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KONSTANTĪNS ČAKSTE

GUNTARS GEDULIS

Viņi cīnījās par vienu mērķi
„Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvija atkal būs.”

Ticība un pārliecība, ka Lat-
vija atkal būs neatkarīga valsts, 
vienoja nacionālās pretošanās kus-
 tības dalībniekus cauri oku pā ci-
jas gadiem. Pretestības grupas 
1940. gadā, latviešu diplomāti un 
trimdas darbinieki Rietumos, Lat-
vijas Centrālā padome, nacionālie 
partizāni, nevardarbīgās pretoša-
nās dalībnieki cīnījās par vienu 
mērķi ‒ 1918. gada 18. novembrī 
proklamētās Latvijas valsts fak-
tiskās neatkarības atjaunošanu. 
Viņi bija Latvijas valstiskuma ap -
liecinātāji, kas pelnījuši Latvijas 
tautas pateicību pieminekļa vei dolā.

Sagaidot Latvijas 100 gadu 
jubileju, Latvijas Centrālās pa -
domes piemiņas fonds aicina 

katru, kam nozīmīga ir Latvijas 
neatkarības cīnītāju piemiņa, 
līdzdarboties un atbalstīt na -
cionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem veltīta pieminekļa 
izveidi Rīgā, Daugavas kreisajā 
krastā, pie Gaismas pils ēkas. 

Aicinām ar ziedojumu at -
balstīt pieminekļa metu kon-
kursa sarīkošanu!

Ziedojumu rekvizīti: „Latvijas 
Centrālās padomes piemiņas 
fonds”, vienotais reģistrācijas Nr. 
40008257777. Konts:
LV 92 HABA 0551 0432 75008. 
E-pasts: lcpfonds@gmail.com

No sirds pateicamies par jūsu 
atbalstu!

***

17. martā Vecajā Sv. Ģertrūdes 
baznīcā notika koncerts Lat-
vija. Brīvība. Memorands, kuŗā 
piedalījās Valsts Akadēmiskais 
koris Latvija Māŗa Sirmā vadībā, 
ērģeles spēlēja Aigars Reinis, un 
koncertu pavadīja režisores 
Dzin tras Gekas un operatora 
Oskara Moroza videoprojek   ci -
jas ar unikāliem attēliem no 
Latvi jas Kaŗa mūzeja fondiem, 
kuŗos dokumentēts Memorands 
un tā parakstītāji. Koncerta pro -
grammā skanēja darbi, kuŗu 
mūzikas un teksta autoru pulkā 
bija arī vēsturiskā Memoranda 
parakstītāji – Jāzeps Vītols, Ser-
gejs Duks, Elza Stērste.

Nākamais, 19. latviešu salido-
jums Trinidadā un Tobāgo, ir 
paredzēts no 2017. gada 27. de -
cembŗa līdz 2018. g. 5. janvā-
rim. Visi latvieši ir aicināti pul-
cēties bijušajā Kurzemes un 
Zem gales hercogistes kolonijā, 
lai ievadītu šo vēsturisko gadu 
pie Lielā Kurzemes līča (Great 
Courland Bay), jau tagad piesa-
koties salidojuma vadītājam, Gun-
  taram Gedulim (guntars.ge  du lis@
gmail.com), jo vietas viesnīcās ir 
jārezervē ļoti laikus.  Šogad sali-
dojumā nesvinēs Jāņus, bet sa -
gaidīs Jauno gadu tur, kur mita 
senie kurzmenieki, kas pirmo 
reizi salā ieceļoja jau 1639. gadā. 
Ekskursanti arī iepazīsies ar vietu, 
kur pacēlās pirmais hercoga Jē -
kaba cietoksnis Plimutā, bijušajā 
Jēkabpilī/Jākobusštatē un kur šo -
dien atrodas piemineklis kur-
zemniekiem, celts pēc tēlnieka 
Jāņa Mintika meta ar latviešu 
sabiedrības/PBLA un vietējās val -
dības atbalstu. Tas atklāts 1978. 
gadā 3. salidojuma laikā. Neiz-
trūks vēlāko kurzemnieku ap -
metņu vietu apmeklējumi Meln-
ak menē, pie Mauntervina, bij. 
Liepājas līča, un kalnā, pie paš-
reizējās Mauntervina viesnīcas, 
kur 1982. gadā atklāja kurzem-
nieku mūzeju. Šodien gan kur-
zemnieku mūzejs – Courland 
Bay Museum – atrodas Meln-
akmenē (Blekrokā) pie Kūrlan-
des ciema, un Mauntervina mū -
zeja eksponāti ir pārvesti uz val-

Aicinājums uz Tobāgo
dības mūzeju Fortdžordžā. Sali-
dojumā būs arī vispārēja rak-
stura ekskursijas uz ūdenskritu-
mu, zvēru parku, Kuršu līci un 
Šarlotvilli, Bukūrīfu, Nailona ba -
seinu, Pidženpointa peldvietas 

viem dzīvniekiem un vēl bais-
mīgākajiem karībiem. Pirmie 
212 ieceļotāji šīm briesmām ne -
bija hercoga attiecīgi sagatavoti, 
tāpēc ātri gāja bojā.  Tomēr her-
coga kuģi turpināja ierasties ar 

salā piestājās dāņu kuģis, šie jū  ras-
 braucēji sniedza liecību par neat-
karīgu kurzemnieku koloniju, 
kas uzcītīgi kopa savas plan tā-
cijas un bija bagātīgi saražo jusi 
produktus, ko sūtīt uz dzimteni. 

un drīz uzsāka salas kolonizāciju. 
(Holandiešu kolonizācija jau bija 
beigusies 1677. gadā  pēc asiņai-
ninās jūras kaujas ar frančiem 
pie tagadējās galvaspilsētas Skar-
borovas – franči arī bija iekāroju-
ši salu, bet tūlīt pēc kaujas nebija 
spējīgi to kolonizēt.) Pirmais ze -
mes īpašums, ko pārdevuši angļi 
kādam Džeimsam Simpsonam, 
bija Kurzemes hercogu muiža, 
kur kurzemnieki bija dzīvojuši 
un strādājuši. Interesanti, ka 
1770. gadā, tieši tur bija izcēlu-
šies bīstami vergu nemieri, kāda 
Sendija vadīti.  1935. gadā jūrnie-
ki Plēsums un Ozoliņš šķērsoja 
okeanu buru laivā “Laima”, sa -
snie dzot salu, kur tiem rīkoja 
spožu pieņemšanu, pēc tam ar 
laivu viņi atgriezās Latvijā. Pēc 
Otrā pasaules kaŗa Tobāgo salu 
sāka apmeklēt latviešu zinātnieki, 
īpaši vēsturnieks prof. Dr. Edgars 
Andersons, kas pirmo reizi iera-
dās 1957. gadā, arī iepazīstoties 
ar premjerministru un vēstur-
nieku Eriku Viljamsu un plašai 
auditorijai nolasot Izglītības mi -
nistrijas organizētu lekciju par 
Tobāgu vēsturi. Sekoja E. An  der-
sona vadītas ekspedīcijas 1959. un 
1960. gadā, kur atklāja ne tikai 
kurzemnieku apmetnes bet arī 
holandiešu, angļu un Amerikas 
indiāņu – karību un aravaku – 
uzturēšanās vietas, kopā 60 vēs-
turiskas vietas un 12 apmetnes.

(Turpinājumu lasiet
nākamajā numurā!)

parku, Robinsona Krūzo alu, gal-
vaspilsētu Skārborovu, būs arī 
laivu braucieni, pelde ar krāsai-
nām zivīm, peldes L. Kurzemes 
līcī, vietējo mākslinieku vakara 
programmas viesnīcās. 

Seniem kurzemniekiem ne -
gāja viegli pielāgoties tropu ap -
stākļiem – indīgiem augiem, ne -
pazīstamām slimībām, agresī-

jauniem kolonistiem, un laikā no 
1654. līdz 1659. gadam  visi salas 
iedzīvotāji bija padoti hercogam 
Jēkabam (tostarp arī holandieši, 
kas starplaikā bija ieradušies), un 
pār salu plīvoja Kurzemes un 
Zemgales hercogistes karogi.  Bet 
Jēkaba dēla, hercoga Frīdricha 
Kazimira laikā, kuģu satiksme 
uz Tobāgo izbeidzās. 1693. gadā 

Beidzamais kuģis no Kur zemes 
bija pienācis 1688. g. au  gustā... 
Tā šie kurzemnieki pa  zuda vēs-
tures miglā, tomēr vie  tējie vēs-
turnieki uzskata, ka tie ar laiku ir 
ieplūduši salas iedzī votāju kopie-
nā, tā veidodami daļu no salas 
daudznāciju mantojuma. 

1763. gadā angļi parakstīja Pa -
rīzes miera līgumu ar frančiem, 
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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:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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!"

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi 
Baltimorā (Dziesmu svētku laikā)

2017. gada 30. jūnijā, 1.–2. jūlijā
Kādi dokumenti jāiesniedz?
Lai pieteiktos pases apmaiņai, 

izmantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš, līdz 2017.gada 
23.jūnijam uz Latvijas vēst nie-
cību ASV jāatsūta šādu doku-
mentu kopijas:

1. Latvijas pases kopija. Ja pasi 
pieprasa pirmo reizi, tad jā  no-
sūta dzimšanas apliecības ko -
pija un apliecinājums par per-
sonas koda piešķiršanu; 

2. Dokumenta, kas apliecina pa -
stāvīgu uzturēšanos ASV, ko  pija; 

3. Aizpildīts IESNIEGUMS 
(ska tīt pielikumu).
Ja pasi pieprasa bērnam, tad 

jāatsūta bērna dzimšanas aplie-
cības kopija. Pasi var pieprasīt 
tas bērna vecāks, kuŗš ir Latvijas 
pilsonis, vai arī vecāks, kuŗš ir 
citas valsts pilsonis, uzrādot 
otra vecāka notariāli apliecinātu 
(un arī ar Apostilli apliecinātu) 
piekrišanu pases dokumentu 
iesniegšanai un bērna pases 
saņemšanai. No 15 gadu vecuma 
persona pati var pieteikties pa -
ses saņemšanai. 

Iepriekšminētie dokumenti jā   -
sūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv 
vai pa faksu (202) 328-2860, 
obligāti norādot savu kontakt-
informāciju (telefonu, e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodo-
ties mobilajā pasu darbstacijā. 
Papildus jāsamaksā valsts un 
konsulārā nodeva (samaksa vei-
cama ar bankas izsniegtu Money 
order, kas adresēts Embassy of 
Latvia).

Vienlaicīgi ar pasi iespējams 
pieprasīt arī personas apliecību. 

Cenrādis:
Pase – 150 USD
Pase un Personas apliecība 

(ID karte) – 160 USD
Pase personām, kuŗas nav 

sasniegušas 20 gadu vecumu vai 
ir pēcpensijas vecumā (no 62 
gadiem) – 120 USD

Pase un Personas apliecība 
(ID karte) personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu vai 
ir pēcpensijas vecumā (no 62 
gadiem) – 130 USD

Summas maksājamas TIKAI 
ar bankā izsniegtu money order.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases nosūtīšanu ar Federal Ex -
press kurjerpastu uz personas 
norādīto dzīvesvietu. 

Katram interesentam tiks no -
zīmēts konkrēts pieņemšanas 
laiks – 15 minūtes, par to ie -
priekš vienojoties. Pieņemšana 
notiks svētku galvenajā viesnīcā: 
Renaissance Baltimore Harbor-
place Hotel, 202 E Pratt St, 
Baltimore, MD 21202. Vieta: 
St.George’s Room

* * * * *
Svarīgi
Kādi dokumenti ir jāie-

sniedz, ja pase un/vai personas 
kods ir pazaudēts?

1. Jāiesniedz visi iepriekšmi-
nētie dokumenti, tikai nozau-
dētās pases vietā jāiesniedz pa -
ziņojums par pases zudumu, 
kuŗā detalizēti jāapraksta pases 
nozaudēšanas laiks, vieta un 
apstākļi. Ja pase nozagta vai no -
laupīta, tad jāiesniedz policijas 
izziņa.

2. Jāsazinās ar vēstniecību, 
kuŗa atradīs Iedzīvotāju reģistrā 
jūsu personas kodu, pēc citiem 

jūsu datiem (vārda, uzvārda, 
dzimšanas datuma, vietas);

Vai ir iespējams pieteikties 
pases saņemšanai, ja ir mai-
nījies uzvārds noslēdzot/šķi -
rot laulību? Kādi dokumenti ir 
jāiesniedz, lai mainītu uzvārdu 
Latvijas pasē?

Vispirms ir jāveic izmaiņas 
Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad 
var pieteikties pases saņemša-
nai. Lai veiktu izmaiņas Iedzī-
votāju reģistrā, jāiesniedz no -
teiktas formas iesniegums, lau-
lības apliecības oriģināls (aplie-
cināts ar Apostilli ) vai arī tiesas 
spriedums par laulības šķiršanu 
(ar Apostilli ), kā arī abu laulāto 
pasu kopijas. Šo dokumentu ko -
pijas tiek nosūtītas uz Latviju, 
kur 4-6 nedēļu laikā tiek veiktas 
izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un 
tikai pēc tam ir iespējams pie -
teikties pases saņemšanai.

Cik ilgs laiks nepieciešams 
biometrijas datu nodošanai, 
piesakoties pasei?

Aptuveni 10-15 minūtes.
Cik ilgs laiks nepieciešams 

pases izgatavošanai un kā tā 
tiks nogādāta personai, kuŗa 
pieteikusies jaunajai pasei?

Jaunā pase tiks izgatavota un 
nodota pases pieprasītājam vi -
dēji 6-8 nedēļu laikā. Fiziski 
pases un personas apliecības 
tiek izgatavotas Rīgā un vēst-
nie cība tās saņem ar diplo mā-
tisko pastu.

Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar vēstniecības Kon-
sulāro nodaļu pa tālruni (202) 
328-2882 vai (202) 328-2881, 
vai izmantojot e-pastu: consul-
ate.usa@mfa.gov.lv 

Pārvietojamā pasu darbstacija 
līdz šim darbojusies: 

2017. gada februārī Fortlau-
derdeilā, Floridā

2016. gada aprīlī Čikāgā un 
Kalamazū, jūnijā Sietlā un Lo -
sandželosā; oktobrī Ņujorkā;

2015. gada aprīlī Floridā, jū -
nijā Minesotā, jūlijā Mičiganā 
un Indianapolē, septembrī San-
hosē, novembrī Ņujorkā; 

2014. gada martā Čikāgā, jū -
nijā Ņujorkā, septembrī San-
francisko, oktobrī Bostonā, no -
vembrī Losandželosā; 

2013. gada aprīlī Losandželosā 
un Denverā, jūnijā Gaŗeze rā, 
oktobrī Sietlā; 2012. gada jan-
vārī Indianapolē un Sanfrancis-
ko, aprīlī Ņujorkā, jūlijā Mil-
vokos un decembrī Klīvlandē.

Svarīgi zināt:

Latvijas vēstniecība 

Vašing tonā patur tiesības 

atcelt vai pārcelt pasu 

izbraukumus technisku 

iemeslu dēļ vai gadījumos, 

kad netiek saņemts 

atbilstošs pietikumu

skaits.
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(turpināts 4. lpp.)

"Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, 
mūsu mīlestība nekad nebeigsies..."

Š.g. 18. martā Mūžībā aizgāja mūsu Alberts Legzdiņš. Vienmēr pateicībā un sirsnībā atcerēsimies kopā pavadīto laiku. 
Tik daudzas dziesmas kopā dziedātas, tik daudzi joki dzīti. Mēs esam pagodināti un laimīgi, ka varējām kopā ar Tevi 

dziedāt uz pasaules latviešu skatuvēm. No sirds Tev pateicamies! Tevis mums ļoti pietrūks.

Tavi Piecīši – Janīna, Uldis, Armands, Alnis, Lorija, Linda un Alberts Vītols

Šovasar, īsi pirms Jāņiem, kad 
kuplā pulkā tiksimies Eslingenā, 
lai svinētu mazās Latvijas pirmo 
Dziesmu svētku 70. gadadienu, 
skatīsimies arī Čikāgas Piecīšu 
leģendas Alberta Legzdiņa,  At -
  modas himnas: Palīdzi, Dievs!” 
vārdu autora Andŗa Ritmaņa 
un mūsu izcilās komponistes 
Lolitas Ritmanes dziesmu spēli 
Eslingena.  

Kuŗš gan cits, ja ne Alberts, 
vispatiesāk spētu uzrakstīt  šo 
mūzikā un dzejā ietērpto stāstu, 
jo – viņš pats te bijis, dzīvojis un 
„no zēna kļuvis par jaunekli”. 
Piedāvājam jums, cienījamie la -
sītāji, Alberta Legzdiņa stāstu 
par šo laiku, kuŗā cieši savijušās 
laikmeta vēsturiskās liecības ar 
vienkārša latviešu puiša piedzī-
voto, vērīgi skatīto un vērtēto. 

2004. gadā Latviešu Dziesmu 
svētkos Toronto pirmoreiz iz -
rādīja dziesmuspēli Eslingena, 
ko sarakstīji kopā ar Andri 
Ritmani. Mūzikas autore ‒ mū -
su slavenība Amerikā ‒ kom-
poniste Lolita Ritmane. 2005. 
gadā Eslingena piedzīvoja se -
šas izrādes Rīgā ‒ pilnās zālēs. 
Pa šiem 12 gadiem īstenībā ir 
radusies otrā pēckaŗa trimda, 
kuŗas cilvēki izrādi skatīsies 
šovasar Dziesmu svētkos Eslin-
genā. Kā  radās mūzikla Eslin-
gena  ideja? Tolaik bija apri-
tējuši 60 gaŗi gadi kopš tā 
laika, kad pats tur dzīvoji? 

Šis mūzikālais stāsts ir raibs 
dzīves kaleidoskops. Atminējos 
notikumus, kuŗos pats pieda lī-
jos, kuŗos biju klāt. Esmu prie-
cīgs, ka man bija izdevība māk-
slas, mūzikas valodā pastāstīt par 
pēckaŗa trimdu. Tā bija varonīga 
paaudze, kas noturēja latviešu 
kultūru, vedot savus bērnus uz 
latviešu skolām, dziedot koŗos, 
spēlējot teātri. 

Vai izrādes sižeta pamatā ir 
tavi personiskie pieredzējumi? 
Cik daudz tur ir literārās fan-
tazijas vai citu cilvēku stās tī-
tais?

Kombinācija no visa. Tēli daž-
reiz ir iedvesmoti no konkrētiem 
prototipiem, bet galvenokārt visa 
pamatā ir tā laika atmiņas, kas 

Pēdējā intervija ar Leģendu
Alberts Legzdiņš intervijā Ligitai Kovtunai un Dzintrai Gekai

atstājušas manī iespaidu uz visu 
dzīvi. Īstenībā – šie seši gadi Es -
lingenā manā personīgajā dzīvē 
ir ļoti nozīmīgi. Tajā laikā es no 
zēna kļuvu par jaunekli... Tā 
man bija ļoti svarīga dzīves pie -
redze.

Pirms atceramies „Eslinge-
nas laikus”, pastāsti, lūdzu, kā 
un kāpēc tava ģimene devās 
prom no Latvijas?

Bēgām no komūnistiem, lai 
glābtu dzīvību. Mans tēvs bija 
pirmajā brīvprātīgo bataljonā, 
kas aizsoļoja uz Veļikije Lukiem 
un tur arī palika. Mēs jau bijām 
„apzīmēti”, un mājas sētnieks 
teica – „nu,  pagaidiet, pagaidiet, 
kad mūsējie ienāks, tad jūs re -
dzēsiet!” Mēs aizbēgām ar lat-
viešu vācu armijas vienību cauri 
Kurzemei un tad gaidījām, kad 
Kurzemē atbrīvos ceļu. Bet tas 
nenotika. Bija novembŗa sā  kums, 
kad izbraucām no Liepājas ostas 
liela uzlidojuma laikā un laimīgi 
tikām līdz Pilavai, pirmajam 
Vā  cijas zemes strēķim. Tur es 
pirmo reizi dabūju dzert alu, un 
man neviens nejautāja, cik man 
ir gadu. Mums bija paziņas 
Berlīnē, bet kad sāka parāk 
daudz bumbot, mēs aizbēgām 
uz Poliju, jo manas mātes drau -
gam, kuŗš bija ļoti turīgs, pie -
derēja tekstilfirma Polijā. Tur 
dzīvojām kā firsti, galvgalī stā -
vēja divas apteksnes, pasniedza 
tītarus, lēja vīnu, veda visādas 
zāles. Es neēdu, nesportoju, vien-
kārši lasīju visu, kas bija pa 
rokai. Tad krievi nāca uz Lodzu,  
un mēs bēgām atpakaļ uz Ber -
līni, it kā tā būtu  tā drošākā 
vieta. Tur piedzīvojām bum bo-
šanas, uzlidojumus. Tas bija 
februārī. Aizbēgām uz Saksiju, 
Tīringenu, jo tur arī mātes 
draugam bija firma. Un tur bija 
barakas, kur mēs „sagaidījām” 
krievus. Krievi ienāca, viss bija 
jauki, mums deva vodkas pude-
les un amerikāņu konservus, 
teica, ka visi grēki esot piedoti, 
ka jābrauc atpakaļ uz Latviju. 
Mēs nu baigi tam „ticējām”! 
Pāris dienas vēlāk atbrauca 
amerikāņi un mūs aplaupīja, 
lielie atbrīvotāji! Mans patēvs 

makšķerēja, viņam bija labs spi-
 nings un binoklis,  un viņš mazā 
foreļu strautiņā mēģināja pieco-
pēt. Piebrauca amerikāņi, atņē-
ma binokli un spiningu, iegrūda 
mugurā mašīnpistoli, – lai rā -
dot, kur paslēpti ieroči. Nebija 
taču nekādu ieroču! Domājām, 
ka mūs nošaus. Sajūta bija šaus-
mīga – no krieviem bēgām un 
nu amerikāņi arī tāpat! Mums 
atņēma pulksteņus, gredzenus. 
Viņu vidū bija pāris poļi no 
Detroitas. Turklāt mums bija 
poļu šoferis, tad viņi aprunājās 
un, man liekas, nolēma mūs 
nešaut. 

Labi, ka mums bija radio, 
klau sījāmies BBC. Vienu nakti 
paziņo, ka amerikāņi vācas ārā 

tālāk uz Dienvidvāciju, lai va -
rētu atrast vietu, kur uzņemt tos 
tūkstošus, kas tur plūda. Neviens 
oficiāli neteica – brauc tur un 
tur. Dzirdēja tikai, ko runāja, 
kur būtu labāk. Mēs labi runā-
jām vāciski un visu sapratām. 
Tad aizbraucām uz skaistu 15. gs 
pilsētiņu Schondorf. Mana vecā-
māte bija aizbēgusi uz turieni. 
Sākumā viņa ar savu māti palika 
Latvijā, teica – esam dzīvojušas 
Krievijā, esam pārcietušas revo-
lūciju, ko viņi vecām sievietēm 
padarīs... Un tad, kad nāca tas 
sētnieka monologs – „mēs jūs, 
vecenes, lidināsim laukā, kad 
mūsējie atnāks, labāk sapakojiet 
mantas, ko ņemt līdzi...” Viņas 
nobijās, paķēra rokassomiņas, 

Schondorfā. Mēs neticējām! Tā 
kaŗa laikā strādāja vācu iestādes, 
ierēdņi, vilcieni... Tas bija pa -
saules brīnums ‒ milzīgā chaosā 
viņi aptvēra, kuŗā pasaules malā 
katrs dzīvo. Kompjūteru taču 
nebija... Aizbraucām, no vācie-
šiem īrējām baraku, tur mēs 
dzīvojām.

Un tad vienā dienā nāca pa -
vēle savākt kopā latviešus no 
apkārtējām pilsētiņām un do -
ties uz Eslingenu. Eslingena ir 
kā Rīga, upe pa vidu. Vienai 
pilsētas daļai deva 48 stundas, 
lai vietējie izvāktos. Un tad vā -
cieši ar ratiem veda savas man-
tas... To pilsētas daļu atdeva lat -
viešiem, tur iekārtoja skolas, 
sporta laukumus, aptiekas. Tā 
bija tikai latviešu nometne. Igau -
ņiem bija savas, lietuviešiem ‒ 
savas. Nometnē dzīvoja daudz 
mākslinieku, no Nacionālā teātŗa 
vien ap 80 procentiem cilvēku 
aizbēga prom... Baznīcu arī at -
deva latviešiem, bija bērnu dār zi... 
Attiecības ar vāciešiem, izņemot 
tos, kuŗus izmeta no viņu mā -
jokļiem, bija civīlizētas. Mēs va -
rējām pārvietoties arī uz otru 
pilsētas daļu. 

Bērni gāja skolā, dārziņos, 
sportoja, rīkoja sacensības zonu 
starpā. Lai tiktu no vienas zonas 
uz otru, vajadzēja atļauju. It kā 
jau pārbraukt varēja, bet tad 
baigi kratīja, lai kaut ko neat-
ļautu nevestu pāri. Mans sievas-
tēvs brauca uz Hamburgu, Brē-
meni, atveda uz  nometni kofe-
ros siļķes, mucā uztaisīja žāvē-
jamo... Cilvēki stāvēja rindā! Ja 
gadu ēd armijas pārtiku – ku -
ku rūzu, konservus, olu pulveri, 
tad gribas kādu speķi. Tad sākās 
tā „melntirdzniecība”. Markas 
neviens neņēma, bet ņēma sud-
rablietas, sudraba monētas, Pur-
vīša gleznas... Maiņas darījumi 
gāja labi. 

Mēs dzīvojām arī dzīvokļos, 
kas bija atbrīvoti. Bija vairākas 
nometnes, cilvēkus izmitināja 
bijušās vācu armijas no ķeizara 
laikiem būvētās kazarmās. Es -
lingena bija Mazā Latvija.

no Tīringenas un visu pārņem 
krievi. Naktī braucām ar div-
riteni, kur citi latvieši dzīvo, 
klie  dzām – mūkam, krievi nāk! 
Pašam gandrīz bikses pilnas! 
Braucām pa šauriem celiņiem, 
kliedzām, vai kāds dzird. Saka, 
ka esot tomēr dzirdējuši un mu -
kuši. Kaŗš vēl bija, 8.maijs nebija 
pienācis. Amerikāņi devās at -
pakaļ, kur Čērčils ar Staļinu bija 
iezīmējuši zonas. Ja mēs nebūtu 
pa radio dzirdējuši, mēs tur 
mierīgi būtu sēdējuši... 

Netālu bija Jēna, kur arī bija 
daudz latviešu, veidojās nomet-
nes, atdeva vācu kazarmas, bet 
tas bija pagaidām. Visus sūtīja 

dabūja vienu važoni, iedeva šim 
divas spirta pudeles, lai aizved 
uz ostmalu, kur vēl joprojām 
stāvēja kuģi. Vecaimātei bija ap -
liecība, ka dēls kritis, cīnoties 
vācu armijā. Tad uzreiz – Ma  dam, 
bitte, uz kuģa augšā un nākamajā 
dienā viņas jau bija Vācijā. Aiz -
veda uz Schondorf, ielika mū -
ķeņu skolā, apgādāja, viss par 
brīvu. Vecāmāte bija laba šuvēja, 
viņa uzšuva vācu madāmām blū -
zītes, un tad jau viņas abas tur 
gribēja paturēt uz mūžu... Mēs 
pa to laiku vācu Sarkanajam 
Krustam aizsūtījām vēstuli ar 
lūgumu palīdzēt viņas atrast, un 
pienāca izziņa, ka mūsējās ir 
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 Vācieši mūs izmantoja arī 
polītiski, pēc 1948. gada  balso-
jot pašvaldību vēlēšanās. Komū-
nisti teica, ka visa Vācijas ne -
laime ir DP – Deutsche Parasiten, 
ka mēs ēdam viņu maizi. Bet 
vācieši, kas dzīvoja otrā pilsētas 
galā, bija itin jauki. Es vācu klu-
bos spēlēju futbolu, mani uzņē-
ma draudzīgi, neviens neteica 
sliktu. Gadījās jau, ka grupiņas 
satikās, pagrūstījās. Pirmos čet-
rus gadus dzīvojām privāti pie 
vāciešiem. Mums bija viena is -
taba, tajā dzīvojām kopā ‒ mam-
ma ar patēvu, ar kuŗu viņa jau 
bija precējusies, un es. Vācieši 
bija priecīgi, ka viņiem ir trīs 
inteliģenti cilvēki, kas dod pār-
tiku, cigaretes.

Visus profesorus, skolotājus 
u. c. sūtīja meža darbos, jo no -
metni vajadzēja apsildīt. Par to 
viņi dabūja ekstra pārtikas devu, 
cigaretes. 

Mans patēvs arī dabūja iet 
darbos. Viņš zināja vairākas va -
lodas, un viņu iecēla UNRRA 
(United Nations Relief and Re -
habilitation Administration ‒ Ap -
  vienoto Nāciju Palīdzības un 
rehabilitācijas administrācija – 
Red. ) par ierēdni. Tad jau bijām 
kā paradīzē! 

Tad ieradās komandas, kas 
aģitēja, amerikāņu militārā po -
licija brauca viņiem līdzi. Lat-
viešu mītnē Eslingenas kolonijā 
viens leģionārs reiz uzmeta cil  pu 
krieviņam, kad tas gāja tur iekšā. 
Bija liela bļaušana, amerikāņi 
izrāva pistoles. Kā viņi stāstīja, 
cik laba dzīve Padomju Savie-
nībā! Cilvēki jau brauca, manas 
sievas māsīca arī aizbrauca, un 
pēc neilga laika pārsēdās citā 
vagonā uz Sibiriju. Krievi  melo-
ja šausmīgi!

1948. gadā, kad bija naudas 
reforma, viss mainījās – kā ra -
ķeti izšaujot gaisā. Vakarā gri-
bējās banānus – nav! Nākamajā 
dienā veikali lūza no precēm, 
mēs vienkārši gājām un skatī-
jāmies, kas ir pieejams. Banāni! 
Tur varēja pabarot mērkaķu 
koloniju... Dzērieni no Italijas, 
produkti no Francijas. Markas 
varēja dabūt, ja, protams, strā-
dāji. Pirmās markas mums bija 
kā brīnumu nauda. Neatceros, 
kā viņi mainīja, kāds bija kurss. 
Kā gan varēja saražot tik daudz 
un tik ātri!

Bet pirms tam bija 1947. 
gads, kad latvieši Eslingenā 
sarīkoja pirmos Dziesmu svēt-
kus. Kādas ir tavas spilgtākās 
atmiņas?  

