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Kalpakam un Latvijai par godu

Mūsējie – paši labākie

Kā ik  gadu, Čikāgas Korporāciju kopa (Č!K!K!) piedalījās 5. martā ar goda sardzi Kalpaka 
piemiņas dievkalpojumā Sv. Pēteŗa baznīcā. Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs Ojārs 
Freimanis. Č!K!K! pastāv kopš 1950. gada, un visus šos gadus tā bijusi aktīva, rīkojot dažādus 
sarīkojumus.

Dievkalpojuma kolekte ar Č!K!K! pielikumu tiks ziedota Okupācijas mūzejam Latvijā.
Juris Meisters, Bev!

Č!K!K! t/l seniors

Čikāgas Korporāciju kopa Kalpaka piemiņas dievkalpojumā. Pirmā rindā no kreisās: A. Sprūdžs, 
Sel!, E. Blumbergs, Lettg!, Draudzes mācītājs O. Freimanis, kopas seniors J. Meisters, Bev!, draudzes 
priekšnieka vietniece Inese Stokes, Imeria, draudzes priekšnieks U. Pūliņš, fr. Latav! Otrā rindā no 
kreisās: A. Nīkurs, Patr!, J. Ievāns, Tal!, ar karogu kopas sekretārs N. Zušēvics, Gers!, E. Antens, fr. Liv!

Restorāna “Vincents” šefpavārs Mārtiņš Rītiņš atzīts par 
“Gada cilvēku tūrismā 2016”. “Saņemot šo balvu, jutos kā 
saņēmis Time Magazine Man of the Year!” teica Mārtiņš.

Uzvarētāju nosaka žūrija deviņu cilvēku sastāvā – tūrisma 
nozares biznesa eksperti, tūrisma asociāciju vadītāji, 
aizvadīto gadu laureāti, valsts tūrisma pārstāvji, kā arī 
BalticTravelnews.com pārstāvji.

“Gada cilvēks tūrismā 2016” laureātu noteikšanai ir divi 
kritēriji – sabiedriskā aktivitāte par labu tūrisma nozarei 
vai innovatīva ideja, kuŗa pozitīvi ietekmē Latvijas tūrisma 
industriju. Veiksmīgs sava aroda meistars! Kopš 2003. gada 
balva tiek pasniegta jau 14. reizi, un tā ir ieguvusi nozīmīgu 
statusu Latvijas tūrisma nozarē un Latvijas tautsaimniecībā.

Savukārt restorāna “Vincents” vīnzinis Raimonds Tom-
sons atzīts par septīto labāko vīnzini pasaulē. Interviju ar 
Raimondu lasiet 14. lpp.

Zigmunds Skujiņš

Sauciens
Vai viss zaudēts, kas tik tuvu
Kādreiz šķita nācis mums?
Vai par velti izkūpējis
Latvju tautas ziedojums?

Galvu augšā! Drošu prātu!
Zaudē tas, kas cīņu beidz.
Mums vēl drosme, mums vēl griba,
Mums reiz sāktais jāpaveic!

Zēdelgemā, 1945. gadā
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ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20172017
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; 3RD WK - JUN; 
1ST WK - SEPT; LAST WK - DEC

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

"Ja pošaties ceļojumā – vienalga,
uz kuŗu pasaules malu, labprāt 
palīdzēšu – veikšu rezervācijas, 

atradīšu izdevīgākos lidojumus un 
viesnīcas! Novēlu ceļojumiem 

bagātu vasaru!"

"Nelasi pār plecu," joko Gunta Reynolde, Mirdza Rutule un 
Dzintra Eglītis, šķirstot DVM izdevumu // FOTO: Astrīde Sīlis

Daugavas Vanagu Mēnešraksts (DVM) turpina iznākt!

Abonementa likmes ir no -
teiktas zemei, kur dzīvo saņē-
mējs, nevis, kur atrodas mak-
sātājs, tā ļaujot segt attiecīgos 
pasta izdevumus. Likmes ir 
šādas (vietējā valsts valūtā):

ASV – $45,-; Anglijā – 26,- 
GBP; Austrālijā – $58,-; Kana-
dā – $51,-; Vācijā un citās ES 

zemēs (Beļģijā, Francijā, So -
mijā u.c.) – 32,- eiro; Zvied-
rijā – SEK 309,-; Abonējiet 
DVM, nosūtot abonētāju vār dus, 
adreses un DVM abonementu 
samaksas savas DV ze  mes DVM 
koordinatoriem/pārstāvjiem:

Anglijā – L. Ceriņš, 141 Boyer 
Street, Derby DE22 3TG, Eng-

land. Tel: 01332 341 287 
Austrālija - Gunta Vagare, 17 

Tennyson Ave., Preston, Vic. 
3072, Australia. Tel: 613-9478-
6461; e-pasts: vanagi@mira.net 

Latvijā – Solvita Sekste, DV 
CV pārstāvniecība Latvijā, Mār-
staļu ielā 5, Rīga LV-1050, Lat-
vija. e-pasts: dvcv1@inbox.lv; 
tel: +371 26003710. 

Vācijā - Juris Pērkons, Walter 
vom Rath Str., 33, 60320 Frank-
furt, Germany. Vācijā abonē ša-
nas maksas kārtojamas ar DV 
Vācijas valdi, Lettischer Furs or-
geverein, Postbank Hanover, Konto 
No. 81910307, BLZ 250-100-30.

Zviedrijā – Ilgvars Gūtmanis, 
Mellanvagen 7, Kallered S428 30, 
Sweden. e-pasts: ilgvars.gutma -
nis@gmail.com; tel: 46 31 795 1662.

ASV – Imants Kalniņš, 42 
Hackensack St., Wood-Ridge, NJ 
07075, USA e-pasts: kimants@
aol.com; tel: (201) 933-8234.

Kanadā – Skaidrīte Tērauds, 
28 Deering Cresc., Toronto, ON 
M2M 2A3, Canada. Tel. (416) 
225-5534; skaidrite.terauds@
gmail.com

 

Paldies visu DV zemju DVM koordinatoriem/pārstāvjiem par lieliski paveikto 
darbu 2016.gadā! Paldies arī visiem DVM abonentiem! DVM, mūsu vienīgais DV 
Centrālās valdes drukas izdevums, turpinās iznākt četras reizes gadā un ir svarīgi to 
saglabāt. Aicinām abonēt DVM arī draugiem, radiem un domu biedriem, kā arī mūsu 
vecajiem kaŗavīriem/leģionāriem Latvijā. Īpaši pateicīgi ir sirmie leģionāri Latvijā. 
Abonējiet DVM arī savu dzimto novadu un skolu bibliotēkām! Maksa abonementiem 
Latvijā – 27 eiro; citur Eiropā – 32 eiro.

Piezīme: Ziedojumus DVM lūdzam sūtīt DVM pārstāvjiem. DVM koordinatori vai DV zemju 
kasieri tos apvienos sūtījumam uz DV CV pārstāvniecību Latvijā. Lūdzu, pievienojiet piezīmi – 
„Ziedojums DVM par 2017. g.” Tiešos sūtījumus adresējiet Solvitai Sekstei: NODIBINĀJUMS 
“DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀS VALDES PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ” FONDS, Reģ. 
Nr. 40008004689; Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2, AS “SEB BANKA”; SWIFT kods: 
UNLALV2X, Vecrīgas filiāle, Grēcinieku-9, Rīga, LV-1050 [Latvia], ar norādi: “Par DVM 2017.g.”, 
pieminot arī DV zemi.

JAUNUMS – DVM 
elektroniskā-digitālā 

formatā!

Pēc DV CV sēdes diskusijām, 
tika nolemts izdot DVM arī 
elektroniski. Tas ir svarīgi jau -
nākām paaudzēm, kas galve-
nokārt saziņai lieto datorus. Jau 
ar pirmo DVM 2017. gada nu -
muru DVM varat iegādāties arī 
elektroniskajā versijā. (Saturs 
tas pats, kas drukātajā). Maksa 
gadā būs 12,- ASV dolari jeb 
11.15 eiro. 

LŪDZU, VISIEM 

ELEKTRONISKĀ/DIGITĀLĀ 

DVM ABONĒTĀJIEM 

PASŪTINĀT TO PIE 

SAVIEM DVM 

KOORDINATORIEM/

PĀRSTĀVJIEM, NOSŪTOT 

VIŅIEM DVM SAMAKSU 

UN SAVU E-PASTA ADRESI, 

AR E-PASTA KOPIJU DVM 

KASIEREI SOLVITAI 

SEKSTEI (e-pasts: dvcv1@

inbox.lv).
DVM nr.1 (janvāris-marts) pie 

lasītājiem dosies š. g. aprīļa sā -
kumā.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
ANDREJS MEŽMALIS,

DV priekšnieks
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DAINA PORMALE,
Lūcijas Garūtas fonda vadītāja 

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos! 

LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!

Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā

jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu 

2017. gada Lieldienu krāsainajā numurā. 

Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē, 

un sludinājuma cena būs par 30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 

pilnīgi gatavo  („Camera Ready”) sludinājumu

līdz 3. aprīlim nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.

Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

LŪCIJA GARŪTA. MŪZIKA IR DVĒSELES ELPA...
GAISMAS PILS 

ZIEDOŅA ZĀLĒ
2017. gada 14. maijā aprit 115 

gadi, kopš 1902. gadā dzimusi 
komponiste, pianiste, mūzikas teo -
rētiķe un pedagoģe Lūcija Garūta. 
Svinot Lūcijas Garūtas dzimšanas 
dienu, Lūcijas Garūtas fonds, sa -
darbojoties ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku (LNB), vēlas 13. maijā 
Gaismas pils Ziedoņa zālē or  ga-
nizēt vērienīgu kamermūzikas 
koncertu, kuŗā pieredzējušu Lat-
vijas mūziķu un topošo profe sio-
nāļu izpildījumā skanēs gan pa -
zīstami Garūtas, gan viņas sko lo-
tāja Jāņa Mediņa, gan skolnieku – 
Tālivalža Ķeniņa, Pēteŗa Plakida 
un Imanta Zemzaŗa darbi. Kopš 
2014. gada, kad LNB uzsāka dar-
bību jaunajā ēkā – Gaismas pilī, 
bibliotēkas tiešā pārvaldībā un 
rīcībā ir koncertzāle (Ziedoņa 
zāle), kur LNB cenšas prioritāti 
dot koncertiem, kuŗos atskaņotie 
mūzikas darbi un to radītāji ir 
tiešā saistībā ar LNB krājumu vai 
plašāk – ar Latvijas kultūrtelpu 
(daļa mūziķes personiskā archīva 
glabājas LNB Reto grāmatu un 
rokrakstu nodaļā, koncerta dienā 
tiks organizēta šīs krājuma daļas 
ekspozīcija).  

Koncerta “Lūcija Garūta. Mū -
zika ir dvēseles elpa...” kulminācija 
būs L. Garūtas Klavieŗu trio B dur, 
lielas formas skaņdarbs, kuŗš skan 
gan Latvijas, gan ārvalstu kon-
certzāles – Vīnē, Tokijā arī cittau tu 
mūziķu izpildījumā. Ziedoņa zālē to 
atskaņos speciāli šim koncertam 
izveidots trio – pianists Ar  tūrs 
Cingujevs, vijolnieks Georgs Sar-
kisjans un čelliste Marta Sud raba.

Savukārt komponistes solo 
dziesmas skanēs soprāna Kris tī-
nes Gailītes un mecosoprāna Ie -
vas Paršas izpildījumā, pie kla-
vierēm – Aldis Liepiņš.

Mūzicēs, kā tas nereti bijis Ga -
rūtas piemiņas koncertos, arī to -
pošie mūziķi no E.Dārziņa mū -
zikas vidusskolas, no Doma koŗa 
skolas, Mūzikas un mākslu sko-
las Baltais Flīģelis un J. Norviļa 
Madonas mūzikas skolas. Daudzi 
kādreizējie jaunie, topošie mūziķi 
gadu gaitā ir kļuvuši par pazīs-
tamiem māksliniekiem – kā pia-
niste un pedagoģe Dzintra Ērli-
cha, kas mūzicēs kopā ar flautisti 
Ilonu Meiju.

Koncerta izskaņā dziedās Rīgas 
Stradiņa universitātes jauktais 
koris „Rīga” – diriģentes Zane 
Zilberte un Evita Taranda.  

CEĻŠ
MŪZIKĀ

Lūcija Garūta dzimusi Rīgā, 
mācījusies Maldoņa un Beķeres 
ģimnazijā un 1919. gadā sākusi 
studijas tikko dibinātajā Latvijas 
konservātorijā, kur mācījusies 
Klavieŗspēles klasē pie Marijas 
Žilinskas, Hansa Šmita (Hans 
Schmidt) un Lidijas Gomanes-
Dombrovskas. Profesora Jāzepa 
Vītola iedrošināta, uzsākusi stu -
dijas arī viņa vadītajā Speciālās 
teorijas klasē (tā tolaik dēvēja 
Kompozicijas klasi). Viņas peda-
gogi bija Jānis Mediņš (instru men-
tācija), Jēkabs Mediņš (harmo-
nija) un Jēkabs Kārkliņš (mūzikas 
vēsture). 

1924. gadā Lūcija Garūta absol-

vējusi Kompozicijas klasi, 1925.
ga  dā – Klavieŗklasi. 1926. gadā 
sākusi studēt Parīzes Konser vā-
torijā, kur mācījusies klavieŗspēli 
pie Alfrēda Korto (Alfred Cortot), 
Izidora Filipa (Isidor Philipp) un 
instrumentāciju pie Pola le Flema 
(Paul Le Flem). 1928. gadā turpi-
nājusi kompozicijas studijas Ecole 
Normale de Musique (Parīzē) pie 
Pola Dikā (Paul Dukas). Stu  diju 
laikā (1919. – 1921.) Lūcija Ga  rū-
ta bijusi pianiste repetitore Rīgas 

jumi, kuŗos komponiste saņēmusi 
klausītāju mīlestību un pateicību.

DZIESMAS UN 
MEDITĀCIJAS

Lūcija Garūta bijusi Latvijas 
mūzikas veicināšanas biedrības 
valdes un kameras locekle. Sa  ņē-
musi Latvijas Kultūras fonda bal  vu 
par Variācijām Manā dzimtenē  
simfoniskajam orķestrim un Va  riā-

Pedagoģiskās pieredzes rezu-
mē jums sniegts mūža nogalē uz -
rakstītajā mācību grāmatā Har-
monija (izdota Rīgā, 1975). Pa -
beigts arī mašīnrakstā palikušais 
Harmonijas mācību grāmatas II 
daļas teksts.

Komponiste mirusi 1977. gada 
15. februārī. Apglabāta Rīgas I 
Meža kapos, ģimenes vietā, kas 
ierādīta Vecās Sv. Ģertrūdes baz-
nīcas draudzei, kuŗai pieder arī 
Garūtu dzimta.

simtu piecpadsmitās dzimšanas 
dienas Lūcijas Garūtas fonds Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Zi  e-
doņa zālē organizē kamermūzi-
kas koncertu ar šī raksta sā  kum-
daļā aprakstīto programmu. 
Fonds koncerta organizēšanā 
iegulda koncepcijas izstrādi, visa 
veida organizatorisko darbu, sa -
ziņu ar māksliniekiem,tapat nošu 
izziņas materiālu sagādi, koncer-
ta programmas izveidi. Latvijas 
Nacionālā bibliotēka iegulda vai-
rāku dienu telpu un to infra-
struktūras izmantošanu, kā arī 
tematiskās ekspozīcijas koncep-
ciju un izveidi. Tomēr šobrīd 
naudas trūkst mākslinieku ho -
norāriem.

Lūcijas Garūtas fonds sirsnīgi 
lūdz atbalstīt koncerta norisi ar 
ziedojumu. Par ziedotiem 25 eiro 
koncerta organizētāji ziedotājam 
piedāvās ielūgumu uz koncertu, 
ziedotāju vārdi tiks minēti pro-
grammiņā un publicitātes mate-
riālos Garūtas fonda (www.garu-
ta.lv) un Nacionālās bibliotēkas 
mājas lapā.

Ziedotāji lūgti

naudu pārskaitīt uz

fonda bankas kontu: 

LŪCIJAS GARŪTAS FONDS;

Reģ.Nr.: 40008050315

Banka: A/S SEB

bankas kods (SWIFT): 

UNLALV2X060

Konts:

LV84 UNLA 0050 0003 0091 2  

ar norādi

“Koncerta

MŪZIKA IR

DVĒSELES ELPA

norisei”.

Operā, 1925. – 1926. strādājusi 
Rīgas Radio, 1926. gadā uzsākusi 
pedagoģisko darbu Latvijas Tau-
tas konservātorijā (vēlāk – Jāzepa 
Mediņa mūzikas skola), kur pa -
sniegusi mūzikas teoriju un kla -
vieŗspēli (1926. – 1947.). Bijusi 
Latvijas Valsts konservātorijas do -
cente, vēlāk – profesore. Kompo-
zicijā un mūzikas teorētiskajos 
priekšmetos Lūcijas Garūtas stu-
denti ir bijuši gandrīz visi pēckaŗa 
gados Jāzepa Vītola Latvijas kon-
servātorijā studējušie mūzikologi 
un komponisti.

PARĪZE,
BERLĪNE, RĪGA

Līdztekus pedagoģiskajam dar-
bam Lūcija Garūta pievērsusies 
koncertdarbībai. Koncertējusi Fran-
cijā (Parīzē); 1929. gadā Vācijā 
(Berlīnē, Frankfurtē pie Mainas). 
20. un 30. gados Lūcija Garūta 
bijusi viena no aktīvākajām kon-
certmāksliniecēm gan kā soliste, 
gan kā klavieŗpavadījumu atska-
ņotāja, koncertējot Rīgā un visā 
Latvijā. Pavisam Lūcija Garūta ir 
koncertējusi kopā ar vairāk nekā 
ar simt mūziķiem dažādos ka  mer-
mūzikas koncertos. 1950. gados 
koncertdarbība bija jāpārtrauc 
trauslās veselības dēļ. 

No 1926. līdz 1943. gadam no -
tikuši seši Lūcijas Garūtas Kom -
poziciju vakari ar daudzu tā laika 
ievērojamāko dziedoņu – Mildas 
Brehmanes-Štengeles, Ādolfa Kak  -
tiņa, Marisa Vētras un instru men-
tālistu – Ata Teichmaņa, Arvīda 
Norīša, Rūdolfa Miķelsona u.c. 
piedalīšanos. 

60. un 70. gados notikuši vai -
rāki autorkoncerti un citi sarī ko-

cijām par latviešu tautasdziesmu 
Kaŗavīri bēdājās klavierēm un 
godalgu par Meditāciju simfo-
niskajam orķestrim. 

Kompozicijas laukā L. Garūtai 
iecienītākais žanrs ir solodziesma 
(kopumā ap 200 dziesmu) ar dau -
dzu latviešu dzejnieku – Raiņa, 
Aspazijas, Kārļa Skalbes, Annas 
Brigaderes, Andreja Eglīša vār-
smām, kā arī Viktora Igo un Ta -
gores dzeju. Bet būtiski, ka pusei no 
dziesmām tekstus rakstījusi kom-
poniste pati, vienmēr konsekven-
ti norādot, ka tie nav dzeja.

Līdzās vokālajām miniatūrām 
rodas klavieŗdarbi, plašākas or -
ķestŗa partitūras – Teika (1932), 
Meditācija (1934), simfoniskās 
variācijas Manā dzimtenē (1935). 
1938. gadā top Opera Sidrabotais 
putns ( 2. red. 1960), kas tā arī 
palikusi vēl neatskaņota. 

LATVIEŠU 
LŪGŠANA UN 

PĒC TĀS
1943. gada vasarā top Latviešu 

lūgšana Dievam – kantāte Dievs, 
Tava zeme deg! ar Andreja Eglīša 
vārdiem.

20. gs. 50.–60. gados izvērsto 
kompoziciju skaitu papildina Kla   -
vieŗkoncerts (1951; instrumentēts 
1955), simfoniska teiksma Zelta 
zirgs (1958), oratorija Dzīvā kvēle 
(1966; Raiņa vārdi), kuŗu kompo-
  niste velta simtgadē Saules un brī  ves 
dzejniekam Rainim. Top vai  rākas kan-
  tātes – Viņš lido!, Pava saŗa vējos, 
Klavieru trio B dur (1948), koŗ-
dziesmas (ap 40), ka  merdarbi. 
Top nozīmīgi skaņ dar bi bērniem 
– klavieŗdarbi un koŗa dziesmas. 

KAMERMŪZIKAS 
KONCERTS 

DZIMŠANAS 
DIENĀ

Dienu pirms komponistes 
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Kad tumsa un gaisma dzīvi svin

Redzējām, dzirdējām,
satikām Andri Nelsonu Toronto!

Piektdien, 10. februārī, bija 
iespēja piedzīvot īstu mūzikālu 
baudījumu – Stenforda Univer-
sitātes Bing koncertzālē viesojās 
slavenais Kremerata Baltica ka -
merorķestris.

Lai arī vienmēr zinu, ka Kre -
merata Baltica koncerts būs īsts 
mūzikāls baudījums, tomēr atkal 
un atkal pārliecinos, ka šī kamer-
orķestŗa koncerti mani vienmēr 
pārsteidz. Šoreiz tas pārsteidza ar 
savu uzdrošināšanos. Tā bija uz -
drošināšanās atklāt kailas emoci-
jas to vispārdrošākajā izpausmē. 
Tas bija pasaules drūmākās puses 
visskaudrākais atspoguļojums un 
dzīves svinēšana ar satīriski ko -
ķetu prieka danci.

Tas, ka koncertu ievadīja ame-
rikāņu komponista Filipa Glāsa 
(Philip Glass) darbs Orfejs, gru-
pas dalībnieka Andreja Puškareva 
aranžējumā stīgu orķestrim un 
perkusijām, droši vien nav nejau-
šība. Filips Glāss, viens no ietek-
mīgākajiem 20. gadsimta nogales 

amerikāņu komponistiem, šā ga -
da 31. janvārī nosvinēja savu 80. 
dzimšanas dienu. Šī skaņdarba 
meistarīgā interpretācija neap-
šau  bāmi lika ieskatīties dvēseles 
dziļumos, pieskaŗoties tai emo-
cio nālās pasaules izpausmei, kas 
modina dziļas pārdomas un asas 
sāpes, atgādinot par nepārtraukto 
sadursmi starp divām pasaulēm – 
garīgo un fizisko. Šādai mūzikai 
piemīt tā neredzamā vara, kas 
ikdienas steigu un dzīves lietišķo 
pusi aizstumj kā mazsvarīgu un, 
nelūdzot atļauju, ielūkojas slēptā-
kajās dvēseles dzīlēs – lai jautātu, 
urdītu un meklētu.

Gruzīnu komponista Gijas Kan  -
čeli (Giya Kanchelli) skaņdarbs 
Chiaroscuro, pēc Gidona Krē me ra 
lūguma speciāli tika pārstrādāts Kre-
  merata Baltica kameror ķes trim 
ar vijoles solo. Komponista izdzī-
votā rūgti drūmā dzīves reālitāte, 
mūzikas skaņu valodā iemūži nā ta, 
pauž pārdzīvojumu, kas vārdu pa -
saulei nav pa spē kam. Chiaroscuro 

ir skaudrs redzē jums uz pasauli ar 
visu to emociju gammu, kas mū  su 
dzīvi dara tik bagātu. Prasmīgo 
mūziķu iz  pildījumā mums tiek 
atklāta katra vissmalkākā nianse 
un iz  jūtu stīdziņa, atstājot mūs ar 
jau tājumu, uz kuŗu atbilde kat-
ram jāatrod pašam.

Šķiet, koncerta pirmā daļa bez 
žēlastības un saudzības atklāja to 
emociju gammu, kuŗā ne labprāt 
vēlamies uzkavēties. Tādēļ, ka 
sāp, tādēļ, ka ir grūti, un tādēļ, ka 
jautājumi paliek bez atbildes. 

Čaikovska Gadalaiki, oriģinālā 
komponēti klavierēm, Aleksan-
dra Rastakova satīriskajā redzē-
jumā brīžiem pārvēršas jokā, par 
ko ir vēlme smieties skaļi un 
sirsnīgi. Nez, vai vizuālā inter-
pre tācijā Februāŗa karnevāls va -
rētu izdoties labāk. Ainu pilnī-
gākai noskaņai palīgā tika ņemti 
gan zvaniņi, gan balsis, gan taure 
un instrumentu korpusi. Kreme-
rata Baltica izpildījumā A. Ras-
takova aranžētie Čaikovska Ga -

dalaiki ir kā asprātīga karikatūra, 
kas, no virspuses raugoties, šķiet 
pavisam vienkārša, taču patiesībā 
prasa augstu meistarību, neļaujot 
tai pārvērsties pliekanā balagānā. 

Astors Piacolla, nebijuša ceļa lau -
zējs savā žanrā, paliekot uz  ticīgs 
sev, šķiet īsti piemērots Gidonam 
Krēmeram un kamer orķestrim. 

Runājot par pašu kamerorķestri 
un Gidonu Krēmeru, laikam jau 
būtu lieki teikt, ka klausītājiem 
tāda meistarība ir īsts svētlaimes 
baudījums. Tas ir mūzikāls pie-
dzī vojums, kur nav nevienas ska-
bargas, kas pēkšņi duŗ un traucē, 
neviena skaņa, kas nav droša par 
savas nepieciešamības klātbūtni. 
Esot tik tuvu orķestrim klausītāju 
zāles pirmajā rindā, mūziķu sav-
starpējo kopības izjūtu varēju sa -
just pat fiziski. Kamerorķestris 
kā vienots organisms, kur katrs 
dalībnieks ar aci nesaskatāmā sen-
soru tīklā iepīts, izjūt katru tā 
darbības vissmalkāko niansi. Spē  -
lējot skaitliski tik nelielā orķestrī, 

katrs tā dalībnieks ir neatsveŗams, 
taču bez kārtīga pamata mūzi kā-
lais stāsts ir kā putns bez spār-
niem. Tas laikam ir viens no ie -
mesliem, kādēļ čells ir nākamais 
stīgu instruments aiz vijoles, kam 
pieder mana sirds. Vieglums, ar 
kādu čellu grupas līdere balstīja 
orķestri un sekoja katram kon-
certmeistara un solista elpas vil-
cienam, ir augsts meistarības 
apliecinājums. 

Gidons Krēmers un Kremerata 
Baltica šogad svin dubultu jubi-
leju – Gidona Krēmera 70. dzim-
šanas dienu un orķestŗa pastāvē-
šanas 20. gadadienu. Dubultju-
bilejā mūziķiem gribētos vēlēt 
radošā lidojuma spārnus, kas 
nepagurst un klausītājiem dāvā 
vēl daudz mūzikālu baudījumu. 
Mūzika Gidona Krēmera un 
Kremerata Baltica interpretācijā 
neiesēžas galvā kā aizķērusies 
skaņuplate, bet pārņem savā varā 
ar spēku, kas uz brīdi liek aiz-
mirst pat elpot. 

Uz Bostonas simfoniskā or -
ķestŗa koncertu Roja Tomsona 
zālē Toronto 5. martā bija iera-
dušies daudzi latvieši, jo katrs 
gribēja piedzīvot diriģenta An -
dŗa Nelsona debiju Toronto un 
Kanadā, pēc viņa iepriekšējā 
vakara uzstāšanās Montrealā.

diriģentam iespēju gandrīz ve -
se lu stundu apliecināt savas un 
orķestŗa spējas visaugstākajā 
pakāpē. 

Programmai beidzoties, klau-
sī tāji bija stāvā sajūsmā, aplausi 
negribēja rimties. Nācās no -
spēlēt piedevu – fragmentu no 

izejas. 
Kad parādījās Andris Nelsons. 

iepazināmies, katrs viņam kaut 
ko pateicām, uzņēmām foto ar 
kabatas telefoniem, un tad kāds 
jauneklis palūdza Andri pro-
grammā parakstīties par piemi-
ņu no šī koncerta. Andris bez 

Būt mājās, manā dzimtajā 
pusē ASV Rietumos – Sietlā un 
Portlandē...

Katrā stūrītī šeit dzīvo un elpo 
kāda bērnības un jaunības at -
miņa, sasildot sirdi. Ieradusies 
Sietlā 24. februārī, piesēžos pie 
skaistām Yamaha klavierēm un 
priecājos, ka šīs būs vienas no 
vislabākajām klavierēm “Te nu 
mēs esam” koncertos. Biju tik 
pateicīga, ka Selga Pētersone 
bija atslēgusi namu, lai Sarmītes 
Davidsones sarunātais klavieŗu 
skaņotājs tiktu ielaists iekšā. Viss 
jau nokārtots pirms mūsu iera-
ša nās. Kas par atvieglinājumu –  
paldies! Atnāk Valdis Grauds un 
Laura Zommere, piedāvājot mums 
savu palīdzību un entuziasmu. 
Gan Andris Segliņš un Anita 
Straupniece, gan Diāna Chism 
atvēra savas mājas, lai izguldi-
nātu daļu no mūsu ansambļa. 
Un kā unikāls pārsteigums mūs 
sagaidīja liela kaste ar ķirbju 
sēklām – ar speciālām garšvie-
lām, kuŗas mums bija sagādājis 
Rolands Abermanis. Koncertā 
pirmā rindā sēdēja mūsu mīļais 
Pēteris Galiņš, un, skatoties pub-
likā, katrā rindā bija kāds mīļš 
nometnes audzinātājs, korists, 
skolotājs, deju kopas vadītājs, 
draugs. Pat dvēselītes, kuŗas nav 
vairs mūsu vidū it kā bija starp 
mums, dodot vēl dziļāku nozīmi 
ikkatrai dziedātajai frāzei. Es 
skaidri izjutu Laimdotas un Viļa 
Rūša mīlestību, klausoties, kā Ar -
tūrs ar lielu sirdsdegsmi dzied.

