
zemei un Brīvībai/LNNK un tāds 
pats skaits deputātu no Zaļo un 
Zemnieku Savienības, seši – no 
Latvijas Reģionu apvienības (LRA) 
un viens deputāts no partijas No 
sirds Latvijai. Tāpat par likuma 
grozījumiem nobalsoja pie polī-
tiskajām frakcijām nepiedero-
šais Artuss Kaimiņš. 23 deputāti 
balsojumā nepiedalījās.

Lai mudinātu deputātus bal-
sot PAR, Okupācijas mūzeja bied-
rība pirms plenārsēdes pie Saei-
mas nama rīkoja piketu, kuŗā 
pulcējās mūzeja darbinieki, bied-
rības biedri, represētie un mū -
zeja atbalstītāji, kopumā aptuveni 
80 cilvēku.

Vo lu me LXVII  Nr. 20 (5765) 2016. ga da 28. maijs – 3. jūnijs

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
AT LARGO, FL

AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

"LAIKS" IS PUBLISHED SINCE 1949 // "LAIKS" IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week of May, the  last week in June, the second week in September,  the last week in December

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per "Laiks", Inc., 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
POST MAS TER: Send ad dress change to: "Laiks", 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

MAY 28

Inga Šļubovska-Kancēviča skatā no operas „Iemūrētie” // FOTO: Agnese Zeltiņa

(Turpināts 3. lpp.)
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Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis ASV

Latvijas Nacionālajā operā 19. 
maijā notika Ērika Ešenvalda 
operas „Iemūrētie” pirmizrāde. 
Tapusi jauna latviešu oriģi nāl-
opera, un tās vērienīgais iestu-
dējums liecina par mūsdienu 
latviešu mūzikas un skatuves 
mākslas auglīgu sadarbību. 

Komponista Ērika Ešenvalda 
un dzejnieces, libreta un teksta 
autores Ineses Zanderes kop-
darbs īstenojies režisores Lauras 

Jaunas latviešu
oriģināloperas pirmizrāde

Grozas-Ķiberes režijā un diri-
ģenta Māŗa Sirmā mūzikālajā 
vadībā. Operas sižets saistās ar 
Bibliotēkas ēkas celtniecību, 
tiek pārcilāti seni ticējumi, kas 
vēstī – lai uzceltu ko paliekošu, 
kaut kas dārgs ir jāziedo. Dar-
bība norisinās mūsdienās, un 
asociācijas ar Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas ilgo tapšanu ir 
nenoliedzamas. Darbojošos 
per sonu vidū ir Celtnieks, 

Architekts, Dzejniece, Biblio te -
kāre, Prezidents, Ministre; lo -
mas iestudētas divos sastāvos. 
Būtiska loma operas norisēs 
piešķirta korim. 

Pirmās trīs izrādes noritējušas 
patiesā klausītāju ieinteresētī-
bā un atsaucībā, pirmizrādi 
19. maijā pārraidīja Latvijas 
Ra dio Klasika. Turpmākās iz -
rādes ieplānotas oktobrī un no -
vembrī. 

19. maijā Saeima otrajā lasīju-
mā ar 60 balsīm atbalstīja gro-
zījumu Latvijas Okupācijas mū -
zeja likumā, kas paredz piešķirt 
mūzeja ēkai un Padomju oku-
pācijas upuŗu piemiņas memo-
riālam nacionālā interešu ob -
jekta statusu un nodot Būvval-
des funkciju izpildīšanu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai. 

Saeimā notikušajā balsojumā 
par nacionālu interešu objekta 
statusa noteikšanu LOM atbal-
stoši nobalsoja 60 deputāti, kuŗu 
vidū bija 20 deputāti no Vie no-
tības, 16 deputāti no Nacionālās 
apvienības Visu Latvijai! un Tēv-

Latvijas Okupācijas 
mūzeja likums

Piketētāji pie Saeimas ēkas pauž atbalstu Okupācijas mūzeja 
likuma grozījumiem

Darba vizītē ASV aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergmanis 
apmeklēja Gaisa spēku bazi Miči-
ganas pavalstī  Alpinā un mācību 
centru Greilingā, kur tikās ar 
Mičiganas Nacionālās gvardes 
komandieri ģenerālmajoru Gre-
goriju Vadnaju  un Gaisa spēku 
bazes komandieri pulkvedi 
Džeim su Endrū Robertsu.

Aizsardzības ministrs pateicās 
Mičiganas Nacionālās gvardes 
vadībai un ikvienam kaŗavīram, 
kas 24 gadu gaŗumā, kopš no -
slēgta Mičiganas-Latvijas partne-
rības programma, ir ieguldījis 
nozīmīgu darbu, lai apmācības 
un kopīgu militāro mācību pro-
cesā palielinātu Latvijas kaŗavīru  
profesionālitāti un celtu bruņoto 
spēku kaujas spējas. „Esmu pa -
tiesi pateicīgs par nozīmīgo at -
balstu, ko šīs sadarbības laikā 
esam saņēmuši no saviem part-
neŗiem Mičiganā. Tas ir neizmē-
rojams darbs dažādās sadarbības 
jomās, kas nes acīmredzamus 

rezultātus,” uzsvēra Raimonds 
Bergmanis.

„Mēs esam bijuši un būsim 
kopā gan militārajās mācībās, 

gan dažādās izglītības program-
mās. Tāda ir mūsu līdzšinējā 
pieredze, un tāda būs arī mūsu 
nākotne,” pateicoties Bergmanim 

par Mičiganas Nacionālās gvar-
des apmeklējumu, teica ģenerāl-
majors Vadnajs.

Aizsardzības ministrs vizītes 
laikā Mičiganas pavalstī iepazinās 
ar visiem līdzšinējās sadarbības 
projektiem, no kuŗiem par veik-
smīgākajiem abas puses atzīst 
gaisa atbalsta kontrolieŗu un ap -
vienotā uguns atbalsta priekšējo 
novērotāju apmācību. 2016. gadā 
apvienotā uguns atbalsta priek-
šējo novērotāju kursu absolvēja 
24 Latvijas kaŗavīri no dažādām 
vienībām; tā bija trešā reize, kad 
kurss norisinājās Latvijā un visi 
kaŗavīri sekmīgi šo kursu absol-
vēja. Sadarbības projekta ietvaros 
Latvijā ir uzstādīts arī mācību 
simulātors, kuŗš dod iespēju Lat-
 vijā izglītot arī citu NATO valstu 
gaisa atbalsta kontrolieŗus.

Kopš 1993. gada cieša sadarbība 
izveidojusies arī starp Mičiganas 
Nacionālo gvardi un Zemessardzi. 
Galvenās sadarbības jomas ar 
Zemessardzi ir kaujas inženieŗu 

un artilēristu apmācība, kā arī 
apmācība apgādes un nodroši-
nājuma jautājumos un kiberaiz-
sardzības jomā. 2006. gadā Saus-
zemes spēku kājnieku brigāde 
uzsāka ciešu sadarbību ar Miči-
ganas Nacionālo gvardi, apmācot 
kaŗavīrus pirms došanās uz starp-
tautisko operāciju, kā arī kopīgi 
apmācot Afgānistānas kaŗavīru 
vienības, kas bija labs sadarbības 
piemērs arī citām NATO valstīm. 
Sauszemes spēku kājnieku bri gā-
de ar Mičiganas Nacionālo gvardi 
ir sadarbojusies gaisa atbalsta 
kontrolieŗu un apvienotā uguns 
atbalsta priekšējo novērotāju sa -
gatavošanā, mīnmetēju, artilē-
ristu, vada komandieŗu un in -
struktoru apmācībā. Mičiganas 
Nacionālā gvarde sniedz iegul-
dījumu arī gaisa satiksmes spe -
ciālistu apmācībā, kas šobrīd no -
zīmīga Gaisa spēku aviācijas 
bāzes militārā lidlauka attīstībā. Vizītes laikā Alpinā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis  

tikās ar trim Latvijas kaŗavīriem, kuŗi šobrīd apgūst šīs gaisa 
satiksmes vadībai nozīmīgās zināšanas
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"Visa dzīve
man viens ceļojums..."

Apceļosim 
svešas zemes kopā ar Inesi!

Bravo un 
paldies, Uldi!

No Latvijas atceļoja ilgi gai -
dītā grāmata: Uldis Grava. „Tā -
lumā, bet ne svešumā”.

Pirms to atvēru, labu laiku 
skatījos šī varenā latvieša sejā, 
kuŗš tik ilgus gadus ir darbojies 
latviešu tautas un Latvijas valsts 
neatkarības cīnītāju pašā galot-
nes saimē. Esmu patiešām lepns, 
ka varu saukt Uldi par savu 
draugu. Šodien, sasniedzis jau 
respektējamus vīra gadus, Uldis 
vēl arvien darbojas mūsu dzim-
tās zemes un latviešu labā.

Grāmatas ievadā Uldis patei-
cas savai mūža draudzenei Sar-
mītei, jo bez viņas aktīvas palī-
dzības un atbalsta nez vai Ulda 
latviskais spēks būtu uzplaucis 
visā pilnībā un nesis tik daudz 
svētības latviešu tautai.

Pateicoties Uldim un citiem 
latviešu galotnes vīriem un sie-
vām un piepalīdzot pašaizlie dzī-
gajiem nemanāmu darbu pavei-
cējiem, šodien, pēc jau vairāk 
nekā 70 gadiem, dzīvojot tālu no 
Latvijas, vēl gaiši skan mūsu 
latviešu valoda un braši vēl turas 
gluži liela latviešu saime.

Es būtu ļoti priecīgs, ja Ulda 
grāmatu varētu izlasīt ne tikai 
pavecākā paaudze, bet gan arī 
mūsu jaunieši skolas gadu ve  cu-
mā. “Tālumā, bet ne svešumā” ir 
kā saistoša trimdas un sekojošo 
brīvības gadu atskaite.

Atceros, cik lepni bijām, kad 

1973.gada 17. jūlijā pasaules ār -
lietu ministru sanāksmē Hel sin-
kos, Somijā, Uldis, būdams akre-
ditēts žurnālists, varēja piedalīties 
pieņemšanā Austrumvācijas pār-
stāvniecības dinejā, kur bija sa -
nākuši daudzi ārlietu ministri. 
Uldis piegāja pie Latvijas apspie-
dēja – Padomju Savienības ār lietu 
ministra Andreja Gromiko un, 
kad bija pārmetis viņam Latvijas 
nelegālo okupāciju, piedāvāja Gro -
miko piespraust pie krūtīm Jumja 
zīmi – „Latviju latviešiem.” Nepa-
 tīkami pārsteigtais Gro miko at  cir-
tis kaut ko negātīvu un raudzījies 
pēc saviem miesas sargiem. Pa to 
laiku Uldis jau bija pazudis.

Šī Ulda drosmīgā rīcība sacēla 
vētru. Maskava protestēja par 
“fašista” uzbrukumu, pasaules prese 
izplatīja ziņu par notikušo, Som jas 
policija sumināja un at  deva Ul  dim 
godu, taču, pēc Gro  miko pie  pra-
sījuma, Uldi, kopā ar pārējiem 
latviešiem „uzaicināja” nakti pa -
vadīt pamestā somu cie  tumā.

Bez šī pasaules mērogā satrau-
cošā notikuma Ulda grāmatā ir 
interesanti aprakstīti daudzi jo 
daudzi Latvijas labā veiktie darbi, 
kur viņš spēlēja galveno lomu.

1976. gada 18. jūnijā Vašing-
tonā DC koncertēja Portlandes 
Jauniešu ansamblis “Dzintars”, 
kon  certa noslēguma daļā dziedot 
savu jauno dziesmu: ”Dod manai 
tautai brīvību”. Šo dziesmu viņi 
veltīja Uldim Gravam. Visu kon-
certa atlikumu ($378.00) viņi 
nodeva PBLA.

ANDRIS RITMANIS

Vēlēšanu 
pārdomām…

Kopš ierašanās ASV aizv. gs. 
piecdesmito gadu sākumā un jo 
sevišķi pēc pavalstniecības iegū-
šanas drīzi pēc tam, esmu bijis 
gandrīz pārliecināts un uzticīgs 
savas izvēlētās partijas balsotājs 
visus šos gadus, atskaitot četrus, 
kad biju projām darba dienestā 
ārpus šīs valsts robežām, Dien-
vidafrikā. Un pat tad, tālu prom 
esot, prāts un domas vienmēr 
nesās pāri okeanam – kas notiek 
mājās, ne tikai par tuviniekiem 
un draugiem domājot, bet arī – 
kas notiek šai zemē, kuŗu jau 
tolaik saucu par mājām? Vienmēr 
esmu bijis pārliecināts, ka Ame-
rikas Savienotās Valstīs polītiski 
nekad un nekas ļoti slikts vai 
draudošs nevar notikt. Un, kā 
vienmēr pirms vēlēšanām, polī-
tisko partiju priekšvēlēšanu gaitā 
un līdz pat pašai vēlēšanu dienai, 
manī ir valdījusi stipra un pār-
liecinoša atziņa, ka esmu nolēmis, 
par ko es balsošu. Zinu un sa -
protu, ka abu lielo partiju rindās 
ir labi, pieņemami un zinoši 
polītiķi.

 Šogad, laikam ātri skrienot uz 
priekšu, nu jau ir atlicis tikai 
pāris mēnešu līdz partijas izvē-
lētā polītiķa nominācijas brīdim. 
Ar lielu spēku, daiļskanīgu runu 
un necerēti labiem solījumiem 
izrāvies Ņujorkas lielummānijas 
pārņemtais nekustamo īpašumu 
moguls – Donalds Tramps, kuŗš 
lepojas ne tik vien ar savu 
bagātību, bet arī skaistām sievām 
un brūtēm, un kuŗš solījis tik 
daudz labumu gan ar atjaunotu 
Savienoto Valstu drīzu diplomā-
tisko, ekonomisko un militāro 
varenību, gan Meksikas mūra 
celšanu, gan ar vispārējo aug šup-
eju visās nozarēs, un ir sagrozījis 
galvas ne tikai savas partijas cil-
vēkiem, bet gandrīz visai tautai, 
kā arī tās otrās partijas cilvēkiem no 
krasta līdz krastam vairumā štatu.

Tas bīstamākais drauds, ar ko 
Tramps svaidās, bārstīdams ska-
ļas frazes un solījumus, ir pa 
tiešo tēmēts drauds Baltijas val-
stīm un visai Austrumeiropai, ja 
netiks izpildīts tas, kas viņam 
būs ienācis prātā prasīt. Tramps 
draud ar atbalsta samazināšanu 
vai pat pilnīgu ekonomiskās un 
militārās palīdzības pārtrauk-
šanu, un pats draudīgākais ir – 
izstāšanos no NATO. Protams, 
Tramps, ja vien tiks ievēlēts un 
būs pie varas, nebūs vienīgais, 
kas izšķirs un noteiks svarīgus 
valsts lēmumus un līgumus. Būs 
jārēķinās ar ASV Kongresu un 
citām lēmējiestādēm līgumu 
pieņemšanā vai anulēšanā. 

Jautājums ir – cik būsim droši, 
balsojot par pareizo kandidātu 
prezidenta vēlēšanās š.g. 8. no  vem-
 brī? Vai šī kandidāta valdī šanas 
posmā tas nenodarīs un nenesīs 
postu, nedrošību vai pat nelaimi 
Latvijai, Igaunijai un Lietuvai 
un citām tautām Aus trumeiropā? 
Vai – drošs paliek drošs – sliktākā 
gadījumā būs jā  izšķiras vēlēšanu 
dienā balsot par otrās partijas 
izvēlēto kandidātu. Katram no 
mums būs izvēle to darīt.

ILMĀRS BERGMANIS,
Čikāgas Latviešu Organizāciju 

Apvienības priekšsēdis emeritus
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Mariss Jansons
Anarborā

Pasu darbstacija Sietlā (9.jūnijā) 
un Losandželosā (11.jūnijā)

(Turpināts no 1. lpp.)

DACE KUPAČA-HOHLOVA
VERĒNA DAMBRĀNE,
Professor of Music

Latvijas vēstniecības ASV konsulārā amatpersona 

ceturtdien, 2016. gada 9. jūnijā plāno ierasties 

Sietlā un sestdien, 11. jūnijā Losandželosā ar 

pārvietojamo pasu darbstaciju. Latvijas 

valstspiederīgie, kuŗu pasei beidzies derīguma 

termiņš vai kuŗi vēlas pirmo reizi saņemt pasi, 

aicināti pieteikties Latvijas vēstniecībā līdz š.g.30.

maijam, iepriekš sūtot uz vēstniecību nepieciešamās 

dokumentu kopijas.

Informācija par pārvietojamo pasu darbstaciju atro-
dama vēstniecības mājaslapā Konsulārās informācijas 
sadaļā:
http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija

Vēstniecības konsulārais tālrunis: 202-328-2881 vai 
202-328-2882; e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv

Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa

Nesen man bija iespēja dzirdēt 
Bavārijas Radio simfonisko or -
ķestri ar Marisu Jansonu pie di -
riģenta pults Mičiganas Univer-
sitātes Hilla auditorijā.  Orķestris 
dibināts 1949. gadā un gadu te -
cējumā izcilu diriģentu vadībā 
izveidojies par vienu no ievēro-
jamākiem internacio nā liem or -
ķestŗiem. Es biju arī patīkami 
pārsteigta par bagāto orķestŗa 
mūziķu skaitu, kā arī daudzām 
jaunām sejām starp piere dzē ju-
šajiem izpildītājiem. 

Koncerta programmā atska-
ņoja John Corigliano Fantaziju 
par Ostināto temu. Erich Wolf-
gang Korngold  vijoļkoncertu ar 
solistu Leonidas Kovakos un An -
tonin Dvorak 8. simfoniju.

Marisa Jansona vadībā visi šie 
darbi izklausījās techniski un 
mūzikāli pārliecinoši. Corigliano 
Fantazijā Jansons izcēla katras 
orķestŗa grupas virtuozitāti un 
izpildījuma smalkuma nianses. 
Korngolda vijoļkoncertā bija brī-
 nišķīga sadarbība, it sevišķi liris-
kajās daļās, starp solistu un or -
ķestŗa stīgām, flautām, obojām 
un klarnetēm. Kovakos sevi pa -
rādīja arī kā „ugunīgu” šī darba 
tulkotāju techniski prasīgajās 
vietās. Dvoržāka simfonijā visā 
pilnībā atklājās Marisa Jansona 
izpildījuma burvība. Skaņas, kas 
iesākas kā klusākie čuksti, lēnām 

sasniedz visa orķestŗa neiedo mā-
jamu kulmināciju, ne mirkli ne -
radot spalgumu. Izsmalcināta di   -
namika ir vienmēr bijusi rak stu-
rīga Marisa Jansona pieejai viņa 
atskaņoto darbu tulkojumiem. 
Viņš aizved klausītāju skaņu pa -
saulē, kas ir dažādu nokrāsu pilna 
un aizraujoša. Esmu dzirdējusi, 
kā veidojās talants, kas tagad ir 
augstākajā mūzikālā kalngalā. Pēc 
koncerta Marisu Jansonu un Ba -
vārijas Radio simfonisko orķestri 
publika ilgi sumināja. Starp klau-
 sītājiem bija arī labs pulciņš lat-
viešu.

Man bija iespēja personīgi ie  pa -
zīties ar Marisu Jansonu 1976. ga  dā, 
kad viņš ar Ļeņingradas filhar mo-
nisko orķestri viesojās Columbus, 
Ohio. Kopš tā laika esmu aktīvi 
sekojusi slavenā diriģenta karje-
rai un ar viņu satikusies vairākas 
reizes. Mēs varam Marisu Jan so nu 
uzskatīt par pirmo latvieti, kas 
pēc Otrā pasaules kaŗa beigām 
mūzikas laukā ir tiešām sasnie-
dzis cienījamu stāju pasaules mē -
rogā. Protams, nevar nepieminēt 
Gidona Krēmera ansambli Kre-
merata Baltica,  mūsu dziedātājas 
Inesi Galanti, Elīnu Garanču, 
Kris  tīni Opolais, diriģentu Andri 
Nelsonu, komponistu Pēteri Vasku, 
vijolnieci Baibu Skridi un citus.

Tiešām varam būt lepni par 
mūsu plašo izcilo mūziķu saimi!

Ziedonis – tas ir pavasaris, 
pavasaris, kas brīnumus dara; 
un mēs šajā pavasarī kopā ar 
Vladimiru tiešām piedzīvojām 
atkal vienu brīnumu.

Bet nu visu pēc kārtas.
Apmēram pirms pieciem 

mē nešiem Jānis Kauliņš no 
Indianapoles (Indianapoles Lat-
viešu centra pasākumu vadītājs) 
uzaicināja manu vīru Vladi-
miru Hohlovu piedalīties In -
dianapoles tradicionālajā pa -
vasaŗa ballē – Ziedoņballē. Ai  ci-
nāja uzspēlēt klavieres un sa -
spēlēt grupā kopā ar dažādiem 
saaicinātiem mūziķiem no malu 
malām.

Tad nu Vladimirs gatavojās 
pie kalvierēm, es – savās do -

Ziedonis Indianapolē

nu zilās vijolītes)
Un te nu pagalmā mūs sa -

gaidīja vēl viena Indianapoles 
“saulīte” – Dzintra Platace. Brī -
nišķīga kundze. Smaidīga, mīļa, 
pilna humora. Mīļā Dzintra, 
paldies par tavām sarūpētajām 
naktsmājām, sirds siltumu un 
brīnišķīgo, vieglo kopābūšanu. 

Un te jau arī Dzintras kun-
dzes ciemiņš no Latvijas – 
Andris Daņiļenko. Visi redza-
mies pirmo reizi, bet šķiet, ka 
esam jau sen, sen pazīstami.

Pēcpusdienā visi devāmies uz 
Indianapoles Latviešu sabied-
risko centru, kur noritēja gaŗš 
mēģinājums, jo nākamā vakarā 
jau Ziedoņballe. Kamēr mūziķi 
smagi strādāja, „štimmējot” 

Jauns, tikko atjaunots auto 
stāvlaukums. Tiek veidots “Alus 
darzs” (āra bārs) un vēl, un vēl. 
Jā, jūs Indianapolē varat būt ļoti 
lepni, ka jums ir tāds centrs un 
tādi saimnieki, īpaši Andris 
Bērziņš. Paldies, tiešām jutāmies 
kā gruntīga saimnieka mājā. 
Un, kā teica Andris, forši, ka 
viņam ir tāda “komanda” – Jānis 
Kauliņš, Varis Grāpis, Ēriks 
Lācis, Dāmu komiteja un vēl 
daudzi, daudzi, kas ir aktīvi un 
rosīgi. Piedodiet, ja kādu vārdā 
nenosaucu.

Pati Ziedoņballe izdevās brī -
nišķīga, koncerta programma 
bija tik bagāta, paldies, gandrīz 
pusotra stunda pagāja nemanot. 
Programmu bagātināja tautas-

Pirmajā rindā no kreisās: Andris Daņilļenko, Jānis Kauliņš, Lars Alversons, Dainis Ozers, Vladimirs 
Hohlovs, Andris Bērziņš ar kundzi, Iveta Asone, Ilze Akerberga un vēl daži ciemiņi. Priekšā vidū – 
raksta autore Dace Kupača-Hohlova // FOTO: Dace Kupača-Hohlova

mās, bijām jau dzirdējuši par 
brīnišķīgajām Ziedoņballēm 
Indianapolē.

15. aprīļa rīts mūs Indiana-
polē sagaidīja ar pasakainu 
sauli, siltumu un, tiešām, zie-
doni. Braucot no lidostas cauri 
pilsētai, ziedoni jutām visur. 
Tulpes, narcises, koki, krūmi – 
viss ziedos. Un, kad Jāņa busiņš 
ieripoja Dzintras Plataces mājas 
pagalmā, kur bija mūsu nakts-
mājas, ak kungs, viss Dzintras 
dārzs vienos zilos ziedos – zilas 
vizbulītes sveica mūs, raugoties 
no visām pusēm. Jā, tas tiešam 
bija Ziedonis! (Šeit paskaid-
rošu, ka mums Floridā nav tik 
izteiktas pavasaŗa sajūtas, jā, ir 
nedaudz zaļāks nekā ziemā, bet 
ne tulpju, ne narcišu… un kur 

kopā skaņdarbus, mēs kopā ar 
Elīnu Kauliņu apstaigājām 
centru, es iepazinos ar brī  niš-
ķīgajiem centra “darba rūķiem” 
– centra saimnieku Vari Grāpi, 
Latviešu centra priekšnieku 
Andri Bērziņu, bāra saimnieku 
Ēriku Lāci, dāmu komitejas 
priekšnieci Mariju Sventecku... 
Un te uzreiz jāsaka, mīļš, mīļš 
paldies, Marija, par sātīgo, spē -
cinošo zupu, kas tā noderēja 
pēc gaŗā ceļa un mūziķiem pēc 
aktīvā mēģinājuma.

Apskatot un iepazīstot cen tru, 
ziniet, es tiešām biju pilna 
pārsteigumu, cik šis centrs ir 
sakopts, gaišs, mājīgs un mī -
lestības pilns. Un cik brīnišķīga 
nesen uzbūvētā āra nojume, 
kas aprīkota ar skaņu sistēmu. 

deju kopa un dziedošo bērnu 
grupa. Patiesi piesātināta un 
emocionāla programma.

Un vakara turpinājumā vēl 
balle un lustes, un loterija, un 
ļoti garšīgas vakariņas. Paldies!

Mūsu Ziedonballe Dzintras 
kundzes mājā beidzās 4.30 no 
rīta, jo mēs vēl vadījām sirsnīgu, 
sarunām un smiekliem pilnu 
kopābūšanu ar Andri Daņiļenko, 
Larsu Alversonu, Jāni Kauliņu, 
Vladimiru Hohlovu un, pro-
tams, Dzintras kundzi.

Brīnišķīgas atmiņas, iepazīti 
darbīgi cilvēki un sajusta patie-
sa mīlestība. Paldies, visiem, 
kuŗus satikām Indianapolē! Un 
lai jūsu centrs zied un plaukst 
– kā Ziedonis!

Mičiganas Nacionālā gvarde 
rēgulāri piedalās arī starp tautis-
kajās militārajās mācībās Latvijā. 
2016. gadā Mičiganas kaŗavīri 
pie  dalījās kaujas atbalsta un no -
drošinājuma mācībās Summer 
Shield, un šā gada jūnijā ieradīsies 
uz mācībām Saber Strike. Sadar-
bība starp Mičiganas Nacionālo 
gvardi un Nacionālajiem bruņo-
tajiem spēkiem sākās 1992. gadā, 
kad tika noslēgta valstu part ne-
rības programma.

Tiekoties ar ASV polītiķiem un 
pētniekiem, secināts, ka šobrīd 

NATO saskaras ar izaicinājumiem 
gan dienvidos, gan arī austrumos. 
Vienlaikus Bergmanis saņēmis ap -
stiprinājumu tam, ka ASV stingri 
iestāsies militārās klātbūtnes stip  -
rināšanai Baltijā un šis jautājums 
tiks skatīts Varšavas galotņu ap -
spriedē (samitā). Velsas samitā 
(2014. gadā) tika pieņemti adop-
cijas lēmumi, Varšavas samitā sa -
gaidāmi ilgstoši pieņemti lēmumi.

Sarunās ar kongresmeni Tēr ne ru 
(Republikāņu partija) un senā-
toru Rīdu (Demokratu partija) 
ministrs izteica pateicību par 
ASV stingro un nemainīgo atbal-

stu Latvijas drošības stiprināšanai. 
Ministrs uzsvēra, ka Latvija ar 
pilnu atbildību turpinās uzņe mo-
šās valsts atbalsta sniegšanu, to -
starp izveidojot sabiedroto klāt-
būtnei atbilstošu infrastruktūru.

ASV amatpersonas izteikušas 
pateicību par Latvijas ieguldījumu 
NATO, kas šajā ģeopolītiskajā un 
izaicinājumu pilnajā laikā ir īpaši 
nozīmīgi, vienlaikus uzsverot, ka 
ASV ir ieinteresētas sadarbības 
intensificēšanā un paplašināšanā 
visās jomās, tostarp ne tikai saus-
zemes spēku, bet arī jūras un 
gaisa spēku stiprināšanā.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis ASV
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No kreisās: Danute Mileika, Maksims Lubarskis, Ilona Kudiņa, Juris Ķeniņš un šī raksta autore Ināra 
Suuberg // FOTO: Eric Suuberg
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Mātes, vecmāmiņas un vecvecmāmiņa svin Ģimenes dienu Floridā. 
No kreisās: Anita Rollis, Lita Lauzums, Rita Blūmentāls, Zigrīda 
Dambis, Kitija Treimanis, Liesma Rops, Māra Ritums, Irma Pelds, 
Irēne Ezeriņš un Aija Norbergs

INĀRA SUUBERG,
Latviskā mantojuma fonda priekšniece

Mūzika un māksla Bostonā
Improvizējošās kamermūzikas koncerts un Paul. A. Adams mākslas izstāde 

Latviskā mantojuma fonds Bos-
 tonā un Jaunanglijas Baltiešu ap -
vienība 17. aprīlī Bostonā rīkoja 
improvizējošās kamermūzikas 
koncertu, kuŗa pēcpusdienas 
programmu kuplināja māksli-
nieka Paul. A. Adams (Adamoski) 
gleznu izstāde. 

Spēlēja izcilā latviešu mūziķe 
flautiste Ilona Kudiņa un “apbrī-
nojami apdāvinātais” ukraiņu pia-
 nists Maksims Lubarskis (Maxim 
Lubarsky), kam abiem dzīves vieta 
ir Bostonā. Čellu spēlēja ilggadī-
gais mūzikas skolotājs, kompo-
nists, diriģents un sabiedriskais 
darbinieks Kanadas latvietis Juris 
Ķeniņš. Koncertā vēl uzstājās lie-
tuviešu operdziedātāja Danutė 
Mileika, kas dzīvo Bostonā. 

