. Aust. 34.
Ogas. 35. Valkīras. 38. “Aija”. 39.
Seti. 41. Alejas. 42. Astats. 43.
Aslape. 44. Domino. 46. Alise.
47. Abaks.

Daugavpili 5. aprīlī pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja pedagogi no 8 valstīm, jo ES programmā Erasmus+ tiek īstenots kopīgs projekts “Citāda mācīšanās: izmantojot modernās technoloģijas”. Tā laikā notiek izglītojošas meistarklases, darbs ar skolēniem,
ekskursijas un citas radošas aktīvitātes.
Jelgavas pilī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, notika biedrības “Latvijas jauno zemnieku klubs” 25 gadu jubilejas salidojums.
Kopā sanāca bijušie un esošie kluba dalībnieki, kas dalījās pieredzē,
kā arī tika sveikti aktīvākie un kājas izlocīja ballē.
Kuldīgas novada domes aģentūras “Kuldīgas kultūras centrs”
rīkotais pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā” atzīts par labāko reģionālo
sarīkojumu nesen Ventspilī notikušajā 2. Latvijas pasākumu forumā.
“Dzīres Kuldīgā” tiek rīkotas kopš 1996. gada, bet šovasar būs no 14.
līdz 17. jūlijam.
Jaunmoku pilī aprīļa sākumā jau otro reizi notika medību nozares
nozīmīgākais notikums ‒ “Gada balvas medniecībā 2015” pasniegšana. Klātesošos uzrunāja eksprezidents G. Ulmanis, un balvas pasniedza Latvijas Vides un reģionālās attīstības ministrs K. Gerhards,
Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors A. Ozols, Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdis Jānis Baumanis, žurnāla “Medības. Makšķerēšana. Daba” galvenais redaktors Didzis Pakalns un Latvijas mednieku asociācijas valdes loceklis A. Felts.
Kuldīgu 6. aprīlī apmeklēja kino un teātŗa režisors Varis Brasla
ar savu radošo komandu, lai pārrunātu nacionālās pilnmetrāžas
ģimenes spēlfilmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” uzņemšanas norisi Kurzemē. Topošā filma iekļauta Nacionālā Kino centra
programmā “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Režisors V. Brasla
līdz šim veidojis pazīstamas ģimenes filmas “Emīla nedarbi”, “Ziemassvētku jampadracis”, “Ūdensbumba resnajam runcim” un citas,
kuŗas filmētas arī Kuldīgā.
Ventspils novada domes deputāti nolēmuši palielināt pabalstu
par ģimenē dzimušo trešo (līdz 300 eiro), ceturto (400), piekto un
katru nākamo bērniņu (500). Tāpat tiks nodrošināta bezmaksas
ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs un brīvpusdienas skolā.
2015. gadā novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 85 jaundzimušie, kuŗu vecāki saņem arī pašvaldības dāvināto sudraba karotīti ar
novada simboliku.
Jelgavā un tās apkārtnē notika Putnu dienas, ar bezmaksas
putnu vērošanu no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa un
ekskursiju ar autobusu uz Dabas parku “Svētes paliene”, kas atrodas
Līvbērzes un Valgundes pagastos. Pavasaros applūstošās Svētes palieņu pļavas kļūst par lielāko pavasara migrējošo ūdensputnu atpūtas
un barošanās vietu. Radošajā darbnīcā bija iespēja pagatavot arī
putnu būrīti.
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolai – 90 gadu. Aprīlis ir
pasludināts par jubilejas mēnesi, kad tiek organizētas izstādes ne
tikai skolā, bet arī Liepājas mūzejā un Latviešu biedrības namā.
Svinību kulminācija būs 22. un 23. aprīlī. Tad notiks dažādas diskusijas un meistarklases ar Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas radošās izcilības balvas “Zelta Griezums” ieguvējiem. 23. aprīlī
būs atvērtā durvju diena skolā un 90 gadu jubilejai veltīts salidojums, kas norisināsies Liepājas Latviešu biedrības namā.
Rēzeknes Zaļās sinagogas koka architektūras mantojuma centrs
izsludinājis fotokonkursu “Durvis uz Latgales koka mantojuma pasauli”. Tā galvenais mērķis ir Latgales koka architektūras mantojuma
populārizēšana, kā arī sabiedrības un atbildīgo organizāciju iesaistīšana tā saglabāšanā. Fotografijas elektroniski gaidīs līdz 11. maijam. Ar darbiem būs iespēja iepazīties un nobalsot Facebook Zaļās
sinagogas lapā. Fotokonkurss ar apbalvošanas ceremoniju beigsies
21. maijā Mūzeju naktī.
Daugavpils universitātē 14. un 15. aprīlī notiks 58. starptautiskā zinātniskā konference. Tās mērķis ir uzsvērt augstākās izglītības nozīmi un zinātniski inovatīvo risinājumu pieaugošo lomu
mūsdienās. Lai arī veicinātu sadarbību ar Latvijas, ES un citu valstu
augstskolām un pētnieciskajiem centriem humanitārajās, dabaszinātnes, mākslas, tiesību un citās jomās.
Daugavpilī ‒ ekskursija pa pilsētu ar tramvaju. To grupām piedāvā AS “Daugavpils satiksme”. Rīgas vagonu rūpnīcā 1987. gadā
ražotā vagonā iekārtota ekspozīcija par tramvaja kustības vēsturi
Daugavpilī. Tūristiem pa sliežu ceļiem iespēja iepazīt pilsētas ievērojamākās vietas ‒ Daugavpils universitāti, Vienības namu un Daugavpils teātri, Baznīcu kalnu ar Mārtiņa Lutera katedrāli, Dievmātes
Romas katoļu baznīcu un citiem dievnamiem. Informācija pa tālruni: 654 33632.
Valmieras kinoteātrī “Gaisma” no 18. līdz 21. aprīlim vienā
seansā būs skatāmas divas dokumentālās filmas par leģendārās
Skulmju dzimtas pārstāvēm. Filmā “Avangarda amazone” ir stāsts
par pirmās latviešu tēlnieces Martas Skulmes dzīvi un radošo
darbību 20. gs. otrajā pusē. Savukārt filma “Džemma” atklāj mākslinieci Džemmu Skulmi kā inteliģentu sievieti, kuŗa pazaudējusi
savu stipro balstu – gleznotāju un mākslas teorētiķi Ojāru Ābolu,
gleznotāju un māti. 18. aprīlī paredzēta tikšanās ar filmu režisori
Laimu Žurginu.
Latvijā 23. aprīlī norisināsies Lielā talka “Latvijai būt zaļai!”.
Ar mērķi, lai Latvija 2018. gadā, valsts simtgadē, būtu zaļākā
valsts pasaulē. Lielā talka notiks pilsētās, novados un pagastos, tādēļ
katrs var izvēlēties savai dzīvesvietai tuvāko talkošanas vietu, kuŗas
var uzzināt tīmekļa vietnē talkas.lv.
Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA
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Kā Milvoku latvieši "groza" naudu
Viskonsinas latviešu kreditsabiedrība (VLK) sasauca
2016. g. 6. martā Milvoku
Latviešu namā savu biedru
pilnsapulci, lai atskatītos uz
vēl vienu sekmīgi aizvadītu
gadu un raudzītos uz cerīgu
nākotni.
Priekšnieks Jānis Stāks savā
runā kavējās pie statistikas,
pasvītrojot, cik VLK ir īpatna;
gan ar to, ka tā vēl darbojas,
jo pagājušos 55 gados no 905
Viskonsinas kreditsabiedrībām vairs tikai 150 pastāv.

