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Latvijas Nacionālā bibliotēka 
ieguvusi Amerikas Architektu 

institūta dizaina balvu

Latvijas zēni dzied Karaliskajā
Albertholā Londonā

Šis numurs vēl būs ceļā pie 
lasītājiem, kad Liel bri tanijas gal-
vaspilsētā Lon donā Rīgas Doma 
zēnu koris diriģenta Mār  tiņa 
Klišāna vadībā stāsies klau sī tāju 
priekšā, lai piedalītos Starp-
tautiskajā jauniešu koŗu fes ti-
vālā. Šis sarīkojums notiek no 
14. līdz 18. aprīlim, tajā pie  dalās 
astoņi izcili jauniešu un bērnu 
koŗi no četriem kontinentiem. 
Tie ir koŗi no Honkongas, 
Indonē zijas, Izraēlas, Norvē ģi-
jas, ASV, Dienvidafrikas, Liel-
britanijas un Latvijas. 

Latvijas slavenākā zēnu koŗa 
priekšnesumā ie  kļau ti Baltijas 
valstu komponistu skaņdarbi, 
koŗa koncerts notiek slavenajā 
Albertholā. Savukārt, dzie  dot 
visas pasaules bēr niem vienā 
skanīgā kop koŗī, diriģenta Bena 

Ger nona vadībā tiek atskaņota 
Džonatana Dova kantāte Bērns 
bija (There was a Child). Pēc 
Lieldienām gai   dām zēnus at -

Amerikas Architektu insti tūts 
(AIA – American Insti tute of 
Architects) un Ame rikas Bib-

liotēku asociācija (ALA – Ame-
rican Library Association) pazi-
ņojusi asto ņas paraugbib lio tē-
kas, kuŗas ieguvušas institūta 
un asociā cijas balvas par 2017. 
gada labāko bibliotēkas ēku di -
zainu. Laureātu vidū – arī Gu -
nāra Birkerta projektētā Latvi -
jas Nacionālā biblio tēka.

Balva tiek piešķirta, lai vei -
cinātu un atzītu bibliotēku ar -
chitektūras dizaina izcilību. Tā 
pievērš uzmanību bib lio tēku 
mai  nīgajai lomai mūs dienu pa -

2018. gadā no 18. līdz 21. 
jūnijam Rīgā atkal pulcē-
sies latviešu zinātnieki un 
juristi no visas pasaules. 
Ielāgojiet šos datumus, 
plānojot Latvijas apmek-
lējumu valsts Simtgades 
vasarā!  

Būs Pasaules latviešu 
zinātnieku 4. kongress

referentiem aicināti akadē-
miķis Jānis Stradiņš, kuŗš 
runās par Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresu idejas 
rašanos un vēsturi. Akadē-
miķa runu papildinās do -
kumentāla īsfilma par PLZ 
1. kongresu. Referēs arī vēs-

Prof. Tālavs Jundzis iepazīstina ar Pasaules latviešu zinātnieku 
4. kongresa paredzamo programmu. Blakus ‒ Jānis Kukainis un 
Kristīne Saulīte

10. aprīlī Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Senāta zālē bija 
pulcējusies kongresa orga-
nizācijas darba grupa LZA 
akadēmiķa, prof. Tālava Jun  -
dža vadībā, kuŗš iepazīsti-
nāja ar kongresa program-
mas aprisēm. Apspriedē 
pie  dalījās arī PBLA valdes 
priekšsēdis Jānis Kukainis 
un vietniece Kristīne Sau-
līte, kā arī Latvijas Juristu 
biedrības priekšsēdis Aivars 
Borovkovs. Šais dienās sa -
vos kongresos pulcēsies arī 
vēsturnieki (viņiem 2. kon-
gress) un pasaules latviešu 
juristi, kuŗiem šis būs 3. 
kongress. Par galvenajiem 

tures zinātņu doktors, mūsu 
lasī tājiem labi zināmais 
Ēriks Jēkabsons. Par Latvi-
jas zi  nāt niekiem ārzemēs un 
vi  ņu devumu trimdā, kā arī 
mūsdienās referēs Inta Mie-
riņa. 