Sestdienas vakara koncertam 
noslēdzoties, zinājām, ka vēl jā -
brauc līdz Portlandei. To jau bi -
jām sarunājuši ar Dainu Ra  dzi  ņu, 
Portlandes centra pārvald nieci. 
Ierodoties Portlandes latviešu 
namā, redzu – skaisti klāti galdi. 
Zintas Kūlītes ceptos pīrāgus 
tūlīt jānogaršo, un virtuvē dar-
bīgi strādā mūsu mīļā ansambļa 
“Portlandes Dzintars” ģimene – 
Ilze Greear un Ilga Damberga  

Eglīte. Karsējas divas garšīgas 
zupas: Ilvas Metlānes gatavotā 
sakņu zupa un Pauļa Toutonghi 
gardā sēņu zupa. Paldies arī 
Anitai Pētersonei par garšīgām 
maizītēm. Skatāmies – Biruta 
un Jānis Zommers, un mans 
brālis Alberts ir jau visus krēslus 
salikuši! Domāju, nez vai vaja-
dzēs tik daudz krēslu, bet es jau 
to pa pusei nojautu, kad pirms 
pāris mēnešiem gan mans tēvs, 
gan brālis stāstīja, ka “Biruta 
baigi šiverējas” (Biruta Zom me-
re, kuŗa ar neizsīkstošu enerģiju 
allaž rūpējas, rīko un kārto lat-
viešu sarīkojumus.) Biruta ar pa -
līgiem bija veikusi plašu reklā-
mu, lai mūsu uzvedums tiktu 
labi apmeklēts. Paldies, Biruta! 
Pirms mūsu koncerta redzam, 
ka, izrādes laikam tuvojoties, 
publika nāk un nāk, un vēl nāk. 
Krēslu pietrūkst, un tos jānes 
iekšā no citām telpām, lai būtu 
kur sēdēt. Zāle pilna – pilna ar 
bērnības draugiem, ar jauna-
jiem latviešiem, ar igauņiem, 
lie  tuviešiem, amerikāņiem, ma -
na tēva biroja darbiniekiem, 
skolasbiedriem no vidusskolas 
laikiem…

Grūti izteikt vārdos, cik tas 
viss bija aizkustinoši gan man, 
gan Mārai Zommerei (kuŗa arī 
uzaugusi Portlandē), gan „ma -
za jai Andriņai” (Andrai Staško),  
kuŗa kopā ar Artūru Rūsi pro-
ducējot “Te nu mēs esam”, ne -
varēja iedomāties, ka tieši mūsu 
bērnības pilsētās būs tik pilnas 
zāles, tik ļoti liela sirsnība un 
patiesi dziļa mīlestība, kas ne  zūd  
visus šos gadus. Visa mūsu “Te 
nu mēs esam” ģimene jutā mies 
bezgala laimīgi un patei cīgi.

Pēc izrādes līdz agrai rīta 
stundai pie saimnieka Alberta 
Ritmaņa dziedājām, dejojām, 
ēdām, dzērām, spēlējām zolīti, 
un domājām, cik labi būt mājās.

LOLITA RITMANE

Un Andris Nelsons mūsu ce -
rības piepildīja ar uzviju. Vis-
pirms ar orķestri uzstājās Ema-
nuels Ax, poļu izcelsmes pia-
nists, kas spēlēja Bēthovena 
2. klavieŗu koncertu un pēc il -
giem aplausiem deva vēl solo 
piedevu. 

Pēc pārtraukuma flīģelis bija 
novākts, un maestro no publi-
kas šķīra tikai redeļu sētiņa. 

Programma turpinājās ar H. 
Berlioza Fantastisko simfoniju, 
tās drāmatiskā kompozicija de  va 

Ž. Bizē „Karmenas”. Koncerta 
bei gās Andris Nelsons uzrunāja 
publiku angļu valodā un teica, 
ka šī viņam esot pirmā reize 
Kanadā un Toronto un patīkami 
sastapt sirsnīgu uzņemšanu.  

Īsi pēc koncerta beigām Bos-
tonas simfoniskā orķestŗa mū -
ziķi, pārģērbušies ielas drēbēs, 
steidzās uz autobusiem, kas vi -
ņus jau gaidīja uz ielas. Orķes-
tranti lielos instrumentus lādēja 
milzīgā transporta mašīnā, kas 
bija novietota pie ēkas dienvidu 

steigas to izdarīja, un, protams, 
to pašu vēlējās arī citi. Uz at -
vadām sarokojāmies ar slaveno 
latviešu diriģentu, un tad bei -
dzot viņš varēja iekāpt auto ma-
šīnā, lai dotos uz lidlauku atpa-
kaļceļam. Īsais apciemojums pie 
torontiešiem bija beidzies. 

Būs mums jābrauc uz Bosto -
nu vai uz Tanglevudas vasaras 
koncertiem, lai atkal baudītu 
Andŗa Nelsona devumu, tāpat 
ceram, ka viņš mūs atkal kādreiz 
apciemos.

No kreisās: Velta Baumane, Dr. Ilze Lange-Mechlen, Aiva Vintere, Maija Vītola un Andris Nelsons pie 
izejas durvīm

“Būt mājās….”
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(Turpinājums sekos)

Agate Nītaures Baznīcas kalnā, apmēram ap 1943. gadu

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

AGATE NESAULE

Tālu mana dzimtene
(oriģinālā – Shopping for Relatives)

(Turpināts no nr. 10)

Ģenerālis sakustas, atveŗ savas 
teju bezkrāsainās acis un piekaļ 
tās Ingrīdai.

“Nepamet mani,” viņš saka. 
“Apsoli, ka nepametīsi mani.”

“Jā,” Ingrīda nočukst.
“Pasaki vēlreiz, šoreiz skaidrāk,” 

viņš pieprasa.
“Es apsolu, ka nepametīšu tevi, 

tēvs.”
“Tu esi laba meita,” ģenerālis 

nosaka un atkal iemieg.
Ingrīda aiziet pie loga un atvelk 

tumšos aizkarus.
Lejā, dārzā, viesi ir sapulcējušies 

uz, itin iespējams, pēdējo maltīti 
vasarnīcā. Sievietes krepdešīna 
un zīda kleitās ir apsēdušās; vī -
rieši elegantās gaišas krāsas ža -
ketēs stāvēdami smēķē un saru-
nājas. Viņu bailes no uzbrū ko-
šajiem krieviem un skumjas par 
nepieciešamību pamest mājas un 
atteikties no tagadējās dzīves nav 
acīm redzamas.

Šķietamā nevērībā pret pieau-
gušo bažām Kaija, gaišajiem ma -
tiem spraucoties no bizēm, sēž 
šūpolēs un iešūpojas arvien aug-
stāk. Taču acis viņa ir pievērsusi 
durvīm, nemierīgi vērodama, 
kad iznāks māte.

Fotografs uzstāda trijkāji.
Kāpdama lejup pa trepēm, In -

grīda savelk patīkamu sejas iz -
teiksmi, lai pielāgotos saviem vie -
siem. Vīrieši paklanās, noskūpsta 
viņai roku un izvelk viņai krēslu; 
sievietes turpina apburoši tērzēt. 
Viņa viegli pieskaras vīra rokai, 
kad apsēžas viņam blakus; viņš 
pavisam nedaudz pievirzās viņai 
tuvāk. Kaija pieskrien pie vecā-
kiem, piespiežas viņu ceļgaliem 
un smaida. Visi lūkojas uz ceļu, 
kas ved prom no “Atmiņām”. 
Fotografs pamāj, lai iestājas klu -
sums, un uzņem bildi.

6. nodaļa
1945. gads

Šķiet, ka kaŗš ir beidzies. Uz 
krāsmatām krīt lietus lāses, un 
ūdens noskalo nesen cirstās brū -
ces zemē. Ļaudis baidās rāpties 
ārā no pagrabiem un bedrēm; 
vien tanki un džipi pārtrauc ap -
dullinošo klusumu vācu ciema-
tos. Nomelnējušie koki stāv kaili, 
taču šur tur iemirdzas kāds vien-
tuļš spilgti dzeltenās forsītijas zars.

Kārlis Veldre ir starp pirma -
jiem, kas parādās ārpusē. Iestā-
joties vakaram, viņš mudina In -
grīdu apiet saiņus un guļošos 
ķermeņus, uzkāpt pa trepēm un 
doties prom no gaisa uzlidojumu 
patversmes. Septiņgadīgā Kaija 
jau ir ārā, paslēpusies no lietus 
zem audekla pārsega no rupji 
tēstiem dēļiem un pamestiem 
velosipēdu riteņiem darinātos 
ratos. Ar vienu roku Kārlis satveŗ 
Ingrīdu, bet ar otru – ratus un 
sāk desmit kilometru gaŗo gā -
jienu uz nometni, kuŗa, kā viņš ir 
dzirdējis, atrodas amerikāņu pār-
ziņā. Viņam jāizglābj sava mazā 
ģimene no krieviem, kuŗi ieņem 

šo Vācijas daļu. Vienīgā cerība ir 
amerikāņi, kas ar savu izturēša-
nos pret civiliedzīvotājiem ir iz -
pelnījušies labu reputāciju.

Ceļš ir dubļains, un melns lie -
tus aizklāj zvaigznes un mēnesi. 
Taču rati ir viegli un stumjami 
bez pūlēm. Veldru ģimene ir at -
svabinājusies no lielākās daļas 
savu mantu, jo tās bija pārāk 
smagas braucieniem ļaužu pār-
pil dītos vilcienos un gaŗiem pār-
gājieniem: daļu viņi iztirgoja par 
pārtiku; pārējo savās ķetnās ie -
guva zaglīgi civiliedzīvotāji un 
lau  poši zaldāti. Viņiem joprojām 
ir viens fotografiju albums, divas 
Ingrīdas mākslas vēstures grā-
ma tas un daži apģērba gabali – 
visi šie priekšmeti ir vērtīgi, jo 
atgādina par viņu agrāko dzīvi.

Ingrīda kā pamirusi velkas no -
pakaļ, taču svaigais gaiss, nepār-
trauktā kustība un draudošās 
bries mas sāk viņu atmodināt. 
Viņa pārvirzās otrpus ratiem, 
noliek roku blakus vīra plaukstai 
un palīdz stumt. Ingrīdā uzbango 
mīlestība uz Kaiju un vēlme aiz -
sargāt meitu, kuŗu šo septiņu 
mēnešu laikā kopš aizbraukšanas 
no Latvijas viņa, pati būdama 
bēdu un vainas apziņas grauzta, 
lielākoties ir atstājusi novārtā. 
In grīda zina, ka meitenīte ir pie -
redzējusi pārāk daudz kaŗalaika 
šausmu, mātei neveltot viņai visu 
savu uzmanību. Ingrīda zvēr, ka 
atlīdzinās to meitai. Ja vajadzēs, 
viņa atdos dzīvību, lai tikai Kaijai 
vairs nebūtu jāredz, kā krievu 
mežoņi izvaro sievietes un mei-
tenes.

Kad Ingrīda un Kārlis nonāk 
pie neapgaismotas muižas ēkas, 
viņa tikpat kaismīgi lūdzas Die-
vam, kaut viņi tiktu tai garām 
sveikā, kā savulaik lūdzās par 
tēva izveseļošanos. Tur ir izvie-
tots aptuveni ducis krievu zal-
dātu, taču šķiet, ka šajā lietainajā 
naktī neviens nestāv sardzē. Viņa 
lūdzas atkal, kad viņi nonāk pie 
lauku saimniecības, kur fermeris 
dažkārt palaiž no ķēdes savu ni kno 
suni. Taču kaŗa beidzamajos 
mēnešos suns ir nošauts un 
apēsts vai arī to ir nošāvuši krievi. 
Katrā ziņa suns vairs negaida 
ceļmalā, sagatavojies klupt virsū. 
Ingrīda lūdzas izturību un spēku 
palīdzēt vīram un pasargāt bērnu.

Un viņa tic, ka Dievs viņu dzird. 
Ceļā viņus nesagūsta, nometne 
patiešām ir amerikāņu pārziņā, 
un rītausmā Veldru ģimene tiek 
tajā uzņemta.

Pārvietoto personu nometnē 
Ingrīda pilnībā atdzīvojas. Kār-
lim viņa kļūst par ūdensliliju, kas 
atveŗ baltas ziedlapiņas citu pēc 
citas; viņa kļūst par sauli, kas 
Kaijai silda un dziedē ievainoto 
zemi. Ir noticis brīnums: Kārļa 
sieva un Kaijas māte ir atgriezu-
sies.

Ingrīda tur Kaijas roku, līdz 
meita iemieg; viņa mierina mei-
tēnu, kad tā pamostas, kliegdama 
murgos par ievainotiem zirgiem, 
norautiem locekļiem un sievie-
tēm, kas lokās zem stenošiem 
zaldātiem. Lai palīdzētu Kaijai 

aizmirst, Ingrīda stāsta pasakas 
par princesēm, pilīm, dārglietām 
un vardēm, kā arī stāstus par 
mīlniekiem un dižiem aktieŗiem. 
Viņas balss pārceļ viņas uz Rīgu, 
Prāgu, Parīzi un Londonu.

Ingrīda uz ātru roku zīmē ma -
zas skices, lai illustrētu stāstīto, 
un mudina Kaiju skiču burtnīcas 
baltajās lapās, kuŗu skaits rūk, 
zīmēt pamatīgas mājas un no  ga-
tavojušos augļus. Ingrīda kaut kā 
sagādā paku milimetrpapīra, kas 
ļauj Kaijai uz ilgām stundām 
iegrimt ģeometrisku figūru un 
smalku labirintu radīšanā.

Kaija atceras, ka pirms došanās 
prom no vasarnīcas noskūpstīja 

atbalstītājiem, noziedzniekiem vai 
cilvēkiem, kas jauc gaisu. Turklāt 
naktīs viņus vairs nemodina 
bumbošana, bet dienas laikā – 
neapdraud zaldāti.

Kad cilvēkus sadala pēc tau tī-
bām, ģimeni pārceļ no viņu kakta 
uz skārda plākšņu angāru. Četras 
latviešiem uzmontētās barakas ir 
krietns uzlabojums. Zem kājām 
ir koka grīda, nevis kaila zeme, 
izturīgie jumti vairs netek, un 
izsistie logi ir no jauna iestikloti. 
Lielākajās istabās saspiežas divu 
un trīs cilvēku ģimenes, taču 
segas, pārklāji un kartons no  dro-
šina privātumu vai vismaz tā 
ilūziju. Veldru ģimene tīksminās 

personu nometnē tiek ēdināti 
divreiz dienā, kamēr vietējie ie -
dzī votāji rakājas pa laukiem, mek-
lējot kādu nepamanītu burkānu 
vai kartupeli.

Neviens nevēlas palikt nometnē 
uz ilgu laiku, taču pagaidām nav 
kurp doties. Nākotne ir nezināma. 
Kad krievu kaŗaspēks izvāksies 
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
citām valstīm, kuŗas tas okupējis? 
No kurienes nāks nauda par 
biļetēm braucienam mājup? Vā -
cieši un amerikāņi maksā par to 
ebreju pārvadāšanu, kuŗi vēlas 
doties uz Izraēlu, taču ir maz 
ticams, ka krievi šķirsies kaut no 
vienas vienīgas kapeikas, lai atlī-
dzinātu savas zvērības pret Bal-
tijas valstu pilsoņiem. Vai Hitlers 
patiešām ir miris? Vai Staļins jo -
projām ir dzīvs? Kad abus tiesās 
par kaŗa noziegumiem?

Kaija vēlas atgriezties vasar-
nīcā, kuŗas istabas un dārzus viņa 
atsauc atmiņā pirms likšanās 
gulēt. Taču kaut kas brīdina viņu 
netincināt vecākus par noteiktu 
datumu.

Pieaugušajiem cerības uz laimī-
gām beigām iekrāso piesardzība. 
Staļins ir negodīgs un asinskārs; 
Čērčils un Rūzvelts ir naivi un 
neko nezina par viņa noziegu-
miem. Staļins ar viltu var piedabūt 
viņus atdot pārāk lielu teritoriju 
un varu. Taču neviens negaida 
atklātu nodevību no Rietumu 
puses. Kad Kaija dzird kādu 
vīrieti paziņojam, ka Latvija uz 
visiem laikiem tiks atdota krie-
viem, Ingrīda apklusina meitu. 
Viņa liek Kaijai laist gar ausīm to, 
ko viņa pārklausās un nesaprot. 
Baumas nes vilšanos, ja labais, ko 
tās paredz, nenotiek, un tās lieki 
biedē ar slikto. Varbūt viss tik un 
tā būs labi.

Tiesnesis Veldre piekodina tau-
tiešus pievērst uzmanību tikai 
faktiem un nepārprotamiem pie-
 rā  dījumiem. Viņš saka to pašu, kad 
parādās baumas, ka citā nometnē 
ukraiņu un krievu sievietes ti  ku-
šas vilktas aiz matiem, vīrieši pie-
 kauti līdz bezsamaņai un bērni 
kā gaļas gabali ielidināti kravas 
kastēs. Visi tika piespiedu kārtā 
aizvesti atpakaļ uz savām izcel-
smes valstīm, kas tagad ir krievu 
komūnistu varā. Palikuši vien to 
cilvēku līķi, kuŗi paguva pārgriezt 
vēnas vai pakārties.

Publiski Kārlis saglabā vīriš ķī-
gas pašpaļāvības stāju un drosmi, 
bet ģimenes lokā ir maigs, lūdzot 
Ingrīdu neuzņemties pārlieku 
daudz. Viņš baidās, ka Ingrīdu at -
kal pārņems izmisums un viņa 
kļūs nepieejama viņam un Kaijai.

Taču Ingrīda ir spara pilna. 
Viņa regulāri dodas uz virtuvi 
palīdzēt sievietēm, kuŗas prot 
gatavot ēst, un uz noliktavu sargāt 
kaltētus zirņus un maltus grau-
dus, kas ir vienveidīgo, nepie tie-
kamo ēdienreižu galvenās sastāv-
daļas. Zagļi, starp tiem arī latvieši, 
parasti rauga nozagt kaut ko la -
bāku, taču naktīs žurku bari ne -
ganti plosa kastes un maisus.

vectēva drudzī degošo vaigu, 
taču viņa iemācās vecākiem ne -
uzdod jautājumus par viņu. In -
grīda saraujas un novēršas, kad 
meita to dara, un Kārlis ātri 
ie jaucas, lai pārliecinātu meitu, 
ka viss ir tā, kā tam jābūt.

“Vectēvs nomira, pirms mēs 
aizbraucām no vasarnīcas; viņš ir 
guldīts dziļā kapā, kas pārklāts ar 
priežu un egļu zariem,” Kaijas 
tēvs saka.

“Tur ir droši kā mājā,” viņš pie-
bilst, jo šķiet, ka Kaija šaubās. 
“Krievu zaldāti neatradīs viņa 
ķermeni, un, tiklīdz mēs atgrie-
zīsimies Latvijā, es gādāšu, lai 
uzstāda piemērotu kapakmeni.”

Mazā ģimene izbauda drošību. 
Viņi tic, ka atkārtotajās nopra-
tināšanās viņu patiesi sniegtās 
atbildes par politiskajiem uzska-
tiem un dzīvesvietām kaŗa laikā 
ir apmierinājušas amerikāņu amat-
personas. Veldru ģimene ne tikai 
ir uzņemta nometnē, bet tai arī 
nav izdota pavēle doties prom, kā 
tas notika ar citiem – nacistu  

par katru niecīgu ērtību.
Turklāt ikviens var gūt prieku, 

sastopoties ar kādu agrāku pa -
ziņu vai kaimiņu un runājot lat-
viski. Tiesnesis Kārlis Veldre ir 
ievēlēts nometnes valdē, un viņš 
mudina dažus neapmierinātos 
pārtraukt skaudīgi izteikties par 
ukraiņiem, kuŗi ir ievietoti seš-
stāvu daudzdzīvokļu ēkās netālu 
no ieejas vārtiem, un strādāt visu 
latviešu labā, palīdzot nodibināt 
skolu un draudzi un ieviest kul-
tūras un sporta nodarbību pro-
grammu.

Ir grūti iegūt uzticamas ziņas 
par notikumiem pasaulē: laik-
raksti nav pieejami, radioaparāta 
nevienam nav un tālruņi klusē. 
Vācieši tuvīnajos ciematos un 
saimniecībās varbūt zina vairāk, 
taču pamest nometni, lai brāļotos 
ar viņiem, ir aizliegts. Runā, ka 
viņi ir naidīgi noskaņoti, un kuŗš 
var viņus vainot? Ārzemnieki 
ieņem ēkas, no kuŗām viņi tikuši 
padzīti; svešinieki no tautām, kas 
cīnījušās pret Vāciju, pārvietoto 
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Paula Stradiņa balva Dacei un Mārim Baltiņiem no profesora Jāņa Stradiņa rokām // FOTO: Delfi

Svinīgajā dienā Baltiņi ar bērniem – (no kreisās) Dagniju, Andru 
un Jurģi

Profesors Ilmārs Lazovskis

LĀZA aicina pieteikties profesora
Ilmāra Lazovska

Medicīnas fonda stipendijai
Latviešu ārstu un zobārstu 

apvienība, atzīmējot savu dibi-
nāšanas 70. gadadienu, aicina 
medicīnas studentus pieteikties 
profesora Ilmāra Lazovska Me -
dicīnas fonda stipendijai.

Fonda mērķis ir atbalstīt 
me dicīnas studentu centienus 
apgūt ārsta arodu un vēlmi 
strādāt savā profesijā Lat vi-
jā. Stipendijas tiek piešķirtas 
vecāko kursu (4.-6.) studen-
tiem, kam ir ne tikai labas 
sekmes mācībās, plašs interešu 
loks, bet kas arī savu turpmāko 
dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta 
profesiju Latvijā un kuŗiem ir 
līdzekļu trūkums mācībām. 
Vienreizēja stipendija 500 – 
1000 USD apjomā tiek piešķirta 
3-4 pretendentiem katru gadu. 

2016. gadā tika piešķirtas arī 
četras veicināšanas stipendijas. 

Līdz šim stipendijas ir saņē muši 
47 Latvijas Universitātes un 
Rīgas Stradiņa universitātes 
medicīnas studenti. 

Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds radies, godinot 
ārsta Ilmāra Lazovska (1931–
2003) piemiņu. Fondu izvei doja 
LĀZA valdes loceklis ārsts Ēriks 
Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī 
tā vadītājs.

Pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš ir 2017. gada 24. aprīlis. 

Pieteikumu jāsūta laza@laza-
riga.lv, tēmā norādot Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda stipendija.

Otrās kārtas klātienes inter-
vija notiks 15. vai 16. maijā 
Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures mūzejā. Pieteikumus iz -

vērtē un lēmumu pieņem pro -
fesora Ilmāra Lazov ska Me  di-
cīnas fonda stipendiju komisija.

Stipendijas svinīgi pasniegs 
LĀZA 70 gadu jubilejas sarī ko-
jumā 20. septembrī, ko LĀZA 
rīko sadarbībā ar RSU un LU.

LĀZA aicina pieteikties Ojāra 
Veides fonda stipendijai

Ojāra Veides fonda mērķis ir 
atbalstīt Latvijas ārstus, kas 
strādā veselības aprūpes laukā 
Latvijā un kuŗiem ir izdevība 
un vēlēšanās papildināt pro fe-
sionālās zināšanas kādā mā  cī-
bu iestādē ārzemēs. Stipendija 
paredzēta ceļanaudas, dzīves-
vietas, mācību maksas, uztura 
izdevumu segšanai. Stipendija 
1000-2000 USD apjomā tiek 
piešķirta 2-4 pretendentiem 

GUNDEGA
SAULĪTE

Godam nopelnīts apbalvojums
akadēmisko runu „Latvijas 
onkoloģijas pirmsākumi XIX 
gs. un XX gs. pirmajā pusē pa -
saules notikumu kontekstā” 
Baltiņi cēla priekšā, veikli pa -
pildinot viens otru, ko  men-
tējot savulaik atklātos faktus, 
izpētītās kopsakarības un sa -
vus personiskos secināju mus. 
Šo runu klausīties patiesi bija 
izzinoši un aizraujoši! 

Kā jau parasti šādos svētku 
brīžos, sekoja ziedu klēpji, 
sirsnīgi apsveikumi, fotografē-
šanās… Ir gandarījums par to, 
ka laikabiedru vidū tiek no -
vērtēts nopietns zinātnis kais 
darbs un cildināti tā veicēji. 

Sirsnīga un saviļņojoša iz -
vērtās 9. marta pēcpusdiena 
Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures mūzejā Rīgā, kad tur 
tika pasniegta profesionāļu un 
plašas sabiedrības vidū tik 
nozīmīgā profesora Paula Stra-
 diņa balva medicīnā. Šogad 
par balvas laureātiem kļuva 
dzīvesbiedri Dace un Māris 
Baltiņi. Viņa – Rīgas Stradiņa 
Universitātes asociētā profe-
sore, viņš – habilitēts medi-
cīnas zinātņu doktors, Valsts 
valodas centra vadītājs. Balva 
piešķirta, novērtējot abu ilg-
gadējo darbu vēža apkaŗo ša-
nas izpētē Latvijā.

Paula Stradiņa balva Latvijā 
iedibināta jau 1983. gadā par 
godu izcilajam chirurgam, 
onkologam, slimnīcas, mū -
zeja un medicīnas māsu sko-
las dibinātājam, Medicīnas 
fakultātes docētājam profe-

soram Paulam Stradiņam. 
Kopš tā laika ik gadu apbal-
vojums tiek Latvijas medi-
cīnas izcilniekiem, sākotnēji 
tikai par pētījumiem medi-
cīnas vēsturē, bet, gadiem 
ritot, paplašinājies arī preten-
dentu temu loks, tagad tas 
formulēts – par pētījumiem 
medicīnas zinātnē un tās 
vēsturē, kā arī par ievērojamu 
veikumu praktiskā ārstnie cī-
bā. Turklāt balvas piešķīrēji ir 
visai iespaidīga „trīsvienība” 
– P. Stradiņa medicīnas vēs-
tures mūzejs, Latvijas Zināt -
ņu akadēmija un Stradiņa 
uni versitāte. Iepriekšējo gadu 
laureātu vidū ir tādi medicī-
nas praktiķi un pētnieki kā 
K. J. Keggi, J. O. Ērenpreiss, 
I. Lazovskis, J. Kļaviņš, Ber-
trams Zariņš, Jānis Stradiņš 
un citi.

Mūzeja zāle bija pilna līdz 

pēdējai rindai, šai nozīmīgajā 
brīdī bija klāt gan veselības 
ministre, gan vesels pulks 
bijušo (un ne tikai veselības) 
ministru, augstskolu rektoru, 
abu šīgada laureātu kolēģu 
un radinieku. Bronzā atlieto 
P. Stradiņa balvas simbolu 
Dacei un Mārim pasniedza 
profesors Jānis Stradiņš. 

Kā jau šai tradicionālajā ce -
remonijā ierasts, sekoja lau  -
datio, un šos cildinājuma vār-
dus apbalvotajiem teica Lat-
vijas Ārstu biedrības prezi-
dents  Pēteris Apinis. Baltiņu 
pārim tika veltīts ne tikai abu 
talantu un darbaspēju slavi-
nājums, bet, ar kādreizējā 
Māŗa kursabiedra tiesībām, 
arī krietni daudz draudzīgas 
asprātības un gaiša humora. 

Tad klātesošajiem bija ie -
spē ja novērtēt apbalvoto iz  ci-
lās komunikācijas spējas –  

katru gadu. Pieteikumus var 
iesūtīt visu gadu. laza@lazariga.
lv, tēmā norādot Ojāra Veides 
fonda stipendija.

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība (LĀZA) vieno ārze-
mēs un Latvijā dzīvojošos ārstus 
un zobārstus, kā arī citus ve -
selības nozares profesionāļus, 
zinātniekus un darbiniekus ko -
pējam mērķim – visiem spēkiem 
veicināt veselības aprūpē un zi -
nātnē iesaistīto studentu, rezi-
dentu, ārstu un zobārstu izglī-
tību un sadarbību.

Papildu informācija par pra-
sībām pretendentiem www.la -
zariga.lv sadaļā Stipendijas, kā 
arī sadaļā LĀZA Apkārtraksts 
165, kur publicētas 2016. gada 
stipendiātu vēstules.

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
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After I buttoned my pants, we 
rushed up the side of the road 
stumbling in the dark as we 
looked for my parents. 

I was ready to cry, when my 
grandmother said, “I see them.”

There they were, appearing 
and disappearing in the bright 
strobe-like light around us. 

No one stopped to rest along 
the road. Ten minutes of rest 
would bring the Red Army ten 
minutes closer. How far behind 
us were they? So far, so good. No 
Red Army tank or truck pushed 
up the road toward us. No motor-
cycle jumped out of the woods. 
But it wasn’t all good news. We 
were moving targets, ducks in a 
carnival shooting gallery, a 
human practice range for any 
German soldier who wanted to 
test their rifle before the Red 
Army showed up. Did I mention 
there was no law here? 

*****

HIKING ACROSS GERMANY AND 
WATCHING FIREWORKS IN THE SKY 

A WORLD WAR II TALE

Ziemeļkalifornijas latvieši
uzņem viesos Latvijas vēstnieku
Andri Teikmani un ALAs valdi

My father faced another dan-
ger on this road. In Germany, the 
males his age were either in the 
German Army, wounded or dead. 
While male refugees were coming 
into Germany from the east, what 
did German soldiers think when 
they saw them or my father on the 
road? Would they take my father 
for a refugee? Or a Red Army 
spy? A German traitor who had 
fled the German military? Would 
they shoot first? Did I mention 
that there was no law here?

What about the British or 
Americans ahead of us? If we did 
reach their lines, walking at a snail’s 
pace was a growing “if” would they 
let my father pass? Would they 
see him as a refugee? A German 
deserter or Nazi mayor fleeing from 
the Red Army? Or a German 
spy? If they let my father pass 
could they trust him or would he 
reign terror behind their lines? 
Should they send him back or 
take him as a prisoner? Waste a 
seat on the truck and have-to 

feed him? Did I mention that 
there was no law in the war zone?

*****
That night haunted me for 

years, well into my first years in 
America. In the strobe light of 
my nightmare, my father came 
and went, a dark blur in my black 
and white dream where the only 
color was the red flares bursting 
overhead lighting up the night 
sky like it was day. When I woke, 
my father was never here.