1947. gada Dziesmu svētkos 
nedziedāju, skolas korī gan biju,  
bet mēs nebijām aicināti pieda-
līties. Tur bija daudz labu koŗu. 
Gājiens bija iespaidīgs. Pārstei-
dzoši, ka gandrīz visi, kas pie-
dalījās, no Latvijas bija paņē-
muši līdzi tautastērpu. Gan vī -
rieši, gan sievietes. Bija arī sar-
kanbaltsarkanie karogi. Vācieši 
skatījās ar lielu cieņu, viņiem arī 
bija koŗi, bet kaut ko tādu paši 
nebija piedzīvojuši. Svētkos bija 
ap sešiem septiņiem tūkstošiem 
dalībnieku. Diriģēja „vecā rauga” 
diriģenti. Presē publicēja labas 

atsauksmes, bija salūgti ameri-
kāņi, ģenerāļi, pulkveži. Dzies-
mu svētkos es satiku Mārtiņu 
Antonu no 36. pamatskolas (ta -
gad Rīgas Avotu vidusskola, 
Stabu un Avotu ielas stūrī). Viņš 
man bija čoms. Vēlāk Mārtiņš 
Amerikā pazuda. Viņš allaž 
teica – gribu būt kovbojs! 

Kā sekmējušies tavi dzimtas 
meklējumi Latvijā?

Mēģināju sadzīt pēdas, biju 
Latvijas Valsts archīvā. Vienmēr 
esmu gribējis zināt, kā sauc manu 
vecotēvu, viņš bija septiņus ga -
dus precējies ar  manu vecomāti 
un tad nomira. Tā kā atradu, tā 
kā neatradu... 

Gribēju arī  atrast mājas, kuŗās 
1939. gadā strādāju, kad Ulma-
nis mani „aizsūtīja” uz laukiem. 
Ļoti labi atceros tās mājas – 
„Viesunēni”. Man līdzi atbrauca 
arī vecāmāte, un, tā kā viņa bija 
šuvēja, vecāmāte bija „slavenība” 
pagastā. Un nevaram tās mājas 
atrast. Pagastā ir trīs mājas ar 
tādu nosaukumu. Man interesē, 
kas pēc tam notika ar tiem cil-
vēkiem, jo saimnieks bija aiz-
sargs. Man ir saglabājusies foto-
grafija, krāsaina, kur mēs visi – 
viņu saime, mani vecāki – esam 
kopā. Pēc foto mēģinu atrast šos 
cilvēkus. Izsūtīti, miruši? Ne  viens 
nevar atrast. Vidzemes avīzē li -
kām sludinājumus. Nekā.

Atgriezīsimies Eslingenā! Ko 
puikas tolaik darīja pēc sko-
las? 

Es dzīvoju pie vāciešiem, tā -
pēc man bija 10 km jābrauc pie 
latviešiem, kas dzīvoja Kalna 
ko  lonijā. Bija ritenis, tas jau 
tolaik skaitījās oho – ho – ho! 
No rīta atbraucu uz skolu, tad 
paliku, kamēr deva zupu – uzli-
ku uz riteņa divas vai trīs kan-
nas ar zupu. Viena pa ceļam pa -
rasti izšļakstījās. Tad gāju ar vācu 
puikām spēlēt futbolu. Lielās 
bumbas nebija. Pēc kaŗa, ja tev 
bija lielā bumba, tad tu biji ka -
ralis! Tad gāju uz bibliotēku, 
daudz lasīju, jo zināju vācu va -
lodu. Gājām uz kino, biju no -
skatījies visus amerikāņu grāvē-
jus, pirmo reizi redzēju Merilinu 
Monro. Un es „pareģoju”, ka viņa 
būs liela zvaigzne! Tas piepil dī-
jās!

Filmas bija angliski, nebija 
nekādu subtitru. Tie, kas neko 
nezināja, tad nu saprata – ja bei-
gās bučojas, tad filma beidzas.

Skolā mācīja angļu valodu. Ja 
zinājām, ka brauksim prom, mā -
cījāmies. Vilcienā apkalpotājs 
izvelk ēdienkarti – mamma saka, 
nu, tu jau mācījies, izvēlies... Bet 
es taču nebiju mācījies ēdienu 
nosaukumus. Es zināju, ka ham 
ir šķiņķis, tad vēl kaut kādu 
mērci pasūtīju mums visiem, 
un tā bija rozīņu mērce... Varat 
iedomāties! Mamma paskatījās 
un teica – vai tas ir pareizi, ko tu 
pasūtīji... Un tad atnesa podiņus 
ar ūdeni. Atminos, ka no blakus 
galdiņa cilvēki skatījās, ka mēs 
izdzeram, – izrādās, tas bija do -
māts pirkstu skalošanai...

Mazajā Latvijā ritēja bagā-
tīga kultūras dzīve – latvieši šo 
laiku izmantoja, lai nepazau-
dētu un koptu to svarīgāko 
mantu, ko spēja paņemt līdzi 

– latviskumu, kultūru, valodu. 
Eslingenas teātris bija vislabā-

kais, tā bija lielākā atrakcija, 
spēlēja aktieŗi no Latvijas, pie 
mums brauca arī Mērbekas 
teātris. Viena no slavenākajām 
aktrisēm bija Irma Graudiņa. 
Manas vecāsmātes brālēns Lat-
vijā Ernests Ūdris bija Nacionālā 
teātŗa dekorātors, Lāčplēša or -
deņa kavalieris. Mērbekas teātrī 
vairāk laikam bija Dailes teātŗa 
aktieŗi. Iznāca Latviešu Ziņas, 
Laika Mēnešraksts. Bija grāmat-
nīcas, viss, ko Helmars Rudzītis 
izdeva, tur bija. Bija rakstnieku 
vakari, uzstājās Anšlavs Eglītis, 
Knuts Lesiņš, Velta Toma No 
komponistiem – Volfgangs Dār-
ziņš, režisors Teodors Zaķis. 
Saules skola bija. Baletskola.

Tai pašā laikā jums sākās ceļš 
uz tālām zemēm...

1947. gadā es skaidri gribēju 
doties uz Austrāliju. Man likās, 
ka Amerika ir par lielu un par 
pilnu ar cilvēkiem. Ziemsvētku 
vakarā mēs saņēmām divus pie-
 dāvājumus – no Austrālijas un 
no Amerikas. Es teicu – braukšu 
viens pats uz Austrāliju, bet – tā 
nenotika. Vecāki izlēma doties 
uz  Ameriku, teica – nu, ja tev 
tur nepatiks, tad vari braukt uz 
savu Austrāliju. Eiropa bija mums 
nepievilcīga. Pie vāciešiem, savu-
kārt, es strādāju par 90 feniņiem 
stundā, viņi bija baigie – izdzina 
darbos, nebija nekāda pretīru-
nāšana.

Amerikāņi uzmanījās, lai uz 
viņu valsti nebrauc slimi. Visus 
rūpīgi skatīja rentgenā. Kāds as -
prātis no zoodārza bija nopircis 
mērkaķa rentgenu... 

Galu galā izbraucām 1952. ga -
da februārī. Nometni pakāpe-
niski atdeva vāciešiem. Bija 
skaidrs, ka palikt tur nevar. 
Manam patēvam „piešuva” balt-
vāciešu problēmu, pārbaudīja, 
vai viņš nav bijis naciķis, kāpēc 
viņš 1937. gadā nepalika Lat-
vijā... Ilgi pētīja, līdz mēs varē-
jām braukt, viņš tomēr ne. Mums 
vajadzēja galvojumu, un par 
mums galvoja labi draugi Ohaijo 
pavalstī. Pasaules luterāņu orga-
nizācija apmaksāja ceļu, un mēs 
viņiem pēc tam to naudu at -
griezām atpakaļ. Tie bija labākie 
gadi Amerikā, visur meklēja 
strādniekus. Vienīgais, kas attu-
rēja – valodu zināšanas, bet fab-
rikā darbā tikt varēja. Jaunie ātri 
gāja uz priekšu zināšanās, skolās 
saņēma medaļas... 

Vācijā es gāju latviešu ģim-
nazijā. Pabeidzu divas klases, 
skola izbeidzās, jo skolotāji aiz-
brauca. Tas bija bēdīgi – Ame-
rikā stāstīt, ka tu esi tikai divus 
gadus mācījies ģimnazijā. 

Kā latviešiem izdevās noturēt 
disciplīnu, kārtību, apzinī gu-
mu, ar ko visos laikos pus au-
džiem grūti?

Bija pašiem sava latviešu po -
licija, nometnes vadība bija ievē-
lēta, bija nometnes galva. Mums 
bija tāds Kalniņš, brīnišķīgs cil-
vēks, ar labu izglītību, iznesīgs, 
šarmants vīrietis. Latvijā vaja-
dzētu tādu ārlietu ministru! 
Viņš sadraudzējās ar vadību, 
deva padomus. Reizēm tie ie -
rēdņi, kas bija atbraukuši no 

Kanadas vai Amerikas bija pa -
visam stulbi, nezināja, kas tie 
latvieši, no kuŗienes atbraukuši. 
Dāvanas arī viņiem deva –  cim-
dus, apmetņus dāmām. Un tad 
šie sāka domāt – tie latvieši taču 
ir cilvēki ar labām rokām!

Svētkos viss tika pārnests no 
Latvijas, tikai ielikts svešā vidē. 
Uzreiz sāka darboties skauti. 
Tas deva jauniešiem mērķi dzīvē. 
Visi staigāja ar karodziņiem, da -
būja uniformas, laikam angļi 
atsūtīja... Vadītāji bija izbēguši 
no Latvijas, visas organizācijas 
darbojās pēc vecajiem ruļļiem. 
Vācieši par mums brīnījās, teica 
– visi tik gudri, no kuŗienes jūs 
nākat?

Tumšais periods bija tad, kad 
vecie kaŗavīri tika kaut kā ne  le -
gāli laukā, sevišķi no angļu no -
metnēm. Kad viņus aizsūtīja uz 
Beļģiju, viņus apmētāja ar akme-
ņiem... Latviešu nometnēs, kur 
bija drosmīgāka vadība, viņus 
uzņēma. Ja vadība bija nobiju-
sies par sekām, ka uzņemti leģio -
nāri, tad teica, ka nav vietas. Tā 
bija traģēdija – puikas bija cīnī-
jušies par Latviju, un netika 
latviešu nometnē! Daudzi aiz-
brauca līdzi rekrutētājiem. Vai 
– brauca mājās... 

Eslingenā bija laba vadība. Pie-
 mēram, Konstantīns Sven tec kis 
bija nometnes vadībā, jauns cil-
vēks, zināja angļu valodu un 
labi izprata nometnes dzīvi. 

Kad pirmās grupas izceļoja, 
stacijā stāvēja gaŗš vilciens un 
mūs no skolas sūtīja palīdzēt 
veciem cilvēkiem sakrāmēt ko -
feŗus. Visi staigāja un runāja – 
nu, kad mēs brauksim, kur mēs 
būsim? Es aizgāju pie stacijas 
priekšnieka,  un viņš man visu 
uzrakstīja – kad un kur kas būs. 
Tad visus sūtīja pie manis – ejiet 
pie tā jaunā puiša, viņš zina! 
Ļoti palīdzēja futbols kopā ar 
vācu zēniem. Nezinu, vai latvieši 
būtu tik draudzīgi pret vācie-
šiem, ja šie tādā veidā nonāktu 
pie mums. 

Tava kaislība – bez mūzikas 
– ir arī sports. Futbols ir tava 
lielā mīlestība, ko esi iejaucējis 
arī savos dēlos. Kā bija ar spor-
tu Eslingenā?

Futbolā es iesāku kā vārtsargs. 
Kad biju armijā, arī spēlēju vi  sur, 
kur vien vajadzēja. Es nebiju 
dikti labs spēlētājs, jo sāku vēlu, 
14 gados. Man droša vieta bija 
vārtos, es varēju ķert. Katrreiz, 
kad es parādījos, vietējie vārt-
sargi vai nu saslima vai kaut kas 
ar viņiem notika, bet nerādījās... 
Un, kad bija spēles Štutgartē, 
tad es gāju un skatījos,  kā spēlē 
vārtsargi. Katram savs stils, viens 
kā akrobāts, cits mierīgi stāv... 
Bija sacensības starp nometnēm, 
gan savā starpā, gan pret po  ļiem, 
serbiem, igauņiem, arī pret lat-
viešiem. Tur jau arī spēlēja vecie 
dūži. Es stāvēju aizmugurē Laz-
diņam no Liepājas. Kā viņš la -
māja savējos! Pētersonu pazinu. 

Bija cerība, ka 1948. gadā 
Londonas Olimpiādā varētu 
startēt latvieši...

Jā, bija Stendzenieks, labākais 
pasaulē. Bet krievi protestēja. 
Tur jau ar polītiku viss bija 
saistīts. 

Tad  savāca labākos basketbo-
listus un taisīja turnīrus Francijā. 
Ap 1948 – 1949. gadu Bauma-
nis, valsts vienības treneris, visu 
organizēja. Daži dabūja kon-
traktus, Pētersons, Ārents, Va -
nags. Ar Baumani mums ceļi 
krustojās arī Amerikā, kā jau 
latviešiem.

Parunāsim par uzdzīvi!
Uzdzīve bija augstā līmenī, 

sevišķi, kad sākās izceļošanas. 
Tad divas nozares strādāja virs-
stundas – vieni, kas taisīja 
kastes, otri – kas atvadījās... Tur 
dziedāja, dzīroja, viss latviešu 
dziesmu repertuārs skanēja, un 
neviens nekliedza – klusāk! Ne -
bija skumji – tu taču sāc jaunu 
dzīvi! Visi cerību pilni! Raksta 
draugiem, cik Arģentīnā maksā 
cukurs, sviests... Lai varētu sa -
līdzināt. Kanadā mums būtu 
ierobežoti darbi. Tur uzreiz pa -
ņēma jaunos vīrus meža dar-
bos, sievietes – saimniecībā par 
kalponēm. Visi bija tādi šaubīgi 
– kas tie latvieši tādi ir, vai kā 
poļi, vai kā krievi, vai kas... Ilgs 
laiks pagāja, kamēr latviešu 
slava nostiprinājās – cik viņi 
čakli un izturīgi. 

Vai atminies detaļās savu 
aizbraukšanu prom no Vācijas?

Devāmies ceļā kādi trīs četri 
tūkstoši. Visus salādēja kuģos, 
es strādāju kuģa policijā, mums 
izdeva rungas. Beigās mēs ar 
vienu puisi palikām tikai divi, 
pārējie piecdesmit teica, ka ir 
slimi, gulēja gultās un vēma. 
Nevarēja viņus dabūt augšā 
strā dāt, amerikāņu virsnieki 
la mā jās. Bet mēs 24 stundas 
nevarējām strādāt! Tad paņē-
mām glābšanas vestes, ielīdām 
laivā un nogulējām maiņu, pēc 
tam gājām uz nākošo. Neviens 
nenāca kontrolēt, nevienam ne -
bija laika. 

Braucām no Grovnas ostas. 
Mūs labi baroja, taču daudzi sli-
moja ar jūras slimību, jūra bija 
nemierīga. Mums iedeva bun-
džu ar siļķu sālījumu – dzēru to 
un tādējādi sapravīju dūšu.

No Latvijas līdzi mēs paņē-
mām nedaudz, bet man bija 
rak  stāmmašīna, 1931. gada Kon-
     ti  nentāls (uz tās šad tad rakstu 
joprojām), bija albums ar ģi -
menes foto, drēbes. Tas, ko var 
iesviest smagajā mašīnā. Līdzi 
ņēmām sālītu un žāvētu speķi, 
jo tā bija dzīva nauda. Speķi 
Vācijā tolaik nevarēja dabūt. 

Tavas ierastās atmiņu takas 
Latvijā?

Biju aizbraucu uz Lesteni. 
Tēva tur nav, viņš krita Krievijā, 
bet viņa vārds iekalts piemiņas 
sienā. Rīgā aizbraucu uz Miķeļa 
kapiem pie vecāsmātes un ve -
cātēva no mātes puses. Sarka-
nie 1919. gadā Rīgā nošāva ve -
cotēvu. Vēl gribētos aizbraukt 
uz Tīreļpurvu, skatīt nocieti-
nājumus, bet nesanāk... 

Kādus 20 gadus savulaik brau-
cu pie savas vecāsmātes Vācijā, 
vācu kultūra man tuva. Kad es 
biju tur, jutos kā mājās. Latvija 
toreiz bija neaizsniedzama. Ne -
zinu, vai tie cilvēki, kuŗus iz -
dzina, dabūja atpakaļ savus 
dzīvokļus... 

Pēdējā intervija ar Leģendu
Alberts Legzdiņš intervijā Ligitai Kovtunai un Dzintrai Gekai
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Būdama “žurku patruļas” da -
līb niece, Ingrīda pati nenogalina 
žurkas, taču iemācās likt slazdus 
un lietot nūju un svilpi, lai aiz -
biedētu plēsējas. Uz nakts sardžu 
rīkotāju, kas agrāk Latvijā bijis 
mežsargs, viņas drosme atstāj 
labu iespaidu.

Ingrīdai nekad nebija nācies 
berzt grīdas, taču viņa metas 
četrrāpus, novēro citas sievietes 
un pēc pāris sākotnējām kļū-
mēm sekmīgi viņas atdarina. 
Kāds kopīgajā ēdnīcas telpā at -
rod vecu laikrakstu saini, un sie -
vietes ar tām nomazgā un no -
spodrina visas rūtis latviešu ba -
rakās. Ingrīda gozējas caurspī-
dīgo logu un ieplūstošās gaismas 
priekšā.

Viņa staro, kad tiek lūgta izda-
rīt jelko, kam nepieciešamas vi -
ņas profesionālās zināšanas, jelko, 
kas kaut niecīgi atgādina par vi -
ņas agrāko mākslas vēstures pro-
fesores dzīvi. Mācītājs Saulcere, 
jauns luterāņu draudzes gans, 
pulcē vīriešus uz sienu no  jauk-
šanu starp istabām un solu uz -
stādīšanu, lai izveidotu dievkal-
pojumiem piemērotu telpu. Viņš 
vairākkārt lūdz Ingrīdai padomu 
par atbilstošu altāŗa, kanceles un 
sēdvietu samēru un izvietoju  mu. 
Viņi visos sīkumos apspriežas par 
to, kādi rotājumi būtu visjēg pil-
nākie cilvēkiem, kuŗi kaŗa laikā 
cietuši par daudz. Jauni vīrieši pa 
kārtai pietur ļodzīgas trepes, lai 
Ingrīda varētu piedalīties sienu 
apgleznošanā.

Mācītājs un citi nesmēķētāji ap -
vieno piešķirtās Camel un Lucky 
Strike cigaretes, par kuŗām viņi 
varētu ietirgot pārtiku, un arvien 
sekmīgākie melnā tirgus darboņi 
atgādā krāsas no apkārtējiem vā  cu 
ciematiem. Ir balta, melna un de -
beszila krāsa, līdzīgas tām, kādas 
var ieraudzīt baznīcas un kated-
rāļu apgleznojumos. Nokvēpušie 
griesti un nolupušās sienas lēnām 
pārvēršas.

Pēc savu pienākumu izpildī-
šanas Ingrīda smiedamās skrien 
pie Kaijas, paceļ meitu gaisā, no -
skūpsta viņas iekritušos vaigus 
un griež viņu uz riņķi. Viņa lūdz 
Kaiju palīdzēt no brūna ietinamā 
papīra izgriezt krāšņus lielos bur-
tus un piemīlīgus mazos burtus, 
kuŗus izmantos par trafaretu uz -
rakstu darināšanā. Viņas sēž lī -
dzās, galvas noliekušas, un kon -
cen trējas uz darbu.

“Skaista māte un skaista meita, 
laimīgas, jo strādā kopā,” saka 
kāds jaunais cilvēks, attēlodams 
Kaijas iegrimšanu darbā, viņas 
mazajai mēlei spraucoties starp 
lūpām.

Kaija vēro, kā viņas māte virs 
altāŗa krāso valsts himnas “Dievs, 
svētī Latviju!” pirmo rindiņu. Uz 
sienām top pāris rindiņu no 
Psalmiem un Jaunās Derības. Ar 
kripatiņu atlikušās krāsas Ingrīda 
uzzīmē stilizētus saules un zvaig-
žņu attēlus, ko latvieši ir izman-
tojuši kopš sendienām. Pagaidu 
mitināšanās vieta baraku no  met-

nē tālu no mājām iegūst tādu kā 
rāmu, mūžības apdvestu gaisotni 
pārvietotajām personām.

“Mēs to paveicām!” Ingrīda iz -
saucas, noslaucīdama sviedrus 
no sejas.

Visi aplaudē, un viņa smejas 
un paklanās.

Viņa satveŗ Kaijas roku un 
paceļ abu rokas uzvaras žestā.

“Mēs abas to paveicām,” Ingrīda 
saka, un viņas vēlreiz paklanās, 
atskanot vēl vairāk aplausiem.

Gados jauni kaŗa veterāni ru -
nājas ar Ingrīdu bez savas ierastās 
atturības. Viņi atzīstas, ka viņiem 
pietrūkst vecāku un otru pusīšu, 
ko nācās atstāt Latvijā, izstāsta 
mazāk šausminošus brīžus no 
kaŗa laikā pieredzētā, gūst mie -
rinājumu viņas nedalītajā uzma-
nībā un sildās viņas sirsnībā. 
Kāds jauneklis sacer viņai dzejoli, 
cits atnes savvaļas anemoņu 
pušķi, un vēl kāds bikli atzīstas, 
ka nemitīgi domā par viņu. In -
grīda pieņem šos apliecinājumus 
ar cieņu un maigi atraida jebkādu 
turpinājumu. Pasniegdama lek-
cijas Latvijas universitātē, In  grīda 
piesaistīja atšķirīgākus jaunek ļus 
– neprecētus un bez draudzenes, 
vairāk uz garīgumu un estētiku 
vērstus un jūtīgākus –, un šeit 
viņa izturas pret ikvienu ar līdz-
vērtīgu takta izjūtu un attieksmi, 
pieņemot katru tādu, kāds tas ir.

“Jau agrāk mūsu ilgajā un sa -
režģītajā vēsturē latvieši ir bijuši 
spiesti doties trimdā,” tiesnesis 
Veldre saka latviešu pilnsapulcē. 
“Mūsu lielais dzejnieks Rainis tur-
pināja rakstīt, dzīvodams trimdā 
Šveicē, un viņa sieva, dzejniece 
Aspazija, palīdzēja viņam katru 
dienu. No viņiem un citiem trim-
diniekiem mēs uzzinām, ka vis-
būtiskākais ir savas valodas un 
kultūras saglabāšana. Arī radošā 
gara nodarbināšana ir svarīga. 
Mēs varam būt lepni, ka, tāpat kā 
latvieši citās nometnēs, esam no -
dibinājuši pamatskolu un vidus-
skolu, un tagad mums ir skaista 
vieta dievkalpojumiem.”

Bērni ir krietni daudz palaiduši 
gaŗām kaŗa laikā, un viņiem jā -
atgūst iekavētais. Pieaugušie ir 
vienisprātis, ka bērniem jāuzdod 
daudz mājasdarbu, lai viņiem ne -
būtu laika kavēties briesmīgajās 
atmiņās. Viņiem jāiemāca, ka, lai 
gan viņi un viņu vecāki ir zau -
dējuši savu īpašumu, mājas un 
valsti, neviens nevar atņemt viņu 
zināšanas. Bērni var ņemt zinības 
līdzi it visur, kur vien dzīve viņus 
aizved.

Skolotāji algu, protams, nesa-
ņem, taču Ingrīda priecājas, ka ir 
to cilvēku vidū, kuŗiem ir iespēja 
darīt lietderīgu darbu. Sākumā 
nav ne grāmatu, ne rakstāmlietu, 
ne tāfeļu, tomēr vēlāk dažas no 
vajadzīgajām lietām tiek sagā dā-
tas. Mācības nometnē sākum-
posmā sastāv no tā, ka skolotāji 
stāsta, ko atceras, un skolnieki pie-
 raksta un iegaumē viņu vārdus.

Ingrīda ir lasījusi lekcijas par 
mākslas vēsturi Latvijas univer-
sitātē, taču viņa apņemas iesaistīt 
gan mazus bērnus, gan vidus-

skolniekus. Viņa stāsta tiem par 
valstīm, kaŗiem un politiskām 
intrigām, viņa apraksta mākslas 
mecenātus, pieejamo krāsu sa -
stāv daļas un apkures trūkumu 
pilīs un būdās, kailas pozētājas, 
bagātus mecenātus un neparas-
tos mākslinieku dzīvesgājumus, 
analizē gaišo un tumšo laukumu 
miju glezniecībā. Ingrīda rūpējas, 
lai skolnieki domā un atrod 
vārdus, ar ko paust savas domas 
par redzētā detaļām; viņa mudi-
na audzēkņus jautāt par visu, kas 
rada neizpratni reprodukcijās, ko 
viņa rāda no savas grāmatas par 
renesanses mākslu. Grāmatas vāks 
ir bojāts un klāts dubļiem, ko 

laukiem, lai neprovocētu vietējos 
iedzīvotājus, un turēties plecu pie 
pleca, ja satiekas ar trakiem su -
ņiem vai negantām mežacūkām, 
kas šajā Vācijas daļā ir itin plaši 
izplatītas. Taču par spīti šādām 
briesmām gandrīz ikviens iz -
manto īslaicīgo iespēju pieskar-
ties dzīvam kokam, pamērcēt 
basas kājas strautā, pasmaržot 
meža vijolītes un savvaļas flokšus 
un pasēņot. 

Šajā svētdienā Ingrīdai jāizvē -
las. Lai gan viņai ļoti patīk do -
šanās dabā ar Kārli un Kaiju, viņa 
ir apsolījusi atdot “Bovarī kundzi” 
bibliotēkā, ko veido divas rūpīgi 
kataloģizētas un vērīgi uzrau-

lērums iemācāmu iemaņu. Kaija 
paziņo, ka piepildīs savu jauno 
grozu ar sēnēm, uz atvadām no -
skūpsta māti un rausta tēvu aiz 
rokas, mudinot doties ceļā.

Ingrīda pilnībā iegrimst iztēles 
pasaulē Francijā, tālu no barakām 
un dzeloņstiepļu žogiem, tāpēc 
iztrūkstas, kad pār romāna plā -
najām lappusēm nolaižas ēna. 
Viņa negribīgi atstāj Emmu Bo -
varī operā “Lučija di Lamermūra” 
un paceļ skatienu. Starp sauli un 
Ingrīdu stāv slaida sieviete, kas 
rokās tur lielu augšpusē un vie-
nos sānos atvērtu kasti.

“Hello,” sieviete saka ar izrunu, 
kas Ingrīdai neko neizsaka. Sie -
vietes tautība ir nenosakāma, 
viņa var būt pat latviete. Tagad 
nometnē visi saka hai, okei un 
hello amerikāniskā modē.

“Ko tu lasi?” sieviete vaicā vis-
pirms vāciski, tad franciski.

Kad Ingrīda, nevēlēdamās, ka 
viņu pārtrauc, neatbild, sieviete 
noliecas un viegli uzsit pa nosau-
kumu.

“Kuŗa ir tava mīļākā nodaļa?” 
viņa jauta. “Varu derēt, ka tas nav 
fragments, kuŗā ārsts Flobērs am -
putē to pūžņojošo kāju,” viņa saka. 
Tad saviebj seju un attēlo zāģē-
šanas kustības.

“Īstenībā es domāju par drē-
bēm. Es, tāpat kā Emma, gribu 
skaistas drēbes,” Ingrīda smejas.

“Es esmu Emma, kā teica Flo-
bērs. Nu, es arī. Atdotu jebko par 
vakartērpu,” sieviete piekrīt In -
grīdai.

“Un par balli, uz kuŗu doties,” 
Ingrīda piebilst, starp lapām ie -
lik dama sakaltušu anemoni un 
aizvērdama grāmatu.

Šai sievietei var būt līdzīga 
gaume kā viņai. Ingrīda pavirzās 
un uzsit pa palagu sev blakus.

Abas sievietes turpina saru nā-
ties franciski, valodā, ko tik ļoti 
nenospiež nesen pieredzētais kā 
krievu vai vācu valodas.

“Priecājos iepazīties,” sieviete 
saka apsēdusies. “Es esmu Alek-
sandra Bojenko. Es esmu ukrai-
niete. Noteikti ne krieviete,” viņa 
piemetina. 

Ikvienam Eiropā, kuŗš ir pār-
dzīvojis pēdējās desmitgades šaus-
mas, ir paveicies, taču ikviens 
ukraiņu tautības pārstāvis ir ga -
tavais brīnums. Ukraiņi ir cietuši 
vairāk par citiem, jo trīsdesmito 
gadu sākumā Staļins paveica ie -
cerētu masu slepkavību, nolem-
jot bada nāvei astoņus miljonus 
cilvēku. Viņi ir redzējuši, ka ģin-
deņiem līdzīgi cilvēki grauž ak -
meņus, izkārnījumus un paši sa -
vus pirkstus. Viņi ir vesti caur 
pārdabiski klusiem mežiem, kur 
aprīta ikviena dzīva radība, caur 
izkaltušu un sakropļotu līķu pil-
niem ciemiem pašā viesuļuguns 
karstumā un verdzībā, kļūstot 
par spaidu strādniekiem Vācijā.

Vairs nemiegdama acis saules-
gaismā, Ingrīda var redzēt sievie-
tes pārsteidzoši skaistos sejas 
pantus, taisno, slaiko degunu, 
balto, gludo ādu un augstos vaigu 
kaulus.

atstājuši krievu zaldātu zābaki, 
taču lappuses ir neskartas. Viņa 
atšķiŗ un rāda katru lappusi ar 
kaut ko ļoti tuvu godbijībai.

Viņas skolnieki uzzina, ka ra -
došums ir svarīgāks nekā sabied-
riskais stāvoklis un dzīves apstākļi 
un ka māksla spēj dziedēt un 
izkopt dvēseli. Viņi iemācās at -
rast precīzus vārdus par redza -
mo, izcelt to, ko apbrīno vai kas 
nepatīk, un vaicāt par to, kas ir 
neizprotams. Šāda aktīva ap -
sprie šanās un tai līdzi nākošā 
vienlīdzība ar skolniekiem ir ne -
ierasta. Daži no konservatī vā ka-
jiem skolotājiem kurn par In  grī-
das metodēm, taču citi viņu 
kriet ni apbrīno, un daudziem no 
saviem skolniekiem Ingrīda rada 
mūža mīlestību uz mākslu. Kaija 
apklusina citus, lai pievērstu uz -
manību, kad viņas māte tiek 
slavēta.

“Tā Veldres kundze ir apbrī-
nojama. Profesore un sieviete,” 
viens no Ingrīdas kolēģiem pie-
zīmē, un Kaija no lepnuma plati 
smaida.