Gan ar to, ka 92% no VLK
ienākumiem ir no aizdevumiem; tāpat ar to, ka 20%
VLK peļņas atgriežas biedriem. Abi beidzamie fakti
visskaidrāk demonstrē, kā
biedri palīdz biedriem.
J. Stāks VLK darbību raksturo kā trīskāju ķeblīti. Viena
kāja ir noguldījumi, otra –
aizdevumi un trešā– sabiedrība. Lai būtu stabilitāte, visas
trīs nepieciešamas. Viņš mudināja biedrus turpināt “balsot” par kreditsabiedrību:

noguldot naudu, lai būtu līdzekļi; aizņemoties, lai būtu
peļņa, un nākot talkā kā ar
savu laiku, tā ar spējām.
Kasiere S. Medne savu
pārskatu bija izdalījusi klātesošajiem. Viņa to papildināja, ziņojot, ka VLK turpina
atbalstīt latviešu sabiedrību
ar ziedojumiem latviešu
izglītībai, kultūrai un organizācijām. Viņa atgādināja,
ka, iepriekš sazinoties, pastāv
iespēja ārpus darba stundām
kārtot dažādus naudas darī-

jumus.
Pēc G. Lauzuma kreditkomitejas un E. Erkmaņa
revīzijas ziņojumiem, ar aklamāciju pārvēlēja valdes
locekļus: Jāni Stāku un Ēviju
Haydin. Priekšnieks pasniedza ziedus un pateicās Ārim
Peniķim par 29 gadu uzticīgu kalpošanu revīzijas komisijā. Viņš apsveica jauno
rev. kom. locekli Mary
Strautmann.
Šogad laimesti krita Brian
Haydin, Ērikai Blijai, Laurai

Beldavai, Līgai Strykowski un
Veltai Vizulei.
Sigrīda Stāka bija pušķojusi
galdus ar margrietiņām. Cepeti ar piedevām bija gatavojis pavārs Andris Antons.
Dzērienus veiksmīgi maisīja
un glāzes pildīja E. Petrovskis
un G. Vilciņš. Par saldo
ēdienu bija gādājuši valdes
un komitejas locekļi.
Apciemojiet mūs virtuālā
pasaulē: wislat.com

O. Kalpaka skolas bijušie skolnieki un absolventi laipni lūgti
piedalīties skolas 65. jubilejas
izlaidumā!
ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183 St.
Bronksa NY).
17. aprīlī 10:30 dievk. Sekos
Pavasaŗa sarīkojums. Viesmīlības nozares profesionāles Latvijā Brigitas Puriņas priekšlasījums „Nacionālo ēdienu
rašanās un latviešu tradicionālie ēdieni’’. Pusdienas, kafija
un izloze. Laipni ielūdz Salas
novada dāmu komiteja!
Jonkeru bazn. telpās (254 Valentine Ln, Yonkers)
23. aprīlī 15:00 „Pasaulē sevi
meklējot” – pirmais no sešiem

Ņujorkas dr. nometnes 60. jubilejas pasākumiem. Dialogs/
saruna par Ņujorkas dr. un Elles
Ķēķa ietekmi uz Ņujorkas latv.
sabiedrību no 3 paaudžu
skatījuma. Priekšlasījumi, kompozicija, vakariņas. Ieeja $20.
Lūdzam iepriekš pieteikties:
Nometne60@gmail.com
PRIEDAINE (NJ)
17. aprīlī 14:00 Ērika Raistera piemiņas fonda Pavasaŗa
sarīkojums. Programmā: ERPF
balvas pasniegšana dzejniecei,
māksliniecei, publicistei Sarmai Muižniecei Liepiņai, laureātes daiļdarbu lasījumi un
dzejnieces Maijas Meirānes
(Šleseres) stāstījums par laureāti.
(Turpinājums 18. lpp.)