Savās sēdēs pulcēsies eko-
nomisti, tautsaimnieki, me -
diķi, pedagogi u. c. nozaŗu 
pārstāvji. Paredzēta bagā-
tīga kultūras programma. 
Norises vietas ‒ Dailes teāt-
ris, Gaismas pils, Latvi jas 
Universitāte. 20. jūnijā da -
līb niekiem pieņemšanu rī -
kos Latvijas Valsts prezi-
dents.

www.plzk.lv

grie žamies Latvijā, bet no Lon-
donas koncertu klausītājiem 
gai  dīsim atsauksmes.

saulē un faktam, cik priekšzī-
mīgi publisko iestāžu archi tek-
tūras dizains var mai nīties, lai 
nodrošinātu sabied rības vaja-
dzības pēc estētiskas un funk-
cionālas darba vides.

Šogad apbalvojums pie  šķirts 
arī Bostonas Publiska jai bib lio-
tēkai (Boston Public Library, 
Central Library), Ko  lumbusas 
Metropolītēna bib liotēkai (Co -
lum bus Metropo  litan Library – 
Whitehall), Bostonas Austrumu 
atzara bibliotēkai (East Boston 
Branch Library), Ņujorkas Pub-
liskās bibliotēkas Steipl tonas 
atzaram (New York Pub lic Lib-
rary Stapleton Branch), Jaunor-
leānas Rosa F. Kellera bibliotē-
kai un sa  biedriskajam centram 
(Rosa F. Keller Li  b rary and Com-
mu nity Center, New Oreleans), 
Oregonas Uni    versitātes Alana 
Praisa zi  nāt ņu un izpētes bib-
liotēkai (Uni versity of Oregon 
Allan Price Science Commons & 
Research Li  brary) un Varīnas 
apgabala bibliotēkai (Varina Area 
Li  brary; Henrico, Virginia).

Apsveicam architektu Gu  na-
ru Birkertu un Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas saimi!
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

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

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

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

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

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

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

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

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

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

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

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20172017
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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!"

Vāksim Melnezera un apkārtnes stāstus

Ar Pokaiņu svētvietas 
parādīšanos Latvijā aizsākās kāds 
īpašs skatījums uz Latvijas dabu 
– daudzus tas pārsteidza, 
apmulsināja, ieinteresēja. Cilvēki 
kā nekad agrāk šais gados ir 
devušies uz zināmajām Latvijas 
dabas svētvietām un atklājuši arī 
agrāk aizmirstas vai nezinātas 
vietas. Tur, esot dabā, viņi ir 
staigājuši, meklējuši, taujājuši cits 
citam pēc šo vietu noslēpumainās 
jēgas. Pēc tukumnieka teologa R. 
Kokina grāmatas “Kurzemes 
vilkaču nostāsti” parādīšanās, 
daudzi tukumnieki uzzināja par 
Draņķozola, Āža kalna esamību, 
ko sava mūža četrdesmit un 
vairāk gados nebija pat zinājuši. 
Kokins stāsta tik dzīvi un izjusti, 
ka neviļus rodas doma ‒ vai 
tiešām tas ir viss? Kur tad citu 
tikpat spilgtie stāsti paaudžu un 
gadu gaŗumā? Tukuma Vakara 
un neklātienes vidusskolā ar 12. a 
klases skolnieces Ineses Saričevas 
līdzdalību mēs centāmies skolas 
līmenī pētīt Melnezeru un tā 
apkārtni. Iespaids ir tāds, ka 
daudzas bijušās viensētas ir 
pazudušas, cilvēki miruši vai 
izklīduši pasaulē un vēsturisko 
kontekstu grūti dabūt. Bet folk-
loristi arī mūsdienās turpina vākt 
folkloru, kaut varētu domāt, ko 
gan vairs var atrast… Tādēļ 
mums radās doma aicināt vēl 
esošos aculieciniekus stāstīt visu 
veidu Melnezera un tās apkārtnes 
stāstus, kādus viņi ir piedzīvojuši 
vai dzirdējuši no citiem. Lūgums 
rakstīt uz e- pasta adresi pkult@
inbox.lv vai vakaros zvanīt pa 
tālruni 63124607

PAULIS ČIMURS

Latvija
pasaules tautu

etniskajā festivālā

Viskonsīnas vidienē Beaver 
Dam pilsētā notika gadskār tē-
jais pasaules tautu etniskais fes-
tivāls. Arī Latvija tika pār stā-
vēta. Paldies Latvijas vēst nie-
cībai ASV, kuŗa sagādāja plašu 
informācijas klāstu par Lat vi ju.