Svētdienās, vienīgajā nedēļas 
dienā, kad skolā nenotiek mācī-
bas, Veldru ģimene apmeklē diev-
kalpojumus jaunajā baznīcā un 
klausās mācītāja Saulceres spre-
diķus par mieru un cerību. Vēlāk 
pēcpusdienā, kad tiek atvērti no -
metnes vārti, viņi kopā ar citiem 
dodas gaŗās pastaigās. Visi ir pie-
 kodināti palikt bariņos, izvairīties 
no saimniecību sētām un labības 

dzītas kastes ar grāmatām, kuŗas 
uz laiku ir aizlienējuši nometnes 
iemītnieki. Ingrīda jau ir lasījusi 
šo daiļdarbu, taču viņa vēlas 
izbaudīt katru lappusi, iekams 
šķirties no šā mazā ādas sējuma, 
kas publicēts Francijā. Uz šo grā-
 matu gaidošo cilvēku saraksts ir 
gaŗš, un tās īpašnieks kuŗu katru 
brīdi var to paņemt, lai notirgotu 
par pārtiku, tāpēc otras iespējas 
nebūs.

Kārlis iedrošina viņu palikt 
nometnē. Viņš aizvējā izklāj viņai 
uz zemes palagu un apsola, ka 
nezaudēs uzmanību, pārspriežot 
problēmas nometnē, un rūpīgi 
pieskatīs Kaiju.

Lai nesatrauktu Kaiju, viņi vā -
ciski sačukstas par to, ka tiek 
lāpīts un nostiprināts dzeloņ-
stiepļu žogs. Vīriešiem, kas jau-
nāki par četrdesmit pieciem ga -
diem, ir pavēlēts uzstādīt jaunus 
posmus un salabot vecos. Taču 
kāpēc? Vācieši nemēģina tikt 
iekšā, un lielākā daļa cilvēku no -
metnē nevēlas pamest tās sniegto 
drošību.

Kaija nes mazu, no vītolu za -
riem pītu grozu, kas izgatavots 
vienā no daudzajiem bērnu pul -
ciņiem pēc nodarbībām skolā. 
Latvijas inteliģence aizbēga no 
valsts lielākoties 1944. gadā, tā -
pēc ir vairāk nekā pietiekami cil-
vēku, kas var mācīt akadēmiskus 
priekšmetus, un arī prasmīgiem 
lauksaimniekiem, amatniekiem, 
šuvējām un audējām ir vesels 

Valda Mora

Mīlestība!

Tā atnāk un paliek

Netverama, neuzminama.

Tā paliek pie tevis

Kā gāju putns, kas beidzot atradis ligzdu,

Kā zieds, pats Dievs ko iesējis agri no rīta.

Un pēkšņi tā iemirdzas silti tev acīs,

Ieraso slēptu asaru skropstās,

Tad ieskanas tevī kā dziesma,

Dziesma, kurai tu visu mūžu meklēsi vārdus, –

Mīlestība.
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PLĀNOJAM VASARU LATVIJĀ!

Starptautiskie opermūzikas svētki Siguldā

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?

Šogad jau 25. reizi Siguldas 
pilsdrupu estrādē skanēs oper-
mūzika. Svētku galvenais rīko-
tājs joprojām ir nenogur dinā-
mais Dainis Kalns un Sigul das 
novada dome ar tās priekšsēdi 
Uģi Mitrēvicu priekšgalā.

ŠĪSVASARAS
SVĒTKU

PROGRAMMA
28. jūlijā plkst. 19 – Svētku 

ieskaņas koncerts Siguldas 
Jaunās pils dārzā. Ielūdz Kris-
taps Ivanovs (tenors), Dau-
mants Liepiņš (klavieres), Ar -
tūrs Perts (klarnete) u. c. 

29. jūlijā plkst. 15  ‒ koncerts  
Jaunie talanti.

29. jūlijā plkst. 21 ‒ Džuzepes 
Verdi operas Falstafs brīvda-
bas oriģināliestudējums. Sers 
Džons Falstafs Pjērs Īvs Privo 
(Francija). Misis Alise Forda 
Maija Kovaļevska (Latvija). 
Fords, Alises vīrs Kalvis Kal-
niņš (Latvija). Pārējās lomās 
Michails Čulpajevs, Dināra 
Rudāne, Irma Pavāre, Ilona 
Bagele, Andris Ludvigs, Kriš-
jānis Norvelis, Andris Lapiņš. 
Režisors Guntis Gailītis. Di -
riģents Atvars Lakstīgala. Scē-
nografs Aigars Ozoliņš. Kos-
tīmu māksliniece Ieva Kun-
dziņa. Festivāla orķestris un 
koris.

30. jūlijā plkst 13 ‒ Garīgās 
mūzikas koncerts 

30. jūlijā plkst.18 ‒ Galā kon-
certs. Huans Pablo Duprē 
Fernandess  (Čīle), Olga Pere -
tjatko (Krievija, Vācija), Pjērs 
Īvs Privo (Francija). Solisti no 
Latvijas ‒ Krišjānis Norvelis, 

Jānis Apeinis un citi. Festivāla 
orķestris un festivāla koris. 
Diriģents Vladimirs Kiradži-
jevs. 

Biļetes: www.bilesuparadize.lv, 
Siguldas novada Kultūras cen-
tra kasē (Raiņa iela 3, Sigulda), 
tālrunis 66117114. Info: www.

sigulda.lv, e-pasts ‒ dace.plesa@
sigulda.lv, tālrunis 29548365. 
Biļešu cena 20 ‒ 50 eiro.

Kā allaž, Siguldas svētkos arī 
īpašas „rozīnītes”, pirmkārt, Ver-
 di Falstafa  iestudējums Gunta 
Gailīša režijā. Kā preses kon-
ferencē teica režisors, ‒ šī ir 

dīvām – Olgu Peretjatko (Vācija, 
Krievija). Skatuves gaitas sākusi 
Pēterburgā, tagad mīt Ham bur-
gā, bet viņas soprāns skanējis 
arī Ņujorkas Metropolitan, Mi -
lānas La Scala, Vīnes Valsts 
operā u. c. „Dziedātājas klusās 
pasāžas ir elpu aizraujošas, par 
viņas augstajām koloratūrām 
klausītājiem nav jābaidās,” rak-
sta Süddeutsche Zeitung, bet 
New York Times: „Izsmalci nā-
tības, skaidrības un izteik smī-
guma meistarklase!”  

Un vēl viens tālais viesis ‒ te -
nors Huans Pablo Duprē Fer -
nandess no Čīles. (Plasido Do -
mingo savulaik, 2011. gadā, ie -
rosinājis viņam nomainīt „re -
ģis tru” ‒ no baritona uz tenoru, 
un kopš tā laika sācies Huana 
Pablo zvaigznes ceļš.) Šobrīd 
mākslinieks studē Italijā, Aca-
demia di Belcanto Mirella Freni.

Šogad svētku rīkotāji sola arī 
īpašas gardēžu izpriecas pils 
parka restorānā. Sekojiet rek-
lāmai un posieties uz Siguldu!

gūti ar lomām operās Lucia di 
Lammermoor, Mīlas dzēriens, 
Rigoleto. 2011. gadā Olga Pe -
retjatko kā Džuljeta operā 
Monteki un Kapuleti veiksmīgi 
debitēja Parīzē un Lionā, bet 
Lozannā ‒ titullomā operā 
Alčīna.

Huans Pablo
Duprē Fernandess  (Čīle)
 Tenors Huans Pablo Duprē 

dzimis 1980. gadā Čīlē. Studē -
jis Čīles universitātes mākslas 
fakultātē. Vokālās zināšanas pa -
dziļinājis pie pasniedzēja Bruno 
Pola Šveicē.

Kopš 2004. gada strādā San-
tjago Municipālajā teātrī, pie-
daloties operas iestudējumos 
(Rigoleto, Makbets, Tristāns un 
Izolde, Turandota, Dons Karloss 
u. c.) Piedalījies vairākos nozī-
mīgos starptautiskos konkur sos 
(Čīlē. Peru, Argentīnā, Vācijā, 
Francijā, Spānijā un Krievijā) 
kopā ar izciliem māksliniekiem 
‒ Mariolu Cantarelo, Roberto 
Frontali, Piero Giuliacci. 

viena no nedaudzām operām... 
bez līķiem. Jautra liriskā ko -
mēdija, kuŗā, pēc G. Gailīša 
ieceres, „uzvaru svinēs sievietes 
prāts un saldā piedošana” un 
godā celta „bikšulence”, kas ir 
ne vien Falstafa iemīļotā kro-
dziņa, bet arī cienījama ordeņa 
nosaukums. Jautrās vindzorie-
tes ietērps kostīmu māksliniece 
Ieva Kundziņa, un viņu vidū 
būs arī Amerikas tautiešu ne -
sen tuvāk iepazītā soliste Di -
nāra Rudāne ‒ koloratūr sop-
rāns, kam „pa spēkam trešās 
oktāvas la” (D. Kalns), bet ne 
tikai. Nesen Dināra atgriezās 
no Ņujorkas, kur ierakstīja 
džeza kompozicijas, bet 8. jū -
nijā Rīgā, Kongresu namā viņa 
dziedās džeza koncertā, kas 
veltīts Ellas Fičdžeraldas 100 
gadu jubilejai. („Beidzot, pēc 
gandrīz 10 gadiem, viņu pa  ma-
nījis arī Raimonds Pauls.” ‒ 
Atkal D. Kalna citāts!).

Titullomā ‒ viesis no Fran -
cijas Pjērs Īvs Privo, bet misis 
Alisi Fordu dziedās mūsu Maija 
Kovaļevska.

P. Ī. Privo dzirdēsim arī galā 
koncertā kopā ar vienu no šo -
brīd vadošajām operpasaules 

Olga Peretjatko (attēlā)
(Krievija, Vācija)
Olga Peretjatko šobrīd ir viens 

no vadošajiem operpasaules 
soprāniem ‒ dzimusi un augusi 
Sanktpēterburgā, studējusi Ei -
ropā, patlaban dzied visā pa -
saulē.

Dziedātājas balss skanējusi 
Hamburgas operā, Berlīnes 
Vācu operā, Berlīnes Valsts 
operā, Bavārijas Valsts operā, 
Parīzes Théâtre des Champs-
Elysées, Venēcijas La Fenice, 
Rosīni festivālā Pezaro, Eksan-
provansas festivālā, Nantes fes-
tivālā Trakās dienas un daudz-
viet citur pasaulē.

Starptautisku atzinību Olgai 
Peretjatko atnesa loma Stra vin-
ska operā Lakstīgala Roberta 
Lepāža režijā, lieli panākumi 

Dainis Kalns un Dināra Rudāne. Viņa sūta siltus sveicienus un 
pateicību par skaisto uzņemšanu pie tautiešiem Ņujorkā!

Huans Pablo Duprē Fernandess

2011. gadā ‒ pēc piedalīšanās 
prestižajā konkursā „Operalia”, 
kas notika Maskavā, Plasido 
Domingo ierosināja Huanam 
Fernandesam nomainīt vokālo 
reģistru no baritona uz tenoru. 
No šī brīža sākās jauns pa  vēr-
siens mākslinieka karjerā ‒ 
mācījies pie mūzikas pasnie-
dzējiem ‒ Vincenzo Spatolas un 
Isabellas Penagos, uzstājies kopā 
ar slaveno Čīles soprānu Cris-
tina Gallardo-Domas. Dziedājis 
Eiropas lielākajās pilsētās ‒ 
Parīzē, Drēzdenē, Milānā, 
Romā, Madridē u. c. 

2007. gadā beidzis Čīles uni-
versitātes Mākslas fakultāti, paš  -
reiz studē Accademia di Bel canto 
Mirella Freni Italijā. Siguldas 
Opermūzikas svētkos viesosies 
pirmo reizi.
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Linda Treija –
Ērika Raistera piemiņas fonda

2017. gada laureāte

Latviešu gaidu kustībai
95 gadi

SARMA MUIŽNIECE LIEPIŅA,
ERPF valdes locekle

Vad. INTA BRIEDE,
bij. latviešu gaidu priekšniece

Lindas Treijas portrets // FOTO: VALDIS BRAUNS

Ērika Raistera piemiņas fonda 
valde ar patiesu prieku vēsta, ka 
Ērika Raistera piemiņas balva 
2017. gadā ir piešķirta izcilajai 
māksliniecei, Jaunās Gaitas māk-
slas žurnālistei, illustrātorei, scē-
nografei, skolotājai, Amerikas 
Lat viešu mākslinieku apvienības 
ilg  gadējai priekšniecei Lindai 
Treijai.

1970. gadā Raistera (1905-1967) 
draugi, kollēgas un ģimene no   di-
bināja piemiņas fondu, godinot 
iemīļoto dzejnieku, žurnālistu, 
kā arī literātu un mākslinieku 
apvienības “Zaļā vārna” dvēseli. 
Pēc pāris gadu darbības Preses 
biedrības paspārnē fonds kļuva 
patstāvīgs. Pirmo Ērika Raistera 
naudas balvu piešķīra 1975. gadā 
vēsturniekam un rakstniekam 
Uldim Ģērmanim, nākamajā gadā 
rakstniekam Teodoram Zeltiņam. 
Sekoja gadskārtēji apbalvojumi 
Ērika Raistera gaišā un radošā 
rakstura iedvesmotos sarīkoju-
mos Ņujorkā un tās apkārtnē, 
dažkārt arī Bostonā un Katskilu 
kalnos. Pēdējos gadus laureāta 
apbalvojuma sarīkojumi ar refe-
rātiem, spraigu dzeju un mūziku 
pulcinājuši tautu Ņudžersijas 
latviešu biedrības sabiedriskajā 
centrā Priedainē.

Dzimusi Latvijā Raistera fonda 
dibināšanas gadā, Linda Treija ir 
beigusi profesora I. Zariņa mo -
numentālās glezniecības meistar-
darbnīcu un ieguvusi maģistra 
gradu Latvijas Mākslas akadēmijā 
(1997). Latvijā, L. Treija strādāja 
par mākslinieci Latvijas Vēstures 
mūzeja Archeoloģijas nodaļā, 

bieži dodoties līdzi archeoloģis-
kās ekspedīcijās. Viņas archeo-
loģisko tērpu un vēsturisko noti-
kumu zīmējumi izstādīti Kopen-
hāgenā, Dānijā (1995), Daugavas 
mūzejā Dolē (2003-2007) un Cēsu 
Vēstures mūzeja ekspozicijā (2012). 
Treija illustrējusi G. Zemīša grā -
matu “Daugmale pirms tūkstoš 
gadiem” (1994), M. Laiviņas “Lat-
vijas vēstures mācību burtnīcas” 
1. daļu (kopā ar U. Nīgalu) 
(2006), Lienas Kaugaras “Mūsu 
tautastērps. Ieteikumi valkāša-
nai” (2011) un “Hei lailī un citas 
Čikāgas piecīšu dziesmas” (2014).

Jau Latvijā Treija iesaistījās pe -
dagoģijas darbā, mācot Ķekavas 
mākslas skolā, Olainē un vienu 
gadu mākslas vēsturi Rīgas Valsts 
1. ģimnazijā, kuŗā viņa pati bija 
bijusi skolniece, pirms devās Jaņa 
Rozentāla Mākslas vidusskolas 
gaitās. ASV viņa jau vairāk nekā 
piecpadsmit gadus vada mākslas 
nodarbības Gaŗezera vasaras vi -
dusskolā un ir bijusi mākslas 
ievirzes vadītāja un lektore vai -
rākās 3x3 un 2x2 nometnēs. 
Treija ir radījusi scēnografiju iz -
rādēm “Sprīdītis” (2006), “Homo 
Novus” (2007) un “Hotel Para -
diso” (2008, 2012). Sandra Sīpola, 
GVV direktore, par Treijas pieeju 
darbam raksta: “Iepazinos ar 
Lindu, kad iesāku Gaŗezera sa -
gatavošanas skolu 2001. gada va -
sarā. Kopš tās pirmās vasaras 
novērtēju Lindas labestību, sadar-
bības spējas, enerģiju, zināšanas 
un milzīgo devumu ne tikai Gaŗ-
ezera programmu dalībniekiem, 
bet arī plašākai sabiedrībai. Nav 

bijis sarīkojuma Gaŗezerā, kur 
viņa nebūtu pielikusi savas čaklās 
rokas. Viņa ir ļoti iemīļota sko-
lotāja un kollēģe mums visiem.”

Linda Treija ir no paaudzes, 
kas savu profesiju ir sekmīgi piln-
veidojusi abās Atlantijas okeana 
malās, piedaloties izstādēs Eiropā 
un ASV kopš 1991. gada. Viņas 
gleznas un lielformāta jauktās 
technikas darbi ir izstādīti Jel ga vā, 
Dolē, Tukumā un pazīsta majās 
Rīgas M6 (1999) un A. Sūnas 

vīru, zinātnieku Olafu Dauguli, 
dzīvo kopš 2003. gada.

L. Treija ir piedalījusies starp-
tautiskās konferencēs ar referā-
tiem par mākslas temām un kopš 
2009. gada darbojas žurnāla 
Jaunā Gaita redkolēģijā. Rakstot 
galvenokārt par vizuālo mākslu, 
ar īpašu izpratni un iejūtību L. 
Treija apskata to latviešu māk sli-
nieku darbus, kas dzimuši trimdā 
vai emigrējuši no Latvijas pēdējos 
25 gados. 2011. gadā Treija pār-

tājs Fricis Zandbergs (1910-1972), 
1937. gadā absolvēja Ģ. Eliasa 
meistardarbnīcu. Absolventu tai 
gadā bija deviņi, starp tiem arī 
gleznotāja Veronika Janelsiņa. 
No 1934. līdz 1938. g. Zandbergs 
piedalījās piecās “Zaļās vārnas” 
izstādēs. Jātic, ka laikabiedru, Lin -
das vectēva un Ērika Raistera, 
ceļi krustojās 1930.  gadu “Zaļās 
vārnas” gaitās. Skaista sakritība! 
Aprakstot 1996. gada ERPF bal-
vas laureātes dzejnieces un māk-
slinieces Valdas Moras godinā-
šanas sarīkojumu, Dagmāra Val-
lena ir teikusi: “Eleonora Šturma 
stāstīja par Valdas Moras pie  da-
līšanos mākslinieku sabiedrībā 
“Zaļā vārna”. Tā toreiz pulcēja ap 
sevi jaunos literātus un glezno tā-
jus, izdeva savu žurnālu, rīkoja 
izstādes un rakstnieku vakarus. Ja 
tie bija jautrāka rakstura, tad 
sauca par ‘jampampiem’.” Domā-
jot par Lindas Treijas daudzslā-
ņainiem sasniegumiem un pozi-
tīvo devumu latviešu kultūras 
dzīvei, jūtu, ka caur viņu un ar 
viņu dzīvojam un vēl arvien 
sanākam radošā garā un labā 
noskaņojumā it kā zem “Zaļās 
vārnas” krāšņā spārna. 

ERPF balvas saņēmējas Li das 
Treijas godināšana un balvas 
pasniegšana notiks sestdien, 
29. aprīlī, plkst. 3:00 Priedainē, 
Ņudžersijā, tradicionālajā lite-
rāri mūzikālajā pavasaŗa sarī-
kojumā ar pašas laureātes līdz-
dalību. Iepazīsimies ar viņas 
mākslu, baudīsim izcilus mūzikas 
priekšnesumus un pakavēsimies 
pie cienasta. Visi mīļi aicināti!

(2011) galerijās, kā arī izstādēs 
ASV: Madisonā, (Madison WI) 
Mil  vokos (Milwaukee WI), Dur-
hamā (Durham, NC), Klīvlandē 
(Cleveland), Gaŗezera Klinklāva 
galerijā, Latvijas vēstniecībā Va -
šingtonā (Washington, DC), Fila-
delfijā (Philadelphia PA) un kar-
stajā, sutīgajā lielpilsētā Hjūstonā 
(Houston, TX), kur viņa kopā ar 

ņēma no Gunas Mundheimas 
Amerikas latviešu mākslinieku 
apvienības (ALMA) priekšnieces 
amatu, ar profesionālismu un 
izdomu vadot vienu no plašā-
kajām latviešu mākslinieku orga-
nizācijām ārpus Latvijas. 2006. 
gadā Lindai Treijai piešķirts 
ALAs Atzinības raksts.

Lindas Treijas vectēvs, glezno-

Ir pagājuši 95 gadi kopš latviešu 
gaidu kustības dibināšanās 1922. 
gada 15. martā Latvijā. 

1921. gadā Ķīnas konsuls Lat-
vijā R. Valdmanis, kas bija iepazi-
nies ar gaidu organizācijas dar-
bību Anglijā, atgriežoties Rīgā, ar 
gaidisma ideju un mērķiem ie  pa-
 zīstināja Vilhemīni Vilku un uzai-
cināja viņu uzņemties meiteņu 
vadību, kuŗas jau bija pieteikušās 
tādā skaitā, ka Rīgā varēja no -
dibināt divus pulciņus.

Gaidu kustības dibinātāja Lat-
vijā bija vad. Vilhelmīne Vilka.

Kas ir gaidisms? Skautisma un 
gaidisma dibinātājs lords Roberts 
Bēden-Pauels gaidošanu iecerējis 
kā jautru, kopēju, lietderīgu va -
dītu rotaļu, piemērojoties katras 
meitenes vecumam un indivi-
duālām dotībām.

Latviešu gaidu kustības mērķis 
ir veicināt meiteņu morālo, in -
telektuālo un fizisko attīstību, va -
dot viņu pašdarbību latviski na -
cionālā garā pēc gaidisma dar-
bības principiem. Latviešu gaidu 
kustība darbojas pēc gaidisma 
un skautisma dibinātāja Gilvelas 
Lorda Roberta Bēden-Pauela 
jaunatnes pašaudzināšanas sistē-
mas, kas papildina mājas un sko-

las audzināšanu.
Latvijā gaidu kustība strauji 

auga laikā no dibināšanas līdz 
krievu un vācu okupācijas lai-
kam. Pēc tam gaidu biedrībai bija 
aizliegt darboties.

Ar 1945. gada 28. maiju (Ot -
rajam pasaules kaŗam beidzo-
ties) latviešu gaidas iesāka dar-
bību trimdā. 1945. gadā gaidu 
darbība un aktīvitātes strauji pie-
 auga, un divu gadu laikā to bija 
jau vairāki tūkstoši. Pulciņi bija 
Vācijā, Austrijā, Anglijā, Dānija 
un Zviedrijā. Pēdējā valsts, kur 
latviešu gaidas darbojās, bija Vā -
cija – līdz 1966. gadam. Ar 1947. 
gadu sākās gaidu organizācijas 
locekļu izceļošana no Vācijas. 
Daudzas gaidu vadītājas un liel-
gaidas aizbrauca darbā uz An -
gliju, bet pēc tam saņēma „ceļa 
zīmi”: „pasaules tālēs augsim vie-
 notas Latvijai”.

Gaidu skaits Vācijā arvien sa -
mazinājās, bet pieauga ASV, Aus-
trālijā un Kanadā. Tā izveidojās 
gaidu kustības sadalījums pa 
jendām.

Vadītāja L. Klētniece 1965. ga -
dā tika ievēlēta par latviešu gaidu 
priekšnieci, kustība apvienoja 20 
aktīvas vienības 3 jendās.

Gaidu nometnes dzīve ir ļoti 
svarīga ne tikai meitenēm, bet arī 
vadītājām. Visām kopā ir izdevība 
veidot patīkamu nometnes dzīvi, 
iet nodarbībās, šķēršļu gājienos 
un sirojumos. Nometnēs gaidas 
iemācas sadzīvot, un bieži vien 
attīstās ilgstoša draudzība. It se -
višķi patīkami, ka sabraucam ko -
pā no pilsētām  un valstīm, kur 
darbojas latviešu gaidas. 

Pirmā Lielā nometne notika 
1967. gadā Gaŗezerā – ar nosau-
kumu „Tēvzeme”. Līdz šodienai 
ir notikušas 11 Lielās nometnes, 
beidzamā bija 2014. gadā ar no -
saukumu „Mantojums”. Kopš 1992. 
gada nometnēs ir piedalījušās 
gaidas un skauti no Latvijas.

Kustības mērogā esam veikušas 
vairākus labos darbus latviešu 
sabiedrībai, piemēram, gājām ro -
taļās latviski, ielasījām grāmatas 
lentē, iestādījām 70 kociņus lat-
viešu īpašumos, esam piedalījušās 
un palīdzējušas Dziesmu svēkos. 
Esam sūtījušas paciņas uz Latviju 
bāreņu namiem.

Latviešu gaidu kustība ir sa  ņē-
musi 1996. gada Pasaules brīvo 
latviešu apvienības balvu par piec-
desmit gadu darbību, audzinot 
latviešu jaunatni trimdā būt uzti-

cīgai Dievam un Latvijai.
Latviešu gaidu kustību āpus 

Latvijas ir vadījušas šādas vadī-
tājas: vad. Elizabete Laufere, vad. 
Lilija Klētniece, vad. Morella Vilka, 
vad. Zigrīda Gaujeniece, vad. 
Baiba Dumpe, vad. Inta Briede, 

reizējos ap  stākļus Latvijā, gaidu 
un skautu vadība ir vienojusies 
par vienu oganizāciju. Gaidas 
vada Latvijas gaidu priekšniece, 
un skautus vada Latvijas skautu 
priekšnieks.

Gaidu un skautu kustības ir 

vad. Maija Šķinķe, vad. Nora 
Aivara. Pašreizējā priekšniece ir 
vad. Anita Vējiņa Austrālijā.

1990. gada 24. novembrī Rīgas 
pilī Sarkanajā zālē notika I Lat-
vijas gaidu un skautu centrālās 
(LSGCO) atjaunošanās pilnsa-
pulce. Tas bija ievērojams noti-
kums latviešu gaidu un skautu 
kustības vēsturē. Latvijas brīvības 
laikā šīs bija divas atsevišķas or -
ganizācijas, bet, ņemot vērā paš-

palīdzējušas mūsu māsām un 
brāļiem dzimtenē, un to darām 
arī uz priekšu, jo viņiem liels 
darbs veicams mūsu jaunatnes 
nacionālā audzināšanā Latvijā 
–jaunatnei pieder nākotne.

Lai Dievs mums palīdz ārzemēs 
un Latvijā būt uzticīgām Dievam 
un Latvijai, palīdzēt tuvākajiem 
katrā brīdī un dzīvot pēc gaidu 
likumiem!

Būsim modras!
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JONKEROS

Dr. Rožankovskas 95 gadu jubilejā. Pirmā rindā no kreisās: Latviskā Mantojuma fonda priekšniece 
Ināra Suuberga, bijušie priekšnieki Ivars Galiņš, Dr. Ingrida Gutberga, jubilāre Dr. Helmi 
Rožankovska, tad Laila Prosser, Dr. Jānis Keggi; otrajā rindā, sākot no kreisas:  Silvija Ūdris, Maija 
Šlesere Dr. Juris Šlesers, Tom Prosser, Antra Thrasher, Christine Zander, Aina Vatvars, Maija Priede, 
Jeanne Schork

(Turpināts no 17. lpp.)

Priekšejā rindā no kreisās: Līga Zemesarāja, Ilse Hāznere (rīcības 
komitejas priekšniece), Zenta Apīne Aizmugures rindā no kreisās: 
Ēriks Reineks, Jānis Hāzners, Vilnis Kubuliņš

Daugavas Vanagi
un Vanadzes!
Sasauksimies 

Klīvlandē!
Klīvlandes Daugavas Vanagi 

un Vanadzes gatavojās 67. ASV 
Delegātu sapulcei un 63. Va  na-
džu salidojumam, kuŗš 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 

 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 
Teikmanis, ALA priekšnieks Pē -
teris Blumbergs, DV Vanadžu 
priekšniece Gunta Reynolds, 
DV Kanadas Vanadžu priekš-
niece Dzintra Eglītis un ASV 
Vanadžu priekšniece Līga Nu -
tere. Klavieŗu koncertu sniegs 

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/ 
diennaktī, Double/Queen ista-
bas-$104/diennaktī.

mūsu vietējais mākslinieks Mār  -
tiņš Daukšs. Sestdienas vakarā 
balle ar vakariņām un mūziku 
ko gādās kapella. 

 Klīvlandes Daugavas Vanagi 
un Vanadzes visus mīļi aicina 
un gaida jūs ciemos! Sasauk-
simies, draudzēsimies un lem-
sim par DV darbību un nākot-
nes iecerēm, gūstot spēku viens 
no otra!

Laikmetā, kad technoloģija 
un technokrāti iet milzu soļiem 
uz priekšu, garīgās vērtības sa -
biedrībā, šķiet, strauji krītas. 
Helmi Rožankovska ir kā bāka, 
kas ar savu personību atgādina, 
ka garīgās vērtības pastāv un ir 
vērts tās tālāk kopt. Tas attiecas 
ne tikai uz Bostonu. Lai no -
svinētu dižo jubileju, jubilāre 
savās mājās bija pulcējusi tu -
vākos draugus un Mantojuma 
fonda kolēģus. Viņas māja tri-
jos stāvos ar atvērtu trepju tel -

IVARS
GALIŅŠ

GARĪGO VĒRTĪBU 
BAGĀTNIECE
Dr. Helmi Rožankovska
svin 95. dzimšnas dienu

ties. Visapkārt valdīja drau-
dzīga ģimenes gaisotne.

Dr. Helmi Rožankovskas dzī-
ves virzībā ir vairāki kāpieni, 
kuŗus nav bijis viegli pārvarēt. 
Jau agrā bērnībā, plaušu kaites 
dēļ, ārsts viņas vecākiem ietei-
cis Šveici, bet ja to nevar at -
ļauties, tad pārcelties uz Meža-
parku, vēlams priežu tuvumā. 
Bet Mežaparkā tolaik bijis 
tikai viens bērnudārzs. Tur 
mā cīja vienīgi vācu valodā. 
Mazajai Helmi Fogels bija sevi 

apmeklēja vietējos kinoteātrus, 
kas toreiz maksāja 25 centus, 
un varēja noskatīties vairākus 
seansus. Kovboju filmas izlai-
dusi. Pēc sešiem mēnešiem 
viņas kontraktu pagarināja, tas 
turpinājās turpat 40 gadus. 
Pilna profesora statusu viņa 
ieguva 1984. gadā. Pēc vair-
kiem apbalvojumiem, pensijā 
aizejot, Tafta universitāte Dr. 
Helmi Fogelei-Rožankovskai, 
piešķīra Professor emerita un 
Associate dean emerita titulus. 

pu ir kā no antīkās pasaules. 
Sienas grezno vairāk nekā 200 
gleznu, un grāmatu skaitu, lie-
kas, nezina pat pati saimniece. 
Grāmatu plauktiem nepietiek 
sienu, un daži iesniedzas ista-
bās.Tur ir vērtīgi sējumi vācu, 
latviešu un angļu valodā. Māk-
slas grāmatas ir aizvestas uz 
Nacionālo bibliotēku Rīgā. Mājā 
ir arī puķu istaba, vai lepnākā 
vārdā – solārijs. Te labi justos 
Gēte, Rembrants, Bēthovens, 
Vītols, Imants Ziedonis. Var 
droši teikt arī daudzi citi, bet 
noteikti te labi jūtas pati mājas 
saimniece Helmi. 