VP

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Latviešu Trimdas draudzes
nams (58 Irving St, Brookline
MA 02445).
17. aprīlī 13:00 Latviskā Mantojuma fonda un Jaunanglijas
Baltiešu apvien. rīkots koncerts.
Piedalās flautiste Ilona Kudiņa,

čellists Juris Ķeniņš, Maxim
Labureski – klavieres, mecosoprāns Danute Mileika. Būs
izstādītas Paul Adams gleznas.
Ieeja $20, skolniekiem bez
maksas.
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia

PĒRK
Uzņēmums par augstām cenām pērk meža un zemes īpašumus, izskatīsim visus piedāvājumus.
Tālr.: + 371 25637120

Tālr: 973-746-3075

Ave, Lakewood, CO 80226),
tālr.: 303-986-5337 vai 303-9138081. Piektdienās 19:00 tiekas
latviešu deju grupa, 20:30 notiek
koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība (531 N 7th St, Philadelphia PA 19123).
3. maijā 11:00 pensionāru kopas saiets. Programmā valdes
ziņojumi, nākotnes darbība un
pārrunas par notikumiem. Dzimumdienu svinēšana pie kafijas
galda.
MILVOKI (WI)
Milwaukee Latvian House (8845
W Lynx Ave, Milwaukee WI).
7. maijā 10:30 Milvoku latviešu skolai 65 gadi! Visi Pulkv.
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SARĪKOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Jāņa Grigalinoviča-Lejas veidota videoizrāde par Lielās Mūzikas balvas pasniegšanas ceremoniju Latvijā ar epizodi par
Lielās balvas saņēmējas ņujorkietes Daces Aperānes godināšanu.
Cienasts, loterija. Vēlamais
ieejas zied.,sākot ar $20.
SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center (6415
State St, Saginaw MI).
16. aprīlī 17:00 Saginavas
Latviešu kluba gadskārtējais
Pavasaŗa sarīkojums ar Trejpilsētu ansambļa koncertu.
Lūdzam visiem apmeklētājiem
pieteikties līdz 6. aprīlim! Ieejas
zied. pie kases $ 45, bet, samaksājot iepriekš līdz 6. aprīlim, –
$40. Čekus, lūdzu, rakstīt uz
„Latvian Club of Saginaw”.
Pieteikties: Rita Martinsons,
3746 Chilton Dr, Saginaw MI
48603, tālr.: 989-792-9716,
e-pasts: DainisRita@aol.com;
vai Jānis Skābardis, 3630 E Curtis Rd, Birch Run, Saginaw MI
48415, tālr.: 989-777-1607.
SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710
3rd Ave NE, Seattle WA 98125),
www.seattlelatviancenter.com
21. - 24. aprīlī Lietoto mantu
tirgus. Ceturtd. un piektd. 9:30
– 19:00; sestd. 9:30 – 17:00;
svētd. 12:00 – 16:00.
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.: 727851-9414.
19. aprīlī 13:00 videoizrāde –
Latvijas Gāzes Gada balva
operai 2014. Balvas pasniegšanas ceremonija un laureātu
koncerts. Kafija un cepumi.
Ieejas zied., sākot ar $3. Visi
laipni aicināti!
5. maijā 10:00 Biedrības valdes sēde.
10. maijā 13:00 videoizrāde
– Marisa Jansona atvadu koncerts no Karaliskā Concertgebow orķestŗa Amsterdamā,
kuŗā piedalās pasaules operzvaigzne amerikāņu baritons
Tomass Hempsons. Kafija un
cepumi. Ieejas zied., sākot ar $3.
Visi laipni aicināti!
23. jūnijā 16:00 paredzēta līgošana, alus dzeršana un mielošanās ar Līgo vakara labumiem.
Būs arī Jāņu siera nogaršošana
un konkurss par izcilāko sieru.
Līgotājiem jāņem līdzi groziņi,
pildīti ar gardumiem. Jāņabērnus sagaidīs Biedrības saimniece Mārīte, un par svētku alu
gādās saimniec.vad. Ivars. Visi,
kam patīk līgošana un vasaras
saulgriežu svinēšana pulciņā,
mīļi gaidīti! Ieejas zied., sākot
ar $5.
PAZIŅOJUMS – Latvian American Shipping Line sūtījumus
uz Latviju pieņems 30. aprīlī
13:30-15:00. Tad arī tiks pieņemtas grāmatu kastes. Sūtījumi Latvijā nonāks jūnija
sākumā. Klientus, 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 973744-6565.
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. 8. maijā 11:00
dievk. Ģimenes dienas pankūku
brokastis.
• Čikāgas latv.ev.lut.Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.com/Čikāgas-Ciānasdraudze-255043897965234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc. Dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr. birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
Īpašie dievk.: 17. aprīlī dievk.
Kafijas galds ar jubilāru godināšanu. 24. aprīlī skautu un
gaidu vadīts Sv. Juŗa dienas
dievk. Kafijas galds.
• 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.
23. aprīlī 11:00 Bībeles stunda.
24. aprīlī dievk. ar dievg.
• 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
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447-9050. Dievkalpojumu laiks
14:00. Pēc dievk. visi lūgti pie
kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927
Riverside Ave, Los Angeles CA
90039). 17. aprīlī 11:00 dievk.
Māc. Aivars Ozoliņš.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Katru svētdienu 11:00
dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs
Dr. Jānis Keggi, dr. sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
• 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. 17. aprīlī
dievk. un 13:00 Losandželosas
vīru koŗa koncerts. 24. aprīlī