Publikas un mūziķu noskaņo-
jumam uz skatuves tika iedegta 
viena vienīga svece, kas novie-
tota uz melnā koncertflīģeļa. 
Skatuves dziļumā bija izstādīta 
glezna “Fashionista in City,” kuŗā 
ar ģeometriskām formām attē-
lota krāšņa moderna dāma. Tai 
pieskaņoti uz skatuves uznāca 
flautiste I. Kudiņa elegantā gaŗā 
vakartērpā ar pianistu M. Lu -
barski, viņi atskaņoja pasaulē sla-
venā igauņu komponista Arvo 
Pērta (Pärt) meditātīvo kom -
poziciju “Spiegel im Spiegel” 
(Spogulis spogulī). Svece tika 
izdzēsta un temps tika kāpināts 
līdz ar humoristisko skaņdarbu 
“Ēnu dejas”, kuŗu sacerējis latvie-
šu komponists Pēteris Plakidis. 
Abi darbi sākotnēji aranžēti stīgu 
instrumentam un klavierēm. 

Flautiste un čellists J. Ķeniņš 
pēc tam atskaņoja vēl divu lat-
viešu komponistu darbus – Sel-
gas Mences “Andante un Alleg-
retto altam un čello” un čellista 
J. Ķeniņa tēva Tālivalža Ķeniņa 
kompoziciju “Serenāde obojai 
(flautai) un čello,” trīs daļās (I Pas-
 torale, II Intermezzo, III Scherzo).

Programma turpinājās ar pa -
saulē pazīstamā latvieša kom-
ponista Pēteŗa Vaska skaņdarbu 
“Ārija un deja”, J. Ķeniņš paskaid-
roja, ka tieši šī koncerta diena ir 
komponista P. Vaska 70. dzim ša-
nas diena, un ar publikas pie -
krišanu solīja sūtīt uz Latviju 
kom  ponistam sveicienus jubilejā 
no bostoniešiem. Bostonieši ar 
aplausiem piekrita. Jubilāra kom-
poziciju atskaņoja I. Kudiņa un 
M. Lubarskis.  

Par Tālivalža Ķeniņa skaņ-
darbu “Ekosēze un Jautrā vija” 

J. Ķeniņš stāstīja, ka šī kompo-
zicija ir cēlusies no Kanadas 
latviešu vēlmes sakopot latviešu 
tautasdejas. Komponistiem bija 
lūgti vienkārši aranžējumi, bet da -
rīts bija vairāk nekā prasīts. J. Ķe -
niņš aicināja, lai dejo ailēs, kas to 
vēlas. Viņš koncertam bija saga-
tavojis svaigu aranžējumu, ko viņš 

bija aranžējis šai programmai. Šī 
dziesma ir par maigumu, kas 
spēj izkausēt pat ledainu sirdi un 
darīt cilvēku laimīgu. Tā ir ie  mī-
ļota kā popmūziķiem, tā arī aka-
dēmiskās mūzikas izpildītājiem 
Lietuvā. Mūziku ir komponējis 
Algimantas Raudonikis. Vārdus 
ir sacerējis Eduardas Selelionis. 

savienot koncertu ar mākslas 
izstādi. Viņa pateicās Latviskā 
mantojuma fonda vadībai par 
iedrošinājumu savu sapni pie -
pildīt. Par gleznu izstādi viņa 
pateicās gleznu īpašniecei, māk-
slinieka atraitnei Dagny Vēve r-
bantei, kuŗa jau gadus desmit bija 
mudināta izrādīt sava nelaiķa vīra 

nistu M. Lubarski. Čellists J. Ķe -
niņš stāstīja, ka arī viņš ir at  grie-
zies uz šīs skatuves, kur pirms 45 
gadiem, pianistes Ingrīdas Gut-
bergas (Latviskā mantojuma fonda 
vicepriekšsēde, kas sēdēja klausī-
tājos) pavadīts, spēlējis čellu. 

Sekoja programma ar impro vi-
zācijām. I. Kudiņa demonstrēja 
sev raksturīgo džeza stilu ar solo, 
atskaņodama Viktora Ritova “Vī -
ziju”,  ko autors bija viņai iedevis 
pagājušā vasarā Latvijā, bet viņa 
sākumā nobijusies no lielā nošu 
daudzuma. Tagad flautiste to bez-
bailīgi nospēlēja vijīgā džeza 
ritmā, reizēm sajūsmināti izsau-
coties. Sekoja Ilonas Kudiņas 
pašas komponētās “Prāta pro-
jekcijas” flautai un klavierēm. 
Pianists M. Lubarskis iesāka ar 
mierīgu improvizējošu spēli 
džeza stilā, pie kā flautiste “pie-
bilda” ar savu instrumentu, pēc 
tam mūzikanti spēlēja visi kopā, 
tad pārmaiņus,  ar visu sirdi un 
dvēseli iepriecinādami publiku 
ar savu instrumentu skaņu ba  gā-
tību. Kā programmas beidzamo 
skaņdarbu, visi trīs mūziķi spēlēja 
Nikolai Kapustina “Trio, Op. 86, 
flautai, čellam un klavierēm”, trīs 
daļās (I Allegro molto, II Andante, 
III Allegro giocoso), katram de -
monstrējot virtuozitāti sarežģī-
tajā džeza saspēlē. Publika klau-
sījās ar sajūsmu. Daži sita līdzi 
tempu ar pēdu pa grīdu vai ar 
roku pa galdu.  

Koncertam izskanot,  klausītāji 
pacilātā garā skaļi aplaudēja. 
Māksliniekiem tika pasniegtas 
ziedu buķetes. Sekoja piedeva – 
Daces Aperānes kompozicija 
“Maza romancīte” flautas, kla -
vieŗu un čella izpildījumā.

Sirsnīga pateicība pienākas I. 
Ku  diņai par sava sapņa piepil-
dīšanu. Viņa ar kollēģiem var 
prie cāties, jo sarīkojums bija iz -
devies un labi apmeklēts. Pub-
likā bija ap sešdesmit cilvēku, 
starp tiem bija arī cittautieši, 
ieskaitot bērnus un jauniešus. 
Vēl īpašs paldies I. Kudiņai un 
J. Ķeniņam, jo, kā teica māc. 
Dace Zušmane, koncerts “bija jau 
iesākts Bostonas Trimdas drau-
dzes dievkalpojumā”, kuŗā I. Ku -
diņa spēlēja ērģeles un J. Ķeniņš 
pavadīja ar čellu draudzes him-
nas. Abi vēl kuplināja dievkalpo-
jumu, nospēlējot Jāņa Lūsēna 
“Mazu brīdi pirms”, ko bija aran-
žējis Juris Ķeniņš, un “Āriju” no 
Jāņa Mediņa orķestŗa svītas.

atskaņoja kopā ar I. Kudiņu.
Tad uznāca cēla vokāliste va -

karkleitā – D. Mileika – un no -
stājās flīģeļa priekšā. Pie flīģeļa 
apsēdās pianists. Flautiste ieņēma 
vietu pa kreisi un čellists pa labi. 
D. Mileika stāstīja par lietuvie-
šiem ļoti pazīstamo dziesmu 
“Švel numas”, ko viņa bija izvē lē-
jusies nodziedāt un ko J. Ķeniņš 

Trio pavadīta, mecosoprāniste 
izjusti dziesmu nodziedāja.

Sekoja starpbrīdis, pa kuŗa 
laiku klausītāji bija ielūgti uz 
glāzi vīna ar uzkodām un tik-
šanos ar mūziķiem.

Kad klausītāji bija atgriezušies 
pēc starpbrīža, programmas pro-
ducente flautiste I. Kudiņa pa -
stās tīja, kā bija radusies doma 

Paul. A. Adams skaistos mākslas 
darbus. I. Kudiņa izteica prieku, 
ka ar mākslinieces Anitas As  ber-
gas palīdzību, kuŗa bija gleznas 
gaumīgi izkārtojusi pa koncerta 
zāli, publika beidzot var tās bau-
dīt. Bostoniešiem tika atgādināts, 
ka pirms vairāk nekā desmit ga -
diem flautiste bija uzstājusies uz 
šīs pašas skatuves kopā ar pia-

Kad visās zemēs maijā svin 
Mātes dienu, mēs St. Pētersburgā 
svinam Ģimenes dienu. 1938. 
gadā Latvijas prezidents Kārlis 
Ulmanis mainīja šīs dienas 
nosaukumu, un mēs turpinām 
viņa ieteikumu. Mūsu mazā 
latviešu saime St. Pētersburgā ir 
kā viena ģimene, kas dalās 
priekos un bēdās. 8. maijā, 
vietējās draudzes rīkotā pasā-
kuma svētbrīdī mācītājs Aivars 
Pelds nolasīja vairākus pantus 

Ģimenes diena Floridā
no Bībeles, kur uzsvērts, cik 
svarīgi ir māti cienīt un godāt. 
Cik skaisti skanēja mūsu kopīgi 
dziedātās dziesmas par mātes 
mīlestību! Aleksandras Ritu-
mas klavieŗu pavadījumā tika 
nodziedātas četras brīnišķīgas 
dziesmas – “Mātes krusts”, “Plūc 
ziedus skaistākos”, “Gaišais rīts” 
un “Tin, māmiņ, dzijas ka  mo-
līti”. Žēl, ka par tēvu mācītājs 
varēja atrast tikai vienu tautas- 
dziesmu – “Dar’ man, tēvis, 

pastaliņas”.
Vairumam no mums, kas 

esam mātes, vecmāmiņas un 
krustmātes, ģimenes izkaisītas 
pa visu pasauli. Priecājamies, 
ka šai dienā varējām sanākt 
kopā, lai kavētos atmiņās par 
bērnudienām, par saviem ve -
cākiem, kā arī klusībā pieminēt 
visus savus mīļos. Jauki bija 
pasākuma noslēgumā baudīt 
kopīgu azaidu, kas bija pašu 
pasākuma viesu sarūpēts.

IRĒNE EZERIŅŠ
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Trimdas bērnu bērni. Krišjānis Kariņš
Pirms mūsu sarunas parau-

dzījos, ko par Krišjāni saka 
Google un Wikipedia, un sapratu, 
ka par viņu vienu pašu varētu uz -
rakstīt grāmatu – jo Krišjānis 
Ka riņš ir labi zināms ne vien 
Latvijas polītikā, bet arī Eiropā. 
Ja jau vairākus gadus viņš ir viens 
no Latvijas astoņiem pārstāvjiem 
Eiropas Parlamentā. Krišjānis ir 
trimdas bērna bērns, un viņa tē -
vu Uldi Kariņu pazīstu itin labi 
un zinu, ka viņš pats 1944. gadā 
bija vēl bērns.

Krišjānis stāsta: „Esmu dzimis 
1964. gada 13. decembrī Vilming-
tonā, Delaveras štatā. Mani ve  cā ki, 
abi vēl būdami bērni, 1944. gadā 
ar savām ģimenēm nonāca Zvied-
rijā. Tur viņi uzauga un arī ap -
precējās. Piecdesmito gadu bei-
gās viņi devās uz Ameriku, kur 
visai drīz piedzima vecākā māsa, 
tad es un pēc laiciņa – arī jaunākā 
māsa. Manas skolas ir parallēli: 
amerikāņu, arī latviešu svētdienas 
skola. Manējā bija Vilmingtonas 
Latviešu skola, bērnības vasaras 
aizritēja Katskiļu nometnē. Pēc 
tam – Beverīnas Latviešu vasaras 
vidusskola. 1983. gadā absolvēju 
vidusskolu, tad vienu gadu mā -
cījos Minsteres Latviešu ģimna-
zijā. Pēc tam divus gadus studēju 
St. John`s kolledžā Annapolisā, 
pēc tam pārgāju uz Pensilvānijas 
universitāti Filadelfijā. Tur ieguvu 
savu bakalaura gradu lingvistikā, 
kas ir mācība par abstrakto valo-
das struktūru. Man tas tik ļoti 
iepatikās, ka turpat studijas tur-
pināju un ieguvu arī doktora 
gradu. Mana specialitāte bija ska ņu 
mācība fonētikā, fonoloģijā, un 
mans doktora darbs bija par lat-
viešu valodas zilbju intonāciju. 
Doktora darbu rakstīju Latvijā. 
Es saņēmu stipendiju, 1994. – 
1995. gadā dzīvoju Rīgā, kur 
vācu materiālus, braukāju pa lau-
kiem, intervēju cilvēkus un veicu 
ļoti daudz skaņu ierakstu. Tai pašā 
laikā strādāju par asistentu valo-
das laboratorijā pie dažādām tech-
noloģijām, un, kad ieguvu savu 
doktora gradu, man darbs jau 
bija. Latvijā iepazinos ar savu 
nā kamo sievu, apprecējāmies 
1996. gadā un Amerikā nodzī vo-
jām pusgadu, bet tad abi izlēmām 
pārcelties uz Rīgu. 

Man bija vēlēšanās strādāt Uni-
versitātē, jo man taču bija aka-

dēmiska izglītība, vairākas starp-
tautiskās publikācijas, jau biju 
strādājis te kā vieslektors. Man 
ļoti patika strādāt ar studentiem 
Latvijā, jo viņiem ir ļoti gaišas 
galvas – ja salīdzina ar studen-
tiem Pensilvanijā. Tie bija tiešām 
gaiši, motivēti cilvēki. Es no sirds 
vēlējos ar viņiem strādāt, bet at -
la ses žūrija mani uzreiz atskaitīja 
no pretendentiem, jo ... esot jābūt 
desmit gadu pieredzei. Lai gan 
jau piecus gadus biju strādājis ar 
studentiem. Diemžēl profesoru 
vietas ieguva tie, kas paši bija 
žūrijā. Viņi cits citu iecēla par 
profesoriem, un tā mans sapnis 
strādāt Latvijas Universitātē bei-
dzās pirms bija iesācies. Mani 
aicināja atpakaļ uz Ameriku, jo 
tur mana darba vieta vēl nebija 
aizņemta. To es nevarēju, jo biju 
pārcēlies uz Latviju un gribēju 
mūsu dzīvi saistīt ar savu valsti. 
Tā bija jauna, nekas vēl nebija 
izveidots. Un tad es apzinājos, ka 
Amerikā ir vairāk nekā 300 mil-
joni iedzīvotāju, un, ja kāds aiziet, 
simtiem citu nāk vietā. Latvijas 
problēma ir pretēja – cilvēki brauc 
prom, un nav, kas nāk vietā. Lat-
 vijā vairs nav pat divu miljonu... 
Es sapratu, ka Amerikai manis 
nepietrūks, jo būs, kas nāk vietā, 
bet Latvijā darbīgu roku trūkst.

Latvijā uz kādu laiku kļuvu par 
uzņēmēju, bet drīz vien sastapos 
ar visādiem ierobežojumiem un 
absurdām prasībām, kas uzņē-
mējdarbību nevajadzīgi sarežģī. 
Kad Einārs Repše veidoja jaunu 
partiju, es viņam piezvanīju, un 
viņš man lika uzrakstīt, kā es 
esmu iedomājies jaunās partijas 
darbību. To arī izdarīju, un tā -
dējādi nonācu partijas Jaunais 
laiks rindās. Nu no Vienotības 
esmu otro reizi ievēlēts par de -
putātu Eiropas Parlamentā. Bri -
selē esmu kļuvis par atbildīgo 
runas vīru jeb spokesperson rūp-
niecības, enerģētikas un zinātnes 
komitejā. Šajā komitejā man jā -
cīnās arī par Latvijas enerģētikas 
neatkarību no Krievijas. Nesen 
izveidoja jaunu izmeklēšanas 
komiteju par – Volkswagen emi-
sijas skandaālu, kur atkal mani 
iecēla par atbildīgo mūsu frakci-
jas „runātāju”. Tas ir cilvēks, kuŗš 
runā ar presi, un – kas politikā ir 
vēl svarīgāk – cilvēks, kuŗš runā 
ar citu frakciju deputātiem, lai 

varētu par kaut ko vienoties. 
Nevienai frakcijai balsu nepie-
tiek vienai pašai, vienmēr ir jā   sa-
darbojas ar citām. Esam iestrā-
dā juši likumu, kas uz visiem lai-
kiem Krievijai vairs neatļaus 
monopolu Latvijas enerģētikas 
jomā. Esmu panācis to, ka Eiro-
pas Savienībā tāds monopols 
vairs nav atļauts! Šai darbā esmu 
ieguvis svarīgu atziņu, ja likumā 
grib mainīt kādu normu, ir divas 

katru pirmdienu lidoju uz Briseli 
un ik ceturtdienas vakaru „lidi-
nos” atpakaļ uz Rīgu.”

Vaicāju, kā Krišjānim patīk 
Lat vijā dzīvot, un viņa acis 
ieplešas platas jo platas – it kā es 
būtu kaut ko pajautājusi pavisam 
svešā valodā. Krišjānis saka: „Tad 
jau jūs varētu man vaicāt, kā man 
patīk dzīve vispār! Man nav ie -
nācis prātā, ka es vispār spētu 
dzīvot kaut kur citur. Te ir pilnīgi 

95 procentiem bija jauniebraucēji. 
Nevis trimdas latvieši vai viņu 
bērni. Gaisotne bija stipri līdzīga 
tai, ko atceros no savām bērnības 
dienām Vilmingtonā. Londonā 
vai rākas jaunas sievietes man 
pienāca klāt un teica, ka tikai 
tagad sāk apjēgt, ka vēlēšanās, lai 
bērns uzaug un brīvi runā an -
gliski, ir piepildījusies. Bērni 
runā angliski, bet tas ir noticis uz 
latviešu valodas rēķina. Tā paau-

iespējas: es to varu uzrakstīt pats, 
parakstīt un iesniegt, vai es varu 
to uzrakstīt un iedot kādam citas 
valsts deputātam, lai paraksta un 
iesniedz, jo bieži vien viņiem to 
patīk darīt. Tad man savukārt ir 
vieglāk debatēs šo iesniegumu 
atbalstīt. Mēs, kas darbojamies 
lielākajā centriski labējā frakcijā 
– Eiropas Tautas partijā – esam 
tikai četri latvieši, bet esam uz -
ņēmušies neproporcionāli lielu 
atbildību, un tāpēc mēs tiekam 
klāt pie lēmumu sagatavošanas”.

Krišjānis runā četrās valodās – 
latviešu, angļu, vācu, franču un 
nedaudz arī krieviski. Ar kollē-
ģiem viņš iespēju robežās runā 
viņu valodā, bet sesijās un parla-
menta sēdēs – tikai latviski.

„Mums ar Andu ir četri bērni, 
vecākajam ir 17 gadi, jaunākais 
tikai septiņus gadus vecs. Mums 
ir labvēlīgi apstākļi bērnu audzi-
nāšanai, jo zem viena jumta at  se-
višķos dzīvokļos dzīvojam kopā 
ar sievas vecākiem. Anda ir ģi -
menes ārste ar savu praksi, un 
viņa var pilnvērtīgi strādāt, jo 
viņas vecāki tepat vien ir, un mūsu 
bērni nekad nav bez uz  rau dzības. 
Tāpēc arī es varu daudz strādāt. 
Sieva un bērni ir Rīgā, bet es 

viss, kas cilvēkam, tādam kā man, 
var patikt – rosīga dzīve cilvēkam 
dažādos vecumos, te ir teātri, te 
ir mūzika, te ir māksla un te ir 
skaisti lauki un vēl skaistāki meži. 
Un te ir arī četri dažādi gadalaiki. 
Ziemas gan kļūst arvien siltākas, 
un man ļoti patīk šejienes cilvēki, 
nu man patīk latvieši! Es nevaru 
iedomāties, ko cilvēks vēl vairāk 
varētu vēlēties. Esmu te jau 20 
gadus, un nebeidzu priecāties, 
tāpēc vien, ka cilvēki te sarunājas 
latviski. Būdams valodnieks, zinu, 
ka pasaulē ir kādi septiņi tūkstoši 
valodu, tas nozīmē, ka ir septiņi 
tūkstoši tautu jeb nāciju, bet cik 
ir valstu? Apvienotās Nācijās nav 
pat divi simti! Tāpēc vien latvieši, 
kas skaitā ir tikai ap diviem mil-
joniem, var būt ļoti, ļoti lepni.

Diemžēl daudziem latviešiem 
šeit ir aizvainojums pret valsti, 
un viņi savu valsti ir atstājuši. 
Viņiem nebija darba, viņi ne  va-
rēja samaksāt rēķinus, un viņi 
Latviju ir atstājuši. Ja cilvēkam ir 
aizvainojums pret savu valsti, tad 
viņam saglabāt valodu un kultūru 
ir divtik grūti. Biju aicināts uz 
Londonu teikt runu 18. novembrī 
Valsts svētku sarīkojumā. Tur no 
apmēram 300 dalībniekiem ap 

dze, kas tagad aug Anglijā, ir lī -
dzīga tiem latviešiem, kas pēc kaŗa 
ārzemēs veidoja latviešu skolas. 
Tagad tas notiek arī Anglijā. Tur 
latviešu skolas rodas kā sēnes pēc 
lietus, jo tautieši saprot, ka citādi 
viņu bērni latviski nerunās un 
latviešu kultūru neiepazīs. Es to -
mēr esmu pārliecināts – ja grib 
latvietību saglabāt, tad ir jābrauc 
uz Latviju. Ārzemēs cilvēks tipiski 
ieies tādās sliedēs, ka latvietība 
vairs var nebūt viņam vajadzīga. 
Labi atceros kādu savu un sievas 
1997. gada sarunu. Mēs bijām ap -
precējušies un sākām domāt par 
bērniem. Mēs sapratām, ka gri-
bam, lai mūsu bērni uzaug par 
latviešiem. Bet mēs zinājām – ja 
paliksim Amerikā, tad tas būs 
gandrīz neiespējami, jo visi viņu 
draugi, skolas un studiju biedri 
būs amerikāņi. Tavs bērns būs 
viens kā pirksts! Tikai šeit, 
Latvijā, ir tā vieta, kur bērns var 
uzaugt par latvieti.”

Šis man liekas ļoti piemērots 
teikums beigām intervijai ar 
Krišjāni Kariņu. Viņš tiešām ir 
īsts Latvijas patriots un dara 
daudz, lai Latvijai palīdzētu augt 
un veidoties.

O. CAKARS
Kurzemes cietokšņa atcere Čikāgā

Kurzemes cietokšņa atcere 
2016. g. 7. maijā, kas notika Ciā-
nas dievnamā, bija pulcinājusi ap 
60 dalībnieku. Visiem pieceļoties, 
Čikāgas vīru koris, Māras Vārpas 
vadīts, dziedāja J. Kalniņa svinīgo 
„Lielo jundu”, pieminot tos, kas 
par savu Tēvu zemi ir savas 
dzīvības atdevuši.

Ievadā Daugavas Vanagu (DV) 
apvienības Čikāgā priekšnieks 
Ivars Kēlers aicināja visus vēlreiz 
piecelties, godinot nesen mūžībā 
aizgājušo bijušo leģionāru Pēteri 
Lapiņu.

Svētbrīdi vadīja mācītājs Ojārs 
Freimanis. Viņš uzrunā nola sī ja 
Vēstules romiešiem 5. nodaļas 

pantus, uzsveŗot, ka ticīgas tau-
tas, kristiešu mērķis ir garīga brī -
vība. Latviešu tauta ir cīnījusies 
par savu brīvību cauri ciešanām 
un apspiešanām, pierādot, ka var 
apspiest ārējo brīvību, bet nevar 
iznīcināt garīgo cerību uz brīvību. 
Un šī cerība deva spēku latviešu 
tautai īstajā laikā šo brīvību ar 
Dieva palīgu atgūt. Pieminot Kur-
zemes cīnītājus, dziedājām korāli 
„Dzied šodien vecā kaŗa draudze” 
(O. Cakars).

DV apvienības Čikāgā priekš-
nieks Ivars Kēlers sveica atceres 
dalībniekus un pieminēja notiku-
mus, kas saistās ar 7. maiju. kad 
Reimsā, Francijā, parakstīja Vā -

cijas militārās padošanās aktu. 
To  mēr bija nesaprašanās un vaja-
dzēja parakstīt otro, ceremoniālo 
padošanās dokumerntu 8. maijā 
Berlīnē. Kurzemē valdīja apju-
kums un neziņa, vai padoties vai 
kļūt par mežabrāļiem. Mazai sau -
jiņai kaŗavīru izdevās pārcelties 
uz Zviedriju. Vācijā 15. divīzijas 
leģionāriem nebija viegli gūs tek ņu 
nometnēs, līdz sabiedrotie atzina, 
ka viņi nav uzskatāmi par kaŗa 
noziedzniekiem. Viņš aicināja pie-
 celties bijušos cīnītājus, leģio nā rus. 
Tie bija Oļģerts Cakars, Ilmārs 
Riekstiņš, Richards Spuris un 
Juris Valainis, kuŗus Vanadžu 
priekšniece Ināra Grigolate ap  vel-

tīja ar krāšņu sarkanu neļķi. Katru 
gadu šo vīru ir mazāk un mazāk.

Runātājs aicināja vienoties valsts 
himnā “Dievs, svētī Latviju!” Tā 
ieskanējās sirdīs ar tām ilgām un 
vēlējumiem, kas tik raksturīgas 
mums, tālumā dzīvojošiem.

Iepazīstinot klausītājus ar akta 
runas “Attieksmes pret Latviešu 
leģionu vācu okupācijas laikā” 
teicēju PhD Māri Rozi, psīcho-
loģijas un angļu literātūras dok-
toru, kuŗš 1981. gadā, atstājot 
mācībspēka darbu De Vry uni ver-
sitatē, uzņēmās direktora pie  nā-
kumus šīs techniskās universitātes 
vispārējās izglītības programmām 
un arī bibliotēku pārraudzību, kā 

arī iesaistījās akreditācijas pro-
jektos. Universitātei tagad ir 23 
mācību vietas ASV un Kanadā ar 
65 000 studentiem.

Saticis bijušo leģionāru Vilni 
Bankoviču, viņš uzņēmies pār-
tulkot angliski viņa atmiņu stāstu 
“Los, Los! Davai, Davai! Otrais 
pasaules kaŗš manās atmiņās”– 
tulkojumā “Driven West, Taken 
East: a World War II Memoir of 
the Eastern Front”. Grāmatas ie -
gūstamas pēc nobeiguma pret 
ziedojumu Kr. Barona skolai.
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Latvieši ceļo ar Riga Ven Travel
Portugales mozaīka

Pirmā rindā no kreisās: Inese Zaķis, Ausma Zikmanis, Aldona Pintsch, Indra Kore, Ināra Jansone, 
Harijs Zikmanis. Otrā rindā no kreisās: Astra Moora, Aija Blūmfelde, Giedre Stankunas, Silvija Ūdris, 
Dace Rudzīte, Irene Stankevičs, Brigita Klausa, Maija Braunfelde, Raimonds Dallītis. Trešā rindā no 
kreisās: John Stankunas, Pēteris Jansons, Laila Bībelnieks, Jānis Bībelnieks

Fotografiju autors Pēteris Jansons ar Ināru un Inesi Gīds Philip Brabym ar mūsu ceļotājiem Daci, Silviju, Lailu un Jāni

Kas pirmais ienāk prātā, iz -
dzirdot vārdu – Portugale? Vēs-
 tures un ceļojumu cienītāji no -
sauks Magelānu, kuŗš 16. gs. iz   -
brauca pirmo ceļojumu apkārt 
pasaulei, vai Vasko da Gamu, 
kuŗš 15. gs. beigās, ceļojot ap -
kārt Labās Cerības ragam, at -
klāja jūrasceļu uz Indiju un 
atveda mājās garšvielu kravu – 
kanēli, krustnagliņas, ķimenes, 

(1921 – 1999), kas vairāk nekā 
50 gadus fado mūziku nesusi 
pasaulē. Mūsdienās to turpina 
baskājainā, blondā Marica, ku  ŗas 
ierakstu diskus iegādājās arī 
daudzi no mūsu ceļabiedriem. 
Visi bijām sajūsmā par skaisto 
vakaru Lisabonas krodziņā īpaši 
mums, kuŗā mūzicēja fado mū -
ziķis Gustavo, dziedot īpašā 
quitarra pavadījumā, – brūnacis 

dažādas metodes. Pilnīgi nepār-
spēts joprojām esot 1963. gada 
izlaiduma porto...

Ja Portugalē vaicāsi, kādu 
ēdienu nobaudīt, katrā ziņā 
atbilde būs – tradicionālo. Gan 
tradicionālos cūkas gaļas kūpi-
nājumus, gan asinsdesas mor-
cela, gan saulē un vējā kaltētās 
sālītās mencas. Ļoti populāri ir 
sautējumi ar dārzeņiem un de  si-

grupas „slavenāko” ēdienu, visi, 
liekas, vienbalsīgi nosauktu... 
sardīnes. Ne tikai tāpēc, ka tās 
ir viena no Portugales eksporta 
precēm, bet gan tāpēc, ka ne -
vienā braucienā kopā ar Inesi 
bez tām neiztikt. Sardīnes ir 
Riga Ven Travel vadītājas mīļā-
kais ēdiens, varētu pat teikt – 
aizraušanās, kuŗas dēļ reiz viņa 
pat „pazaudējās” no grupas. 

Runājot par Portugales eksport-
precēm, vēl jāmin arī korķis 
(piemiņai iegādājos naudas-
maku no korķa, oriģinālu un 
praktisku), tekstils, rozīnes, pro -
tams, vīns, bet kopš Portugale ir 
Eiropas Savienības dalībvalsts – 
arī auto un cements. ES Por-
tugale iestājās 1986. gadā, un to, 
atšķirībā no dažas citas pašrei-
zējās ES valsts, atbalstīja visi 
sa  biedrības slāņi. 2001. gadā 
Portu bija Eiropas Kultūras 
galvaspilsēta – līdzīgi kā Rīga 
2014. gadā. Kopš 2002. gada 
vidus Portugales nauda ir eiro. 

Pēc gīdu stāstītā, liekas, ka vai 
visa šī valsts ir iekļauta UNESCO 
kultūras mantojuma sarakstā, 
taču bēda tāda, ka trūkst nau-
das senās architektūras piemi-
nekļu atjaunošanai. Joprojām 
ļoti raksturīgs un ļoti svarīgs 
portugaļu architektūras ele-
ments ir ažuležu – apgleznotās 
keramikas flīzes, kas klāj gan 
sienas, gan grīdas un griestus. 
Sevišķi izsmalcinātas ir zili bal-
tās baroka laika flīzes, uz kuŗām 
attēlotas kā ainavas, tā cilvēki, 
dzīvnieki, medību un kauju 
skati, viss, kas vien saistās ar 

da ir tikai spāņu valodas dia-
lekts. Viņu literātūras lepnums 
joprojām ir Luziādes, nacionālais 
eposs, ko 16. gadsimtā sarakstī-
jis Luišs di Kamoišs.