Ilona Leimane

Baltijas tautas
Tas laiks, kas slavens mūsu vēsturē,
Daudz drosmes iegarojis mūsu sirdīs,–
Mēs nepazudīsim ne mūžam nē,
Kaut liktenis mūs šodien bargi tirdī!

Dod sākumu mums sena baltu cilts,
Mēs brāļi – leiši, igauņi un latvji,
Par mūsu garu sīkstāka tik smilts,
Kur senči dēstījuši liepu gatvi.

Kopš seniem laikiem mūsu zemes der,
Ik svešniekam par laupījumu tauku;
Uz taisnu tiesu mazie brāļi cer,
Pirms ušnas aizaug tēva rudzu lauku.

Tumšs plīvuris sedz ausmas košumu,
Stars apmaldījies rūsas kaudzē lodā,–
Kas nāks mūs aicināt ar spožumu,
No pīšļiem celties brīvu tautu godā? 
"Latviešu Ziņas"  (1945. g.)

Šajā pasākumā tika pār stā-
vētas 60 tautības. Dažādu tau-
tību dejas, tērpi, ēdieni un in -
formācija. Bija ļoti liela cilvēku 
interese par šo notikumu.

Šajā pilsētā dzīvoju jau 20 
gadus, strādāju celtniecībā. 

Daudz klientu jautā par manu 
akcentu – no kurienes esmu, 
un tad nu jāpastāsta par Lat-
viju. Esmu savā ziņā jau kļuvis 
par gidu Latvijas vēsturei un 
nākotnei.

ANDRIS MAGURS
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IVETA GRĪNBERGA

2017. gada oficiālā adidas skrējiens krekla dizains 

Runā ar mani latviski!

Lattelecom Rīgas maratona 2017. gada oficiālā adidas 
skrējiena krekla dizaina autors – Raimonds Staprāns

Mūsdienu globālajā un uz jau -
najām technoloģijām balstītajā 
pasaulē strauji mainās uzskati gan 
par svešvalodu apguves mērķiem, 
gan mācīšanas metodēm un pa -
ņēmieniem. Tiem, kas vēl meklē, 
un arī tiem, kas vēlas saglabāt savu 
latvisko identitāti, valodas zinā-
šanas ir svarīgas. Jaunieši mācās 
svešvalodas, lai labāk varētu kon-
kurēt darba tirgū, attīstīt savu pro -
fesionālo karjeru starptautiskā vidē 
vai veidot personiskus kontaktus 
citās zemēs. Imigrantu bērni vai 
mazbērni mācās savu etniskā man -
tojuma valodu, lai labāk apzinātu 
savas latviskās saknes un piede-
rību vēl kādai sabiedrībai. Etniskā 
mantojuma valodas apguvēji ir 
īpaša valodas apguvēju grupa, 
kuŗai vajadzīgi piemēroti mācību 
materiāli. 

Runā ar mani latviski ir mā -
cību materiāli, kas veidoti lat vie šu 
kā etniski mantotās valodas ap -
guvei. Tie paredzēti jauniešiem, 
kas dzīvo ārpus Latvijas un vēlas 
apgūt latviešu valodu, kultūru un 
tradicijas. Tie domāti iesācējiem, 
kuŗi maz vai nemaz neprot runāt 
latviski, taču dažādu iemeslu dēļ 
vēlas iemācīties latviešu valodu. 
Šie mācību materiāli palīdzēs La t   -
viešu nedēļas nogales skolu vai 
vasaras vidusskolu skolotājiem 
un skolēnu vecākiem. Skolotā-
jiem – plānot valodas stundas, bet 
vecākiem – aktīvi iesaistīties sko-
lēnu latviešu valodas apguvē un 

lietot latviešu valodu mājās. Mā -
cību kursa beigās valodas apgu-
vēji būs sasnieguši A1, bet veik-
smīgākie – pat A2 valodas zinā-
šanu līmeni. Šajos materiālos liela 
uzmanība veltīta latviešu kultūrai 
un tradicijām, jo kultūras zinā ša nas 
ir nozīmīga valodas apguves daļa.