Did I know he might be in dan-
ger back then? That I don’t know 
but I do know that after waking 
up and pushing the nightmare of 
fireworks and bombs aside, I 
always asked for him. Was he 
here in America with us? 

So, I always followed my mother 
to their bedroom and looked to 
see if my father was asleep. 

That nightmare didn’t end well 
for every child of the war. Not 
everyone found a father in the 
bedroom sleeping peacefully like 
I did. My college roommate from 

Michigan State, Valdis Vītols 
(now a retired dentist), lost his 
father on the Eastern Front, 
around Daugavpils, when the 
war returned to Latvia.

*****
After three days on the road, 

we reached the British lines. The 
British were the northern prong 
of the British and American troops 
moving east across Germany.

Safe in British held territory, we 
stopped and like many families 
let out a big breath. As we rested 
by the side of the road, we knew 
that we were safe, protected from 
the Red Army by the British forces.

The British didn’t have a feast 
prepared for us but the water, 
bread, cheese and salami tasted 
like a feast to us.

That night, I was startled awake 
by gunfire and yelling which 
seemed close by.

“Mamu,” I cried out. “What is it?”
“It’s nothing,” my mother said, 

stroking my arm.
But it was something. The Red 

Army had moved fast. They were 
coming up the hill behind us as 
we were walking down the other 
side and crossing into British 
held territory, not unlike cross-
ing the finish line at a half-mara-
thon. We were among the last 
families to finish the race. 

Not far behind us, the Red 
Army stopped any further west-
ward movement of refugees. The 
once full road was now deserted. 
The race for safety and survival 
had ended for many.

That night, the Red Army, on 
the other side of the hill, was 
doing what they became famous 
for during the war. Shooting 
people and raping women.

*****
My nightmare of artillery fire, 

bombs falling nearby and fireworks 
in the sky, dimmed as I grew 
older. Eventually, the nightmare 
stopped. While no longer a night-
mare, those days of lightening-like 
red skies and thundering noise have 
stayed with me through the years.

Sekojot iedibinātai tradīcijai, 
vienu reizi gadā Amerikas lat-
viešu apvienības (ALAs) valde 
rīko izbraukuma sēdi, viesojoties 
dažādos latviešu centros ASV, un 
šogad 3. un 4.martā ALAs valdes 
sēde notika Sanfrancisko. Saistībā 
ar ALAs valdes sēdi, atzīmējot 
tuvojošos Latvijas simtgadi, Zie -
meļkalifornijā viesojās Andris 
Teikmanis, Latvijas vēstnieks ASV. 
Vēstnieks teica uzrunu plašai au -
ditorijai Stenforda universitātē, 
tikās ar jauno latviešu uzņēmēju 
grupu Sanfrancisko un piedalījās 
ALAs valdes sēdē Ziemeļka lifor-
nijas latviešu draudzes namā.

ALAs valdes sēde iesākās piekt-
dien, 3.martā ar apspriedi par 
ALAs financēm un 2017.gada 
budžetu. Budžets tiks pieņemts un 
apstiprināts ALAs 66.kon  gresā, 
kas šogad maija sākumā notiks 
Čikāgā: http://www.alausa.org/
lv/citi/alas-66-kongress-cikaga/.

Šogad labi veicies ALAs lī -
dzekļu vākšanas nozarei, ko vada 
Andris Ramāns, jo bijusi liela at -
saucība Latvijas Valsts simtga des 
svinībām ASV veltītajai lī  dzekļu 
vākšanas akcijai. Ikviens ziedo-
tājs, kuŗš būs ziedojis $300.00 
(vai vairāk) līdz 2018. gada 1. sep -
tembrim, saņems īpašu – ALAs 
izveidotu “Latvia-100” piesprau-
di un līdz ar to tiks ieskaitīts 
“simtgades atbalstītāju” klubā. 
Vairāki ALAs valdes locekļi un 
nedaudz vairāk kā 100 ziedotāju 
jau ir saņēmuši šo piespraudi, un 
akcija turpinās. ALAs Biedru no -
zares vadītājs F.Andersons ziņoja, 
ka iesākts darbs, lai atjaunotu un 
modernizētu ALAs biedru datu 
bazi. Biroja vadītājs Raits Eglītis 
demonstrēja jauno Latvian Di -
men sions numuru un ziņoja par 

biroja darbu. ALAs birojā sākusi 
strādāt Marisa Gudrā, kas, sa  dar-
bībā ar Izglītības nozari, organizēs 
ikvasaras ceļojumus uz Latviju. 
Šogad tie būs: “Hello, Latvia/
Sveika, dzimtene!” (15. – 28. jūlijs), 
“Heritage Latvia” (14. – 28. jūlijs), 
“Sveika, Latvija!” (9. – 23. jūnijs 
un 10. – 24.augusts). Vairāk par 

dome. Interesants fakts, ka 1990.
gada 4.maijā notika ALAs gads-
kārtējais kongress Sanfrancisko, 
un kongresa delegāti sekoja bal-
sojumam Latvijā ar radio un tele-
fonu starpniecību.

Sestdien, 4.martā, ALAs valde 
tika laipni uzņemta ZK latviešu 
draudzes namā Sanfrancisko ar 

plāniem 2017. gadam. Turpinā-
jumā sanākušos uzrunāja vēst-
nieks Andris Teikmanis, viņš ie -
skicēja vēstniecības plānus šim 
gadam, kā arī paredzētas valsts 
vizītes. PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis runāja par PBLA sa -
darbību ar mītņu zemēm, par 
PBLA dalību Austrālijas latviešu 

kā gas latviešu sabiedrība. Savu-
kārt Latvijas Goda konsule Zie -
meļkalifornijā Līga Hoy iepazīs-
tināja ar AABS (Amerikas bal-
tiešu studiju apvienība) konfe-
rences plāniem, kas notiks 2018.
gada maijā Stenforda universitātē. 
Sēdes turpinājumā Ziemeļka li for-
nijas latviešu biedrības (ZKLB) 
vārdā viesus sveica Taira Zold-
nere, ZKLB priekšsēde, un at  mi-
ņai no Sanfrancisko goda viesiem 
uzdāvināja Albīna Martinska māk-
slas fotografijas. Izglītības noza-
res vadītāja Andra Zommere ru -
nāja par vasaras vidusskolu plā-
niem, par to, ka Latvijas Izglītības 
ministrs Kārlis Šadurskis vēlētos 
apmeklēt Gaŗezera vasaras vidus -
skolu. Līga Ejupe turpināja iepa-
zīstināt ar Latvijas simtgadei vel-
tītajiem kultūras projektiem ASV: 
http://www.alausa.org/lv/citi/lat-
vijas-valsts-simtgades-svetki/ un 
topošo simtgadei veltīto mājas 
lapu. Toms Trautmanis, Sporta 
nozares vadītājs, stāstīja par pa -
saules latviešu sporta spēlēm, kas 
notiks 2018. gadā pirms Dziesmu 
svētkiem, Likteņdārza apkārtnē. 
“Sadarbība ar Latviju” nozare, ko 
vada Kaija Petrovska, turpina 
iesākto darbu līdzekļu vākšanā, 
kā arī plāno izveidot jaunu video, 
kas atspoguļotu SAL nozares 
darbu. Marisa Gudrā stāstīja par 
Baltimoras Dziesmu svētku aktua-
litātēm un arī par saviem plāniem, 
sākot darbu ALAs birojā.

Pēcpusdienā ALAs valde un 
vēstnieks A. Teikmanis noskatījās 
sirsnīgo “Sanfrancisko teātŗa darb-
nīcas” izrādi “Emīls un Berlīnes 
zēni” ar Ziemeļkalifornijas lat-
viešu skolas audzēkņu piedalī-
šanos, un tikās ar ZK latviešu 
sabiedrību.

ZKLB priekšsēde T Zoldnere sveic goda viesus. No kreisās: Raits Eglītis, Jānis Kukainis, Andris 
Teikmanis, Pēteris Blumbergs, Taira Zoldnere // FOTO: Raits Eglītis

ceļojumiem var uzzināt: http://
www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/
apciemot-latviju/. Pēc pus die nā 
valde pārrunāja ALAs 66.kon-
gresa Čikāgā darba kār tību. Jau -
nums šajā kongresā būs Baltā 
gal dauta svētku svinības 4. maijā, 
kad atzīmējam Latvijas Repub-
likas Neatkarības deklarācijas pa -
slu dināšanas gadadienu, ko 1990.
gada 4.maijā ar 138 balsīm pie-
ņēma Latvijas PSR Augstākā Pa -

skaisti klātu brokastu galdu, un 
vēlāk arī siltām pusdienām. Sēdē 
piedalījās ne tikai ALAs valdes 
locekļi, bet arī Ziemeļkalifornijas 
latviešu sabiedriskās dzīves aktī-
visti. Sēdi atklāja ALAs priekš sē-
dis Pēteris Blumbergs ar pateicību 
viesmīlīgajai Ziemeļkalifornijas 
latviešu sabiedrībai, atzīmēja labi 
apmeklēto vēstnieka uzrunu Sten-
fordā, iepazīstināja ar ALAs finan-
ciālajiem un organizatoriskajiem 

Kultūras dienās un Pasaules lat-
viešu ekonomikas un innovāciju 
forumu (PLEIF) Melburnā. Lai 
aktīvizētu ASV un Latvijas saim-
niecisko sadarbību, 2017. gada 
rudenī paredzēts rīkot PLEIF 
vienā no lielākajiem ASV latviešu 
centriem – Čikāgā. Šī foruma rī -
košanā iesaistītos Latvijas Ārlietu 
un Ekonomikas ministrijas, PBLA, 
ALA, Latvijas Goda konsuls Či -
kāgā Roberts Blumbergs un Či -
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Kaŗavīru atceres diena

Klīvlandes Vanagi darbojas!

16. marts kopš 1952. gada tiek 
pieminēts kā Latviešu leģiona 
kaŗavīru diena. Arī Sv. Pēters-
burgas latvieši to atzīmē ar 
svinīgu aktu un kaŗavīru godi-
nāšanu. Šogad dažādu iemeslu 
dēļ šīs svinības notika agrāk – 
4. martā. 

arī bija sagatavojis priekšla sī-
jumu par latviešu varonīgajiem 
cīnītājiem dažādos laikos. Un, 
galvenais, bija iedvesmojis 10 
bijušos kaŗavīrus stāties uz ska-
tuves kā Kanaku ansamblim, 
kas spēj nodziedāt veselu kon-
certprogrammu.

ir starp mums. Diemžēl to, kuŗi 
kā jauni puiši iestājās Latviešu 
leģionā un kuŗi vēl var dalīties 
atmiņās par šo laiku, ir palicis 
ļoti maz. Sv. Pētersburgā mums 
vēl ir Daumants Viks un Bruno 
Baumanis. Taču bez viņiem ir 
vesela virkne bijušo kaŗavīru, 

Godinātie kaŗavīri

mēģināju mus. Koncerts sākās, 
priekš nesumu sniedzējiem un 
skatī tājiem kopīgi dziedot “Lai 
kopā sanākam”. Un tad Kanaki 
varēja nodot publikas 
vērtējumam visu iestudēto. 
Plašā programma bija veidota 
no kaŗavīru dziesmām un 

ļotas latviešu dziesmas bija jā -
dzied kopā ar Kanaku ansambli.

 Kad darbs labi padarīts, tad 
laiks ieturēt maltīti. Šoreiz siltas 
pusdienas ar desiņām un skā-
biem kāpostiem bija sarūpējusi 
Anda Bērziņa, par ko viņa 
saņēma īpašu pateicība. Kā zi -

 Pēcpusdiena sākās ar mācītāja 
A. Pelda vadīto svētbrīdi un 
uzrunu, kuŗā viņš atgādināja, ka 
latvieši nekad nav bijuši uz  bru-
cēji, bet vienmēr aizstāvē juši 
savu zemi no dažādiem ienaid-
niekiem, atdevuši dzīvības par 
savu zemi un tās brīvību. Šie 
cīnītāji vienmēr jāpatur svētā 
piemiņā un jāgodā tie, kuŗi vēl 

 Tā kā šo piemiņas dienu sa  vā 
laikā ierosināja Daugavas Va -
nagu organizācija, tad sarīko-
juma vadību Sv. Pētersburgā 
pilnībā bija uzņēmies šejienes 
Daugavas Vanagu priekšnieks, 
mācītājs Aivars Pelds. Viņš ar 
neizsīkstošu enerģiju ne tikai 
vadīja pēcpusdienas norisi, bet 

kuŗi dienējuši dažādās armijās. 
Visi tika aicināti zāles priekšā, 
lai saņemtu godinājumus un 
ziedus. 

 Kanaku grupas koncerta pro-
grammu bija izvēlējies un ie -
studējis mācītājs A. Pelds. Viņš 
arī bija tas, kuŗš kopā ar pianisti 
Māru Ritumu pacietīgi un neat-
laidīgi vadīja Kanaku ansambļa 

izjustām dzies mām par Latviju. 
Lai gan vai rāku Kanaku vecums 
ir ļoti cienījams, dziedājumā to 
neva rēja manīt. Vīri dziedāja no 
vi  sas sirds un izjusti. Klāteso šie 
klausījās priekšnesumus ar lielu 
prieku un patiku. Bija iespēja 
arī pašiem izdziedāties, jo vai-
rākas plaši pazīstamas un iemī-

nāms, pie galda sarunas raisās 
vislabāk. Nu bija brīdis, kad va -
rēja pakavēties tālās atmi ņās, 
pārspriest piedzīvoto un pār-
dzīvoto. Ko pārrunāt laikam 
bija daudz, jo neviens īpaši 
nesteidzās mājup. Tas arī lie ci-
nāja par to, ka sarīkojums bija 
tiešām izdevies.

Mācītājs Aivars Pelds godina vienu no leģionāriem – Daumantu Viku

Klīvlandē tautiešiem šogad 
marts izvērsies par gada sapulču 
laiku. Šo sezonu ievadīja Klīv-
landes DV Apvienība ar savu 
gads kārtēju sanākšanu draudzes 
namā. DV apvienība pulcējās arī 
Leģiona piemiņas brīdī 16. martā 
Saulrieta (Sunset) kapos.

Klīvlandes DV gada sapulce 
no  risinājās svētdien, 5. martā. 
Pirms sapulces apvienība pieda-
lījās gājienā un dievkalpojumā, 
pieminot Oskaru Kalpaku, arī 
leģionārus. Dievkalpojumu va  dī-
ja māc. Sarma Eglīte, ērģelniece  
Līga Zemesarāja. 

DV apvienības sapulcē šogad 
piedalījās 33 dalībnieki, kas bija 
mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
Sapulci atklāja apvienības priekš-
nieks Zigurds Rīders.

Ar klusuma brīdi godināja 
Mūžībā aizgājušos biedrus: Nan-
niju Kaurāti, Alfrēdu Zvejnieku, 
Gaidu Laugi, Dr. Viktoru Straubu,  
Nonnu Saulīti un Skaidrīti Kroni. 
Šī gada sākumā Mūžībā aizgāja 
arī ģen. Vilmārs Kukainis un 
vairāki citi tautieši. 

Par sapulces vadītāju izrau dzīja 
Jāni Resni, sekretāri, par sekre-
tāri ‒  Veltu Šulcu. Amatpersonu 
ziņojumus sāka Vanadžu priekš-
niece Ilze Hāznere, viņai sekoja  
biedrziņa Jāņa Zaķa, sarīkojumu 
nozares vadītāja Jāņa Hāznera, 
aprūpes nozares vadītāja Viļņa 
Kubuliņa, teātra kopas vadītāja 
Artura Rubeņa ziņojumi. Par 
gada financēm un budžetu pār-

skatu deva Ēriks Reineks. 
Aizvadītajā,  2016. gadā apvie-

nība piedalījusies Kalpaka atce-
res dievkalpojumā 5. martā, arī 
greznojot altāri ar ziediem. Se -
kojošā DV pilnsapulcē Vanadzes 
biedrus cienāja ar mielastu. 

DV ASV 66. delegātu sapulcē 
un 62. Vanadžu salidojumā In -
dianapolē no 15. līdz 17 aprīlim 
apvienību pārstāvēja Zenta Api-
ne, Jānis un Ilze Hāzneri. 

Pavasaŗa sarīkojumā, 6. jūnijā, 
notika Jāņa Vaska viencēliena 
komēdijas “Krize rožu dārzā” iz -
rāde Artura Rubeņa režijā. Lo -
mās Baiba Apele, Zenta Apine, 
Karmena Cickovska, Ilze Hāz-
nere, Anda Prātiņa, un Ilga Ru -
bene.Dekorāciju darināja Agnārs 
Cickovskis, izrādi vadīja Ilga Ru -
bene. Šai sarīkojumā viesojās 
mūsu jaunievēlētā ASV Vanadžu 
priekšniece Līga Nutere. 

Jāņus svinējām kopā ar KLB 
Rešņu mājās Šardonā. Rudens 
bazārā, kuŗa ienākumi papildina 
darba līdzekļus, Vanagi sniedza 
tradicionālo rudens galdu, siltas 
vakariņas un izlozi. Programmu 
gādāja GVV skolnieces, kuŗas 
bija saņēmušas atbalstu no mūsu 
organizācijas, kopā ar Noru un 
Pēteri Renertiem. 

13. novembrī Lāčplēšu dienu 
un 65. Apvienības gada darba 
jubileju svinēja ar Zigurda Rīdera 
svētku runu “Brīvības cīnītāji, 
Lāčplēsis un Gunārs Astra”. Mū -
zikālo programmu sniedza Pē -

teris Briedis un Anda Prātiņš 
(vijoles),  Līga Zemesarāja (kla-
vieres).  11. novembrī kā parasti 
godinājām Lāčplēšus Sunset kap-
sētā ar Ilgas un Artura Rubeņu 
uzrunu un māc. Pauļa Barbina 
svētvārdiem.

Vanadzes piedalījās Ziemsvēt-
ku tirdziņā, sarīkoja divus kafijas 
galdus dievkalpojuma apmeklē-
tājiem baznīcā, apsveica sasli-
mušos un vientuļos cilvēkus svēt-
kos. Turpināts atbalsts audžuģi-
menēm Latvijā. 

Aprūpei 2016. gadā ieņemts 
$5,801.19, izdots $ $5,598.99. Bi -
lance uz 1. janvāri ‒ $4,133.20. Ap -
mēram puse no akcijas ienā ku-
miem tika nosūtīti DV ASV sa -
dalei. Finanču pārskatu snie dza 
Ēriks Reineks. Labs gads! Bi  lancē 
$87,443.98, budžets ‒ $11,000., 
atlikums ‒ $2,800. Sa  dale kā ie -
priekšējā gadā ‒ leģio nāriem 
$2,000 un daudzbērnu ģimenēm 
$2,000. 2016. gada bu  džetu, ko 
sagatavojis E. Reineks,  pieņēma 
vienbalsīgi $11,000 ap  mērā. 

Teātŗa kopas vadītājs rež. A. 
Ru  benis pieminēja, ka mūsu,  
Klīv  landes DV teātŗa kopa ir  
visvecākā un joprojām dzīvā, arī 
nākotnē kaut ko spēlēs. Paldies 
skatītājiem un Jānim Vaskam par 
komēdiju “Krize rožu dārzā”! 
Viņš atgādināja, ka Klīvlandes 
grāmata Mūsu mājas un pat vē-
rums tagad atrodama arī tīmeklī.

Revīzijas komisijas priekšsēdis 
Gvīdo Kubuliņš ziņoja, ka visi 

apvienības norēķini ir kārtībā,  
un paldies darbiniekiem par pa -
veikto. Apvienības priekšnieks Zi -
gurds Rīders sacīja, ka beidzies 
sekmīgs darba cēliens un patei-
cība visai apvienības valdei un 
sevišķi Vanadzēm par lielo darbu!  
Pārskati ir vajadzīgi, lai konsta-
tētu,  kas veicas, un tas jāturpina 
un kas neveicas –  tas jāmaina.

Šogad DV ASV delegātu sa -
pulce notiks Klīvlandē no 7. līdz 
9. aprīlim. Ilze Hāznere ir uzņē-
musies rīcības komitejas priekš-
sēdes pienākumus. Komitejā vēl 
darbojas Zenta Apine, Līga Ze -
mesarāja, Ēriks Reineks, Vilnis 
Kubuliņš un Jānis Hāzners. DV 
ASV 67. delegātu sapulces dele-
gātus izraudzīs valdes sēdē.

Apvienības amatpersonu vēlē-
ša   nas vadīja Jānis Zaķis un ieteica 
Egīlu Apeli pievienoties, jo Gu -
nārs Raņķis nekandidē. Aklamā-
cijas kārtībā pārvēlēja visus, ie -
skaitot Egīlu Apeli. Apvienības 
valdē tagad darbosies: Zigurds 
Rīders ‒ priekšnieks, Velta Šulca  
‒ sekretāre, Laimonis Krūmiņš – 
kasieris, Jānis Hāzners – sarīko-
jumu nozare, Vilnis Kubuliņš ‒ 
aprūpes nozare, Ēriks un Zigurds 
Reineks ‒ finanču nozare, J. Zaķis 
‒ biedrzinis, P. Noviks un E. 
Apelis saimniecības nozarē. Re  vī-
  zijas komisijā – Gvīdo Kubuliņš, 
Kristīna Kubuliņa un Jānis Re  s-
nis. Vanadžu valdē: Ilze Hāznere  
–  priekšniece, Baiba Apele ‒ viet-
niece, Velta Šulca ‒ sekretāre, 

Līga Zemesarāja – kasiere, Ilga 
Rubene – sarīkojumi, un saim-
nieces – Zane Āboliņa, Zenta 
Apine, Vaira Kubuliņa, Astrīda 
Rīders, Ingrīda un Vita Reinekas, 
Guna Wilkolak un Irma Zaķe. 
Sapulci slēdza plkst. 13:45,  seko-
ja vanadžu sarūpētā maltīte un 
atspirdzinājumi.

Apvienībā ir 176 biedri, 86 
Vanagi, 90 Vanadzes. Iestājušies 
no jauna četri (Ilona Ķīse, Daina 
Lesheim, Roberts Folcers (Folzer) 
un Kārlis Apelis. Klīvlandes ap -
vienībā palikuši tikai trīs bijušie 
leģionāri – Jānis Vaskis, Uldis 
Kronītis, Arturs Grava. Pārejie ir 
visi bijušo leģionāru vai aizsar -
gu dēli, meitas, mazmeitas vai 
mazdēli.

Pārrunās kāds atkal ieminējās 
par jaunu biedru iesaistīšanu. 
Savulaik, kad DV darbā ienāca 
Vanadzes un tā laika jaunieši, 
radās Mūža biedri. Vairums ir 
Mūža biedri, kuŗi savulaik, ie -
maksājot $100, veicināja apvie-
nības darbu. Kopš tā laika ap -
vienības sarakstos atrodami le -
ģio nāru maz-maz-mazbērni, Klīv-
landes sabiedrībā vispār tikai re -
tais nav DV. Un vēl,  runājot par 
jaunās paaudzes iesaisti: pašrei-
zējā apvienības valdē jau dēli un 
mazdēli, vai meitas un mazmei-
tas, ar ilgu pieredzi organizācijas 
darbībā. Liekas, šī temata cilā-
šana ir tikai lieka runāšana. 
Gados paši jaunākie ir patālu, lai 
sāktu sabiedriskā darba gaitas.
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Somu žurnālists un rakstnieks Juka Rislaki intervijā žurnālam 
Sestdiena stāsta par  aizraušanos ar latviešu mākslinieka Alberta 
Kronenberga daiļradi. Apgāds Neputns izdevis Rislaki grāmatu 
Vilki, velni un vīri. Intervijā liela vieta atvēlēta arī Rislaki pār-
dom ām par savu dzimteni Somiju un Jūrmalu, kur viņš dzīvo. 
Mūsu lasītājiem sniedzam dažas Jukas Rislaki atziņas par noti-
kumiem jaunāko laiku vēsturē.

1939. gadā Somijas un Baltijas militārā si  - 
t uā cija bija atšķirīga. Somiem bija lielāka 

armija, labāka ģeografiskā situācija. Taču 
Baltijas valstīm trūka koordinācijas. Pēc 
Rislaki domām, ja latvieši, igauņi un lie-
tuvieši būtu turējušies kopā, viņi varētu 
būt tikpat spēcīgi kā somi. Staļins neie ņē-

ma visu Somiju tāpēc, ka somi cīnījās pretī 
un Baltija un Viduseiropa Staļinam bija sva-

rīgāka.   
 Tagad somiem ir dažādi uzskati par iestāšanos NATO. Varbūt 

bail, ka vajadzēs kaŗot kaut kur tālumā Amerikas karos. Daļēji tā 
ir vēsturiskā pieredze, ka neviens mums tik un tā nepalīdzēs, ka 
jāpaļaujas vien uz saviem spēkiem.  Daudzi domā, ka iestāšanās 
NATO pasliktinās attiecības ar Krieviju. Somijai ir stipra armija, 
lielas rezerves, stipri gaisa spēki un artilerija, cilvēki domā, ka 
viņiem nekas nedraud. Rislaki saka, ka nesaprot to, ka kaŗa ga  dī-
jumā liela daļa latviešu taisās bēgt uz ārzemēm. Pilsoņa pienā-
kums ir aizstāvēt dzimteni. 

Jautāts par zaudēto Karēliju, Rislaki saka, ka daži radikāļi vēl 
domā, ka kādreiz to varētu dabūt atpakaļ. Tas nav iespējams, 
Krie vija to neatdos, un Somijas valdība vairākas reizes ir teikusi, 
ka tai nav territoriālu pretenziju. To situāciju nevar mainīt, un tas 
arī nozīmētu, ka Somijā būtu liela krievu minoritāte. Turklāt 
Karēlijā vajadzētu tik daudz būvēt un remontēt, ka tas Somijai 
ekonomiski būtu ļoti grūti. Krievu minoritāte Somijā ir mierīga, 
bet pastāv bailes, ka Putins zināmās situācijās var viņus izman  t-
ot. Kopumā Somijas un Krievijas attiecības ir samērā labas, bet 
Krievijas presē, arī oficiālajā,  ir propagandas kampaņa, drusku 
līdzīga kā pret Latviju, tikai ne tik agresīva – ka mēs esam ruso-
fobi, ka krieviem Somijā ir grūti, ka somi ņem nost bērnus krie-
vu ģimenēm un liek bērnunamos. Bet taisnība ir, ka Krievijā 
ņēma nost bērnus somu ģimenēm Staļina laikā.     

Runājot par Jūrmalu, Rislaki atzīst, ka daudzreiz tur jūtas kā 
Krievijā, it īpaši pilsētas centrā un plūdmalē. Laika gaitā daudz 
kas Jūrmalā mainījies, taču ne vienmēr labā virzienā. Ļoti daudz 
būvē Jūrmalas noskaņai neatbilstošas mājas, kuŗu liela daļa, iz -
skatās, stāv tukšas. Ir tādas ielas, kuŗās ziemā ir pilnīgs tukšums. 
Jūrmalas kultūrpolītika gan kļuvusi labāka. Jaunā viļņa vairs nav. 
Dzintaru koncertzālē ir ļoti interesanta programma. 

Juka Rislaki par 
Somiju un Jūrmalu

Okupācijas mūzeja pārbūve 
jāpabeidz līdz 

Latvijas simtgadei
Valdības koalicija meklēs risinā-

jumu, lai Okupācijas mūzeja pār-
būvi un represēto piemiņas vietas 
izveidošanu pabeigtu kā plānots 
2018. gadā, kad tiks svinēta Lat-
vijas simtgade.

To pēc koalīcijas sadarbības pa -
domes sēdes žurnālistiem sacīja 
nacionālās apvienības Visu Latvi-
jai!/Tēvzemei un brīvībai/LNNK 
val des loceklis Imants Parādnieks 
un partijas Vienotība priekšsēža 
viet nieks Edvards Smiltēns. Lai 
pār runātu šo jautājumu, uz nāka-
mo koalicijas sēdi tiks aicināts vi -
des aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrs Kaspars Gerhards 
(VL/TB/LNNK). Smiltēns skaid-
ro ja, ka Vienotība šo jautājumu iz  -
skatīšanai koalīcijā pieteica pēc 
sarunām ar represētajiem.

***
Mežaparka Lielajai estrādei 

nosaka nacionālo 
interešu objekta statusu 

7. martā valdība Mežaparka Lie-
lās estrādes territorijai Ostas pro-
spe ktā 11, Rīgā, noteica nacionālo 
interešu objekta statusu.

Kultūras ministrija (KM) ie  ro-
sināja nacionālo interešu objekta 
statusu estrādes territorijai, lai va -
rētu laikus sagatavot nepiecieša mo 
infrastruktūru 26. Vispārējo 
latviešu dziesmu un 16. Deju svēt-
ku norisei 2018. gadā, kā arī no -
drošinātu estrādes būvniecības 
darbus noteiktajos termiņos. Pro-
jekta mērķis ir nostiprināt estrādes 
tiesisko statusu. Pēc KM sniegtās 
informācijas, Mežaparka Lielā est-
rā de būvēta 1955. gadā, un tā laika 
gaitā kļuvusi par nacionālās kul-
tūras vērtības un par Apvienoto 
Nāciju Izglītības, zinātnes un kul-
tūras organizācijas (UNESCO) 
Cilvēces mutvārdu un nemateriālā 
kultūras mantojuma meistardarbu 
atzītās Dziesmu un deju svētku 
tradicijas spilgtāko koncertu no -
rises vietu. Ievērojot estrādes funk-
ciju, tā uzskatāma par nozī mīgu 
nacionālās kultūras objektu visas 
valsts mērogā.