Un vēl – nevar nepamanīt, ka 
lielāko daļu māju, kafejnīcu, 
sabiedrisko iestāžu rotā kruci-
fiksi vai svēto tēli. Portugale ir 
katoļticības zeme, un viņu „na -
cionālā pieķeršanās” ir Fatimas 
Dievmātei, kuŗas tēls arī ir 
visbiežāk sastopams. 

Portugalē ļoti augstu vērtē un 
ciena savas zemes vēsturi, gī -
diem patīk sīki pastāstīt piļu, 
katedrāļu, baziliku un klosteru 
architektūras un vēstures nian-
ses un ļoti nepatīk, ja klausītāji ir 
neuzmanīgi. Gīdi šeit gluži vai 
paģēr simtprocentīgu uzmanību, 
un mēs to respektējam. Ceļo-
juma priekšpēdējā dienā toties 
ļaujamies baudai skatīt slavenā 
kūrorta Kaškaiša gleznainās ai -
navas un Lisabonas bagātnieku 
villas, pasēdēt kādā āra kafejnīcā, 
kas vienmēr ir pilnas ar cilvē-
kiem, un pakavēties atmiņās 
par Sintras karaļa pilī redzēto 
skaistumu un greznību. Īpaši at -
miņā iespiedušies slavenie flīžu 
raksti, un, pārrunājot iespaidus, 
nezin kāpēc visbiežāk prātā pa -
likusi Sala das Pegas jeb „žagatu 
griesti”, ko karalis Žuans I esot 
licis uzgleznot, apsmejot galma 
dāmas, kas bijušas pļāpīgas kā 
žagatas (portugaļu valodā – pegas).

Katrā ziņā pieminēšanas vērts 
ir arī dižais Hieronīma klosteris 
(Jeronimas Monastery), ko arī 
šai pašā dienā apmeklējam. Te 

bez kuŗām portugaļu nacionālā 
virtuve šodien nav iedomājama. 
Vīna cienītāji iedomājas port-
vīnu – saldo, stipro, nobriedušo 
dzērienu, ko bauda vai nu kā 
aperatīvu vai deserta vīnu. Mū -
zikas un mākslas draugi nosauks 
fado – portugaļu tautas mākslas 
vizītkarti, mūziku, kas – līdzīgi 
kā blūzs – ir smeldzes un ilgu 
mūzika. Portugalieši šo mūzikas 
žanru ir kopuši vairāk nekā 150 
gadus – gan savās ielu kafejnī-
cās, gan uz lielajām skatuvēm. 
Lai atceramies šīs mūzikas pa -
matlicēju Mariju Severu (1820 
– 1846) un Amāliju Rodrigešu 

ar biezām uzacīm un bezgala 
dziļu, smeldzīgu balsi. Par pie-
miņu iegādājāmies viņa disku 
ar autografu, protams. Šādi kro-
dziņi, ko sauc par fado mājām, 
izceļas ar īpašu gaisotni, un tās 
uzturot paši fado mākslinieki.

„Portvīna stāsts” sākās 17. gad-
simtā, kad britu lieltirgotāji 
Doru upes ielejas vīnam piejau-
kuši brendiju, lai tas ceļā ne  sa-
skābtu. Laika gaitā atklājās, ka – 
jo stiprāks un saldāks vīns, jo la -
bākas garšas īpašības tas iegūst. 
Tā nu līdz šai dienai tiek brūvēts 
un jaukts šis lieliskais dzēriens, 
kā mums stāstīja, lietojot ap 40 

ņām, un, protams, caldo verde – 
sātīga zupa ar kāpostiem un 
daudz kartupeļiem. Ziemeļ por-
tugales pērle Portu turklāt ir sla -
vena arī ar tās konditoru izstrā-
dājumiem. Pie saldumu un ku -
linārijas tirgotavām ceļiniekiem 
laipni piedāvā nogaršot viņu 
darinājumus, kas gan mūsu gar-
šas kārpiņām ir tik saldi un 
trekni, ka vairāk par cienasta 
gabaliņu neko nenopērkam. Kā 
nu ne – portugaļu iecienītā 
treknā mandeļu kūka toucinho 
do céu tulkojumā nozīmē „die-
višķais speķis”. 

Ja runājam par mūsu ceļotāju 

cilvēku dzīvi. Ažuležu kultūru 
Portugalē, arī Spānijā 16. gad-
simtā esot ieveduši mauri. Gīde 
stāsta, ka nekur citur pasaulē 
neesot ražots tik daudz flīžu kā 
Portugalē, un nekur citur pa -
saulē neesot tik daudz senās 
architektūras liecību. Jā, portu-
gaļi var ar daudz ko lepoties, ko 
viņi patiešām dara, jo šai valstij 
ir gadsimtiem gaŗa neatkarības 
vēsture. Portugales robežas nav 
mainījušās gandrīz 800 gadus. 
Desmit miljoni Portugales ie -
dzī votāju runā savā – portugaļu 
valodā un kļūst ļoti nikni, ja 
dzird sakām, ka portugaļu valo-

aplūkojams kapa piemineklis 
Vasko da Gamam un īstenībā, 
pateicoties viņam, arī uzcelts – 
par to tā saukto „piparu naudu” 
jeb nodokļu naudu, kas iekasēta 
par garšvielām.

Aplūkojot pilis, „ar vienu kāju” 
iznāca būt arī Spānijā, kur atrodas 
mītiem apvītā piligrimu pilsēta 
Santiago de Compostela. Daži zi -
nātkārākie ceļinieki pēc 10 dienu 
aktīvās Portugales ap  ceļošanas 
nolēma pabūt arī Spānijā, bet 
tas jau būtu cits stāsts.

 Riga Ven Travel
uzticama ceļotāja

// FOTO: Pēteris Jansons
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Laimonis Siliņš, Brigita Siliņa Laimonis Siliņš // FOTO: Albīns Martinskis Laimonis Siliņš, Madara Linde

Mārtiņa Zīverta krimināldrāma “N A U D A”
mazā teātŗa Sanfrancisko pēdējā izrāde

Kultūras sakari starp valstīm 
tiešām spēj atrast ceļus visda-
žādākajos veidos. Literātūras 
draugiem šo ceļu pavēruši lat-
viešu dzejnieki – atdzejotāji 
Edvīns Raups, Knuts Skuje-
nieks, Leons Briedis, bet vīna 
draugiem – Rīgas vīnu veikali 
VIA VINO, kas speciālizējas 
nelielu, bet labu vīnu piegādē 
un tirdzniecībā. (Arī Mārtiņa 
Rītiņa Vincentā nonākot viņu 
vīni, un tas, kā zināms, ir labs 
līmenis!). Tātad VIA VINO 
īpašnieki apciemojuši Portu-
gales vīna darītavu Niepoort, 
kas lepojas ar senu vēsturi un 
paaudžu paaudzēs koptām vīna 
darīšanas tradicijām. Iekaŗojot 
tirgu, šie vīndaŗi parūpējušies 
ne tikai par izcilu dzēriena 
kvalitāti, bet arī par īpašu di -
zainu, kas uzrunā klientus 
dažādās zemēs, par moto iz -
vēloties learning by doing. Tas 

Par Portugali un Lāčplēsi

nozīmē, ka, nopērkot vīna pu -
deli, tu vari komiksu stāstā, kas 
attēlots uz etiķetes, uzzināt par 
kādu svešu zemi ar tai raksturīga 
tēla vai sižeta starpniecību. Lat-
 vijas „vīna stāstam” izraudzīts 
Lāčplēsis, ko komiksā iedzīvi-
nājis karikatūrists no Latvijas 
Avīzes Gatis Šļūka. 2014. gada 
vīns, kas pildīts pudelēs ar mūsu 
tautas varoņeposa tēlu, rakstu-
rots kā „sauss sarkanvīns, 14 
mē  nešus izturēts koka (25%) 
un tērauda (75%) mucās. Labi 
strukturēts, ar minerālām notīm. 
Izteikta garšvielu un sarkano 
augļu klātbūtne. Labi sabalansēts 
skābums un izteikta pēcgarša. 
Alk.–12,5%.” Der nobaudīt! „Lāč-
plēša edition” vīnu var iegādāties 
Rīgā, VIA VINO veikalos Cēsu 
ielā 31 (Barona kvartālā) un 
Ausekļa ielā 14. Ielūkojieties 
mājas lapā www.viavino.lv.

Red.

Šogad aprit liela jubileja – 50 
gadi, kopš dzimis mazais teātris 
sanfrancisko. Tas ir cienījams 
vecums kā cilvēkam, tā arī 
teātrim. Turklāt teātrim, kuŗš 
dzimis, dzīvojis un darbojies 
pavisam īpašos apstākļos – 
Amerikā, Sanfrancisko. Teātris, 
kuŗš bijis latviešu kultūras maza 
saliņa lielā amerikāņu pop kul-
tūras okeanā. Teātris pratis 
piedāvāt profesionāla līmeņa 
teātŗa izrādes latviešu publikai 
trimdā, par spīti apstākļiem, 
kuŗus, no malas vērtējot, varē -
tu uzskatīt par neiespējamiem 
teātŗa eksistencei. Tāpēc šis vei-

izrādes vadītāja – Sallija Filitsa. 
Armīns Staprāns skatuves 

dekorācijas veiksmīgi veidojis 
klasiskajā stilā, šai izrādei ļoti 
piemēroti. Ticis ieguldīts liels 
radošs darbs, lai pārceltu ska tī-
tājus Rīgas atmosfērā, kuŗa jau 
sen kā izgaisusi. Tērpi bija reā-
listiski atbilstoši laikmetam, dar-
bība notiek pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajos gados Rīgā. Arī 
mūzikas izvēle ļāva skatītājiem 
iejusties laikmetā, ko daudzi 
pazīst tieši no latviešu aprindās 
populārās mūzikas. 

Var tikai dziļi apbrīnot Lai -
moņa Siliņa talantu un spēku, 

lomu – kungu, kuŗš savu naudu 
un savu dzīvi atstājis krogā, bet 
nekas nespēj viņu novirzīt no 
šāda likteņa turpinājuma ar pa -
redzamu pavisam bēdīgu galu. 
Veiksmīga kā vienmēr bija Sal -
lija Filitsa viesmīles lomā, kuŗu 
atbalstīja Rūtas Grand tēlotā 
Lizbete. 

Brigita Siliņa tēloja sētnieci, 
kuŗa cieši uzmana drošību un 
kārtību, bet ir arī atsaucīgs un 
līdzjūtīgs cilvēks. Viņa ir viena 
no tiem, kas pazīst lupatlasi 
Piķurgu jau ilgu laiku, uzskatot 
to par cilvēku, kuŗš tāpat dara 
savu darbu kā visi citi, pelnot 

Lugas autors galveno uzma-
nību veltījis tieši lupatlaša Piķ-
urga tēlam, kuŗu veidojis Lai-
monis Siliņš. Viņa aktieriskais 
sniegums bija tiešām izcils – šī 
vecā vīra emociju vētra tik 
smalki izstrādāta. Piķurga mo -
no logos, dvēseles atklāsmēs bija 
jūtams īsts pārdzīvojums, kas 
liek skatītājam aizmirst, ka esi 
teātrī. Laimoņa Siliņa aktieriskā 
izaugsme, šķiet, sasniegusi vir-
sotni, pēc kuŗas ilgojas jebkuŗš 
mākslinieks, uzticīgi kalpojot 
savai mūzai. Pēc izrādes vairāki 
skatītāji uzdeva cits citam jau-
tājumu: vai tiešām Siliņam šī 

lai uzņemtos tādu dubultu at -
bildību: būt gan režisoram, gan 
arī galvenās lomas tēlotājam – 
Piķurgam. Vēl jo vairāk to nākas 
novērtēt, zinot, ka lielais ansam-
blis ar vairākiem pilnīgi zaļiem 
iesācējiem uz skatuves dēļiem, 
prasīja sevišķu uzmanību un 
pacietīgu darbu. Saprotams, ka 
bērni prasa savu pieeju un ie -
dro šinājumu, bet rezultāts at -
tais noja ielikto darbu. Čirkas 
lomā – mazā Madara Linde bija 
droša un uzvedās kā īsta aktrise, 
varbūt tikai reizēm viņas bal-
stiņa izlikās par klusu. Avīž-
puika, kuŗu tēloja jauniņais 
Armands Kalns, savu darbu 
paveica labi.  

Skaistā, latviskā (kā no pieclat-
nieka izkāpusi) Laima Kļaviņa, 
Vigas lomas tēlotāja, arī pirmo 
reizi uz skatuves, trausla un 
maiga, tomēr pārliecinoši iejutu-
sies savā lomā. Izmeklētājs Kār-
lis Veilands un divi policisti: 
Indris Klīmanis un Aivars Sa -
velis, bija kā veiksmīgs ansam-
blis pats par sevi, izpildot savus 
dienesta uzdevumus – izmek lē-
jot krimināllietu. Bet aizdomās 
turētais inkasenta lomas tēlotājs 
Armīns Staprāns bija ticami 
nobijies, kā arī ticami sašutis 
par netaisnību, kuŗu tam nākas 
piedzīvot. Labā kompānija res -
to   rānā: Taira Zoldnere, Māra 
Linde un Mārtiņš Andersons 
bija ticami savās lomās, izrādot 
savu prieku par necerētu uzdzīvi 
uz Piķurga naudas rēķina. An -
drejs Gulbis labi nospēlēja savu 

savai dzīvei iztiku. Piķurgs, bū -
dams lupatlasis, sētnieces acīs 
nekā nav zaudējis no godīga 
cilvēka cieņas. Līdzīgu attieks-
mi izrāda arī inkasenta meita – 
skaistā Viga, kuŗa uzskata Pi -
ķurgu par savu draugu un 
padomdevēju. 

gada augustā apritēs 90 gadu? 
Tas nevar būt! Ja cilvēks spēj 
būt tik radošas degsmes pilns, 
ja viņš spēj atklāt cilvēka jūtu 
un domu pasauli, viņa cerības 
un sāpes, tāds cilvēks ir jauns, 
un viņa gadu skaitam nav 
nekādas nozīmes! 

Kad runājām ar režisoru pēc 
izrādes, Laimonis Siliņš tomēr 
iebilda, ka ir nozīme uzkrātam 
gadu skaitam, jo teātris ir ne 
tikai intelektuāli, bet arī fiziski 
smags darbs. Tam jāpiekrīt, jo 
būt režisoram un aktierim ma -
zajā teātrī nav tas pats, kas 
teātrī, kuŗā strādā algoti cilvēki, 
ar to arī pelnot naudu. Reži so ram 
vai aktierim darot tikai savu 
tiešo darbu, tas rada ļoti atšķi-
rīgu situāciju, nekā tā bi  jusi, 
strādājot mazajā teātrī. Šie 50 
gadi gan no Laimoņa Siliņa, gan 
no Brigitas Siliņas prasījuši darīt 
un mācēt visus iespējamos darbus.

Izjustu pateicību mazajam 
teāt rim sanfrancisko par uzti-
cīgo kalpošanu latviešu kultūrai 
un mākslai izteica ZK Latviešu 
biedrības priekšsēde Taira Zold-
nere, pasniedzot Atzinības rak-
stus un ziedus.

// FOTO: Albīns Martinskis

kums uzskatāms par izcilu un 
nozīmīgu darbu.

Protams, ka mazais teātris 
Sanfrancisko nav domājams bez 
sava tēva un radītāja, režisora 
Laimoņa Siliņa un viņa pa  stā-
vīgās līdzgaitnieces, Laimoņa 
sievas, aktrises Brigitas Siliņas. 
Tomēr, šoreiz jubileja tika svi-
nēta arī ar zināmu skumju devu. 
Jau iepriekš režisors tika ziņojis 
publikai, ka 2016. gada 23. ap -
rīlī Latviešu Draudzes namā 
Sanfrancisko teātris spēlēs 
PĒDĒJO izrādi. Skatītāji uz to 
ieradās ar ziedu klēpjiem, lai 
nestu pateicību savam patiesi 
mīlētam teātrim. 

Lai arī luga pēc satura ir ļoti 
atbilstīga aktieŗu ansamblim, 
tomēr lugas nosaukums ,,Nauda’’ 
ir pilnīgā petrunā misijai, ko 
pildīja mazais teātris San fran-
cisko – darbošanās bez naudas 
un bez peļņas, kalpošana tikai 
savai tautai un tās kultūrai. 

Ansamblim šoreiz liels sa -
stāvs, tai skaitā divi bērni. 
Lomās: Laimonis Siliņš, Brigita 
Siliņa, Indris Klīmanis, Madara 
Linde, Laima Kļaviņa, Kārlis 
Veilands, Aivars Savelis, Armīns 
Staprāns, Andrejs Gulbis, Sallija 
Filitsa, Mārtiņš Andersons, 
Rūta Grand, Taira Zoldnere, 
Māra Linde, Armands Kalns. 

Režisors – Laimonis Siliņš, ska-
   tuves ietērps – Armīns Stap rāns, 
mūzikālais vadītāj – Kārlis Vei -
lands, kostīmi – Sallija Fi  litsa, 
Brigita Siliņa, rekvizīti – Rūta 
Grand, gaismas – Kārlis Veilands, 
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(Turpināts no 5. lpp.)

Gaŗezera akcionāru sapulce
Kā ik gadu, Gaŗezera prezi-

dents Imants Ejups aicina visus 
klātesošos pulcēties Karogu kal  na 
piekājē, kur kalnā karogu mastā 
tiek uzvilkti ASV un Latvijas ka -
rogi un nodziedāta Latvijas himna. 
Mācītājs Roberts Franklins patei-
cas Dievam par iespēju latviešu  
tautas dēliem un meitām rast 
Latvijai līdzvērtīgu nostūri šajā 
viesmīlīgajā zemē, lai savu darbu 
veltītu mācībām un latviskām 
ro  sībām. Nu jau Gaŗezerā ir trīs 
bagātīgi iekārtoti mūzeji, arī 
Skautu un gaidu mūzejam ir 

nolietojas ēku fonds, un ir nepie-
ciešams veikt kapitālus uzlaboju-
mus visā 105 akru territorijā. Ik 
gadu Gaŗezerā tiek pievienota pa 
jaunai celtnei. Bet – vai mūsu lab -
darības ziedojumi neizsīks un vai 
pietiks naudas, jo jau tagad izdevu  mi 
pārsniedz ieņēmumus no skolas un 
nometņu ieņemtajām naudām.

Savā uzrunā Imants Ejups pa -
teicās administrācijas darbinie-
kiem – Pēterim Pūtelim, Sandrai 
Pavlovskai, Mārai Korei, Gun ta-
ram Rusmanim, Ilēnai Rusmanei, 
Ērikam Ārumam un Modrim 

meitām. Vissirsnīgāko pateicību 
tomēr ir pelnījuši tie simti cilvēku, 
kuŗi brīvprātīgi ziedojuši savu 
brīvo laiku Gaŗezeram. Paldies 
visiem!”, teica Ejups.

Nepilni 19 mēneši darbā ir pa -
gājuši administrātoram Pēterim 
Pūtelim. Šai laikā nosvinēta Gaŗ-
ezera 50 gadu jubileja, notikuši 
golfa, futbola un  volejbola turnīri, 
Palooza sarīkojums, Gaŗezera Va -
saras vidusskolas kārtējais izlai-
dums, notikušas izstādes, filmu 
izrādes, dievkalpojumi, 3x3 no -
metne,  bērnu nometnes, ansam-

sāka strādāt Ilēna Rusmane, ku  ŗai 
kopā ar vīru Guntaru Rusmani Gaŗ-
 ezera attīstība un pastāvēšana ir 
sirdslieta. Padomes loceklis Jē  kabs 
Bērzkalns pieteicās palīgos.

Visiem Gaŗezera  akcionāriem 
tika nosūtīta šāda vēstule: “Kad 
sākām plānot Gaŗezera 50 gadu 
jubileju, nolēmām, ka Latviešu 
centrs atrodas pusceļā. Kad Gaŗ-
ezeru dibināja, neviens nezināja, 
cik ilgi tas pastāvēs. Tas pats jau-
tājums tika pacelts pēc Latvijas 
otrreizējās neatkarības nodibinā-
šanas. Izrādās, ka Gaŗezers ir ne 
tikai pastāvējis, bet arī turpina 
augt un attīstīties. Ir skaidrs, ka 
mūsu visu uzdevums un mērķis 
ir nodrošināt, lai Gaŗezers pastāv 
un attīstās vēl nākamos 50 gadus. 
(..) Lai atjaunotu, remontētu vai 
papildinātu esošo infrastruktū-
ru, pēc mūsu aplēsēm, izmaksas 
būtu tuvu pie miljona dolaru 
dažos nākamajos gados. Tāpēc 
nodibinājām G-50 fondu, vācām 
ziedojumus kapitāla fonda, re  zer-
ves un izglītības vajadzībām. Līdz 
šim esam saņēmuši vairāk nekā 
400 tūkstošus dolarus no tiem 
pirmos 250 tūkstošus dolāru esam 
izmantojuši, veicot pirmos pro-
jektus no kopējā saraksta. Mums 
šovasar ir dota iespēja ieguldīt vēl 
100 tūkstošus dolaru Gaŗezera nā -
kotnei. Tas ir matching fond chal-
lenge no Gaŗezera Draugu pulka. 
Ja latviešu organizācijas var kopīgi 
sasniegt 50 tūkstošu ziedojumu, 
tad Gaŗezera Draugi arī noziedos 
tādu pašu summu. Līdz šim esam 
saņēmuši 15 tūkstošus dolaru. 

 Nākamā prioritāte  ir Indrānu 
ēku remonts. Tur ir astoņas kabī-
nes, kur dzīvo 8 – 10 gadus veci 
nometņotāji. Uzlabojumi ir ne  -
pie ciešami, lai atbilstu pavalsts 
noteikumiem. Vajadzētu arī at  vie-
tot divstāvu gultas, salabot vai 
atjaunot jumtus, logus, durvis, kāp-
 nes un paplašināt vannasistabas. 

Nākamais  solis ‒ mēs pētām tā 
saucamo “ģenerālo plānu” gan Gaŗ -
ezera īpašumam, gan organizāci-
jas darbībai. Tas būtu process, 
kas iesaista visu Gaŗezera saimi, 

lai identificētu svarīgākās vērtī-
bas, vajadzības un mērķus nākot-
nes darbībai. Tas būtu pamats 
tālredzīgai attīstībai, kas virzās 
uz zināmu secību, neskatoties uz 
padomes vai administrācijas mai  -
ņām, un palīdzētu līdzekļu vāk-
šanas darbībai. Aicinām piedalī-
ties, lai kopīgi nodrošinātu Gaŗ-
ezera darbību nākamajos 50 ga -
dos! Kas ir Gaŗezers? Mēs esam 
Gaŗezers!”

Šovasar tiks  atklātas divas jau-
nas papildprogrammas – “Valo-
das sēta” un “Valodas vārti”. Tās 
paredzētas tam, lai Gaŗezers 
varētu piesaistīt bērnus un arī 
ģimenes, kuŗām valodas spējas 
nav pietiekamas un, lai šo ģime-
ņu bērni varētu sekmīgi piedalī-
ties pamata mācību programmās 
ar latviešu valodu. 

Šā gada marta vidū 14. Vis pā-
rējo latviešu dziesmu un deju 
svētku Rīcības komitejas priekš-
sēde Marisa Gudrā, kuŗa arī ir 
GVV absolvente, atbrauca uz Gaŗ-
 ezera padomes sēdi, lai personīgi 
lūgtu GVV piedalīties Baltimoras 
svētkos 2017. gadā, no 30. jūnija 
līdz 3. jūlijam. GVV direktore sā -
kusi sarunas ar skolas saimi un 
audzēkņu vecākiem par iespēju 
piedalīties Baltimoras Dziesmu 
svētkos. Pēdējos gados Gaŗezeram 
ar PBLA un ALAs starpniecību no 
Latvijas Ārlietu ministrijas, Kul-
tūras ministrijas un Sabiedrības 
integrācijas fonda ir piešķirtas lie -
lākas naudas summas. Šīs naudas 
segs lielu daļu no Latvijas skolotāju 
G-1 vīzu sa   mak sas, ar to segs kul-
tūras sarīkojumu izdevumus, kā 
arī atbalstīs Lat vijas mākslinieku 
viesošanos Gaŗ ezerā. Šovasar gai-
dām Tautas mūzikas mūziķus no 
Latvijas, kas ne tikai mūzicēs vi  dus-
 skolā, bet arī pasniegs Tautas mū -
zikas paraugstundas plašākai pub-
likai. Latvijas Kultūras ministrija 
jau piešķīrusi naudu Latvijas simt-
 gades svētku rīkošanai Gaŗezerā. 

Gaŗezers ir un paliek vieta, kur 
vienmēr būs iespējas latviešiem 
pulcēties, mācīties un priecāties 
Dievam un Latvijai!

Gaŗezera 2016. gada padome - 1. rindā: Samuels Knochs, Lauris Rožkalns (rev. komisija), Anda 
Vizule (priekšsēde), Jēkabs Bērzkalns (kasieris) Vilnis Gertners. Otrajā rindā: Jānis A. Kukainis, 
Andra Krieva, Anita Briede-Bilsena. 3. rindā: Markus Apelis (sekretārs), Imants Ejups (prezidents), 
Mārtiņš Pūtelis, Gunārs Inka, Pēteris Burģelis (rev. komisija) // FOTO: Vilnis Trops

apjomīga ekspozīcija, kas parāda 
latvju jaunatnes kustību Latvijā 
un arī šeit, mūsu trimdas zemē 
Amerikā.

Kopsapulces gaitā Treimaņa zālē 
sprieda gan par to, ka sekmīgi 
pavadīts Gaŗezera pastāvēšanas 
50. jubilejas gads, gan arī par to, 
kā sagaidīsim Latvijas simtgadi.

Ar katru gadu arvien vairāk 

Vilemsonam, kā arī programmu 
vadītājām Sandrai Kronītei-Sī -
polai, Lailai Švalbei, Ivetai Eilan-
dei un Kristai Cickovskai, skolo-
tājiem, audzinātājiem, virtuves 
saimniecēm un tās darbiniekiem, 
ambulances personālam, ūdens-
sargiem, nodarbību vadītājiem, 
Dzintaru biroja un kantīnes vadī-
tājām, visiem saimniekpuišiem un 

bļa Pērkons koncerts, Gaidu un 
skautu ziemas nometne u. c. 

Kopš pagājušā gada akcionāru 
kopsapulces akcionāri cieši seko-
juši stratēģiskam plānam.

Pēc ilggadīgās Gaŗezera kasie-
res Baibas Dumpes pensionēša-
nās viņas pienākumus pārņēmis 
Modris Vilemsons. Vasaras beigās 
pilna darba laika kasieres amatā 

Čikāgas vīru kori diriģē Māra Vārpa

Katrs dalībnieks varēs arī 
saņemt Viļņa Bankoviča “Veltas 
stāstu” (Jaunā Gaita, rudens 2015) 
par jaunības mīlestību bēgļu gaitās.

Māris Roze vispirms runāja 
par mūsu, latviešu, dažādo at -
tieksmi pret Latviešu leģionu. 
Pēc Baigā gada brīvprātīgie ie -
stājās policijas un kārtības ba -
taljonos, kas vēlāk tika ieskaitīti 
pašā Leģionā, sastādot ap 15% 
no kopuma.

No vēlāk 102 000 iesauktiem 
ap 18% dažādos veidos izvairījās, 
pārējie kaŗoja, aizstāvot Latviju. 
Pēc kaŗa beigām ap 4 000 leģio-
nāru Kurzemē kļuva par meža-
brāļiem un cīņu pret apspiedē-
jiem turpināja. Lēš, ka visā Lat-
vijā bija ap 20 000 nacionalo 
partizānu ar 80 000 atbalstītā-
jiem. Kaŗa beigu posmā izveido-
jās “Latvijas sargi” un „Kurēlieši”, 
katrā ap 2 000 vīru, kas cerēja, ka 
pēc kaŗa angļi un amerikāņi 
palīdzēs atjaunot Latvijas neat-
karību. Leģionāru cīņa, palīdzot 
kritiskos gadījumos segt frontes 

pārrāvumus, deva iespēju tūk-
stošiem latviešu ģimeņu izbēgt 
uz Rietumiem.

Vācu attieksme pret Latviešu 
leģionu un leģionāriem bija diez-
gan godīga, uzskatot tos par līdz-
cīnītājiem frotes pirmajās līnijās. 
Tuvojoties frontes sabrukumam, 

Leģiona vienības gan nereti tika 
izmantotas, lai segtu vācu vienību 
atkāpšanos.

(Varu liecināt, būdams apstāk -
ļu dēļ vienīgais latvietis tīrā vācu 
vienībā, korpusa sakaru batal-
jonā Rietumu frontē, ka nekad 
nepiedzīvoju ne mazāko piebildi 

vai kaut ko negatīvu, nēsājot sar-
kanbaltsarkano Latviešu leģiona 
vairodziņu uz svārku piedurknes, 
–O. Cakars).

Kādi bija zaudējumi un iegu-
vumi pēc grūtām izvēlēm, ko 
Latvijas jaunieši un tauta bija 
spiesti veikt? 

Visi kaut ko zaudēja – dzimteni, 
ģimeni, veselību, daudzi arī dzī  vību. 
Kas esam dzīvi palikuši, tomēr 
esam atguvuši brīvību – mēs ārze-
mēs ātrāk, bet tagad arī Latvijā.

Mēs, kas esam šeit šodien, šinī 
atceres dienā, lai pateicamies 
mūsu leģionāriem!