dievk. ar Sv. vak. Lasīšanas pulciņa satikšanās – pārrunas par
grāmatu ’’Portrait of a Marriage’’. 1. maijā Laju vadīts dievk.
8. maijā dievk. ar Sv. vak.
Dievk. Vilmingtonā 15:00 Good
Shepherd bazn.(1530 Foulk Rd,
Rt 261) dievk. Kafijas galds. 15.
maijā dievk. Skolas gada noslēgums-pusdienas. 22. maijā
dievk. ar Sv. vak. 29. maijā
dievk. nenotiks. 5. jūnijā angļu
val. dievk. ar Sv. vak. 12. jūnijā
Tautas sēru dienas Ekumēniskais dievk. kopā ar Filadelfijas
latviešu baptistu draudzi.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: Māc. A.Graham. Pēc dievk.
kafijas galds. 17. aprīlī 10:00
dievk. angļu val. 20. aprīlī 11:00
Bībeles stunda ciemā „Latvija”.
24. aprīlī 10:00 dievk. ar dievg.
27. aprīlī 11:00 Bībeles stunda
Kalamazū bazn. 1. maijā 10:00
dievk. 6. maijā 11:00 lūgšanas
grupa bazn. lejas telpās. 8. maijā
10:00 Ģimenes dienas dievk. ar
dievg. Sekos programma ’’Es
savai māmiņai’’ un pusdienas
par labu māmiņām Zemgalē.
15. maijā 10:00 Vasarsvētku
dievk. ar dievg. 18. maijā 11:00
Bībeles stunda ciemā ’’Latvija’’.
22. maijā 10:00 Trīsvienības
svētku dievk. 25. maijā 11:00
Bībeles stunda Kalamazū bazn.
29. maijā dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu
dr. dievk. notiek svētdienās
14:30. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā.
• 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.: 570460-5375, e-pasts: silver11@ptd.
net un emer. māc. Dr. Arvīds
Ziedonis (529 Linden Place,
Cresco PA 18326-7248), tālr.:
570-629-6349, e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievkalpojumi notiek pirmajā
un ceturtajā svētdienā plkst.
10:00. Otrajā svētd. dievk. angļu
val. Pensionāru saiets katrā
otrajā ceturtdienā. 1. maijā Vidienas prāv. Ilze Larsen. Māc.
lekcijas: 18. maijā. Bībeles stunda: 20. aprīlī, 25. maijā.
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. 23.
aprīlī 11:00 dievk. ar dievg.
Māc. Dace Zušmane. Pilnsapulce.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve,
tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek katru svētdienu10:00.
• Mineapoles St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). 17.
aprīlī 10:00 dievk. ar Sv. vak.
Sadraudzība. 24. aprīlī 10:00
laju vadīts dievk., ko vadīs

Betsija un Benjamiņš Aļļes.
Sadraudzība. 26. aprīlī 19:00
Bībeles stunda bibliotēkas telpās. 30. aprīlī 11:00 – 15:00 Pavasaŗa tirdziņš. Ēdienu pārdos
12:00 – 14:00.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada
dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. Visi dievk. notiek 14:00.
Mācītāja vieta vakanta!
24. aprīlī dievk. Pilnsapulce.
8. maijā Ģimenes diena. 29.
maijā dievk., viesosies Dags
Demandts. 12. jūnijā aizvesto
piemiņas dienas dievk.
• Notikumi Tērvetē.
21. maijā 10:00 sezonas atklāšana. 4. jūnijā 10:00 nometnes talka. 25. jūnijā – Jāņi.
• 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
17. aprīlī dievk. nenotiek.
24. aprīlī 13:30 Īstbransvikā
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).
Īstoranža Holy Trinity Church
(153 Glenwood Ave, East
Orange NJ ).
17. aprīlī 10:00 Jonkeru bazn.
dievk. Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk. Māc.
Saliņš. Dāmu kom. Pavasaŗa
sarīkojums.
23. aprīlī 15:00 Jonkeru bazn.
pirmais nometnes 60 gadu
jubilejas notikums – „Pasaulē
sevi meklējot”. Piedalās draudzes un „Elles Ķēķa” veidotāji,
viesi – dzejnieks Kārlis Vērdiņš
un vēsturniece Elga Zālīte.
24. aprīlī 10:00 Jonkeru bazn.
dievk. ar dievg. Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. dievk. ar
dievg. Māc. Saliņš.
13:30 St. Andrew bazn. dievk.
Māc. Saivars. Novada sēde.
• Ročesteras latv. ev. lut.
Krusta dr.: (1900 Westfall Rd,
Rochester NY). Diakone Linda
Sniedze Taggart. 24. aprīlī 14:00
dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Māc. Roberts Franklins. Dr.
sekretāre Vija Arins, e-pasts:
vijaarins@yahoo.com
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievkalpojumi notiek 12:00.
14. maijā 12:00 dievk. Draudzes
sapulce un kafijas galds. 4. jūnijā 12:00 Tautas sēru dievk. ar
dievg. Kafijas galds.
• 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.: 206-6749600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 17. aprīlī dievk. ar
dievg. 24. aprīlī dievk.
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). 17. aprīlī 14:00 dievk.,
dz. grām.
• 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.: 727-367-6001. Katrs
pirmās svētdienas dievk. notiks Biedrības namā plkst. 14:00.
17. aprīlī dievk. baznīcā ar dr.
darbinieku svētīšanu. 24. aprīlī
Bībeles stunda. 1. maijā dievk.
Biedrības namā. 8. maijā Ģimenes dienas svētbrīdis Biedrības namā ar pašu nestām brokastīm.
• 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,: 905-477-7042, e-pasts:
aigaide@yahoo.com. Diakone
Aina Avotiņa, tālr.: 416-920-8491,
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr.
pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905338-5613, 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.: 703264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 11:00
dievkalpojums. Kafijas galds.
Grāmatu galds.
16. aprīlī – Losandželosas
vīru koŗa koncerts. Rīko LOV.
17. aprīlī Kārtējā skolas diena.
Dievk. 24. aprīlī 11:00 – 16:00
Atvērto durvju diena. Info: dclatviesuskola@gmail.com 11:00
Svētbrīdis dievnamā angļu un
latviešu valodā. 28. aprīlī 19:30
Literārais vakars.
• Vilimantikas latv. ev. lut.
dr.: Ebenezer Lut. Church (96
Oak St, Willimantic, CT). dr.
pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860644-3268. 16.aprīlī 11:00 dievk.
Māc. Dace Zušmane. Draudzes
pilnsapulce.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – SVĒTDIENĀS!
Kārtējam avīzes numuram
ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.
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OJĀRS UPATNIEKS