Svinības ievadīja mācītāja Dr. 
Jāņa Keggi dievvārdi, apsveica 
Ināra Suuberga, Dr. Juris Šle-
sers, vēl citi. Kodols tomēr bija 
pašas jubilāres interesantais un 
saistošais stāstījums par savu 
dzīvi. Sirmās dāmas acīs varēja 
saskatīt seno dienu mirdzumu, 
lepnumu un pašcieņu. Viņas 
aicināti, svinētāji dziedāja ko -
rāli „Pie rokas ņem un vadi...” 
Par uzkodām un bagātīgajām 
vakariņām bija rūpējusies ju -
bilāres māsasmeita Kristīne un 
Latvijas auklīte Ārija. Visiem 
garšoja arī Antras ceptais kriņ-
ģelis. Oficiālo šampanieša glāzi 
un „Daudz baltu dieniņu” vai -
rums skandēja tāpat sēžot, jo 
no mīkstajām mēbelēm dau-
dziem nebija tik viegli piecel-

jāaizstāv, jo viņu sāka saukāt 
par „Lettische Idiotin”. Par kau-
šanos viņu gribēja izslēgt. Iz -
sauca vecākus. Bet, kad no -
skaid rojās kaušanās iemesls, 
bērnudārza priekšniece pār ņē-
ma rūpi par Helmi. Gala re -
zultātā bērnudārzā pavadīta jos 
mēnešos, Helmi teicami iemā-
cījās vācu valodu. Valodas zi -
nāšanas pavēra viņai ceļu uz 
Heidelbergas universitāti. Tur 
viņa nonāca bēgļu laikos, pēc 
divu gadu studijām Latvijas 
Universitātes zobārstniecības 
fakultātē. Heidelbergas univer-
sitātes zobārstniecības fakul-
tāti viņa ar izcilību beidza 1949. 
gadā, iegūstot D.M.D. gradu ar 
disertāciju ortodontijas speciā-
litātē. Universitāti viņa beidz 
vienā laikā ar savu nākamo 
dzīvesbiedru Dr. Jaroslavu Ro -
žankovski. Universitātes pie-
dāvātā zinātniskā darba vietā 
viņa izšķiras pieņemt divu gadu 
pētniecības kotraktu ar Tafta 
universitāti Bostonā, orālās 
pe diatrijas nodaļā. Ierodoties 
Bostonā, intervijā ar darba de -
v  ējiem konstatēja, ka viņai nav 
pietiekami laba angļu valoda. 
Kontraktu saīsināja uz vienu 
gadu, maksājot algu tikai par 
sešiem mēnešiem, ja valodas 
līmenis neuzlabosies. Valodas 
apgūšanai Helmi lietoja ne -
parastu līdzekli. Viņa regulāri 

Par Dr. Rožankovskas nopel-
niem Bostonas latviešu kultū-
ras un sabiedriskā jomā jau 
vairākkārt rakstīts. Viņas 15 
gadu LMF priekšniecības laikā 
notikušas izcilas izstādes, kon-
certi, referāti, kulturāli sarī-
kojumi ar Latvijas mākslinieku 
dalību. Īpaši jāpiemin Latvijas 
neatkarības atgūšanas svinības 
1991. gadā. Tāpat sarīkojumu 
Okupācijas mūzeja atbalstam, 
kas deva turpat 20 tūkstošus 
dolaru. Viņa piedalījusies Rīgas 
Misiņa bibliotēkas 110 gadu 
atcerē 1995. gadā ar referātu 
„Latviskā kultūras dzīve trim-
dā”, izkārtojusi vairākus grā-
matu sūtījumus bibliotēkai. 
At zīmējot Rīgas 800. jubileju, 
Bostonā viesojās vēsturnieks 
un Rīgas archaiologs prof. 
Andris Caune. Tā Helmi ir 
emocionāla tikšanās, jo jaunībā 
pati bija vēlējusies studēt ar -
chaioloģiju, bet vecāki bija 
novirzījuši uz medicīnu. Netur-
pinot viņas darbības atskaiti, ir 
godīgi jāsaka, ka daudzi sarī-
kojumi Bostonā notikuši, vie-
nīgi pateicoties viņas entuzias-
mam un latviešu kultūras mī -
les tībai. Dr. Helmi Rožankov-
ska ir dāma, kas apzinās savu 
vērtību. Tāpēc viņa ar cieņu 
novērtē saņemto augstāko Lat-
vijas valsts apbalvojumu Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Kā ziemas spelgoņā pamudi-
nāt tautiešus mērot tālo ceļu uz 
baznīcu? – Ar siltām pankūkām! 
Tādu metodi ik gadus pielieto 
Ņujorkas ev. lut. draudzes Zie-
meļu novada Dāmu komiteja, 
kas 12. martā bija aicinājusi lie-
lus un mazus uz gadskārtējām 
“Pankūku brokastīm”. Ja kāds 
bija iedomājies tūlīt atrotīt pie-
durknes un sēsties pie karstām 
pankūkām, tas atklāja, ka būs 
mazlietiņ jāpaciešas un brokas-
tis jānopelna. Rīkotājām bija 
savi cildeni labdarības nolūki, 
un, kā jau svētdienā, ļaudīm 
derēja drusku atraisīties no ik -
dienas skriešanām. Tāpēc rītu 
ievadīja dievkalpojums 1965. ga -
dā pirktajā, ar latviskiem rak-
stiem rotātajā Jonkeru diev-
namā. Mācītājs Juris Saivars 

VILNIS
BAUMANIS

runāja par atdzimšanu garā, kas 
zemes cilvēkam nav viegli iz -
protams jēdziens un arī šai rītā 
lika nopietni padomāt.

Pēc tam baznīcas sarīkojumu 
zālē, kā krāšņi garnētu uzkodu 
pirms Pankūku brokastīm, Dā -
mu komiteja bija sagādājusi 
priekšnesumus – ar skatu uz to -
pošajiem Dziesmu un deju svēt-
kiem Baltimorā. Klātesošos ie -
priecināja Ņujorkas tautas deju 
kopa “Jumis”, kā arī no Jonkeru 
latviešu skolas bēr  niem sastā-
dītais “Mazais Jumis”. Lielie, ku  ŗu 
vidū daži jau bija pāri brieduma 
gadiem, dejoja gudri un ar 
apdomu, kamēr skolēni, skanot 
dziesmai “Kumeliņi, kumeliņi”, 
uzskrēja uz skatuves kā pļavā 
palaisti priecīgi kumeliņi.



LAIKS 92017. ga da 25. marts – 31. marts

(Turpināts 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Latviešu leģionāru diena 2017
16. marts ir leģionāru piemiņas 

diena, kuŗā godinām mūsu zēnus 
un vīrus, kas Otrā pasaules kaŗa 
laikā Latviešu leģiona rindās cīnī-
jās pret Padomju Savienību, cen-
šoties nepieļaut Baigā gada atkār-
tošanos. Nacionālās apvienības 
pār stāvji Baiba Broka, Raivis Dzin-
tars un Edvīns Šnore Latvijas Avī-
zē leģionāriem bija veltījuši ap -
sveikuma vārdus: “Svešais for mas-
tērps bija latviešu leģionāru iespē ja 
cīnīties pret padomju okupan tiem. 
Īsto mērķi simbolizēja Lat vijas 
karodziņš uz pleca. Latviešu 
leģionāri bija brīvības cīnītāji, pa -
teicoties kuŗiem tika izglābtas ne -
skaitāmas Latvijas ģimenes. Vēstu-
riski šī ir diena, kuŗā atceramies 
abu latviešu leģiona divīziju kopī gi 
uzvarētās kaujas pie Veļikajas 
upes. Šodien 16. marts ir kaut kas 
vairāk – atgādinājums, ka brīvības 
cīnītāju godināšanu nekad ne -
viens nevarēs aizliegt.”  

Biedrības Daugavas Vanagi Lat-
vijā rīkotajā leģionāru atceres 
gājienā no Jāņa baznīcas uz Brī vī-
bas pieminekli bija devušies vai-
rāki simti cilvēku. Gājiena dalīb-
niekiem rokās bija Latvijas, Lie tu-
vas un Igaunijas karogi, kā arī 
daudzi bija atnākuši ar ziediem. 
Gājienā bija devušies arī vairāki 
Saeimas deputāti no apvienības 
Visu Latvijai/Tēvzemei un brīvībai/
LNNK, viņu vidū Imants Parād-
nieks, Raivis Dzintars, Jānis Dom-
brava, Einārs Cilinskis. Dalībnieki 
dziedāja patriotiskas dziesmas, 
dažiem no viņiem rokās bija pla-
kāti, uz kuŗiem rakstīts: “Mēs sa    -
k ām nē nacismam un komūnis -
m am, kā arī bilde ar pārsvītrotu 
Ādolfu Hitleru un Josifu Staļinu, 
pie kuŗas uzrakstīts ‒ “Nē ‒ Hitlera 
un Staļina režīmiem”.

Pēc Valsts policijas (VP) Gal ve-
nās Kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieka Arta Velša sacītā, le -
ģionāru piemiņas gājienā līdz Brī-
vības piemineklim piedalījušies 
aptuveni 2000 cilvēku. Šogad gā    j-
iena dalībnieku skaits ir nedaudz 
pieaudzis salīdzinājumā ar ie -
priek šējiem gadiem, taču vienlai-
kus Velšs atzina, ka ir samazinājies 
gājiena vērotāju un interesentu 
skaits. Tas atvieglo VP darbu. Bija 
redzams, ka dažiem vīriešiem pie 
jakām bija piespraustas Georga 
lentītes. Pēc provocējošo saukļu 
iz  kliegšanas kārtības traucētājus 
aizveda policija, bet visu ceļu līdz 
policijas transportam viņi tur-
pināja kliegt. Gājiena laikā aiztu-
rēti kopumā pieci cilvēki. Kopumā 
VP vērtējumā leģionāru atceres 
diena noritējusi bez būtiskiem 
starpgadījumiem.

Arī Tukuma novada Lestenē, 
kur guldīti Otrā pasaules kaŗa 
laikā nacistiskās Vācijas latviešu 
SS “brīvprātīgo” leģiona rindās 
kritušie kaŗavīri, notika piemiņas 
sarīkojums. Cilvēki pulcējās pie kri -
tušo kaŗavīru kapu plāksnītēm, 

kur nolika ziedus un dziedāja 
dziesmas kaŗavīru piemiņai. Pie-
miņas sarīkojuma dalībnieki baz-
nīcā klausījās Daugavas Vanadžu 
kori.

***
Polijā godina 

Konstantīnu Čaksti
17. martā Latvijas vēstnieks 

Polijā Ilgvars Kļava nolika vaina gu 
(attēlā) pie Konstantīna Čak s tes 
piemiņas vietas Polijas ciemata 
Ka   šubu Krempas, lai godinātu 
Konstantīnu Čaksti – nacionālās 
pretestības organizācijas – Latvijas 
Centrālās padomes priekšsēdi un 
vienu no 1944. gada 17. marta Lat-
vijas Centrālās padomes memo-
randa parakstītājiem. Svinīgajā 
ceremonijā piedalījās arī Polijas–
Latvijas parlamentārās sadarbības 
grupas priekšsēža vietnieks, senā-
tors  Kazimežs Kleina, Lemborkas  
novada vecākā Terēza Osovska-
Šara, Lemborkas pilsētas mērs 
Vitolds Namišlaks un citas amat-
personas.

Svinīgā ziedu nolikšanas cere-
monijā piedalījās arī “Nāves mar-
ša” upuŗu piemiņas vārdā no  sauk-
tās skolas direktore Alicja Guz ni-
čaka  un skolas audzēkņi. Viens no 
skolas mācību programmas 
mērķiem ir saglabāt “Nāves mar-
ša” upuru, tajā skaitā prof. Kon-
stan tīna Čakstes piemiņu. Latvijas 
vēstnieks Ilgvars Kļava apmeklēja 
arī piemiņas istabu “Nāves marša” 
upuriem, ko izveidoja Kašubu 
Krempas Kultūras un izglītības 
centrs. 2003. gadā toreizējās Lat-
vijas Valsts prezidentes Vairas Vī -
ķes-Freibergas valsts vizītes laikā 
Polijā “Nāves marša” piemiņas 
istaba tika nosaukta Konstantīna 
Čakstes vārdā. 

1944. gada 17. martā tika pie-
ņemts Latvijas Centrālās padomes 
memorands. To parakstīja 189 Lat-
vijas polītiskie un kultūras darbi-
nieki. Šis memorands ir nozīmīgs 
polītiskās pretošanās kustības ap -
liecinājums cīņā par brīvu un ne -
atkarīgu valsti. Deklarācijā tika 
uzsvērta nepieciešamība neka vē-
joties atjaunot Latvijas Republikas 
faktisko suverēnitāti un izveidot 
Latvijas valdību. 2009. gadā me -
morands tika iekļauts UNESCO 
programmas “Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālajā reģistrā. Pro-
fesors Konstantīns Čakste – pirmā 
neatkarīgās Latvijas prezidenta Jā -
ņa Čakstes dēls – bija latviešu pre-
 testības kustības vadonis un Lat-
vijas Centrālās padomes priekš sē-
dis. Viņš mira 1945. gada 21. feb-
ruārī ceļā no Štuthofas nometnes 
uz Lauenburgas  koncentrācijas no  -
metni, tika apglabāts Polijas pilsētā 

Genšā, pēc tam pārapbedīts Po -
lijas ciemata Kašubu Krempas 
kapos, kur tika guldīti Štuthofas 
koncentrācijas nometnes 1944. – 
1945. gada “Nāves marša” upuri.

***
Simtgades dziesmu un 

deju svētku tēriņi

Latvijas simtgades dziesmu 
un deju svētku rīkošanai tērēs 
5 941 578 eiro, Dziesmu un deju 
svētku padomes sēdē sacīja svēt-
ku izpilddirektore Eva Juhņēviča. 
Viņa norādīja, ka lielākā daļa 
financējuma jeb 36% paredzēti 
svētku sarīkojumu techniskajam 
nodrošinājumam. Šogad svētkus 
at  klās dalībnieku gājiens, kas ie -
priekšējos gadus bija svētku bei-
dzamais sarīkojums. Šāds lēm ums 
pieņemts, lai mazinātu slodzi 
svētku dalībniekiem. Dziesmu un 
deju svētku padome apstiprināja 
26. Vispārējo latviešu Dziesmu  un 
16. Deju svētku budžetu un pro-
grammu. Lielais notikums 
risināsies no 2018. gada 30. jūnija 
līdz 8. jūlijam, aptverot 32 nori-
s  es – 18 bezmaksas un 14 maksas. 
Svētku programmas galvenie ak -
centi ir Atklāšanas diena ar Svēt ku 
dalībnieku gājienu, deju lieluz ve-
dums “Māras zeme” Daugavas 
stadionā un skatuvisko deju kon-
certs “Vēl simts gadu dejai” Arēnā 
Rīga,  nobeiguma koncerts Meža-
parka Lielajā estrādē, pūšamo in -
strumentu un kokļu lielkoncerti, 
vērienīga Tautas lietišķās mākslas 
izstāde un citi sarīkojumi.

***
Aicina pārcelt 

NATO stābus tuvāk alianses 
austrumu robežām

Lietuvas prezidente Daļa Grī-
bau skaite, Viļņā tiekoties ar  
NATO spēku virspavēlnieku Ei -
ropā ģenerāli Kērtisu Skaparoti, 
aicinājusi pārcelt alianses stābus 
tuvāk tās austrumu robežām, no -
rādīdama, ka to pašreizējais iz  vie-
tojums joprojām vairāk atbilst 
Aukstā kaŗa laiku loģikai. Pre zi-
dentes biroja izplatītajā paziņoju-
mā teikts, ka “mainoties ģeopo lī-
tiskajai dinamikai, Ziemeļatlan-
tijas alianse ir pārāk lēna, tādēļ ne  -
pieciešamas pārmaiņas, gan refor-
mējot un paātrinot lēmumu pie-
ņemšanu, gan pārceļot militāros 
stābus tuvāk alianses austrumu 
robežām”. 

//Foto: AP/Scanpix

Grībauskaite arī uzsvērusi, ka Bal-
tijas valstīm vajadzīga reģionālā 
pretgaisa aizsardzība un pasāku-
mi, kas novērstu Lietuvas, Latvijas 
un Igaunijas militāro izolāciju un 

nodrošinātu operatīvu sabiedroto 
papildspēku ierašanos.

***
Aizsardzības ministrs un
 NBS komandieris Vācijā  

16. martā aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis un Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieris 
ģenerālmajors Leonīds Kalniņš 
tikās ar ASV armijas Eiropā ko -
mandieri ģenerālleitnantu Frede-
riku Benu Hodžu (Frederick Ben 
Hodges), lai pārrunātu reģionālās 
drošības izaicinājumus un turp-
māko divpusējo sadarbību, tai 
skaitā militāro mācību un spēju 
attīstības jomā. Aizsardzības mi -
nistrs izteica pateicību ģenerāl leit-
nantam Hodžam par nepārtrauk-
to ieguldījumu Latvijas drošības 
stiprināšanā un uzsvēra sabiedro-
to klātbūtnes nozīmi Baltijas val-
stīs. Tāpat viņš informēja par ie -
guldījumu Nacionālo bruņoto 
spēku aizsardzības spēju stiprinā-
šanā un infrastruktūras attīstībā. 
Amatpersonas pārrunāja arī mā -
cību Allied Spirit VI norisi un Lat-
vijas Sauszemes spēku kājnieku 
brigādes profesionālās spējas, šo 
mācību laikā uzņemoties daudz-
nacionālās brigādes vadību. Ko -
mentējot Allied Spirit mācību no -
zīmi, aizsardzības ministrs R. Berg -
manis uzsvēra: “Latvijai šī ir ie  spē-
ja pierādīt, ka mēs esam ne tikai 
drošības patērētāji, bet arī drošības 
sniedzēji. Pēdējo gadu laikā mēs 
esam būtiski palielinājuši mūsu 
bruņoto spēku kaujas spējas. Tādēļ 
šīs mācības ir lieliska iespēja pār-
baudīt mūsu spēkus, lai gūtu pa -
pildu pierādījumus tam, ka Lat vi-
jas kaŗavīri ir spējīgi vadīt brigādes 
mēroga norises. Šī ir līdz šim 
lielākā mūsu bruņoto spēku līdz-
dalība militārās mācībās ārvalstīs.” 
Tikšanās laikā tika pārrunāts arī 
ASV ieguldījums reģionālajā dro-
šībā ar operāciju Atlantic Resolve 
un nesenā rotācija, kuŗas rezultā -
tā Latvijā ieradās ASV 10. kaujas 
aviā cijas brigādes vienība Fēnikss 
ar pieciem hēlikopteriem UH-60 
BlackHawk un ASV 4. kājnieku di  -
vīzijas 3. bruņotās brigādes 68. 
bruņotā pulka 1. bataljona kaŗa-
vīri un ar tankiem M1 Abrams un 
kaujas mašīnām Bradley. Berg ma-
nis un Kalniņš apmeklēja mācību 
Allied Spirit VI viesu dienu.

***
Saeimas priekšsēde ar NB8 
spīkeriem apmeklē Gruziju

Lai apliecinātu nemainīgo soli-
dāritāti Gruzijai, Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece no 19. līdz 
23. martam kopā ar Ziemeļu un 
Baltijas valstu sadarbības formāta 
NB8 parlamentu spīkeriem kopī-
gā vizītē uzturējās Gruzijā. Vizīte 
organizēta pēc Latvijas parlamen-
ta priekšsēdes ierosinājuma. Tbi li-
si Mūrniecei kopā ar pārējiem 
NB8 valstu spīkeriem bija plānotas 
tikšanās ar Gruzijas augstākajām 
amatpersonām – Valsts preziden-
tu Giorgi Margvelašvili, parla-
menta priekšsēdi Irakli Kobahi -
dzi  un Ministru prezidentu Gior-
gi Kvirikašvil. Tbilisi NB8 spīkeri 
apmeklēja Eiropas Savienības no  vē-
rošanas misijas Gruzijā (EUMM) 
biroju, kur tikās arī ar novērotājiem 
no Latvijas. Tāpat NB8 parlamen-
tārieši kopā ar Gruzijas amatper-
sonām apmeklēja Khurvaleti ad -

mi nistrātīvo robežlīniju. NB8 val-
stu parlamentu priekšsēžiem bija 
plānota tikšanās ar Viņa Eminenci 
Gruzijas pareizticīgās baznīcas 
patriarhu Iliju II.

***
Ādažu poligonā ASV tanki 

Abrams trenē šaušanu
Ādažu poligonā notika ASV 68. 

bruņotā pulka 1. bataljona taktis-
kais vingrinājums, kuŗa laikā tika 
veikta šaušana no ASV tankiem 
M1 Abrams.

Vingrinājumu apmeklēja arī   
68. bruņotā pulka 1. bataljona ko -
mandieris pulkvežleitnants Stī -
v ens Keiphārts un Nacionālo bru-
ņoto spēku Apvienotā stāba pār-
stāvis pulkvedis Gunārs Kauliņš. 
Šā gada februārī Latvijā tika no -
gādāta ASV bruņutechnika, tai 
skaitā 15 tanki M1 Abrams, sešas 
kaujas mašīnas Bradley, divas in -
ženieru technikas vienības mīnu 
lauka iznīcināšanai, kā arī cita vei-
da kaujas atbalsta un nodro ši nā-
juma technika.

***
Latvija ANO Pasaules laimes 

indeksā ieņem 54. vietu
Latvija Apvienoto Nāciju Orga-

nizācijas (ANO) veidotajā pasau-
les laimes indeksā ieņem 54. vietu, 
kas ir labāks sniegums nekā Igau-
nijai, bet sliktāks nekā Lietuvai, lai 
gan visas trīs Baltijas valstis savu 
sniegumu indeksā ir uzlabojušas. 
Pērn Latvija šajā indeksā ieņēma 
68. vietu. Lietuva, kas pērn bija ie  -
rindota 60. vietā, šogad pakāpu-
s ies uz 52. vietu, bet Igaunija šogad 
atzīta par 66. laimīgāko zemi pa -
saulē salīdzinājumā ar 72. vietu 
pērn. Visaugstāko novērtējumu 
sa  ņēmusi Norvēģija, kas pērn ie -
rindojās 4. vietā. Vēl starp desmit 
laimīgākajām valstīm pasaulē, to 
iedzīvotāju vērtējumā, ir Dānija 
(pērn 1. vieta), Islande (arī pērn 3. 
vieta), Šveice (pērn 2. vieta), So -
mija (arī pērn 5. vieta), Nīderlande 
(pērn 7. vieta), Kanada (pērn 6. 
vieta), Jaunzēlande (arī pērn 8. 
vie ta), Austrālija (arī pērn 9. vieta) 
un Zviedrija (arī pērn noslēdza 
pirmo desmitnieku).

ASV, kas pērn ieņēma 13. vietu, 
šogad laimes indeksā atkāpušās uz 
14. vietu, Vācija saglabājusi 16. 
vietu, Francija pakāpusies par vie-
nu poziciju uz 31. vietu, Polija, kas 
pērn ieņēma 57. vietu, šogad ie -
rindojas 46. vietā, Krievija pakā-
pusies uz 49. vietu no 56. vietas 
pērn, Japāna pakāpusies par divām 
pozicijām līdz 51. vietai, Balt-
krievija no 61. vietas pērn noslī-
dējusi uz 67. vietu šogad. Šogad 
pēdējo – 155. vietu – Pasaules lai -
mes indeksā ieņem Centrālafri -
kas Republika, kas pērn indeksā 
nebija iekļauta. 

Leģionāru piemiņas gājiens Rīgā

Leģionārus piemin Lestenē
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***
Ziemeļvalstu ģeodēzijas 

komisijas darba grupu sanāksme
Latvijas Ģeotelpiskās informā-

cijas aģentūra sadarbībā ar Aizsar-
dzības ministriju Latvijas Kaŗa 
mūzejā rīkoja Ziemeļvalstu ģeo-
dēzijas komisijas  Ģeodinamikas 
darba grupas sanāksmi. Sanāksmē 
piedalījās  aptuveni  40 ģeodēzijas 
jomas speciālisti no Latvijas, Lie-
tuvas, Igaunijas, Somijas, Norvē-
ģijas, Zviedrijas, Dānijas un Islan-
des. Darba grupu sanāksmēs tiek 
apspriestas temas, kas saistītas ar  
Zemes garozas vertikālām kustī-
b ām, jūras līmeņa izmaiņām, vie-
notu augstumu sistēmu uz jūras 
un sauszemes, kvaziģeoīda mode-
lēšanu un gravimetriskās atskaites  
sistēmām. Šāds pasākums Latvijā 
notika pirmo reizi.

***
Kariņš: 

Vācija nevēlas vadīt Eiropu
Ir pamats uzskatīt, ka Vācija jau 

patlaban ir tā, kas vada procesus 
Eiropas Savienībā (ES), taču pro b-
lē ma iezīmējas apstāklī, ka tā, vis-
ticamāk, nevēlas to darīt, lūgts 
komentēt Eiropas turpmāko nā -
kot ni pēc Lielbritanijas izstāšanās 
no ES, intervijā aģentūrai LETA 
teica Eiropas Parlamenta (EP) 
deputāts Krišjānis Kariņš (Vieno-
tība).

Krišjānis Kariņš

Kariņš sacīja, ka, raugoties no 
Latvijas viedokļa, Lielbritanijas iz -
stāšanās no ES nekādā ziņā nav 
vēlama. “ASV tagad ir prezidents, 
kurš, raugoties uz Eiropu, saka – 
tieciet paši ar sevi galā. Mēs jau 
saprotam, ka tas nāks par sliktu 
pašiem amerikāņiem. Ja viņi pa -
saulē neuztur kārtību, un viņi paš-
laik ir vienīgie, kas to spēj arī darīt, 
viņi būs cietēji, par spīti dažādiem 
viedokļiem. ES pašlaik ir radusies 
zināma neskaidrība. ES jau ilgsto ši 
vada Vācija, lai arī tiek runāts par 
Francijas un Vācijas tandēmu. 
Kad sākās notikumi Ukrainā, 
Vācijas kanclere Angela Merkele, 
kā es to saprotu, paņēma “aiz čup-
ra” Francijas prezidentu Fransuā 
Olandu, lai viņš arī būtu blakus  
un lai neviens neteiktu, ka Vācija 
mēģina risināt visu viena pati,” 
skaidroja Kariņš.

***
Valsts atbalsts 

stiprinās latvisko identitāti 
latviešu kopienās ārvalstīs

Tieslietu ministrs Dzintars Ras-
načs Sabiedrības integrācijas fon-
da padomes sēdē atbalstīja valsts 
budžeta financējuma piešķiršanu 
23 projektiem, kuŗu mērķis stip-
rināt ārzemēs dzīvojošo tautiešu 
saikni ar Latviju. Ministrs pauž 
īpa šu gandarījumu par piešķirto 
financējumu tām aktīvitātēm, kas 
veicinās latviešu kopienās dzī vo-
jošo bērnu un jauniešu saikni ar 

Latviju un viņu piederību latvis-
kajai kultūrtelpai. Padomes sēdē 
atbalstītie projekti paredz sekmēt 
latviešu valodas apguvi, organizēt 
kultūras un izglītojošos sarīko-
jumus, piemēram, vasaras nomet-
nes un radošās darbnīcas Latvijā 
un ārvalstīs dzīvojošajiem bēr n-
iem. “Valsts atbalsts motivēs ārze-
mēs dzīvojošos tautiešus, īpaši 
jauniešus, aktīvāk iesaistīties lat-
vis kās dzīvesziņas apguvē, stipri-
not latvisko identitāti,” pārlieci -
nāts tieslietu ministrs Dzintars 
Rasnačs. Kopumā ārvalstīs dzī vo-
jošo latviešu kopienu saiknes stip-
rināšanai ar Latviju ir piešķirti vai-
rāk nekā 259 tūkstoši eiro. Pro-
jektus varēja iesniegt Latvijā un 
ārvalstī reģistrētas sabiedriskās 
organizācijas, kas pārstāv latviešu 
kopienu intereses ārvalstīs.

***
Latvijas statistika
 par emigrantiem

Eiropas Savienības (ES) cietu-
mos skaitliski lielākais ārvalstu 
ieslodzīto kontingents ir no Ma -
rokas, no ES pilsoņiem skaitliski 
visvairāk citu ES valstu cietumos 
ir Rumānijas iedzīvotāji, savukārt 
Latvija ieņem bēdīgi augsto otro 
vietu, rēķinot, cik procenti no tau-
tiešiem-imigrantiem atrodas ES 
cietumos, liecina izdevumā EUob-
ser ver publicētais pētījums, kuŗu 
veikusi starptautiska žurnālistu 
grupa, sakopojot 2015. gada datus. 
Kā raksta Latvijas Avīze, no Lat-
vijas izceļotāju kopējā skaita, kas 
dzīvo citās ES valstīs, 0,39% atro-
das ieslodzījumā. Kopumā ES  
valstu cietumos esot 630 Latvijas 
iedzīvotāju.

***
Londonas grāmatu tirgū

Šis gads Starptautiskajā Lon-
donas grāmatu tirgū Latvijai ir 
īpašs ar to, ka tirgus pēdējā dienā, 
16. martā, Polija nodeva Latvijai, 
Lietuvai un Igaunijai goda viesu 
valsts titulu, ko svinīgā ceremonijā 
pieņēma visu Baltijas valstu vēst-
nieki. Latvija rīkojas līdzīgi, turklāt 
jau laikus. 

Dalība Starptautiskajā Londo-
nas grāmatu gadatirgū 2018 ir 
viens no Latvijas valsts simtgades 
notikumiem, kuŗai kopumā piecu 
gadu laika gaŗumā tiks iztērēti 
aptuveni divi miljoni eiro. Tas nav 
vienas dienas darbs. Latvijas sten-
dā daļu no izstādītajām grā matām 
rotā dzeltena uzlīme, kas vēstī, ka 
tās autortiesības jau no  pirktas, tā 
drīzumā iznāks kādā no pasaules 
lielajām valodām.

***
Arnis Balčus prezentē 

Uzvaras parku Londonā
16.  martā Londonas The Photo-

grapher’s Gallery grāmatnīcā no -
tika latviešu mākslinieka Arņa 
Bal čus fotogrāmatas Victory Park 
prezentācija.