Mūzikālās daļas sākumā Kr. Ba -
rona skolas audzēkne Jūlija Kiu-
sala bija izvēlējusies mums ne  pa-
 rastu kompoziciju – video spē  les 
Elder scrolls V: Skayrim Dragon-
born mūzikas komponista Jeremy 
Soule 2012. gada aranžējumu 
klavierēm. Jūlija, kas klavieŗu 
spēli mācījusies septiņus gadus, 
mūzicēja pārliecinoši. 

Čikāgas vīru koris, diriģentes 
Māras Vārpas vadīts, dziedāja 

I. Ozola “Ko gaidi, latvieti” (diri-
ģentes aranžējumā vīru korim). 
Sekoja J. Ābola “Sena dziesma” 
(A. Skalbe) un interesantā dziesma 
latgaļu izloksnē “Skaidra valūda” 
(A. Rancāne), kur uzdotais kom-
ponista vārds bija – E. Karū dz-
nīks! M. Vārpas inspirētā “Va -
loda un dziesma” (M. Svīķe) labi 
iederējās skanīgi dziedošo vīru 
pulkā cīnītāju piemiņas vakarā. 
Lai korim un spējīgajai diriģentei 
labas veiksmes viņu pašu kon -
certā 21. maijā! Dziesmas pie kla-
vierēm delikāti pavadīja Arūnas 
Kaminskas – brālis, lietuvietis!

Visi dziedājām “Lāčplēšu dzies-
mu”, Mārai Vārpai pavadot. 

Pateicība, ziedi. Tad ēdamzālē 
Ināras Grigolates skaisti sakār-
totie un saklātie galdi, kas, ie  nā-
kot šajā ikdienišķajā, pierastajā 
telpā, deva pacilātības un svētku 
izjūtu šim draudzības vakaram. 
Nenogurstošās vanadzes bija gā -
dājušas par gardumiem un at -
spir dzinājumiem. Paldies viņām!

Kurzemes cietokšņa atcere Čikāgā
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PBLA un ALA vēstuļu akcija 
Latvijas Okupācijas mūzeja 

atbalstam
Kad Latvijas Republikas Saeima 

otrajā lasījumā izskatīja jautājumu 
par nacionālu interešu objekta 
statusa piešķiršanu Latvijas Oku-
pācijas mūzejam, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienība (PBLA) un Ame-
 rikas latviešu apvienība (ALA) iz -
vērsa vēstuļu akciju, aicinot Lat vi-
jas tautas priekšstāvjus atbalstīt 
ierosinātos grozījumus Latvijas 
Okupācijas mūzeja likumā. 

Latvijas Okupācijas mūzejs, 
kuŗa rekonstrukcijas un pārbū -
ves projekts iestrēdzis Rīgas paš-
valdības birokrātiskajos gaiteņos, 
cer, ka nacionālu interešu objekta 
noteikšana mūzejam un mūzeja 
rekonstrukcijas projekta uzrau-
dzī bas nodošana Vides aizsar dzī-
bas un reģionālās attīstības minis-
t rijas (VARAM) rokās, novērsīs tā   -
lāku kavēšanos ar būvatļaujas iz -
sniegšanu mūzeja rekonstrukcijas 
un Nākotnes nama būvniecības uz -
 sākšanai. Lai atbalstītu mūzeju no    -
zīmīgajā balsojumā, dienu pirms 
balsojuma Saeimas priekš sēdei, 
polītisko frakciju vadītājiem un 
pie frakcijām nepiederošiem de -
put ātiem tika nosūtīta PBLA priekš-
sēža Jāņa Kukaiņa parakstīta vēs-
tule, kuŗā PBLA priekšsēdis aici-
nāja Saeimas deputātus balsot par 
nacionālu interešu objekta statusa 
noteikšanu Okupācijas mūzejam.

ALAs priekšsēža Pēteŗa Blum-
berga parakstītā vēstule uzsvēra, 
ka Latvijas Okupācijas mūzejam 
ir “pierādīta kultūrvēsturiska no -
zīme – tas ceļ Latvijas Valsts atpa-
zīstamību un stāsta pasaulei par 
latviešu tautas nesalaužamajiem 
un brīvības centieniem”.

***
Stradiņa universitātes koris 

Rīga uzvar konkursā Slovakijā
Namestovo, Slovakijā, notika 

23. Starptautiskais koŗu konkurss –  
garīgās mūzikas festivāls par godu 
bīskapa Jana Vojtašaka piemiņai. 
Tajā piedalījās 10 koŗi no Slova ki-
jas, Čechijas, Polijas, Ungārijas, 
Lietuvas un Latvijas. Konkursa 
galveno balvu – Grand Prix ieguva 
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 
jauktais koris Rīga diriģentes Za -
nes Zilbertes vadībā. Koris izcīnī -
ja uzvaru divās konkursa katē go-
rijās ‒ apvienotajā jaukto, bērnu, 
vīru un sieviešu koŗu grupā, kā  
arī laikmetīgās mūzikas katēgo-
rijā, un konkursa kopvērtējumā 
tika atzīts par labāko. 

Koris Rīga izpildīja Pēteŗa Vaska, 
Selgas Mences, Ērika Ešenvalda, 
Jēkaba Jančevska, Pāvela Luka-
ševska, Edvarda Grīga un Jāna 
Pē  turszona Svēlinka darbus, sa -
ņemot īpašu žūrijas un klausītāju 
atzinību par programmas izvēli 
un latviešu komponistu skaņdar-
bu atskaņojumu.

RSU korim Rīga šogad aprit 65 
gadi kopš dibināšanas. Šobrīd to 
vada diriģente Zane Zilberte, kuŗa 
ar kori strādā desmito gadu. Kor-
meistari ir Uģis Meņģelis un Ro -
berts Hansons.

***
Latvijā notika Mūzeju nakts
Mūzeju nakts kļuvusi par ikga-

dēju un gaidītu tradiciju. Cilvēku 
interese un aktīvitāte šogad  bija 
ļoti liela ‒ pie mūzejiem cilvēki stā-

 vēja rindās jau labu laiku pirms 
Mūzeju nakts sākuma. 

Pie Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja bija izveidojusies vairā-
ku simtu  cilvēku gaŗa rinda

Paliela rinda bija izveidojusies 
arī pie Saeimas. Jaunietes stāstīja, 
ka  Saeima par pirmo apskates 
objektu izvēlēta tāpēc, ka ikdienā 
Saeimas iekšpusi aplūkot nav ie -
spējams.

Aldara mūzejā varēja iepazīties 
ar alus ražošanas techniku, kā arī 
nogaršot gatavo produkciju. Ap -
meklētājus iepriecināja vairāki 
mūziķi ar koncertu.

Rīgas pašvaldības policijā cilvēki 
varēja iepazīties ar likumsargu 
dar bu, nofotografēties ar pašval-
dības policijas rīcībā esošajiem 
transporta līdzekļiem, kā arī ap -
lūkot bijušās policistu uniformas, 
ieročus un citus speclīdzekļus. Ma -
zākajiem tika piedāvātas dažā das 
izglītojošas rotaļas par ceļu satik-
smes drošību.

Mūzeju nakts sarīkojumi notika 
visā Latvijā.

***
Latviešu literātūrai italiešu  
valodā veltīta konference

19. maijā Latvijas vēstniecība 
Ita lijā rīkoja zinātnisku konfe-
renci, kas bija veltīta Latvijas un 
Italijas kultūras sakariem “Latvijas 
literātūra italiešu valodas tulkoju-
mos”.

Konferencē Latvijas vēstnieks 
Italijā Artis Bērtulis savā uzrunā  
uzsvēra latviešu valodas būtisko 
lo  mu Latvijas valsts dibināšanā un 
identitātes stiprināšanā. Vēstnieks 
pauda atbalstu Latvijas un Italijas 
literātu un tulkotāju sadarbības 
veicināšanai, uzsverot, ka grāmat-
niecības un tulkojumu tema ir bū  -
tisks elements, īpaši gatavojoties 
mūsu valsts simtgadei. Latvija ak -
tīvi piedalās starptautiskajos grā-
matu gadatirgos, jo ir ieinteresēta 
populārizēt gan latviešu literātū-
ras mantojumu, gan modernās 
latviešu literatūras tulkošanu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) direktors Andris Vilks klāt-
esošos informēja par vērtīgāka-
jām Italijā publicētajām grāma -
tām un dokumentiem, kas gla bā-
jas Latvijas Nacionālajā bibliotē -
kā. Savukārt LNB bibliografe 
Astra Šmite stāstīja par izcilās lat-
viešu tulkotājas Martas Rasupes 
ieguldījumu latviešu literātūras 
tulkošanā un populārizēšanā Ita-
lijā. M. Rasupe italiešu valodā ir 
tulkojusi Latvijas literātūras kla-
siķu darbus – Raiņa lugu “Jāzeps 
un viņa brāļi” un R. Blaumaņa 
romānu “Salna pavasarī”.  

Konferencē uzstājās arī Pizas 
Universitātes baltu filoloģijas pro-
fesors Pjetro Dini, tulkotājs un 
blo geris Paolo Pantaleo  un rakst-
niece Pjēra Mateja, kuŗi klāteso -
šos informēja par savu pieredzi 
darbā ar latviešu literātūru un tās 
tulkojumiem italiski.

Tiekoties ar Romas Nacionālās 
bibliotēkas direktoru Andreu de 
Paskvāli, A. Vilks pārrunāja sa -
darbības stiprināšanu starp abu 
valstu nacionālajām bibliotēkām. 
Vizītes laikā Italijā A. Vilks tikās 
arī ar Vatikāna Apustuliskās bib-
liotēkas prefektu  Česari Pazini un 
viceprefektu Ambridžio Piadzoni  
un kā dāvinājumu viņiem nodeva 
Latvijas Grāmatizdevēju asociā ci-
jas 2015. gadā zinātnisko grā matu 
katēgorijā balvu ieguvušo izdevu-
mu Terra Mariana 1186 – 1888. Šī 
unikālā izdevuma sagatavošanā, 
kuŗa vienīgais eksemplārs glabā -
jas Vatikāna Apustuliskajā biblio-
tēkā, vairāku gadu gaŗumā cieši 
sadarbojās LNB un Vatikāna 
Apustuliskā bibliotēka.

***
Rundāles pils sagaida 280. 

jubileju ar jaunām ekspozīcijām 
un hercoga medību pokālu  

24. maijā apritēja tieši 280 gadu, 
kopš architekta Frančesko Bar  - 
to lomeo Rastrelli vadībā tika ie -
likts Rundāles pils pamatakmens. 
Kād reizējā Kurzemes un Zemga -
les her  coga Ernsta Johana Bīrona 
va  saras rezidence mūsdienās pa -
matoti var lepoties ar lielākās un 
greznākās baroka stila pils statusu 
Latvijā. Un arī savu 280. jubileju 
Rundāles pils svin ar vairākiem 
jaunumiem.

Imants Lancmanis rāda barona 
Volfa fon Kleista dāvinājumus 
Rundāles pilij // Foto: Latvijas 
Radio

Pils pirmajā stāvā 24. maijā dur-
vis vēra pavisam jauna, klasicisma 
stilam veltīta telpa. Tā papildinās 
Rundāles pils mūzeja pastāvīgo 
eks pozīciju “No gotikas līdz jū    - 
g endstilam”, kur jau iekārtotas 
desmit dažādu stilu istabas. Otra 
jauniekārtotā telpa ir pils Rietu -
mu korpusā. To veido Kurzemes 
baronu fon Bēru dāvinājums – 23 
dzimtas portreti, kas kā liels re -
tums izdzīvojuši vācbaltiešu aiz-
braukšanā no Latvijas un tagad 
dzimtas pēcteču uzdāvināti Run-
dāles pils mūzejam. Vienu no tiem 
darinājusi gleznotāja Jaņa Rozen-
tāla ota.

Pils centrālajā daļā iekārtots ba -
ronu lielajai kaislībai – medībām – 
veltīts kabinets, kurā tikai uz vie -
nu gadu būs apskatāms no kādas 
privātkollekcijas deponēts pirma-
jam pils saimniekam Ernstam 
Johanam Bīronam piederējis sud-
raba medību pokāls, ko viņam dā  -
vinājis Polijas karalis Augusts II.

***
Latvijas vēstnieks Ukrainā 
atklāj J. K. Broces izstādi

No 19. līdz 21. maijam Latvijas 
vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns 
darba vizītē apmeklēja Hersonu, 
kur tikās ar apgabala un pilsētas 
vadību, piedalījās Eiropas dienas 
sarīkojumos.

Vizītes laikā  Poikāns kopā ar 
Lat vijas Universitātes Akadē mis-
kās bibliotēkas direktores viet-
nieku Valdi Mazuli,  apgabala un 
pilsētas vadību O. Gončara Her so-
nas apgabala universālajā biblio-
tēkā atklāja Latvijas Universitātes 
Akadēmiskās bibliotēkas izstādi 
“Johana Kristofa Broces (1742-
1823) Livonijas zīmējumu un ap -
rakstu kollekcija Latvijas Univer-
si tātes Akadēmiskajā bibliotēkā”, 
kuŗa turpina paplašināt dažādu 
valstu iedzīvotāju priekšstatus par 
Latviju. Tā eksponēta jau 11 Eiro-
pas valstīs, tostarp Ukrainā. At -
klājot izstādi, vēstnieks akcentēja: 
“J. Broces un baltvāciešu atstātais 
mantojums ir Latvijas kultūras   
un vēstures neatņemama sastāv-
daļa”. Izstāde notiek ar Latvijas 
goda konsula Odesā un Odesas 
apgabalā Oļega Veretņņikova at -
balstu un būs apskatāma Herso -
nā līdz 20. jūnijam.  

Latvijas vēstnieks tikās ar Her-
sonas apgabala valsts administ rā-
cijas priekšsēdētāja vietnieci Va -
lentīnu Sičovu  un apgabala domes 
vadītāju Oksanu Rukašnikovu. 
Puses apsprieda sadarbības iespē-
jas, polītisko un ekonomisko si -
tuā ciju apgabalā, pieredzes ap -
mai ņas vizīšu organizēšanu un 
ne  pieciešamību veicināt pašval dī-
bu kontaktus. “Lai atgrieztu Kri-
mu un saglabātu territoriālo ne -
dalāmību un mieru mūsu valstī,  
ir nepieciešams panākt augstāku 
dzīveslīmeni,”  akcentēja apgabala 
vadība. Savukārt vēstnieks J. Poi-
kāns uzsvēra, ka Latvija atbalsta 
Ukrainas izvēli, jo mēs ļoti labi 
saprotam vēlmi būt ekonomiski 
neatkarīgiem, attīstīt un stiprināt 
valsti. 

***
Paredz pret Krieviju noteikto 

ES sankciju pagarināšanu
Minskas vienošanās nav izpil-

dītas, tāpēc Eiropas Savienība (ES) 
pagarinās sankcijas pret Krieviju 
par tās iesaistīšanos Ukrainas kon-
fliktā, aģentūrai LETA sacīja ārlie-
tu ministrs Edgars Rinkēvičs (Vie-
notība). Viņš Briselē piedalījās 
NATO ārlietu ministru sanāksmē 
un norādīja, ka par šo jautājumu 
jau drīzumā tiks diskutēts arī ES 
Ārlietu padomes sanāksmē. “Šo -
brīd tas, ko dzirdu no sarunām    
ar kollēgām, liecina, ka sankcijas 
tiks pagarinātas.” Ministrs arī pa -
redzēja diskusijas par ES iespē -
jām veicināt Normandijas formā -
ta sarunas, taču šajā brīdī daudz 
kas atkarīgs arī no pašas Krievijas 
un tās vēlmes “pieķerties” situācijas 
risināšanai. Intensīvs darbs nori-
sinās arī ar Ukrainas pusi, kuŗai 
arī ir vairāki vienošanās elementi, 
par kuriem jātiek skaidrībā, to -
starp par īpašo statusu reģionam, 
vēlēšanu sarīkošanu, kā arī robe - 
ž as kontroles pārņemšanu. “Min-
s kas vienošanās ir tālu līdz izpil -
dei. Līdz lēmuma pieņemšanai vēl 
ir laiks, varētu parādīties dažādi 
paziņojumi, bet man ir sajūta, ka 
izpratne un vienotība [par sankci-

ju pagarināšanu] veidojas,” uzsvē - 
ra polītiķis.

Iepriekš tika paziņots, ka arī ES 
augstā ārlietu pārstāve Federika 
Mogerīni sagaida, ka ES pagari -
nās sankcijas pret Krieviju par tās 
iesaistīšanos Ukrainas konfliktā. 
“Valstu un valdību vadītāji pie -
pra sījuši, lai sankcijas tiek atceltas, 
kad pilnībā būs īstenota Minskas 
vienošanās. Bet to mēs vēl neesam 
panākuši,” sacīja Mogerīni.

***
ASV vēstniece apmeklē 

Siguldu un Līgatni
ASV vēstniece Latvijā Nensija 

Petita oficiālā vizītē apmeklēja Si -
guldu, kur tikās ar pilsētas domes 
vadītāju Uģi Mitrevicu, pilsētas 
do  mes pārstāvjiem, vietējiem uz -
ņēmējiem un piedalījās apaļā gal-
da diskusijā ar jauniešu NVO 
“Mērķis” pārstāvjiem. Vizītes ie -
tva ros ASV vēstniece apmeklēja 
arī Līgatnes dabas takas.

***
Noraida obligātus ieceļotāju 
pārdales mechanismus ES

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Polijas parlamentu Eiropas lietu 
komisiju vadītāji Rīgā notikušās 
tikšanās laikā iestājušies pret obli-
gātajiem ieceļotāju pārdales me -
chanismiem Eiropas Savienībā 
(ES), vienlaikus aicinot saprast, ka 
patvēruma meklētāju integrācija 
sabiedrībā prasīs zināmas pūles 
un laiku. Tikšanās laikā tika pār-
runāti vairāki jautājumi, īpaši fo -
kusējoties uz migrāciju, Krievijas 
stratēģisko komūnikāciju, kā arī 
notikumiem Ukrainā. Kā Saeimā 
notikušās preses konferences lai -
kā norādīja Saeimas Eiropas lietu 
komisijas priekšsēde Lolita Čigāne 
(Vienotība), polītiķi gatavi koor-
dinēt savas pozīcijas, lai panāktu 
valstīm vēlamus rezultātus. “Bal -
tijas valstis un Polija šobrīd nav 
ga   tavas atbalstīt risinājumus, kas 
varētu paredzēt obligātus ieceļo-
tāju pārdales mechanismus ES,” 
ap liecināja Čigāne. Tam piekrita 
arī Igaunijas Eiropas lietu komi-
sijas priekšsēdis Kalle Pallings, 
atzinīgi vērtējot Baltijas valstu un 
Polijas sadarbību Ukrainas atbal - 
s tam, vienlaikus norādot, ka iestā-
šanās pret obligātajām kvotām ir 
lielisks pierādījums valstu spējām 
kooperēties. “Tagad diskusijas par 
to vairs īsti nenorisinās, jo pastāv 
brīvprātības princips, par kuru 
esam vienojušies,” viņš sacīja.

***
Latvijas goda konsulu sanāksme

19. maijā Latvijas vēstniecība 
Francijā rīkoja Francijā, Monako 
un Marokā rezidējošo Latvijas go -
da konsulu sanāksmi. Šī bija vēst-
nieka Imanta Lieģa pirmā tikšanās 
ar goda konsuliem. Kā ik gadu, 
goda konsuli tika informēti par 
polītiskajām un ekonomiskajām 
aktuālitātēm Latvijā, aktuālajiem 
jautājumiem vēstniecības darbā, 
aktuālitātēm konsulārajā jomā, 
plānotajiem kultūras sarīkoju - 
m iem Parīzē un Francijas reģionos, 
uzsverot gatavošanos Latvijas 
simt gades svinībām 2018. gadā. 
Goda konsuli tika aicināti veidot 
projektus un organizēt sarīkoju-
mus savos reģionos, domājot par 
Latvijas simtgadi.
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Eiropas filmu festivālos 
demonstrē latviešu filmas

Lai populārizētu Latvijas kino, 
Latvijas vēstniecība piedalījās Ei -
ropas filmu festivālos, kas Kazach-
stānā norisinās maijā. Astanā 18. 
maijā Kazachstānas iedzīvotāji va -
rēja noskatīties Aigara Graubas 
ki  nofilmu “Sapņu komanda 1935”. 
Latvijas vēstnieks Kazachstānā Ju -
rijs Pogrebņaks savā uzrunā pirms 
filmas sacīja, ka šī ir lieliska iespē -
ja dzirdēt latviešu valodas skanē-
jumu un uzzināt, kā tika spēlēts 
basketbols pagājušā gadsimta 30. 
gados, kā arī piedzīvot filmas no -
skaņojumā nojaušamas alkas pēc 
Eiropas vienotības un miera kon-
tinentā. Filma “Sapņu komanda 
1935” 25. maijā tika izrādīta arī 
Kazachstānas pilsētā Šimkentā.

Iepriekš lielu atsaucību guva 
grupas “Prāta Vētra” dokumentālā 
filma “Starp krastiem”, kas tika 
de monstrēta Almati 15. maijā 
Eiropas dokumentālo filmu fes-
tivāla laikā.

***
Filmu festivāls Uzbekistānā 
No 23. līdz 29. maijam Tašken -

tā, Ališera Navoi  vārdā nosauktajā 
kino namā, norisinās Eiropas kino 
festivāls Uzbekistānā, kuŗu orga-
nizē Eiropas Savienības delegā -
cija Taškentā.

Festivālā tiks demonstrētas 17 
kinolentes no 13 Eiropas valstīm. 
Latvijas vēstniecība festivālam šo -
gad skatītājiem piedāvās režisora 
Jāņa Streiča filmu “Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā” un režisores Signes 
Baumanes animācijas filmu “Ak -
meņi manās kabatās”. Eiropas fil-
mu festivāls Uzbekistānā jau ir 
kļu vis par tradiciju. Tas norisinās 
kopš 2013. gada, kad Latviju pār-
stāvēja režisora Aigara Graubas 
spēlfilma “Sapņu komanda 1935”. 
2014. gadā festivālā tika demons-
trēta AB studijas leļļu filmu “Avā-
rijas brigāde” izlase, bet 2015. ga -
dā režisora Jāņa Norda kinolente 
“Mammu, es tevi mīlu!”.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

aicināts piedalīties Bēthovena 
mū  zikas ierakstā kopā ar Vīnes 
filharmoniķiem. “Ģeniālo kom -
po nistu Šostakoviča, Bruknera un 
Bēthovena vērienīgie darbi būs 
manu nākamo ierakstu ar trim no 
pasaules labākajiem orķestriem 
kodols. Es nevarētu būt laimī  - 
g āks ‒ tas ir gan sapnis, gan pa  go-
dinājums,” uzsver Nelsons. Pare-
dzēts arī, ka Nelsons kopā ar Vī -
nes filharmoniķiem laika perio - 
dā līdz 2019. gadam ierakstīs vi - 
s as Ludviga van Bēthovena simfo-
nijas.

***
Soduma balvu saņem 

Nora Ikstena un Uldis Bērziņš
Dzintars Sodums ir trimdas lat-

viešu rakstnieks un tulkotājs, kas 
literātūras hrestomātijā ir iegājis  
ar spilgtiem vēsturiskiem romā - 
n iem un rakstniecības klasikas    
tul kojumiem. Mūža nogali līdz   
2008. gadam viņš pavadīja Ikšķilē, 
un tieši tādēļ šī pašvaldība ir ie -
dibinājusi rakstnieka vārdā sauk -
to balvu, kas šogad tiek pasniegta 
ceturto reizi.

13. maijs ir Dzintara Soduma 
dzimšanas diena, un tieši šajā 
dienā tika pasniegta rakstnieka 
vārdā nosauktā balva literātūrā. 
Par novatorisku sniegumu latvie-
šu literātūrā šogad Ikšķiles nova -
da iedibinātā balva tika pasniegta 
Uldim Bērziņam par islandiešu 
mitoloģijas “Eddas dziesmām” un 
Norai Ikstenai par romānu “Mā -
tes piens”. “Sodums man ir ideāls 
kopš vēlīnas bērnības, kopš  pag. 
gs. 60. gadiem. Kluss un tajā pašā 
laikā dārdošs vārda spēkā, vārda 
semantikā, gatavs pārvērst visu 
pasauli latviešu valodā, tā kā       
tāds Dzintars Lielais,” sacīja Uldis 
Bērziņš.

***
Prāgā godina 

romu holokausta upurus 
13. maijā Latvijas vēstniecības 

Prāgā vadītāja vietniece Rūta Ra -
diņa piedalījās vainagu nolikša -
nas ceremonijā Letī, vietā, kur 
na cisti 1942. gadā izveidoja romu 
koncentrācijas nometni. Letī no -
metne ir traģiska vieta, no kuŗas 
nāvē uz Osvencimu tika nosūti 
420 ieslodzītie, tāpat daudzi tika 
spīdzināti un gāja bojā slimību dēļ.  

Piemiņas ceremonijā piedalījās 
Čechijas cilvēktiesību un vienlī-
dzības ministrs Jiržijs Dīnstbīrs, 
Čechijas valsts pārvaldes pārstāvji 
un diplomātiskā korpusa pār -
stāvji. Piemiņas sarīkojumā Fran-
cijas, Vācijas un Zviedrijas vēst-
nie ki aicināja novērst romu dis kri-
mināciju un veicināt integrā ciju.

***
Ģildes konkurss izraisa 
lielu atsaucību Ņujorkā

Ğildes izsludinātais konkurss ‒ 
jauniem komponistiem radīt jau-
nas latviešu operas – izraisīja lielu 
atsaucību ASV. Ģilde par vienu  
no saviem mērķiem uzskata šo 
interesi veicināt. Diemžēl žūrija 
nevarēja vienoties par nevienu no 
iesniegtajām operām. Lietpratēji 
nespēja atzīt ar balss vairākumu 
nevienu no operām kā pietieka -
mi vērtīgu iestudēšanai LNO. Žū -
rijas analizes un komentāri pierā-
dīja, ka tās locekļi bija veikuši savu 
uzdevumu ļoti profesionāli. Ope-
ras ir daudzsološas! Ģilde nolēma 
piešķirt diviem komponistiem 
katram atzinības balvu $1000 ap -
mērā par lielo darbu. Varbūt, ka 
viņi varēs ar laiku pilnveidot savas 
operas. Šoreiz neizdevās atrast to 
īsto pērli, bet darbi dod cerību 
nākotnei. Doma rīkot konkursu 
Ģildei radās pirms pieciem ga - 
  d iem, jo LNO programmas šķita 
vienpusīgas. Ğildes biedri uzska-
tīja, ka tas ir LNO pienākums at -
balstīt arī latviešu komponistu 
operas. Galu galā Baltais nams 
tiek uzturēts daļēji ar Latvijas pil-
soņu nodokļiem. Žēl, ka daudzas 
mūsu skanīgās klasiskās latviešu 
operas netiek atjaunotas uz lielās 
skatuves, bet sēž un apaug ar pu -
tekļiem! Ja būs, kur izrādīt latviešu 
operas, tad radīsies jaunas!

***
Andris Nelsons kļuvis 

par prestižās izdevniecības 
Deutsche Grammophon partneri

Latviešu diriģents Andris Nel-
sons un mūzikas izdevniecība 
Deutsche Grammophon paziņoja 
par ekskluzīvas partnerības vei  -
do šanu. Nelsons uzsver, ka sadar-
bība ar izdevniecību Deutsche 
Grammophon viņu iepriekš ļoti 
apmierinājusi, tādēļ viņš ir gan-
darīts par iespēju turpināt ierak -
stus šīs izdevniecības paspārnē.

Sadarbībā ar Nelsonu Deutsche 
Grammophon veidos vērienīgus 
mūzikas ierakstu projektus. Diri-
ģents arī jūtas pagodināts, ka uz -

vijas ārējās tirdzniecības partne -
ris, un priecājos, ka jau šobrīd Lat-
vijas uzņēmumu konkurēt spēja, 
radošums un spēja radīt inovāci -
jas pārsteidz ne tikai cilvēkus pašu 
mājās, bet arī starptautiski,” uzru-
nā norādīja vēstniece.

***
Stipendijas “Sievietēm zinātnē”

18. maijā 6000 eiro vērtās  
L’Oréal stipendijas “Sievietēm zi - 
n ātnē” tika piešķirtas trim sievie-
tēm zinātnē ‒ inženieŗzinātņu dok-
torei materiālzinātnēs Kristīnei 
Šalmai-Ancānei, inženieŗzinātņu 
maģistrei ķīmijas technoloģijā 
Jevgeņijai Lugiņinai un dabas-
zinātņu maģistrei bioloģijā Ilzei 
Dimantai. Latvijā kopš program-
mas dibināšanas 2005. gadā ir  
ap  balvotas 36 izcilas zinātnieces. 
Kopš programmas “Sievietēm 
zin ātnē” dibināšanas tā tiek īste-
nota, lai nodrošinātu sieviešu līdz-
vērtīgu pārstāvniecību visos zi - 
n ātnes līmeņos, tomēr pašreizējā 
situācija liecina, ka vēl ir daudz jā -
dara, lai saglabātu dzimumu līdz-
tiesību zinātnē. To uzskatāmi pie-
rāda dati, ka sievietes ir tikai 30% 
no visiem pasaules pētniek iem.

***
Latvijas kultūras un pārtikas 

produktu atpazīstamība 
Vašingtonā

Vašingtonā Latvijas vēstniecība 
piedalījās Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstu publiskās diplomāti -
jas sarīkojumā “ES Atvērto durvju 
diena” (EU Open House). Vēstnie-
cības darbinieki sadarbībā ar Va -
šing tonas apkārtnes latviešu ko -
pienu iepazīstināja apmeklētājus 
ar Latvijas kultūras mantojumu, 
vēsturi un tradicijām. Interesen-
tiem bija iespēja vērot folkloras 
deju kopas priekšnesumus, de -
gust ēt Latvijas pārtikas ražotāju 
piedāvātos produktus, kā arī uz  zi-
nāt par daudzveidīgajām tūrisma 
iespējām Latvijā un uzņēmēj -   
dar b ības vides sniegtajām priekš-
rocībām. Sarīkojuma norisi bagā-
tināja audiovizuālie materiāli. 