***
Latvijas gredzens 

divu gadu laikā sola parādīt 
katra novada bagātības

Viens no vērienīgākajiem Lat vi-
jas valsts simtgades projektiem Lat-
vijas gredzens divu gadu laikā visā 
Latvijā radīs unikālu mijie dar bī-
bu, iepazīstinot tautiešus citu ar 
citu, aģentūru LETA informēja 
Latvijas Radio koŗa sabiedrisko at -
  tiecību speciāliste Anete Šķēle. 
Latvijas Radio koŗa māksliniecis-
kā vadītāja un diriģenta Sigvarda 
Kļavas ideja četros konceptuāli 
atšķirīgos gredzenos, mūzikālos 
kopumos izcels un parādīs katra 
Latvijas novada īpatnības, bagā tī-
bas un enerģiju caur nācijai dār-
gāko – vietējo cilvēku skatpunktu, 
sola koncertu rīkotāji. “Latgales 

unikālais kultūras mantojums ar 
tās tradicionālo mūzicēšanu, Kur-
zemes jūras spēka caurstrāvošanās 
cilvēku ikdienībā, Vidzemes na -
cio nālā stīga un simboliskā patrio-
tisma telpa un Zemgale kā ap -
vāršņa plašums, kuŗā satiekas dvē-
seļu upītes,” koncertu ieceres iezī-
mēja Šķēle. Viņa informēja, ka 
ideja reālizēsies 16 koncertuzve-
dumos, kas cikliski tiks izrādīti 
čet rās Latvijas koncertzālēs – Lat-
gales vēstniecībā Gors, koncertzālē 
Cēsis, Jelgavas Kultūras namā un 
Liepājas koncertzālē Lielais dzin-
tars. Piedaloties Latvijas Radio ko -
r im, katra novada gredzenu veidos 
cita mākslinieciskā un ra  došā 
komanda – Inese Mičule, Rei nis 
Suchanovs, Roberts Rubīns, Māris 
Sirmais, Inese Zandere, Katrīna 
Neiburga, Guna Kalnača, Jānis 
Mit rēvics, Valsts akadēmiskais 
ko ris Latvija, Latvijas Radio big-
bends, Liepājas Simfoniskais or -
ķestris un citi. Latgales gredzena 
koncertizrāde “Rakstiem un ska-
ņai” pirmo reizi izskanēs šī gada 
aprīlī, “Kurzemes gredzena” liel-
koncerts “Pūt, vējiņi!” norisināsies 
novembrī, “Vidzemes gredzena” 
mūzikālā izrāde “Kalns uz augšu 
ies” notiks 2018. gada aprīlī, savu-
kārt “Zemgales gredzena” kino 
koncerts “Vēstures palos” pirmiz-
rādi piedzīvos 2018. gada oktobrī.

***
Izstāde “Reformācijas brāzmas. 

Luters 1517”
Martina Lutera 1517. gadā Vi -

ten bergā publiskotās 95 tezes un 
to aizsāktā reformācija pārveidoja 
Eiropu. Luteriskais spēcīgi ietek-
mēja arī Livonijas (šodienas Lat-
vijas un Igaunijas) kultūru, veici -
n ot latviešu un igauņu rakstu 
valo du un tekstu kultūru rašanos 
pir majās reformācijas desmitgadēs 
un ietekmējot turpmāko attīstību 
vairāku gadsimtu gaŗumā. Atce-
ro ties 500 gadus kopš reformācijas 
sākuma un apcerot agrīnā luteris-
ma ietekmi uz latviešu valodu un 
kultūru, Latvijas Nacionālā biblio-
tēka (LNB) sadarbībā ar Strasbū-
ras Nacionālās un Universitātes 
biblio tēku (BNU) un Virtembergas 
Zemes bibliotēku Štutgartē rīko 
izstādi “Reformācijas brāzmas. 
Luters 1517”. Izstādē būs redzami 
mākslas objekti – katoļu baznīcas 
kulta priekšmeti un svēto statujas, 
kā arī grāmatas. LNB mākslas 
priekšmetus deponēs no Latvijas 
mūzeju kollekcijām – Rundāles 
pils mūzeja un Latvijas Nacionālā 
Vēstures mūzeja. Izstādes kodolu 
veidos grāmatas no LNB, BNU, 
Virtenbergas Zemes bibliotēkas, 
Latvijas Universitātes Akadē mis-
kās bibliotēkas, kā arī, iespējams, 
no Dānijas Karaliskās bibliotēkas 
un Upsalas universitātes bibliotē-
kas kollekcijām.

***
Latvijā ierodas NATO spēku 

virspavēlnieks Eiropā
15. martā oficiālā vizītē Latvijā 

bija ieradies ASV Eiropas spēku 
virspavēlnieks, NATO spēku virs-
pavēlnieks Eiropā ģenerālis Kēr-
tiss M. Skaparoti, lai pārrunātu 
reģionālās drošības situāciju.

Vizītes laikā Skaparoti tikās ar 
aizsardzības ministru Raimondu 
Bergmani (ZZS) un Nacionālo 
bru ņoto spēku komandieri ģene-
rālmajoru Leonīdu Kalniņu, lai 
pārrunātu reģionālās drošības 
situāciju, Latvijas un ASV līdz ši-
nējo un turpmāko divpusējo sa -
darbību aizsardzības jomā, tai 
skaitā ASV klātbūtni Latvijā. Ģe -
nerālis Skaparoti  apmeklēja Āda-
žu bazi, kur tikās ar ASV kaŗa vī -
r iem, kuŗi operācijā Atlantic Resol-
ve dienesta pienākumus patlaban 
pilda Latvijā.

***
Latvijas vēstnieks 

Andris Teikmanis uzstājas 
ASV Senāta komitejā

7. martā Vašingtonā Latvijas ār  -
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
Amerikas Savienotajās Valstīs An -
dris Teikmanis teica uzrunu un 
atbildēja uz senatoru jautājumiem 
ASV Senāta Apropriāciju komi-
tejas Valsts (departamenta), ār -
valstu operāciju un saistīto pro-
grammu apakškomitejas (U.S. 
Senate Committee on Appropria-
tions’ Subcommittee on State, 
Foreign Operations, and Related 
Programs) noklausīšanās sēdē.

Senāta diskusijās, kas tika veltī-
tas Eiropas un Krievijas tematikai, 
vēstnieks piedalījās kopā ar pārējo 
Baltijas valstu, Polijas un Gruzijas 
vēstniekiem, kā arī Ukrainas ār -
lietu ministru. Senāta noklausī ša-
nās tika ierosināta pēc apakš ko-
mitejas priekšsēža senātora Lind-
seja Greiema un līdzpriekšsēža 
Pa  trika Lihī  iniciātīvas. 2016. gada 
28. decembrī senātors Lindsijs 
Greiems kopā ar ASV Republikā-
ņu partijas senātoru Džonu Ma  - 
k einu un Demokratu partijas 
senā tori Eimiju Klobučāru bija ie  -
radušies vizītē Latvijā, kuŗas ie -
tvaros tikās ar Latvijas augstajām 
amatpersonām. Noklausīšanās ti -
ka pārraidīta tiešraidē C-SPAN 3 
kanālī. 

***
Latvijas un Ķīnas Ārlietu mi -

nistriju polītiskās konsultācijas

9. un 10. martā Pekinā Ārlietu 
ministrijas valsts sekretārs Andrejs 
Pildegovičs polītisko konsultāciju 
laikā ar Ķīnas ārlietu viceministri 
Vanu Čao  atzinīgi novērtēja aktī-
vo vizīšu apmaiņu, tostarp gai dā-
mo Ķīnas parlamenta spīkera 
Džana Dedzjana vizīti Latvijā, kā 
arī Latvijas satiksmes, izglītības un 
zinātnes, un kultūras ministru 
plā notās vizītes Ķīnā, kuŗu laikā 

plānots parakstīt starpvaldību lī -
gumus par sadarbību zinātnes un 
technoloģiju jomā, izglītības jomā 
un kultūras jomā.

Sarunās īpaša uzmanība tika 
veltīta divpusējo attiecību jautā-
jum iem transporta un loģistikas, 
investīciju, tirdzniecības, tūrisma, 
izglītības, zinātnes un kultūras 
jomās. Valsts sekretārs informēja 
Ķīnas partneri par plāniem drī-
zumā nosūtīt jau otro konteiner-
vilcienu no Ķīnas uz Latviju un 
iz  teica ieinteresētību panākt, lai 
šāda kravu plūsma kļūtu rēgulāra. 
Pildegovičs pauda gatavību sadar-
bībai ar Ķīnu, īstenojot “Joslas un 
ceļa” iniciātīvu, aicināja Ķīnas pusi 
investēt Latvijā, kā arī kopīgi strā  -
d āt, lai izveidotu tiešo avioreisu un 
veicinātu Ķīnas tūristu piesaisti 
Latvijai. Viceministre Vans Čao 
savukārt akcentēja Ķīnas intereses 
par investīcijām mūsu valsts in -
frastruktūras projektos, kā arī par 
preču, it īpaši pārtikas produktu, 
importu no Latvijas. Puses ap  mai-
nījās viedokļiem par aktuā lā-
kajiem Eiropas Savienības dienas-
kārtības, reģionālās un drošības 
polītikas jautājumiem, tostarp stā-
vokli Tuvajos Austrumos un Ko -

rejas pussalā, Krimas jautājumu, 
Eiropas Savienības un Ķīnas dia-
logu cilvēktiesību jautājumos un 
citām aktuālitātēm.

***
No Ķīnas uz Latviju izbrauks 

otrs kravas vilciens

18. martā no Ķīnas uz Latviju 
dosies otrs kravas vilciens, kas 
šoreiz galamērķi sasniegs  nevis 12 
dienās kā pirmais vilciens, bet 10 
dienās, intervijā LTV raidījumam 
Rīta Panorāma sacīja satiksmes 
mi   nistrs Uldis Augulis (Zaļo un 
Zem nieku savienība). Augulis pa -
skaidroja, ka, ierodoties ostā, vil-
cienā esošās elektronikas preces 
pārkraus uz kuģa, kas dosies uz 
Hamburgu.
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izlemt, kuŗos datumos un laikos 
konkrētajā mēnesī startēt. Ko -
man du katrā kārtā veido divi līdz 
četri cilvēki no iepriekš pieteiktās 
komandas, bet katrā 5x5 km kva d-
rātā jāreģistrē pēc iespējas vairāk 
tur ligzdojošo putnu sugu, kā arī 
jāveic vismaz divas putnu uzskai-
tes kilometra gaŗumā. Reģistrēt 
koman du sacensībām iespējams 
līdz 31. martam. Piesakoties jā -
norāda komandas nosaukums, 
dalībnieku vārdi un uzvārdi, kon-
taktinformācija un vēlamā sacen-
sību territorija.

***
Redzēsim un dzirdēsim 

Eirovīzijas uzvarētāju Ruslanu
Rīgā 25. martā Eirovīzijas da -

lībnieku koncertā Eurovision 
PreParty Riga 2017 uzstāsies Ei  ro-
vīzijas dziesmu konkursa kād rei-
zējā uzvarētāja Ruslana.

Dziedātāja izpildīs savu “Eiro-
vīzijas” uzvaretājdziesmu Wild 
Dances, kā arī citus skaņdarbus. 
Rīgā Ruslanai paredzētas arī vai-
rākas tikšanās, tajā skaitā ar Eiro-
vīzijas fanu kluba biedriem.  Rus-
lana uzvarēja “Eirovīzijā” 2004. 
ga  dā. Sarīkojumā uzstāsies arī 
2016. gada Latvijas pārstāvis “Ei -
rovīzijā” Justs, kā arī šī gada pār-
stāvji grupa “Triānas parks”, un 
citu valstu konkursanti. Koncertu 
vadīs dziedātājs, televīzijas perso-
nība un 2007. un 2008. gada Lat-
vijas pārstāvis “Eirovīzijā” Roberto 
Meloni. Koncerts Eurovision Pre-
Party Riga 2017 notiks koncertzālē 
Crystal Club. Eurovision PreParty 
Riga ir starptautisks sarīkojums, 
kuŗš kopš 2014. gada tiek orga-
nizēts Rīgā. Sarīkojuma  galvenā 
ideja ir iepazīstināt Latvijas un 
starptautisko publiku ar “Eiro vī-
zijas” dziesmu konkursa dalīb-
niekiem un dziesmām.

***
Igora Bobrova 

fotoizstāde Saskarsme
Liepājniekiem marts ir īpašs 

mēnesis – 18. martā pilsēta svin 
dzimšanas dienu. Fotografs Igors 
Bobrovs sarūpējis dzimtajai pil-
sētai un visiem tās iedzīvotājiem 
ļoti aizkustinošu, skaistu un iz  glī-
tojošu dāvanu. Pilsētas Centrālā 
zinātniskā bibliotēka līdz marta 
beigām atvēlējusi savus skatlogus 
fotoizstādei “Saskarsme” – 23 liel-
formāta fotografijām, kuŗās ap -
vienots “toreiz” un “tagad”, senās 
un mūsdienu Liepājas skati.

Pilsētas ir kā cilvēki – dzīvo, aug, 
mainās. Lūk, arī Liepāja pirms 
simt gadiem bija citāda, īpaši spē-
cīgi tās veidolu ietekmēja Otrais 
pasaules kaŗš. Kas tagad atceras, 
ka pilsētas centrs un Tirdzniecības 
kanāļa kanāļmala bija pilnīgi 
aizbūvēta? Ja nu vienīgi vēsturnie-
ki. Šīs kolāžas Igoru Bobrovu aiz-
ķer visspēcīgāk – saproti, cik daudz 
pilsēta ir zaudējusi... Uz citām ska-
ties un jūties burtiski aizkustināts 
– cik, izrādās, smiek līgi bija pirmie 
tramvaji! 23 kadri, 23 vēstījumi no 

***
Lietuva svin Neatkarības 

atjaunošanas dienu
11. martā Lietuva svinēja Neat ka-

rības atjaunošanas dienu 27. ga d s-
kārtu, kopš toreizējā Lietuvas 
Augstākā Padome jeb Atjaunotais 
Seims pieņēma aktu par valstis -
kās neatkarības atjaunošanu. “Lie-
tuvas Republikas Augstākā Pa  do-
me, pauzdama tautas gribu, no -
lemj un svinīgi pasludina, ka tiek 
atjaunota 1940. gadā svešu spēku 
apturētā Lietuvas valsts suverēno 
pilnvaru izpilde un no šā brīža 
Lie tuva atkal ir neatkarīga valsts,” 
teikts aktā “Par neatkarīgas Lie-
tuvas valsts atjaunošanu”, kas tika 
pieņemts vēlā 1990. gada 11. mar-
ta vakarā. Par šo aktu toreiz bal-
soja 124 deputāti, bet vēl seši par-
lamenta locekļi no balsošanas 
atturējās.

Lietuva svin Neatkarības atjau-
nošanas dienu 

Svētku sarīkojumi Viļņā sākās 
ar ziedu nolikšanu pie pieminekļa 
“Vēsts” Neatkarības laukumā ie -
pretī Seima ēkai. Plkst.10 Lietuvas 
parlaments pulcējās uz svinīgu 
sēdi vēsturiskajā 11. marta zālē. 
Pusdienlaikā Neatkarības lauku-
mā tika svinīgi uzvilkti triju Bal-
tijas valstu karogi. Pēc ceremon i jas 
sākās gājiens “Mūsu brīvība”, kuŗa 
priekšgalā soļoja Lietuvas ar  mijas 
Goda sardzes rotas un Lie tuvas 
Bruņoto spēku orķestris. Gājienā, 
kas pa Ģedimina prospektu 
virzījās uz Katedrāles laukumu, 
tika nests milzīgs, 400 m gaŗš 
Lietuvas karogs (attēlā).

***
Arī Lietuva izvēlējusies savu 

Eirovīzijas pārstāvi
11. marta vakarā Lietuvā beidzās 

Eirovīzijas starptautiskā konkursa 
nacionālā atlase, kuŗā triumfēja 
grupa Fusedmarc. 

Finālā tikās septiņi labākie iz -
pildītāji, kuŗi bija izvēlēti gaŗā un 
rūpīgā procesā – “Eirovīzijas” na -
cionālā atlase sākās jau 7. janvārī. 
Lietuvas atlasē šogad spēkus iz -
mēģināja arī latviešu dziedātāja 
Samanta Tīna, bet viņai neizdevās 
pārvarēt pirmo kārtu.

***
Latvijā sacensībās vāks datus 

Eiropas putnu atlantam
2017. gads ir beidzamais, kuŗā 

var ievākt datus Eiropas ligzdojo-
šo putnu atlantam, tādēļ otro gadu 
pēc kārtas Latvijā tiks rīkotas sa -
censības, lai ievāktu datus atlan t-
am. Sacensības notiks trīs kārtās – 
aprīlī, maijā un jūnijā. Komandām 
būs 48 stundas, un tās pašas varēs 

Vēlāk no Ķīnas uz Latviju brauks 
vēl viens – jau trešais – sastāvs. To -
mēr tā atiešanas datums vēl nav 
zināms. Augulis apstiprināja arī 
iepriekš izskanējušo informāciju, 
ka šogad Latvijā ieradīsies pirmais 
kravas vilciens no Indijas. Tāpat 
norit darbs, lai Latvijā ierastos 
transita kravas no Azerbaidžānas. 
Iepriekš  tika ziņots, ka 2016. gada 
novembrī Rīgā svinīgi tika sa -
gaidīts Latvijas un Ķīnas organi-
zētais testa vilciens. Turklāt Rīgā 
notiekošajā samitā 16+1 Ķīnas 
pārstāvji pauda, ka ir ieinteresēti 
sadarboties ar Latviju, radot lo -
ģistikas centrus ostās, līdzdar bo-
joties Rail Baltica celtniecībā, kā 
arī sadarbojoties tūrismā.

***
Vēstniece Alda Vanaga Brazīlijā 

8. martā vizītes laikā Brazīlijā 
notika Latvijas nerezidējošās vēst-
nieces Aldas Vanagas tikšanās ar 
šīs valsts Ārlietu ministrijas Eir o-
pas departamenta direktoru Kar-
losu Peresu. Tikšanās laikā abas 
puses vienojās uzturēt rēgulāru 
po  lītisko dialogu, gan veicinot div-
pusējo attiecību attīstību, gan at -
balstot aktīvu Eiropas Savienības 
un Latīņamerikas un Karību jūras 
reģiona kopienas valstu sadarbī-
bu. Tāpat amatpersonas apmainī-
jās viedokļiem par marta beigās 
plānoto pirmo sarunu kārtu par 
ES-Dienvidu kopējā tirgus valstu 
(Mercosur) asociācijas nolīgumu, 
kā arī par gatavošanos gaidāmajai 
abu reģionu valstu un valdību 
vadītāju galotņu apspriedei (sami-
tam) Salvadorā oktobrī. Abpusēji 
tika pausts atbalsts uzņēmēj dar bī-
bas veicināšanai un attiecību pa -
dziļināšanai izglītības un kultūras 
jomās. Vēstniece A. Vanaga patei-
cās par labo un rēgulāro sadarbību, 
kas izveidojusies ar Brazīlijas vēst-
niecību Stokholmā, kā arī uz  svēra 
četru Latvijas goda konsulātu – 
Braziljā, Nova Odesā, Natalā un 
Kurtibā – nozīmi Latvijas interešu 
pārstāvībā Brazīlijā.

No labās puses: Latvijas goda 
konsule Braziljā Patrīcija Viana, 
Eiropas departamenta direktors 
Karluss Periss, vēstniece Alda 
Vanaga, Baltijas valstu referents 
Igors Abdula de Sausa.

Neatņemama abu valstu div-
pusējo attiecību sastāvdaļa ir Bra-
zīlijas latviešu kopiena, kā arī at -
balsts latviešu kultūras centra 
darbībai Nova Odesā un Ižuī. Lai 
to īstenotu, vēstniece tikās gan ar 
vietējo pašvaldību pārstāvjiem, 
gan ar Latviešu kultūras centra 
Ižuī prezidentu un latviešiem No -
va Odesā. Gatavojoties Latvijas 
simtgades svinībām 2018. gadā, 
tiem domāts par atbalstu gan 
kopienas dalībai svinībās Latvijā, 
gan organizējot svinīgos sarīko-
jumus Brazīlijā.

pagātnes, kas sa  plūduši ar tagadni. 
Zināmi, ne  zināmi, ar grūtībām 
atpazīstami kadri. Katrā no tiem 
daļiņa pilsētas dvēseles.

***
Jauns tīmekļa kanālis 

latviešiem ārzemēs

Latvijas Televīzija  sākusi raidīt 
jaunu tīmekļa televīzijas kanālu 
latviešiem ārzemēs – VISIEMLTV.
LV, kuŗā bez ierobežojumiem re -
dzams plašs LTV raidījumu klāsts 
no LTV1 un LTV7 programmu 
pie dāvājuma. Domājot par Lat-

vijas simtgadi, LTV valdes locek-
lis satura attīstības jautājumos Ser-
gejs Ņesterovs akcentē: “LTV 
mērķis ir uzrunāt visus Latvijai 
piederīgos neatkarīgi no viņu 
atrašanās vietas, stiprinot vienotu 
kultūrvēsturisko telpu. Latvijas 
simtgades svinību laikā šis uzde-
vums ir īpaši aktuāls, tāpēc jaunais 
tīmekļa televīzijas kanālis visiem-
ltv.lv piedāvās LTV skatītājiem 
ārzemēs sekot līdzi daudzvei dī ga-
jam Latvijas simtgades notikumu 
klāstam sev ērtā vietā un laikā un 
iejusties kopīgajā svinību gai-
sotnē.”

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

LIETUVA. Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis tikās ar Lie-
tuvas ekonomikas ministru Mindaugu Sinkeviču, kuŗš sniedza aktu ā -l-
āko informāciju par jauno valdības programmas rīcības plānu, Eiro-
pas Komisijas t.s. “valsts ziņojumu” par Lietuvu un Lietuvas iestāšanos 
OECD. Semanis tikšanās sākumā uzsvēra, ka “Latvijas un Lietuvas sa -
darbība ekonomikā ir cieša un izpaužas dažādos veidos. Notiek rēgulārs 
polītiskais un ekspertu dialogs dažādās jomās. Statistikas dati par sav-
starpējo tirdzniecību, investīcijām un tūristu plūsmu ir iespaidīgi. Da -
žā di Latvijas uzņēmumi Lietuvā saņem atzinības balvas. Tiek apspries-
tas arī iespējas kopīgi risināt galvenās ekonomiskās problēmas, kas 
Latvijā un Lietuvā ir līdzīgas”. Tikšanās laikā tika pārrunāta arī Latvijas 
un Lietuvas labā sadarbība ekonomikā, tai skaitā tirdzniecības un in -
vestīciju jomās.

VĀCIJA. Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma piedalījās zem ko-
pības ministra Jāņa Dūklava vizītē Minhenē, kuŗas ietvaros ministrs 
tikās ar Bavārijas premjēra vietnieci un ekonomikas valsts ministri Ilzi 
Aigneri  un Bavārijas zemkopības valsts ministru Helmutu Brunneru, 
kā arī atklāja Baltijas valstu Ekonomikas forumu Minchenē. • Latvijas 
vēstniece Vācijā Elita Kuzma Berlīnē tikās ar Saksijas federālās zemes 
ministru prezidentu Staņislavu Tillihu, lai pārrunātu Eiropas Savienības 
(ES) un divpusējās sadarbības jautājumus.

Vēstniece tikās ar ministru prezidentu Saksijas federālās zemes 
pārstāvniecībā Berlīnē, kur tika pārrunāta ES Kopējā lauksaimniecības 
polītika (KLP) pēc 2020. gada un iespējas turpināt attīstīt sadarbību 
lauksaimniecības jomā, kur Latvijai un Saksijai jau pastāv ciešas ekono-
miskās saites daudzu gadu gaŗumā. Tāpat puses pārrunāja investīciju 
piesaistes iespējas. Saksijas uzņēmums un AS “Valmieras stikla šķiedra” 
akcionārs Glasseiden GmbH Oschatz ir viens no nozīmīgākajiem vācu 
investoriem Latvijā. Veiksmīgi piesaistot investīcijas, uzņēmums nesen 
atklājis ražotni arī ASV. Vēstniece informēja Ministru prezidentu par 
gaidāmo Latvijas Simtgadi un ar to saistītajiem sarīkojumiem, kā arī par 
starptautisko ekonomikas forumu “Ražots Vidzemē”, aicinot sekot līdzi 
un piedalīties.

NĪDERLANDE. Latvijas Republikas vēstniecība Nīderlandē 
sadarbībā ar Hāgas Starptautisko tiesību klubu (Le Club de Droit Inter-
na tional) organizēja diskusijas Hāgā rezidējošajiem starptautisko in -
stitūciju un vēstniecību pārstāvjiem. Lekciju par temu – “Jauni draudi 
demokratijai – polītiskie un tiesiskie izaicinājumi ES un dalībvalstīm” 
(New Threats for Democracy – Political and Legal Challenges for the EU 
and Member States) sniedza Eiropas Savienības tiesas (CJEU) tiesnesis 
Egils Levits. Sarīkojumā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvības Nī -
derlandē vadītājs, vēstnieki, diplomāti, Hāgā rezidējošo institūciju pār-
stāvji, tieslietu pētnieki un eksperti. Sarīkojumu atklāja Latvijas vēstnie-
ce Nīderlandē Ilze Rūse, uzrunājot klātesošos par ciešas sadarbības 
nepieciešamību ES dalībvalstu un ES institūciju starpā, rodot risināju-
mus iepretim šībrīža polītiskajiem un tiesiskajiem izaicinājumiem.

ČECHIJA. Prāgā 11. starptautiskā prettotalitārisma festivāla Mene 
Tekel Latvijai veltītā vakarā kino PonRepo tika rādīta Viestura Kairiša 
filma “Melānijas chronika”. Tas bija šīs Latvijas-Somijas-Čechijas kop-
ražojuma filmas pirmais demonstrējums Prāgā festivāla daudzajiem 
dalībniekiem un diplomātiskā korpusa pārstāvjiem. Pēc filmas no  ska-
tīšanās Latvijas vēstnieks Čechijā Alberts Sarkanis un vēsturniece Lelde 
Neimane sniedza plašāku vēsturisko ieskatu par 20. gadsimta vidus 
traģiskajiem notikumiem Latvijas un Baltijas valstu vēsturē – par pa -
domju un nacistisko okupāciju, padomju īstenotajām Latvijas pilsoņu 
deportācijām uz Sibiriju un citiem tālajiem toreizējās padomijas apga-
baliem. Čechijas parlamenta Senātā tika rīkota komūnistiskā totāli tā-
risma laikam veltīta konference “Vārds, tā vara  un ļaunprātīga izman-
tošana”. Priekšlasījumu “Vārda spēks Latvijas okupācijas mūzeja video-
liecībās” sniedza mūzeja Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja Lel-
de Neimane, uzsvērdama, ka videoliecības ir autentiskie un perso-
nalizētie stāsti par varu, jo intervētās personas ir represijās izdzīvojušie, 
kas liecina par totālitārisma laika notikumiem un cilvēkiem, par hu -
mānismu necilvēcības apstākļos, par garīgo spēku, ko nespēj salauzt 
ārēja varmācība. Kopš 1994. gadā sāktā vēstures videoliecību projekta 
pašlaik mūzeja krātuvē esošā 2301 videoliecība 4141 stundas garumā   
ir viens no lielākajiem šādiem laikmeta krājumiem Eiropā.
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“Aukstā kaŗa” gados, kad Krem-
ļa pret brīvo pasauli vērstā pro pa-
ganda lielā mērā balstījās uz Tuvo 
Austrumu, Afrikas, Latīņ amerikas 
t.s. nacionālas atbrī vo šanas kustī-
bu populārizēšanu, kā arī nepār-
trauktu saukļa “miru mir” (miers 
pasaulei) dudināšanu, galvenais 
brīvās pasaules pret spēks – ar mēr-
ķi informēt un ap    gaismot PSRS 
tiešā vai netiešā pa  kļautībā mīto -
šo cilvēku miljonus – bija divas 
raidstacijas – RFE/RL (Brīvā Eiro-
pa/Brīvība) un VOA (Amerikas 
Balss). Gados vecāki lasītāji Lat-
vijā, piemēram, labi atceras, cik 
kāri un saspringti ļaudis pieplaka 
pie “Spīdolas”, lai cauri necieša mai 
zāģēšanai, kas nāca no abiem Rīgā 
izvietotajiem “tornīšiem ar radzi   ņ-
iem”, saklau sītu “tās balsis, tās balsis”....

“Nastojaščeje Vremja” ir pienācīga atbilde 
Kremļa stulbinātavai RT

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

1981. gadā, kad ciemojos “trim-
das pagastos”, man bija prieks 
piedalīties VOA raidījumā, ko 
vadīja Dagmāra Vallena, un pēc 
sešiem gadiem man Minchenē 
bija prieks tuvāk iepazīties ar 
RFE/RL latviešu redakcijas dar-
biniekiem, īpaši ar lielisko Rolfu 
Ekmani, kuŗš pie mikrofona uz -
stājās kā Māris Rauda. Arī manis 
ierunātie teksti caur šo redakciju 
sasniedza Latviju.

Stāstu to tikai, lai uzsvērtu, cik 
svarīga loma tajos laikos bija 
RFE/RL un VOA raidījumiem.

Mūsdienās, var teikt, pilnīgi 
jau nos apstākļos notiek tā pati 
ve  cā pretstāve. Rietumiem kā ci -
vī  lizācijai, tās demokratiskajiem 
pamatiem, brīvo valstu kopībai, 
kuras sastāvā ir arī Latvija, pretim 

stāv ne vairs “Lielā Oktobra lo -
lojums” – PSRS, bet Krievija zem 
divgalvainā ērgļa, ko vada no 
čekas apakšpulkveža čaulas izkū-
ņojies pareizticīgais imperists 
Vladimirs Putins, kurš vēlas vā -
jināt un drupināt gan NATO, gan 
Eiropas Savienību, saucot palīgā, 
nebaidos teikt, konservātīvus 
tumsoņus ne tikai Eiropā...

Un cik labi, ka tagad, jaunajos 
apstākļos, tā pati RFE/RL kopā ar 
VOA rādījusi gan tiešā, gan pār-
nestā nozīmē spēcīgu televīzijas 
kanālu, kas domāts visiem krie-
viski runājošiem gan Krievijā, gan 
Baltijā, gan “pēcpadomju tel pā” 
un rietumvalstīs. Tai pašā Vā   cijā, 
ja nemaldos, patlaban mīt pāri par 
trim miljoniem krievva lodīgo.