Lansingas latviešu luterāņu draudzes loceklis aizmūžā

GUNDEGA OZOLA
Nesen Lansingas latviešu
draudze saņēma skumjas ziņas
no Latvijas, ka 2016. gada 17.
februārī Baldonē viens no
draudzes locekļiem Ojārs Upatnieks aizsaukts mūžībā un ticis
apglabāts viņa dzimtas kapos,
kur viņu izvadīja ar tautasdziesmām kokles pavadījumā.
Pagājušā gadsimteņa beigās
Ojārs ar sievu Mudīti Upatnieci pārcēlās uz Latviju un
apmetās Rīgā. Viņiem piepildījās jaunības sapnis atgriezties
brīvajā Latvijā.
Ojārs Upatnieks dzimis Rīgā,
Latvijā, 1931. gada 7. decembrī.
Viņa vecāki bija skolotāji, un
gimenē auga trīs bērni – meita
un divi dēli. Ojāra māte strādāja
izglītības ministrijā, sagatavojot eksāmenus Latvijas mērogā
skolēniem un studentiem Lat-

vijas valsts skolās, lai novērtētu
viņu izglītības līmeni. Otrā pasaules kaŗa laikā Upatnieku
ģimene uzsāka bēgļu gaitas un
nākamos gadus pavadīja Vācijas bēgļu nometnēs, kur Ojārs
gāja vidusskolā. 1951. gadā
Upatnieku ģimene devās uz
ASV. Darba dēļ viņu pirmā
dzīvesvieta ASV bija Toledo,
Ohaio, kur Ojārs Upatnieks
strādāja, lai uzturētu visu ģimeni; māti, māsu, brāli un pats
sevi. Tēvs bija aizturēts Vācijā
sliktas veselības dēļ. Ojārs turpināja arī studijas neklātienē
Starptautiskajā Korespondences skolā, kā arī Ņujorkas
Fotografijas institūtā. Bet, kad
Ojāra jaunākais brālis Juris
Upatnieks vēlējās studēt Mičiganas universitātē, ģimene pārcēlās uz dzīvi Anarboras pil-

sētā, Mičiganā. Ojārs un Juris
Upatnieki piedalījās Mičiganas
unversitātes latviešu pulciņā,
kur latviešu studentiem gāja
jautri. Profesors eng. Andrejs
Olte bija latviešu studentu pulciņa akadēmiskais padomdevējs. Studentu pulciņš rīkoja
pavasaŗa balles studentiem,
universitātes latviešu absolventiem un Anarboras tautiešiem.
Ojāram ballēs patika dejot. Mičiganas universitātes studentu
pulciņš piedalijās Internacionālā izstāde rudenī, kur studenti no ārzemēm rīkoja izstādi
ar tautiskiem apģērbiem, rotām
un rokdarbiem. Arī Mičigānas
universitātes latviešu pulcinš
piedalījās izstāde ar zaļām tautiskām keramikas vāzēm, krūzēm, svečtuŗiem un izšuvumiem. Latviešu studenti sēja

prievītes ap kaklu un piedalījās
deju konkursā, līdz ar citām
tautām dejojot savas tautasdejas. Latviešu studentu pulciņš
svinēja arī Latvijas Valsts svētkus
kopā ar Anarboras latviešiem.

Viņš filmēja arī mežonīgos apgabalus Mičiganas ziemeļos un
augšējā pussalā. Brienot pa
purviem un upēm, staigājot pa
kalniem, pa tumšiem mežiem
tālu no civilizācijas, kur var

Latviešu studentu sanāksmēs
tika dziedātas tautasdziesmas
Ojāra Upatnieka vadībā. Orājam
bija liels krājums latviešu tautasdziesmu grāmatu ar melodijām. Un viņam bija fenomenāla
spēja atminēt dziesmu vārdus
un melodijas. Latviešu studenti
lepni teica, ka viņi nāk no
dziedātāju tautas! Ojārs Upatnieks bija ALJA un ALA
biedrs.
1964. gadā Ojārs Upatnieks
pārcelās uz Īstlansingu, kur viņš
dabūja darbu televīzijā, pārraidot Public Broadcasting Service (PBS) programmas no
Mičiganas pavalsts universitātes. Viņš strādāja ar TV
aparātiem, lai pārraidītu interviju programmu “Meet the
Press”, kur žurnālists Tim Skubic
runāja ar Mičiganas pavalsts
polītiķiem un darbiniekiem, un
citiem ievērojamiem cilvēkiem
par aktuāliem notikumiem
Lansingā, Mičiganā un visā
ASV. Mičiganas pavalsts universitātes PBS televīzijā viņš filmēja
arī savas filmas. Strādājot pat
naktīs, Ojārs Upatnieks filmēja
darbiniekus slimnīcās, policijas
iecirkņos, ugundzēsējus un
naktssargus, kuŗi ir nomodā un
mūs apsargā, lai mēs mierīgi
varam gulēt visu gaŗo nakti.