Vašingtonas iedzīvotāji un pil-
sētas viesi augstu novērtēja Lat-
vijas pārtikas produktu garšas īpa-
šības un kvalitāti. Sevišķu atzi -
nību guva “Jaunpils Pienotavas” 
plašais siera piedāvājums, kā arī 
Pure Chocolate saldumi un Sa -
bied rības IMS sardīņu produk - 
cija un tās iepakojuma novitāte. 
Tāpat apmeklētāji varēja atklāt 
“Valmiermuižas alus” produkcijas 
unikālo garšu un baudīt uzņē mu-
ma Black Rooster cepto tradicio-
nālo latviešu rudzu rupjmaizi.

Baltijas valstu aizsardzības 
ministri pauž apņēmību 
stiprināt reģiona drošību

23. maijā Igaunijā, Sāremā,  no -
risinajās Baltijas valstu aizsardzī-
bas ministru tikšanās, kuŗas lai -  
kā parakstīja Ministru komitejas 
sa  nāksmes kopīgo komunikē. Sa -
nāk smē piedalījās aizsardzības 
mi  nistrs Raimonds Bergmanis, 
Igaunijas aizsardzības ministrs 
Hannes Hanso un Lietuvas aiz -
sardzības ministrs Jozs Oleks. Bal-
tijas valstu aizsardzības ministri 
vie nojās par turpmāko kopīgo 
rīcību, gatavojoties NATO galot-
ņu apspriedei (samitam) Varšavā.

Ministri uzsvēra nepiecieša-
mību stiprināt NATO atturēšanas 
un aizsardzības spējas, nodrošinot 
pastāvīgu sabiedroto klātbūtni 
katrā no Baltijas valstīm, kā arī 
apliecināja Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas gatavību sniegt uz  ņe - 
m oš ās valsts atbalstu sabiedroto 
spēkiem. R. Bergmanis, J. Oleks 
un H. Hanso arī pauda atbalstu 
Ukrainas un Gruzijas suverēnitā-
tei, territoriālajai vienotībai un 
eiroatlantiskajiem centieniem, kā 
arī abu valstu reformām aizsar dzī-
bas jomā. Parakstot komunikē, 
ministri apliecināja, ka ir būtiski 
arī turpmāk nodrošināt starp-
tautisko militāro mācību norisi 
Baltijas reģionā.

Baltijas valstu aizsardzības mi -
nistri arī pauda gandarījumu par 
līdz šim paveikto darbu NATO 
Spēku integrācijas vienību spēju 
stiprināšanā. Ministri atbalstīja  
ES Kopīgo rīcības plānu vienotai 
atbildei hibrīddraudiem, uzsve - 
r ot, ka nepieciešama cieša ES un 
NATO sadarbība, kā arī dalīb-
valstu sadarbība kiberdrošības un 
stratēģiskās komūnikācijas jomā.

Pēc šīs apspriedes Baltijas valstu 
aizsardzības ministri kopīgi de -
vušies uz Gruziju, lai piedalītos 
Gruzijas aizsardzības un drošības 
konferencē, kā arī apliecinātu sa -
vu atbalstu Gruzijas virzībai da -
lībai NATO.

***
Berlīnē atklāj LIDO restorānus 

un ražotni Rietumeiropā
18. maijā Latvijas vēstniece 

Vācijā Elita Kuzma ar uzrunu 
piedalījās Latvijas uzņēmuma AS 
LIDO pirmo divu restorānu un 
ražotnes Rietumeiropā svinīgajā 
atklāšanā Berlīnē. Tajā piedalījās 
arī AS LIDO īpašnieks un pado -
mes priekšsēdis Gunārs Ķirsons, 
bijušais Valsts prezidents Valdis 
Zatlers un Rīgas domes priekš-
sēdis Nils Ušakovs.

Atklāšanas koncertā

“LIDO darbības uzsākšana Vā -
cijā ir pierādījums veiksmīgajai 
Latvijas un Vācijas ekonomiskās 
sadarbības attīstībai, kuŗu rakstu-
ro aizvien pieaugoša abpusēja uz -
ticība investīciju videi un iespē -
jām. Vācija ir trešais lielākais Lat-

Vairāk lasiet Kārļa Streipa komentārā “100 dienas” 11. lpp.
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15. maijs kļuvis par izcilu da -
tumu Rietumu un Putina Krie-
vijas pretstāves gaitā: šai dienā, 
beidzoties Eurovision-2016 kon-
kursam, daudzējādā ziņā pār -
stei dzošu uzvaru guva Ukrainas 
pārstāve ‒ Krimas tatariete Dža-
mala ar savu dziesmu “1944”, 
veltītu viņas tautas kopveida de -
portacijai, kuŗā cieta arī viņas 
vec vecmāmiņa. Lieliska, Kijevas 
mūzikas akadēmijā izglītojusies 
dziedone, arī ārienē pievilcīga,  
ar savu uzvaru atgādinājusi pa -
saulei, ka Ukrainas “eiropiskā iz -
vēle” nav nejauša un ka visiem 
patiesi demokratiskajiem spē - 
k iem pasaulē nav jāieslīgst apā-
tijā, bet jāatbalsta šī izvēle, kā 
mēdz teikt, visos līmeņos. 

Jau pārpārēm ticis tērgāts par 
konkursa dalībvalstu žūriju un 
publikas pretrunīgajiem sprie-
dumiem un tā tālāk un tamlī -
dzī gi. Manuprāt, tas būtu aiz-
mirs  tams. Galvenais ir tas, ka sta-
rojošās Džamalas smaids, sa -

Uzmundrinājums Ukrainai un tās draugiem
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ņemot konkursa trofeju un vi -
cinot dzeltenzilo Ukrainas ka -
rogu, ir uzmundrinājums Uk  rai-
nai un visiem tās draugiem  un 
labvēļiem.

Bēgļu krize, kas nebūt nav 
aprimusi, un ar to un daudz ko 
citu saistītie krampji, kas satri-
cina Eiropas Savienību, diemžēl 
manāmi novērsa uzmanību no 
pašreizējā stāvokļa Ukrainā un 
“ap to”. Te nu pelna ievērību 
DER SPIEGEL starptautiskajā 
portālā publicētā Kristiāna Nefa 
(Chris tian Neef) reportāža no 
Rietum ukrainas metropoles 
Lvivas (ne  senās Ļvovas, kād rei-
zējās Lem bergas). Reportāžas 
pozitīvais va  ronis ir šīs savā 
veidolā itin ei  ropiskās pilsētas 
mērs, 47 g. v. Andrijs Sadovijs, 
kam nedau dzos gados izdevies 
sakopt un sakārtot šo pama -   
tīgi nolaisto pilsētu un “atsvai-
dzināt” polītisko gaisotni tajā, 
kur tagad manā mi saplakusi 
galēji labējās par tijas “Svoboda” 

ietekme un ne tikai Lvivā, bet  
arī Kijevā gūst daudz jaunu pie-
kritēju konser vatīvā centriskā 
partija Samo pomič (Pašpa lī-
dzība), ko nodi bi nājis Andrijs 
Sadovijs. 

Ukrainas prezidents Petro Po -
rošenko jau vairākkārt pie dā -
vājis Sadovijam ministra un pat 
premjērministra amatu Kijevā, 
taču šie piedāvājumi tika no -
raidīti, jo Sadovija izpratnē pre-
zidents Porošenko joprojām cie -
ši saistīts ar oligarhu grupām, 
kuŗām pašlabums, varas un nau-
das kāre stāv pāri Ukrainas na -
cionālajām interesēm. 

Kas tagad ir Andrija Sadovija 
domubiedrs un sabiedrotais cī -
ņā pret korupciju? Tas ir ne -
senais Gruzijas prezidents Mi   - 
h eils Saakašvili, tagad “leģendārās” 
ostas pilsētas Odesas gubernā-
tors, kuŗam izdevies savaldīt pēr-
kamos muitniekus (atcerieties 
Jauno Derību?) un atkārtot po - 
zi tīvos veikumus korupcijas ap -

ka rošanā, kas viņam bija izde-
vuš ies Gruzijā.

Un kas tikmēr norisinās Don-
basā? Eiropas drošības un sadar-
bības organizācijas (EDSO) ģe -
nerālsekretārs Lamberto Za - 
n iers, kas iepazinies ar situāciju 
šai Ukrainas dienvidaustrumu 
no  vadā, paziņojis, ka Donbasā paš-
pasludinātās “tautas republikas” 
faktiski atdalījušās no Ukrainas 
un kļuvušas par veidojumu, kas 
atgādina no Moldovas atdalīju - 
š os Piedņestru, kur konflikts ir 
“iesaldēts”. Diemžēl!

Un kas notiek Ukrainai pirms 
diviem gadiem atņemtajā Kri-
mā, kura līdz tās nelikumīgajai 
aneksijai bija ‒ saskaņā ar Uk -
rainas konstitūciju ‒ autonoma 
republika tās sastāvā? Tur tagad 
plaukst tumsonīgs lielkrievu šo -
vinisms. Uzsliets piemineklis ca -
rienei Katrīnai II jeb Lielajai, kas 
Krimu un piekrasti dienvidos no 
Dņepras iekļāva Krievijas impe-
rijā, kā arī kņazam Potjomki - 

n am ‒ tās favorītam, kuŗš attiecīgo 
karagājienu pret Osmaņu im -
periju bija organizējis. Turpat 
Krimā top piemineklis baronam 
Vrangelam ‒ tam pašam “baltās 
emigrācijas” elkam, kurš bija  
spiests bēgt no boļševiku armi-
jas, kuŗas triecienspēks bija sar-
ka no strēlnieku “Latdivizija”...

Un vēl kas: nupat Krimā, Ei -
patorijas pilsētā, tika svinīgi 
atklāts un iesvētīts Krievijas pē -
dējā imperatora Nikolaja II    
krū šutēls, turklāt ceremonijā 
pie dalījusies “Krievijas impe-
ratoru Romanovu nama galva 
(golva) liel kņaze Marija Vladi-
mirovna”.

Stiprināt Ukrainas apņēmību 
turpināt kursu uz Eiropu un 
Rietumiem un spītēt putiniskās 
Krievijas izdarībām gan Donba-
sā, gan Krimā ‒ tas ir, kā mēdz 
teikt, šīsdienas pamatsauklis. Un 
šai ziņā Džamalas uzvara “Euro-
vision” konkursā bija uzmun-
drinoša.

20. maijā Latvijas Ministru 
prezidenta Māŗa Kučinska va -
dītais Ministru kabinets skaitīja  
100 dienas kopš tā apstipri  - 
nā šanas. Polītikā tradicionāli 
pir mās 100 dienas tiek uzskatī -
tas par tādu kā  “medusmēnesi,” 
kuŗa laikā nepieklājas kādu kri-
tizēt. Tikai ne Latvijā! Piemē - 
r am, Latvijas allaž neapmierinā -
tie ģimenes ārsti jau kādu laiku 
prasa Ministru prezidenta de  mi-
 siju, jo veselības aprūpes pro-
blēmas joprojām ir smagas un 
neatrisinātas. 

Mūsu valsts Ministru kabinets 
jau gan neko dikti nav mainī  -      
j   ies – pāris ministru pārbīdes, 
eko nomikas ministrei Danai 
Reizniecei-Ozolai pārtopot par 
finanču ministri, finanču mi -
nistram Jānim Reiram pārņe   - 
m ot labklājības ministra amatu, 
klāt nākuši ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens un izglītības 
ministrs Kārlis Šadurskis, lai gan 
viņš Izglītības ministriju vadīja 
no 2002. gada novembŗa līdz 
2004. gada martam, kad krita 
Einara Repšes valdība. Toreiz     
K. Šadurskis iemantoja palamu 
“melnais Kārlis,” jo viņš centās 
reformēt mūsu valsts tā dēvētās 
krievu skolas.

Pirmajās simt dienās M. Ku -
činska kabinets šo to ir paveicis 
gan. Pirmkārt, pirmoreiz mūs-
lai ku Latvijas vēsturē viņš no  rai-
dīja atsevišķu ministriju priekš-
likumus valdības rīcības dekla rā-
cijai, bilstot, ka bieži vien tajos 
izlasāmas tikai deklarātīvas fra-
zes, turklāt bez skaidrojuma, kad 
attiecīgais projekts būtu pabei-
dzams, cik tas varētu maksāt un 

100 dienas

kur tam visam dabūs finan cē-
jumu. Ministriem un ministri -
jām nācās priekšlikumus pa  ma-
tīgi pārstrādāt, un tā rezultātā 
rīcības plāna apstiprināšana aiz-
kavējās līdz pat aprīļa beigām. 
Toties tagad šai dokumentā  nu -
dien ir norādīti konkrēti mērķi, 
tie sadalīti piecās  prioritātēs – 
ve  selības aprūpe, izglītība, taut-
saim niecība, valsts drošība, na -
cionālā identitāte (tā joprojām   
ir  miglā tīta, jo identitāte taču 
katram cilvēkam ir savējā, at - 
rast vienu kopsaucēju būtu ga - 
na sa  režģīti). Katrā prioritātē mi -
nēti mērķi, norādīts grafiks to 
sa  snieg šanai (piemēram, “līdz 
2018. gada beigām īstenojami 
Eiropas struktūrālo un investī-
ciju fondu projekti vismaz 2,4 
miljardu eiro apmērā”), kā arī 
nepieciešamais financējums.

Otrs panākums  ‒  jaunā fin an-
ču ministre,  darbu uzsākot,  pa -
sūtīja visu ministriju un to pa -
kļautības resoru budžetu pār-
baudi, tā rezultātā D. Reizniece-
Ozola paziņoja, ka “atrasti” pa -
pildu 50 miljoni eiro. Līdz šim 
valdība vēl nav lēmusi, ko ar 
tiem iesākt, bet šāda veida audits 
arī veikts pirmo reizi, un ir ļoti 
labi, ka tas tika izdarīts.

100 dienām tuvojoties, Valsts 
kanceleja izpalīdzīgā kārtā sa  ga -
tavoja attiecīgā laika posmā pa -
darīto darbu sarakstu, ar to lasī-
tāji var iepazīties Ministru kabi-
neta mājaslapā (www.mk. gov.lv). 
Minēšu dažus no galvenajiem 
sasniegumiem.

Aizsardzības jomā minētajā 
laika posmā iegūtas septiņas  
jaunas bruņutransportieru vie-

nības. Pirmajiem pieciem bru ņu-
transportieriem arī doti vārdi: 
Glābējs, Pērkons, Vairogs, Vir-
saitis un Zobens. Vēl ministrija  
ir aktīvi gatavojusies NATO ga -
lotņu apspriedei (samitam) Var-
šavā jūlija sākumā, kur saruna 
būs par papildu spēku izvietoša-
nu Baltijas valstīs un Austrum-
eiropā kā atbildi uz Krievijas 
agresiju šajos platuma grados.

Ārlietu ministrijas sasniegu -
mu sarakstā minēts tas, ka pirms 
pāris nedēļām Latvija oficiāli sa -
ņēma ielūgumu iestāties Eko-
nomiskās sadarbības un attīs -
tī bas organizācijā (OECD). Pro-
tams, tas ir process, kas sākās   jau 
pirms pašreizējā valdība stājās 
amatā, taču tas nudien ir sasnie-
gums, jo patlaban OECD ir tikai 
34 dalībvalstis, un šo or  ganizāci-
ju uzskata par pasaules attīstītā -
ko valstu klubiņu. Pro tams, var 
jautāt, kā gan Latvija attīstības 
ziņā var sevi salīdzināt, piemē - 
r am, ar ASV vai Vāciju, bet acīm-
redzot pati organizācija uzskata, 
ka mūsu valsts tai ir ga  tava. Lī  gu-
mu paredzēts pa  rakstīt 2. jūnijā.

Iekšlietu ministrijas ziņojumā 
minēts, ka Latvija uz Grieķiju ir 
nosūtījusi piecus elektroģene ra-
torus, 2000 segas un 1000 dvie -
ļus, ko izmantos turienes esošās 
bēg ļu nometnēs. Šīs preces nāk 
no Latvijas materiālajām rezer - 
v ēm. Grūti spriest, kāpēc tur gla-
bājās 1000 dvieļi, bet tā nu tas    
ir. Protams, Iekšlietu ministrija 
arī ir atbildīga par bēgļu uz -
ņemšanu mūsu valstī. Atgādinā -
šu, ka Latvija ir solījusi uzņemt 
577 bēgļus, pagaidām to ir tikai 
23. Vēstīts, ka bēgļi aktīvi mācās 

latviešu valoda, vēlas integrēties 
mūsu valstī. Izglītības ministrija 
lēsusi, ka 2017. skolas gada sāku -
mā varētu būt vairāk nekā 100 
ne     pil ngadīgu bēgļu, kuŗiem būs jā    -
at rod vieta Latvijas skolu sistē mā.

Veselības ministriju kontrolē  
hiperaktīvais Guntis Belēvičs, 
viņa vadībā valdības pirmajās 
100 dienās ministrija izstrādā -
jusi jaunus noteikumus par tā 
dēvēto transtaukskābju saturu 
pārtikā, ka arī jaunus un daudz 
stingrākus noteikumus par elek-
troniskām cigaretēm. Cita starpā 
paredzēts aizliegums smēķēt 
grūtnieču tuvumā, tā radot jau-
tājumu, vai tiešām grūtnieci var 
atpazīt jebkurā gadījumā. Taču, 
protams, pīpēšana nav laba lieta, 
labi, ka ministrija par to domā. 
Tomēr, kā jau minēju, veselības 
aprūpes jomā problēmas jopro-
jām ļoti lielas. Nesen kādā in  - 
ter vijā kādreizējā veselības mi -
nistre Ingrīda Circene teica, ka 
minist rijas budžets būtu jādu-
bulto,  pirms  sākt runāt par īs - 
t iem uzlabojumiem. Lieki teikt, 
tas nav īpaši reāli.

Kultūras ministrijas paspārnē 
tapis atsevišķs budžets neval-
stisko organizāciju atbalstam, 
ko  pumā 400 tūkstoši eiro lielā-
kiem un mazākiem projektiem. 
NVO sektors mūsu valstī sen ir 
nīkuļojis, te varētu būt stimuls 
plašākām aktīvitātēm, un tas 
būtu tikai un vienīgi apsveicami.

Izglītības ministrija atradusi 
financējumu, lai garantētu, ka 
skolotāji saņem ne mazāk par 
680 eiro mēnesī, tā arī solījusi 
līdz 2018. gadam izstrādāt kon-
ceptuālu skolu reformu mo -  

de li, tostarp  domājot par skolu 
skaita optimizēšanu. Latvijā ir 
daudz skolu, kuŗās mācās ļoti 
maz skolēnu, ir skolas, kuŗās 7., 
8. un 9. klašu skolēni mācās 
vienkopus. Lieki teikt, tas nav 
pats labākais variants, taču mazo 
skolu likvidācija, kas jau rit pil -
nā sparā, ir  problēmatiska tādā 
nozīmē, ka vienas skolas slēgša -
na nozīmē, ka tuvumā dzīvo jo-
šiem bērniem ir jāmēro gaŗāks 
ceļš uz citu skolu, un daudzviet 
Latvijā ar ceļu stāvokli un sa -
biedrisko transportu tā ir kā ir.

Pats Māris Kučinskis ir teicis, 
ka premjērministra amats iz -
rādījies pārsteidzoši grūts esam: 
“Man šķita, ka man apkārt ir 
uzaugusi čaula. To sasita lupatās. 
Man šķita, ka būs vieglāk. Man 
šķita, teiksim, tu kaut ko noru -
nā, un tas tā arī notiek. Bet, lai 
notiktu, jārunā trīsreiz un vēl 
jākontrolē.” To var saprast. Koa-
licijā bez premjērministra pār-
stāvētās Latvijas Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) ir arī  
allaž savu ceļu ejošā Nacionālā 
Apvienība, kā arī Vienotība, ku - 
  ŗ as reitings ir ļoti zems un kuŗai 
tāpēc arī savi mērķi varētu lik ties 
svarīgāki par valsts mēr ķ iem. 

Taču turēsim īkšķus, ka Ku -
činska valdība būs veiksmīga. 
Latvijai 26 gadu laikā kopš ne -
atkarības atjaunošanas bijušas  
20 valdības ‒ tas ir daudz. Nā -
kamās Saeimas vēlēšanas būs 
2018. gadā, bet nākamgad būs 
pašvaldību vēlēšanas, un polī-
tiķiem var rasties liela nieze iz -
rādīties veidā, kas nebūt neat -
bilst valsts kopējām interesēm. 
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Aicinām iegādāties grāmatas 
“Sibirijas bērni” abus sējumus

lat  viešu un angļu valodā.
Grāmatas varam nosūtīt pa pastu.

Pirmais sējums
ar piegādi ASV 70 USD
Otrais sējums
ar piegādi ASV 80 USD
Abi sējumi
ar piegādi ASV 150 USD

Tālr. +(371) 26598498 vai
e-pasts: sibirijasberni@gmail.com

Čekus sūtīt A.Jerumanim, 1600 El. 
Rito Ave, Glendale, CA 91208, 

USA, Tel.- 818-247-8390
Fonds “Sibirijas bērni”

EDUARDS
SILKALNS

INTERESENTI AMERIKĀ GRĀMATU VAR IEGĀDĀTIES,
NOSŪTOT ČEKU PAR 30$ RASMAI ADAMS
114 4TH AVE NW, LARGO, FL33770
TĀL.: 727 953 6313
E-PASTS: rasma@laiks.us

Ilggadējam t. s. vecās trimdas 
lat  viešu sabiedrības loceklim, bet 
2007. gada repatriantam uz dzim-
to Latviju nevar nedurties acīs 
atšķirība trimdas un dzimtenes 
ļaužu attieksmē pret novitātēm 
mākslā. Nu jau mūžībā aizejošās 
trimdas pirmās paaudzes vēlējās 
saglabāt agrākajā brīvajā Latvijā 
radītās kultūras vērtības, bet jau -
n as pieražot klāt tikai šo veco 
“garā”. Izlēcējiem no šīs kārtības, no -
va toriem kā Gundaram Ponem 
mū  zikā vai Andrejam Pablo Mier -
 kal nam dzejā atvēlēja labi ja sa -
protošu smaidu. Atsevišķi plašā -
ka mākslas loka noilgojušies indi-
vīdi savas vēlmes jau ērti varēja 
apmierināt savu multietnisko mīt-
nes lielpilsētu etniski neno ro be-
žotajos teātŗos, koncertzālēs un 
citos mākslas tempļos.

Savukārt Latvijā novatorismam 

Dejas partneris – ekskavators
Zvaigžņu lietus,  Starptautiskā Baltijas baleta festivāla 20 gadi, Gundegas Saulītes teksts un sakārtojums,

fotoattēli no dažādiem avotiem, apgāds VESTA-LK serijā “Laika Grāmata”, 2016. g., 112 lpp.

mākslā traucēja sociālistiskā reā-
lisma ideoloģija, bet tai pašā lai - 
kā – vai nu tas uz labu vai sliktu – 
mākslas patērētāju redzesloku pa -
plašināja režīma uzspiestā brā ļo-
šanās ar citām padomju repub-
likām! Tagad, atjaunotajā brīvajā  
Latvijā, izjūtama mākslinieku un 
mākslu baudītgribētāju (lai viņus 
visu laiku nebūtu jāsauc par pa - 
tē rētājiem!) atvērtība ietekmēm 
gandrīz vai no visas pasaules. Dzī-
vojot Latvijā, jāatsakās no trimdā 
ierastā divdalījuma sarīkojumos 
latviešu namos, kuŗu primārais 
uzdevums ir latvietības saglabā-
šana, un tādos cittautiešu sniegu-
mos, kādus iet skatīties un klausī-
ties, lai izbaudītu mākslu tikai 
mākslas un/vai izklaides dēļ. Te     
it kā viss ir vienā: ārpus dziesmu 
svētkiem un folkloras uzvedu - 
m iem latviskais un vispārcilvēcis -
kais lielā mērā sajaucas, ja nu vie-
nīgi valoda, piemēram, svešzemju 
autora lugas izrādi pietuvina lat-
viskajam.

Šādu paprātošanu bijušajā trim-
diniekā, lūk, izraisīja nupat izdo-
tais baleta mākslinieces Litas Bei-
ris izlolotais un iedvesmotais fo  to-
albums par viņas kopš 1996. gada 
ik gadu aprīlī Rīgā un citviet Lat-
vijā rīkoto Starptautisko Baltijas 
baleta festivālu. Par atvērtību pret 
svešo un prieku par savējo, par ie -
robežošanos un izplešanos nā  kas 
domāt, izlasot kaut vai šo vienu rin d-
kopu Gundegas Saulītes albumam 
uzrakstītajā plašā ievad rakstā:

Tā kā Latvijas skatītājiem jau 
gadu desmitiem ir dota tikai viena 
iespēja – baudīt, skatīt un vērtēt 
tik ai savu vienīgo profesionālo ba -
leta trupu – Latvijas nacionālo 
ba  letu –, līdz ar festivāla iedibi - 
nā šanu bija iespējams salīdzināt 

un paplašināt savus priekšstatus. 
Par baleta festivāla  devīzi izvēlo-
ties formulējumu “No klasikas līdz 
avangardam”, tika pavērts ceļš ie -
priekš grūti paredzamu iespēju, 
virzienu, stilu un žanru dažādībai. 
Atvēziens bezgalīgi plašs, par ko  
arī kādreiz saņemti pārmetumi, 
sak, šajā formulējumā var ietvert 
jebko. Taču jāatzīst arī tas, ka ska-
tītāju redzesloka paplašināšana ir 
apzināta un mērķtiecīga misija, 
kuŗai festivāls sekojis visus šos ga -
dus. (10. lpp.)     

Divdalījums starp robežu vil - 
cē jiem un tādiem, kas savu re -
dzesloku grib paplašināt, neattie-
cas uz nacionālo mākslu vien: tāds 
pats tas ir starptautiskajā jomā. 
Kāds mans draugs, vēl arvien 
trimdinieks, nespēj atgūties no 
mazvaronīgā Lāčplēša un no gul-
tas, kuŗas uzdevums bija skatuvē 
pārstāvēt Burtnieku pili, pērnā 
gada Uguns un nakts iestudēju -
mā Nacionālajā teātrī. Tāpat ir 
baleta cienītāji, kas nav gribīgi at -
zīt neko neparastāku par Gulbju 
ezeru,  eventuāli vēl pieņemot klāt 
Žizeli vai Kopēliju, tradicionālos 
iestudējumos. Un ir atkal tādi, kas, 
angļu teicienu izmantojot, vai nu 
ir, vai vismaz grib būt with it, t. i. 
tādi, kas neatpaliek, bet steidzas 
līdzi jaunajiem laikiem un jaunā-
kajām modēm. 

Albums Zvaigžņu lietus ap  mie-
 rinās viņus visus. Tradicionālā ba -
leta cienītājiem patiks sadaļa, ku - -
ŗ ai likts nosaukums “Klasikas parā-
 de”, tāpat viņus iepriecinās lielākā 
tiesa no sadaļas „Litas Beiris 
personība dejā, festivālā  un dzīvē”. 
Vairāk uz avangardu vērstiem at -
tēlu apbrīnotājiem savukārt bau-
du sagādās nodaļas “Deja Dzelz-
ceļa stacijā”, “Dejas izrādes”, “Ro -

bežu paplašināšana” un “Dejo visa 
pasaule”. 

Atzīšos, ka mani albumā vis-
vairāk saistīja trīs attēli 56. – 57. 
lappusē, kur Francijas dejas kom-
panijas Beau Geste  brīvdabas iz - -
rā dē Rīgas Centrālās stacijas priekš-
laukumā plikpaurains vīrietis 
baltā kreklā, melnās biksēs un 
melniem cimdiem sadejo, pat it 
kā cīnās ar ekskavatoru jeb paš-
gājēju mašīnu zemes rakšanai. 
Pirmajā bildē pār kādu slaidu, 
šķietami neaizsargātu būtni taisās 
nolaisties ļaunās mašīnas abas 
piecpirkstainās dzelzs ķetnas, lai 
viņu ieskautu un pārņemtu savā 
varā. Otrā bildē uzradies mūsu 
nu  pat aprakstītais plikpaurainais 
varonis, kas ar visu savas miesas 
svaru vienu no mašīnas ķetnām 
stumj prom. Trešajā bildē viņš ie -
ķēries ķetnā, kas viņu parāvusi 
gaisā, un pošas ieņemt pozu, kāda 
varēja būt Svētajam Jurim pirms 
viņa cīņas ar pūķi. Bet stacijas lau-
kumā sapulcējusies publika no 
nožogojuma viņas puses, kā jau 
tas izrādēs mēdz būt, notiekošajā 
tikai vēsu prātu noskatās un ne -
nāk varonim palīgā. Bet var ga -
dīties, ka vienam otram tik vēss 
tas skatāmais prāts nemaz nebija. 
Dažs varbūt sevī nosprieda, ka  
cil vēka dejots pas de deux ar eks-
kava toru nav diezcik mazāk per-
verss par cilvēka kopošanos ar lo -
pu. Daž am citam turpretim snie-
gums varēja likties kā zīmīgs iz -
teikums par mūsu laikmetu, kad 
technika pārņēmusi daudzus ag -
rāk cilvēka rokām veiktus darbus 
un kļūst cilvēkam par apdrau dē-
jumu. Gundega Saulīte savā ieva-
da tekstā šo franču priekšnesumu 
sauc par divdesmitgadīgā baleta 
festivāla “varbūt līdz šim pašu 

radikālāko izaicinājumu priekš-
sta tiem par dejas būtību”. (20.) 

Festivāla divdesmitgadīgajai 
vēs turei labi kalpo visu izrāžu  un 
citu notikumu chronoloģisks sa  - 
r aksts albuma izskaņā. Pienā cī -
gais gods sešās teksta lappusēs un 
astoņpadsmit attēlu lappusēs pa -
rādīts festivāla organizētājai Litai 
Beiris. Itin apbrīnojama ir viņas 
ne  nogurstošā darbošanās baleta 
pasaulē kopš aktīvo balerīnas gai-
tu beigšanas. Viņa darbojusies žū -
rijas  komisijā daudzos nozīmīgos 
baleta mākslinieku konkursos čet-
ros kontinentos, pēdējos gados, 
gan tikai kā projektu teātri, iz -
veidojusi Rīgas baleta teātri utt. 