Fotogrāmatas centrā ir pretru-
nīgais Uzvaras parks Rīgā, kalpo 

par fonu mākslinieka abstrakta -
jai, metaforās un simbolos bal stī-
tajai improvizācijai. Grāmatas di -
z ains ir tikpat izaicinošs, trausls, 
manipulējams, cik Uzvaras parka 
sociālpolītiskais konteksts. Arņa 
Balčus fotogrāmata izdota Berlī-
nes izdevniecībā Brave Books, un 
tā jau tikusi prezentēta Rīgā un 
Berlīnē. Londonas prezentācija 
no  tika prestižās Londonas Foto-
grafijas galerijas grāmatnīcā. The 
Photographer’s Gallery ir lielākā 
fo   togrāfijas plašsaziņas līdzekļiem  
veltītā galerija Londonā, kuŗā ti -
kuši izstādīti tādi pasaulslaveni 
autori – Andreass Gurskis, Mar-
tins Pārs, Boriss Michailovs, Jur-
gens Tellers, bet šobrīd galerijas 
telpās skatāma nozīmīgā Deutsche 
Borse fotografijas balvas izstāde.

***
Ko piedāvās 

Baltijas baleta festivāls? 
No 7. līdz 24. aprīlim norisinā s-

ies starptautiskais Baltijas baleta 
festivāls, kas skatītājiem piedāvās 
Čikāgas, Pekinas un Italijas deju 
kompaniju izrādes Rīgā, Rēzeknē, 
Preiļos un Ventspilī, preses kon fe-
rencē žurnālistus informēja festi-
vāla direktore Lita Beiris. Festivāla 
devīze joprojām ir “No klasikas 
līdz avangardam”, bet šā gada tema 
ir “Mīlestība”, lai pasaulē un cil-
vēkos vairotu labo, skaisto, cildeno 
un mūžīgo. Šā gada festivāla īpašie 
viesi ir Pekinas Dejas teātris un 
Džordāno Čikāgas džeza dejas 
kompanija. Festivāla programmā 
pa  redzēts tradicionālais atklāša-
nas koncerts Rīgas dzelzceļa sta-
cijā, kuŗā tiks izdejotas populāru 
operešu melodijas. Festivālam vel-
tītā izstāde apskatāma Galerijā 
Centrs.

9. martā 95 gadu vecumā miris 
un 16. martā ar karalisku godu 
aizvadīts Mūžībā ievērojamais lat-
viešu diriģents Gido Kokars. Izci-
lais diriģents, mūzikas pedagogs, 
vairāku pazīstamu kopu dibinā tājs 
Gido Kokars dzimis 1921. ga  dā 
Gulbenē. Kopā ar savu dvīņu brāli, 
arī diriģentu, Imantu (1921-2011), 
bērnību pavadījis Vecgu l benes 
pagasta “Avotiņos”,  mācījies 
Vecgulbenes pagasta Blomes pa -
matskolā, vēlāk mācības turpinā-
tas Cēsu, Jelgavas un Rēzeknes sko-
lotāju institūtā, Cēsu Mūzikas vi -
dusskolas koŗdiriģentu nodaļā un 

strādājis par dziedāšanas skolo-
tāju. 1950. gadā Cēsu Skolotāju in -
stitūta koris ieguva pirmo vietu 
“Dziesmu karos”, kur pirmoreiz 
plašāk izskanēja talantīgo diriģen-
tu – brāļu Kokaru vārds.

Gido Kokars bijis Rīgas kamer-
kora Ave Sol direktors un uzvedu-
mu daļas vadītājs (no 1969. gada); 
diriģents un koŗa mākslinieks 

(1969-1987), skolotāju kora Daina 
dibinātājs, ilggadējs koŗa Daile va -
dītājs, gaidīts svētku viesdiriģents 
Zviedrijā, Vācijā, Italijā un Čehijā.

Deviņos Latvijas Dziesmu svēt-
kos Gido Kokars bijis virsdiriģen-
ta godā. Abi brāļi apbalvoti ar Triju 
Zvaigžņu ordeni un ir Lat vi jas 
Lielās mūzikas balvas ieguvēji. 
Brāļi Kokari savas dzīves laikā iz -
audzinājuši vairākas diriģentu un 
dziedātāju paaudzes, un viņu de  -
v ums latviešu koŗa mākslā ir ne -
pār vērtējams.

2008.  gadā apgādā Dienas grā-
mata” izdota Laimas Muktupāve-
las biografiska grāmata par brā -
ļ iem Kokariem “BrāliBrāli”. 2014. 
gadā Gulbenes pusē, Beļavas pa -
gasta Ozolkalnā, bijušās Ozolkalna 
pamatskolas vecās ēkas telpās 
atklāts Imanta un Gido Kokaru 
mūzejs.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

KRIEVIJA. 18. martā Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēter-
burgā notika bērniem veltīts sarīkojums. Bērniem kopā ar vecākiem 
bija iespēja iepazīties ar mākslinieces Marinas Heniņas glezniņām, 
kuŗās attēloti piedzīvojumi par stāsta varoni Traktoriņu. Tā kā šis ir 
viens no pirmajiem latviešu stāstiem, kur notikumi jāizdomā pa   -
š iem, bērni ar lielu entuziasmu zinātkāres centra ZINOO izveidotāja 
Paula Irbina vadībā iesaistījās stāsta tapšanā. Sarīkojuma otrajā daļā 
bērniem bija iespēja pārtapt par burvju māksliniekiem un piedalīties 
eksperimentos. Izrādās, mākoni var izveidot arī mājās, un baloni ne 
vienmēr pārsprāgst uz asiem priekšmetiem! Tā kā Pauls Irbins savu-
laik no Zemes vēlējās pārcelties dzīvot uz Marsa, kopā ar bērniem 
tika izgatavotas raķetes un kopīgi palaistas debesīs.

GRIEĶIJA. No 15. līdz 16. martam Latvijas vēstnieks Grieķijā 
Māris Klišāns bija devies reģionālā vizītē uz Grieķijas otro lielāko 
pilsētu Salonikiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas starp Latvijas 
un Grieķijas pašvaldībām, uzņēmējiem, ostām un universitātēm, lai 
tiktos ar vietējiem latviešiem,  kā arī piedalītos tūrisma seminārā par 
Latviju. Pirmajā vizītes dienā vēstnieks apmeklēja Saloniku domi un 
tikās ar pilsētas mēru Jani Butari  un mēra vietnieku tūrisma un 
starptautisko attiecību jautājumos Spirosu Pengasu, lai pārrunātu 
sadarbības iespējas pašvaldību līmenī. Vēstnieks uz tikšanos aicināja 
Saloniku pilsētā pastāvīgi dzīvojošos latviešus, lai iepazītos ar tau-
tiešiem un vairāk uzzinātu par latviešu dzīvi Salonikos. Turpinājumā 
vēstnieks tikās ar Saloniku pilsētas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras prezidentu Dimitri Bakatselosu, Saloniku pilsētas ostas 
prezidentu Konstantinosu Melliosu  un Aristoteļa Universitātes rek-
toru Prof. Perikli Mitkasu.

FRANCIJA. 15. martā Latvijas vēstniecība Francijā rīkoja kār-
tējo Francijā un Monako rezidējošo Latvijas goda konsulu sanāksmi. 
Kā ik gadu, goda konsuli tika informēti par polītiskajām un eko-
nomiskajām aktuālitātēm Latvijā, aktuālajiem jautājumiem vēst nie-
cības darbā, arī konsulārajā jomā, un plānotajiem kultūras sarīko-
jumiem, īpaši akcentējot Latvijas simtgades svinības. Goda konsuli 
izklāstīja savas darbības galvenās jomas un projektus, kuŗus plāno 
reālizēt savos reģionos, lai nodrošinātu lielāku Latvijas redzamību 
Francijas reģionos. Latvijai ir astoņi goda konsuli Francijā un viens 
Monako.

LIELBRITANIJA. Vēstniecības Konsulārā nodaļa veica iz -
braukumu ar mobilām pasu darbstacijām uz Mančestru. Izbrauku-
ma laikā tika apkalpoti 284 cilvēki un tika noformēti 341 personu 
apliecinoši dokumenti. 2017. gada pirmajā pusgadā vēl tiek plānoti 
izbraukumi ar mobilām pasu darbstacijām uz Edinburgu un Ņūriju. 
Pieteikšanās gaidāmajiem izbraukumiem būs iespējama pēc izbrau-
kumu datumu publicēšanas vēstniecības mājaslapā. Lai saņemtu 
informāciju pēc iespējas laicīgāk par izbraukumiem un citiem vēst-
niecības jaunumiem, aicinām Latvijas valstspiederīgos pierakstīties 
uz konsulāro ziņu saņemšanu savā e-pastā vēstniecības mājaslapā: 
http://www.mfa.gov.lv/london/konsulara-informacija

INDIJA. Mumbajā vēstnieks Aivars Groza atklāja uzņēmēju 
semi nāru par Rīgas ostu, kā Indijas eksporta preču izplatīšanas cen-
tru Ziemeļeiropas un NVS valstu tirgos. Semināru rīkoja Indijas Ko -
mercministrijas paspārnē esošā Indijas Eksportētāju organizāciju 
federācija (FIEO ‒ Federation of Indian Export Organizations). Dis-
ku sijas dalībniekiem parallēli bija iespēja iepazīties arī ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras informatīviem materiāliem. Vizītē 
vēstnieks tikās ar Maharaštras galveno valsts sekretāru Sumitu Mu -
liku, kuŗš ir pavalsts visaugstākā ranga ierēdnis un pārrauga izpild-
varas lēmumu ieviešanu. Puses vienprātīgi atzina, ka starp Latviju un 
Maharaštru pastāv liels sadarbības potenciāls transporta un loģisti-
kas, izglītības un zinātnes, informācijas technoloģiju (IT), kā arī 
tūrisma nozarēs.

Grāmata Victory Park

Leģendārais koŗdiriģents Gido Kokars Mūžībā // Foto:LETA
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Maķedonija ir maza ‒ nepilni 
28 tūkstoši kvadrātkilometru, t. i., 
mazāk nekā puse Latvijas. Iedzī-
votāju skaits ‒ akurāt divi mil-
joni, tāpat kā Latvijā. Dibināta 
1991. gada 8. septembrī ‒ tātad 
gandrīz vienlaikus ar Latvijas ne -
atkarības atjaunošanu. 

Maķedonijas “ģeopolītiskā ap -
kārtne” ir, var teikt, problēmātis-
ka: tā robežo ar Grieķiju (kuŗa 
ap  strīd tai tiesības uz valsts no -
saukumu), Serbiju (kuŗas sastāvā 
šī zeme bija kā tās dienvidu daļa), 
Bulgāriju (kur valda uzskats, ka 
maķedonieši tie paši bulgāri vien 
ir) un ar “abām albāņu valstīm” ‒ 
Kosovu un Albāniju (Škiperiju).

Šāda apkārtne nav sevišķi ie -
dvesmojoša. Un te, uzmanību, 
Ma   ķedonijas etniskais sastāvs: 

Divkopienu valsts rēgs 
apdraud ne tikai Maķedoniju...

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

pamattautas ‒ pareizticīgo sla -
visko maķedoniešu īpatsvars ir 
64 procenti (salīdziniet ar lat-
viešu īpatsvaru Latvijā), bet otrās 
lielākās kopienas ‒ lielākoties is -
lāmticīgo albāņu īpatsvars ir 25 
procenti ‒ mazāks nekā “kriev-
valodīgajiem” Latvijā. Pārējie 11% 
ir turki, romi (čigāni) un serbi.

Ņemot šo proporciju vērā, pie-
vērsīsimies “tekošajam momen-
tam” šai gleznainajā zemē, ko 
šķērso likteņupe Vardara.

Maķedonija ir, var teikt, pus-
ceļā uz iestāšanos Eiropas Savie-
nībā un paudusi vēlmi kļūt par 
NATO dalībvalsti. Tīri labas iz -
redzes, vai ne? Diemžēl patlaban 
Maķedoniju plosa iekšpolītiskā 
krize, kas saasinājusies kopš pēr-
nā gada decembrī notikušajām 

par lamenta vēlēšanām. Kaut gan 
līdzšinējā varas partija ‒ nacio-
nāl demokrati ar Nikolu Grajev-
ski priekšgalā ‒ ieguva visvairāk 
balsu, taču to nepietika stabilas 
koalicijas izveidošanai. Tagad nu 
galvenajai opozicijas partijai ‒ so -
 ciāldemokratiem izdevās vieno-
ties ar lielāko albāņu minoritātes 
partiju DUI par koalicijas sastā-
dīšanu, kas varētu nomainīt na -
cionāldemokratu ilggadējo val dī-
 šanu. Šai Maķedonijas albāņu 
partijai DUI ir zināma līdzība ar 
mums labi pazīstamo Saskaņu.

Minētā DUI savu piekrišanu 
kopīgai koalicijai ar sociāl de-
mokratiem saistīja ar ultimatīvu 
prasību: pasludināt albāņu valo-
du par otru valsts valodu! Sociāl-
demokrati šai prasībai piekrita 

un kopā ar DUI sarīkoja masu 
mītiņus zem saukļa “Par kopīgu 
Maķedoniju!”. Tas nu izraisīja 
milzīgu sašutumu nacionālde-
mokratu partijas piekritēju vidū, 
kuŗi prata sapulcināt vēl plašākas 
masas zem saukļa “Maķedonija 
ir mūsu sarkanā līnija!”. Valdības 
kā nav, tā nav, galvaspilsētas Skop-
jes ielas lieta nonāca līdz kauti -
ņ iem, un kaislības virmo. Dažos 
provinces nostūros, kur albāņu 
procents ir lielāks, albāņu valo-
dai jau ir īpašs statuss. Taču pa -
darīt albāņu valodu par otru val sts 
valodu visas Maķedonijas mē  -
rogā – tas nu būtu divkopienu 
valsts iedīglis, un,  tā kā gan Ko -
so vā, gan Albānijā negaist sapnis 
par “Lielalbaniju”, varam saprast 
Maķedonijas prezidentu Džor-

dže Ivanovu, kuŗš atteicās uzticēt 
sociāldemokratam Zoranam Za -
jevam jaunas valdības sastādī ša-
nu, uzsverot, ka otras valsts valo-
das statuss albāņu valodai ir 
pretrunā ar Maķedonijas konsti-
tūciju un apdraudētu šī valsts 
nacionālo vienotību.

Lai darītu galu šim haotiska-
jam stāvoklim, Eiropas Savienī-
bas vadība nāca klajā ar priekšli-
kumu – sarīkot atkārtotas vēlē ša-
nas, līdz kuŗām provizoriski dar-
botos kabinets, kuŗā pārstāvētas 
visas parlamenta frakcijas, kamēr 
īpaša valsts prokurātūra gādās, 
lai vēlēšanas notiktu “bez stiķ iem”.

Baltija, protams, nav Balkāni, 
Daugava nav Vardara, bet div -
kopienu valsts rēgs, ka zināms, 
apdraud ne tikai Maķedoniju.

Kā zināms, romiešu mītoloģi -
jā divsejainais Jānuss ir likteņa 
dievs, kas sevī nes galējības, un 
mūsdienās bieži vien to dēvē par 
liekulības dievu. Protams, tas, ka 
polītika un polītiķi nereti ir lie-
kuļi, nav nekāds jaunums. Uz -
trauc tas, ka liekulība un tai seko-
jošie meli vēršas plašumā un 
sekas var būt pat ļoti negaidītas.

Pēdējā laikā eksperti un polī-
tikas vērotāji pauž, ka Krievija 
paplašina savu ietekmi Tuvajos 
Austrumos un tās propagandas 
taures aizvien skaļāk skan visā 
pasaulē. Viens no Krievijas mēr-
ķ iem neapšaubāmi ir NATO, ko 
Krievija cenšas diskreditēt un 
apšaubīt jebkurā veidā. NATO 
aktīvitātes Baltijā, izvietojot šeit 
savus kaŗavīrus un bruņojumu, 
traucē un kaitina Krievijas pre -
zidentu Vladimiru Putinu, jo 
aizvien grūtāk domāt par “ieso-
ļošanu”, piemēram, Latvijā vai 
Igaunijā. Arī bēdīgi slaveno “zaļo 
cilvēciņu”, kuri it kā ir neapmie-
rinātie vietējie iedzīvotāji (kā tas 
notika Ukrainas Donbasa reģio-
nā),  aktīvitātes pierobežā tagad 
Putinam ir apšaubāms plāns.

Par vienu no Putina ideoloģi jas 
redzamākajām “taurēm” Lat vijā 
ir kļuvis no Saskaņas saraksta 
ievēlētais Eiroparlamenta de -
putāts Andrejs Mamikins. Grūti 
spriest, vai Mamikins pauž pats 
savus uzskatus vai arī viņam to 
uzstājīgi pieprasījis “kurators”. 
Gan jāteic, ka tas nepārsteidz, jo 
vēl pirms dažiem gadiem, kad 
viņš krievu valodā runājošo 
Latvijas iedzīvotāju vidū bija po -
pulārs televīzijas žurnālists, ska-
toties un klausoties viņa rai dī ju-
mus, brīžiem nepameta dīvaina 
sajūta, ka raugies greizajā spogu-
lī, kurš pirmajā mirklī izskatās  
kā nedaudz aizsvīdis parasts spo-

Divsejainā Jānusa polītika
gulis. Tiesa gan, kādā no saviem 
raidījumiem viņš saviem skatī-
tājiem uzdeva jautājumu, vai ir 
jēga Latvijai būt neatkarīgai. Kļū s-
tot par Saskaņas Eiroparlamen -
ta deputātu, Mamikins aizvien 
redzamāk pauž Kremļa uzska tus, 
lai gan tas nepārsteidz – Sa  skaņai 
un Putina partijai “Vieno tā 
Krievija” ir sadarbības līgums. 

Savā pēdējā intervijā Eiropar-
la menta deputāts Mamikins ir 
pār s pējis pats savu “aizmiglotā 
spoguļa” rekordu. Proti, pama-
tojot visu ar ekonomiku un nau-
du, kas taču esot valsts pamatā, 
viņš saka, ka par anektēto un oku-
 pēto Krimu uz laiku vajag aiz-
mirst un ka NATO pastāvēšanai 
nav nekādas jēgas. Un, protams, 
sankcijām pret Krieviju, viņa-
prāt,  nav jēgas, tās būtu jāatceļ, 
jo mēs taču zaudējam naudu. Ir 
jātirgojas, lai nopelnītu, bet vi  s-
am pārējam nav nozīmes.

Var jau paraustīt plecus un sa -
cīt, ka Saskaņas partija nav Lat-
vijas valdībā, ka Eirodeputā  ta 
paustais ir pilnīgi pretējs Latvijas 
interesēm un ka negatīvi izteiku-
mi par NATO patiesībā nav 
nekas jauns – savulaik tos pauda 
arī Ventspils mērs Aivars Lem-
bergs, kurš taču nav Saskaņas 
biedrs. Tāpat dažs labs uzņēmējs 
uzskata, ka sankcijas pret Krie-
viju jāatceļ, jo nauda ir svarīgāka 
par jebkuriem principiem vai 
tiesībām. Tomēr tas nav tik ne -
vainīgi, kā var izskatīties pirmajā 
brīdī. Ļoti daudziem Latvijas ie -
dzīvotājiem ir grūti samaksāt 
ikdienas tēriņus, un dzīve nemaz 
nešķiet patīkama un viegla. Gan 
lielās polītikas, gan arī pašu Lat-
vijas polītiķu darbi pamazām 
daudzus atsvešina no mūsu val sts. 
Par to, ka cilvēki domā par to, kas 
(vai kurš) kļūs par glābēju, liecina 

kāda pēdējā laika aptauja. 
SKDS aptauja liecina, ka 42,5% 

iedzīvotāju Latvijā varas gaite   -
ņ os labprāt redzētu pārliecinātus 
kris  tiešus. 30,6% aptaujāto šim ap -
galvojumam drīzāk piekrituši, sa -
vukārt vēl 11,9% tam piekrituši pil-
 nībā. Kopš pagājušā gada cil vē ku 
skaits, kas gribētu varā re dz ēt vai -
rāk kristiešu, ir nedaudz pieaudzis.

Vai aptauja liecina, ka iedzīvo-
tāji vairāk ciena un ievēro to, ko 
dēvējam par vispārcilvēciskajām 
vērtībām? Manuprāt, tas drīzāk 
liecina par pieaugošo neuzticību 
valsts varai, par to, ka sabiedrībā 
palielinās plaisa starp varu un 
tautu un ka cilvēki raugās uz 
reliģiju un ticību kā glābiņu.

Protams, runa nav par “pareizo” 
un “nepareizo” ticību, jo jebkuras 
reliģijas radikālie novirzieni 
agrāk vai vēlāk nes ļaunumu vai 
nu pašiem tās atbalstītājiem, vai 
visai sabiedrībai. Tāpat, manu-
prāt, cilvēka godaprātu, zināša-
nas un atbildības sajūtu nenosaka 
tikai piederība kādai konfesijai. 
Ir visai absurdi apgalvot, ka 
cilvēks ir labs, godīgs utt. tāpēc, 
ka ir kristietis, musulmanis vai 
hinduists. Tikpat labi varētu ap -
galvot, ka visi gaišmatainie ir 
labie, bet tie ar melnajiem ma -
t  iem tādi gan nav. Varētu salīdzi-
n āt vēl un vēl, bet tikai piederība 
kādai kopienai nenosaka cilvēka 
patieso vērtību skalu.

Piemēri nemaz nav jāmeklē 
tālā vēsturē, pietiek ar Latvijas 
Jau nāko laiku vēsturi. Bija mums 
tāda Latvijas Pirmā partija, kuŗas 
vadonis bija Ainārs Šlesers un 
kuŗa partijā bija arī dažs mācī tājs. 
Partija deklarēja būt centri ska 
partija, kuŗas pamatmērķis 
būtu Latvijas sabiedrības salie-
dētība uz kristīgo un garīgo 
vēr tību pamatiem. Šlesers un vi -

ņa atbalstītāji runāja par Dievu 
un ticību, apgalvoja, ka vadās no 
Dieva vārda, bet dzīvē gan viss 
notika pavisam citādāk, jo kris-
tietība lielāko tiesu kalpoja kā 
aizsegs pašu ambīcijām un darī-
jumiem.

Ļoti iespējams, ka aptaujā cil-
vēki izvēlējās atbildi par kristie-
šiem, domājot par tām sākot nē-
jām pamatvērtībām un nostād -
n ēm, kas iegūla šīs reliģijas pa -
matā un kuŗas cilvēki un arī pati 
baznīca gadsimtu laikā ir krietni 
paplucinājusi. Patiesībā šķiet, ka 
šī izvēle drīzāk liecina par vērtību 
krizi sabiedrībā un nevis par 
reliģiska noskaņojuma palielinā-
šanos. Redzot, ka polītikā jo bieži 
tiek aizmirsts par jebkādu morāli 
un ētiku, mēs ķeramies pie gan-
drīz jebkura glābšanas salmiņa. 
Un tas ir brīdinājums, jo vieni 
glā biņu atrod kādas reliģijas ra -
dikālajā novirzienā, citi skatās uz 
Putinu vai Trampu, bet vēl citi 
uzskata, ka mūs glābs tas, ja no -

liegsim visu, kas ir ārpus mums 
un tā, ko mēdz saukt par latvis ko 
dzīvesziņu. Un, protams, daļa 
sabiedrības vairs neuzticas ne -
vienam un nekam. Tiek aizmirsts, 
ka ne jau Dieva vārds mūsu mu -
tēs, bet darbi vēsta par to, kas 
mēs esam un kādi mēs esam. 

Tādēļ esošajā, nebūt ne vieglajā, 
Latvijas cilvēku ekonomiskajā 
situācijā Krievijas propagandai 
un tās “taurei” Mamikinam ir ie -
spēja ietekmēt sabiedrības uz -
skatus. Vai var aizliegt mamiki-
n iem tos paust? Diez vai, jo viņi 
izsakās pietiekami “diplomātiski”, 
savus uzskatus gaŗi un plaši 
skaidrojot ar rūpēm par Latviju. 
Un, kā zināms, uzskati par to, kā 
paveicams kāds darbs, var atšķir-
ties un atšķiras, ja vien netiek 
aicināts uz vardarbību un apvēr-
sumu. Un to nu Mamikins un 
viņam līdzīgie gan nedara. Tādēļ 
atliek vien paļauties uz veselo 
saprātu un pašiem nekļūt par 
divsejainiem Jānusiem.
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Šis ir pārejas laika JG numurs. 
Uz vāka par galveno redaktoru 
vēl nosaukts Rolfs Ekmanis, bet 
saturā likti š. g. janvārī mūžībā 
aiz gājušajam čaklajam un visai 
daudzpusīgajam zinātniekam un 
kultūras darbiniekam veltīti pa -
teicības un piemiņas vārdi Leona 
Brieža dzejā un kādu trīs desmitu 
rakstnieku, žurnālistu, māk sli-
nieku un zinātnieku nesaistītā 
valodā. 

Pārējais numura saturs gan 
rakstu kvalitātē, gan to daudz-
veidībā liecina par augsto līme  -
ni, līdz kādam Rolfam Ekma -
n im bija izdevies žurnālu pacelt. 
Pārfrazējot Bībeles teicienu, viņa 
pēdējais darbs, ar atskatu uz dau  -
dz iem iepriekšējiem, viņu ta  gad 
pavada un aizvada. Nelūkošu te 
veidot kaut kādu 288. numura 
satura rādītāju, atzīmēšu tikai 
dažus spilgtumiņus, kas pirmajā 

Žurnāls krustcelēs
Jaunā Gaita, rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, 288. numurs, 2017. g. pavasaris, 76 lpp.

izdevuma izšķirstīšanas reizē 
iedūrās acīs. 

Vaira Vīķe-Freiberga rakstā 
Teiksmainā Saule un Saules 
mīts brīnās par Vecaja Derībā 
ap  rakstītajām mežonībām un 
norāda, ka “līdz pat 19. gs. bei  g-
ām Bībeles stāstus pat zinātnie -
ku aprindās daudzi uzskatījuši 
par burtisku un dievišķu patie-
sību”. Ja no cienījamās eksprezi-
dentes mūža darba tas kādam vēl 
nebūtu skaidrs, mūsu senču Sau-
le viņas sirdij tuvāka par Baznī -
c as Dievu. Daudzu citu sirdis var 
arī būt citādas, tomēr izdevumā, 
kas jau savā galviņā sakās at -
balstām brīvu domu, šāds raksts 
ir īstajā vietā.

Jānis Elsbergs piedāvā frag-
mentus no Šekspīra Ričarda III 
jaunā tulkojuma un salīdzinā-
jumam pievienojis arī gabaliņu 
no Friča Adamoviča 19. – 20. gs. 
mijā veiktā tulkojuma. Varam 
paši spriest, kuŗš no 1. cēliena 1. ai -
nas sākuma sveicieniem – “Lab-
dien, mans brāli!” un “Sveiks, mī  ļo 
brāl!” –  skan mūsdienīgāk vai, 
gluži pretēji, kuŗš no tiem ir šek-
spīriski archaiskāks. Kuŗu no 
šiem abiem piedēvēsit Elsber-
g am, kuŗu – Adamovičam?

Bērnu atmiņas par saviem 
ve  c ākiem un viņu līdzgaitnie-
k iem bieži ir rosinoša lasāmviela. 
Pirms dažiem gadiem vienu otru 
itin intimu detaļu par Andreju 
Johansonu un Veroniku Strēlerti 
atklāja viņu dēls Pāvils Johansons. 
Tagad rakstā Elles ķēķa bērns 
savu tēvu, dzejnieku Gunaru Sa -

liņu un viņa dzejas draugu Li -
nardu Taunu atceras Ņujorkas 
mācītājs Laris Saliņš. “Esmu Elles 
ķēķa bērns, bet kalpoju kā Ņu -
jorkas draudzes gans jeb debess 
ķēķa pavārs,” raksta mācītājs.

Par jauniem vējiem pasaules 
polītikā kopš Trampa ievēlēšanas 
par ASV prezidentu ticis rakstīts 
jau daudz, bet fundamentāla un 
paliekoša vērtība ir Annes Ap  ple-
 baumas no The Washington Post 
pārņemtajam 2016. gada 9. no   v-
embŗa rakstam Vai Amerika jo   -
projām ir brīvās pasaules lī  dere? 
„Pacelsies mūŗi starp rietumu   
un arī citām valstīm – ne tikai 
metaforiski, bet arī fiziski,” pro-
gnozē daudz cildinātā žurnāliste.

Plašāku skatījumu uz rekon-
struēto un pērnā gada 4. maijā 
atkal atklāto Latvijas Nacionālo 
mākslas mūzeju būtu gribējis 
saņemt no mākslas zinātnieces 
Daces Lambergas, jo pārveido-
tais mūzejs ir kļuvis rīdziniekiem 
un Rīgas viesiem par ne mazāku 
atrakciju kā Gaismas pils Dau-
gavas otrā krastā. Tomēr priecē 
arī tās pašas četras rindkopas un 
trīs fotoattēli, ko rakstītāja sa  -
viem lasītājiem atvēlējusi. Viņai 
būs nenoliedzama taisnība, ka 
“līdz šim nevienu apmeklētāju 
nav atstājis vienaldzīgu lieliskais 
skats uz Rīgu, kas paveras no 
jumta terasēm”. Tiešām, kad koki 
salapojuši, skats no terases pāri 
Esplanādei Pareizticīgo  kate drā-
les virzienā parka vietā liek iz -
tēloties mežu. 

Sevišķu prieku žurnālā sagā  dā 

veselas deviņas lappuses maziem 
burtiem piedrukātā teksta ar 
virsrakstu Dažos vārdos. Tās pa -
rāda, cik bagātīga un daudzveidī-
ga bijusi latviešu kultūras dzīve 
aizgājušajā gadā, visizteiktāk tās 
beigu daļā. Kaut par datu sa  vā-
cējiem un nodaļas veidotājiem 
nosaukti veseli seši detaļētu chro-
niku darinātgribētāji, nav šaubu, 
ka šādas chronikas iniciātors un 
galvenais piestrādātājs pie tās būs 
bijis  galvenais redaktors Rolfs 
Ekmanis, jo šādi “daži vārdi” par 
katru atsevišķu atzīmēšanas vēr-
tu notikumu, bet kopsummā ļo  ti 
daudzi vārdi iesākās, kad Jaunā 
Gaita nonāca Ekmaņa vadībā.  