atrast sarūsējušas dzelzsceļa
sliedes, pa kuŗām kādreiz izveda nocirstos kokus, kuŗus uzlādēja uz kuģiem, lai ar tiem
apgādātu Mičiganas pilsētas un
citas ASV pavalstis.
Ojārs Upatnieks bija Lansingas latviešu luterāņu draudzes
loceklis un tās sekretārs. Viņš
piedalījās pilnsapulcēs un padomes sēdēs, rakstīja protokolus un Lansingas latviešu luterāņu draudzes apkārtrakstus
par draudzē notiekošo, arī par
Lansingas latviešu dāmu rokdarbu vakariem un latviešu
literāro pulciņu.
1979. gadā Ojārs Upatnieks
salaulājas ar Mudīti Gertneri
Gotlandē. Atgriežoties ASV,
jaunlaulātais pāris dzīvoja Īstlansingas tuvumā. Kad Latvija
atguva savu suverenitāti, Upatnieku pāris nolēma repatriēties
uz Latviju, kur viņus vilka ilgas
pēc dzimtenes. Lansingas latviešu
draudzes locekļi vēl dzied tautasdziesmas, bet bez Ojāra Upatnieka tās vairs tik raiti neskan.
Lansingas latviešu luterāņu
draudze novēl Ojāram Upatniekam vieglas smiltis, izsaka
dziļu līdzjutību Mudītei Upatnieka kundzei ar ģimeni Latvijā
un Dr. fil. Jurim Upatniekam ar
ģimeni Anarborā, ASV.

Ar sērām pavadām mūžības ceļos mūsu ģimenes locekļus

LAILU GALIŅU,
dzim. FELDMANIS

Dzimusi 1933. gada 4. jūlijā Jelgavā,
mirusi 2016. gada 28. janvārī Sietlā

EDGARU KĀRLI GALIŅU

Dzimis 1962. gada 28. maijā Sietlā,
miris 2016. gada 25. janvārī Sietlā
Laila un Edgars izvadīti no Sietlas draudzes dievnama 2016. gada 27. februārī
Pateicībā par viņu mūžiem
PĒTERIS, MĀRIS UN JEAN
ĒRIKS, PAULS, MAIRA
MARGA, GIJA
IVARS UN NORA, SANDRA, ANITA
VALDIS UN SALLEE
ASTRA
AIVARS UN MAIJA
RASMA, JĀNIS, KRISTĪNE
JURIS UN IRENA, MARGITA, MARTA
ANASTĀSIJA, ANSIS, ALEKSANDRIS, ANNELĪ

,,, jūs neesat vieni,
mūsu mīlestība
iet jums līdz....

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

JURIS VIĻUMS
Dzimis 1928. gada 23. martā Rīgā,
miris 2016. gada 3. aprīlī Austrālijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA INGRIDA, BĒRNI JURIS JR., ULDIS
VALDIS UN BAIBA AR ĢIMENĒM AUSTRĀLIJĀ
MĀSA ILZE SILIŅA AR VĪRU ULDI UN BĒRNIEM UN VIŅU ĢIMENĒM AUSTRĀLIJĀ
MĀSA MAIJA ZĪLE AR BĒRNIEM UN VIŅU ĢIMENĒM AMERIKĀ
RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

EDĪTE LEITIS,
dzim. SILS
Dzimusi 1928. gada 22. janvārī Valmierā,
mirusi 2016. gada 2. martā Sacramento, CA
Katra diena ir kā puķe,
Kas vijas dzīves vainagā,
Puķes novīst, vainags izirst;
Mūžam paliek atmiņas.

Pieminam mūsu mīļo radinieci
ANITA, RŪTA, MAIJA
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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
Līdz olimpisko
Latvijas hokejisti
spēļu normatīvam
uzvar Dānijas
pietrūka piecu (!) vienību – 6:4 un 4:3
Gatavojoties pasaules meistarsekunžu sacīkstēm,
Latvijas hokeja izlase

Latvijas gaŗo distanču skrējēja
Anita Kažemāka Vīnes maratonā izcīnīja augsto 14. vietu. Viņai līdz olimpisko spēļu normatīvam pietrūka tikai piecu sekunžu.

Anita Kažemāka

Kažemāka maratona distanci
veica divās stundās, 45 minūtēs
un piecās sekundēs (2.45:05), bet
olimpiskais normatīvs ir divas
stundas un 45 minūtes. Sākotnēji
olimpiskais normatīvs bija divas
stundas un 42 minūtes, tomēr
pērn decembrī to par trim minūtēm pazemināja. “Cīņa ar vēju,
sevi un chronometru, bet ar to
mana cīņa par normatīvu uz Rio
nebeidzas,” sociālajos tīklos ierakstījusi Kažemāka. Uzvarētājas
Genemo Šuko no Etiopijas rezultāts ir 2.24:31. Vīriešu konkurencē no Latvijas pārstāvjiem labāko rezultātu sasniedza
Didzis Videmanis (3.24:53),
kopējā ieskaitē ierindojoties
942. vietā.
Hannoveres maratonā 43.
vietu izcīnīja Raimonds Buls,
kuŗš finišu sasniedza pēc divām
stundām, 50 minūtēm un 56
sekundēm.
***
Pasaules meistarsacīkstēs pusmaratonā Kārdifā Jānis Višķers
ierindojās 61. vietā, apsteidzot
40 sāncenšus – 1.07:34. Dāmu
konkurencē Ariana Hilborna,
kas vēlas pārstāvēt Latviju Rio
Olimpiskajās spēlēs, ja izpildīs
olimpisko normatīvu, ierindojās
67. vietā (90 dal.).

Svarcēlājai Kochai –
valsts rekords un
Eiropas bronza
Latvijas talantīgā svarcēlāja
Rebeka Kocha Norvēģijā ar
jaunu Latvijas rekordu izcīnīja
Eiropas meistarsacīkšu bronzas
medaļu, atsevišķi raušanā viņa
bija otrā, grūšanā – trešā, tiekot
pie mazās sudraba un bronzas
godalgas.