Baletdejotāju aktīvais dejošanas 
mūžs beidzas agrāk par gandrīz jeb-
 kuŗu citu profesiju. Ir ārkārtīgi 
skais ti, ja tad cilvēks vēlākos ga dos 
var sev atrast nišu dzīvē, kas ar sā -
kotnējo profesiju cieši saistī ta. Tāda 
laime ir uzsmaidījusi Li tai Beiris. 
Kā daudzkārtējs aprīļa festivālu   
no  beiguma galā koncer tu apmek-
lē tājs varu apstiprināt,  ka ļoti pre-
cīzs ir Gundegas Saulī tes šo kon-
certu ikreizējo beigu no  tēlojums:

Galā koncerta izskaņā gaida 
plašs skatītāju un festivāla piekri-
tēju loks. Līdz ar pēdējiem dalīb-
nieku parādes rekordiem uz ska tu-
ves uzlido Lita – satraukta, aiz kus-
tināta un, protams, laimīga. Pa  vi -
s am neilgu brīdi viņa ir uz šiem 
svētajiem dēļiem, lai paklanītos sa -
viem skatītājiem. Tas ir īpaši sva -
rīgs un emocionāls gandarījuma 
brīdis, kuŗā salīst kopā gan pašas 
direktores piederība dejas mākslai 
un starptautiskai dejotāju brālī - 
b ai, gan prieks par paveikto, gan 
spītīgs izaicinājums visām līdz šim 
pārvarētām grūtībām. (19.)

Ko tur piebilst?

Dokumentālā kino režisore 
Dzintra Geka spītīgi, uzņēmīgi 
un profesionāli turpina savu dar-
bu latviešu likteņstāstu pētīšanā 
un iedzīvināšanā. Viņas interešu 
lokā ir ne vien tie mūsu tautieši, 
kas izgāja moku ceļus Sibirijā, 
kurp viņa ar savu filmēšanas gru-
pu pošas jau devītajā tajā ekspe-
dīcijā, bet arī tie, kas bija spiesti 
bēgt un nonāca Rietumos. Jopro-
jām lielu interesi raisa viņas filma 
“Dieva putniņi”, ar ko režisore   
do  das ciemos pie latviešiem visās 
pa  saules malās.

Filmā “Tēvi Tur” skatām Astra-
chaņas cietumu, kuŗā bija ieslo-
dzīts Mārtiņš Bisters, Vladimiras 
cietumu, kur vieninieka kamerā 
daudzus gadus bija ieslodzīts Gu -
nārs Rode – nometnes adminis-
trā cijai nebija pieņemams viņa 
pretošanās gars. Kārlis Čika-Grī  - 
n erts ieslodzījumā pavadīja 25 ga -
dus, jo viņš sevi par vainīgu neat-
zina... Andris Caune, Ojārs Grens-
bergs, Imants Grāvītis un Jānis 
Zemtautis pavadījuši daudzus 
gadus Gulaga nometnēs un izdzī-
vojuši.

1954. gadā Kazachstanā, Žeskaz-

Jauna Dzintras Gekas
dokumentālā filma “Tēvi Tur”

ganā, notika sacelšanās – apvie-
nojās vīriešu un sieviešu nomet-
nes, noturējās 40 dienas. Vairāk 
nekā 1000 ieslodzīto iznīcināja. 
Ausma Vērpe sacelšanās laikā 
iepazinās ar savu nākamo vīru, 
viņiem palaimējas izdzīvot...

Mūziķa Zigfrīda Muktupāvela 
sapnis bija atrast tēvabrāļa kapa-
vietu tālajā Kazachstanā. Vārds 
viņam dots par godu tēvocim, 
kuŗš Latvijā neatgriezās. Zigfrīds 
sameklēja māsīcu, un abi kopā 
devās stepē meklēt pieminekli ar 
uzrakstu “Zigfrīds Muktupāvels“.

1949. gadā notika nākamā de -
portācija. Ģimenes tika aizvestas 
uz Sibiriju, tēvi tika tiesāti, daudzi 
nokļuva soda nometnēs Vorkutā 
un Intā. Skaidrīte Jostmane un 
Māris Landers devušies uz Vor-
kutu, lai atrastu tēva kapavietu.

Šī filma tapusi ar LR Ārlietu 
ministrijas atbalstu. Pēteŗa Vaska 
mūzika.

Atsauksmes par filmu pēc tās 
pirmizrādes š.g. maijā.

Valdis Bērziņš, Latviešu fonda 
darbības pārzinis Latvijā

Kā visas Dzintras Gekas filmas, 
ļoti spēcīga, tā noteikti jāredz –   
ne tikai Latvijā vien. Filma mums 
atgādina atkal par to, kas nodarīts 
mūsu valstij un cilvēkiem, kas 
pārdzīvots pagātnē, un tā akcentē 
to, ka jādara viss, lai nekas tāds 
nekad vairs nevarētu atkārtoties. 

Lai gan pats neesmu pārcietis 
Sibiriju, līdzīgi kā daudzām citām 
ģimenēm, arī mana ģimene ir cie-
tusi Otrā pasaules kaŗa laikā. Pēc 
14. jūnija izsūtīšanas mans vec -
tēvs jau 1941. gada rudenī tika gul-
 dīts zemes klēpī, un mātes vecā-
kais brālis mira pēc “tiesas sprie-
duma izpildījuma” 1942. gadā.

Oskars Rode, Latviešu nacio-
nālās pretošanās kustības dalīb-
nieka Gunāra Rodes dēls

Vēsture parasti tiek pasniegta  
kā notikumu virkne, norādot vie-
tas, skaitļus un ciparus, kā faktu 
kopumu. Parādot cilvēku dzīves-
stāstus, likteņus un viņu ciešanas, 
skatītājam rodas daudz ciešāka 
personiskā saikne, kā arī sapratne 
par šiem noziegumiem pret cilvēci.

Raita Šusta, Sibirijas bērns
Līdzīgi kā teica viens no filmas 

dalībniekiem – es jūtos gandarīta. 

Tēvi tur, tālajā Krievijā, tiek ap -
meklēti, mēs visi esam bijuši vi - 
ņ iem tuvāk. Tā ir kā augšāmcel -
ša nās un kopā būšana vienlaikus. 

Tagad es saprotu, kā tie jaunie 
vīri ātri zaudēja spēkus un no -
mira, emocionālais smagums bija 
neizturams. 

Filmas noskatīšanās ir kā dvē-
seles attīrīšana. Tu saproti, ka zem 
katra krusta ir dvēselīte. Lai arī 
filma ir smaga, tā atstāj gaišumu.

Inguna Sudraba, Saeimas 
deput āte

“Tēvi Tur“ ir pirmā Dzintras Ge -
 kas filma, ko noskatījos. Viņa dara 
tiešām svētīgu darbu, iemū ži not 
dzī vu cilvēku liecības par šiem 
notikumiem. Filma ļoti pro fesio-
nāli rada klātbūtnes izjūtu, sce nā-
rista un operatora darbs ļauj ska-
tītājam dzīvot līdzi notikum iem.

Cilvēki, kuŗi ir filmas varoņi, pie-
krītot piedalīties ar saviem pa  tie-
sajiem un emocionālajiem stās-
tiem, rada spēcīgu līdzpārdzī vo-
jumu un liek vēl labu laiku pēc fil-
mas noskatīšanās turpināt do  māt 
par šiem baisajiem notikumiem...

L.K.
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Leo Dribins: “Kādā 1887. gadā Vācijā izdotā 
grāmatā izlasīju: krieviem nekad neizdosies 
pārkrievot latviešus, jo latvieši pēc savas kul-
tūras ir augstāki par krieviem. Un to raksta 
vācietis, kas nekad nav uzskatījis latviešus 
par tautu ar augsti attīstītu kultūru!”

Šā gada sākumā mūsu redak-
cijas apgādā nāca klajā vērtīga 
vēstures grāmata – britu zināt nie-
ka Džona Haidena apjomīgais 
pētījums “Pauls Šīmanis. Mino -
ri tāšu aizstāvis”. Grāmata tika 
izdota latviešu un krievu valodā, 
un to uzdāvināja Saeimas de   - 
put ātiem, kā arī Latvijas lauku 
bi  b liotēkām. Izdevuma idejas au -
tors – Aivars Sinka, Pētera Bol-
šaiša tulkojums ar komentāriem 
latviešu valodā, Roalda Dobro-
venska tulkojums krievu valodā. 
Krievu valodas izdevums raisījis 
krievu valodā lasošo uzmanību 
viņu presē un radio, taču līdz šim 
to grāmatas tirdz niecības vietās 
un redakcijā ie  gā dājušies vien 
nepilns desmits interesentu...

Šai reizē Ligitas Kovtunas sa -
runa ar vienu no P. Šīmaņa pēt-
niekiem Latvijā, profesoru Leo 
Dribinu.

Pēc mūsu grāmatas parādī-
šanās Latvijā, šķiet, ka Pauls 
Šīmanis ir gluži vai jaunat klā-
jums. Neraugoties uz to, ka Va -
lentīna Freimane, savulaik eb -
rēju meitene, kuŗai Šīmanis, 
vācu okupācijas laikā, riskējot 
ar dzīvību, savā mājā Rīgā, Pār-
daugavā, Atgāzenes ielā, deva 
patvērumu un kas, dzīvē kļu-
vusi par izcilu kultūras zināt-
nieci, grāmatā “Ardievu, Atlan-
tīda!” raksta atzinības pilnus 
vārdus...

L.D. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas par Šīmani ir ru -
nāts daudz – kā par nacionālā 
jautājuma teorētiķi, kuŗa atziņas 
joprojām ir tik ļoti noderīgas 
Latvijai. Klajā nācis rakstu krā-
jums, kuŗa tapšanā piedalījās 
mū  su vācu kollēga Detlefs Hen-
nings – “Pauls Šīmanis un Eiro-
pas problēma”, ko uzskatu par 
rokasgrāmatu mazākumtautību 
jautājumu risināšanā. 2000. ga -
da septembrī Rīgā notika zināt-
niskā konference par Šīmaņa 
teorētisko mantojumu, kuŗā pie-
dalījās arī Džons Haidens un par 
ko jūsu pašu laikraksts Brīvā 
Latvija publicēja I. Lagzdiņas 
rakstu ar nosaukumu “Ideālists, 
kuŗš sakārtoja pasaules ēku”. Par 
Šīmani rakstījuši Maksis Lazer-
sons, arī savulaik Rīgas dom-
nieks, prof. Pauls Mincs, prof. 
Dītrichs Lēbers, atļaušos pie mi-
n ēt arī savu darbu “Etniskās un 
nacionālās minoritātes Latvijā”.

Un, galvenais, – līdz 1940. ga -
dam minoritātes pašas izstrā -
dāja mazākumtautību polītikas 
pamataprises. No latviešu auto -
r iem jāmin prof. Kārlis Dišlers, 
Marģers Skujenieks, Pauls Kal-
niņš, kuŗš, starp citu, arī teica 
ru  nu Šīmaņa bērēs 1944. gadā 
mazajā Jēkaba kapsētiņā, netālu 
no Pokrova kapiem, vācu sle  pen-
policistu uzraudzītajā atvadu 
ceremonijā, par ko plašāk nekā 
Latvijā vēstīja Šveices un Zvied-
rijas avīzes.

Jūs arī savā referātā zinātnis-
kajā konferencē Rīgas domē, 
sakarā ar grāmatas klajā nāk-
šanu, uzsvērāt, ka Šīmaņa at -
ziņas šobrīd ir ļoti aktuālas. 
Kāpēc?

Šīmanis gāja laikam pa priek-
šu. Un šobrīd aktīvi rosās spēki, 
kas grib sarīdīt Eiropas tautas un 
izārdīt Eiropas Savienību. Šim 

Kā mums kopā sadzīvot jeb Paula Šīmaņa mācības
“darbam”, īpaši, ja to sāk ar jau-
natni, var būt postošas sekas. 
Šīmanis brīdināja: 

“Jārūpējas, lai skolās apgūtu 
cieņu pret valsti (bet ne valsts 
dievināšanu) un izpratni par sa -
vu valsti kā daļu no plašākas 
Eiropas kopienas. Skolās jāieau-
dzina cieņa pret savu tautu, ne -
aizskarot citas tautas. Skolā jā  iz-
smej nacionāla uzpūtība un jā -
aizliedz naida kurināšana tautu 
starpā...”

Savulaik viens no mūsu at -
jaunotās Latvijas valsts redza-
mākajiem diplomātiem Georgs 
Andrejevs intervijā mūsu avī - 
z ēm stāstīja par t.s. Karagodina 
doktrīnu (kuŗā izklāstīta pro - 
g ramma, kā stiprināt krievu 
ko    pienas dominanti valstīs ārpus 
Krievijas) un minēja konkrētus 
faktus, kā Krievija iesūta “mi -
sionārus” skolēnu vecāku sa -
pul cēs. Vēl jau tiek rīkotas arī 
“nometnes” Krievijā tautiešu 
bērniem. Kur ir tā robeža, lai 
“neiemieg modrība”, bet arī, lai 
nekļūstam pārlieku aizdomīgi?

Šīmanis, tāpat kā viņa laika 
liberāli domājošie zinātnieki, 
stingri uzskatīja, ka minoritātes 
galvenā misija ir savas identitā -
tes saglabāšana un attīstīšana. 
No tā ir atkarīgs, vai minoritāte 
turpinās savu eksistenci nākot -
nē vai apdzisīs. Uz skolām vien-
mēr tiek likts īpaši liels akcents. 
Tas nebūt nenozīmē, ka mino-
ritātei jāpievienojas savas etnis -
kās tēvzemes polītikai un jā kļūst 
tās diasporai – nē, mazākum  tau-
tība ir mītnes valsts iedzīvotāju 
neatņemama sastāvdaļa un tai   
ir jāizpaužas. Lai tā notiktu, vaja-
dzīga minoritāšu kultūras auto-
nomija, jājūtas saimniekiem sa - 
  v as kultūras jomā. Kad atjauno-
jām Latvijas neatkarību, uzreiz 
atjaunojām arī mazākumtautību 
kultūras biedrību un arī izglītī-
bas iestāžu tīklu tā, kā tas Latvijā 
darbojās līdz 1940. gada jūni -
jam. Rezultāts? Kultūras biedrī-
bas tika atjaunotas, taču, kā šo -
dien redzam, minoritāšu izglītī-
bas sistēmu atjaunot neizdevās. 
Pamatizglītība sadalījās divās 
plūsmās: latviešu un krievu. Bet 
tā jau nav minoritāšu izglītības 
sistēma! Šajās skolās mācās da -
žādu tautību bērni, bet ... krievu 
valodā. Ir poļu skolas, ukraiņu 
skola, neliela baltkrievu skola, 
igauņu un lietuviešu skolās mā -
cības notiek latviešu valodā, bet 
bērniem māca arī viņu etnisko 
valodu. Pēc statistikas datiem, 
tikai 0,99% bērnu mācās mazā-
kumtautību skolās. Un tas īste-
nībā ir izveidojies ar pašu ma -
zākumtautību sankciju. Ne jau 
administrācija to ir noteikusi, 
bet gan vecāku vēlme, lai viņu 
bērni mācās tai vai citā skolā.    
No Latvijas valsts puses ir bijusi 
garantēta iespēja.

Kādā valodā bērni lika sko -
las nobeiguma eksāmenus Šī -
maņa laikā?

Vācu valodā, bet viņi jau mā -
cījās arī latviešu valodā.

Tas taču ir “ūdens uz krievu 
dzirnavām!”

Bet tā taču ir pagātne un tā 
laika vēsturiskās likumsakarī -
bas! Tolaik vācbaltieši bija vēs - 
tu riska iedzīvotāju daļa, kas     
šeit, Baltijā, sāka veidoties jau   

13. gadsimtā, turklāt devusi lielu 
ieguldījumu Latvijas kultūras 
attīstībā. Pag. gs. 20. gados, kad 
sākās diskusijas par Latvijas val - 
s ti un tās nacionālo seju, Marģers 
Skujenieks teica: mēs gribam celt 
latviešu valsti, jo šī zeme pieder 
latviešiem. Šīmanis teica: mēs 
(vācbaltieši – L. K.) arī gribam 
šeit celt latviešu valsti, bet mēs, 
vācieši, esam radījuši priekš no-
teikumus šīs valsts tapšanai, mēs 
ievedām jūs Eiropas kultūrā, tā -
pēc šī ir arī mūsu valsts. Un šie 
vārdi bija orientēti uz vāciešiem, 
nevis latviešiem, lai vācieši iz -
beigtu savu augstprātīgo attiek -
smi – viņi nenovērtēja latviešu 
spēju ar savu kultūru vadīt šo 
valsti. Šīmanis labi saprata reā li-
tāti, taču, būdams vācu kopie -
nas “pirmā persona”, bieži vien 
kopā ar savējiem balsoja arī par 
tādiem priekšlikumiem, kas īsti 
nesaskanēja ar Latvijas intere s  ēm. 
Citādi nevarēja, jo tad viņš zau-
dētu kopienas līdeŗa pozi cijas.

Gluži kā Ušakovs “valodas 
referendumā”?

Tikai ar to atšķirību, ka latvieši 
Šīmanim uzticējās. Šīmanis allaž 
uzsvēra, ka kopdzīve starp vai-
rākuma tautu un mazākum tau-
tībām ir kompromiss, viņš sekoja 
Rietumeiropas tradicijai, ka na -
cionālā jautājuma kārtošanā ļoti 
svarīga ir kompromisa māksla. 
Šīmaņa autoritāte bija austriešu 
tiesībzinātnieks Georgs Jellineks, 

kas savulaik rakstīja: demokra-
tija nozīmē to, ka mazākumam  
ir jāpakļaujas vairākumam, un 
polītikā tas ir absolūti pareizi. 
Bet tas “nestrādā” nacionālā jau-
tājuma risināšanā.

Saprotams, kompromiss pa -
redz abu pušu ieinteresētību. 
Turklāt – vēstures gaita rāda, 
ka laikā, kad veidojās un no -
dibinājās Latvijas valsts, attie-
cībā uz krievu kopienas lojalitā-
ti nebija tik daudz problēmu, 
kā ar vāciešiem, kas ar grūtī - 
b ām pieņēma latviešu vēlmi 
pēc sava valstiskuma.

Taisnība. Jo tie krievu cilvēki, 
kas ienāca Latvijā pēc Ziemeļu 
kaŗa, tomēr bija pakļauti vācu 
vietējai varai, te arī dominēja 
vācu valoda. Vietējā pārvalde, 
balstoties uz savu lielo ietekmi 
Pēterburgas galmā un Krievijas 
valdībā, panāca savas gribas īste-
nošanos, un krieviem nācās vien 
pakļauties. Tā tas turpinājās līdz 
cara Nikolaja I valdīšanas lai - 
k am, kad pacēlās spēcīgs krievu 
nacionālais protests, virzīts uz 
vācbaltiešu autonomijas likvi dā-
ciju un savas, krieviskās varas 
nostiprināšanu. Latvijā izveido-
jās spēcīga krievu ierēdniecība, 
kas pārņēma vietējo adminis - 
t rā ciju savās rokās. Nostiprinājās 
pa  reizticīgo baznīca, kas labprāt 
savās rindās uzņēma arī latvie - 
š us. Tas viss pamazām “atspieda” 
vāciešus otrā vietā, bet pēc “jaun-

latviešu” kustības – uz trešo vietu 
Latvijas sabiedriskajā dzīvē.

Šīmanis saprata, ka vācu ko -
piena nevarēs saglabāt savu do -
minanci, turklāt būdama trešā 
lielākā – aiz krieviem un ebrē-
jiem. Krievu ierēdniecība kļuva 
par reālas varas faktoru Latvijā, 
un tas pārmainīja viņu attieksmi 
pret pārējām tautām – viņi jutās 
kļuvuši par valdošās nācijas 
pārstāvjiem.

Un kā viņi uzvedās?
Prasīja lojalitāti pret Krievijas 

valsti. Un centās visas skolas 
pārveidot par krievu skolām.

Laika patrons Helmars Ru -
dzītis taču arī dabūja iet krievu 
skolā.

Un tomēr šī polītika cieta ne -
veiksmi, jo... trūka skolotāju. 
Kādā 1887. gadā Vācijā izdotajā 
grāmatā izlasīju: krieviem nekad 
neizdosies pārkrievot latviešus, 
jo latvieši pēc savas kultūras ir 
augstāki par krieviem. Un to 
raksta vācietis, kas nekad nav uz -
skatījis latviešus par tautu ar  
augsti attīstītu kultūru!

Īstenībā daudzi latvieši ap -
sveica caŗa Aleksandra III rusi -
fi kācijas polītiku, jo bija tīkami, 
ka no augstiem amatiem ierēd-
nie cībā, arī tiesās, tika izspiesti 
vācieši.

Visasākās attiecības Latvijas 
Republikas sākuma gados tie - 
š ām bija starp latviešiem un vā -
ciešiem. Tās saasināja gan Lan-
des vēra uzvedība pēc Rīgas kri-
šanas 1919. gada maijā, gan no 
Vācijas ienākušo kaŗavīru uz -
vešanās. Ģenerāļa fon der Golca 
misija taču bija pārvērst Latviju 
un Igauniju par Vācijas vasaļ-
valstīm ar vietējo vācu baronību 
priekšgalā. Pēc Bermonta sakā -
ves 20 tūkstoši vāciešu no Latvi-
jas emigrēja, un arī palikušie ne 
vienmēr bija sevišķi lojāli.

Ar krieviem nebija tik dziļu 
domstarpību. Kāpēc? Latvijā dzī-
vojošie krievi pārsvarā bija pret-
boļševistiski noskaņoti. Boļše-
visma idejas skāra galvenokārt 
nabadzīgo krievu slāņus Latgalē, 
Maskavas forštatē. Bet vairā -
kums krievu patiesi bija lojāli 
Latvijas valstij, jo tā deva viņiem 
patvērumu, kad blakus atradās 
draudīgā, boļševistiskā PSRS.

“Krievu jautājums” sevišķi ne -
izcēlās arī “baigajā gadā”, jo tajā 
kaŗaspēkā, kas Latvijā ienāca 
1940. gada jūnijā, bija daudz 
mongoļu tipa cilvēku no Vidus-
āzijas, no Dienvidsibirijas. Po  ļit-
ruki bija izteikti totālitārās ie -
kārtas ierēdņi, kam nacionālais 
jautājums bija tālu no nozīmī gā-
kajiem. Viņi vienkārši bez ie  ru - 
 n ām izpildīja visas Staļina kliķes 
komandas.

Attiecības sašķobījās tad, kad 
otrreiz ienāca padomju kaŗa-
spēks, un aiz šī kaŗaspēka nāca 
daudz iedzīvotāju no Krievijas, 
kas bija lielā eiforijā par uzvaru 
“Lielajā Tēvijas kaŗā”, par izcilo 
krievu tautas lomu, un viņi uz 
latviešu tautu skatījās “no augšas”. 
Daudzi jo daudzi uzskatīja, ka 
atnākuši te, lai pārvērstu šo ze -
mi par krievu zemi. Oficiāli jau 
tas netika deklarēts – Staļina 
polītika bija rafinēta. Savukārt 
PSRS oficiālā polītika bija – pa -
domju tautas izveidošana. 

(Turpinājums 15. lpp.)
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JĀNIS BOLIS, 
“karsto punktu” ceļotājs, rakstnieks, LR Goda konsuls

Mana spilgtākā atmiņa par irā-
kiešiem ir viņu lielā ticība. Kādu-
dien Irākas dienvidu pilsētā Kar-
balā sēdēju viesnīcas vestibilā un 
skatījos ārā pa logu. Iela mudžēja 
ar cilvēkiem. Pēc kāda laika viens 
maziņš, sarucis vīriņš jau labi ga -
dos notupās trotuāra vidū, izrullē-
ja savu deķīti un, ceļos nometies, 
ar pieri pie trotuāra, 15 minūtes 
lūdza savu Dievu. Vecītim nebija 
svarīgi, ka viņš taču traucēja ielas 
kājnieku satiksmi. Acis aizvēris, 
viņš palika iegrimis savā lūgšanā. 
Likās, ka tai brīdī vecītis bija prom 
no šīs pasaules. Garāmgājēji neli-
kās traucēti – tā taču bija daļa no 
viņu dzīves. Man tikai žēl, ka ne -
bija kameras pie rokas, bet pie-
vienoju līdzīgu foto (skat. foto.).

Apmēram 97% no Irākas iedzī-
votājiem seko Islāma reliģijai, un 
viņus dēvē par musulmaņiem. Is -
lāms ir monoteistiska reliģija, ku -
ŗa 7. gadsimtā radās Saūda Arā-

Musulmaņi un Islāma reliģija

bijā. Islāma būtībā ir padevība ti  kai 
un vienīgi Dievam mono teismā. 

Pirmais Islāma sludinātājs bija 
Muhameds no Mekas, kuŗu Is lām- 
ticīgie musulmaņi uzskata par pē -
dējo Dieva pravieti. Meka, kas at -
rodas tuksnešainā ielejā Rietumu 
Saūda Arābijā, ir Islāma svētākā 
pilsēta. Tā ir Islāma ticības un pra-
vieša Muhameda dzimtene. Pirms 
Muhameda Mekas iedzīvotāju 
vai rākums ticēja daudzdievībai.  
Galvenais Islāma reliģiskais teksts 
ir Korāns. Islāmā tiek uzskatīts,   
ka Ko rānu pravietim Muha me  - 
d am,   ar     erc eņģeļ a Gabriela starp-
niecību, atklājis pats Dievs. Mu -
sul maņi Korānu uzskata par Die-
va pēdējo atklāsmi cilvēkiem. 

Islāma piecos pīlāros ir izteikti 
musulmaņu galvenie reliģiskie 
pienākumi:

Apliecināt ticību, ka nekas cits 
nav pielūgsmes vērts kā vien Al - l āhs 
un ka Muhameds ir viņa pravietis.

Noskaitīt dienā piecas obli gā-
tās lūgšanas. 

Veikt īpašu ikgadējo ziedoju-
mu labdarības mērķiem.

Ievērot gavēni ramadāna mē -
nesī. Tas ir devītais mēnesis Islā-
ma kalendārā, šogad – sākot ar    
6. jūniju. 

Vienreiz mūžā veikt svēt ce ļo-
jumu uz Meku. 

Šīs piecas obligātās lūgšanas 
galvenokārt notiek mošejās (skat. 
foto). Mošeju iekšpuse ir plaša tel-
pa (skat. foto), kur dievlūdzēji tup 
saspiesti tuvu cits pie cita (skat. 
foto) un pa laikam noliek pieres 
pie grīdas (skat. foto), kā nu cere-
monija nosaka. Mošejas, kuŗas ap -
skatīju, visas bez izņēmuma vien-
mēr bija pārpildītas. Ar lūgšanā 
saliktām rokām, ar asarām acīs 
viņi ir iegrimuši kā pilnīgi privā -
tās lūgšanās, lai gan atrodas lielā 
cilvēku pūļa vidū. 

Sievietes un vīrieši pielūdz at -
sevišķi. Dažas mošejas ir sievie-
tēm slēgtas. Tādos gadījumos vi  -
ņ as kopā ar bērniem sēž mošejas 
pagalmā un gaida, kamēr vīrs 
pabeigs lūgšanu mošejā.

Kā jau sākumā aprakstīju, bieži 
vien dievlūgšana notiek ārpus 
mošejām. Ja mošeja nav pa rokai, 
ticīgi irākieši izrullē savus deķī - 
š us, notupjas tā, lai skats tiktu 
vērsts uz Meku, un lūdz savu 
Dievu, vienalga, kur viņi būtu.

Ņemot vērā, ka aptuveni 97% 
Irākas iedzīvotāju ir musulmaņi, 
viegli izsecināt, ka Irāka ir reliģis -
ki apvienota valsts, bez teoloģis  - 
k iem un polītiskiem konfliktiem. 

Tomēr, kā var noprast no ma - 
n iem diviem iepriekšējiem raks-
tiem, reā litāte ir daudz citādāka. 
Šīs valsts musulmaņu skaits ir sa -
dalīts starp šiītu (60%) un sunnītu 
(37%) sektām. Ilggadēja spriedze 
starp sunnītiem un šiītiem ir ra -
dījusi ne tikai reliģiskus, bet arī 
polītiskus konfliktus Irākā un  
citur Tuvajos Austrumos. Tā bija 
galvenā motivācija Irākas pilsoņu 
kaŗam, kas sākās pēc ASV vadītā 
iebrukuma Irākā, kas gāza Sada-
ma Huseina režīmu. 

Šodienas ISIS nemiernieki    
ap  galvo, ka viņi piederot Islā -   
ma fundamentālistu Salafi kus -
tī  bai. ISIS fokuss ir uz “džihādu”, 
ko viņi definē kā “svēto kaŗu” 
pret visiem, kuŗus viņi uzskata 
par neticīg iem, galvenokārt ši - 
īt iem un kris tiešiem. ISIS slavē 
nā vi džihādā   kā mocekļa nāvi, 
motivējot jau nus puišus cīnīties 
līdz nāvei, lai tūdaļ iekļūtu pa -
radīzē, kur viņus sagaidīs 72 jau-
navas.

Toties Korānā džihāds (kas arā-
bu valodā nozīmē vienkārši “cī -
ņa”) nav domāts, lai attaisnotu 
vardar bību un slepkavības. Dži-
hāds saskaņā ar Korānu ir pie-
ļaujams tikai kā aizsardzības rīcī-
ba, kad musulmaņu kopienām 
tiek uzbrukts.

Musulmaņi visā pasaulē noso -
da ISIS brutālitāti un ekstrēmis-
mu. Īpaši tiek nosodītas ISIS bru-
tālās slepkavības, laupīšana, sie-
vie šu apspiešana, agresija pret 
kris tiešiem un musulmaņiem, 
kuŗi nepiekrīt ISIS. 