Jaunā TV kanāla nosaukums ir 

“Current Time”, krieviski “Nasto-
jaščeje Vremja”, var teikt – taga-
dē jais, tekošais laiks. Jaunā kanāla 
piedāvājums ir daudzpusīgs, 
sniedzot krievvalodīgajiem in -
for māciju arī par dzīvi un sadzīvi 
pašā Krievijā.

“Nastojaščeje Vremja” ir RFE/
RL un VOA atbilde Kremļa dāsni 
financētajam televīzijas kanālam 
un tīmekļa portālam RT (Russia 
Today), kam ir globāls vēriens, 
raidot gan angļu, gan arābu un 
spāņu valodā. RT piedabūjis būt 
par šī kanāla “dārgo viesi” tādu 
slavenību kā Noams Čomskis – 
kreisās inteliģences elks.

“New York Times” 8. martā nā -
ca klajā ar rakstu “Russia’s RT 
Net work: Is It More BBC or 
K.G.B.?”. Šai reportāžā aprakstīts, 

cik moderna un labiekārtota ir 
RT Londonas redakcija, kur no 
16. stāva paveras lielisks skats uz 
Lielbritanijas galvaspilsētu. Vē  -
r iens plašs un iedomība jaušama.

TV kanāls RT un tīmekļa por-
tāls “Sputņik” (kam bija arī vietne 
latviešu valodā) ietilpst vienā 
milzu struktūrā, kuŗas ģenerāl-
direktors ir 62 g. v. Dmitrijs Ki -
seļevs – “Krievijas Gebelss”. Bē -
dīgi un globāli slavens viņš kļuva 
2014. gada 16. martā, runādams 
TV pārraidē “Nedēļas vēstis” un 
paziņodams: “Krievija ir pasaulē 
vienīgā valsts, kas ir reāli spējīga 
pārvērst ASV radioaktīvos pelnos.”

Cerams, ka RFE/RL un VOA 
jaunais TV kanāls vismaz at  vē si-
nās šī kunga un viņa auditorijas 
sakarsētos prātus.

Nesen dzejniece Māra Zālīte 
intervijā, kuŗu lasījāt arī jūs, tau tie  -
ši ārpus Latvijas, sacīja: “Pavisam 
cita lieta ir varas līmenis. Es ne -
zinu, ko ar to darīt...” un atgādināja, 
ka Latvijas Gāzes padomes priekš-
sēdētāja vietnieks Juris Savickis, 
kuŗa uzdevums acīmredzot ir tu -
r ēt Latviju uz Krievijas gāzes ada-
tas, bieži redzams Latvijas augstā-
ko valstsvīru tuvumā. “Ko redzam 
Savickim apkārt? Aizejiet uz ho  ke-
ja maču – viņa ložā sēž prezidents 
Ulmanis, prezidents Bērziņš, Mi -
nistru prezidenti, Iekšlietu minis-
t rijas valsts sekretāre un valsts no -
slēpumu turētāja Godmane. Aug-
stāks līmenis vairs nevar būt! Mēs 
gribam meklēt čekas maisos, bet 
par šiem te, kuŗi šodienas Latvijā 
sēž tajā ložā, nerunājam,” sacīja 
Zālīte.

Tagad nelielu vētru sociālajos 
tīklos izraisījusi ziņa, ka vizītē uz 
Ap vienoto Arābu Emirātiem (AAE) 
devās ne vien Latvijas valsts prezi-
dents Raimonds Vējo nis, bet arī 
Ainārs Šesers un viņa dēls Edvards 
Šlesers. Ziņu apstiprināja arī foto-
grafija, kuŗā redzams, kā visi kopā 
ar šeichiem draudzīgi sēž pie pus-
dienu galda. Protams, prezidentu 
vizītē pavadīja arī citas amatper-
sonas, ministri un uzņēmēji. Bet 
šajās pusdienās, kuŗas, kā izrādās, 
bija privātas, Šlesers gozējās blakus 
prezidentam.

Eksperti neko nosodāmu gan 
tajā nesaskata. Piemēram, Stradi-
ņa universitātes Socioloģijas un 
psicholoģijas katedras vadītāja 
Sandra Michailova saka: “Ko no  zī -
mē pusdienot kopā ar preziden -
tu? Te viņš ir prezidents, te nav.” 
Michailova vēl piebilst, ka Valsts 
prezidents var pusdienot kopā 
tikai ar tiem, kas ir delegācijā, ne -
vis nav. Viņasprāt, tas, ka Šlesers 
virza dēlu biznesā un abi pavada 

Vai prezidentu var pasūtināt 
tāpat kā pusdienas restorānā?

laiku kopā, liecina par labām tēva 
un dēla attiecībām. Savukārt eti-
ķetes eksperte Aija Strautmane 
uzskata, ka zinot sabiedrības “sli-
mīgo” reakciju, Šleseram vajadzēja 
parūpēties, lai viņa dēls neiekļūst 
publiski redzamās fotografijās ko -
pā ar augstām valsts amatper so-
n ām. Atliek vien vaicāt – vai tas, kas 
padarīts slepus, vispār nav darīts?

Kāpēc tad sabiedrībai ir tik “sli-
mīga” reakcija? Ļoti vienkārši – vis-
us Aināra Šlesera “varoņdarbus” 
un skandālus, kuŗos iesaistīts arī 
viņa vārds, nav pat vērts pieminēt, 
jo tā būtu diezgan bieza grāmati-
ņa. Interesanti gan pieminēt, ka 
2010. gadā Raimonds Vējonis, vēl 
būdams vides ministrs, par Šleseru 
sacīja, ka viņš ir vislielākais blefo-
tājs. Toreiz Šlesers bija Rīgas vice-
mērs un apgalvoja, ka, veidojot 
aiz sargājamo dabas territoriju Ir -
bes jūras šaurumā, ir sākta cīņa 
pret Rīgas brīvostu. Ministrs Vējo-
nis to komentēja kā nepatiesību 
un dezinformāciju.

Turklāt tikai nupat tika izbeigta 
sešus gadus ilgusī t.s. “oligarchu 
lieta”, kuŗā bija palicis viens aiz-
domās turētais – bijušais satiksmes 
ministrs, Rīgas vicemērs un Saei-
mas deputāts Ainārs Šlesers. Par 
apsūdzībām tā arī nekļuva sākot-
nējās aizdomas un ierosinātais 
kri minālprocess par Šlesera kā 
valsts amatpersonas neatļauti slēg-
tiem darījumiem ar uzņēmu -
m iem, kuŗos viņš esot bijis slēptais 
īpašnieks. Taču vairāki no mene-
džeriem, kas liecībās nolieguši 
saik ni ar polītiķi, šobrīd strādā 
firmās, kuŗas tagad pilnīgi oficiāli 
pastarpināti pieder arī Šleseru 
ģimenei, ziņo Latvijas Televīzijas 
raidījums “de facto”.

Tiesa, uzņēmēji devās uz AAE 
par savu naudu un pavisam Valsts 
prezidentu pavadīja 62 personas. 

Ir izskanējis arī viedoklis, ka biz-
nesa un polītiskā elite izmanto 
sav starpējo pazīšanos un tās radī-
tās priekšrocības, un tieši tāpēc 
līdzās augstām amatpersonām re  dz-
ams Šlesers juniors, nevis kāds cits 
jaunais censonis. Ar vārdu sakot, 
“savējie” ir un paliek savējie un 
ētika var “atpūsties”, jo par to 
naudu nemaksā. 

Neņemos spriest, vai mūsu 
Valsts prezidentam vajadzēja do -
ties uz privātām pusdienām – ie -
spējams, Austrumos daudzas lie-
tas vērtē citādi un pusdienas ar 
Valsts prezidentu mūsu uzņē mē-
jiem tiešām paver kādu “zaļo kori-
doru”. Pusdienas organizēja nu jau 
Latvijas bijušais diplomāts Rū  dolfs 
Brēmanis, kuŗš tagad pārstāv kāda 
AAE biznesa intereses.Vējo nis 
taisnojas, ka esot viņam uzti cējies 
un nemaz neesot zinājis, kuŗi 
cilvēki no Latvijas puses tur 
piedalīsies un kam viņš pats pie 
galda sēdēšot bakus. Dīvaini, val sts 
vizītē, kaut arī neoficiālās pus   d-
ienās, prezidents parasti gan in -
teresējas par to, kas būs pie galda 
un kā sadalītas vietas. Prezidenta 
protokola cilvēkiem un padom-
niekiem arī acīmredzot trūkst 
zināšanu vai sapratnes kaut vai par 
to, kā veidojas prezidenta re -
putācija. Droši vien tādēļ Jānis 
Sik snis, Valsts prezidenta pārstāvis, 
uzsvēra, ka vakariņas, kuŗās pie-
dalās arī Šlesers, nav nekas noso-
dāms, jo galvenais uzdevums AAE 
bija veicināt biznesa kontaktus. 
”Prezidents piedalījās ar šādu 
mērķi, tās nekādā ziņā nebija va -
kariņas ar kādu konkrētu Latvijas 
uzņēmēju,” skaidroja Vējoņa pār-
stāvis. ”Prezidentam nav nekas 
slēpjams, prezidents neuzskata, ka 
ir noticis kaut kas nepieņemams 
vai kā savādāk,” viņš uzsvēra.

Jāpiebilst, ka plašsaziņas līdzekļi 

Latvijā jau vairākkārt ziņojuši, ka 
Valsts pre zidents Raimonds Vē  jo-
nis apzinā ti vai neapzināti, visti ca-
māk, ir pa   līdzējis Aināra Šlesera 
vadītam uzņēmumam, kuŗš pa -
starpināti ir iesaistīts vairāku mil-
jo nu “izspie šanas” shēmā no val sts. 
Turklāt ša  jā firmā pastar pināti ir 
iesaistīti arī Andris Šķēle un Aivars 
Lem bergs.

Droši vien, ka protokols tiešām 
nav pārkāpts, bet runa gan šoreiz ir 
par Valsts prezidenta tēlu un to, 
kādu ēnu uz viņu met tāds dar bo-
nis kā Šlesers. Nespēja savākt pie-
rādījumus kriminālprocesā un ie -
saistīto cilvēku meli un klusēša na 
nepavisam nenozīmē, ka aiz do -
m ām nebija pamata, it īpaši tā  dēļ, 
ka izmeklētājiem bija sarunu ierak-

sti, kuŗos teikto Šlesers un viņa 
partneri skaidroja sev izde vīgā stilā. 
Drīzāk jurisdikcijai bija pārāk īsas 
rokas, kā bieži gadās tādās darbo -
ņu lietās ne tikai Latvijā vien.

Nedomāju, ka Raimondam 
Vējonim var pārmest savtīgumu 
vai nekaunīgus melus, bet acīm-
redzot prezidents tomēr nav cīnī-
tājs, drīzāk ir kā jauks un sapro-
tams “kāzu ģenerālis”, kuŗš pie-
dalās visdažādākajos pasākumos, 
atklāj izstādes, saka uzrunas un 
ap  runājas ar cilvēkiem. Daži pub-
liskie izteikumi saistībā ar valsts 
budžetu vai Ivetu Griguli, vistica-
māk, ir tā galējā robeža, par kuŗu 
tālāk prezidents neies. Skumji, ka 
naudai un sakariem joprojām ir 
lielāka vara nekā pašai varai.
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2017. gadā no 2. līdz 9. jūlijam 
3x3 saiets notiks Rūjienā, mazā, 
stiprā un mīlētā pilsētā. Rūjienieši 
ir priecīgi un pagodināti uzņemt 
3x3 saietu, saņemt svētību, emoci-
jas un zināšanas, ko tas dod, un 
dot pretī savu viesmīlību un ba -
gāto mantojumu.

3x3 Rūjiena 2017 saieta tēma ir 
ZEME, zeme – būtne, zeme – 
māte, zeme – stihija, zeme – Dzim-
tene, zeme – mēs. Saieta tēmu sa -
jutām uzreiz, un tā Rūjienai pie-
deras jo īpaši tāpēc, ka vēsturiski 
mūsu novads ir Latvijas brīvās 
zem niecības šūpulis, šeit sākās 
zemnieku brīvlaišana un šeit vēl 
joprojām stāv pirmās Latvijā no 
muižas izpirktās mājas. Šajā saietā 
īpaši dosim Zemei savu mīles tību. 

Notikumi
3x3 saieta pamats ir latviskums, 

tradiciju, attiecību un zināšanu 
kop šana un vairošana. Latviskums 
ir mūsu gabaliņš no senā pasaules 
vieduma, ko esam iznesuši cauri 
laikam un kas ļauj mums būt 
stipriem un augt, taču pasaulē ir 
virkne zināšanu, kas saskan un 
papildina mūsu latvisko mantoju-
mu, daļu no kuŗām apgūsim arī 
3x3 Rūjienā. 

Saieta programmā ietvertas tē -
mas, kas ir gan tradicionāli la t-

GAIDĀM 3x3 RŪJIENĀ!
viskas, gan mūsdienīgas, gan arī 
tādas, kas atspoguļo rūjieniešu 
uzkrātās zināšanas un prasmes. 
Kopumā būs pāri par piecdesmit 
ievirzēm, to vidū dabas dzied nie-
cība un augi pirtī, latviešu godi, 
teātris, metāla kalšana, tautisko 
brunču darināšana, mežs un me -
dības, dīķis kā mazdārziņš, zemes 
bērnu kristālu iepazīšana, daiļ-
dārzniecība un ainavas veidoša na 
senāk un tagad, meža un lauk-
saim niecības technikas iepazīša-
nas ievirze, Vidzemes pūralādes 
gatavošana, ceļš pie sevis, runas 
māksla, ģimenes seminārs, polī-
tika un retorika, gleznošana un 
virkne citu ieviržu. 

Esam izveidojuši veselu ieviržu 
bloku, kuŗā kopā darboties vecā  -
k iem un bērniem: radošās smilšu 
spēles lieliem un maziem, kokles 
spēle, galdniecība, keramika, cie-
mošanās lauku sētās, bungu mā -
cība un citas. 

Pašiem mazākajiem jautras no -
darbības vadīs Rūjienas bērnu-
dārza “Vārpiņa” audzinātājas kopā 
ar Rūjienas vidusskolas skolnie cēm. 

Vakara programmās būs tikša-
nās ar aizraujošiem cilvēkiem, 
sporta aktīvitātes, koncerti, bet 
naktīs pašas “svarīgākās” 3x3 aktī-
vitātes – nīkšana un danči. 

Saieta garīgā kulminācija Dau-
dzinājums notiks ceturtdien Rū -
jas līča pļavā. Daudzinājums ir se     -
na rituāla mūsdienu redzējums, 
kuŗā saieta dalībnieki sanāk kopā, 
lai daudzinātu – ar vārdiem un 
dziesmām pavairotu – kādu do -
mu. Šoreiz visi kopā – ar dabas 
spēku palīdzību – dosim Zemei 
savu mīlestību. Daudzinājumam 

gatavosimies, gan veidojot savu 
izpratni par rituālu, gan tērpjoties 
savos goda tērpos. Kādam tas būs 
tautastērps, citam vienkārši balts 
krekls. Visi līdzdarbosimies ar sa -
vu klātbūtni, enerģiju, domām un 
dziesmām, dodot un smeļoties 
kopības izjūtu un spēku. 

Sestdienā saieta nobeigumā būs 
dalībnieku darbu izstāde, kuŗu 
papildinās ieviržu vadītāju un vie-
tējo ražotāju tirdziņš, kā arī nobei-
guma koncerts Rūjienas kultūras 
namā, nīkšana un danči līdz rīta 
gaismai.

Vadītāji
Saietu veidojam mēs – Sannija 

un Madars Kalniņi – kopā ar savi-
em četriem bērniem: Sofiju, 
Renāti, Marku un Darenu. Strā dā-
jam kopā ar draugu – Ineses un 
Aināra Grīnvaldu un Aigas un 
Aigara Mežaļu – ģimenēm, ar 
kuŗ iem ir kopīga pieredze 3x3 
Smiltene 2014 organizēšanā. Mū -
su pirmā 3x3 dalības pieredze ir 
Naukšēnos 2009. gadā, un kopš tā 
laika mūsu dzīve ir daudz bagātā-
ka ar cilvēkiem un zināšanām. Sa -
ietu vadām pirmo reizi. Ikdienā 
mūsu ģimene nodarbojas ar uz -
ņēmējdarbību mežsaimniecības 
un lauksaimniecības jomās, kā ar 
dažādiem kultūrvēsturiskiem un 
sabiedriskiem projektiem. Mēs, 
Kalniņi, esam vietējie, tāpēc tas ir 
dubults prieks, atbildība un gods 
rīkot 3x3 saietu savās mājās. Šajā 
darbā mums ar lielu pretimnākša-
nu un entuziasmu palīdz un at -
balsta Rūjienas novada pašvaldī-
ba, vietējie uzņēmēji un iedzī vo-
tāji.

Pilsēta un novads 
Rūjiena atrodas pašos Latvijas 

ziemeļos, Rūjas krastos, 150 km 
no Rīgas un 40 km no Valmieras. 
Pilsētas tiesības Rūjienai ir kopš 
1920. gada, tās platība ir 7,8 km2, 
un šobrīd pilsētā dzīvo 3,7 tūkstoši 
iedzīvotāju, bet visā novadā ap -
tuveni 6 tūkstoši.

Rūjienieši savu pilsētu dēvē par 
zaļo mākslas pilsētu, taču Latvijā 
parasti to atpazīst pēc Rūjienas 
sal dējuma, un to saietā varēs bau-
dīt bagātīgi. Novadā, gluži kā 
pirms simt gadiem, ir spēcīgi at -
tīstītas lauksaimniecības un mež-
saimniecības jomas, darbojas arī 
kokapstrādes un pārtikas preču 
ražošanas uzņēmumi, strādā vai-
rāki nelieli tekstiluzņēmumi. 

Rūjienā ir ļoti aktīva sabiedris kā, 
sporta un kultūras dzīve un bagāts 
vēstures un tradiciju mantojums, 
kuŗu tālāk nes stipri, vēs tures noti-
kumu un ziemeļu vēju rūdīti 
cilvēki. Pilsētā ir mūzikas, sporta 
un mākslas skolas, kas rūjieniešiem 
paaudzēs dod krietnu pamatu 
izglītības un prasmju kvalitātēm. 
Pilsētā burtiski zum no dažādām 
aktīvitātēm – dejo šanas, pieaugušo 
izglītības, tautas skolas, teātŗa, 
sporta. Lepojamies arī ar savu 
pūtēju orķestri “Tāla vas taurētājs”. 

Saieta sadzīve
Plānojam uzņemt aptuveni 350 

ciemiņus un vismaz simt vietējo 
dalībnieku. Saiets aptvers visu pil-
sētu. Dienas notikumi risināsies 
Rūjienas vidusskolas lielajā ēkā, 
kas atrodas pie Rūjas, netālu no 
Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzes vi -
duslaiku baznīcas. Pie skolas ir 

jauna, liela sporta halle, kurā no -
tiks maltītes un citi pasākumi. Aiz 
skolas ir jauni sporta laukumi āra 
aktīvitātēm. 

Danči, nīkšana un citi vakara 
notikumi risināsies Rūjienas no -
vada kultūras namā pilsētas cen-
 t rā. Ēka ir 1913. gadā celtais Rū  jie-
nas saviesīgās biedrības nams, 
kurš arī nupat ir piedzīvojis atjau-
nošanu.

Dalībnieku gulēšana paredzēta 
vairākās ēkās: “mazajā skolā”, 
bērnudārzā, kā arī “lielajā skolā” 
un citviet. Jārēķinās, ka ēkas cita 
no citas ir 10 – 15 minūšu gājiena 
attālumā. Ēkas atrodas klusās 
vietās, ir nupat izremontētas, ar 
jaunām, ērtām labierīcībām. Da -
līb nieki gulēs uz matračiem klašu 
telpās, tāpēc lūgsim dalībniekiem 
no Latvijas pēc iespējas ņemt sa -
vus matračus, gultasveļu un dvie-
ļus, jo pilsētā nav infrastruktūras, 
kas to nodrošinātu. 

Aicinām uz 3x3 saietu Rūjienā! 
Visi kopā veidosim prieka pilnu, 
siltu un mīļu sajūtu!

Pieteikšanās
Ārzemju dalībniekus lūdzam 

pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas 
Rupertes, e-pasts liga3x3@iserv.
net, 2141 Brunsink N.E., Grand 
Ra  pids, MI 49503, USA, tel. (616) 
456-8023.

Dalības maksa – US $350 per-
sonai (bērniem līdz 7 gadiem 
puscena), bet nepārsniedzot $800 
kodolģimenei (eiro attiecīgi pēc 
kursa).

Otrs 3x3 saiets Latvijā notiks 
Salacgrīvā no 23. līdz 30. jūlijam.

Latu Latvijā vairs nav, bet latu 
laikmetā pasāktie ikmēneša romā-
ni Latvijā turpina iznākt, to iegādes 
cena tagad pārsniedz trīs eiro. Šī 
romānu serija Latvijā ir vienīgā, 
ko iespējams arī abonēt. Autori 
dažreiz jau ir pazīstami rakstnieki, 
bet bieži Lata romāni paveŗ pirmo 
publicēšanas iespēju iesācējiem. 
Pirms iespiešanas grāmatā romā-
ni turpinājumos nereti bijuši lasā-
mi Latvijas Avīzē. Diez vai nākot-
nes literatūrzinātnieki Lata romā  -
n iem vēlēsies pievērst nopietnāku 
uzmanību, tomēr tie uzskatāmi 
par solīdas kvalitātes izklaides lite-

rātūru, kas diletantismā neie-
grimst.

  Dažs Lata romāns pat patīkami 
pārsteidz. Viens tāds pērn bija at -
tēlā aiz titullapas sejā skatāmās 
jaunās Rūtas Lipskas pirmais ro -
māns Fēniksa liktenim lemtie. Tā 
darbībai autore izvēlējusies Rīgu 
un tās apkārtni viduslaikos, 1481. 
gadu un 1482. gada sākumu, kad 
Livonijas ordenis ar varu centās 
at  ņemt noteikšanu pilsētas rātei 
un archibīskapam. Uz spriedzes 
pil nā fona jaunā rakstniece uzved 
gan pašas izdomātus latviešu cil-
vēkus, gan sava laika chronikās uz -
ejamus vācu tautības noteicējus, 
sauktus viņus īstajos vārdos. Lai  -
k os, kad jauni rakstnieki priekš ro-
ku dod daudz vieglākajiem mūs -
dienu cilvēku attiecību un jūtu dzī -
ves tematiem vai izsapņo kādu 
uto pisku nākotnes vai zinātniskās 
fik cijas pasauli, Rūtas Lipskas vē -
lēša nās rakstīšanas procesam rū -
pīgi sagatavoties, pētot vēsturi, ir 
vis -n otaļ simpatiska.

Romāns sākas uz drūmas nots: 
sirotāji kādā Vidzemes zemnieku 
sētā nogalinājuši saimnieci Ausmu 
un viņas pusgadu veco meitiņu 
Līzīti. Dzīvi palikušie ģimenes vī -
riešu kārtas locekļi Sīmanis un vi -
ņa astoņus gadus vecais dēlēns 
Atis, sirdī sagrausti, dodas labākas 
dzīves meklējumos uz Rīgu. Citā 
pusē pāragra nāve atņem dzīves-

biedri Mārtiņam, un arī viņš ar 
bērniem Annu un Klāvu dodas uz 
Rīgu. Rīgā abi likteņbiedri Sīma-
nis un Mārtiņš un viņu bērni sa -
stopas, un abu likteņa šausto ģi -
menes atlikumu gaitas noris pa -
rallēli. Vieni sev iztiku sagādā caur 
biškopību, otri ar linu apstrādi. Kā 
šie darbietilpīgie procesi, tā Rī  g as – 
tagadējās Vecrīgas – ielas, lauku-
mi, tirgus un viss cilvēku izturē-
šanās veids notēloti krāsaini un 
visai ticami. Vienīgi cilvēku runas 
stils nav veidots necik archaisks, 
tas drīzāk ir literāri mūsdienīgs, 
gan bez svešvārdiem, anglicis-
m iem, rusicismiem. 

Vietumis (16.,195. lpp.) ieslīdē-
jušas rindkopas, kas varētu būt 
vārds vārdā no kādas vēstures grā-
matas izceltas, bet visumā vēstu-
riskie un sacerētie elementi ir labi 
saliedēti. Cilvēki nav kā marione-
tes vēstures skatuvē, kam tikai 
jāillustrē sava laikmeta un vides 
īpatnības: Sīmanim par viņa ģi -
menes traģēdiju lasītājs var just 
līdzi teju kā jebkuŗam savam mūs-
laiku paziņam, bet sevišķi aizkus-
tina viņa veļu laikā redzētais sap-
nis, kuŗā viņš sarunājas ar savu 
Ausmu un redz savu Līzīti (170. – 
172.).

Ceļotājiem uz Latviju var sirsnī-
gi ieteikt nelielo romānu izlasīt vai 
nu īsi pirms vai īsi pēc tūristiskās 
paklaiņošanas pa Vecrīgu, jo šī 

grāmatiņa labi palīdz vecajos lai-
kos iejusties un tos iztēloties. Cik 
daudz garā bagātīgāka gan būs 
pastaiga pa Kalēju ielu, kad būs 
izlasīta šāda rindkopa!

Kalēju ielā šur tur atskanēja 
āmuru troksnis, gaisā virmoja smē-
des dūmu smaka. Te dzīvoja un 
strādāja visdažādāko veidu kalēji: 
vieni apkala zirgus, pie otra varēja 
pasūtīt cirvi vai kādu citu lielāku 
detaļu, citi gatavoja galvenokārt at -
 slēgas. Lepnā mūŗa ēkā dzīvoja 
liela auguma tumšmatains vācu 
tautības ieroču kalējs, kuŗš izgata-
voja zobenus rīdziniekiem pilsētas 
pasargāšanai no svešu kaŗapulku 
iebrukumiem. Viņa mācekļiem arī 
darba nekad netrūka, jo laiki bija 
nedroši. Vēl šeit kaŗotāji varēja pa -
sūtīt arī bruņas, šķēpu un bultu 
uzgaļus, bet varkaļi nodrošināja 
rīdzinieces ar ēst gatavošanai nepie-
ciešamajiem katliem. (61. – 62.)

Kā saprast romāna virsrakstu 
Fēniksa liktenim lemtie? – Tā kā 
man nekad nav bijusi interese ie -
dziļināties mītoloģiskos tēlos kā 
fēnikss, kentaurs, pegazs  (nepago-
dināšu viņus pat ar lielo sākuma 
burtu!), nācās uzšķirt vārdnīcu, lai 
izpētītu, ko tā par fēniksu saka. Tā 
saka, lūk, šo:

Senā leģendā rodas putns, kas it 
kā nodzīvojis 500 gadus, kad tas sa -
dedzinājies un no saviem pel n iem 
atkal augšāmcēlies; nemirstības 

emblēma; (pilnības) paraugs.
Fēniksu ar romāna saturu tad 

nu varam saistīt visvisādi. 15. no -
daļā kaŗa darbības rezultātā plosās 
milzu ugunsgrēks. Vai te it kā kāds 
fēnikss sadedzinājās? Bet mēs zi -
nām, ka ne vien pēc 1481. gada, 
bet arī pēc 1812. gada un citiem 
ugunsgrēkiem Rīga arvien atkopās 
un no jauna zēla un plauka, kas 
tad būtu tā fēniksa augšāmcelša-
nās. Taču, kur paliek tie 500 gadi?

Par fēniksa atdzimšanu vai jaun-
veidojumu var uzskatīt arī Sīmaņa 
un Mārtiņa jaunu ģimeņu nodibi-
nāšanu romāna beigās. Tur pēdējā 
teikumā lasām: 

Viņi darīja laimīgas savas sievie-
tes un rūpējās par savām ģimenēm, 
redzēja savus bērnus kļūstam par 
vīriem un sievām, un paspēja arī 
izbaudīt  mazbērnu smieklus un 
rotaļas.

Bet atkal jautājums: kur paliek 
500 gadi? Jāķeras pie trešā skaid-
rojuma: no romāna laika līdz 1991. 
gadam, kad Rīga vēlreiz kļu va par 
brīvas valsts galvaspilsētu, bija 
jāpaiet 510 gadiem. Sadegušais 
fēnikss tātad atdzima ar pavisam 
nelielu nokavēšanos.

Autores pēcvārdā Rūta Lipska 
raksta: “Ceru, ka pirmajam romā   -n-
am kādu dienu sekos otrais, taču 
laiks rādīs, vai liktenis un zvaig-
znes tam būs labvēlīgas.”

  Lai nu būtu!
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“Ar pasaules pieredzi Latvijā” – 
tā saucas tikšanās ar jauniešiem,   
kuŗi pēc studijām un darba gai-
tām ārzemēs atgriezušies Latvi-
jā. Februārī par personīgo piere-
dzi klātesošajiem stāstīja trīs 
jaunie tautieši, kuŗi uz Latviju 
pār cēlušies kopā ar saviem dzī-
vesbiedriem no ārvalstīm. 

Hanss un Elaine Bērziņi uz Lat-
viju pārcēlušies no Brazīlijas, kurp 
savulaik devušies Hansa senči, ku -
ŗi nākot no Nīcas puses. Abi lau-
lātie iepazinušies, vēl Brazīlijā esot. 
“Es atceros pirmo tikšanos ar 
Han sa vecākiem,” skaidrā latviešu 
valodā klāsta Brazīlijā dzimusī     
un uzaugusī Elaine. “Klausījos un 
nevarēju saprast, kas tā ir par valo-
du – neizklausījās ne pēc spāņu, 
ne angļu valodas, ko tolaik zināju.” 
Laiks ritējis, un senču asinis, paša 
Hansa vārdiem sakot, darījušas 
savu – lai arī uzaudzis Brazīlijā, 
Hanss vienmēr esot sapņojis pār-
celties uz Latviju, līdzko būs tāda 
iespēja. To pirms apmēram 10 ga -
diem abi izdarījuši kopā ar abiem 
bērniem; jaunākā meita pārim jau 
dzimusi Latvijā.