Rebeka Kocha

17 gadus vecā Kocha svara
katēgorijā līdz 53 kilogramiem
bija jaunākā sacensību dalībniece, raušanā pacēla 90, bet grūšanā pievarēja 108 kilogramu
stieni. Summā viņa tika pie 198
kilogramiem, visos veidos labojot valsts rekordus. Par uzvarētāju
kļuva moldāviete Kristina Iovu
– 210 kg (90+120).

aizvadīs astoņas pārbaudes spēles. Pirmajā šīs sezonas Euro
Hockey Challenge spēlē Olborgā
mūsu hokejisti ar rezultātu 6:4
(3:2, 1:2, 2:0) pārspēja dāņus. Pa
diviem vārtiem Latvijas komandas rindās guva Rodrigo Ābols
un Gints Meija, bet pa reizei
precīzi meta Gunārs Skvorcovs
un Vitālijs Pavlovs. Savā 32.
dzimšanas dienā Latvijas izlases
vārtus sargāja Ervīns Muštukovs, kuŗš pēc ceturtajiem zaudētajiem vārtiem tika nomainīts.
Viņa vietu ieņēma Jānis Kalniņš.
Otrajā spēlē Odenzē Latvijas
hokeja valstsvienība uzvarēja ar
4:3 (1:1, 1:2, 2:0). Uzvaras vārtus
četras minūtes līdz pamatlaika
beigām guva Oskars Cibuļskis,
kuŗam bija 28. dzimšanas diena.

Otrajā spēlē pret dāņiem
Rodrigo Ābols izcēlās ar vārtu
guvumu un rezultātīvu piespēli

Latvijas izlases labā divus vārtus guva Andris Džeriņš, ar precīzu metienu un rezultātīvu
piespēli izcēlās Rodrigo Ābols,
vieni vārti Oskara Cibuļska
kontā. Vārtsargs Jānis Kalniņš
atvairīja 20 no 23 pretinieku
dāņu metieniem. Par labāko
spēlētāju Latvijas izlases rindās
tika atzīts Kristaps Sotnieks.
Latvijas izlasei vēl būs pārbaudes spēles ar Baltkrievijas,
Vācijas un Šveices hokejistiem.

Jauns Latvijas
rekords, bet
ceļazīmei uz Rio
pietrūkst
Toronto notika Rio Olimpisko
spēļu kvalifikācijas sacensības
peldēšanā. Kādreizējā Kanadas
izlases peldētāja Kristīna Šteins
laboja Latvijas rekordu 100 m
distancē uz muguras, taču neizdevās izpildīt olimpiadas kvalifikācijas normatīvu. Šteins jau
priekšsacīkstēs laboja Latvijas
rekordu, kvalificējoties finālam
ar rezultātu viena minūte un 1,55
sekundes, kas bija astotais labākais rezultāts starp 53 dalībniecēm. Finālā Šteins sasniedza vēl
labāku rezultātu – viena minūte
un 1,05 sekundes, vēlreiz pārspējot Latvijas rekordu, taču ar
to šoreiz bija par maz olimpisko
spēļu kvalifikācijas normatīvam
– 1:00,25). Iepriekšējais Latvijas
rekords bija viena minūte un
02,21 sekunde, ko Šteins sasniedza marta vidū Austrumkanadas
atklātajās meistarsacīkstēs.
Šteins iekļauta starp Latvijas
izlases kandidātiem dalībai Ei-

Kristīna Šteins – otrā no kreisās

ropas meistarsacīkstēm, kas no
9. līdz 22. maijam notiks Londonā. Kanadas izlases sastāvā
Šteins piedalījās 2013. gada pasaules meistarsacīkstēs, ieņemot
32. vietu 100 m distancē uz muguras.

Caur adatas aci,
bet ar labu spēli

Aprīļa sākumā Rīga uzņēma
vienu no Eiropas volejbola
meistarsacīkšu kvalifikācijas
sacensību grupām U-19 ( 1998. g.
dzimušas) juniorēm. Pagājušajā
gadā līdzīgās sacensībās mūsu
meitenes bezcerīgi palika pēdējā
vietā. Tāpat arī Austrumeiropas
zonālajās spēlēs novembrī Tbilisi
aiz Krievijas, Gruzijas, Ukrainas,
Azerbaidžānas un Igaunijas.
Šogad komanda piedzīvoja lielas izmaiņas. Izlasē tika uzaicinātas divas tikko piecpadsmito
dzimšanas dienu nosvinējušās
meitenes ‒ Rīgas Volejbola skolas
treneŗa Andŗa Kļaviņa audzēkni
Irbi Andiki Lazdu un Normunda
Lūša trenēto Martu Kamēliju
Levinsku. Talkā nāca plūdmales
volejbola Eiropas čempione un
vieglatlēte Tīna Graudiņa, kā arī
treneŗa asistenta postenī olimpiskais čempions Pāvels Seļivanovs.
Pesimisti varēja atviegloti uzelpot, jo jau pirmajā sacensību
cīņā ar Azerbaidžānas izlasi,
Latvijas meitenes parādīja raksturu. Trešajā setā no šķietami
bezcerīgas situācijas „izplēšot”
uzvaru ar 30:28, uzvarēja visu
spēli ar 3:1.Viss vēl bija priekšā,
jo iekļūšanu Eiropas meistarsacīkšu finālā garantēja tikai pirmā vieta grupā. Otrās vietas
ieguvējas varēs cīnīties un cerēt
to izdarīt nākamajā turnīrā. Un
mazu cerību stariņu Eiropas
Volejbola konfederācijas (CEV)
sacensību noteikumu riktētāji
bija iedevuši arī vienai labākajai
trešās vietas ieguvušajai valstij,
kuŗa būs sīksti cīnījusies par
katru punktu. Mēs bijām pieveikušas grupas nosacīti vājāko
komandu, jo CEV reitingā Azerbaidžāna bija 32. vietā, Francija
– 21., Slovēnija ‒ 8., bet Latvija
– 26. vietā. Slovēnija apspēlēja
Franciju ar 3:0, it kā apstiprinot
grupas favorītes lomu.
Otrajā dienā latvietes pagalam
nevarēja uzņemt sarežģītās Gallu
zemes spēlētāju serves, kā arī
pretinieču treneŗi bija gudri samācījuši savas tumšādainās meičas nobloķēt mūsu pirmā tempa
uzbrucējas Tīnu Graudiņu un
Irbi Andiki Lazdu. Zaudējām ar
0:3. Intriga it kā izplēnēja. Slovēnijai spēlē ar Latviju pietika
uzvarēt tikai vienu setu, lai komanda būtu finālā, francūzietes
– otrās. Bet kā tas jau ne pirmo
reizi notiek jauno dāmu volejbolā, iejaucās izturēšanās īpatnības, ko sengrieķi nosaukuši –