 Kā būs tālāk? – 288. numurā ir 
norāde, kas liek domāt, ka par 
turpmāko galveno redaktoru kļūs 
līdzšinējais izdevējs, make tētājs, 
techniskais redaktors Juris Žaga-
riņš. Lai viņam veicas! Tā kā jeb-
kuŗa izdevuma galvenā redaktora 
maiņa iezīmē tādas kā krustceles 
izdevuma mūžā, nav šaubu, ka 
tiks pārvērtēts arī žurnāla “vir-
ziens”. Jaunā Gaita iesākās dzelzs 
priekškara laikos kā or-gans, kur 
trimdas jaunajiem dzej-niekiem 
un rakstniekiem pub-licēt savus 
darbus. Kad  pag. gs. 50. gadu 
beigās vai 60. gadu sākumā JG 
uzdrošinājās iespiest arī dažus 
dzejoļus, kas bija sarak-stīti un 
pirmpublicēti okupētajā Latvijā, 
daļā trimdas sabiedrības veidojas 
bažas, vai žurnāls nesāk iet pa 
kultūrsakarniecisko ceļu. Tolaik 
biju JG redakcijas pārstā-vis 
Austrālijā un atceros nopubli-

cējis Austrālijas Latvietī skaid-
rojumu, ka Latvijas autoru lap-
pusēm taču likts virsraksts “Starp 
papēdi un zemi”, kam vajadzētu 
nepārprotami liecināt, kāda ir  
JG redakcijas polītiskā stāja. Tie 
laiki, tie laiki... Tagad, citos polī-
tiskos apstākļos, JG var lepoties 
ar līdzsvarotu skaitu autoru no 
Latvijas un no trimdas pēcteces, 
dažiem par nepatikšanu tā sauk-
tās diasporas. Atliek novēlēt, lai 
līdzsvars turpinātos. Vai tā ir vai 
nav, bet gribas domāt, ka, Rolfa 
Ekmaņa paaudzei aizejot mūžī-
bā, rakstītājus Rietumos nāksies 
sameklēt arvien grūtāk, tāpēc 
viņu iesaistīšanu derētu paforsēt.

 Ekmaņa laikā JG pārgāja no 
Endzelīna ortografijas uz Latvijā 
padomju laikā ieviesto. Cik zinu 
un apjaušu, no Rietumos izdotās 
latviešu preses un periodikas 
vienīgi avīze Latvietis vēl raksta 
pa padomju laika vīzei. Neiešu 
šeit atkārtot jau daudz zelētos 
argumentus par labu vienai vai 
otrai rakstībai, tikai atgādināšu, 
ka JG ir tapusi par latviskā in-
telekta karognesēju (atvainojos 
par kropli iznākušo metaforu!), 
tāpēc, savu atbildību apzinoties, 
tai nāktos vēlreiz lemt, vai tā 
uzskata endzelīniešu centienus 
par utopiskiem un nepiepildā-
miem jeb vai tā domā, ka endze-
līniešu sapnis gluži līdz galam 
izsapņots vēl nav. 

Galvenais, aicinu turpināt daudz-
vārdīgo un darbietilpīgo Dažos 
vārdos nodaļu, jo tā lat vietim, kas 
to izskata, liek justies lepnam.

Jo ātrāk un vairāk arī Latvijas 
ekonomika digitālizēsies un sa  ka -
rā ar ratificēto CETA līgumu ‒ arī 
globālizēsies, jo vidējiem uz -
ņēmumiem būs arvien vieglāk 
nodokļus nemaksāt VID, bet gan 
tur, kur nodokļu likmes ir 
zemākas. 

Digitālizācija un globālizā-
cija pieprasa 21. gadsimtā pil-
nīgi citu nodokļu polītiku arī 
Latvijā. Digitālizācijas un globā-
lizācijas dēļ uzņēmumi ‒ un arī 
cilvēki ‒ paliks vēl mobilāki. Se -
višķi uzņēmumi varēs viegli sa   -
v as adreses pārcelt uz “nodokļu 
paradīzēm”. Tam būs vajadzīgas 
tikai tīmekļa un pasta adreses. 
Tāpēc jādara viss, lai  Latvijas ie -
dzī votāji būtu pārliecināti, ka 
viņi par samaksātiem nodok ļ-
iem saņem attiecīgus pakalpoju-
mus. Tas Latvijas iedzīvotājiem 
nozīmē valsts drošību un viņu 
pašu drošību, kā arī izglītības, 
veselības uzturēšanas iespējas, 
ce  ļu un satiksmes organizāciju. 
Jau agrāk esmu rakstījis, ka Lat-
vijas iedzīvotājiem šī vajadzīgā 
pārliecība ir pazemināta, jo, ja 
nodokļus nemaksā tieši pašval-

 Latvijā ir vajadzīga pilnīgi cita 
nodokļu polītika

dībā vai VID, tie jāmaksā ārzem-
niekiem piederošās bankās. Pat 
Rīgai nav savas bankas ‒ kā krāj-
banka, kuŗā rīdzinieki varētu 
iemaksāt nodokļus.

Latvijā globālizācija var novest 
pie lielākas diasporas palielinā-
šanās. Digitālizācija novedīs pie 
arvien lielākas darbavietu sama-
zināšanās. Tas, kas notiek tīmeklī, 
nav saistīts ar kādu noteiktu vie -
tu vai objektu. Kā lai uz šī fona 
VID varētu konstatēt, kas, ko, 
kur ir saražojis un kāda peļņa ir 
iegūta?! Uzņēmumiem būs ar -
vien vienkāršāk iegūto peļnu ie -
grā matot savā kontā kādā zemu 
no  dokļu valstī. Uzņēmumam  ie -
guvums, bet Latvijai ‒ zaudējums. 
Cietīs Latvijā paliekošie uzņē-
mu mi un nodarbinātie iedzī -
vo tāji. Latvijas valstij un paš-
valdībām trūks naudas, ja uzņē-
mumi savus nodokļus maksās 
“izdevīgās”  ārzemēs. Nebūs cita 
ceļa, kā trūkstošo naudu iegūt no 
tiem, kuŗi ir palikuši Latvijā, un  
tie būs galvenokārt mazie uz -
ņēmumi, kuŗiem būs jāmaksā vēl 
tā nauda, ko nemaksā tie uz -
ņēmumi, kas legāli var izvairīties 

no nodokļu maksāšanas Latvijā.
Slikti klāsies tiem Latvijas 

iedzīvotājiem, kuŗi būs nodar-
bināti Latvijā, jo viņi nespēs pie-
biedroties diasporai, turklāt jā  gai-
da, kamēr bērni pabeigs skolas...

Ir pareizi, ka OECD, ES un 20 
svarīgākās valstis (G20) gadiem 
pūlas aizkavēt, ka uzņēmumi var 
savu peļnu un nodokļus maksāt 
ne tur, kur tā nopelnīta. Tas au -
gošo digitālizācijas un globā li-
zācijas iespēju dēļ būs arvien 
vairāk veltīgi.

Arī Latvijā pamatīgās “ēnu 
ekonomikas” dēļ pat ar stingriem 
sodiem būs arvien mazāk iespē-
jams no uzņēmumiem iekasēt 
nodokļus. 

 Augošās digitālās globālizāci-
jas laikā jau šodien ir maz jēgas 
censties no uzņēmumiem ieka s-
ēt nodokļus. Nodokļus jāiekasē 
no dividendēm un citām nealgas 
izmaksām īpašniekiem, nodarbi-
nātajiem un citiem. Tagad uzņē-
mumā paliekošā peļņa netiek 
aplikta ar nodokļiem. Taču ar 
no  dokļiem jāapliek peļņa, ja tā 
tiek izmaksāta kā dividende vai 
citādā formā.

Labumi Latvijai no jaunās 
nodokļu polītikas

Ja uzņēmumiem vairs nebūtu 
jāmaksā nodokļi, izņemot tos 
uz  ņēmumus,  kuŗi saņem maksā-
ju mus no peļņas, tad ieguvumi 
būtu sekojošie:

Atbrīvojot Latvijas uzņēmu-
mus no nodokļu maksāšanas, 
tiktu stiprināta to konkurētspēja 
ārzemju tirgos. Ārzemju uzņē-
mu miem Latvija būtu laba vieta, 
kur darboties. Abi aspekti palie-
linātu nodarbinātību Latvijā, kas 
nāktu par labu valsts budžeta 
ienākumiem.

Neizmaksātā peļna nozīmē uz -
ņēmuma kapitāla palielinā ša nu, 
kuŗu var izmantot jaunām in -
vestīcijām vai parādu atmaksai. 
Abi aspekti stiprinātu uzņēmu-
mu darbību Latvijā ar pozitīvām 
sekām Latvijas tautsaimniecībai.

Ja uzņēmumam nav jāmaksā 
nodokļi, tad arī mantiniekiem ir 
vienkāršāka uzņēmumu pār-
ņemšana. Nebūtu vairs diferen-
cēti nodokļi darba algām un 
ienākumiem no investīcijām. Ja 
nodokļus maksā uzņēmumu īpaš-
nieki,  nevis uzņēmumi, tas nozī-

mē, ka vairs nav atšķirības starp 
ienākumiem no darba vai kapi tāla.

Augošās digitālās globālizāci-
jas laikā ir jānonāk pie tā, ka Lat-
vijas iedzīvotāju ienākumi tiek 
aplikti ar vienādu nodokli, ne -
skatoties uz to, vai ienākumi bi -
ju ši no darba, robotiem, mašīnām 
vai uzņēmuma.

Šāda nodokļu polītikas izvei-
došana mazinātu ēnu ekonomi-
ku un palielinātu sapratni par 
progresīvā ienākuma nodokļa 
nepieciešamību Latvijā. Uz šī 
fona varētu stiprināt Latvijas un 
tās iedzīvotāju drošību, kā arī 
vairot izglītības un  veselības uz -
turēšanas iespējas, ceļu un satik-
smes uzlabošanu. Tas savukārt 
palīdzētu panākt, ka Latvijas ie -
dzīvotājiem vairs nebūtu aktu ā la 
diaspora! Proti, šādas nodokļu 
polītikas rezultātā tie Latvijas pil-
 soņi, kuŗiem ir kāda innovā tīva 
ideja, to labās nodokļu polī tikas 
dēļ realizēs Latvijā. Tā ka 
digitālizācijas dēļ tas nav jādara 
Rīgā, būs sagaidāms arī Latvijas 
reģionu uzplaukums. Vai kāds 
sa  dzirdēs, ka šādi jāmaina no -
dokļu polītika?
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Šogad pirmo reizi notika balvas 
“Rīgas metrs” piešķiršana. Jauniešu 
iniciatīvas grupa lika pamatus jau n-
ai un tik ļoti vajadzīgai tradīcijai – 
izcelt un novērtēt darbus, kas veido 
pilsētvides procesus un stāstus, rosi-
n ot un iedvesmojot jaunu projektu 
radīšanu. Šī neatkarīgā pilsētvides 
procesu balva bija pavisam konkrēta 
un reizē nosacīta – pilsētas etalons – 
metalla mērlente – “Rīgas metrs”. Ap -
balvoto vidū televīzijas žurnāliste 
Lilita Eglīte – viņai īpaša balva  par 
ilggadējo, sabiedrībā iecienīto un 
augstu vērtēto izzinošo raidījumu 
ciklu “Ielas gaŗumā”. Balvas formu-
lējums – Mūža ieguldījums, bet 
man pretī sēž dzirkstoša, jauneklī -
ga būtne, kuŗai sava raidījuma labā 
nekas nav par grūtu, – urbties cauri 
archīvu materiāliem, satikties ar 
vēs tures pētniekiem un katras kon-
krētās ielas iedzīvotājiem, izlasīt 
neskaitāmas Rīgas senatnei un ta -
gadnei veltītas grāmatas. Lai pēc 
tam ar patiesu ieinteresētību vēstītu 
skatītājiem par ielu vēsturi un ļau-
dīm, kas te dzīvojuši vai dzīvo šo -
brīd. Kaut arī Latvijas Televīzijā Li  -
lita strādā jau kopš pagājušā gad-
simta astoņdesmito gadu sākuma 
un šai laikā daudz interesanta pie -
dzīvots, šoreiz mūsu saruna Mūža 
balvas sakarā risinājās par rai-
dījumu ciklu “Ielas gaŗumā”.

Vai apbalvojums “Rīgas metrs” 
nāca negaidīti?

Jā, tas bija ļoti negaidīti. Mārtiņš 
Eņģelis, šīs idejas autors, pirms 
neilga laika satiekoties, teica: “Es 
jau jums gribēju zvanīt…” Viņš iz  -
stāstīja par “Rīgas metra” ideju, kas 
man šķita ļoti laba, jo atspoguļo 
sabiedrības ieinteresētību un ak  tī-
vitātes pilsētvides veidošanā. Tur 
bija izraudzīti tādi projekti, kas, 
manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, kaut   vai  
festivāls “Komēta”, mana ļoti mīļotā 
Bolderājas grupa; ārpus Rī  gas 
ievērību guva arī Ruckas mui   ž as 
projekts, tāpat Žaņa Lipkes mū    zeja 
Rīgā aktīvitātes, Lielo kapu draugu 
kopa. Projektus bija iespē  ja 
pieteikt, par tiem bija arī sa  bied-
rības balsojums internetā, bet pie -
ci jauni cilvēki, kas ieinteresēti pil-
sēt vides problēmās, izvēlējās lau-
reātus. Nominantu un laureātu  
ap  sveikšana bija patiesi sirsnīga; 
neatceros, kur vēl citur tik neviltotu 
attieksmi būtu  izjutusi. Man tas 
bija mazliet mulsinoši – par mūža 
ieguldījumu. Bet  “Ielas gaŗumā” es 
taču veidoju, lai cilvēki zinātu ko 
vairāk, lai rastos iedvesma kaut ko 
darīt pašiem, izpētīt savu māju un 
apkārtni, darīt kaut ko vēl tālāk. 
Protams, saņemt šādu balvu ir 
pagodinoši un ļoti skaisti, man 
prieks par to. 

Cik ilgs mūžs tad ir televīzijas 
raidījumam “Ielas gaŗumā”?

Viss sākās 2003. gada janvārī, 
tātad nākamajā gadā būs 15 gadi. 

Varbūt jātaisa raidījumam otrā 
daļa – pārcilājot jau reiz rādīto?

Esmu  par to nopietni domājusi – 
mūsu pirmos raidījumus daudzi 
jaunieši nav redzējuši, jo bija vēl par 
mazu vai vispār nebija vēl pie dzi-
muši. Internetā mūsu archīvs sākas 
tikai ar 2012. gadu. Tāpēc būtu in -
teresanti iet pa savām pēdām.

 Cik liela grupa strādājat pie 
raidījuma sagatavošanas?

Protams, ir autori, tagad ir daudz 

Kad vēsture ir sirdslieta
Ar Latvijas Televīzijas raidījumu cikla “Ielas gaŗumā” veidotāju Lilitu Eglīti sarunājas Gundega Saulīte

jaunu vēsturnieku, kuŗi labprāt ie -
saistās, ir  režisore Liene Žeimun de, 
videoinženieris Ģirts Ģērma nis, 
ikreiz  divi operatori –  visbiežāk 
Mārtiņš Priežkalns, Ēriks Kraiņevs, 
Harijs Katlaps, Normunds Pavlov-
skis vai Mārtiņš Šalmis – un vēl ļoti 
daudz cilvēku,  kas piedalās raidī ju-
ma veidošanā.

Un tu pati, kas esi tu?
Redaktore, raidījuma vadītāja, 

autore…
Kā izdodas ikreiz atrast īstos 

cilvēkus, kas stāsta par savas ielas, 
sava nama vai savas ģimenes 
vēsturi?

Man ir ļoti veicies, turklāt vairā-
kos aspektos. Pirmkārt, kad sākām, 
vēl bija dzīvi notikumu tiešie lie-
cinieki vai arī tādi, kam bija stāstī -
jis kāds  ļoti tuvs cilvēks. Otrkārt, es 
satiku ļoti labus konsultantus, iz -
cilus Rīgas pazinējus. Piemēram, 
Zigmunds Skujiņš, stāstnieks ar 
fenomenālām zināšanām, Andrejs 
Holcmanis, kuŗš izcili pārzināja 
architektūru. Šie cilvēki man ļāva 
atkāpties tālāk pagātnē un neklā-
tienē satikties ar cilvēkiem, kas jau 
bija Mūžībā, bet kuŗi bija pētījuši 
Rīgas vēsturi līdz pēdējam sīku m-
am, piemēram, Aleksandrs Jan -
sons, arī Valērija Sieciniece, kas  sa -
vulaik bija kājām apstaigājusi visas 
vecās muižiņas, nomales, Rī  gas 
priekšpilsētas. Par viņu man stāstīja 
Vaida Villeruša, kuŗa kopā ar 
Siecinieci bija gājusi šais gaitās. Un 
Valērijas Siecinieces archīvs, kas 
saglabājies rokrakstā, man arī bija 
viens no izziņas avotiem.  Des mit 
gadus mēs staigājām pa ielām ko -
pā ar mūsu privātvēsturnieku Vol-
demāru Eihenbaumu. Un vēl – es 
satiku ļoti daudz cilvēku, kuŗi bija 

krājuši atmiņas un vēstures liecī-
bas. Jo tālāk mēs aizejam, jo šādu 
cilvēku kļūst ma  zāk... 

Un, protams, man ļoti noderēja 
manas vecvecmāmiņas stāsti. Kad 
bērnībā aizbraucu pie viņas uz lau-
kiem Jaunsaulē, viņa man stāstīja 
par 1905. gadu, par Bermonta laik-
iem, par Pirmo pasaules kaŗu. Viņa, 
tā  pat kā daudzi latvieši 19. un 20. 
gadsimta mijā, piecpadsmit gadu 
vecumā bija atnākusi kājām uz Rī -
gu no Biržiem, apmetusies Grīziņ-
kalnā. Tur piedzima mans vecais-
tēvs. Un tieši viņa – Lūcija Otīlija 
Mengots – mani ieinteresēja par 
vēsturi, to tikai tagad  īsti novērtēju. 
Un tajā laikā, kad vēstures grāma-
tās rakstīja kaut ko citu, man bija 
ļoti skaidrs un patstāvīgs priekš stats 
par notikumu gaitu. Tas bija ļoti 
ietilpīgs vēstījums, kas manī bija 
nogulsnējies, lai es attiecīgā brī  dī 

varētu to izmantot. Un kon krētās 
Rīgas ielās man bija krājumā 
atmiņā noglabātās vecvecmāmi-
ņas stāstītās epizodes, arī tās esmu 
rai dījumos izmantojusi.

Vēl jāpiemin lieliskie palīgi – 
apkārtnes bibliotēku darbinieki, 
kas vākuši un sakopojuši ziņas un 
atmiņas.  Beidzamā laikā ir izdots 
daudz atmiņu grāmatu, arī ārze-
mēs dzīvojošo  rīdzinieku atmiņu. 
Šajās grāmatās var atrast brīnumu 
lietas! Nu kaut vai tagad, gatavojot 

raidījumu par Krustabaznīcas ielu, 
lieti noderēja Artura Heniņa ro -
māns “Čiekurkalna Volda aksel-
bantes” par latviešu strēlnieku ko -
mandieri Voldemāru Ozolu, visu-
mā kontraversālu personību. Ir 
gadījies arī tā, ka ieliekam feisbukā 
ziņu – interesējamies par kādu 
konkrētu rajonu, vai kāds kaut ko 
zina? Un pirmā atbilde pienāk no 
Kanadas, ar norādi, kur meklēt 
ziņas. Tas ir brīnišķīgi! 

Bet televīzijas techniskās ie -
spējas, gadiem ejot, taču ir mai-
nījušās?

Protams, ja mēs salīdzinām tech-
noloģiskās iespējas  pirms gadiem 
četrpadsmit ar šodienu, progress 
ir nenoliedzams. Sākumā filmē ša-
nai bija atvēlētas ļoti īsas stundas, 
bija tikai viens operators. Kad pa -
skatos šos pirmos raidījumus, sa -
protu, ka tīri vizuāli tos varētu vē -

lēties bagātīgākus. Bet saturiski – 
nav jākaunas. 

Es iedomājos par raidījumu 
adresātu…

Tas vienmēr ir bijis vēstījums par 
rīdziniekiem. Nav svarīgi, kāda ir 
viņu konfesionālā piederība, kāda 
tautība. “Ielas gaŗumā” ir arī stāsti 
par aizgājušajām paaudzēm, kuŗu 
loma gan Rīgas, gan visas Latvijas 
vēsturē ir bijusi ļoti svarīga, mēs 
rīdziniekus  nešķirojam. Arī no šī 
viedokļa raidījumos atklājas mil-
zīga bagātība.

Un tomēr – ir taču arī grūtī bas?
Jāatzīst, ka ar katru nākamo reizi 

kļūst arvien grūtāk. It kā jau at -
vieglo tas, ka ikkatra iela, katrs ra -
jons ir ar savu vēsturi, daudz kas arī 
sasaucas. Tāpēc es mēģinu mainīt 
savu “pastaigu” virzienus, lai arvien 
būtu jaunatklājuma prieks. Mūsu 
temu loks ir plašs – vēsture, kul tūra, 
literātūra, architektūra, perso nības, 
sadzīves kultūra. Netieši šai lokā 
ienāk arī polītika, industriālais 
mantojums, šodienas rūpniecība – 
no tā nevairāmies. Protams, gribē-
tos, lai katras ielas un nama fil mē-
šanai būtu iespējams izvēlēties vis-
atbil stošāko gadalaiku un visla -
bā ko gaismu. 

Pēdējā laikā raidījums mūs 
izved arī ārpus Rīgas. Cik aiz-
rautīgi bija izsekot gleznotāja 
Jaņa Rozentāla pēdām Saldū vai 
neklātienē izstaigāt Jūrmalu!

Ārpus galvaspilsētas ir citas pro b-
lēmas. Cilvēkiem šķiet, ka tas, ko 
viņi zina, nav nekas īpašs. Lai gan 
tagad, kad ir redzējuši iepriek šējos 
raidījumus, mūsu sarunu biedri jau 
apmēram nojauš, kas mūs interesē. 

Kad skatījos trīs serijas par 
Igaunijas pilsētu Tartu (Tērbatu), 
gribējās iesaukties: “Tas taču jā -
zina katram latvietim!” 

Man pašai tā bija ļoti interesan ta 
atgriešanās, jo kādreiz Tartu diez-
gan bieži apmeklēju, biju pārlie-
cināta, ka pilsētu pazīstu diezgan 
labi. Bet tad, kad sāk šķetināt vēs-
tures pavedienus, ir no svara sa  stapt 
vietējos cilvēkus, kas mūsu centie-
nus izprot un spēj palīdzēt. Tartu tā 

bija Ilze Salnāja, es prie cājos, ka 
viņa spēja “piespēlēt” mums tieši 
to, kas vajadzīgs. Rezul tātā 
izveidojās trīs stāsti par Tartu: 
mums bija stāsts par “Zupas  pil-
sētu” – rajonu, kuŗā ir Ķirbju, Kar-
tupeļu un Burkānu ielas, par Kar-
lovu un, protams, par Tartu centru 
ar Universitāti. Tur bija tik daudz 
atklājumu! Savukārt Lietuvā, kad 
“staigājām” pa Viļņu, laimīgā kārtā 
sanāca tā, ka varēja atbraukt rakst-
niece Kristina Sabaļauskaite (viņa 
dzīvo Londonā), plaši atzīto vēstu-
risko romānu rakstniece. Un iz -
staigāt Viļņu kopā ar viņu, tas bija 
fantastiski! 

Latvijā ārpus Rīgas filmēšanai 
izvēlos ne tos populārākos ceļoju-
ma galamērķus. Teiksim, aizbrauc 
līdz Rēzeknei, taču līdz Ludzai – 
krietni retāk, līdz Viļakai – tikai tad, 
ja ir īpaša vajadzība. Man ir inte-
resantas tādas vietas. Nu kaut vai 
Durbe, kuŗai visi brauc gaŗām, 
steidzoties uz Liepāju. Tagad savu 
kārtu gaida tādi Rī  gas rajoni kā 
Pleskodāle un Šam  pē teris. 

Vai tos filmēsiet tad, kad Pār-
daugavā ziedēs dārzi?

Būtu jau skaisti, bet tas jaukais 
ziedoņa laiks ir tik īss. Turklāt ne -
kad precīzi nevar paredzēt, kad 
tas īsti atnāks. Un ja nu vēl līst 
lietus? Man patiešām ir žēl, ka  
dažas ielas nācies iemūžināt ne -
pavisam ne tai jaukākajā gad a  -
lai  kā. Tāpēc priecājos par gaŗa -
jiem Latvijas rudeņiem, un pēdē jā 
laikā tādi tiešām bijuši. Mēs tad 
varam daļu materiāla safil mēt 
“uz priekšu”. 

Ir liels prieks, ka pēdējā laikā 
radīti vairāki tūrisma maršruti, kas 
atvasināti vai iedvesmojušies no 
mūsu darba. Atdzīvojas it kā pie-
mirstas territorijas, kaut vai Dau-
gavgrīvas cietoksnis. Priecājos, ka 
jaunieši, kas apmetas uz dzīvi vienā 
vai otrā nomaļā pilsētas rajonā, tur 
dibina savas apvienības, un viņ -
iem ļoti interesē konkrētās vietas 
vēsture. Mēs varam būt viņiem ļoti 
noderīgi ar to informāciju, ko 
mums izdevies uzkrāt.

Tiek filmēta pastaiga pa Iļģuciema ielām kopā ar Raimondu Paulu

Lilita Eglīte: “Mēs rīdziniekus nešķirojam. “Ielas garumā” vienmēr ir bijis vēstī-
 jums par rīdziniekiem, nav svarīgi, kāda ir viņu konfesionālā piede rība, kāda 
tautība.”  // Attēlā reportāža no atjaunotā Latvijas Nacionālā Mākslas mūzeja 
jumta.
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Jau 24. reizi tiek pasniegta Lielā 
mūzikas balva,  un arī šoreiz cere-
mo nija notika mūsu Baltajā na  mā. 
Šo notikumu nedrīkst no  vērtēt 
par zemu: nelielā profe sio nāļu 
saime jau bez īpašas žūrijas spri-
eduma zina, “kas ir kas”, bet skaņu 
māksla jau nav domāta šau ram 
lokam ‒ ja tā neaptver pla šā kus 
sabiedrības slāņus, tad pulve ris 
veltīgi izšauts. Lielā mūzikas balva, 
būdama vesels notikums,  pa  līdz 
sniegt informāciju, to pro fesionāli 
izvērtēt. Pat cītīgi ap  meklējot kon-
certus, izrādes, lasot kritikas presē 
(kaut gan šodienas plašsaziņas 
līdzekļu vairākums šo jomu uzska-
ta par maznozīmīgu ‒ atšķirībā no 
pag. gs. 20. – 30. gadu Latvijas pre-
ses), gūt daudzmaz pil nīgu ieskatu 
par norisēm mūsu mū  zi kas dzīvē 
nav iespējams, jo,  paldies Dievam 
(starp citu, viņam patei cās vienīgi 
Ellionora Testeļe ca un Daumants 
Liepiņš), Latvijā no   tikusi mūzikas 
dzīves decent ra li zā cija,  un 
daudzas nozīmīgas no  ris es 
notikušas ārpus galvaspilsē tas. Par  
koncertzāles nepiecie ša mību Rīgā 
atskanēja tikai viens bikls vēlējums,  
pērngad ‒ trīs! 

Salīdzinājumā ar aizvadīto gadu 
ceremonija Baltajā namā ‒ tās re -
žija, scēnografija bija daudz veik -
smīgāka, jo mazāk tika mēģināts 
atdarināt Holivudu. No mūzikālā 
viedokļa nebija vajadzības pēc ap -
skaņojuma, jo Latvijas labākie mū  -
ziķi spēj pieskandināt operas zāli. 

Ceremonijai nozīmīgumu pie-
šķīra Valsts prezidenta rakstiskais 
vēstījums un Saeimas priekšsēdes 
Ināras Mūrnieces, kā arī kultūras 
ministres Daces Melbārdes uzruna. 

Neviens neapšaubīs Mūža bal-
vas laureātu vecmeistaru čellistes 
Ellionoras Testeļecas un koŗdi ri-
ģenta Edgara Račevska devumu  ‒ 
tas  ierakstījis jo spožas lappuses 
Latvijas kultūras vēsturē daudzu 
gadu desmitu gājumā. 

Titulu “Gada jaunais māk sli-
nieks” izpelnījās pianists Dau m-
ants Liepiņš,  spoži un ļoti tēlaini 
atskaņojot S. Rachmaņinova Etīdi-
gleznu. Laika gaitā, iespējams,  viņš 
līdzināsies kādam citam mū  su lie-
liskajam Rachmaņinova mūzikas 
interpretam Vestardam Šimkum. 
Žēl, ka nav balvu katē go rijas 
“Izcilākais ieskaņojums” ‒ tas 
tiešām pienāktos viņam. 

Balvu “Par izcilu sniegumu ka -

2016. gada mūzikālās ražas svētki

mer mūzikā” ieguva dziedone Inga 
Kalna un pianiste Diāna Ketlere, 
kuŗu ikdienas darbība un mītnes 
vieta ir ārpus etniskās dzimtenes, 
tomēr saites ar Latviju nav sarau-
tas. 

Par ”Gada labāko uzvedumu” 
atzīts Š. Guno operas Fausts iestu-
dējums. Mūsdienu pasaules slik-
tākajās tradicijās mūziķi ‒ diri-
ģents, solisti, koris, orķestris ‒ pie-
minēti tikai gaŗāmejot, kā maz sva-
rīgi komponenti, jo balvu saņēma 
būtībā palīgpersonāls: režisors, 
scēnografs, kostīmu mākslinieks. 
Šo žūrijas lēmumu gan var no -
pietni apstrīdēt, kaut arī ir atseviš-
ķas veiksmes, kas saistītas ar mūzi-
kas saturu, bet netrūkst arī režisora 
“murgu”, kam nav nekāda pamata 
partitūrā. Turklāt mūzika ir krietni 
saīsināta! Valpurģu nakts skatā 

iztika tikai ar četrām balerīnām, 
kuŗas reālizēja gana naturālistisku 
efektu – Margarētas dzemdības. Tā 
Kunga pacietība, acīm redzams,  ir 
ļoti plaša, bet ne bezgalīga. Esmu 
pārliecināts, ka visas šīs ar mūziku 
nesaistītās ačgārnības visai drīz 
tiks aizslaucītas vēstures mēslainē.

Bet, manuprāt, vissvarīgākā bal-
va ir tā, ko ieguvis vecmeistars Ju -
ris Karlsons par “Gada jaundar -
bu” ‒ Koncertu čellam, klavierēm, 
perkusijai un orķestrim. Būtu dī   -
v aini, ja žūrijas lēmums būtu citāds, 
jo jaunākiem kollēgām bija gan 
interesantas idejas, bet to spilgtam 
iemiesojumam iztēles un meista-
rības pietrūka. Profesors pārsteidz 
ne vien ar neparastu tembrālo 

kolorītu, bet arī ar katra solo in -
strumenta dabas atklāsmi un ne 
vienu vien interesantu detaļu, 
piemēram. unikālo darba izskaņu, 
par kuŗu, iespējams, pats bija 
pārsteigts. 