Šobrīd gan Hanss, gan Elaine 
darbojas konsultāciju jomā, un abi 
novērtē Latvijas sniegtās ie  spē jas. 
“Visās valstīs ir labās un sliktās 
puses – svarīgi ir raudzīties, ar ko 
tu vari nodarboties. Es Latvijā jū -
tos kā mājās,” saka Elaine. Hanss 
piebalso: “Galvenais, atbraucot uz 
jebkuru valsti, ir pajautāt sev ‒ ko 
es varu dot? Nevis ņemt vai iegūt, 
bet tieši dot.”

ILZE
GAROZA

Repatrianti aicina lauzt mītus

Savukārt Līgas Grundšteines un 
Dominika Gerbera ceļi mijušies 
Šveicē, kur Līga ieguvusi maģistra 
gradu sociālantropoloģijā, bet Do -
miniks – doktora gradu polīto lo-
ģijā. Abi pārcēlušies uz Latviju, 
kad Līga uzņemta dalībai “Iespē-
jamā misija” programmā mācīt 
angļu valodu Juglas vidusskolā. 
“Latvijā ir plašas profesionālās ie -
spējas. Lai kļūtu par skolotāju, man 
būtu jāpavada ilgi gadi, kamēr 
Latvijā, darbojoties “Iespējamā 
misijā”, jau pēc pāris gadiem man 
bija iespēja dalīties zināšanās ar 
citiem skolotājiem, ko tie no -
vērtēja,” stāsta Līga. 

Arī Dominiks ir tikpat pozitīvi 
noskaņots. Latviešu valodu sācis 
mācīties, vēl būdams Šveicē, un ta -
gad runā gandrīz tekoši. “Dzīvoj ot 
Latvijā, valoda ļoti uzlabojās. Ma -

na skolotāja bija valodniece pēc 
izglītības, tādēļ es zināju, kas ir 
divdabis, bet ne vienmēr mācēju 
pareizos izteicienus, lai kaut ko 
nopirktu veikalā,” smejas Domi-
niks. “Man šeit patīk,” viņš stāsta, 
“un valodas zināšanas ļoti palīdz  – 
cilvēki uzreiz kļūst pretimnākoši 
un atvērtāki.” 

Lūgti nosaukt lielāko kontrastu 
starp Latviju un Šveici, abi min 
valsts rūpes, piemēram, par ģi -
me n ēm ar maziem bērniem, kas 
atvieglo ikdienas gaitas. “Taču arī 
Šveicē daudzas no tām lietām,     ko 
šodien redzam, nebija sastopamas 
pirms 20 gadiem. Arī Latvija dau-
dz ējādā ziņā mainās,” saka 
Dominiks, kurš pirmo reizi Lat-
vijā ieradās 2000. gada vidū.

Savā pārcelšanās pieredzē dalās 
arī Māra Rūse, kuŗa strādā Latvijas 

Bankā par ekonomisti, un Daniels 
Esposito no Italijas, kuŗš strādā 
pār došanas nodaļā uzņēmumā 
Catchbox. Māra ir dzimusi Latvijā, 
taču jau no trīs gadu vecuma dzī-
vojusi dažādās Eiropas valstīs, ie -
skaitot Zviedriju, Lielbritaniju un 
Beļģiju. Līdzīgs stāsts bijis arī Da -
nielam ‒ no dzimtās Romas viņa 
ceļš vedis uz Vāciju un tad Beļģiju, 
kur abi tikušies Briselē. Runāda-
ma par abu pārcelšanos uz Latvi ju, 
Mā  ra uzsver negatīvo uztveri, kas 
ar to saistīta. “No draugu puses 
bija neticība, ka tiešām gribu 
dzīvot Latvijā, jo valda mīts, ka 
visur citur ir labāk,” viņa stāsta. 

“Iepriekš biju iedomājusies, ka 
pārvākties uz Latviju nav iespē-
jams, it īpaši otrajai pusei,” skaidro 
Māra, piebilstot, ka Daniels bijis 
tas, kurš viņu iedrošinājis. “Man 

bija divi darba piedāvājumi Angli-
jā un viens Vācijā, bet man ir liels 
prieks, ka esmu šeit,” saka Daniels. 
Lai arī Latvijā dzīvo mazāk par 
pusgadu, viņš latviski runā samērā 
raiti.

“Lai atrastu darbu Latvijā, tāpat 
kā citur, ir svarīgi pazīt cilvēkus,” 
skaidro Daniels. Citādi viņš nav 
pieredzējis būtiskus šķēršļus pār-
celšanās procesā. “Ar birokratiju 
tiku galā ļoti viegli, visu darot tieš-
saistē. Arī iestādēs lielākoties visi 
runā angliski pietiekami labi, ka -
mēr vēl nepratu latviski. Italijā tas 
būtu bijis daudz grūtāk,” piebilst 
Daniels. Savukārt Māra kā nozī mī-
gu faktoru iekļaušanās procesā iz -
ceļ darba vidi: “Man Latvijas Ban-
kā ir brīnišķīgi kollēgas – fantas-
tiska darbinieku kopa,” skaidro 
Māra, norādot, ka tie palīdzējuši 
viņai ātrāk iejusties. 

“Ar pasaules pieredzi Latvijā” 
tik šanos cikls tika uzsākts pa -
gājušā gada nogalē, pulcējot 
jaunos pro fesionāļus, kuŗi pēc 
studiju un dar  ba gaitām ārze-
mēs atgriezušies Lat  vijā un 
kuŗus vieno vēlme savas zinā-
šanas un pieredzi ieguldīt Lat-
vijas attīstībā. Šobrīd grupas 
Face  book lapa pulcē vairāk ne -
kā 500 sekotāju. Nākamā “Ar 
pasaules pie  redzi Latvijā” tik-
šanās būs Rī  gā, restorānā 
Trompete, 2017. gada 21. martā 
plkst. 18.30. Visi intere senti 
aicināti sekot līdzi jaunum iem 
Facebook izveidotajā domu-
biedru grupā “Ar pasaules 
pieredzi Latvijā”. 

20. februārī Kalamazū ASV  
tikos ar “savu” kongresmani, re -
publikāni Fredu Aptonu (Fred Up -
ton), kuŗš pārstāv Mičiganas   6. 
apgabalu. No manas pieredzes,  
visvieglāk senātorus vai kongres-
maņus ir satikt, kad viņi ir savos 
mājas štatos, nevis Vašingtonā, 
D.C. Kamēr mājās, viņi rīko “town 
hall” tikšanās, kur uzklausa savus 
vēlētājus. Visiem tautas kalpiem ir 
vajadzīgi līdzekļi nākamajām vē -
lē šanām. Tāpēc, ja man kaut kas 
pa īstam ir uz sirds, es parasti pie-
dalos pasākumos, kuŗ tiek sagai  -
d īts iepriekšējs ziedojums. Tas no -
drošina, ka sarīkojumā ir mazāk 
apmeklētāju un ir lielāka iespēja 
divatā  pārrunāt lietas. 

Tiekoties ar kongresmeni F. Ap -
tonu, pasniedzu viņam savu vēs-
tuli, ko 16. februārī nosūtīju ASV 
prezidentam Donaldam Tram  -
p am, un kuŗā rakstīju par manām 
un ASV dzīvojošo baltiešu rūpēm 
par NATO un Baltijas valstu dro-
šī bu. Viņš dalījās savos ieskatos par 
Vašingtonā notiekošo, kopš jau nā 
administrācija uzsākusi dar bu. 
Pateicos par viņa ilgadējo dalību 
House Baltic Caucus, un viņš so  -
līja to turpināt. Viņš mums ir īsts 
draugs.

Pirms 2014. gadā notikušajām 
ASV Kongresa vēlēšanām Dr. Ar -
nis Pone un citi latviešu aktīvisti 
rīkoja tikšanos ar Fredu Aptonu 
Kalamazū latviešu biedrībā. Uz   

Dotie solījumi ir jāpilda
JĀNIS KUKAINIS,

PBLA priekšsēdis

to sanāca aptuveni 70 dalībnieku. 
Kad Aptons sāka savu uzrunu, 
pirmais, ko viņš darīja, – pa  griezās 
uz manu pusi un prasīja:  “Jānis! 
Where is my 2%?” 

Kad veicām savu lobija darbu 
pirms 12 gadiem,  man un citiem 
aktīvistiem ASV kongresmeņi un 
senātori vienmēr vaicāja, pirm-
kārt, vai viņi (latvieši) cīnīsies? 
(Will they fight?). Un, otrkārt, vai 
viņi godīgi maksās savu tiesu 
(Will they pay their fair share?)? 
Toreiz no kongresmeņa teiktā 
sapratu,  ka jau tad lieta bija no -
pietna, jo ASV Kongresā ne visi ir 

dedzīgi Baltijas valstu un NATO 
aizstāvji.

Mičiganas Nacionālā gvarde 
(Michigan National Guard) ir Lat-
vijas bruņoto spēku atbalstītājs un 
starpnieks starp ASV un Latvijas 
bruņotajiem spēkiem. Latviešiem 
ir ilggadēja personīga pazīšanās ar 
Mičiganas Nacionālās gvardes vir-
sniekiem. Tā kļuva par Latvijas 
bruņoto spēku sponsoru, jo to  rei-
zējā Mičiganas Nacionālās gvar-
des komandieŗa ģen. Gordona 
Stampfa (Gordon Stumpf) sekre tā-
re bija latviete Dace Mason, un 
viņam personīgs draugs bija taga-

dējais Latvijas goda konsuls Miči-
ganā Andris Lācis.

Pēc kongresmeņa Aptona brī di-
nājuma  Latvijas goda konsuls A. 
Lācis un es sazinājāmies ar virs-
niekiem un jautājām, vai lieta ir 
patiešām tik kritiska. Viņi apstip-
rināja, ka nav prātīgi gaidīt līdz 
2020. gadam, kas bija sākotnēji ie    -
rosinātais plāns aizsardzības bu -
džeta celšanai līdz 2% no IKP. 
PBLA 2015. gada februārī sūtīja 
vēstuli Latvijas valdībai, aicinot 
daudz straujāk paaugstināt iegul-
dījumu savā aizsardzībā, ko esam 
atgādinājuši katrā sarunā ar Lat-
vijas valdību, kas šo mērķi apņē-
musies sasniegt līdz 2018. gadam. 

Hanss un Elaine Bērziņi Dominiks Gerbers

“Latvija savas saistības pilda”
No intervijas ar Latvijas aizsar-

dzības ministru Raimondu Berg-
mani laikrakstā Laiks 2016. gada 
nr. 43.

Latvija pilda savas saistības, 
turklāt ātrāk par plānoto, proti, 
plāns paredzēja 2% no iekšzemes 
kopprodukta (IKP) valsts aizsar-
dzī  bas vajadzībām sasniegt 2020. 
ga  dā, taču saskaņā ar valdības lē -
mu mu tas tiks izpildīts jau 2018. 
ga  dā. Dinamika ir šāda: 2015. ga -
dā bija 1,41% jeb 368 miljoni eiro, 
nākamgad būs jau 1,7% jeb 449 
miljoni eiro, savukārt 2016. gadā 
aizsardzības budžets ir pieaudzis 
par 43 (!) procentiem.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2016. gada 23. sep-
tembrī Mičiganā pasniedz Džeimsam Endrjū Robertsam (James 
Andrew Roberts) Viestura ordeni

2015. gadā Studenšu Korporāciju kopas Detroitā (S!K!K!D!) un 
Korporāciju kopas Detroitā (K!K!D!) rīkotā gadskārtējā Kalpaka 
balle, kuŗā piedalījās arī pulkvedis J. Andrew Roberts no Mičiganas 
Nacionālās gvardes, Latvijas goda konsuls Mičiganā Andris Lācis 
un pulkvežleitnants Eric Plešs
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Kā viens latviešu puisis no 
Rojas kļuvis par septīto labāko 
vīnzini pasaulē?!

Apstākļu sakritības pēc, droši 
vien. Jo, pabeidzis Rojas vidus-
skolu, tiešām par šādu profesiju 
nedomāju. Vienkārši aizgāju mā -
cīties uz Rīgas Tūrisma vidussko-
lu ar mērķi izzināt restorānu un 
vispār viesmīlības industriju, do -
māju izmācīties par viesmīli vai 
bārmeni, tas arī viss. 

Un nokļuvi prestižajā Mār-
tiņa Rītiņa restorānā Vincents, 
kur droši vien bija jāiztur  
“smalks siets”?  

Atkal sakritība! Vincenta zāles 
pārzinis Uldis Šulte ieradās mū -
su skolā, lai uzaicinātu praksē 
studentus, kas pabeiguši pirmo 
kursu. Es un vēl pāris puišu no -
nācām šai prestižajā restorānā, 
tas bija 2000. gads, acīmredzot 
izturēju “smalko sietu” un kļuvu 
te par viesmīli, vēlāk – zāles pār -
zi ni. Strādājot ar turīgiem, līdz 
ar to – prasīgiem viesiem, arī pie-
vērsos vīnzinībai, un interese 
ņēmās spēkā. Darba devēji bija 
ļoti atsaucīgi, es varēju doties uz 
kursiem, papildināt zināšanas, 
arī pašmācībā mācījos, lasīju, bija 
iespēja ceļot, līdz nāca nā  ka mais 
solis – izglītošanās Aust ri jas vīna 
akadēmijā, gan pašā Vī  nē, gan 
vēsturiski slavenajā vīna pilsētā 
Rustā, Wine&Spirit Edu cation 
Trust izglītības sistēmā. Tā ik pa 
laikam, 5 – 6 dienas mēnesī, 3 – 4 
gadus pēc kārtas, no rīta līdz 
vakaram skolojos... 

Austrijas vīni gan tāda “sve-
šāka pasaule”...

Nu jau gan slavena ar saviem 
baltvīniem! “Vīna cilvēku” aprin-
dās Austrijas un Vācijas baltvīni 
iekarojuši atzinību... Šajās zemēs, 
kā arī Šveicē un Kanadā ir skar-
bas ziemas, janvārī, februārī mi -
nus 8 – 9 gradi pēc Celsija. Te 
labi ienākas baltvīna vīnogu 
šķirnes. 

Kad pirmoreiz nogaršoji vīnu 
un kādu? 

Vidusskolā, Monastirskaja izba 
(tulk.– “mūka celle”, bulgāru sar-
kanais un baltais vīns, pats po -
pu lārākais “padomju ēras” no -
rietā – L. K.)

Un ko atceries?
Nekāds labais – skābs, vien-

kāršs, pliekans, neizteiksmīgs, bet 
nebija dārgs, pareizāk – bija lēts.

Tolaik jau bija pieejami arī 
ungāru vīni – sarkans, skābs  
Egri Bikaver jeb “buļļa asinis” 
un baltais, piemēram,  Dimiat, 
ko tolaik varēja nopirkt par 
pusotru rubli un sauca par 
“skābulīti”. Manā ģimenē to 
mēdza nopirkt pie svētdienas 
pusdienām.

Es tādus neatceros.(Raimon  -
d am ir 36 gadi. – L. K.) Ja nu kaut 
ko atminos, tad vermutu un li -
ķierīšus.

Šai mūsu vidē audzis, tomēr 
esi “noķēris” īsta vīna garšu. Kā 
tas nāca? 

 Grūti! (Joks) Pirmo īsta vīna 
degustāciju nobaudīju vīnziņa 
Romāna Komara vieslekcijas 
laikā, viņš arī ir tas cilvēks, kas 
mani ieveda vīna pasaulē. Jo, kā 
zināms, Latvijā tolaik vairāk lie-
toja stipros dzērienus. Sapratu 
un apjautu, ka labs vīns ir laba 

In vino veritas jeb Latvietis vīna pasaulē 
Raimonds Tomsons – septītais labākais vīnzinis pasaulē, restorāna “Vincents” someljē – intervijā Ligitai Kovtunai

ēdiena sastāvdaļa, kas turklāt  ir 
vēsturiska tradicija. Jūs taču Ro -
mā, Parīzē vai Madridē neie rau-
dzīsiet cilvēku, kas pusdieno, 
nepiedzerot klāt vīnu!

Vēl trakāk – dzirdēts stāstām, 
ka Italijā skolas bērniem līdz ar 
sviestmaizēm dodot līdzi ar 
ūdeni atšķaidītu vīnu...

Šaubos! Tie, kas studējuši, pie  -
m ēram, Platona rakstus, būs iz  la-
sījuši, ka līdz 18 gadiem zēnam 
vīnus nemaz nevar dot, līdz 30 
gadiem viņam ļauts baudīt ar 
ūdeni atšķaidītu vīnu, bet tikai 
pēc 40 gadiem, kad cilvēks jau 
ieguvis zināmu dzīves pieredzi, 
viņš var ļauties Dionīsa sabied-
rībai. Par vīna šķaidīšanu – šī tra-
dicija nāk no Grieķijas, kā 
zināms, ir dzīva Austrijā un Vā -
cijā, kur īpaši karstā laikā cilvē  -
ki mēdz veldzēties ar vīnu, kas 
sajaukts ar gāzētu ūdeni. Parasti 
šķaida lētāku vīnu.

Kāda ir tava vīnziņa “ģeo-
grafija”?   

Esmu bijis vīna tūrēs Italijā, 
Francijā, Spānijā, Vācijā, Aust-
rijā, Ungārijā, – tā ir “klasika”. 
Esmu bijis arī Japānā, Čīlē un 
Arģentīnā.

Vai Japānā arī dzer vīnu?
Jā, un arvien vairāk. Arī Ķīnā, 

Honkongā un Dienvidkorejā. Un 
šejienes bagātie ļaudis pērk vīnu 
darītavas Eiropā un Amerikā. 
Īpaši – Burgundijā, Bordo, Šam-
paņā, kur vīna lauki maksā milzu 
naudu.

Austrālijas un Čīles vīnus 
mēdz dēvēt par “komercvīn-
iem”. Kāpēc? 

Ikviens vīns taču tiek ražots ar 
mērķi pārdot! Austrālijas un Čī -
les vīna darītavas vienkārši spēj 
saražot milzīgā apjomā labus 
vīnus, kas ir vienkārši un demo-
kratiski, paredzēti ikdienas lie to-
šanai, nopērkami lielveikalos. 
Pērkot vīnu par 6 –7 eiro, neko 
“dižu”, protams, nevar sagaidīt, 
bet ar vīnu viss ir kārtībā. Katram 
vīnam ir sava vieta un savs 
pircējs. 

Bet Rīgas veikalos arī ir vīni 
par 850 eiro pudelē!

Tie domāti ļoti turīgiem cil-
vēkiem, kad patiešām spēj no -
vērtēt šo vīnu visās niancēs. Vai 
arī cilvēkiem, kas grib padižo ties. 
Vīna cenu veido – zeme, kur tas 
audzis vai, piemēram, presti žajos 
Burgundijas vai Bordo laukos, 
vēsturiskais stāsts, attiecīgā vīna 
darītava, apjoms, un, pro tams, 
reklāma un mārketings. Ja 
cilvēks, kam vīna baudīšana ir 
hobijs, gatavs par to maksāt, – 
lūdzu!

 Būdama “vīna tūrē” Bordo, 
iegriezos vīna darītavās, kur 
piedāvāja tā saukto eco vīnu. 
Tai pašā laikā gīds stāstīja, ka 
nevienā vīna laukā darbos pat 
nelaiž strādāt viesstrādniekus, 
jo visam ir jābūt ļoti pareizi. 
Kāds vēl eco?!

Eco vīns nozīmē, ka vīnogu 
lauki nedrīkst tikt apstrādāti ar 
herbicīdiem un pesticīdiem, bet, 
kā zināms, vīnogulājos mēdz 
iemesties t. s. miltu rasa un pu -
ves. Tātad vīnogu audzētājiem jā  -
tiek galā bez ķīmijas, un to stin  g-
ri kontrolē, lai dabūtu šo eco ser-
tifikātu. Bet – kas notiek vīna 

darītavās, mēs nevaram zināt. 
Protams, ka tajās lieto arī sulfī-
dus, piemēram. Es uzskatu, ka 
eco ir arī mārketinga triks – ir 
taču tik populāri ēst un dzīvot 
ekoloģiski.

 Atminos, kā par mani smē-
jās, kad pēc pirmā ceļojuma pa 
Niagaras vīna laukiem uzrak-
stīju par rozēm vīnogulāju rin-
du galos – tolaik biju pārlie-
cināta, ka krāšņie rožu krūmi 
domāti, lai man, ceļiniekam, 
būtu estētiskāk un smukāk.

Nu, ja! Rozes pirmās reaģē uz 
miltu rasu un citām infekcijām.

Un nu par Latvijas vīniem. 
Kāda ir tava attieksme pret 
tiem? 

Ļoti pozitīva! Augstu novērtēju 
to, ko dara, piemēram, Mārtiņš 
Barkāns savos Abavas vīna lau-
kos. Uzskatu gan, ka nevajag cī -
nī ties par to, lai panāktu kādu 
īpašu rezultātu no vīnogām, kas 
augušas mūsu īpatnējos, skarba-
jos klimatiskajos apstākļos. Aba-
vas ielejās vīnogu šķirnes nekad 
nesasniegs to rezultātu, kāds ir, 
teiksim, Savignon Blanc, un ne -
va jag nopūlēties. Latvijā ir lie-
liskas iespējas gatavot ledusvīnu 
un vīnus no āboliem un ogām. 

Mums iznāk lielisks ābolu sidrs, 
domāju, ka vairāk jāpievēršas 
dzirkstošajiem vīniem, jo klima-
tiskie apstākļi līdzinās Šampa -
ņas reģionam. Labam dzirksto-
šajam vīnam jābūt skābam un 
neitrālam, un tādu var iegūt no 
ogas, kas ilgi briedusi ķekarā. 
Vin centa vīna kartē ir Laura Sa -
lenieka ābolu ledusvīns – lielisks 
vakariņu nobeigumam.  

Kā vīnzinis attīsta savas gar -
š as kārpiņas? Droši vien daudzi 
kulinārie prieki ir liegti.

Attīsta kā ikvienā citā profesijā – 
ar pieredzes uzkrāšanu, ar tech-
niku. Pasaulē esmu saticis izcilus 
vīna “kritiķus”, un viņiem ir ne 
vien zināšanas, bet arī lieliskas 
garšu izjūtas, ko viņi izkopj ik -
dienā. Es pats šo izjūtu kopju ik 
dienu – degustējot, izdarot pie -
rakstus. Arī pilnveidojot vārdu 
krājumu. Ko, savukārt, var iz -
darīt, daudz lasot.

Gaidīju izdevīgu brīdi mūsu 
sarunā, lai pajautātu par vīn-
ziņu daiļrunību...

Ja vīnzinis var ar vārdiem “uz -
burt” vīna garšu, viņš ir strādājis 
profesionāli. Kā gan citādi. Bet 
par “kulināriem priekiem”– vis-
labākais laiks ikvienai degustā-

cijai ir ap pulksten 10 no rīta – 
garšas vēl nav sabojātas. Un 
sabojāt tās var nekvalitatīvs, kā 
arī ass un intensīvs ēdiens, Ja 
man paredzēta degustācija, ne -
dzeru rūgtu, stipru kafiju.

Savulaik mūsu valsts galve-
nais narkologs Jānis Strazdiņš 
intervijā man teica: “Šo jauko 
prieku katrs nevar atļauties,” ar 
to domājot, ka lietot alkoholu 
nav labi, bet ļaudīm ar tendenci 
uz alkoholismu – nepavisam.

Tiešām, ļoti ietekmē dažādi 
faktori, tostarp arī klimats. Mūsu 
skarbajā klimatā un vēsturiska jos 
apstākļos ierasti ir stiprie dzērieni 
un alus. Tradicijām ir liels spēks. 
Līdz vīnam ir “jāiz aug”. Un 
jāatceras, ka vīns tomēr ir alko-
hols.

 Kas pašam ir tas iecienītā kais 
no vīniem?

Vispār – šampanietis. Bet, ja 
par vīniem – Pinot Noir, smalks, 
īpatns, delikāts vīns, ko dzer pie 
attiecīga – delikāta  ēdiena  putna, 
jēra, teļa gaļas. Pie Latvijā iecie-
nītajiem medījumiem, piemē -
r am, tas nederēs, tad jāizvēlas 
stiprāks, tumīgāks. Katrā ziņā ir 
labi, ka Latvijā ienākusi Eiropas 
vīna kultūra.

Raimonds Tomsons: “Mūsu skarbajā klimatā un vēsturiskajos 
apstākļos ierasti ir stiprie dzērieni un alus. Tradicijām ir liels spēks. 
Līdz vīnam ir „jāizaug”. Un jāatceras, ka vīns tomēr ir alkohols. 
Katrā ziņā ir labi, ka Latvijā ienākusi Eiropas vīna kultūra.”
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Resnais tornis – Der dicke Turm Eslingenā, netālu no Kalna ko  lonijas. Pļavā pie torņa savulaik notika cirka izrādes. Tagad tur ir restorāns

Latviešu 
mākslinieku darbu 
izstādes atklāšanaSešas dienas no vietas, zināmā 

va  kara stundā, nepārtraukti plūda 
cauri visai Eslingenai ļaužu strau-
me uz Kalna novietni, lai apsveiktu 
augsti dzimušas lēdijas un serus 
“Divpadsmitās nakts” mirdzumā 
un kopā ar dēkaino Kazanovu aiz-
klīstu senās Jelgavas muižniecības 
mitekļos, no kuŗas ziedu laikiem 
palikusi pāri tikai miņa un leģen-
dārās ēnas kā vecs, izbalējis Bušē 
gobelēns antikvariāta kaktā.

Jau ilgi priekš sengaidītās mēr be-
kiešu ierašanās Eslingenā šī teātŗa 
slava zelta kurpēm bija atsteigusies 
uz visu amerikāņu zonu. Jā, “Div-
pad smitā nakts”, “Divpadsmitā 
nakts...” Un ja jūs būtu redzējuši 
Ka  zanovu...!

 Eslingieši teātŗa ziņā ir izlutināti 
ļaudis. Teātris viņiem kļuvis neat-
ņemama sastāvdaļa. Un lielākus 
“mākslas kritizētājus” un “zinātājus” 
diez vai citur sastapsiet. Te, tā sakot, 
teātri sāk skatīt jau no zī  daiņa 
vecuma, kuŗu bļāvieni un iz   sau-
cieni bieži vien dzirdami spē les lai -
kā, tāpat pirmo soļu nemierī gā 
dipoņa, par ko it sevišķi varēja 
pārliecināties pēdējās viesizrādēs 
mērbekieši. 

Par eslingiešu izlutināto gaumi 
labi zināja angļu zonas teātŗa ļaudis 
un ar slēptu satraukumu gatavojās 
pirm izrādei. Pats galvenais bija 
Kal na novietnes lielajā šķūnī uz -
celt skatuvi un savest kostīmus 
izrādes gatavībā. 

Tieši noliktajā stundā atska nēja 
pirmais zvans. Pāri gandrīz tūkstoš 
galvām nolidoja kāds šalciens, un 
pie trešā zvana zālē bija kapa klu-
sums. Un tad sākās jautrā spēle. 

 Ak, kas gan tevi nepazīst mūžam 
vecā un jaunā mīlestības spēle! Sen 
nedzirdētais Šekspīrs, priekšzī mī  -
gā Jūlija Rozes tulkojumā spir-

Siržu iekaŗotāji
Piezīmes par teātŗi

dzināja kā vecs un labs vīns.
Staltais Illirijas hercogs Orsino 

Rūdolfa Mucenieka iemiesojumā, 
cēlā grāfiene Olīvija – Hilda Prince, 
nelaimīgi laimīgā Viola – Maiga 
Damroze, nožēlojamais pārvald-
nieks  Malvolio – Kārlis Lagzdiņš, 
sers Tobijs – Kārlis Ģērmanis, visi 
bija savu spēju augstumos, lai gan 
pašā sākumā pie visiem spēlētājiem 
varēja just vieglu satraukumu. Un 
kā gan ne: skatītāju pirmajās rindās 
sēdēja Eslingenas aktieŗi, kas sava 
aroda dēļ vien ir visnesaudzīgākie 
teātŗa kritiķi pasaulē.

Un kur tad paliek grāfienes kal-
pone Marija, kas valdzināja ar tem-
peramentīgo tēlojumu un dzie dā-
mo balsi, tik skaistu, kādu daži 
teicās nekad vēl Eslingenā nedzir-
dējuši, tāpat veiklais Fabiāns – 
Oļģerts Parņickis un skumjais nerrs 
–  Viliberts Štāls! Bet visdi žā kos 
smieklu laurus plūca Osvalds 
Uršteins sera Andreja Bālģīmja lo -
mā. Man blakus kāds mazs puika 
smieklos nogāzās no krēsla uz grī-
das. Jā, tas tik bija jautri!

Vislielāko pārsteigumu sagādāja 
Ēvalda Dajevska dekorācijas, kas 
mainījās gandrīz kinematografis -
kā ātrumā, un neskaitāmos skatos 
arvien no jauna acis pārsteidza ar 
brīnišķīgām gleznām. 

Un beigās lugā, kas katrs bija da -
būjis savu tiesu un nelaimīgās mī -
lestības kļuvušas par laimīgām, 
komēdija beidzās. Liekas, arī agrās 
baumas bija kļuvušas par īstenību, 
un no zāles uz skatuvi vēlās vesela 
aplausu vētra. Visdedzīgāk aplau-
dēja vietējā teātŗa ļaudis, Eslingena 
bija uzvarēta.

Priekškaram pēdējo reizi atve ro-
ties, sapulcējušos tēlotājus apsveica 
Eslingenas latviešu kolonijas pār-
stāvis Z. Landavs un pasniedza lu -

gas režisoram O. Uršteinam ziedus. 
Krāšņu rožu klēpi un vārdus, kas 
nāca no sirds, mērbekierši saņēma 
no amerikāņu zonas kollēgām, ku -
ŗu pārstāvji bija aktrise Lilija Šten-
gele un režisors K.Veics.