 

16. gadsimta mošeja

Lūgšana ārpus mošejas Sievas gaida vīrus

Lūgšana sēdus

Tipiska mošejas iekšpuse

Lūgšana klanoties
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Kā mums kopā sadzīvot jeb Paula Šīmaņa mācības

Vienkāršie krievu ļaudis šo 
polītiku uztvēra kā “krievisko 
polītiku”, un jāteic, tai pievieno-
jās arī šeit atbraukušie ukraiņi  
un baltkrievi, arī citu tautu pār-
stāvji. Tad arī radās šī latviešu   
un krievu nacionālo nesaskaņu 
problēma. Pats atminos – 1939. – 
1940. gadā tautā runāja: labāk ar 
krieviem kopā pret vāciešiem; 
1941. gadā tā vairs nerunāja...

Chruščova un Brežņeva laikā 
Latvijā izveidojās spēcīga etno-
kultūrālā krievvalodīgo kopie -
na. Neteiksim, ka tās pamatā bija 
Marksa-Engelsa-Ļeņina darbi – 
nē, pamatā bija krievu nacionā-
lās intereses. Latvieši pretojās – 
ar savu kultūru, ar to, ka turpi - 
nā ja attīstīt savas skolas utt. Iz -
vei do jās divas kultūras, ko vara 
spie da dzīvot kopā, bet pie “eks-
plozijas” tās atdalījās viena no 
otras. Pieņemu, ka vairāki mani 

krievu kollēgas man iebildīs, ap -
galvojot, ka tad, kad sākās At -
moda, daudz krievu pievienojās 
latviešu cīņai...

... un tikuši atraidīti!
Atmodas sākumā jau cīņa no -

tika pret komūnistiskās iekārtas 

diktatūru, pret totālitāro iekār - 
tu. Šai ziņā starp latviešiem un    
krie viem tiešām valdīja zināma 
kopība. Krievi cerēja, ka izvei-
dos ies jauna etnokulturāla sa -
bied rība, multikulturāla kopī -
ba... bet demokratiskas Krievijas 

sastāvā. Taču tas bija nereāli, jo 
Krievija nebija spējīga šo demo-
kratizāciju savā zemē novest līdz 
loģiskam risinājumam un nav jo -
 projām. Un vēl – latviešiem pa  -
domju okupācijas gadi nebūt 
nebija tie gaišākie – viņi atcerējās 
Ulmaņlaikus. Savukārt krie v iem, 
kas te bija atnākuši no lielās na -
badzības, šeit bija sākušies tie 
labākie laiki, kādus vien var vē -
lēties. Viņi nekad nebija dzīvo-
juši tik labi, kā šeit, un tāpēc vi  - 
s iem spēkiem gribēja te nostip ri-
nāties. Vēl vairāk – ietekmēt šīs 
zemes attīstību, pat ja Latvija 
atdalītos no PSRS.

Latvija ar Rietumu demokra-
tiju palīdzību tomēr tapa par 
latvisku valsti. Un paldies mūsu 
polītiķiem, kas nekad nav noslī-
dējuši līdz kaŗojošam nacio nā-
lismam! Tas ietekmējis arī dau-
dzu krievu noskaņojumu. Pie 
mums neviens nacionālais kon-
flikts nav bijis. Neviens! Ir dis-

kusijas, asas diskusijas, nesapra-
šanās, bet konflikta – ne. Neviens 
šāviens nav izskanējis nacionā - 
lo nesaskaņu dēļ.

Un vēl – ir skaidri redzams, ka 
Putina Krievija netiek galā pati 
ar savas valsts ekonomisko nesta-
bilitāti, un tas daudziem Latvijas 
krieviem liek samierināties ar to 
reālitāti, kādā viņi ir nokļuvuši.

Kā rodas tādi polītiķi kā Šī -
manis? Un vai šābrīža Latvijas 
polītiķu vidū tādus redzat?

Šīmanis nāca no ļoti inteliģen-
tas ģimenes. Tas pirmkārt. Otr-
kārt – lieliska izglītība – Berlīnē, 
Bonnā, Tērbatā. Vēl arī Dieva 
dā  vana – redzēt uz priekšu un 
ārpus sava laika. Tādi cilvēki 
rodas reti. Latvijā šobrīd tāda 
nav, ne tuvu, diemžēl. Ne mi  no-
ritāšu pārstāvju vidū nav sava 
teorētiķa, ne arī starp latvie - 
š iem. Ideoloģijas līmenī varbūt    
ir veikli runātāji, bet – gana 
tuvredzīgi.

Atmodas sākumā jau cīņa notika pret ko -
mūnistiskās iekārtas diktatūru, pret totāli tā  -
ro iekārtu. Šai ziņā starp latviešiem un krie - 
v iem tiešām valdīja zināma kopība. Krievi 
ce  rēja, ka izveidosies jauna etnokulturāla sa -
bied rība, multikulturāla kopība... bet demo-
kratiskas Krievijas sastāvā. Taču tas bija ne -
reāli, jo Krievija nebija spējīga šo demokra-
tizāciju savā zemē novest līdz loģiskam ri -
sinājumam un nav joprojām. 

(Turpināts no 13. lpp.)

Cauri ziedošām ābelēm un ce -
riņiem, cauri zeltaini mir dzo - 
š iem rapšu laukiem ved Kurze -
mes ceļš, dzejnieces Astrīdes 
Ivas kas ceļš uz Rimzātu kapiem 
Pelču pagastā netālu no Kuldī-
gas. Viņa pievienojusies saviem 
mīļajiem veļiem, vecmāmiņai  un 
neskaitāmām tālākām pa  au  - 
dz ēm, kas jau pirms gadu simte-
ņ iem starp vecajiem kokiem ra -
duši mūžīgo mieru. 

Saulainā Latvijas dienvidū 
2016. gada 22. maijā vienos die-
n ā Rimzātu kapos guldīja urnu 
ar Astrīdes Ivaskas pīšļiem. Izva-
dītāju nebija daudz, radi un daži 
tuvākie draugi. Tāda bijusi tuvi -
nieku vēlēšanās. Izvadīšanas lai-
kā pa vidu putnu dziesmām ska-
nēja vijole, mācītājs iesvētīja de -
besu ceļu, un gaisā uzspurdza arī 
viens Astrīdes dzejolis – latviešu 
un angļu valodā. Kad urnu ie -
laida kapā, tuvējā krūmā nolai-
dās dzelteni oranžs raibs tau re-
nītis un pa zaru rāpoja mārīte. 
Latvijas daba ir tik skaista, ka 
sāpēja sirds. 

Man atmiņā divi no agrāka-
jiem braucieniem kopā ar Astrīdi. 

Pirmais. Bija 1988. gada oktob-
ra pirmās dienas, kad rudens bija 
koši izkrāsojis Latviju. Ast rī de 
un Ivars Ivaski pēc ilgiem gadu 
desmitiem spēra kāju uz dzim-
tenes zemes. Pāris dienu pirms 
Tautas frontes nodibi nā šanas 
mēs braucām uz Kurzemi. Astrī-
de gribēja redzēt un parādīt 
Ivaram savas vietas un satikt 
radus. Mēs apskatījām Lesteni, 
kur vēl nebija pat jausmas par 
Brāļu kapiem, un tikai Dievs zi -
nāja, ka baznīca reiz piedzīvos 
atjaunošanu. Bijām Laidzē un 
Kuldīgā apciemot radus – un arī 
Rimzātu kapos, pie vecmāmi -
ņas. Toreiz Latvija vēl nebija brī-
va, līdz neatkarībai aizveda grū -
ta cīņa trīs gadu garumā. 

Otrais. 1993. gada vasaras sā -
kums. Iepriekšējā rudenī Īrijā 

Astrīdes Ivaskas urna 
guldīta dzimtenes kapsētā

bija miris Ivars Ivasks, un Astrīde 
atlidoja uz Helsinkiem ar Ivara 
urnu rokā. Viņa pārnakšņoja 
Latvijas vēstniecībā, un urnu 
uzglabājām vēstniecības seifā. 
Nākamajā dienā Astrīde ar urnu 
devās uz Igauniju, jo Ivars bija 
vēlējies atgriezties Dienvidigau-
nijā savu senču kapsētā. Somu 
draugi noīrēja mikroautobusu, 
kuŗā atradās vieta arī man, un 
bēru dienā braucām pāri jūrai  
uz Tallinu un tālāk gandrīz uz 
Latvijas pierobežu. Rengu ciems 
ir dienvidos no Tartu. Ceļš no 
Tallinas uz Tartu ir taisns kā ar 
lineālu novilkts, un abās pusēs 
dārzos pie mājām ziedēja ābeles 
un ceriņi. Tas bija tik skaisti, ka 
gribējās izsaukties gluži kā igau-
ņu klasiķim, kurš reiz teica: “Cik 

skaista tu esi, Igaunija.”
Rengu baznīca bija ļaužu pilna – 

no visas Igaunijas un arī ciema 
ļaudis un radi. Arī draugi no 
Latvijas. Bēru viesi gaidīja kādu 
stundu, kamēr atbrauca Igauni-
jas prezidents Lennarts Meri, 
labs Ivasku ģimenes draugs. 

Igauņu lielais dzejnieks bija at -
griezies pavisam, un viņa dzī ves-
biedre Astrīde Ivaska, līdz pē  dē-
jam balstīdama vīru, ar mī  lestī -
bu izpildījusi savu pienā ku mu. 

2001. gada martā Astrīde no 
Īrijas pārcēlās uz dzimteni un 
četrpadsmit gadus dalījās ar 
mums visiem dzīvē gūtajā. Viņa 
ienesa Eiropas un pasaules elpu, 
aizraujošus stāstus par satik - 
tiem dižgariem. Viņa iemūžināja 
sava tēva, ģenerāļa Mārtiņa Hart-
maņa piemiņu. Tēvs no ģimenes 
dzīves pazuda jau 1940. gadā, un 
viņa kapavieta nav zināma. Māte 
ar abiem bērniem Astrīdi un Juri 
devās bēgļu gaitās. Māte jau sen 
kā viņsaulē, un šodien no Hart-
maņu ģimenes Amerikā dzīvo pa -
 zīstamais zinātnieks Juris Hart -
manis ar trim bērniem. Meita 
Odrija bija klāt Astrīdes urnas 
apglabāšanā Rimzātu kapos. 

Kamēr vien bija spēks, dzej-
niece rakstīja dzeju, tulkoja un 
izdeva grāmatas. Tāpat kā citi 
latvieši, kuŗi pēc neatkarības at -
jaunošanas atgriezušies Latvijā, 
viņa kļuva par šejienes kultūr-
telpas nozīmīgu sastāvdaļu. Pār-
braucēji zina, ka tas vienmēr nav 
viegli, jo aiza, ko radīja piec -  
des mit piespiedu atšķirtības gadi, 
joprojām nav pilnīgi zudusi. 

Nu dzejniece Astrīde Ivaska 
meklējama grāmatās, Misiņa 
bibliotēkā ierīkotajās piemiņas 
istabās un klusajos Rimzātu ka -
pos, pie savējiem. No vārtiem pa 
labi, turpat pie vecā zvanu torņa, 
kā zīme paceļas viņas pašas lai-
kus pasūtināts mākslinieces Bai-
bas Dambergas veidots piemi-
neklis.

ANNA ŽĪGURE

Tu to zini kopš mūžu mūžiem,
un mans laiks šeit ir īss.
Jau rudens rādās un aizlīst ceļi - 
kā tu man vari to iemācīt?
Ziemas es trūkstos. Un trūkstos
cenas, kas reiz būs jāmaksā.
Tādēļ lai paliek. Tu to zini.
Un manis vairs nebūs aizparīt.
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Krustvārdu mīklas (Nr. 19) 
atrisinājums

Līmeniski.  5. Dambrete. 7. 
Aust rumi. 10. Datele. 11. Iekuri. 
12. Neass. 13. Dimants. 15. Iz -
kapts. 17. Sapals. 18. Tvaiks. 22. 
Ondatra. 25. Apsmiet. 27. Liepa. 
28. Latvji. 29. Niknot. 30. Apā-
tisks. 31. Estētika.  

Stateniski.  1. Balderis. 2. Stie-
nis. 3. Kubisti. 4. Smailīte. 6. 
Batika. 8. Raupja. 9. Prakse. 14. 
Nupat. 16. Kails. 19. Antilope. 
20. Forele. 21. Nenotikt. 23. At -
stāt. 24. Atliekt. 25. Ananass. 26. 
Mainīt.     

Līmeniski.  1. Novada centrs 
Lat vijā. 7. Latviešu koŗdiriģents 
(1921 – 2011). 10. Vācu izcel - 
s mes latviešu gleznotāja (1925 – 
2014). 11. Sievietes vārds (apr.). 
12. Nokrāsa. 13. Nievāt, ignorēt 
(sarunval.). 14. Vijīgi, atsperīgi. 
15. Ieraksts grāmatvedības re -
ģistros kļūdainā ieraksta anulē-
šanai. 16. Juridiska valsts iestā -
de. 19. Augstāko augu stumbri ar 
lapām un pumpuriem. 22. Sau -
les sistēmas planēta. 24. Raudze. 
25. Apdzīvota vieta Daugavpils 

novadā. 26. Kādai valodai rak - 
s turīgs nedalāms vārdu savie-
nojums. 27. Darbības vārda ka -
tegorija. 28. Sporta ierocis. 31. 
Veģetācijas tips mērenā un sub-
tropu klimatā. 34. Linu apstrā -
des atkritumi. 37. Novada centrs 
Latvijā. 39. Tēls R. Blaumaņa lu -
gā “Skrodeŗdienas Silmačos”. 40. 
Nogurt. 41. Staigna vieta. 42. Ba -
ž  as, nemiers. 43. Papīrnaudas un 
vērtspapīru izlaide. 44. Sporta 
spēle. 45. Darbarīki jostu auša-
nai. 

Stateniski.  2. Satiksmes lī - 
dz ek lis Venēcijā. 3. Apgabala centrs 
Čechijas ziemeļaustrumos. 4. 
De  klasēti elementi Francijā. 5. 
Līliju dzimtas garšaugi. 6. Ener-
ģisks, žirgts. 7. Vācu filozofs 
(1724 – 1804). 8. Pilsēta Polijas 
dienvidos. 9. Latvijā sastopami 
augi kukaiņēdāji. 16. Darba apa-
vi ar koka zolēm. 17. Augsnes 
sadēdēšana vēju ietekmē. 18. 
Bez dievji. 20. Ziedkopa. 21. So -
mu pirts. 22. Novecojis kukurū-
zas nosaukums. 23. Apdzīvota 
vieta Brocēnu novadā. 29. Ievē-
rojami palielināts spēku patē -
riņš. 30. Vecas, nederīgas būves. 
32. Laika posmi kādu uzdevumu 
veikšanai. 33. Pilsēta Dienvid-
italijā. 35. Latviešu kinorežisors 
(1931-1996). 36. Cilvēki. 38. Vī -
tolu dzimtas koki. 39. Žiglas, 
veiklas.     

2012. gada 25. maijā Jēkabpilī, 
atklājot piemiņas plāksni pie 
viņa senču dzimtas mājām un 
gleznu izstādi, pieminējām  bi -
jušo Latvijas sūtniecības Lon-
donā diplomātu un mākslinie -
ku Ēriku Rūdolfu Žilinski viņa 
100 gadu jubilejā. Par viņa pie-
miņas saglabāšanu rūpējas mā -
sīcas Irmas  Bites dēla ģimene. 
Šogad, LR Neatkarības paslu -
di nāšanas gadadienā un Eiro-
pas dienā, Jāņa Bites ģimene 
devās uz Londonu, kur aizri tē-
juši diplomāta  dzīves gadi  no 
1947. gada līdz aiziešanai mū -
žībā 1990. gada 18. oktobrī. 

 2004. gada 28. janvārī Latvijas 
Ārlietu ministrijā atklāja izstādi 
“Latvijas valstiskuma sardzē: Lat -
vijas diplomātiskā un konsulārā 
dienesta darbinieki okupācijas 
gados trimdā 1941. gada 17. jū -
nijs – 1991. gada 21. augusts”. 
Tur aplūkojams  arī Ērika Rū - 
dol fa Žilinska devums Latvijas 
valstiskuma saglabāšanā, jo no 
1947. līdz 1987. gadam viņš strā-
dājis Latvijas sūtniecībā Londo-
nā par archīvistu un konsulāro 
sekretāru. Jānis Bite, rūpējoties 
par diplomāta piemiņas sagla bā -
šanu un pētot vēstures liecī bas, 
nolēma šogad maijā ap  mek lēt 
Londonu. Vēstniecībā viņu at -
sau  cīgi uzņēma vēstnieks Andris 
Teikmanis, kuŗš viesiem no Lat-
vijas piedāvāja iepazīšanai mate-
riālus par sūtniecības un vēst-
niecības darbību Londonā un 

Pieminām diplomātu Ēriku Rūdolfu Žilinski
Mančesterā Latvijas okupācijas 
laikā, kā arī iepazīstināja ar  ik -
dienas darbu. 

 Diplomātiskās un konsulārās 
pārstāvības brīvās pasaules val-
stīs 50 gadus pārstāvēja Latvijas 
Republiku de iure, pamatojoties 
uz LR Ministru kabineta 1940. 
gada 17. maija ārkārtējās pilnva-
ras. Šādas tiesības aizstāvēt Lat-
vijas intereses bija sūtnim Liel-
britanijā Kārlim Zariņam (1879-
1963). Arī tiesības vadīt pār stāv-
niecību ārvalstīs un rīkoties ar 
naudas līdzekļiem un mantu. 
Tāpēc izdevās saglabāt pirms-
kaŗa Latvijas zelta krājumus.

 Ēriks Rūdolfs Žilinskis studē-
jis Latvijas Universitātes (LU) 
Architektūras fakultātes Zīmē ša-
nas un gleznošanas nodaļā, bet 
parallēli arī LU Tautsaimniecī -
bas un tiesību zinātņu fakultātē, 
kur 1943. gadā ieguva jurispru-
dences maģistra gradu. (Ērika 
brālēns bija Latvijā pazīstamais 
komponists Arvīds Žilinskis.) 
Bū   dams Latviešu leģionā, viņš iz -
   gāja grūtus kaŗa ceļus līdz Vāci-
jas kapitulācijai 1945. gada pa  va-
sarī, kad leitnants Ēriks Rū  dolfs 
Žilinskis kopā ar vairākiem citiem 
leģionāriem nokļūst neitrālajā 
Zviedrijā, kas, tomēr paklausot  
PSRS sūtniecībai Stokholmā, no -
lēma izdot leģionārus. Ēriks  ko -
pā ar vēl 16 vīriem zvejnieku 
lai  vā devās trauksmainajā ceļā  
uz Lielbritaniju. Londonā viņam 
pajumti viesmīlīgi deva Lilija 

Kristlībs, kuŗas dzīvesbiedrs tāl-
braucējs kapteinis Augusts Edu-
ards Kristlībs gājis bojā kaŗa lai-
kā. Būdams diplomēts jurists ar 
maģistra gradu,  1947. gadā arī 
viņš dabūja darbu Latvijas sūt-
niecībā. 

Londonā apskatījām vēsturis-
kās vietas, kur PSRS okupācijas 
laikā atradusies Latvijas sūtnie-
cība, kur 40 gadus nostrādājis 
Ēriks Rūdolfs Žilinskis. Viņš 
snie dzis liecības par Latvijas  
oku pāciju ASV kongresa īpašās 
izmek lēšanas komitejas priekš-
sēdim Č. Kerstenam. Latvijas 

Republikas Satversmes tiesa 
2010. gadā, izskatot lietu par du -
bultpilsonības nosacījumiem un 
pasludinot spriedumu, ņēma vē -
rā Ērika Rūdolfa Žilinska savu-
laik sacīto un 1979. gada 6. aprī -
ļa vēstulē Latvijas interešu pār-

VALIJA BERKINA

ASV Kongresa īpašās izmeklēšanas komitejas priekšsēdis     
Č.Kerstens (C. J. Kersten) Londonā. 1.rindā no kreisās: K. Zariņš, 
Č. Kerstens, K. Kalniņš. 2. rindā: latviešu mājas Almelijā pārzinis 
J. Skujevics, Londonas Avīzes redaktors J. Andrups un Ē.R. Žilinskis 
1953.gada oktobrī // Foto no Ārlietu ministrijas archīva

stāv im Vācijas Federatīvajā Re -
publikā Ādolfam Šildem rakstī -
to: “Negribam būt pedanti, bet 
mūsu laikos it sevišķi jācenšas 
nezaudēt mums draudzīgo sveš-
zemju uzticamību mūsu konsu-
lārajai darbībai. ...Cenšamies,   
cik vien var, būt liberāli, bet ne -
gri bētos, ka Latvijas pase kļūst, ja 
tā drīkstētu teikt, flag of conve  - 
n ie nce”. Ēriks Rūdolfs Žilinskis 
bi  jis Anglijas latviešu preses 
bied rības līdzdibinātājs, kā arī 
viens no Daugavas Vanagu fonda 
di  binātājiem, bijis tās valdes lo -
ceklis. Nopietni pievērsies arī 
glezniecībai, tapuši aptuveni 500 
dar bu. Ēriks Rūdolfs Žilinskis svēti 
ticēja, ka Latvija atkal būs brīva un 
neatkarīga valsts. Viņš to arī pie-
dzīvoja ‒ Atmodu, Baltijas ceļu, 
1990. gada 4. maiju. 1990. ga  da 18. 
oktobrī viņš aizmiga uz mūžu. 
Atdusas Brukvudas kap sētas 
(Brookwood Cemetery) lat  viešu no -
dalījumā, stāsta Jānis Bite. 

Kopš 2007. gada novembŗa 
Ērika Rūdolfa Žilinska dzim -   
tas kultūrvēsturiskais manto -
jums skatāms mūzejā “Dzimtas 
klēts” Salas novadā.

Zasas vidusskolā viesojās tautiete no Amerikas ‒ Ohaijo uni-
versitātes Ģermāņu valodu fakultātes asociētā profesore Anna 
Grotāne. Viņai ir dzimtas mājas Kalna pagastā, un viņa vēlējās 
noskaidrot savas vecmāmiņas radurakstus Zasas pagastā. Izman - 
toja izdevību tikties arī ar vidusskolas skolēniem. Vecākajām kla - 
s ēm stāstīja par savu dzīvi un darbu Amerikā, par gaidāmajām pre-
zidenta vēlēšanām, kā arī informēja, ka Amerikā izveidots popu - 
lā rāko brīvdienu galamērķu tops, kur Latvija ielikta pirmajā des-
mitniekā. 

Latvijas 132 skolas ar 549 zīmējumiem, 39 keramikas darbiem, 
63 darbiem kombinētajā technikā piedalījās Čechijas republikā 
rīkotajā 44. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā Lidice, kas 
veltīts bērniem, kuŗi gājuši bojā kaŗa laikā.. No pavisam iesnieg-
tajiem 18 075 darbiem no 77 pasaules valstīm tika apbalvoti 1 360, 
kuŗu vidū 63 no Latvijas. Čechijas vēstniecība labākos Latvijas      
skolu konkursa dalībniekus apbalvos novembrī Rīgas domes zālē. 

Lielvārdes novadā, sākoties tūrisma sezonai, atklāts Tūrisma 
informācijas centrs, kas atrodas pie Rīga – Daugavpils autoceļa un 
kalpos tūristu ērtībām. Līdz šim novads nav bijis populārs tūristu 
galamērķis – vairāk pa ceļam Lielvārdē apskatīja A. Pumpura mū -
zeju un devās tālāk. Centrā plašā klāstā ir pieejama tūrisma in -
formācija par Lielvārdi un visu Latviju, kā arī iespējams iegādāties 
suvenīrus.

Ozolnieku novada izolēto cauruļu uzņēmums Poliurs (dibināts 
1995. gadā), aizveroties Krievijas tirgum, pazaudējis ne vienu vien 
labu iestrādi. Tāpēc pārorientē produkcijas realizāciju uz rietum-
valstīm. Jau 14 gadus stratēģiskais partneris ir zviedru firma Power-
pipe. Ilggadējs Poliura klients ir Fortum Jelgava, kuŗa mātes uzņē - 
m ums Somijā šogad sācis Ozolniekos iegādāties siltumtrasēm   
domā tās izolētās caurules. 

Latviešu operdziedātājam un rakstniekam Marisam Vētram ‒ 
115. Dzimtajā Tirzas pagastā 28. maijā notiks viņa lielajai jubilejai 
veltīts sarīkojums no cikla “Mariss. Dziesma. Tirza”. 

Cēsu pils parkā 28. maijā 21 dejotājs (1000) no Latvijas labākajiem 
(A grupas) deju ansambļiem izdejos stāstu par kāzām (vedībām) 
lieluzvedumā “Gredzenus mijot”. 

Ludzā 28. maijā pirmoreiz notiks Tautas deju festivāls “Latvju 
bērni danci veda”. Svētku programmā piedalīsies 253 kopas no        
32 novadiem un sešām Latvijas pilsētām. 

Daugavpilī 28. maijā Latgales zoodārzā norisināsies svētki 
ģimenei ZOOMAIFEST, kuŗus rīko vācu biedrība ERFOLG sa dar  -
bī bā ar “Latgales zoodārzu” un Daugavpils pilsētas do  mes atbalstu. 

Madonā no 1.  līdz 5. jūnijam notiks Madonas 90 gadu jubi - 
lejai veltīti Pilsētas svētki. Ar vērienīgu koru koncertu “Dziesmu 
diena Madonā” godinās arī Latvijas pirmo Skolēnu dziedāšanas 
svētku 150 gadu jubileju, kuŗā piedalīsies  900 dalībnieki no visas 
Latvijas. 

VALIJA BERKINA
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PĒRK
Pērku mežus, cirsmas.
Tālr.: 29235165

(Turpinājums 18. lpp.)

ERNAS JANSONES
Sienas segu un spilvenu meti latviskā stilā.

Ms Erna Jansons, Apt 223, 9339 W Howard Ave
Milwaukee, WI 53228, USA

Cena: $50 + sūtīšana

Galerija “Livonija” pērk 
Ludolfa Liberta darbus.

info@livonija.lv,
+371 22999000

Nākamgad – uz Holandi!
Ja gribat satikties ar citiem latviešiem 10 dienu braucienā pa upi

„riverboat cruise” caur Holandi un Beļģiju (tieši tulpju ziedēšanas laikā),
tad lūdzu atsaucaties. Cena būs apm. $4000-5000 no personas un

R/T air ir iekļauts. Izlidošanas aptuvenie datumi: 13.-19. aprīlis, 
atgriešanās aptuvenie datumi: 23.-29. aprīlis 2017. gadā.

Ja mums sanāks lielāka grupa, mēģināsim dabūt lētākas cenas. 
Lūdzu, rakstiet uz e-pastu: mindriks@aol.com.

Šis ir tikai piedāvājums, nevis rezervācija. Rezervācija būs tieši ar 
cruise line (Viking River Boat) vēlāk šovasar, kad būs noskaidrots

precīzs dalībnieku skaits un konkrētā cena.

S A R Ī K O J U M I
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 N 7th St, Philadelphia 
PA 19123).

Baltic Studies Conference in 
Philadelphia!

The Association for the Ad  vance-
ment of Baltic Studies (AABS) 
will hold 25th Conference at the 
University of Pennsylvania from 
May 28, 2016 (Thursday- Satur-
day before Memorial Day week-
end). The event is open to every-
one, and we hope for a great 
show ing from the local Baltic 
communities.

June 2nd to June 5th upcom-
ing Show: „Home’’. Tickets are 
$15.For tickets please visit: Tickets 
to „Home’’. 

7. jūnijā 11:00 pensionāru 
kopas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem. Dzi -
mumdienu svinēšana pie kafijas 
galda.

ŅUJORKA (NY)
231 Green Hill Rd., Eka Park 

NY 12427 – Katskiļu kalnos.
29. maijā 15:30 Ņujorkas lat-

viešu koŗa Pavasaŗa koncerts 
„Visus mežus rotājot”.

SIETLA (WA)
Sietlas latv. sab. centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

27.-30. maijā lielā talka Rie -
tumkrasta Latviešu izglītības 
centrā Šeltonā.

12. jūnijā 12:00 (pēc dievk.) 
Aizvesto piemiņas dienas 75 
gadu atceres sarīkojums kopā ar 
igauņiem un lietuviešiem.

14. jūnijā 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

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

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar bī-
bu un grāmatu ziedojumus vairs 

nepieņem. Par vēlmi izņemt grā-
matas lasīšanai, lūdzu, zvanīt Mā -
rai Prāvs, tālr.: 727-851-9414.

TĒRVETE
4. jūnijā 10:00 nometnes talka.
25. jūnijā – Jāņi.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

Kennedy Grove Recreational 
Area, El Sobrante 5. jūnijā 10:00 
Baltiešu pikniks.

425 Hoffman Ave, San Fran-
cisco 18. jūnijā grupas „Lauku 
muzikanti” koncerts un Līgo 
sadziedāšanās.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 irving St, Brookline, 
MA 02445). Māc. Dace Zuš ma ne.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chic-
ago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; 
E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; 
www.facebook.com/Čikā gas-Ciā-
nas-draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 29. 
maijā 10:00 kopīgs dievk. ar Sv. 
Pēteŗa dr. 5. jūnijā 11:00 Drau-
džu Sadarbības kopas dievk. un 
izbraukums Ciānā. 12. jūnijā 
Draudžu dienu noslēguma dievk. 
Garezerā. Ciānā dievk. nenotiek. 
19.jūnijā 10:00 Aizvesto piemiņas 
dienas dievk.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: (10705 
West Virginia Ave, Lake wood, CO 
80226). Dievk. notiek svētdienās 
9:30. Pēc dievk. sa  drau dzība. 
Trešdienās 17:00 Bī  beles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stun das. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.
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Ar dziļām sērām paziņojam, ka pēc grūtas slimības no mums šķīries mūsu brālis

Dr. med. VARIDOTS DAINIS JĒKABS MEKŠS
Dzimis 1938. gada 16. novembrī Slokā,

miris 2016. gada 14. maijā Sao Paulo, Brazīlijā

Mūsu mīļais jaunības dienu līdzgaitnieks un skolas biedrs

IVARS PAULIS ANTENS
no mums šķīries 2016. gada 7. aprīlī

(Turpināts no 17. lpp.)