Tomēr ir kāda daudz būtiskāka 
problēma, proti,  kalps kļuvis par 
kungu. Kas no tā izriet, zināms 
no vēstures, un sekas izjutīs arī 
mū  su mazbērni. Ar Kungu do -
māju skaņ radi ‒ darba autoru, 
komponistu, bet kalpi ir tā iztul-
kotāji ‒ atskaņotājmākslinieki. Šo -
dien jau ļoti daudz klausāmies 
pagātnes dižgaru skaņdarbus, bet 
pat speciālisti visbiežāk nezina, 
kuŗš bijis pirmatskaņotājs, bet tas 
arī nav nepieciešams. Diez vai 
21. gs. nogales mūzikas draugiem 
kaut ko izteiks, piemēram, šā gada 
laureāti, bet skaņdarbi taču paliks. 

Tāpēc ierosinājums: balvu skaitu 
sadalīt līdzīgās daļās starp atskaņo-
tājmāksliniekiem un komponis-
tiem, jo arī kompozīcijas ir tik 
atšķirīgas: lielformas ‒ miniatūras, 
simfoniskā, kamermūzika, solo 
dziesma, koŗa dziesma. Ja sacen-
sība būtu šādā aspektā, tad, pie-
mēram, Marina Gribinčika iekļūtu 
laureātu vidū. Nedrīkst vienā mai-
sā bāzt simfoniskās lielformas un 
kameransambli! 

Nevienu mūzikas draugu ne -
pārsteidza Nacionālās operas koŗa 
(galvenais kormeistars Aigars 
Meri) augstais novērtējums “Par 
izcilu sniegumu”. Tieši A. Meri va -
dībā šis koris  ieguvis sevišķu spo-
žumu un var līdzināties Eiropas 

labākajiem operteātŗu koriem. 
Gadalgotajā uzvedumā Fausts tas 
bija izrādes spožākais kompo -
n ents. 

Tāpat kā pērngad, arī šoreiz 
klavieŗu specifiskā “telpiskuma” 
dēļ – ļoti tālu no orķestŗa, kaut arī, 
iespējams, dažus metrus tuvāk par 
pagājušo gadu, M. Ravēla Klavieŗ-
koncerta Fināla atskaņojums (pia-
nists Reinis Zariņš ‒ jau trīskārtējs 
balvas laureāts!) netika sasniegts 
vajadzīgais skanējuma balanss, bet 
tas jau ir šovs, nevis filharmonis-
kais koncerts!

Par “Gada koncertu” tika atzīta 
vecmeistaru Marisa Jansona un 
Raimonda Paula koncertpro-
gramma ar Latvijas Nacionālo 
sim fonisko orķestri (LNSO). Sa -
vu kārt par “Gada mūziķi” tika no -
saukta izcilā vijolniece Eva Binde-
re (starp citu ‒ komponista Jēka -
ba Graubiņa mazmeita), kuŗas 
darbība galvenokārt saistīta ar 
pasaules labākajiem kameŗor ķest -
r iem. Bet mūziķe sevi spilgti ap  lie-
cinājusi arī soloprogrammās. Ar 
smalki ritmisko pulsāciju bija 
pie pildīts viņas sniegums M. Ra -
vēla Blūzā no Sonātes ansamblī ar 
pianistu R. Zariņu. Toties vilšanos 
sa  gādāja LNSO sniegums pro - 
g ram mas izskaņā A. Dvoržāka 
Slavu dejā, kur tutti vietās varēja 
saklausīt tikai pūtējus. Zāles akus-
tiku izmainīt nevar, bet dinamisko 
balansu gan, tāpēc jākoriģē atska-
ņojums, kas ir diriģenta kompe-
tencē. 

Publikas viskvēlākās simpātijas 
un portāla DELFI balvu ieguva 

uzvedums “Merkūrijs uz Mēness”, 
ko reālizējuši pūtēju orķestris 
Rīga, vokālists Jānis Šipkēvics, ģi -
tarists Matīss Čudars, kuŗam pie-
mītot “pārpasaulīga ģitarspēle”, kā 
rakstīts bukletā. Valda Butāna per-
sonā šī kopa beidzot  ieguvusi īsto 
“šefu”, un spēles kvalitāte ne  mitīgi 
ceļas. 

Sarīkojuma ģenerālsponsora 
HENNESY produkcijas kvalitāte 
joprojām ļoti augsta... 

Latvija, kaut arī mūzikas liel-
valsts, ir pārāk maza, lai katru 
ga  du piešķirtu balvas tik dau-
dzās katēgorijās ‒ ir ne mazums 
mūzi ķu, kas tās ieguvuši pat trīs 
četras reizes, ar to mazinot bal-
vas vēr tību. Savā 50 gadu ilgajā 
praksē pedagoģijā esmu saskā-
ries ar tā sauktajiem tukšajiem 
gadiem, kad nav neviena “jēdzī-
ga” studenta, tikai viduvējības. 
Mākslā tā ir bieži sastopama 
parādība, piemēr am, 1685. ga -
dā J. S. Bachs, G. F. Hen delis, 
D. Skarlati, 1809 – 1813. g. – Men-
del sons, Šūmanis, Šopēns, Al   -
k āns, Lists, Verdi, Vāgners 1933. g. 
– K. Pendereckis, H. M. Gurec kis, 
40. gadu nogalē – mū  su vecmei s-
tari u. tml., bet blakus – ne  viena 
spilgtāka izpausme. Tā  pēc ‒ 
katr reiz kāds būs vismaz pus-
punktu labāks par citiem, bet 
vai tāda ir mūzikas un šīs balvas 
sū  tība? Iespējams, ģene rālpauze 
ga  da vai divu gadu lai  kā kādā 
katēgorijā tikai vairos Lielās mū -
zi kas balvas prestižu. Kopumā 
tai ir ļoti pozitīva loma mūsu 
kultūras dzīvē.

“Gada mūziķe” Eva Bindere

“Gada jaunais mākslinieks” Daumants Liepiņš

Balvu “Par izcilu sniegumu kamermūzikā” ieguva pianiste Diāna Ketlere un dziedone Inga Kalna

JURIS
GRIŅEVIČS
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Eslingenas bēgļu nometnes pamatskolas skolotāji un darbinieki. Pirmajā rindā (no kreisās): Savelis 
kundze (darbvede), skolotājas – Dušele, Vintera, Lapiņa, māc. Mangulis, skolas direktors Jānis Vinters, 
inspektors Alberts Azacs, skolotāja Z. Vanaga, skolotāja Lože, ?, skolotājs Briedis. Otrā rindā: skolo-
tājas Linkaite, Alma Šmite, Ontužāne, ?, N. Krīgere, Blomkalne, Banga, māc. Edmunds Mačs, sko lo-
tājas Daktere, Mangule, Siliņa, K. Kaufmanis, Milda Muceniece-Brode, Zariņa, Liepiņš, Dakteris, 
Kļa viņš. Trešajā rindā: skolotājas – Mukta, viņai priekšā Bērziņa, Vera Briška, Tērauda, Ieviņa, Isaka, 
skolotāji Libants un Brode, skolotāja Mērija Saliņa, Marta Remese, Mazute, skolotājs Vasulis, skolotāja 
Kristīne Šmite, skolotājs Bernsons. Attēlā nav vingrošanas skolotāja Ķirkuma. Fotografijas oriģināls 
piederēja Ingrīdei Krīgerei-Jirgenai. Skolotāju vārdi bija uzrakstīti fotografijas otrā pusē

Eslingenas pamatskolas 3. klase 1948. gadā. Šī fotografija izmantota Dzintras Gekas filmā “Dieva 
putniņi”. Pirmajā rindā (no kreisās): Ilga?, Aija Polis, Ināra Ērlichs, skolas direktors Jānis Vinters, klases 
audzinātājs Emīls Mazutis, skolas direktora vietnieks Alberts Azacs, Astrīda Biltaurs, Māra Izaks, Ruta 
Barbins. Otrā rindā: Valdis Apinis, Krūmiņa, Gundega Silēvičs, Agnese Kalacis, Inta Vāczemnieks, Valda 
Kānbergs, Zinta Mekšs, Jānis Kadilis. Trešajā rindā: Juris Kļaviņš, Jānis Vīķis, Juris Bērziņš, Aivars 
Švalbe, Varidots Mekšs, Alfons?, Jānis Krasovskis, Jānis Liepiņš, Tālivaldis Lībants  

Eslingenas pamatskolas izlaidums (1949./1950. gadā ?). No kreisās: skolotāji Vasulis, Brode, ? Labsvīrs, 
Vera Briška, Liepiņš, Alma Šmite. Otrā rindā vidū skolotāja Muceniece-Brode. Skolas beidzējas (no 
kreisās): Malda Mekša, Māra Mellupe?,  Ausma Robiņa, Vija Balode, Renāte Šņore?, Rita Deksne, (divi 
skolotāji), Dzintra Āboliņa, Brigita Pincere, Amarillis Matuzāle, Lielbriede, Rasma Āriņa

1945. gada maijā kaŗš beidzās, to 
sagaidījām Memmingenbergā, 
Vā  cijas dienvidos. Bēgļi no Latvi-
jas sazinājās un pulcējās lielākajās 
bēgļu nometnēs. No Memmin -
g en bergas uz īsu laiku pārcēlāmies 
uz Heidenheimu, tur jau dzīvoja 
mātesbrālis Kārlis Kalniņš. Hei-
d en heimā iesākās mana latviskā 
izglītība, līdz tam laikam apmeklē-
ju vācu pamatskolas pirmo klasi. 

Vēl tā paša gada vēlā vakarā ar 
lielu amerikāņu armijas kravas 
autiņu mūs aizveda uz Eslingenu, 
Nekāras upes krastā. Eslingena at -
rodas starp Ulmu un Štutgarti, ka  ŗā 
nebija cietusi, laikam neno zī mīga 
pilsētiņa Švābijā. 

Dzīvojām Breiten Straβe 14, ie -
pretim Plinzauas pamatskolai, ku -
ŗu vācieši atbrīvoja. Skolai bija 
četri stāvi, ieskaitot pagrabstāvu 
un bēniņus. Tā bija pelēka celtne, 
kastaņkoku apņemta. Skolas sētā 
vēl kādu laiku pēc kaŗa bija liels 
četrstūrains betona baseins, kuŗā 
turēja ūdeni uguns dzēšanai. Sko-
las sētā bija arī vāciski sauktā 
Turnhalle, tā vēlāk kļuva par mūsu 
vingrotavu un Eslingenas latviešu 
teātŗa zāli. Pašos pirmajos laikos 
tur mums – “Dieva putniņiem” 
(DP) rādīja filmas, paši nesām 
krēslus no mājām. Skolas sētā pie 
“Turnhalles” arī izsniedza ēdienu, 
stāvējām gaŗās rindās ar saviem 
traukiem,  gaidot, ka no lielajiem 
armijas traukiem ielies karstu 
viru.

Latvieši ilgi nekavējās, lai uz -
sāktu savu bērnu izglītošanu, jau 
tajā pašā rudenī savas durvis vēra 
pamatskola un vidusskola. Daļa 
vidusskolas bija pāri upei Burg-
šūlē.

Pirmajā skolas dienā skolotāja 
Vanaga man noprasīja, vai māku 
lasīt, teicu, ka ne, jo latviski vēl ne -
lasīju. Mani atstāja pirmajā klasē, 
bet māsu pārcēla trešajā, viņa jau 
lasīja kopš četru gadu vecuma. 
Arī manu brāli, kuŗš ir par mani 
gadu jaunāks, atstāja pirmajā kla-
sē. Drīz pēc tam par mūsu klas es 
audzinātāju kļuva Dušeles kun-
dze. Liekas, ka pirmajā klasē bija 
visvairāk skolēnu, mani iedalīja 
D klasē, bez tās bija vēl A, B, C un 
E klase. Mācījāmies ticības mācī-
bu, latviešu valodu, matēmatiku, 
zīmēšanu, dziedāšanu (skolotājs – 
Vasuļa kungs), fizisko audzinā ša-
nu (Bernsona kungs). Fiziskā au -
dzināšana vismīļāk palikusi at  mi-
ņā, jo Bernsona kungs spēlēja kla-
vieres. Mēs, pēc auguma sastā ju-
š ies, soļojām pa zāli un vēlāk mā -
cī  jāmies tautasdejas. Mans tā laika 
klasesbiedrs un dejas partneris 
tagad dzīvo Konektikutā. 

Skolasdiena sākās ar rīta lūgša-
nu lielajā zālē, uz to gājām pa pā     r-
iem no savām klasēm. Nodzie dā-
jām korāli, un mācītājs teica lūg-
šanu, tad atkal izklīdām pa klasēm. 
Mana klase bija pašos bēniņos, uz 
leju kāpjot bieži pie skolotāju ista-
bas durvīm otrā stāvā redzēju 
zēnus ar seju pret sienu, tie “izpir-

Eslingenas latviešu 
pamatskolā iesētā
 latviskuma sēkla

ZINTA MEKŠS KŪLĪTIS

ka savus grēkus”. Jāsaka, ka man 
bija liela bijība, pat bailes, no sko-
las direktora Jāņa Vintera un viņa 
vietnieka Azača kunga. Vintera 
kunga asais skatien lika mums 
rimties. 

1946. gada maijā mani pārcēla 
uz otro klasi, arī tajā gadā klases 
audzinātāja bija Dušeles kundze. 
Vēl tie paši iepriekšējā gada mā -
cību priekšmeti, bet man mācībās 
jau gāja labāk. 

Trešās klases audzinātājs bija 
Emīls Mazutis, stalts vīrs, labs sko-
 lotājs, mēs viņu cienījām. Cik 
atceros, viņš mums mācīja matē-
mātiku, bet man bija grūta galva...

Nākamajā gadā klases audzi-
nātāja bija Marta Remess, viņa bija 
vienīgā, kas varēja man iz  skaidrot 
matēmatikas noslēpu mus, to 
pierāda mana tā gada lie cības 
atzīme. 4. klasē iesākām mā  cīties 
dabaszinības. Zīmēšanā vien mēr 
dabūju 5, tas ir interesanti, jo 
vēlākajos gados kolledžā izvēlējos 
šo priekšmetu maģistres gradam.

Jau 3. klasē mācījāmies angļu  
un vācu valodu. Vācu valodā biju 
stipra, un arī nometnes gados man 
bija vācu draudzenes, ar ko 
sarunāties. 5. klasē klāt nāca Lat-
v ijas vēsture, Latvijas ģeografija, 
klases audzinātāja bija Vera Briš-
ka. Ap to laiku daudzi bērni ar 
vecākiem bija izceļojuši uz Ame-
riku, Kanadu un Austrāliju. Nebi-
ja vairs 5. klases,  kā sākumā, bet 
mūs apvienoja.

Nevaru nepieminēt, ka skolā 
dar bojās koris Kalnāja un Jāņa 
Aust ruma vadībā, tautasdejas mā -
   cīja manas mātes skolotāja no       
2. ģim nazijas Rīgā Priedītes jaun-
kundze. Notika deju vakari, Ziem-
  svētku eglītes, skolēnu teātŗa iz -
rādes. 

Pēdējais direktors Eslingenas 
pamatskolā bija mans tēvs Jēkabs 
Mekšs. Ap to laiku Eslingenas lat-
viešu nometne bija sarukusi, drīz 
pēc tam pēdējie nometnes iedzī-
votāji bija izvietoti jaunremon-
tētajās blokmājās. Skolu slēdza,  
un mēs iesākām skolas gaitas vācu 
ģimnazijā (1950. g.). Nepaguvu 
pa  beigt latviešu pamatskolu, bet 
ar vislielāko cieņu un pateicību  
pieminu šo skolu, tās audzinātā-
jus, kas mums deva latvisko izglī-
tību un dzimtenes mīlestību, mī -
lestību uz latviešu dziesmām, de -
j ām un kultūru. Tur sētā sēkla 
dau dziem no mums pavēra durvis 
plašajā pasaulē un piesaistīja mūs  
latviešu saimē, vienalga kuŗā 
pasaules malā. Eslingenā nodibi-
nātās draudzības vēl pēc 50 ga -
diem mūs saista ikvienā Amerikas 
malā. Satiekot bijušos skolasbied-
rus, liekas, ka satieku brāļus vai 
māsas. Tagad jau paši esam sirm-
galvji, bet ar lielāko prieku atcera-
mies Eslingenas laikus, atgrieža-
mies vīna kalnu apņemtajā  pilsētā 
pie Nekāras. Tur mūs vairs nesa-
gaida ar nepatiku, kā tas bija “dī -
pīšu’ laikos, bet uzņem kā vecus 
draugus.           
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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Krustvārdu mīklas (Nr. 11)
atrisinā jums 

Līmeniski 1. Veseris. 6. Vaivari. 
10. Adele. 11. Rīkstes. 12. Krietni. 
13. Itaka. 14. Avene. 15. Tartu. 
16. Akts. 19. Vasalis. 23. Osis. 25. 
Patronas. 26. “Sieviete”. 27. Defo. 
29. Saskare. 33. Skat! 38. Kaila. 
39. Ekers. 40. Rotas. 41. Oratori. 
42. Retorte. 43. Kurts. 44. Avēnija. 
45. Ieskati.   

Stateniski1. Versija. 2. Sakraut. 
3. Rātnas. 4. Saskaņa. 5. Vendeta. 
6. Vekseļi. 7. “Idiots”. 8. Asteres. 
9. Isikuls. 17. Klade. 18. Sorgo. 
19. Vents. 20. Sesks. 21. Lāsma. 
22. Stepe. 23. Odins. 24. Istra. 27. 
Diksona. 28. Frikasē. 30. Ame-
rika. 31. Krekers. 32. Resursi. 34. 
Katorga. 35. Testeri. 36. Saloni. 
37. Grotas. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 11. martā notika 
lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu un jauniešu žūrija” 
svētki, kur piedalījās grāmatu autori, izdevēji, tulkotāji, kā arī žūrijas 
eksperti un bibliotēku pārstāvji. Kopumā programmā piedalījās ap -
tuveni 20 000 lasītāko bērnu grāmatu jaunie eksperti no 712 Latvi jas 
bibliotēkām.

Daugavpilī viesojās sadraudzības pilsētas Panevēžas Lietuvā 
delegācija tās mēra Rīta Mīkola Račkauska vadībā. Pilsētā aktīvi dar-
 bojas lietuviešu biedrība “Rasa”. Vairāki desmiti Daugavpils uz -
ņēmumu piegādā Lietuvai savu produkciju: metāla konstrukcijas, 
komplektējošās daļas, plastikāta logus un durvis, izstrādājumus no 
mākslīgās ādas. Lokomotīvju remonta rūpnīca veic ritošā sastāva 
remontu. Lietuvas kompanijai Panevežio Keliai pieder ceļu būves 
uzņēmums “Latgales Ceļdaris”.

Rēzeknes Technoloģiju akadēmija (RTA) noslēgusi sadarbības 
līgumus ar divām Kazachstānas universitātēm: Al-Farabi Kazahijas 
Nacionālo universitāti un T. Žurgenova Kazahijas Nacionālo mākslas 
akadēmiju. Pirmā ir viena no vadošajām Kazahstānas universitātēm ‒ 
14 fakultātēs ir vairāk nekā 18 000 studējošo. Abpusējā sadarbība ir 
orientēta uz jaunu stažēšanās programmu sagatavošanu, vasaras 
skolu organizēšanu un iesaistīšanos kopīgos starptautiskos projektos 
un pētījumos.

Aprīlī sāks restaurēt Lielplatones muižas kungu nama podiņu 
krāsni (uzmūrēta 1845. gadā), jo Valsts Kultūrkapitāla fonda kul tū r as 
mantojuma nozares rīkotajā konkursā iegūts financējums 4 000 eiro. 
Tā atrodas kādreizējā barona guļamistabā un veidota no balti gla-
zētiem, gludiem podiņiem ar figurālu cokollīsti, frīzi un dzegu. Liel-
platones muižas pils ir Valsts nozīmes architektūras piemineklis.

Lielākais Latvijas graudu pārstrādātājs “Dobeles dzirnavnieks” 
uzsācis bioloģiskās lopbarības liellopiem, cūkām un putniem ražo-
šanu. Tā ir augstāku pievienoto vērtību kā konvencionālā lopbarība, 
tāpēc varētu kļūt par eksporta produktu. Latvija ir starp piecām       ES 
ar visvairāk bioloģiski sertificētām platībām – pavisam ir aptuveni 
3 500 bioloģisko lauku saimniecību.

Kandavas lauksaimniecības technikuma Saulaines struktūr vie-
nības seši topošie viesmīlības un ēdināšanas speciālisti devušies    gūt 
praktisko darba pieredzi Spānijā. Tas bijis iespējams ar ES program-
mas Erasmus+ financiāli atbalstīto projektu “Kandavas lauk-
saimniecības technikuma izglītojamo prakse Eiropā”. Paredzēts arī 
apgūt angļu valodu un izzināt Spānijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Latvijas pārtikas un veterinārais (PVD) dienests atsācis maksāt 
(50 eiro) medniekiem par katru nomedīto sieviešu kārtas mežacū-
ku. Lai mazinātu Afrikas cūku mēra (ĀCM) apdraudējumu zem-
nieku audzētajiem rukšiem. Šim mērķim paredzēti 875 000 eiro, ko 
segs no ĀCM apkarošanas programmas, ko līdzfinancē ES. Latvijā 
mēra dēļ jau nācies likvidēt 13 544 mājas cūkas.

Smiltenes novada Launkalnes pagastā pēc rekonstrukcijas atklāta 
modernizētā “Latvijas nafta” degvielas uzpildes stacija (DUS), kas 
atrodas blakus Vidzemes šosejai. Tagad būs iespēja arī paēst kafej-
nīcā siltu ēdienu, veikalā nopirkt ikdienā nepieciešamos pārtikas 
produktus, saimniecības preces, izmantot labierīcības un WiFi (bez-
vadu internetu). DUS „Latvijas nafta” pieder Latvijas uzņēmumam 
SIA EAST-WEST TRANSIT, kuŗam ir pavisam 46 degvielas uzpildes 
stacijas ar 325 darbiniekiem. 

Latvijas zemledus makšķerniekiem no 16. marta Igaunijas 
policijas un robežsardzes Rietumu pārvalde aizliedz turpmāk doties 
uz ledus Pērnavas līcī Igaunijā, jo tas ir sācis kust un apstākļi ir kļu-
vuši bīstami dzīvībai. Policija patrulē, lai pārliecinātos par aizlieguma 
ievērošanu. Makšķerēšana vēl atļauta uz Peipusa ezera. 

Daugavpilī ir sešas rūpnieciskās zonas. Lai nezaudētu celtniecībai 
labvēlīgos laika apstākļus, uzsākti ceļu un apgaismojuma rekonstruk-
cija, kanalizācijas tīklu nomaiņa Čerepovas rūpnieciskajā zonā, kur 
atrodas 25 uzņēmumi ar 1 500 strādājošajiem. Šeit tiek ražotas metā-
la konstrukcijas, dzelzsbetona izstrādājumi un cita produkcija. Lab-
iekārtošanas darbi tiks veikti pavisam četrās rūpnieciskās zonās. 

Liepājas koncertzālē Lielais dzintars līdz 31. martam norit 25. 
Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls. 24. martā Liepājas 
Simfoniskais orķestris muzicēs kopā ar trīs starptautiskām mūzikas 
zvaigznēm – ukraiņu altistu un diriģentu Maksimu Risanovu, krievu 
vijolnieku Sergeju Dogadinu un lietuviešu čellistu, kā arī diriģentu 
Dāvidu Geringu. 31. martā festivālu pabeigs ar Latvijas Nacionālā 
simfoniskā orķestra un krievu pianista Dmitrija Masļejeva koncertu.

Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” 31. 
martā laipni aicina uz 100 gadu jubilejai veltīto absolventu sali-
dojumu. Visas dienas gaŗumā interesenti varēs apmeklēt atvērto dur-
vju dienas sarīkojumus Saules skolā, bet plkst. 11 Marka Rotko 
Mākslas centrā būs akadēmiskie lasījumi “SAULES SKOLA Dau-
gavpilī, Latgalē, Latvijā”. Pēcpusdienā Daugavpils novada Kultūras 
centrā notiks jubilejai veltīts svinīgs sarīkojums. 

Jelgavas pilsētas kultūras namā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā 
1. un 2. aprīlī risināsiesStarptautiskais pūtēju orķestŗu kon kurss 
Baltic Open un IX Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kur kā veltī jums 
izcilā latviešu pūtēju orķestru diriģenta, komponista un pedagoga 90 
gadu jubilejai būs iekļauti Gunāra Ordelovska skaņ darbi. Konkursā 
piedalīsies 46 pūtēju orķestri, arī no Igaunijas un Lietuvas, kopā aptu-
veni 1 700 mūziķu četrās grūtības pakāpes gru pās.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 1. Cēlgāze. 6. Ho  lan-
diešu jūrasbraucējs (1603  – 
1659). 10. No stieplēm vīta virve. 
11. Atcere. 12. Ziņojums augstākai 
instancei. 13. Dokumentu ko -
pums juridiskā lietā. 14. Latviešu 
rakstnieks (1877 – 1970). 15. 
Austriešu rakstnieks (1883 – 
1924). 16. Kā viena, tā otra no 
divām iespējamām. 19. Zobu sli-
mība. 23. Asteru dzimtas ne  zāle. 
25. Aizsargsēta, aizsargmargas. 
26. Īss teiciens, domu grauds. 27. 

Sieviešu tērps Indijā. 29. Kazrags. 
33. Vīrieša vārds (jūlijā). 38. 
Diplomātiskie darbinieki. 39. 
Aparāti jūras dziļuma noteikša-
nai. 40. Stiprs alkoholisks dzē - 
 r iens, gatavots no rīsiem vai palmu 
sulas. 41. Iegansti. 42. Nemākulis. 
43. Divdīgļlapju klases lakstaugs. 
44. Sadauzīta. 45. Apdzīvota vieta 
Madonas novadā.  

Stateniski. 1. Apdzīvota vieta 
Viļakas novadā. 2. Sofokla tra ģē-
dija. 3. Minerāls, ahāta paveids.  

4. Skulptūra. 5. Rūda, no kuŗas 
iegūst alumīniju. 6. Platformas 
veida celtnes piebūves. 7. Saīgt.   
8. Greznas sprādzes, aizdares. 9. 
Kontakts. 17. Dzelzceļa stacija 
Rīgā. 18. Zodiaka zvaigznājs. 19. 
Viegls audums ar nelīdzenu virs-
pusi. 20. Sievietes vārds (jūnijā). 
21. Jupitera pavadonis. 22. Ar 
dūm iem un kvēpiem sajaukta 
bieza migla. 23. Gleznu galerija 
Florencē. 24. Īrēt. 27. Vāveru 
dzimtas dzīvnieks. 28. Reizēm. 
30. Valsts galvaspilsēta Eiropā. 
31. Apdzīvota vieta Raunas no -
vadā. 32. Kukaiņēdāji augi. 34. 
ASV un Kanadas robežupe. 35. 
Savstarpēja atbilstība. 36. Mūžzaļš 
sīkkrūms. 37. Vēlīgi, atsaucīgi. 

Ārzemēs dzīvojoši vēlētāji va -
rēs 25.03. – 16.05. pieteikties bal -
sot pašvaldībā, kur tiem ir ne  kus-
 tams īpašums (ja īpašumi ir vai -
rākās pašvaldībās, tad vienā no tām).

Piesakoties jānorāda vēlēšanu 
iecirknis, kuŗā vēlētājs iecerējis 
balsot. Pieteikties varēs divējādi:

1. Izmantojot PMLP iecirkņa 
maiņas e-pakalpojumu (https://
epak2.pmlp.gov.lv), kas būs pie -
ejams PMLP mājaslapā un uz ku  -
ŗu būs saite arī CVK mājaslapā. 

E-pakalpojuma izmantošanai 
nepieciešama Latvijas internet-
banka vai e-paraksts.

Kas jāzina par pašvaldību 
vēlēšanām Latvijā?KĀRLIS KAMRADZIS, 

LR CVK priekšsēža vietnieks

2. Klātienē jebkuras Latvijas 
paš valdības dzīvesvietas dekla rē-
ša nas vietā – jāņem līdzi: a) pase 
vai personas apliecība; b) īpašum-
tiesības apliecinošs dokuments 
(zemesgrāmatu apliecība vai ze -
mesgrāmatu nodaļas izziņa par 
nekustamā īpašuma piederību ).

Piesakoties klātienē, varēs pie-
teikties balsošanai arī pašvaldībā, 
kur ir laulātā nekustamais īpa-
šums, ja tas atbilst diviem nosacī-
jumiem:

1. Īpašums iegūts laulības laikā.
2. Tas nav viena laulātā atse-

višķa manta (īpašumtiesības ap -

lie cinošā dokumentā nav ierak-
sta, ka īpašums būtu viena laulātā 
atsevišķa manta).

Piesakoties balsot pēc laulātā 
īpašuma, dzīvesvietas deklarē-
šanas vietā,  būs jāuzrāda arī 
laulības apliecība.

Nobalsot varēs izraudzītajā 
vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā 
sestdien, 3. jūnijā, vai iepriekšējā 
balsošanā trīs dienas iepriekš 
(31.05. – 02.06).

CVK labprāt iesaistītos sarī ko-
jumos stiprināt diasporas pilso-
n isko aktīvitāti un labprāt uz  -
zi nātu sīkāk par šādām iespē jām. 

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 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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Martins un Tomass Dukuri un viņu sīvākais pretiknieks Juns 
Sunbins uz goda pjedestāla

(Turpinājums 20. lpp.)

PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS
Apaļas un ovālas krelles, 
lielus kulonus un brošas 

no necaurspīdīga
dzintara.

Tālr.: 813-418-9525 / Anna
E-pasts:

janisflorida@gmail.com

S P O R T S

Tālr: 973-746-3075

 Smaidu izraisīja “Jautrais 
pāris”, kuŗā lielie jumieši sev par 
partneŗiem bija izraudzījuši pa -
šus sīkākos pirmziemniekus, 
radot iespaidu, it kā draudzīgi 
milži kustētos dejas ritmā kopā 

Pankūku cepšanā bija pieda-
lījušās daudzas talcinieces, bet 
galvenā iedvesmotāja, liekas, 
bija ilggadīgā Dāmu komitejas 
priekšniece Baiba Kļaviņa, kas 
nesen avansējās, kļūdama par 

PANKŪKU 
SVĒTDIENA 

JONKEROS
VILNIS BAUMANIS

Dejo "Mazais Jumis"

ar sprīdīšiem, cenzdamies tos 
nesabradāt. Gan lielie, gan ma -
zie dejotāji savos košajos tautas 
tērpos ar šo uzstāšanos pelnīja 
naudiņu Baltimoras Dziesmu 
un deju svētkiem: Dāmu ko -
miteja paziņoja, ka viss Pan-
kūku brokastu ienākums tikšot 
ziedots Ņujorkas dejotāju mal-
tītēm mēģinājumu laikā Balti-
morā. Jāpiezīmē, ka “Jumi” vada 
Vija Garvija (Garvey), bet “Mazo 
Jumi” – Ieva Vītola. Programmai 
turpinoties, skanēja arī vairā-
kas Jonkeru latviešu skolas 
audzēkņu dziedātas dziesmas. 
Paši mazākie dziesmā jautāja: 
”Kas lido vasariņā?” un atbil-
dēdami minēja gan putniņus, 
gan mākoņus, gan lidmašīnas. 
Lielākie dūšīgi nodziedāja 
dzies mu par sauli, kas ģērbjas 
sudrabota, gaidot savus pre-
ciniekus. 