Mācību materiālu autore ir Va -
šingtona universitātes vieslek-
tore Iveta Grīnberga. Vašingtona 
universitāte Sietlā ir viena no 26 
pasaules universitātēm, kuŗā pil na 
laika Baltijas studiju programmā 
var apgūt latviešu valodu. Baltijas 
studiju programma darbojas Skan-
dinavu studiju departamenta pa -
spārnē. Universitātē māca ap 50 
dažādu svešvalodu, tostarp arī lat -
viešu valodu kā svešvalodu. Ivetai 
ir maģistra grads latviešu filo lo-
ģijā un valodu mācīšanas didak-
tikā, šobrīd viņa strādā pie dok-
tordarba, kuŗā tiek salīdzināts va -
lodas apguvess process divām dažā  -
dām studentu grupām – parasta-
jiem jeb tiem amerikāņu studen-
tiem, kuŗiem nav bijusi agrīna 
saskarsme ar latviešu valodu un 
latviešu kā etniskās valodas apgu-
vējiem. Dzīvojot angļu valodas 
vidē, arī tiem latviešu jauniešiem, 
kuŗiem ir minimālas valodas zi -
nāšanas, notiek straujš latviešu 
valodas zudums un lingvistiskā 
asimilēšanās mītnes zemēs. Des-
mit gadu ilgā latviešu valodas un 
kultūras kursu mācīšanas piere-
dze, pētniecības darbs Vašing to-

na universitātē un sadarbība ar 
Sietlas Latviešu sestdienas skolu, 
autori ir rosinājis meklēt veidu, kā 
palīdzēt jauniem cilvēkiem apgūt 
vai saglabāt savu etniski mantoto 
valodu. Mācību materiāli Runā 
ar mani latviski veidoti tā, lai 
latviešu valodas apguve būtu in -
teresanta, bet jēgpilna, viegla, bet 
domāšanu un izziņu rosinoša. 

Paldies māksliniecei un make-
tētājai Rudītei Kravalei par zīmē-
jumiem, kas palīdz labāk uztvert 
apgūstamo vielu, lai skolotāji mā -
cību stundās pēc iespējas vairāk 
varētu lietot latviešu valodu. 

Autore pateicas Amerikas lat-
viešu apvienībai par financiālu 
atbalstu un sniegto iespēju dalī-
ties savā latviešu valodas mācīša-
nas pieredzē ar Amerikas latviešu 
skolu skolotājiem. 

Runā ar mani latviski piee-
jams Amerikas latviešu apvie nī-
bas mājaslapā, Izglītības nozares 
sadaļā: www.alausa.org/lv/alas-no  -
zares/izglitibas-nozare/. Mājas la-
pā pieejami materiāli deviņās 
mācību nodaļās. Materiāliem klāt 
ir klausāmie teksti, kuŗus ieru-
nājuši dzimtās valodas runātāji. 
Visbeidzot Izglītības nodaļas sa -
daļā var noklausīties autores pa -
skaidrojumu 15 minūšu gaŗumā 
par materiālu izmantošanu.