Tad divus vakarus no vietas at  kal 
“Divpadsmitā nakts”, bet ceturtā – 
“Kazanovas mēteļa” svinīga pirm-
izrāde. Svinīga tādēļ, ka ieradies 
bija arī pats autors ar kundzi. Viņu 
gan veltīgi dažas balsis pēc izrādes 
mēģināja izsaukt uz skatuves. An -
šlavs Eglītis pa laikam jau pazīsta-
ma kā atturīga un kautra dvēsele.

Jauns uztraukums un jaunas gai-
das. Tumsa, priekškars veras un ...
tumsa. Bet tas tikai epilogs, kur 
kamīna atblāzmā Anna sarunājas 
ar savu mazmeitu. 

Pēkšņi skatuvē uzdegas gaisma, 
un mēs esam Zelta lauvas viesnīcā 
senā Jelgavā. Salīdzinot ar Šekspīru, 
tā ir atkal cita pasaule un laikmets, 
bet daiļi skan Anšlava Eglīša valo-
da, kuŗu viņš saviem tēliem mutē 
licis, un jau pašā sākumā mēs šo 
Kazanovu iemīlam, iespējams, ka 
cēlās latvietes Annas dēļ. 

Kad sestās dienas izrāde beidzās, 
likās, ka patiešām nu arī aktieru 
spēki būs galā. Bet nākamās dienas 
rītā, gan mazliet vēl saguruši, viņi 
bija jau ceļa jūtīs, lai dotos uz Ingol-
štati, Berchtesgādenu un vēl tāl āk. 
“Gan atpūtīsies ceļā” – viņi teica.

 Lai silts eslingiešu paldies par 
viņu milzīgajām pūlēm un mākslas 
baudu, ko tie pašaizliedzīgi snie-
dza. Pašās beigās man gribētos at -
zīmēt kādas skatītājas vārdus, ko 
nejauši dzirdēju: – Man liekas, ka 
visas šīs sešas dienas, kamēr mēr-
bekieši spēlē, Eslingenā ir tikai svēt-
diena. 

I. Gr.
(Latviešu ziņas, 1947)

šeit svešniecībā  nav iespējas attīstīt 
savu kultūru visā pilnībā. 

Pēc tam akta dalībnieki devās uz 
telpām, kur bija novietotas mūsu 
mākslinieku gleznas. Ar lielu in -
teresi un veltot atzinīgas atsauk-
smes, latviešu mākslinieku darbus 
vēroja UNNRA’s vadība un dar-
binieki. Gleznas un koristes tau-
tiskos tērpos savam laikrakstam 
fotografēja Beachhead News re - 
d ak cijas pārstāvji.

Izstādē ar darbiem piedalījās 
Alberts Uga, Alberts Annus, Fran-
cis Bange, Ludvigs Bruniņš, Anna 
Dārziņa, Verners Dukurs, Jānis 
Gailis, Voldemars Gūtmanis, Jānis 
Kalmīte, Ziedonis Lakstīgala, Lu -
dolfs Liberts, Rūdolfs Pīlādzis, 
Zigismunds Vidbergs u. c. 

(Pēc Latviešu Ziņām, 1946)     

“Dienās un brīžos, kad māksli-
nieka sirds žņaudzas sāpēs par 
zau dēto, kad dvēsele un radošais 
gars draud iestigt rezignācijas krē s-
lā un garīgā letarģijā, kad dienu 
ritums pelēks un bāls un it kā zau-
dējis iekšējo saturu, mūsu māk sli-
nieki, apzinādamies savu misiju, 
tomēr nav paguruši vai padevušies 
apātijai, bet gan strādājuši. Strā-
dājuši augstā pienākuma apziņā, 
iekšējās dziņas aicināti un mūsu 
tēvutēvu ticībā darbasvētībai.” 

Šādus vārdus rakstījis prof. L. Li -
berts Eslingenas latviešu māksli-
nieku darbu izstādes katalogā. 
Spilgti šo vārdu patiesību aplieci-
nāja pati izstāde, kuŗā mūsu māk-
slinieki ar ļoti daudzām svešumā 
radītām gleznām pierādīja, ka 
viņos mājo možs gars un darba-
prieks. Izstādi atklāja 19. janvārī 
Georgija skolā. Uzrunājot klāt eso-
šos, Virtembergas-Bādenes apga-
bala latviešu komitejas priekšsēdis 
mag. rer. Merc.  A. Kacens izteica 
atzinību māksliniekiem, kas, ne -
tau pot pūļu, noorganizējuši šo iz -
stādi. Savus darbus mākslinieki 
radījuši smagos apstākļos, bet vi   -
ņ os vienmēr degusi dievišķa uguns, 
kas caur saviem darbiem sildīs 
mūs. Latvieši ir kultūras tauta – to 
spilgti atkal no jauna apliecinās 
mūsu mākslinieku darbu izstāde. 
Pēc uzrunas mūsu kolonijas koris 
nodziedāja Latvijas valsts himnu 
“Dievs, svētī Latviju!”. Pēc tam iz -
stādes atklāšanas akta dalībniekus 
uzrunāja UNRRA’s direktors, uz -
svērdams, ka viņš cienī latviešu 
tautu un tās augsto kultūru. Ar 
nožēlu jākonstatē, ka latviešiem 

Ludolfs Liberts
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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Krustvārdu mīklas (Nr. 10) 
at  ri sinājums 

Līmeniski. 1. Troja. 4. Darva. 
6. Mūzikli. 7. Bostona. 8. Nia-
meja. 10. Komercija. 13. Saskare. 
15. Saikava. 17. Saiva. 19. Krei se-
ris. 20. Perimetrs. 22. Asare. 23. 
Ga  lants. 26. Karalis. 29. Teleskops. 
30. Skotele. 31. Jamaika. 32. Tro-
feja. 33. Edips. 34. Siāma.   

Stateniski. 1. Tosters. 2. Ama-
zone. 3. Sikorskis. 4. Dinejas. 5. 
Averona. 7. “Būris”. 9. Amēba. 
11. Pakistāna. 12. Kilometrs. 14. 
Asīrija. 16. Vairogi. 17. Saiga. 18. 
Adele. 21. Batiskafs. 23. Gauss. 
24. Laktoze. 25. Skelets. 26. Ko -
pijas. 27. Lekcija. 28. Stāla.

Pirms 65 gadiem  16. martu 
pieminēt kā Latviešu leģiona 
kaŗavīru dienu 1952. gadā iero-
sināja leģiona veterānu organi-
zācija Daugavas Vanagi. Latvijā 
ziedu nolikšana pie Brīvības 
pieminekļa Rīgā 16. martā pir-
mo reizi notika 1993. gadā, kad 
apritēja 50 gadi kopš Latviešu 
leģiona dibināšanas dienas. Tā 
būs arī šogad. Vairākas organi-
zācijas ‒ Daugavas Vanagu Lat-
vijā Limbažu nodaļa un citas ik 
gadu  iesniedz pieteikumus Rī   -
g as pilsētas domē par gājienu, 
zie  du nolikšanu un sapulču 
rīko šanu Latviešu leģionāru 
piemi ņas dienā pie Brīvības 
piemi nekļa. 

Rīgas domes pārstāvis Uģis 
Vidauskis:

“Rīgas dome izskatīs visus pie-
teikumus. Tāpat kā agrākajos ga -
dos, tiesībsargājošajās iestādēs 
tiks lūgta papildu informācija. 
Pasākumi pieteikti vienā un tajā 
pašā laikā, tāpēc pašvaldībai nāk -
s ies iejaukties, lai novērstu ie  spē-
jamos incidentus idejisko pre-
tinieku starpā.” 

Līdz pat 20. gs. 90. gadu otrajai 
pusei sarīkojumos  piedalījušies 
gan polītiķi, gan augsti stāvošas 
militārpersonas. 16. marts 1998. 
gadā kļuva par Saeimas apstip-
rinātu piemiņas dienu. Tomēr 
jau 2000. gada martā tā tika 

svītrota no svētku un piemiņas 
dienu saraksta. 2013. gadā arī 
Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis un Valsts prezi-
dents Andris Bērziņš publiski 
pauda, ka neuzskata, ka 16. marts 
būtu nosakāms par atceres die-
nu, kā to iepriekš bija ierosināju si 
Nacionālā apvienība (NA). 
“Esmu jau ne vienu reizi vien 
izteicies, ka Lāčplēšu diena 11. no -
vembrī ir vislabākais [..] tas vieno 
visus, nevis sadala,” žurnālistiem 
sacīja tolaik Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. 

Arī Valdis Dombrovskis toreiz 
uzskatīja, ka Lāčplēšu diena ir 
daudz piemērotāka kareivju 
atcerei.. “Ja runājam par kareivju 
atceres dienām, tam ir paredzēts 
11. novembris, un pie tā vajadzē-
tu arī palikt – pie atceres dienas, 
kas vieno, nevis šķeļ,” uzsvēra 
tolaik premjērs. 

Tomēr Daugavas Vanagu Lat-
vijā Limbažu nodaļa (vadītājs 
Gunārs Grīnbergs) un Nacionā-
lās apvienības (Visu Latvijai! – 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) 
Limbažu nodaļa (vadītāja Ilze 
Dzintare) ir aktīvākie starp re -
ģionu organizācijām.

Arī Krustpils novadā darbojas  
aktīvs 16. marta piemiņas dienas 
rīkotājs – novada domes priekš-
sēža vietnieks Gundars Kalve, 
kuŗš 2013. gadā ievēlēts no Na -
cionālās apvienības saraksta. 

Viņš ir arī Nacionālās apvienī bas 
Krustpils nodaļas vadītājs. Liela 
daļa Latvijas sarkanbaltsarkano 
karogu, kas veido aleju uz Brī-
vības pieminekli,  ir pirkti par 
viņa personīgajiem līdzekļiem, 
un tos nes viņa vadītie aktīvie cil-
vēki, kas no Jēkabpils dodas uz 
Rīgu, lai godinātu latviešu leģio-
nāru piemiņu. Atgriežoties no 
Rīgas, atcere turpinās  Krustpils 
no  vada Sūnu pamatskolā. Šogad, 
kā informē Gundars Kalve, Lat-
viešu leģiona atceres dienas sarī-
kojums norisināsies Krustpils 
Kultūras namā, kur būs ne tikai 
leģionāru godināšana, bet arī 
Latvijas Okupācijas mūzeja ceļo-
jošās izstādes “Pretējās pusēs: 
Latvijas kaŗavīri Otrajā pasaules 
kaŗā” atklāšana, kā arī Jaunā Rī -
gas teātŗa viesizrāde “Vectēvs”. 
Pirms tam būs atceres brīdis pie 
pieminekļa “Kritušiem par Tēviju” 
un Richarda Pārupa pieminekļa. 

Visā Latvijā bijušo leģionāru 
ģimenēs 16. marts ir svēts da -
tums. Viņi ar laikrakstu Laiks 
un Brīvā Latvija starpniecību 
sūta vissirsnīgāko pateicību 
tau tiešiem ārzemēs ‒ Dauga  vas 
Vanagiem,  kas visus šos gadus 
snieguši atbalstu Latvijai un 
viņiem personīgi, tostarp  dā -
vinājuši arī laikraksta Brīvā 
Latvija un Daugavas Vanagu 
Mēnešraksta abonementus.

VALIJA BERKINA

Leģionārus 
atceramies un pieminam 

16. martu – Latviešu leģionāru piemiņas dienu no kalendāra 
var izsvītrot, bet no tautas atmiņas – ne! 

Līmeniski 1. Sporta rīks. 6. 
Dzelzceļa pietura posmā Rīga-
Tukums. 10. Tēls J. Štrausa ope-
retē “Sikspārnis”. 11. Lokani zari 
bez lapām. 12. Pamatīgi. 13. Odi-
seja dzimtene sengrieķu mīto-
loģijā. 14. Rožu dzimtas ogulājs. 
15. Pilsēta Igaunijas dienvidaus-
trumos. 16. Tēlotājas mākslas 
žanrs. 19. No seniora atkarīgs 
feo dālis. 23. Olīvu dzimtas koks. 
25. Cilindriski kartona vai me -
tallla aizsargapvalki. 26. A. Upīša 
romāns. 27. Angļu rakstnieks 

(1660 – 1731). 29. Savstarpējās 
attiecības. 33. Lūk! 38. Neap -
ģērb  ta. 39. Ģeodēzisks instruments. 
40. Greznumlietas. 41. Cilvēki, 
kas pārvalda runas mākslu. 42. 
Trauks šķidrumu pārtvaicēša -
nai. 43. Suņu šķirne. 44. Plata ie -
la, kas parasti abās pusēs apstā-
dīta ar kokiem (galvenokārt ASV, 
Anglijā, Francijā). 45. Vērtējumi, 
spriedumi.

Stateniski 1. Viens no vairā  k-
iem fakta skaidrojumiem. 2. Sa -
likt. 3. Paklausīgas. 4. Savstar pēja 

atbilstība. 5. Asinsatriebība. 6. 
Vērtspapīri. 7. F. Dostojevska ro -
māns. 8. Dārza puķes. 9. Bezno-
teces ezers Kirgizstānā. 17. Bieza 
burtnīca. 18. Labības augs ar 
garu stublāju. 19. Vīrieša vārds 
(martā). 20. Sermuļu dzimtas 
dzīvnieks. 21. Sievietes vārds 
(ok  tobrī). 22. Veģetācijas tips. 23. 
Augstākais dievs skandinavu mī -
toloģijā. 24. Apdzīvota vieta 
Ludzas novadā. 27. Ostas pilsēta 
Krievijas ziemeļos. 28. Smalki sa -
griezta cepta vai vārīta gaļa ar 
piedevām. 30. Pasaules daļa. 31. 
Rauga mīklas cepumi. 32. Lī -
dz ekļu, ienākumu avoti. 34. Soda 
veids cariskajā Krievijā – smagos 
piespiedu darbos bargos klima-
tiskos apstākļos. 35. Kontrol-
aparāti. 36. Viesu pieņe mamās 
istabas. 37. Seklas alas.   

Smilteni 7. martā darba vizītē apmeklēja ASV vēstniece Nensija 
Petita (Nancy Bikoff Pettit). Viņa tikās ar novada domes vadību, Smil-
tenes vidusskolā diskutēja ar jauniešiem par sabiedriski polītiskām tem-
ām un tikās ar sešām skolniecēm, kuŗas pavisam drīz dosies mācību 
apmaiņas braucienā uz Ameriku. 

Madonas rajona Bērzaunes pagastā martā 99. dzimšanas dienu 
nosvinēja viena no Latvijas Leļļu teātŗa Rīgā dibinātājām un ilggadējā kā 
aktrise Latvijā Hilda Žīgure. Kultūras ministrija apbalvoja ar īpašu 
Atzinības rakstu. Jubilāre kopā ar brāli, pirmo teātŗa direktoru Jāni 
Žīguru, dzejnieci Mirdzu Ķempi un citiem domubiedriem 1942. gadā 
izveidoja leļļinieku ansambli, kas drīz kļuva par Valsts Leļļu teātri. Tur 
aktrise strādājusi līdz aiziešanai pelnītā atpūtā 1986. gadā. 

NBS Kājnieku skolā Alūksnē mācības uzsākuši 50 jaunie profesio-
nālā dienesta kaŗavīri. Pērn Latvijas nacionālos bruņotos spēkus (NBS) 
papildināja ar 607, bet šogad plāno ar 700 kaŗavīriem. 120 uzņems 
Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, 345 – dienestam Sausze-
mes spēku kājnieku brigādē, 110  speciālizētajās vienībās. 

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola saņēmusi Latvijas Aiz-
sardzības ministrijas Goda rakstu „Mācību iestāde  – „Izglītotājs par 
Ze  messardzi””. Tā ir otra lielākā vidusskola Liepājā (946 skolēni), kur no 
10. – 12. klasei jau 5. mācību gadu īsteno izglītības programmu ‒ Valsts 
aizsardzības mācība. 6. martā, kad 1919. gada 6. martā kļūmī gas 
sagadīšanās dēļ krita pulkvedis Oskars Kalpaks, skolēni un skolo -tāji 
godināja viņa piemiņu Ziemeļu kapos.

Veselības ministre Anda Čakša iepazinās ar Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīcu un tikās ar novada vadību. Pateicoties tās atbal-
stam, jau vairākus gadus, lai iedzīvotājiem sniegtu medicīnisko palīdzī-
bu akūtās situācijās, atvērts traumpunkts, nodrošināti ambulatorie 
pakalpojumi, integrējot tos ar sociālo aprūpi. Ministre uzsvēra, ka 
šis ir vislabākais modelis, kā to paredz Veselības reforma par iedzīvo tāju 
aprūpes organizēšanu pie reģionālajām slimnīcām un citām ārstniecības 
iestādēm.

Jelgavas pilī jau 13. reizi godināja meža nozares izcilākos ļaudis. 
Ar Gada balvu un lielo “Zelta čiekuru” nominācijā “Par innovatīvu 
uzņēmējdarbību” apbalvoja SIA “Gaujas koks”, “Par ilgtspējīgu saim-
niekošanu” – meža īpašnieku Kurzemē Edgaru Dupužu, “Par zinātnes 
ieguldījumu nozares attīstībā” – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta 
“Silava” vadošo pētnieku Daini Edgaru Ruņģi un “Par mūža ieguldī-
jumu” – meža zinātnieku Bruno Andersonu, mežsaimniekus Staņisla-
vu Prikņu un Edgaru Šmauksteli, mežsaimnieku un pedagogu Valdi 
Štokmani.

Liepājas teātrim – 110 gadu! Tāpēc, sākot no 7. marta, skatītāju foajē 
iekārtota izstāde “Liepājas teātŗa mirkļi 110 gadu gaŗumā”, kur ap -
lūkojamas vēsturiskas fotografijas no 1907. gada. Šampanieša zā lē iz  -
veid ots piemiņas stūrītis aktierim Valdemāram Zandbergam, kuŗ am    
5. martā apritētu 90. dzimšanas diena. 18. martā plkst. 21 de  mon strēs 
Matīsa Kažas dokumentālo filmu “Vienu biļeti, lūdzu!”. Teātŗa jubile jas 
mēneša kulminācija būs 25. martā ar pirmizrādi ‒ Sergeja Zemļanska 
komēdiju “Precības”!

Latvijā kopumā 3 964 saimniecībās audzē cūkas. No tām 50 ir liel-
fermas (puse pieder dāņiem), kas spēj nodrošināt 90% Latvijā sa  ražotās 
cūkgaļas un eksportu. Pārējās ir nelielas lauku un piemājas saimniecības, 
kur audzē pašu iztikšanai un reālizē tirgū. Latviju pārņē mis Afrikas 
cūku mēris, tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) seko, lai tiktu 
ievēroti biodrošības pasākumi. 

Latvijas lielākajā olu ražotnē Balticovo ir aptuveni 2,8 miljoni 
dējējvistu un jaunputnu, tajā skaitā Daugavpils filiālē ir aptuveni 80 000, 
Madonas – 110 000 dējējvistu. No 1. marta līdz 31. maijam jāno drošina 
to turēšana slēgtās telpās, lai izvairītos no saskares ar savvaļas putniem 
un dzīvniekiem, kas pārnēsā putnu gripu. Tāpēc aizliegta izbrauku ma 
tirdzniecība ar mājputniem un olām. Putnu gripa (H5N8 vīruss) jau 
konstatēta Apvienotajā Karalistē, Čechijā, Francijā, Slovakijā un citās 
valstīs.

Lielvārdes alus darītavā “Lāčplēsis” uzsākts ražot jaunu šķirņu se -
riju “Staburags”, kur technoloģiskajā procesā ieguldīti vairāk nekā 120 000 
eiro. Veikalos jau nopērkams “Staburags Gaišais”, “Staburags Tumšais” 
un “Staburags Baltais alus”. Alus darītava “Lāčplēsis” ir trešā lielākā 
Latvijā, kas darbu sāka 1948. gadā. 

Viesītes Kultūras pilī 20. martā par godu Jūras spēku 25. gada -
dienai tiks atklāta ceļojošā izstāde “Jūras spēkiem – 25”, kā arī            G. 
Stū res un M. Jurjānes gleznas par jūras temu. 1992. gada 11. ap  rī lī noti-
ka svinīga karoga pacelšana uz pirmā atjaunotā Latvijas flotes kaŗakuģa 
Sams, kas tiek uzskatīta par Jūras spēku atdzimšanas dienu. Tagad to 
sastāvā ir 5 “Skrunda” klases kuģi, kuŗu nosaukumi simbolizē nozī-
mīgākās brīvības cīņu norises vietas Latvijas vēsturiskajos reģio nos – 
arī Viesītē. 

Daugavpilī 22. un 23. martā pirmo reizi notiks Starptautiskā tūris-
ma kontaktbirža “Daugavpils – daudzveidīgs tūrisma galamērķis”, kuŗā 
aicināti piedalīties Polijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un 
citu valstu tūrisma firmas, aģentūras un tūrisma nozares plašsaziņas 
līdzekļi. Viņiem būs iespēja iepazīties ar tūrisma nozares uzņēmu m-
iem un citiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Valkas pilsētas stadiona šautuvē 23. martā norisināsies atklātās 
šaušanas sacensības “Leģionārs 2017”, kuŗu mērķis ir populārizēt šo 
sporta veidu bērnu un jauniešu vidū, kā arī veicināt sadarbību ar Val-
gas Igaunijā, Smiltenes, Strenču un citiem šāvējiem. Sacensībās ai  ci-
nāti piedalīties no 1997. līdz 2007. gadam dzimušie jaunsargi un citi 
jaunieši. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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LATVIEŠU  KOLLEKCIONĀRS PĒRK
pazīstamu latviešu mākslinieku L.Liberta,

V.Tones, J.Tīdemaņa, N.Strunkes, S.Vidberga
u.c. gleznas, kā arī latviešu porcelānu,

koktēlniecību, retas grāmatas u.c.
Tālr.: 813-418-9525 Anna

E-pasts: janisflorida@gmail.com

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

Bertāna pārstāvētā 
Spurs kļūst par 

NBA līderi
Latviešu basketbolista Dāvja 

Bertāna pārstāvētā vienība San-
antonio Spurs Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) spēlē 
ar 107:99 uzvarēja Atlantas 
Hawks, gūstot savu 52. uzvaru 
66 spēlēs un tādējādi kļūstot 
par līgas līderi.

// FOTO: USA Today Sports, Soobum Im

Dāvis Bertāns (attēlā) šajā 
spēlē laukumā pavadīja 14 mi -
nūtes un 25 sekundes, kuŗu 
laikā guva astoņus punktus, esot 
precīzs divos no trim tālme-
tieniem un vienīgā divpunktu 
metiena izpildē. Viņa rēķinā 
viena atlēkušā bumba, viena re -
zultātīva piespēle, viena kļūda, 
bloķēts metiens, divas piezīmes 
un +/-rādītājs plūs viens.

Divas reizes 
tuvojās godalgai...
Somijas pilsētā Kontiolahti ri -

si nājās Pasaules kausa (PK) iz -
cīņas astotā posma sacensības.  
Latvijas vadošais biatlonists 
An  drejs Rastorgujevs 10 km 
sprinta sacensībās izcīnīja sep-
tīto vietu, paliekot viena šāviena 
attālumā no godalgas. Rastor-
gujevs šīs sacensības iesāka lie-
liski un pirmajā šaušanā viņš 
ieradās pirmajā vietā, turklāt šo 
poziciju saglabāja arī pēc uguns-
līnijas, kuŗā nepieļāva nevienu 
kļūdu. Tobrīd Rastorgujevs par 

6,1 sekundi apsteidza šīs sezo-
nas Pasaules kausa ieguvēju 
Martēnu Furkādu no Francijas, 
kuŗš arī pirmajā šaušanā bija 
nekļūdīgs. Pirms otrās šaušanas 
Furkāds bija pārņēmis vadību 
un Rastorgujevu apsteidza par 
2,3 sekundēm. Otrajā uguns lī-
nijā Andrejs sekmīgi sašāva pir-
mos četrus mērķus, taču pēdējā 
kļūdījās, tāpēc viņam bija jā -
slēpo viens soda aplis. Pēc tā 
veikšanas viņš trasē atgriezās 
ceturtajā vietā, no pirmā trij-
nieka atpaliekot par pusotru se -
kundi. Sacensību turpinājumā 
Rastorgujevam neizdevās savu 

poziciju uzlabot, jo vispirms 
viņš noslīdēja uz piekto vietu, 
bet finišā sasniedza septīto āt -
rāko laiku, uzvarētājam Mar-
tēnam Furkādam zaudējot 25,1 
sekundi.

Andrejs Rastorgujevs

Izcīnītā septītā vieta Rastor-
gujevam ir atkārtots otrais la -
bākais sasniegums sezonā. Pirms 
tam šosezon viņš divās sacen-
sībās izcīnīja sesto vietu.

Cerības izcīnīt godalgotu vie -
tu PK posmā Andrejam vēl 
nebija zudušas, jo nākamā dis-
ciplīna bija 12,5 km iedzīšana. 
Rastorgujevs sacensības sāka 
no septītās pozicijas, pirmajā 
šaušanā aizvēra visus mērķus, 
tālāk distancē dodoties kā ses-
tais, 23,5 sekundes aiz līdera 
Martēna Furkāda. Arī otrajā 
guļus šaušanā Latvijas biatlo-
nists bija perfekts, pakāpjoties 
uz trešo poziciju, tā brīža lī  de-
rim Ederam zaudējot 3,7 se -
kundes. Pēc tam distancē Ras-
torgujevs spēja apsteigt ne tikai 
Ederu, bet arī čechu Moravecu, 
trešajā ugunslīnijā ierodoties  
pirmajam. Tomēr pirmajā stā-
vus šaušanā viņš pieļāva vienu 

kļūdu, noslīdot uz piekto po -
ziciju, taču tā brīža līderim 
Arndam Peiferam zaudējot tikai 
13,4 sekundes. Sacensību lik-
tenis izšķīrās pēdējā ugunslī-
nijā, kurā Rastorgujevs bija pa -

galam neprecīzs, nopelnot trīs 
soda apļus un noslīdot uz devīto 
vietu, Peiferam zaudējot 49,2 
sekundes.Finišā Andrejs handi-
kapu no līdera nedaudz spēja 
samazināt, taču augstāk netika.

Latvijas biatlonistei Baibai 
Bendikai bija lēns solis trasē, 
kas viņai PK izcīņas astotā 
posma 7,5 km sprinta sacensībās 
ļāva ieņemt tikai 62. vietu, tā -
dējādi nekvalificējoties iedzī-
šanai – pietrūka 0,8 sekunžu. 
Šaušanā Bendika pieļāva tikai 
vienu kļūdu, vienīgo mērķi ne -
aizverot pirmajā ugunslīnijā. 
Otrajā šaušanā Baiba ieradās 
tikai 80. vietā, bet pēc tam viņa 
šāva nekļūdīgi, kas ļāva ievē-
rojami pietuvoties pirmajam 
seš desmitniekam. Bendika 94 
dalībnieču vidū bija tikai 75. 
ātrākā.

PK izcīņas posmā bija arī 
jaukto pāŗu stafete. Baiba Ben-
dika un Daumants Lūsa ie  rin-
dojās 22. vietā. Latvijas duets 
astoņās šautuvēs izlietoja sešas 
rezerves patronas un iztika bez 
soda apļu veikšanas, tomēr slē -
pošanā no konkurentiem atpa-
lika vairāk. Uzvarētājiem 25 
valstu konkurencē latvieši 
zaudēja gandrīz trīs minūtes 
(+2:56,4). Abi Latvijas biat-
lonisti distances gaitā stabili tu -
rējās ap 20. poziciju un finišā 
aiz sevis atstāja Polijas, Lietuvas 
un Japānas biatlonistus. Somijā 
otro reizi sezonā risinājās pāru 
jauktā stafete. Sezonā pirmā 
jauktā stafete Latvijai bija veik-
smīgāka, jo posmā Zviedrijā 
Bendika un Lūsa izcīnīja 12. 
vietu.

***
Starptautiskās Biatlona fede-

rā cijas (IBU) kausa izcīņā pē -
dējā posmā Otepē Žanna Juš-
kāne 7,5 km sprintā ieņēma 70. 
vietu. Inga Paškovska un Ieva 

Pūce, šautuvē kļūdoties katra 
trīs reizes, palika attiecīgi 84. 
un 86. vietā. Startēja 90 biatlo-
nistes. 

   

Ernests  Erbs 
„izšāva” bronzu

Slovēnijā risinājās Eiropas 
junioru meistarsacīkstes šau-
šanā. Lielisku panākumu guva 
Latvijas jaunais šāvējs Ernests 
Erbs. Viņš izcīnīja bronzas me -
daļu 10 metru distancē ar pnei-
matisko pistoli. Kvalifikācijā 
sešās serijās Erbs ar 570 punk-
tiem sasniedza astoto rezultātu, 
kā pēdējais iekļūstot finālā. 
Savukārt cīņā par medaļām viņš 
ar 216,7 punktiem izcīnīja bron-
zas godalgu.

Ernests Erbs

Emīls Vasermanis izcīnīja 22. 
vietu.  Kvalifikācijas sacensībās 
piedalījās arī Richards Zorge, 
kuŗš ar 559 punktiem izcīnīja 
37. vietu, bet Krišjānis Baraks ar 
550 punktiem bija 50. pozicijā 
55 šāvēju konkurencē.

Šajā pašā disciplīnā sieviešu 
konkurencē Agate Rašmane 
izcīnīja 27., Aleksandra Vasiļjeva 
– 31., Marika Kovaļevska – 34. 
un Selīna Kovaļevska – 58. 
vietu. Šaušanā ar pneimatisko 
šauteni Dženeta Evardsone 10 
m kvalifikācijā ar 404,6 punk-
tiem ieņēma 61. vietu 68 šāvēju 
konkurencē. Komandu sacen sī-
bās Latvijas sportistu sasnieg-
tie rezultāti kopējā ieskaitē ļāva 
ieņemt devīto vietu starp 14 
valstīm.