Tikmēr  viens otrs apmeklē-
tājs jau bija aizdomājies līdz 
pankūkām. Jonkeru baznīcā rī -
kotās Pankūku brokastis ir sens 
pasākums, par ko liecina rakst-
nieka un skolotāja Nikolaja 
Kalniņa 1989. gadā sacerēta 
kupleja, kuŗā viņš ataino pan-
kūku cepšanu. Dāmas sagatavo 
mīklu, lej uz pannām un cep. 

“Drīz vien abas puses brūnas,
Mīkstas, smaržīgas kā šūnas.
Formās apaļās un skaistās 
Pankokas kā saulē laistās!
Garšo visiem brīnumlabi,
Ēst tās var ar roki abi!”
Kupleju, kuŗai vēl ir daudz 

rindu, pankūku tīkotāji kopīgi 
nodziedāja Silvijas Padegas-
Gren dzes vijoles pavadījumā, 
ar piedziedājumu: “Hei lailī, 
lailī, lailī”. Tikai tad izsalkušie 
brokastotāji varēja stāties rindā 
pēc pankūkām. Bija vērts gaidīt! 
No sildītiem traukiem viņus 
“uzrunāja” pankūkas ar dažā-
diem pildījumiem: vistas un teļa 
gaļas, biezpiena un ābolu. Varēja 
nobaudīt arī saldo kartupeļu 
pankūkas un šokolādes pan-
kūkas, kā arī “Sudraba dolāru” 
pankūciņas ar attiecīgām ogu 
mērcēm vai pat marinētu siļķi. 

visas Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes priekšnieci. Sarīko-
juma gaitā ietilpa arī loterija, 
kuŗā viens no laimestiem bija 
bērna lieluma krekliņš ar visu 
latviešu varoņa Kristapa Por-
ziņģa vārdu. Gan loterija, gan 
arī dāmu brīvprātīgais darbs 
vairoja sarīkojuma ienākumus, 
par ko šovasar Baltimorā prie-
cāsies Ņujorkas lielie un mazie 
dejotāji.

Uz Baltimoru raugās arī Ņu -
jorkas latviešu koris, kuŗa dzie-
doņi, iebaudījuši pankūkas, pul-
cējās augšstāva zālē uz kārtējo 
mēģinājumu. Tas sākās ar pa -
matīgu iesildīšanos, dziedātā-
jiem stāvot kājās un brīžam iz -
plešot rokas, ar gaŗu elpu at  ska-
ņojot patskaņu virknējumus vai 
priecīgus staccato lēcienus. Kā 
stāsta diriģente Laura Padega-
Zamura, koŗī esot ap 50 dalīb-
nieku, to vidū gan bērni, gan 
pensionāri. Laura pārņēma koŗa 
vadību pirms kāda gada no 
ilggadējā mākslinieciskā vadī-
tāja Andreja Jansona, kas tagad 
pārcēlies uz Detroitu. Vai viņa 
ieviesusi kādas pārmaiņas? Nē, 
pāreja bijusi pavisam gluda, jo 
Laura pati Jansona korī dzie-
dājusi jau savus 15 gadus, 
daudz kārt stājoties arī pie diri-
ģenta pults. Patlaban koris gata-
vojas ikgadējam pavasaŗa kon-
certam Katskiļu nometnē un 
līdztekus arī Baltimoras Dzies-
mu svētkiem. 

Tāda bija pankūku svētdiena 
Jonkeros. Sarīkojums izdevās, 
jo tas saveda kopā vairākus 
Ņujorkas aktīvo latviešu grupē-
jumus: draudzes locekļus, kori, 
un Jonkeru latviešu skolas saimi 
– kuŗas ievērojamu daļu tagad 
veido “jaunās emigrācijas” tau-
tieši no Latvijas. Arī abas pār-
zines Liene Vidze un Kristīne 
Vega ir dzimušas un augušas 
Latvijā. Bērni un jaunieši ar 
savu kustēšanos deva sarīko-
jumam ģimenisku noskaņu. Ja 
kādam vēl dvēselē bija palicis 
kāds tukšums, to piepildīja 
dāmu ceptās pankūkas.

Jaunajā olimpiskajā Phjon čha-
nas trasē notika Pasaules kausa 
izcīņas sezonas pēdējais posms 
bobslejā un skeletonā. Pieckār-
tējais pasaules čempions skele-
tonā Martins Dukurs ir līderis 
kopvērtējumā, taču viņš apsteidza 
korejieti Junu Sunbinu tikai par 
24 punktiem, tāpēc daudz ko 
varēja izšķirt šīs sacensības.

Prognozes par sīkstu cīņu at  -
taisnojās pilnīgi. Pasaules labākie 

Martins Dukurs astoto reizi izcīna Pasaules kausu 

skeletonisti un bobslejisti sacen-
sību vietā bija trīs nedēļas, daļēji 
apguva trases viltības, taču šajā 
ziņā tomēr priekšrocība bija ko -
rejietim. Juns Sunbins pat nepie-
dalījās pasaules meistarsacīkstēs, 
lai labāk apgūtu olimpisko trasi. 
Treniņos korejietis spēlēja pa -
slēpes un vairākos braucienos 
neizgāja uz starta.

Martins Dukurs un Tomass 
Dukurs olimpiskajā trasē aizva-

dīja izcilas sacensības, Pasaules 
kausa izcīņas sezonu beidzot ar 
uzvaru, trases rekordu un trešo 
vietu. Pēc pirmā brauciena līderis 
ar jaunu starta un trases rekordu 
bija mājinieks Sunbins Juns, 
Martins Dukurs, startējot ar jau -
nām kamanām, bija otrais, atpa-
liekot no korejieša 0,18 sekundes, 
bet Tomass Dukurs pirmajā brau-
cienā sasniedza sesto labāko re -
zultātu. Otrajā braucienā vis pirms 
Tomass Dukurs uzrādīja lielisku 
sniegumu, sasniedzot lielāko mak-
simālo ātrumu no visiem posma 
dalībniekiem – 128 km/h, kas 
viņam ļāva pakāpties līdz pat 
goda pjedestala pozicijai. Arī 
konkurentu kļūdas nāca par labu 
Tomasa izredzēm beigt sezonu 
uz ļoti pozitīvas nots – Korejas 
posmā izcīnīta trešā vieta.
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(Turpināts 19. lpp.)

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

SARĪKOJUMI
ČIKĀGA (IL)
Svētdienās – Piektvakari – 

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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Stewart Auditorium (20th 

and the Pkwy, Philadelphia, 
Pennsylvania 19103).

26.martā 19:00 filma ’’Akmeņi 
manās kabatās’’. Stāsts par ģi -
menes noslēpumiem, mīlestību 
un laulību. Šis aizkustinošais un 
uz patiesiem notikumiem bal-
stītais darbs ir par piecām Sig-
nes Baumanes dzimtas sievie-
tēm, Signi pašu ieskaitot, un 
viņu cīņu ar depresiju. Pēc fil-
mas tikšanās ar mākslinieci.

Šis pasākums ir daļa no ani-
mācijas filmu festivāla ’’2017 
MooreWomenArtists: Women in 
Animation Film Festival’’, ko or -
ganizē mākslas kolledža ’’Moore 
College of Art & Design’’. Fes-
tivāls ilgs 4 dienas un tiks de -
monstrētas animācijas īsfilmas, 
ko radījušas sievietes. Visi tiek 
aicināti pierakstīties uz bez-
maksas biļeti caur Evenbrite, lai 
nodrošinātu ieeju un vietu fil-
mas seansā: https://www.even-
brite.com/e/rocks-in-my-pock-
ets-tickets-31354455019. Vairāk 
informāc. no Lara Krēsliņa: 
Ikreslins@gmail.com, vai vietnē: 
https://www.facebook.com/
events/263619644080756/. 

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 svinēšana 
pie kafijas galda.

ŅUJORKA (NY)
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 iz -
loze. Laipni ielūdz Salas Dāmu 
komiteja!

ANO galvenā mītne (United 
Nations, New York- apmeklētāju 
ieeja 46th 1st Ave, New York 
10017). 

11.aprīlī 18:15-19:30 Starp-
tautiskais Sieviešu forums (Wo -
men’s International Forum) sa -
darbībā ar Latvijas pastāvīgo 
pārstāvniecību ANO aicina uz 
Vairas Vīķes-Freibergas lek-
ciju ’’Trīs posmi sievietes pro -
fesionālajā dzīvē: profesore un 
pasniedzēja, Latvijas prezi-
dente, sabiedriskā aktīviste’’. 
Caurlaides saņemšanai nosūtiet 
savu vārdu, uzvārdu un tālruņa 
numuru uz: womeninterna tio-
nalforum@gmail.com vai pie   -
zvaniet: 1-212-963-3112 līdz 
5.aprīlim. Stingro caurlaižu no -
teikumu dēļ, līdz 5.aprīlim arī 
paziņojiet, ja atsaucat savu da -
lību. Caurlaides varēs saņemt 
pie ANO apmeklētāju ieejas, 

pusstundu pirms pasākuma.
ŅUDŽERSIJA (NJ)
Priedainē 25.martā 13:00 

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

15:00 Ņudžersijas Latviešu 
Biedrības pilnsapulce. 

SAGINAVA (MI)
Apple Mountain (4519 N River 

Rd, Freeland MI 48623)
22.aprīlī Saginavas Latviešu 

kluba gadskārtējais pavasaŗa sa -
rīkojums. Sākums ar kok  teiļa 
stundu 17:00, sekos pilna bufete 
18:30. Pieteikties līdz 13.aprī-
lim pie S.Spūles (P.O.Box 6111, 
Saginaw Mi 48608, tālr: 989-
233-4234) vai pie R.Martin-
sons (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.

26.martā 16:00 vēstnieka, pa -
s tāvīgā Latvijas pārstāvja ANO 
Ņujorkā Jāņa Mažeika lekcija 
’’Latvijas un Austrum eiropas 
drošība’’. Pēc lekcijas sadrau-
dzības stunda pie vieg lām uz -
kodām un glāzes vīna, ar sa -
dziedāšanos latvisku Liel dienu 
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 Ri -
tuma. Pēc koncerta varēsim 
baudīt Mārītes Rubīns auk -
stajā galdā piedāvātos ēdienus, 
iedzert kafiju vai pašu līdzi nes-
tos 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 ceturtdi-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: bosto-
nastrimdasdraudze@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. Gun -
dega Puidza, 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 svēt die-
nās 10:00. 26.martā Dievk. 
Nodarbības bērniem. 9.aprīlī 
Pūpolu svētd. Dievk. Nodar-
bības 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 Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00.  26.martā 
Dievk. ar dievg. Prāv. Daira 
Cilne. 16.aprīlī 9:00 laju vadīts 
Kristuss augšāmcelšanās Dievk. 
23.aprīlī Dievk. ar dievg. Māc. 
Mārtiņš Rubenis.

• 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. 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, Ka  la-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc Dievk. kafijas galds. 
26.martā 10:00 Dievk. 2.aprīlī 
10:00 Dievk. ar dievg.angļu un 
latviešu valodās. Pankūku bro-
kastis. 7.aprīlī 11:00 lūgšanas 
grupa ’’Aka’’ bazn.lejas telpās. 
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. 
Lieldienu brokastis (groziņi). 
19.aprīlī 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 draudzes koŗa kon-
certs. 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.svētdienā 
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. 

• 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). 
26.martā Dievk. ar Sv. vak. 
Sadraudzība un virtuves atjau-
nošanas atbalsta pusdienas. 
28.martā 19:00 vakara Bībeles 
stunda dr.bibliotēkas 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.mar-
tā Dievk. Pilnsapulce. 14.aprīlī 
15:00 Lielās piektd. Dievk. Māc. 
Zvirgzds. 16.aprīlī 8:00 (AM) 
Lieldienu rīta Dievk. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00 Centrā – 13.ap -
rīlī.

• 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: latvianlutheran -
church@gmail.com    

• 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).

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).Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Tagg-
art. 26.martā  Ciešanu laika 
Dievk. 16.aprīlī Kristus aug-
šāmcelšanās svētku dievk. 
29.aprīlī 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. Drau-
dzes sapulce. 22.aprīlī Liel die -
nu 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  26.martā Gavēņa 
4.svētd. laju vadīts Dievk. 1.ap -
rīlī 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.   
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D I E V K A L P O J U M I
Sērās pieminam mūžībā aizgājušās Zintas:

Fil! VELTA BĒRZIŅŠ, dib!
dzim. VIDĒJAIS

Dzimusi 1924. gada 24. novembrī,
mirusi 2017. gada 28. februārī Mineapolē, ASV

Fil! INESE RĀCENIS, 31 coe.
dzim. BUNDE

Dzimusi 1957. gada 13. oktobrī,
mirusi 2017. gada 28. februārī Bostonā, ASV

Mīļā māmiņa

RITA BIRKENS,
dzim. GULBIS

Dzimusi skaistajā Jelgavā 1927. gada 18. jūlijā,
mūžībā aizgājusi skumjajā Čikāgā 2017. gada 14. martā

Līdzjutība
Tais tālajās pļavās, kur atmiņas zied,

Tur vienmēr jūs mani satiksiet...

Esam kopā ar savu draugu, autoru, labvēli Armandu Birkenu, 
māmiņu Mūžībā pavadot.

Laika redakcija

Mūžībā aizgājusi mana mīļā māte un vecāmāte

VERA BIRNBAUMA,
dzim. LĀCIS

Dzimusi 1918. gada 14. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2017. gada 9. martā Linkolnā, Nebraskā, USA

Mīļā piemiņā 
KORP! ZINTA

Viņu mīlestībā vienmēr pieminēs
DĒLS ARMANDS; HARALDS BIRKENS AR ĢIMENI MONTREALĀ, KANADĀ

UN RADI LATVIJĀ

Viņu mīlestībā piemin
MEITA INĀRA UN MAZDĒLS LŪKS ČIKĀGĀ

Ai, lūdzama vēja māte,
Neklabini nama durvis;
Mana balta māmulīte
Saldu miegu iemiguse.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308).  

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek Biedrības na -
mā 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. 

26.martā Bībeles stunda. 2.
aprīlī Dievk. Biedrības namā.  
5.aprīlī 11:00 dr.valdes sēde 
Biedrības namā. 9.aprīlī Bībe-
les stunda. 14.aprīlī 16:00 Lie-
lās 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.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@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 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@veri-
zon.net, Info: www.dcdraudze.
org Mācītāja prāv. Anita Vārs-
berga 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 numu-
ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.

Ja draudzības puķe zied ilgi, 
Ir skumji, kad salna to skaŗ... 

Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2016. gadā:

ILMĀRS ERKMANIS (goda biedrs)

FLORA GRIGOLĀTE

RIČARDS KALUNDS (goda biedrs)

VIDVUDS MEDENIS

ARIANA POČS

Viņus mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
44.c. filistre

Dr. AINA M. AUŠKĀPA
Dzimusi 1921. gada 2. septembrī Raiskuma pagastā, Latvijā,

mirusi 2016. gada 30. decembrī Bostonā, ASV

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE
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Oskars Ķibermanis un Matīss Miknis

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

Savukārt Martins Dukurs, ku -
ŗam uzvarai Pasaules kausa iz -
cīņas kopvērtējumā būtu pieticis 
arī ar otro vietu, parādīja, ka ir 
principiāls cīnītājs un sasniedza 
labāko rezultātu ar jaunu trases 
rekordu. Sunbins Juns nespēja 
atkārtot savu izcilo pirmā brau -
ciena sniegumu un zaudēja Mar-
 tinam 0,19 sekundes, divu brau-
cienu summā piekāpjoties Mar-
tinam vienu sekundes simtdaļu.
(!)

Tādējādi Martins Dukurs šo 
sezonu beudzis izciliem rādī tā-
jiem – piekto pasaules čempiona 
titulu, astoto Pasaules kausu, 
uzvaru olimpiskajā trasē un 
Phjončhanas trases rekordu. 
Mar  tins Dukurs Pasaules kausa 
izcīņas kopvērtējumā triumfējis 
katru reizi kopš 2010. gada un ir 
pārliecinošs rekordists. Piecas rei -
zes Pasaules kausu ieguvis aus-
trietis Kristians Auers, bet ne -
viens cits to nav ieguvis vairāk 
par divām reizēm.

Tomass Dukurs pēc pirmā 
brauciena bija sestajā pozicijā, 
otrajā sasniedza ceturto labāko 
rezultātu un summā pakāpās uz 
trešo poziciju, jo daudzi augstāk 
esošie sportisti pieļāva kļūdas. 
Pēc pirmā brauciena Tomass 
Dukurs no trešajā braucienā 
esošā pasaules junioru čempiona 
krieva Ņikitas Tregubova atpa-
lika 0,17 sekundēm. Uzvarētā-
jam vecākais no brāļiem summā 
piekāpās 0,65 sekundēm. Olim-
piskais čempions Aleksandrs Tret-
jakovs pēc pirmā brauciena bija 
tikai desmitais, bet otrajā sasnie-
dza trešo rezultātu un summā 
pacēlās uz ceturto vietu, tikai par 
simtdaļu piekāpjoties Tomasam 
Dukuram.

***
Latvijas skeletoniste Lelde Prie-

dulēna pēdējā Pasaules kausa 
izcīņas posmā Phjončhanas trasē, 
divu braucienu summā ierin-
dojas 14. pozicijā un sezonas 
kopvērtējumā ieguva septīto vie tu, 
kas ir viņas karjēras augstākais 
rezultāts PK sezonas vērtējumā.

Lelde Priedulēna

Andrejs Rastorgujevs

Līdz šim PK izcīņas kop vēr-
tējuma TOP 10 Priedulēna ne -
bija iekļuvusi, pērn viņa palika 13., 
bet pirms tam – trešajā desmitā.

Ilgi gaidītais 
piepildījies ar 

sudrabu
Mūsu labākajam biatlonistam 

Andrejam Rastorgujevam se  zo-
nā gāja kā pa viļņiem – Pasaules 
kausa izcīņas posmos tika izcī-
nītas sestā, septītā, desmitā vieta, 
gan arī gadījās kritieni uz leju. 
Pietuvošanās pirmajam trijnie-
kam liecināja, ka Andrejs taču 
reiz varētu kāpt arī uz goda 
pjedestāla.   

Līdzjutēju cerības piepildījās 

PK izcīņas pēdējā posmā Hol-
menkollenā, Norvēģijā. Pēc vien  -
padsmit gadu pārtraukuma Lat-
vijas biatlonists atkal ieguva me -
daļu. To Andrejs paveica masu 
starta sacensībās 15 km distancē 
sīvā sacensībā ar pēdējo gadu 
pasaules labāko biatlonistu fran-
cūzi Martēnu Furkādu. Neilgu 
brīdi bija varbūtība, ka Rastor-
gujevs varētu tikt pat pie zelta 
medaļas. Pirmajā vietā finišē-
jušais francūzis Martēns Furkāds 
pirms pēdējās šaušanas saņēma 
patronas no sava treneŗa, lai gan 
noteikumi paredz, ka tam jāno-
tiek ar tiesnešu starpniecību. Jau  -
tāts, vai būtu gribējis gūt šādu 
uzvaru, Rastorgujevs atbildēja 
noraidoši: „Nē. Es mīlu godīgu 
cīņu trasē, kad pēdējā aplī katrs 
var parādīt to, uz ko ir spējīgs.”

Pēc sacensībām Andrejs Ras-
torgujevs sacīja: „Protams, esmu 
laimīgs. Gadiem ilgi mērķis ir 
tikai viens – cīņa par godalgotām 
vietām, taču līdz šim allaž kaut 
kā pietrūka. Te slēpojuma ātrums 
bija labs, bet pievīla šaušana 
stāvus. Kad stāvus biju precīzs, 
neaizvēru mērķus guļus. Kad 
visu sašāvu, nebiju pietiekami 
ātrs. Kad abi elementi bija pie -
klājīgā līmenī, ceļā uz finišu ga -
dījās pakrist... Un tā vismaz pie -
cus gadus. Esmu ļoti priecīgs par 
izcīnīto sudrabu. Man šaušana 
šajā reizē izdevās apbrīnojama, 
kā arī slēpošana bija lieliskā 
līmenī. Gribu pateikties savai 
komandai, viss  izdevās lieliski. 
Šis ir labs veids, kā pabeigt se -
zonu, turklāt šī ir lieliska mo -
tīvācija olimpiskajai sezonai.”

Andrejs Rastorgujevs pēc 
Oļega Maļuchina un Ilmāra 
Briča kļuvis par trešo Latvijas 
biatlonistu, kuŗš kāpis uz goda 
pjedestala kādās no Pasaules 
kausa sacensībām.

Andrejam Rastorgujeva tre-
neŗa Intara Berkuļa komentārs 
par lielo notikumu Latvijas biat-
lona vēsturē: „Andrejam  pirmo 
reizi karjērā sasniegt pjedestalu 
Pasaules kausa sacensībās palī-
dzēja gudri īstenota taktika un 
simtprocentīga precīzitāte pē -
dējā šautuvē. Andrejs trasē tak-
tiski gudri brauca distancē, taču 
ļoti svarīga bija arī visu piecu 
mērķu sašaušana pēdējā uguns-
līnijā. Otru vietu var uzskatīt par 
treknu punktu, un sezonu tādēļ 
nevar nosaukt par neveiksmīgu. 
Laba. Ļoti laba,” aizvadīto se -
zonu raksturoja Berkulis. Tre  ne-
ris atzina, ka pasaules meistar-
sacīkstēs būtu gribējis labāku 
rezultātu, tomēr kopumā sezona 
ir izdevusies, ja patur prātā, ka 

vasaras sākumā Andrejam vēl 
tika veikta operācija.

Pirms masu starta biatlonisti 
cīnījās citās disciplīnās. 10 km 
sprintā Rastorgujevam bija vis-
ātrākais solis trasē, taču trīs 
kļūdas ugunslīnijā liedza pacī nī-
ties par augstu vietu un nācās 
samierināties ar 23. poziciju. Ve -
terāns Ilmārs Bricis savas kar-
jēras, visticamāk, pēdējās sacen-
sībās ieņēma 93. vietu, Daumants 
Lūsa ierindojās 97. pozicijā, 
ap steidzot desmit biatlonistus. 
12,5 km iedzīšanas sacensībās 
Andrejs izcīnīja 10. vietu.

Šīs bija sezonas pēdējās sa -
censības, kurās tika skaitīti 
punkti Nāciju kausa kopvēr tē-
jumam. Šī ieskaite bija vitāli sva-
 rīga, lai 2018. gada Phjon čha -
nas Olimpiskajās spēlēs startētu 

ar pilnu komandu, ko darīs 
kopvērtējuma 20 labākās ko -
mandas. Pēc 22 sacensībām Nā -
ciju kausa ieskaitē Latvijas vīri 
bija 21. vietā, 50 punktus zaudē-
jot Somijai. Norvēģijas posmā 
Latvijai sevišķi svarīgs bija starts 
vīriešu sprintā, kurā izšķīrās, vai 
uz Phjončhanas olimpiskajām 
spēlēm nākamziem dosies mūsu 
biatlonistu kungu kvartets vai 
viens pats Andrejs Rastorgujevs. 
Latvijas izlasei bija jāatspēlē 86 
punktu deficīts pret Nāciju kausā 
priekšā esošajiem somiem, taču 
atgūt izdevās vien 36, un ar to 
bija par maz.

Ķibermaņa 
ekipāžām – sudrabs 

un bronza
Latvijas bobsleja divnieks Os -

kars Ķibermanis/ Matīss Miknis 
2018. gada Ziemas olimpisko 
spēļu mājvietā Korejā, Phjon-
čhanā, izcīnīja otro vietu Pasau-
les kausa izcīņas sezonas bei-
dzamajā, astotajā posmā. Otra 
labākā no Latvijas ekipāžām 
Phjončhanā bija Uģis Žaļims ar 
Jāni Jansonu, kuŗiem devītā 
vieta, bet Oskars Melbārdis ar 
Jāni Strengu pēc neveiksmīga 
otrā brauciena summā ierindojās 

vien 12. vietā. Par Phjončhanas 
posma uzvarētāju kļuva vācietis 
Frančesko Frīdrichs, kuŗš izcī-
nīja arī Pasaules kausu. Viņš 
divu braucienu summā Ķiber-
maņa divnieku apsteidza par 
0,30 sekundēm, bet trešais bija 
cita vācu pilota Johanesa Loch-
nera divnieks (+0,34 sekundes).

Pasaules kausa izcīņas kop-
vērtējumā labākais no Latvijas 
pilotiem bija Ķibermanis, kuŗam 
astotā vieta. Žaļims ierindojās 
12., Melbārdis  –16. vietu.

Četrinieku sacensībās Ķiber-
ma nis, kuŗa kamanas iestūma 
Jānis Jansons, Matīss Miknis un 
Raivis Zīrups, pirmajā braucienā 
bija otrais, bet otrajā sasniedza 
piekto rezultātu, divu braucienu 
summā iegūstot trešo vietu. 
Melbārdis ar stūmējiem Dau -
mantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti 
un Jāni Strengu pēc pirmā brau -
ciena bija dalītā ceturtajā vietā, 
bet otrajā braucienā sasniedza 
trešo rezultātu. Kopvērtējumā 
viņiem ceturtā vieta. 

Pasaule kausa izcīņas kopvēr-
tējumā četriniekiem Ķibermaņa 
ekipāžai 11., Melbārža – 13. un 
Žaļima – 23. vieta. Balvas  „Kris-
tala globuss” konkursā, kur 
sum mā vērtē divnieku un čet-
rinieku startus, Ķibermanis ie -
rin dojās 10. Melbārdis – 14. un 
Žaļims – 17. vietā.

Motokross
Talantīgais latviešu motokrosa 

braucējs Pauls Jonass no Red 
Bull KTM Factory Racing” ko -
mandas izcīnīja uzvaru Arģen-
tīnā pasaules meistarsacīkšu 
trešajā posmā MX2 klasē, trium-
fējot abos aizvadītajos braucie-
nos. 

Pauls Jonass

finālā Latvijas izlase pēc pamat-
laika cīnījās 0:0 ar Igauniju, 
turklāt vārtu netika gūti arī 
pagarinājumā. Savukārt 11 m 
pēcspēles sitienu serijā Latvijas 
futbolistes bija pārākas ar 5:4. 
Pirmajā spēlē mūsu futbolistes 
ar 1:0 uzvarēja Maltu, otrajā ar 
2:1 apspēlēja Kipras valsts vie-
nību. PK kvalifikācijā Latvijas 
vienības pretinieces būs Kazach-
stāna, Igaunija un Gruzija.

Šachs
Rīgā no 10. līdz 23. aprīlim 

risināsies Eiropas meistarsa cīk-
stes šachā sievietēm. Dalībnie-
ces spēlēs viesnīcas Latvija lie -
lākajā konferenču zālē. Sacen-
sību reglaments 12 dienās pa -
redz aizvadīt 11 kārtas pēc 
Šveices sistēmas ar laika kon   -
troli 90 minūtes 40 gājieniem.
Turnīra balvu fonds ir 75 000 
eiro, kas tiks sadalīts starp pir -
mo 25 balvu ieguvējām. Eiro -
pas čempione saņems 12 000 eiro. 
Turnīra direktors Egons Laven-
delis, jautāts par iespējamo liel-
meistares Danas Reiznieces-
Ozolas piedalīšanos meistarsa-
cīkstēs, sacīja, ka finanču mi -
nistre, visticamākais, nepieda-
līsies. Reizniece-Ozola sacensī-
bām nav pieteikusies, turklāt re  -
ģistrēšanās beidzās jau 1. martā. 
Rīkotāji vēlētos Eiropas meis-
tarsacīkstēs pulcēt aptuveni 120 
spēlētājas, kas būtu pēdējo gadu 
šī turnīra rekords. Dana Reiz-
niece-Ozola pērn septembrī pie-
 saistīja visas pasaules šacha sa -
biedrības uzmanību, jo Azer-
baidžānā notikušajā 42. šacha 
Olim piadā uzvarēja Starptautis-
kās Šaha federācijas (FIDE) 
dāmu reitinga līderi un pašrei-
zējo pasaules čempioni Jifaņu 
Hou no Ķīnas.

DAŽOS
VĀRDOS

 Visu laiku labākās Latvijas 
kalnu slēpotājas Ullas Ģērma-
nes (kādreizējās Lodziņas) 
meita Dženifera izcīnījusi uz -
varu Italijā notikušajās Starp-
tautiskās Slēpošanas federācijas 
(FIS) jauniešu kausa kalnu slē-
pošanas sacensībās, kas tiek dē -
vētas par neoficiālo pasaules 
čempionātu jauniešiem. Ulla Lo -
dziņa pagājušā gadsimta astoņ-
desmito gadu beigās PSRS izla -
ses sastāvā vairākas reizes bija 
piecpadsmitniekā Pasaules kau-
sa sacensībās un reizi pat spēja 
finišēt ceturtā, kā arī tika pie 
medaļas pasaules junioru meis-
tarsacīkstēs..

 Latvijas dāmu basketbola 
izlasei šogad pirmsjāņu laiks būs 
saspringts – jāaizvada Eiropas 
meistarsacīkšu finālturnīra spē-
les Čechijā. Pozitīvu ziņu sagā-
dājusi pieredzējusī spēlētāja  
Gunta Baško-Melnbārde, apstip-
rinot, ka šogad spēlēs izlasē un 
palīdzēs komandai. Tas nozīmē, 
ka izlasei būs sava līdere laukumā 
un ārpus tā.

 Eduards Odiņš šopavasar 
būs vienīgais Latvijas hokeja 
tiesnešu pārstāvis pasaules meis-
tarsacīkstēs, kur viņš iekļauts 16 
galveno arbitru vidū.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Līdz ar to Jonass izcīnījis otro 
uzvaru šajā sezonā un arī kar-
jērā, jo februāŗa beigās viņš bija 
labākais pirmajā posmā Katarā. 
Pateicoties šai uzvarai, latvietis 
PM kopvērtējumā izvirzījies 
otrajā vietā.

Futbols
Latvijas sieviešu futbola iz -

lase, gatavojoties 2019. gada Pa -
saules kausa kvalifikācijas priekš-
sacīkšu turnīram, uzvarēja pār-
baudes turnīrā Kiprā. Turnīra 