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

MĀSAS ZAIJA KĒLERE JELGAVĀ
UN ZINTA VANKUVERĀ, ASV, AR ĢIMENĒM

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
AUSEKLIEŠI: KAIJA OZOLIŅA-KIRŠTEINS, ZELTĪTE ELSTERE-LUTOSKY
BIRUTA KALĒJA-ABULS, AINA VĪTIŅŠ-KALNS, INĀRA ŠULCS-RUBULIS

AUSTRA SKADULE-KLUSALS, ILMĀRS BLAUMANIS, GUNTARS ŠULCS
ANDRIS RONIS, MODRIS GALENIEKS, SIGURDS KROLLS

ANDRIS UBANS, MARĢERS CUBĪNS

Augšā aiz zvaigznēm tur tiksies reiz mīļi...

Un jauks bij’ ceļš,
Ko visi kopā gājām,
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām...
/Nikolajs Kalniņš/

Dieva mierā aizgājusi

ELIZABETH LYDIA FELDMANIS,
dzimusi ZINGERE

Dzimusi 1932. gada 4. jūlijā Jelgavā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 4. maijā Corvallis, Oregon

Dziļā mīlestībā viņu paturēs
 DĒLS CHARLES DAVID KELLEY, MEITA LINDA RUTA KELLEY,

MAZBĒRNI PETER KELLEY, SCOTT KELLEY, PHILLIP KELLEY, EMMA CAHN UN KAREN KELLEY,
MAZMAZBĒRNI EMMA KELLEY, SETH O`HARRA, ELLIE O`HARRA, MOSES KELLEY, RUBY KELLEY, 

MYLA KELLEY, MADDIE O`HARA, ROSIE KELLEY UN EZRA KELLEY

Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr. sekretāre Zigrida Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Dievk. no -
tiek 11:00. Māc. Ieva Dzelzgalvis. 
29. maijā dievk.nenotiks. 5. jū -
nijā angļu val. dievk. ar Sv. vak. 
12. jūnijā Tautas sēru dienas Eku-
 mēniskais dievk. kopā ar Fila del-
fijas latviešu baptistu draudzi.

ceturtajā trešdienā.
• Lankastera: Mt. Calvary Lut-

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 

vesto piemiņas dievk. Diak. 
Indriķis Kaņeps. Sarīkojums ar 
filmas izrādi „Dieva putniņi’’.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lau  ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, 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). 5. jū -
nijā 10:00 dievk. Sadraudzība. 
12. jūnijā 10:00 dievk. ar Sv. vak. 
Igauņu māc. N. Vahter. Sadrau-
dzība. 14. jūnijā 19:00 Aizvesto 
piemiņas atcere. Svētbrīdis – lie -
cības, dziesmas. 19. jūnijā 10:00 
dievk. Sadraudzība.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas 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.: 514-
481-2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievk. notiek 14:00. Mācī-
tāja vieta vakanta!

29. maijā dievk., viesosies Dags 
Demandts. 12. jūnijā Aizvesto 
piemiņas dienas dievk. 

• 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: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com 
29. maijā dievk. nenotiek. Me -
morial Day nogale. 12. jūnijā 
13:30 Īstbransvikā dievk. ar 
dievg. 14. jūnija piemiņa.

• 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).
29. maijā Jonkeru bazn. dievk. 

nenotiek.
10:30 Salas bazn. iesvētības. 

Māc. Saliņš.
12:00 Kapu svētki Katskiļu 

Brāļu kapos (414 Bloomer Rd, 
Tannersville NY). 

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: (1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). 12. jūnijā 14:00 Tautas 
sēru dienas dievk. ar dievg. Prā-
vests Oļģerts Sniedze.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr. sek-
retāre Vija Arins, e-pasts: vija-
arins@yahoo.com 19. jūnijā 13:00 
dievk. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Dievkalpojumi notiek 12:00. 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). 
Dievk. notiek katra mēneša 3. 
svētdienā 14:00. 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). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 29. maijā 
dievk. nenotiek. 5. jūnijā 10:30 
dievk. ar dievg. 12. jūnijā 11:00 
Aizvesto piemiņas dienas dievk. 
kopā ar lietuviešiem un igauņiem. 
19. jūnijā 11:00 Jāņu dienas 
dievk. Izglītības centrā Šeltonā.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
19. jūnijā 14:00 Tautas sēru 
dievk. ar dievg., dziesmu grām. 
Diakone L. Sniedze-Taggart.

• 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. Katras 1. svētdienas 
dievk. notiek Biedrības namā 
plkst. 14:00. 

29. maijā Bībeles stunda. 5.
jūnijā dievk. Biedrības namā. 
12.jūnijā Bībeles stunda. 19.jū -
nijā dievk. baznīcā. Viss ziedo-
jums par labu Okupācijas mū -
zejam.

• 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: ai  gai-
de@yahoo.com. Diakone Aina 
Avotiņa, tālr.: 416-920-8491, 
e-pasts: avotinsa@aol.com. Dr. 
pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr. vietn. 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: dc -
draudze@verizon.net, Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. 10:00 dievk. Kafijas 
galds. Grāmatu galds. 

29. maijā Sv. vak. dievk. Svēto 
kristību saņems Āŗa un Mairas 
Lazdiņu dēls Aleks Tālis.

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

• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco). 

11. jūnijā 13:00 dievk. Sakra-
mento, pie Ivara Pleškova (4517 
Holiday Hill Court, Shingle 
Springs). Pēc svētbrīža Jāņu 
atzīmēšana. 

12. jūnijā 11:00 aizvesto pie -
miņas dievk. (425 Hoffman Ave, 
San Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas uz 

e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram ziņas 
uz redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

14:00. Pēc dievk. visi lūgti pie 
kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039). 29. 
maijā 11:00 iesvētības dievk. ar 
dievg. Prāv. Daira Cilne un diak. 
Rota Stone.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: Māc. A. Graham. Pēc dievk. 
kafijas galds. 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 

tālr.: 402-438-3036. Dievk. no  tiek 
1. un 4. svētdienā 10:00. 2. svēt-
dienā dievk. angļu val. Pensio-
nāru saiets katrā otrajā ceturt-
dienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 18. jūnijā 11:00 
kopīgs ar Vilimantikas dr. Aiz -

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 
5. jūnijā Aizvesto piemiņas 
dievk. ar dievg. 26. jūnijā dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Ilze Folk-
mane Gibbs, e-pasts: folkmane@
hotmail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. laiks 
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Mūžībā devies sirsnīgs draugs

Fil. MĀRIS ZAĶIS 17! C!
Dzimis 1936. gada 31. janvārī Rīgā,

miris 2016. gada 9. aprīlī Floridā

2015. gadā mūžībā aizgājuši
mūsu draudzes locekļi

ANDRIS RĒVALDS
Dzimis 1949. gada 20. augustā,

miris 2015. gada 10. janvārī

OJĀRS BITTE
Dzimis 1945. gada 6. novembrī,

miris 2015. gada 27. aprīlī

ANDRIS DANILAUS
Dzimis 1950. gada 6. martā,
miris 2015. gada 30. oktobrī

MILIJA AUSTRINS WILLIAMSON,
dzim. JANSONS

Dzimusi 1912. gada 7. novembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 11. aprīlī Becon, New York

O B I T UA R Y

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA GUNTA AR VĪRU

MAZBĒRNI CINDY, DEBBIE, JIM UN KATHY
MAZMAZBĒRNI WYATT, MOLLY, BRENNAN, DELANY UN DANICA

KORPORĀCIJA GERSICANIA

Piemiņā paturēs
SV. PĀVILA LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE DETROITĀ

PĒTERIS FREIVALDS
Dzimis 1935. gada 24. februārī Rīgā,
miris 2016. gada 5. aprīlī Merilandē

Mūžībā aizgājusi mūsu visumīļā

BAIBA DUMPE,
dzim. BIRZULE

Dzimusi 1930. gada 7. jūlijā Valmierā,
mirusi 2016. gada 25. aprīlī Woodstock, GA

Mīlestībā viņu piemin
MEITAS INGA UN DAINA, ZNOTS GARIJS

MAZMEITAS KRISTA ALEKSA, MIKA UN TESSA

Mīlestībā par viņu sēro
DĒLI PĒTERIS AR SUSAN, MĀRTIŅŠ UN ANDREJS

MAZBĒRNI KĀRLIS UN ĒRIKS, JENNY AR JASON
UN MAZMAZBĒRNIEM LILY UN PAUL, KRISTINA AR LEE, REBECCA AR MARK

MĀSA ILZE AR RICHARD UN BĒRNIEM HEATHER UN KEVIN
VĪRA MĀSA GAIDA AR GUNĀRU

UN PĀRĒJIE RADI ASV UN LATVIJĀ

No saknītes lazda zied
Sarkaniem ziediņiem;
No sirsniņas es mīlēju
Savu tēvu, māmuliņu.
/t. dz./

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Elizabeth Lydia Feldmanis, 
83, passed away on May 4, 2016 
in Corvallis, Oregon. She was 
born Lidija Elizabete Zingere in 
Jelgava, Latvia, on July 4, 1932, 
the daughter of Karlis Vilhelms 
Zingers (Charles William 
Singer) and Marija Anshevica-
Urbane Zingere (Mary Singer). 
He was a blacksmith turned 
Baptist pastor and she was a 
schoolteacher and clothing 
store-owner. 

Elizabeth Feldmanis
July 4, 1932 – May 4, 2016

they, and other Latvian refu-
gees, lived with Austrian fami-
lies in near starvation condi-
tions until the war ended. 
Nevertheless, they were grateful 
to escape the violence of the war.

When the war ended in 1945, 
13 year-old Elizabeth and her 
family moved into a refugee 
camp for 8,000 Latvians in 
Esslingen, Germany, near 
Stuttgart. She attended high 
school in Esslingen.

In 1949, the family immigrat-
ed to the United States through 
the sponsorship of a California 
physician from Sierra Madre, 
California. Elizabeth was 17 
when her life in America began. 
After graduating from high 
school and a year of studies at 
Pasadena City College, she went 
to Memphis, Tennessee to study 
nursing at what is known today 
as the Baptist Memorial College 
of Health Sciences. Upon grad-
uation she passed the state 
boards to become a registered 
nurse.

In Memphis she met Talbert 
Cooper Kelley. She was 20 when 
they were married on April 23, 
1953. They soon moved to 
California to live close to her 
parents. Together they had two 
children, Linda Ruta Kelley and 
Charles David Kelley. Talbert 
passed away in 1970.

Elizabeth became a United 
States citizen on the very same 
day that John F. Kennedy was 
assassinated in November 1963. 
It was then that she opted to 
change her name from Lidija 
Elizabete to Elizabeth Lydia.

Elizabeth continued her edu-
cation, studying at UCLA and 
Loma Linda University. She 
worked as a private duty nurse 
for many years.

Her social life was fascinat-
ing. Though she was extremely 
shy and rather reclusive, her 
striking beauty caught the atten-
tion of prominent personalities. 
She received and declined an 
offer from a famous Holly wood 
movie producer to play Eliza-
beth Taylor’s double. She was 
invited to exclusive events 
including the Academy Awards. 
She even casually dated such 
well-known stars.

On one occasion, in 1968, she 
was invited to attend a major 
rally at the Ambassador Hotel 
in Los Angeles celebrating the 
primary election victory of 
Robert Kennedy who was run-
ning for president. Little did 
she know that she would be less 
than 20 feet away as Kennedy 
was assassinated by Sirhan 
Sirhan.

She married fellow Latvian 
immigrant, John Feldmanis, on 
Valentine’s Day in 1974. He was 
a much sought after brick and 
stone mason, having built fire-
places for many celebrities 
including Frank Sinatra, Jerry 
Lewis and Barbara Stanwyck. 
He died suddenly in 1989.

Her interests included old 
movies, collecting interesting 
items, like porcelain dolls, 

Christmas villages, fine china 
and crystal vases. She loved to 
wheel and deal.

She lived in the same home in 
Los Angeles for some fifty years, 
only moving to Corvallis, 
Oregon on April 22. She wanted 
to live closer to family and 
receive better medical care. On 
Tuesday, May 4, 2016, Elizabeth 
passed away in a beautiful 
Corvallis home having spent 
quality time with both of her 
children, four grandchildren 
and nine great grandchildren.

She is survived by daughter, 
Linda Kelley of Sebastopol, 
California; son, Charles Kelley 
of Philomath, Oregon; grand-
children, Peter Kelley of Bend, 
Oregon; Scott Kelley of 
Philomath, Oregon; Phillip 
Kelley of Waipahu, Hawaii; and 
Karen Kelley of Philomath, 
Oregon; Emma Cahn or 
Sebastopol, California, and nine 
great grandchildren: Emma 
Kelley, Seth O’Harra, Ellie 
O’Harra, Moses Kelley, Ruby 
Kelley, Myla Kelley, Maddie 
O’Harra, Rosie Kelley and Ezra 
Kelley.

At her request no public 
memorial services will be held. 
In lieu of flowers, memorial 
gifts may be given to the charity 
that she faithfully supported for 
more than twenty years, Bridge 
Builders International, P.O. Box 
1472, Wheaton, IL 60187 USA.

 

In 1940, when Elizabeth was 
8 years old, Stalin’s Soviet Russia 
conquered and occupied Latvia 
for one year. The months that 
followed are still known as the 
‘year of terror’; tens of thou-
sands were arrested, deported 
and arbitrarily executed by the 
Soviets.

In 1941, the Nazis replaced 
the Communists as occupiers 
when Hitler ordered his armies 
to conquer Russia. For the next 
three and a half years German 
boots marched throughout 
Latvia. Elizabeth often recount-
ed the story of when she and 
her granny were staying in a 
small rural house right next to a 
field where ferocious fighting 
between Russians and Germans 
took place. Nazi warplanes flew 
over and strafed their property 
with machine-gun fire numer-
ous times. Thoroughly terrified, 
she and Granny decided to tie a 
bed sheet to a long stick and 
wave it back and forth, making 
it clear to the German pilots that 
they were surrendering. Amaz-
ing ly, the strafing subsided.

When the Nazi invasion of 
Russia failed in 1944, the 
Russians chased the Germans 
to the Baltic Sea where over-
crowded warships and cargo 
ships shuttled Latvians to slave 
labor camps in Germany and 
Poland. Faced with the hellish 
choice to live under Stalin or 
Hitler, Elizabeth’s parents were 
among the 207,000 who opted 
to flea their beloved Latvia and 
head for slave labor camps in 
Germany or Poland. Elizabeth 
was 12 years old.

Upon arrival at the labor 
camp in Poland, her parents 
used cleverly smuggled valu-
ables to bribe Nazi officials to 
release them. Soon they were 
on a southbound train headed 
for the Austrian Alps where 
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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

Porziņģis iekļauts 
NBA debitantu 

simboliskajā izlasē
Ņujorkas Knicks komandas 

latviešu zvaigzne Kristaps Por-
ziņģis vienbalsīgi iekļauts Na  cio-
nālās basketbola asociācijas (NBA) 
sezonas debitantu simboliskajā 
izlasē.

Porziņģis un Karls Entonijs 
Taunss no Minesotas Timber wolves 
saņēma maksimālo punktu skaitu 
balsojumā, kuŗā piedalījās 130 
plašsaziņu  pārstāvji no ASV un 
Kanadas. Porziņģis tika nosaukts 
par sezonas otru labāko debitan tu, 
bet balvu vienbalsīgi piešķīra 
Taunsam. NBA sezonas debitan-
tu simboliskās izlases pirmajā ko   -
mandā iekļuva arī Devins Bukers 
(Fīniksas Suns), serbs Nikola Jo -
kičs (Denveras Nuggets) un Džah-
lils Okafors (Filadelfijas 76ers»).

Porziņģis pērn NBA draftā tika 
izvēlēts ar ceturto numuru. Lat-
vietis aizvadīja teicamu debijas se -
zonu, 72 spēlēs caurmērā iemetot 
14,3 punktus un izcīnot 7,3 at   lē-
kušās bumbas, kā arī bloķējot 1,9 
pretinieku metienus. Porziņģis 
kļuva par pirmo Knicks debitantu 
kopš 1987./88. gada sezonas, kuŗš 
savā pirmajā NBA sezonā guva 
vismaz 1000 punktu. Iepriekš to 
paveica Marks Džeksons. Sezonas 
pirmajos trijos mēnešos Porziņģis 
tika nosaukts par labāko debi-
tantu Austrumu līgā. Taunss pa -
gājušā gada vasarā NBA draftā 
tika izraudzīts ar pirmo numuru, 
un basketbolists aizvadīja teicamu 
pirmo sezonu. Piedaloties visās 
82 meistarsacīkšu spēlēs, Taunss 
vidēji iemeta 18,1 punktu, izcīnīja 
10,7 atlēkušās bumbas un 1,7 rei-
 zes bloķēja pretinieku metienus.  
Porziņģis šajā sezonā no debitan-
tiem bija vispopulārākais, jo viņa 
formastērpi meistarsacīkšu  laikā 
ir bijuši ceturtie pirktākie, šajā rā -
dītājā atpaliekot vienīgi no līgas 
zvaigznēm Stīvena Karija, Kobes 
Braienta un Lebrona Džeimsa.

iespaidu par turnīru kopumā, 
kas, ievērojot visus apstākļus, 
nemaz nebija tik slikts. Līdz pat 
pēdējai spēļu kārtai bija iespēja 
pat iekļūt astoņniekā.       

Latvijas Hokeja federācijas val-
des noteiktais uzdevums – des-
mitā vieta meistarsacīkstēs  – nav 
ticis izpildīts, turklāt ārpus labāko 
desmitnieka Latvija palikusi jau 

ceturto gadu pēc kārtas. Šis arī ir 
sliktākais rezultāts galvenā tre-
neŗa Leonida Beresņeva karjerā 
darbā ar nacionālo izlasi. Iepriek-
šējos četrās pasaules meistar sa-
cīk stēs, kurās Latvijas vienība 
spē  lēja viņa vadībā, trīsreiz izde-
vās iekļūt labāko desmitniekā 
(vienreiz septītā un divreiz devītā 
vieta), un tikai vienreiz, 1999. ga -
dā, nācās palikt 11. vietā.

Speciālistu ieskatā šajās pa  sau-
les meistarsacīkstēs Latvijas valsts-
vienībā valdīja lielisks komandas 
gars un raksturs, bija disciplīna, 
divi glābtspējīgi vārtsargi, fiziski 
spēcīgi uzbrucēji, labs organi zā-
cijas līmenis – tie ir daži faktori, 
kas liecināja, ka šogad mūsu ho -
keja izlasei bija labas iespējas aiz -
ķerties pasaules labāko vienību 
astoņniekā jeb iekļūt ceturt daļ-
finālā. Tādas iespējas saglabājās 
pat līdz pēdējai spēlei, tiesa gan, 
cerot uz dāņu zaudējumiem. 
Diem žēl tas neizdevās, un palika 
neizmantoto iespēju pēcgarša. 
Vairākās spēlēs nācās atspēlēties 
no 0:1, 0:2, 0:3. Ja komandai ne -
būtu rakstura, to nevarētu izdarīt. 
Vairākas reizes zaudējām spēles 
pēdējās minūtēs.   Un tomēr, – 20 
gadus saglabāt vietu meistar sa-
cīkšu augstākajā līgā tik mazai 
valstij kā Latvijai ir milzīgs sasnie-
gums, kas varbūt ierakstāms Gi -
nesa rekordu grāmatā. Latvijas 
hokeja izlasei līdzīgu fenomenu 
pasaulē grūti atrast.

***
Pasaules meistarsacīkstēs ce -

turt daļfinālā Somijas vienība pār-
liecinoši pārspēja Dāniju – 5:1, 
amerikāņi pēcspēles metienos ar 
2:1 uzvarēja Čechijas valstsvie nī bu. 
Kanadas un Zviedrijas spēlē ne -
gaidīti pārliecinoši ar 6:0 uzvarēja 
kanadieši. Krievijas izlase ar 4:1 
pārspēja Vācijas komandu. 

Pusfinālā: Somija – Krievija 
3:1, ASV – Kanada 3:4. Par trešo 
vietu Krievijas hokejisti „atriebās” 
par zaudējumu somiem un ame-
rikāņus pārspēja vairāk nekā pār-
liecinoši – 7:2.  

Finālā sīksti spēkojās Somijas 
un Kanadas hokejisti. Pēc divām 
trešdaļām rezultāts bija tikai 1:0 
kanadiešu labā. Somi nekādi ne -
spēja pārvarēt pretinieku aiz  sar-
dzību un nobeigumā zaudēja ‒ 0:2.       

***
Starptautiskās Hokeja fede rā-

cija izdarījusi grozījumus notei-
kumos. Līdz šim pagarinājumi 
visās pasaules meistarsacīkšu  

Latvijas hokejisti 
13. vietā

Latvijas hokeja izlase pasaules 
meistarsacīkstes pabeidza ar zau-
dējumu 1:3 (1:1, 0;2, 0:0) Norvē-
ģijai. Tādējādi mūsu hokejisti ot  ro 
gadu pēc kārtas palika 13. vietā. 
Cienījami tika nospēlēts pret 
zviedriem un čechiem, taču pret 
Latvijai līdzvērtīgām komandām 
pietrūka veiksmes. Pēdējā spēle 
pret norvēģiem pabojāja kopējo 

spēles  ritēja formātā “četri pret 
četri” un spēlētāji izdarīja pa trim 
“bullīšiem”. Sākot ar 2017. gadu, 
grupu turnīrā spēļu pagarinā-
jumi tiks aizvadīti formātā “trīs 
pret trīs”. Izmaiņas skārušas arī 
pēcspēles metienu serijas. Izslēg-
šanas spēlēs un spēlē par bronzas 
medaļām papildlaiks tiks izspē-
lēts formātā “četri pret četri” un 
ilgs 10 minūtes, bet finālos pa  ga-
rinājums būs 20 minūtes un ko -
mandas spēlēs pilnās maiņās, ar 
pieciem laukuma spēlētājiem 
katrā. Tāpat nolemts, ka play off 
turnīrā tiks aizvadīta piecu pēc-
spēles metienu serija pašreizējās 
triju metienu serijas vietā.

***
Latvijas junioru hokeja izlase 

tiesības spēlēt pasaules meistar-
sacīkšu  elites līgā  ieguva, šāgada 
meistarsacīkstēs Vīnē uzvarot pir-
mās līgas A grupā. Mūsu U-20 
hokeja izlase 2017. gada pasaules 
meistarsacīkstēs ielozēta B grupā, 
kas savas spēles aizvadīs Toronto. 
Kopā ar Latviju B grupā spēlēs 
Krievija, ASV, Kanada un Slo va-
kija. A grupā, kas bazēsies Mont-
realā, spēlēs Somija, Zviedrija, 
Čechija, Dānija un Šveice. U-20 
pasaules meistarcīkstes  risināsies 
NHL klubu arēnās no 26. de -
cem bŗa līdz 5. janvārim.

Skujiņš triumfē 
Kalifornijas velo-
brauciena posmā

Latvijas riteņbraucējs Toms 
Skujiņš no profesionālās koman-
das Cannondale uzvarēja augsta 
prestiža Kalifornijas daudzdienu 
velobrauciena (UCI kat.2.HC) 
piektajā posmā.

Riteņbraucējiem bija jāveic 
215 km gaŗš posms augstkalnes 
apstākļos ar virkni kāpumiem, 
turklāt augstākajos distances 
punk tos trases malā vēl bija vē -
rojams sniegs. Posma pirmajā 
daļā izveidojās 18 riteņbraucēju 
liels atrāviens, kuŗā iesaistījās arī 
Skujiņš. Ātri vien līderu grupa 
ieguva četru minūšu pārsvaru, 
kas turpināja nedaudz augt. Kad 
līdz finišam bija palikuši nedaudz 

Toms Skujiņš (vidū) // FOTO: Ride Aryle

vairāk par 50 kilometriem, Sku-
jiņš ieņēma otro vietu kalnu 
starpfinišā un kopā ar Adamu de 
Fosu (Rally cycling) ieguva ne -
lielu pārsvaru pār pārējiem atrā-
vienā esošajiem sportistiem. Ne -
daudz vēlāk līderu duets pārauga 
astoņu braucēju vadošajā grupā 
ar carnikavieti sastāvā. Tieši Sku-
jiņš veica nākamo izrāvienu, 
iegūstot solo vadību. 26 kilomet-
rus pirms finiša viņam pievie-
no jās vēl divi sportisti. Pēdējos 
kilometros līderu trio centās pa -
nākt sekotāju grupas braucēji, 
tomēr līdz finišam nevienam tas 

arī neizdevās. Pēdējais kilometrs 
veda kalnā augšup, un Skujiņš 
sagaidīja savu iespēju finiša spor-
tam. Skujiņš kādā no Kalifor ni-
jas velobrauciena posmiem uz -
varēja otro gadu pēc kārtas. Ot  -
rajā vietā ar tādu pat laiku ierin-
dojās kanādietis de Foss, bet nā -
kamais sekotājs zaudēja astoņas 
sekundes.

Abi pārējie Latvijas sportisti – 
Axeon Hagens Berman vienību 
pārstāvošais Krists Neilands un 
Andžs Flaksis no ASV koman-
das Holowesko-Citadel finišēja 
vienā grupā, kas Skujiņam zau-
dēja četras minūtes un 22 se  kun-
des, ieņemot 78. un 83. vietu. 
Pērn Skujiņam Kalifornijas velo-
brauciens bija ļoti veiksmīgs, jo 
viņš uzvarēja sacensību trešajā 
posmā, kas tobrīd ļāva kļūt par 
kopvērtējuma līderi, bet nobei-
gumā latvietis ierindojās 33. vietā, 
piesaistot sev komandu uzma-
nību. Skujiņš, kuŗu pērn atzina 
par Latvijas labāko riteņbrau-
cēju, Pasaules tūres komandā 
Cannondale startē pirmo sezonu, 
bet pirms tam viņš pārstāvēja 
ASV kontinentālo vienību Hin-
capie, ar kuŗu izdevās uzvarēt 
Starptautiskās Riteņbraukšanas 
federācijas (UCI) Amerikas tūres 
sezonas kopvērtējumā.

Par šo uzvaru Skujiņš nopel-
nīja 20 jaunizveidotā UCI pa -
saules ranga punktus, kas būs 
viens no atlases kritērijiem, lai 
noteiktu, kuŗi Latvijas sportisti 
piedalīsies Riodežaneiro Olim-
pisko spēļu grupas braucienā. 
Pašlaik no Latvijas riteņ brau cē-
jiem Aleksejam Saramotinam 
(IAM) ir 250 punkti, bet uz otro 
vietu ar 43 punktiem pakāpies 
Skujiņš, Rietumu-Delfin pārstāvis 
Māris Bogdanovičs ticis pie 40 
punktiem, bet trešais ar 36 punk-
tiem ir Neilands. Vēl pa 20 punk-
tiem ir Jānim Dakterim un 
Deinam Kaņepējam, Latvijas pro-
  fesionālis Gatis Smukulis iekrājis 
13 punktus, astoņus punktus 
guvis Armands Bēcis, seši punkti 
ir Viesturam Lukševicam, bet pa 
trim punktiem savākuši Flaksis, 
un Ēriks Toms Gavars.

Madara Palameika 
– 64,76!

Latvijas rekordiste šķēpmešanā 
Madara Palameika Marokas gal -

Madara Palameika
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vaspilsētā Rabātā izcīnīja uzvaru 
sezonas trešajā Dimanta līgas 
posmā vieglatlētikā.

Palameika uzvaru svinēja ar 
64,76 metrus tālu metienu, ko 
viņa sasniedza trešajā no sešiem 
mēģinājumiem, sasniedzot savu 
šīs sezonas labāko rezultātu un 
arī jaunu Rabātas sacensību 
rekordu. Palameikai šī bija otrā 
uzvara Dimanta līgas sacensībās 
karjērā, jo pērn viņa uzvarēja arī 
Londonā aizvadītajā posmā.

Igors Kovaļenko – 
Eiropas vice-

čempions šachā
Gjakovā (Kosova) notika 17. Ei -

ropas šacha meistarsacīkstes, 
kuŗas teicami aizvadīja mūsu 
lielmeistars Igors Kovaļenko (rei-
 tings 2644), izcīnot sudraba 
medaļu. Šis ir viens no pēdējo 
gadu lielākajiem individuālajiem 
panākumiem Latvijas klasiskājā 
šachā. 

Kovaļenko 11 kārtās piedzīvoja 
tikai vienu zaudējumu – pret 
nā kamo čempionu Ernesto Inar-
kijevu (Krievija, 2686), guva sep-
tiņas uzvaras, trīs reizes cīnījās 
neizšķirti un summā tika pie 8,5 
punktiem. No Inarkijeva mūsu 
šachists atpalika par puspunktu. 
Trešajā vietā ierindojās Badūrs 
Jobava (Gruzija, 2661). Neviens 
no medaļniekiem starta rangā 
nebija pirmajā desmitniekā, bet 
Kovaļenko bija 37. sākuma rei-
tings. Iegūtie 21,2 reitinga punkti 
viņam ļaus atgriezties pasaules 
labāko šachistu simtniekā.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas sportiste Elza Gulbe 

un Īriju pārstāvošā latviete Sanita 
Pušpure droši sasniedza finālu 
Šveices pilsētā Lucernā notie ko-
šajā Riodežaneiro Olimpisko spēļu 
Eiropas olimpiskajā kvalifikāci-
jas regatē akadēmiskajā airēšanā.

 Latvijas hokeja izlase pēc 
Krievijā notikušajām pasaules 
meistarsacīkstēm Starptautiskās 
Hokeja federācijas (IIHF) rangā 
ierindota 12. vietā. Tas  ir Latvijas 
izlases antirekorda atkārtojums, 
jo šāda pozicija tika ieņemta arī 
pēc 2010. un 2011. gada pasaules 
meistarsacīkstēm.

 Latvijas pirmā rakete sieviešu 
tenisā Aļona Ostapenko jaunā-
kajā WTA rangā saglabājusi 36. po -
ziciju, kas ir viņas karjēras re -
kords. Ostapenko atkārtoja kād-
reiz Latvijas vadošās tenisistes 
Anastasijas Sevastovas rekordu 
WTA rangā.

 Latvijas izlases rokasbumbas 
spēlētājs Dainis Krištopāns kļu-
vis par Baltkrievijas čempionu 
Brestas komandas Meskov sastāvā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