psīcholoģija. Mūsu meitenes bija
mobilizējušās un labi spēlēja,
turpretī slovēnietes it kā gaidīja,
kad tad tās latvietes atdos to
vienu setu? Spriedze pieauga. Latvija jau uzvarējusi divus setus,
trešajā cīnās punkts punktā. Ja
trešo uzvaram, nezaudējot vairāk
par 22 punktiem, esam otrajā
vietā un Slovēnija paliek trešajā.
Uzvaram, bet tikai ar 26:24.
Francija var dziedāt Marseljēzi!
Viņas finālā, Slovēnija – otrā,
Latvija – trešā.
Kad bija saņemtas ziņas no
visām septiņām Eiropas pilsētām, kur bija beigušās pārējo
grupu spēles, arī mēs varējām
priecāties. Pateicoties pašaizliedzīgai cīņai par katru punktu,
Latvijas izlase ar labāko punktu
koeficientu no visām trešo vietu
ieguvušajām komandām bija
ieguvusi tiesības turpināt cīņu
nākamajā atlases kārtā.

ko nokautu uzveica krievu bokseri Dmitriju Kudrjašovu.
Briedis savā pēdējā cīņā arī ar
technisko nokautu pieveica
Dienvidafrikas atlētu Deniju
Venteru.

Plūdmales
volejbols

Dohā (Katarā) risinājās FIVB
Pasaules kausa izcīņas Open serijas posma sacensības. Latvijas
plūdmales volejbolisti Mārtiņš
Pļaviņš un Haralds Regža
iepriekš grupu turnīrā izcīnīja
divas uzvaras trīs spēlēs un
iekļuva astotdaļfinālā. Turpinājumā Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža ar 1:2 (21:12, 11:21,
12:15) zaudēja spēcīgajam Italijas duetam Paolo Nikolai un
Danielem Lupo, sacensības
beidzot 9. vietā.

Latvijas U-19 meiteņu volejbola vienība

Statistikas rādītāji liecina, ka
visvairāk – 39 punktus mūsu
komandas pūrā ielocījusi Tīna
Graudiņa, kuras sportiskajā
izaugsmē daudz devis viņas tētis,
kā arī treneŗi Jānis Rubenis un
Tokijas Olimpiadas vicečempione Astra Rubene. Diezgan
pārsteidzoši, ka otra rezultatīvākā ar 29 punktiem ir jaunā
Irbe Andike Lazda. Komandas
treneriem Andrejam Odinokovam un Pavelam Seļivanovam
bija izdevies izdarīt pavērsienu
komandas komplektēšanā un
taktikā, meitenes pašaizliedzīgi
cīnījās, lai izsprauktos caur šauri
pavērtajiem iespēju vārtiņiem un
palikt spēlē.
NAURIS VALKS

Brieža un Durodolu
cīņa 14. maijā
Arēnā Rīga
Bokseris Mairis Briedis nākamo cīņu aizvadīs 14. maijā
Arēnā Rīga ar Nigērijā dzimušo
ASV bokseri Olanrevaju Durodolu, kuŗam, tāpat kā Briedim, ir
ambīcijas jau tuvākajā laikā kļūt
par pasaules čempionu.

Parīzes-Rubē
velobraucienā –
astotā vieta
Latvijas riteņbraucējs Aleksejs
Saramotins no IAM komandas
atkal ļoti sekmīgi nostartēja leģendārajā Parīzes-Rubē velobraucienā
(257,5 km), izcīnot augsto astoto
vietu. Pērn viņš ieguva 13. vietu.

Aleksejs Saramotins
Rubē velotrekā pirmā iebrauca
piecu cilvēku grupa, kuŗas priekšgalā bija austrālietis Metjū Heimens (Orica Green EDGE). Viņš
sprinta finišā apsteidza pieckārtējo sacensību uzvarētāju beļģi
Tomu Bonenu. Saramotins finišēja astotajā pozicijā, no līderiem
atpaliekot minūti.
***
Beļģijā tika aizvadīts Nāciju
kausa izcīņas pirmais posms šosejas riteņbraukšanā U-23 vecuma
grupas sportistiem – Flandrijas
brauciens. Latvijas izlases sportists Krists Neilands izcīnīja
augstu piekto vietu.

Mairis Briedis

35 gadus vecais Durodolu savā profesionālā bokseŗa karjērā
guvis 22 uzvaras 24 cīņās, 20 no Krists Neilands
panākumiem gūstot priekšlaiSporta ziņas sakopojis
cīgi. Pēdējā cīņā viņš ar technisP. KARLSONS