Daiļslidošana
Latvijas spēcīgākā daiļslido-

tāja Angelina Kučvaļska Luk-
semburgā izcīnīja otro vietu 
sacensībās Coupe du Printemps, 
kas iekļautas Starptautiskās Sli-
došanas savienības (ISU) kalen-
dārā.

Kučvaļska iekrāja 150,07 
punktus un tikai par punkta 
simtdaļu apsteidza trešās vietas 
ieguvēju ungārieti Ivetu Totu, 
bet par uzvarētāju ar 162,56 
punktiem kļuva japāniete Rika 
Hongo, kuŗa bija labākā gan 
īsajā, gan izvēles programmā.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
Daugavas Vanagi un Vanadzes!

Sasauksimies Klīvlandē!

Klīvlandes Daugavas Vanagi 
un Vanadzes gatavojās 67. ASV 
Delegātu sapulcei un 63. Va  na-
džu salidojumam, kurš notiks 
no 7. līdz 9. aprīlim Klīvlandē.

Sanāksmes būs Klīvlandes ev. 
lut. draudzes telpās. Dalības 
maksa delegātiem un viesiem ir 
$140.00. Pārnakšņošanai ista-
bas ir rezervētas Courtyard by 
Marriott Cleveland-Westlake, 
25050 Sperry Dr. Westlake, OH 
44145. Istabas viesnīcā ir jā -
piesaka līdz 24. martam! Lū -
dzu ievērojiet, ka šī ir pēdejā 
diena! Istabas var rezervēt zva -
not viesnīcas numuram 440-
871-3756 un atsaucoties uz 
“Daugavas Vanagi” vārdu vai 
zvanot Marriott centrālajai re -
zervācījas sistēmai: 888-236-
2427 minot hoteli un “Daugavas 
Vanagi”. Istabas cenas ir seko-
jošas: King istabas-$104.00/ 
diennakti, Double/Queen ista-
bas-$104/diennakti.

 Pēc darba sēdēm gribēsies 
atpūsties, atvilkt elpu un satik-
ties, sarunāties ar veciem drau-
giem un jaunām paziņām. 
Piekt dienas vakarā būs sali-
dojuma atklāšana. Piedalīsies 
A. Kursietis, ASV Vanagu priekš-
 nieks, vēstnieks Andris Teik ma-
nis, ALA priekšnieks Pē  teris 
Blumbergs, DV Vanadžu priekš-
niece Gunta Reynolds, DV Ka -
nadas Vanadžu priekš niece Dzin -
tra Eglītis un ASV Vanadžu 
priekšniece Līga Nu  tere. Kla -
vieŗu koncertu sniegs mūsu vie-
tējais mākslinieks Mār   tiņš Daukšs. 
Sestdienas vakarā balle ar vaka-
riņām un mūziku ko gādās ka -
pella. 

Klīvlandes Daugavas Vanagi 
un Vanadzes visus mīļi aicina un 
gaida jūs ciemos! Sasauk simies, 
draudzēsimies un lemsim DV 
darbību un nākotnes iecerēm, 
gūstot spēku cits no cita!

SARĪKOJUMI
ČIKĀGA (IL)
Svētdienās – Piektvakari – 

10., 17., 24., 31.martā 14:00. 
Tēma: Kristīgie autori.

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

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

4. aprīlī 11:00 Pensionāru ko -
 pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
žurnālista Ojāra Celles pārskats 
par notikumiem Latvijā un pa -
saulē. Dzimumdienu sinēšana 
pie kafijas galda.

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183rd St, 

Bronx NY).
18. martā 15:00 DV apvienība 

Ņujorkā aicina visus patriotus 
vienoties atceres brīdim un 
svecīšu iedegšanai, pieminot le -
ģiona gaitas. Par mielastu rū -
pēsies Daugavas Vanadzes. In -
formatīvi izglītojošā sadaļā ’’Stu -
dijas 9’’ dokumentālā filma 
’’Latviešu leģions’’. Ieeja pret 
ziedojumiem.

Salas baznīca (4 Riga Ln, 
Melville NY).

26.martā 10:30 Dievk. Sekos 
Pavasaŗa sarīkojums, filma ’’The 
Story of the Baltic University’’. 
Pusdienas, kafija, kūkas un 
izloze. Laipni ielūdz Salas Dāmu 
komiteja!

ŅUDŽERSIJA (NJ)
Priedainē 25.martā 13:00 

Ņu  džersijas Latviešu Kredīt-
biedrības pilnsapulce. Pēc tam 
uzkodas, bārs un sabiedriskais 
starpbrīdis.

15:00 Ņudžersijas Latviešu 
biedrības pilnsapulce. 

PRIEDAINE (NJ)
17.martā 13:00 lejas telpās 

kino izrāde ’’Mans tēvs baņ-
ķieris’’. Filmā režisore Ieva 
Ozo  liņa seko līdzi sava tēva 
Borisa Osipova gaitām 1990.
gados, kad viņš bija TOP ban-
kas prezidents, līdz brīdim, kad 
viņš pazuda no Latvijas ar 6 
miljoniem noguldītāju naudas. 
Pēc tam otra filma ’’Bekons, 
sviests un mana Mamma’’, kuŗā 
galvenā varone ir režisores Ilzes 
Burkovskas Jakobsen mamma 
– zemniece Tāle Kalne, ko 
meita filmējusi 17 gadus. Stāsts 
ir par mammas cīņu lauku 
mājās, kopš brīvības atgūšanas. 
Ieeja pret ziedojumiem.

SAGINAVA (MI)
Apple Mountain (4519 N River 

Rd, Freeland MI 48623)
22.aprīlī Saginavas Latviešu 

kluba gadskārtējais pavasara 
sarīkojums. Sākums ar kokteiļa 
stundu 17:00, sekos pilna bufete 
18:30. Pieteikties līdz 13.aprīlim 
pie S.Spūles (P.O.Box 6111, 
Saginaw Mi 48608, tālr: 989-
233-4234) vai pie R.Martinsons 
(3746 Chilton Dr, Saginaw MI 
48603,tālr :989-792-9716). 
Iepriekš pieteikšanās ar samak-
su $40, pie kases $45. Čeki 
rakstāmi uz „Latvian Club of 
Saginaw”  vārda.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125)

9.aprīlī 12:00 Latviešu bied-
rības pilnsapulce.

11.aprīlī 12:00 Pensionāru 
pus dienas ar programmu.

27.-30.aprīlī lietoto mantu 
tirgus.

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

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

Bibliotēka pārtrauc savu dar-
bību un grāmatu ziedojumus 
vairs nepieņem. Par vēlmi iz -
ņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-941.

21.martā 13:00 videoizrāde – 
Mariss Jansons un Raimonds 
Pauls uz vienas skatuves tiekas 
Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestŗa 90 gadu jubilejas kon-
certā. Koncerts notiek Rīgā, 
Lielajā ģildē. Kafija un cepumi. 
Visi laipni aicināti! Ieejas zied., 
sākot ar $3.

26.martā 16:00 vēstnieka, pa -
stāvīgā Latvijas pārstāvja ANO 
Ņujorkā Jāņa Mažeika lekcija 
„Latvijas un Austrumeiropas 
drošība”. Pēc lekcijas sadrau-
dzības stunda pie vieglām uz -
kodām un glāzes vīna, ar sa -
dzie dāšanos latvisku Lieldienu 
ieskaņai, kuŗu vadīs folkloras 
zinātāji – Jānis Mažeiks ar 
kundzi. Apmeklēsim šo vien-
reizējo un interesanto pasāku-
mu kuplā skaitā! Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $10.

1.aprīlī 16:00 Latviešu bied-
rības 51 gada svētki, kuŗā kon-
certu sniegs Aleksandra Ritu-
ma. Pēc koncerta varēsim bau-
dīt Mārītes Rubīns aukstajā 
galdā piedāvātos ēdienus, ie -
dzert kafiju vai pašu līdzi nestos 
stiprākos dzērienus, kā arī uz 
Biedrības veselību pacelt glāzi 
šampanieša. Gatavosimies šim 
pasākumam un apmeklēsim to 
kuplā skaitā! Ieejas zied., sākot 
ar $20.

4.aprīlī 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:00 Centrā. Info: 514-
992-9700. 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un infor-
māc. daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994.. Dievk. notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega Pu i-
dza, tālr. birojā: 773-736-1295; 

mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdie-
nās 10:00. 26.martā Dievk. 
Nodarbības bērniem. 9.aprīlī 
Pūpolu Svētd. dievk. Nodarbības 
bērniem. 14.aprīlī 17:00 Lielās 
piektd. dievk. 16.aprīlī Kristus 
Augšāmcelšanās svētku Dievk. 
Lieldienu brokastis.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Com-
mercial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri -
verside Ave, Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 
26.martā Dievk. ar dievg. Prāv. 
Daira Cilne.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 19.martā Dievk. 
Pankūku brokastis pirms 
Dievk.- 10:00. 26.martā Dievk. 
Vilmingtonā (Good Shepherd 
bazn. – 1530 Foulk Rd-Rt.261) 
15:00 Dievk. ar Sv.vak. Kafijas 
galds. 2.aprīlī angļu val. Dievk. 
ar Sv.vak. 9.aprīlī Pūpolu svētd. 
Dievk. ar Sv. vak. Valdes ieve-
šana amatā.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc Dievk. kafijas galds. 
19.martā 10:00 valdes amatā 
ievešanas Dievk. ar dievg. 22.
martā Bībeles stunda baznīcas 
ljas telpās. 26.martā 10:00 Dievk. 
2.aprīlī 10:00 Dievk. ar dievg.
angļu un latviešu valodās. Pan-
kūku brokastis. 7.aprīlī 11:00 
lūgšanas grupa ’’Aka’’ bazn.lejas 
telpās.

Gada sapulci 2017. gada 5. feb-
 ruārī Daugavas Vanagu mītnē at -
klāja apvienības priekšnieks Ivars 
Kēlers, aicinot ar klusuma brīdi 
pieminēt 2016. gadā mirušos bied -
rus: Florentini Grigolati, Pēteri 
Lapiņu, Juri Skreituli un Mildu 
Zavicki. Viņš arī aicināja pieminēt 
ārsti Dr. Čaksti Tipāni, kas daudz 
palīdzējusi leģionāriem Latvijā. 
25. aprīlī pie viņas slimības gults 
ieradies Latvijas prezidents Rai -
monds Vējonis, lai pasniegtu pie-
 šķirto apbalvojumu – Triju Zvaig-
žņu ordeni, bet jau nākamajā die -
nā viņa aizgājusi mūžībā. Piemi-
nam arī ilggadējo DVCV kasieri 
Marģeri Cauni Indianopolē, kas 
arī beidzis savas zemes gaitas.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Ivaru Kēleru, sekretāri Rūtu Veit-
mani.

Apvienības priekšnieks ziņoja, 
ka valde pulcējusies sešās sēdēs. 
Veiktas divas ziedojumu vākšanas 
akcijas. Gaŗezera skolu apmek lē-
šanai piešķirtas stipendijas. At  bal-
stīta K. Barona skola un Čikāgas 
Radio. Kā katru gadu rīkojām 
Kur  ze mes cietokšņa atceri. Vana-
dzes rī  koja dārza svētkus Ciānas 
baz nīcā, izkārtoja Lāčplēšu die-
nas pieminēšanu. Tāpat notika 
pipar kūku talka un Ziemsvētku 
tir dzi ņi, lai iegūtu līdzekļus palī-
dzībai Latvijā. 

Viņš arī ziņoja, ka ir piedalījies 
DV delegātu sapulcē Gaŗezerā. 
Šogad būs DV Centrālās valdes 
priekšnieka vēlēšanas, kur jāpie-
dalās visiem DV biedriem, jo An -
drejs Mežmalis, pēc četriem no -
kalpotiem gadiem, vairs nekan di-
dēs. Ir kandidāts – Jānis Kukainis.

Pateicība apvienības valdei un 
visiem darba darītājiem!

 Kasiere Ināra Grigolate ziņoja, 
ka 2016. gadā ieņemti $8,067, 
izdoti $11,028 tekošam darbam. 
Nosūtīti $7,000 palīdzībai Lat-
vijā. Saņemti divi testamentāri 
piešķīrumi.

2017. gada 1. jan  varī biedru 
skaits bija 70 – 35 Vanagi un 35 
Vanadzes.

Tāpat I. Grigolate ziņoja par 

Daugavas Vanagu apvienības 
Čikāgā gada sapulce

kopas Daugavas Vanadžu dar bī bu.
Kurzemes atceres sarīkojumā 

sniegts aukstais galds, par ko 
gādāja Ināra Grigolate un Aina 
Saleniece ar palīdzēm.

Augusta dārza svētki notika 
telpās. Pusdienas gatavoja Andra 
Norvinda ar palīgiem.

Lāčplēšu dienas kafijas galda 
sarūpē strādāja Ināra Grigolate 
ar palīdzēm.

Piparkūku cepšanas talku un 
Ziemsvētku tirdziņu vadīja Ināra 
Grigolate. Tirdziņā maltīti gata-
voja Andra Norvinda ar palīgiem, 
tir dziņš un pusdienas deva 
$1,003 atlikumu.

Revīzijas komisijas sekretārs 
Ilmārs Riekstiņš ziņoja par ap  vie-
nības un Vanadžu kopas kases 
revīziju. Komisija atradusi, ka 
kases grāmata un dokumenti ir 
priekšzīmīgā kārtībā un pateicas 
kasierei I. Grigolatei. 

Sapulce balsojot papildināja ie -
sniegto 2017. gada budžeta pro-
jektu uz $14,528, ietverot jau 
nodoto ziedojumu – $3,000 Ciā nas 
ev. lut. draudzei ceļu remontiem. 
Nolēma izlietot Latvijas bērnu 
palīdzībai $1,000, leģionāriem 
$3,000 un $3,000 leģionāru zālēm, 
līdzekļus gūstot no iepriekšējo 
gadu atlikuma. 

Par apvienības priekšnieku ie -
vēlēja Ivaru Kēleru. Apvienības 
valdē ievēlēja Armandu Birkenu, 
Oļģertu Cakaru, Ināru Grigolati, 
Agri Šleseru un Rūtu Veitmani; 
revīzijas komisijā  –  Māru Boede-
feldi, Ilmāru Riekstiņu un Ainu 
Salenieci.

Par delegātu DV sapulcē Klīv-
landē ievēlēja Ivaru Kēleru, par de -
legātu ALA kongresā ‒ Jāni Vil ciņu.

Runājot par turpmāko darbību,  
Ivars Kēlers atzīmēja, ka ikga-
dējais Kurzemes cietokšņa sarī-
ko jums nebūs, jo maija sākumā 
Čikāgā būs ALA kongress, bet 
būs visas pārējās sanāksmes, pa -
teicoties Vanadžu atsaucībai. Viņš 
arī aicināja abonēt DV žurnālu.

Gada sapulci pabeidza,  dziedot 
DV himnu “Še kopā mēs biedri”.

O. CAKARS
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D I E V K A L P O J U M I

RUTA AUNIŅA ŪLE
Dzimusi 1930. gada 11. maijā Rūjienā,

mirusi 2017. gada 18. februārī Forestdale, MA

Dieva mierā aizgājusi mūsu visu mīļā Austriņa

AUSTRA MIEZIS,
dzim. JURJĀNS

Dzimusi 1918. gada 6. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 6. janvārī Filadelfijā, ASV

Mūsu mīļā

SOLVĪTA KALNIŅA DEBBINS
Dzimusi 1928. gada 11. novembrī Rīgā,

mirusi 2017. gada 24. februārī Riverside, Iowa

Mīļā piemiņā viņu paturēs
MEITA DAINA ŪLE JUHANSOO

DĒLS VIESTURS AR SIEVU BETTY
DĒLS ANDREJS AR MAZBĒRNIEM ARIĀNA UN KRIŠJĀNIS

Dziļās sērās
JURJĀNU LIELĢIMENE 

AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Par viņu sēro
DAGNIJA KALNIŅA HENDERSON AR ĢIMENI

Mīlestība nekad nezūd...

Tev zeme bij svēta, kur piedzimi,
Tev valoda mīļa, ko runāji.
Tik tālos ceļos pagura kājas
Un svešā malā apstājās sirds.
Lielais miers nu klusi,
Klusi tavai sirdij pieskāries...

9.aprīlī 10:00 Pūpolu svētd. 
Dievk. ar dievg. Toronto koŗa 
’’Dzirksts’’ koncerts Centrā. 
14.aprīlī 6:00 Lielās Piektd. 
Dievk. ar dievg. 16.aprīlī 8:00 
Lieldienu Dievk. ar dievg. Liel-
dienu brokastis (groziņi). 19.ap -
 rīlī 11:00 Bībeles stunda ciemā 
’’Latvija’’. 23.aprīlī 10:00 Dievk. 
26.aprīlī 11:00 Bībeles stunda 
bazn. lejas telpās. 30.aprīlī 10:00 
Dievk. ar dievg. Baptistu drau-
dzes koŗa koncerts. Pusdienas.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, 
PA 17543). Māc. Dr. Ruta S. 
Ziedone (PO Box 380, Henry-
ville PA 18332), mob. tālr.: 570-
460-5375, e-pasts: silver11@ptd.
net un emer. māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: ziedo-
nis@ptd.net

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdie  nā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 18.mar-
tā 12:00 Dievk. ar dievg. Diak. 
Indriķis Kaņeps. Pilnsapulce.

• 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. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Visi 
Dievk. notiek 11:00. 19.martā 
Dievk. un sadraudzība. 12:15 
V. Nollendorfa stāstījums par 
Okupācijas mūzeju. 26.martā 
Dievk.ar Sv.vak. Sadraudzība 
un virtuves atjaunošanas atbal-
sta pusdienas. 28.martā 19:00 
vakara Bībeles stunda dr.bib-
liotēkas telpās. 2.aprīlī Dievk. 
Sadraudzība un 13:00 Latvijas 
filma ’’Ručs un Norie’’. 9.aprīlī 
Pūpolu svētd. Dievk. ar Sv.vak. 
Atzīmēs koŗa 65gadu jubileju; 
bērnu uzruna, svētdienas skola, 
sadraudzība un sadziedāšanās 
koŗa vadībā.

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
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@drau-
dze.org. Dievk. notiek 14:00. 
Mācītāja vieta vakanta! 26.
martā Dievk. Pilnsapulce. 
14.ap rīlī 15:00 Lielās piektd. 
Dievk. Māc. Zvirgzds. 16.aprīlī 

8:00 (AM) Lieldienu rīta Dievk. 
Valdes sēdes notiek ceturt-

dienās 19:00 Centrā – 16.martā, 
13.aprīlī.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com 19.martā 
13:30 Dievk. (sekos draudzes 
pilnsapulce, ja tā nav notikusi 
5.martā).

• 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).

18.martā 14:00 Manhatenā 
Dievk. Māc. Saliņš.

19.martā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk. ar dievg. Māc. Saivars.

 10:30 Salas bazn. Dievk. Māc. 
Saliņš.

26.martā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk. Māc. Saivars.

 10:30 Salas bazn. Dievk. Māc. 
Saliņš. Pavasaŗa sarīkojums.

 13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 
Māc. Saivars. Cienasts groziņu 
veidā.

 • Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Diakone Linda 
Sniedze-Taggart. 26.martā 14:00 
Ciešanu laika Dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon-
taktpersona Mary Beth Dzirnis: 
989-781-1163,e-pasts: dzirnis@
chartermi.net 

• 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. Mār  -
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
25.martā 12:00 Dievk. Draudzes 
sapulce. 22.aprīlī Lieldienu Dievk. 
ar dievg. Māc. M.Rubenis. 

• 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: kalnin-
sis@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.seattlelatvian -
church.org 19.martā Gavēņa 
3.svētd. angļu val. Dievk. ar 
dievg. Bībeles stunda. 26.martā 
Gavēņa 4.svētd. laju vadīts 
Dievk. 1.aprīlī Gavēņa 5.svētd. 
Dievk. ar dievg. 9.aprīlī Pūpolu 
svētd. Dievk. ar dievg. 13.aprīlī 
14:00 Takomā Zaļās cet. Dievk. 
ar dievg. 14.aprīlī 19:00 Lielās 
piektd. Dievk. ar dievg. 16.ap -
rīlī Kristus Augšāmcelšanās Dievk. 

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 

12308). 19.martā 14:00 Dievk.
ar dievg. Dz.grām. Diakone 
Linda Sniedze-Taggart.Sekos 
sēde. Pilnsapulce.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katrs 1. svētdienas Dievk. 
notiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 

19.martā Dievk. baznīcā ar 
dr.valdes darbinieku svētīšanu, 
iesākot jaunu gadu. 26.martā 
Bībeles stunda. 2.aprīlī Dievk. 
Biedrības namā. 5.aprīlī 11:00 
dr.valdes sēde Biedrības namā. 
9.aprīlī Bībeles stunda. 14.ap -
rīlī 16:00 Lielās piektd. Dievk. 
baznīcā.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 

Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohn slatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 647-986-5604, E-pasts: gri-
etins@gmail.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 Ko -
rule. Dāmu kom. pr. Maija Suk-
se, tālr.: 416-221-4309, e-pasts: 
sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.net, 
Info: www.dcdraudze.org Mācī-
tāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, 
mob. tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 

10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Kafijas galds. Grāmatu 
galds. 12:30 iesvētes mācība. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 25.martā 12:00 Dievk. 
Diak. Indriķis Kaņeps. Sekos 
pilnsapulce.

• Ziemeļkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: (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.
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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

 Īsajā programmā Kučvaļska 
bija trešā, bet izvēles slidojumā 
sasniedza otro labāko rezultātu. 
Janvārī Kučvaļska pēc kājas sa -
vainojuma ierindojās 19. vietā 
Eiropas meistarsacīkstēs, kur 
pirms gada bija ceturtā. Marta 
beigās daiļslidotāji startēs pa -
saules meistarsacīkstēs Hel sin-
kos.

Šķēpmešanas
trenerei

Valentīnai
Eidukai jubileja

Leģendārā Latvijas šķēpme-
šanas trenere Valentīna Eiduka 
svin lielu jubileju. Viņas vadībā 

meistarību kaldinājuši vairāki 
olimpiskie medaļnieki, un pie-
redzējusī trenere turpina strā-
dāt joprojām.

Eiduka dzimusi Rēzeknē, ar 
šķēpmešanu sāka nodarboties 
16 gadu vecumā. Vairākārtējās 
Latvijas čempiones personiskais 
rekords bija 52,97 m ar vecās 
konstrukcijas šķēpu. Savulaik 
viņa bijusi viena no visu laiku 
desmit labākajām latviešu šķēp-
metējām. Vairāki Eidukas au -
dzēkņi sasnieguši atzīstamus 
panākumus starptautiskajās sa -
censībās. Vadims Vasiļevskis ir 
2004. gada Atēnu Olimpisko 
spēļu sudraba laureāts, Ainārs 
Kovals sudrabu izcīnīja 2008. 
gada Pekinas Olimpiskajās spē-
lēs, bet, vēl trenējoties pie 

Eidukas, par pasaules rekordis-
tu junioriem kļuva Zigismunds 
Sirmais. Valentīnas Eidukas 
audzēkņi ir arī Inga Kožarenoka, 
Sinta Ozoliņa, Ansis Brūns.

Latvijas Basketbola savienība 
10. martā Starptautiskajai Bas-
ketbola federācijai (FIBA) no -
sūtījusi oficiālu pieteikumu 
2019. gadā rīkot Eiropas bas-
ketbola meistarsacīkšu pirmā 

posma spēles divām grupām. 
Lēmums par EuroBasket Wo -
men’2019 norises vietu tiks 
pieņemts šā gada jūnijā. Ņemot 
vērā Eiropas sieviešu un vīriešu 
čempionātu rīkošanas pieredzi, 
FIBA akceptējusi iespēju sa -
censības organizēt vairākās val-
stīs. Latvija pretendē Rīgā rīkot 
divu grupu turnīrus ar astoņu 
komandu līdzdalību, kā arī di -
vas izslēgšanas turnīra spēles. 
LBS pieteikumu papildinājusi 
informācija par plānoto sacen-
sību norises vietu un infra-
struktūru, kā arī FIBA pie -
prasītās Ministru kabineta un 
Rīgas domes garantijas atbalstīt 
meistarsacīkšu  norisi atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem.

Latvijas Basketbola savienības 
prezidents Valdis Voins: „Kopš 
leģendārās Rīgas TTT koman-
das 18 uzvarām Eiropas valstu 
čempionvienību kausa izcīņā 
sieviešu basketbols ir viena no 
Latvijas kvalitatīvākajām spor-
tiskajām vizītkartēm. No 2005. 
līdz 2017. gadam Latvijas bas-
ketbolistes septiņas reizes pēc 
kārtas piedalījušās Eiropas sie-
viešu basketbola meistarsa-
cīkšu finālturnīros, tai skaitā 
četras reizes iekļuvušas labāko 
komandu astoņniekā. LBS valde 
pieņēmusi Latvijas nacionālās 
sieviešu valstsvienības attīstī-
bas programmu, izvirzot mērķi 
kvalificēties Tokijas Olim pis-
kajām spēlēm. Eiropas meis-
tarsacīkšu finālturnīra no  rises 
Lat vijā nodrošinātu ie  spēju di -
vu sezonu gaŗumā mērķtiecīgi 
veidot jauno ko  mandas modeli 
un līdzjutēju atbalsts palīdzētu 
veiksmīgi spert soli tuvāk To -
kijai. Turklāt Eiropas meistar-
sacīkšu norise Latvijā dotu no -
zīmīgu ieguldī jumu sieviešu 
bas ketbola po  pulārizēšanā, bet 
viesu komandas no Latvijas 
aizvedīs labus iespaidus par 
Rīgas kvalitātīvo sporta un tū -
risma infra struk tūru, rīkotāju 
profesionalitāti un basketbola 
cienītāju vies mī lību. Paldies, 
valsts un pilsētas vadītājiem par 
atbalstu mūsu iecerei. Turpi-
nāsim strādāt, lai par Latvijas 
kandidatūras kva litāti pārlie-
cinātu FIBA vadību.”

Ziemas 
orientēšanās

Latvijas ziemas orientierists 
Nauris Raize ieguva augsto 16. 
vietu Krievijā Pasaules meistar-
sacīkstēs ziemas orientēšanās 
sportā vidējā distancē. Nauris 
8,8 km gaŗo distanci veica 38 
minūtēs un 53 sekundēs, no 
uzvarētāja, Bulgārijas pārstāvja 

Staņimira Belomaževa atpa lie-
kot piecas minūtes un piecas 
sekundes. Otrs Latvijas pārstāvis 
Raivo Kivlenieks distancē izlai-
da kontrolpunktu, tāpēc finišā 
palika bez rezultāta.

Futbols
Latvijas futbola izlase gata-

vojas Pasaules meistarsacīkšu 
(PM) kvalifikācijas spēlēm. Uz -
brucējs Artjoms Rudņevs ne -
palīdzēs komandai gaidāmajās 
pārbaudes spēlēs ar Šveici un 
Gruziju, tikmēr sastāvā 33 gadu 
vecumā atgriezies aizsargs Os -
kars Kļava, kuŗš Mariana Pa -
chara vadībā izsaukts pirmo-

bet pēc starta līnijas šķērsošanas, 
bija vēl par 50 sekundēm labāks. 
Limanāns otro distances pusi 
veica ātrāk nekā pirmo. Sa  cen-
sībās 16 500 dalībnieku vidū 
finišēja arī 12 Latvijas pārstāvji, 
bet nākamais labākais no viņiem 
distanci beidza trešajā tūkstotī.

 Latvijas svarcēlājs Artūrs 
Plēsnieks nepiedalīsies aprīļa 
sākumā gaidāmajās Eiropas 
meis tarsacīkstēs, līdz ar to ne -
varēs aizstāvēt pērn izcīnīto ti -
tulu. jo vēlas pilnvērtīgi sa  dzie-
dēt plecu pēc operācijas.

 Šosezon kolledžu sportā 
spēlējošais latviešu aizsargs 

reiz. Latvijas izlase 25. martā 
Ženēvā PM kvalifikācijas spēlē 
sacentīsies ar Šveici, bet 28. 
martā Tbilisi pārbaudes spēlē 
tiksies ar Gruziju. Pirms šīm 
spēlēm Latvijas izlase aizvadīs 
treniņnometni Šveicē. Vācijas 
bundeslīgā ikdienā spēlējošais 
Rudņevs septembrī Latvijas iz -
lases nometnē pirms pirmās at -
lases cikla spēles Andorā guva 
traumu. Turpinājumā oktobrī 
viņš vēl nebija pilnīgi gatavs 
doties laukumā, bet sastāvā at -
griezās pirms novembrī noti-
kušās spēles ar Eiropas čem-
pionvienību Portugali.

DAŽOS
VĀRDOS

 Latvijas skrējējs Dainis 
Limanāns guva 98.vietu Spā-
nijas pilsētā Barselonā mara-
tona skrējienā. Limanāns fini-
šēja pēc divām stundām, 43 
mi nūtēm un 46 sekundēm, 
turklāt viņa reālais laiks, kas 
tika skaitīts nevis starta brīdī, 

Kris tofers Bindulis oficiāli no -
slēdzis trīs gadu līgumu ar 
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
pašreizējo kopvērtējuma līderi 
Vašingtonas Capitals. Par gai-
dāmo līgumu jau iepriekš vēs-
tīja Ziemeļamerikas žurnālisti, 
bet tagad tas apstiprināts ofi-
ciāli. Vienošanās stāsies spēkā 
no nākamās sezonas, bet pro-
fesionāļa karjēru viņš varētu 
uzsākt jau šosezon, uz pārbau-
des laiku pievienojoties Ame-
rikas Hokeja līgas (AHL) vie-
nībai Hēršijas Bears. Patlaban 
21 gadu vecais Bindulis aiz-
vadījis debijas sezonu Nacio-
nālās kolledžu sporta asociā-
cijas (NCAA) meistarsacīkstēs, 
kur pārstāvēja Augšezera uni-
versitātes komandu Lakers, šo -
sezon 28 spēlēs gūstot vienus 
vārtus un veicot 11 rezultātīvas 
piespēles.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvija vēlas rīkot 
2019. gadā Eiropas 

basketbola 
meistarsacīkstes 

sievietēm