Ieteikumus sūtiet uz e-pasta 
adresi: ivetag@uw.edu

Pielikumā: Runā ar mani lat-
viski vāka attēls

Zīmējums, kas rotā Lat-
telecom Rīgas maratona 
2017. gada oficiālo adidas 
skrējiena kreklu, ir Rai -
monda Staprāna (1926) in -
terpretācija par vienu no 
mākslinieka spilgtākajām 
Latvijas pirmās brīvvalsts 
laika atmiņām (kad Rai -
monds Staprāns bija pavi-
sam jauns). Kāds archeolo -
gu izrakts ornaments, kas 
izrakumu vietai par godu 
nosaukts par Kursas krustu, 
Staprānam palicis prātā un 
paticis gan ar savu formu, 
gan dizainu. Pagājušā gad-
simta sešdesmitajos gados 
Staprāns, vienkāršojot un 
modernizējot šo formu, uz 
Kursas krusta pamata iz -
veidojis kaklarotu. Latte le-
com Rīgas maratona 2017. 
gada krekla dizainā ietverts 
vēlreiz modernizēts un 
vienkāršots kaklarotas zī -
mējums.

Raimonds Staprāns ir dra-
maturgs un viens no ne -
daudzajiem latviešu māksli-
niekiem, kuŗa darbiem iz -

devies ielauzties pasaules 
vadošajās mākslas galerijās, 
mūzejos un privātkollek ci-
jās. Staprāna darbi atrodas 
Sanfrancisko Mākslas mū -
zeja, Kalifornijas Ouklendas 

mūzeja, Losandželosas Valsts 
mākslas mūzeja, San Hosē 
Mākslas mūzeja, Portlendas 
Mākslas mūzeja, Pasadīnas 
Mākslas mūzeja, Fīneksas 
Mākslas mūzeja, Krokera 

Mākslas mūzeja, Santa 
Barbaras Mākslas mūzeja, 
Hjūstonas Mākslas mūzeja, 
Džona F. Kenedija Mākslas 
mūzeja, Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja krājumā.

Latvijā Staprāns labi pa -
zīstams kā lugu rakstnieks 
– pazīstamāko R. Staprāna 
lugu “Četras dienas jūnijā” 
1989. gadā Dailes teātŗa ie -
studējumā pārpildītai zālei 
izrādīja vairāk nekā 100 
reizes. Staprāna mākslu 
Latvija visspilgtāk iepazina 
2006. gadā, kad Latvijas Na -
cionālajā mākslas mūzejā 
tika sarīkota līdz tam pla-
šākā meistara darbu izstāde 
viņa dzimtenē. Pērnā gada 
rudenī atjaunotajā Latvijas 
Nacionālajā mākslas mūzejā 
notika R. Staprāna jubilejai 
veltīta izstāde „Piecas glez-
nas”.

Raimonds Staprāns dzimis 
Rīgā, Otrā pasaules kaŗa 
beigās kopā ar ģimeni de -
vies trimdā. Apmeties dzī -
vot un strādāt Sanfrancisko, 
Kalifornijā. Bakalaura gra-
du mākslā un drāmā ieguvis 
1952. gadā Vašingtona uni-
versitātē Sietlā un mākslas 
maģistra gradu Kalifornijas 
Universitātē Bērklijā.
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GRIBI – TICI, NEGRIBI - NE!

Šā gada 18. februārī Ciānas 
Lielajā zālē saujiņa optimistu 
sasauca tautas sanāksmi ar 
mērķi vēlreiz uzsākt sarunas par 
kopīga latviešu centra veido-
šanu Čikāgā. Sēdē bija ideju 
izmaiņa un pārrunas. Pēc visai 
neilga laika organizātori ar 
sajūsmu ziņo, ka Čikāgā BŪS 
apvienots, kopīgs latviešu centrs 
– Gaismas pils – Čikāga!

Pēc vairākām sēdēm un pē  tī-
jumiem čikāgiešu sapņi pie pil-
dīsies! Ir panākts, ka visas Či -
kāgas latviešu organizācijas ir 
vienojušās par šo centru. Vieta 
būs visiem apmierinoša. Par šo 
projektu uzzinājis no viena 
Čikāgas drauga, slavenais ar -
chitekts Gunārs Birkerts ir uz -
dāvinājis centram savus pakal-
pojumus. Viņš ziedos savu laiku 
un zināšanas, lai projekts būtu 
skaists, iedvesmojošs un derīgs 
visām organizāciju vajadzībām. 
Birkerts to sauc par savu Gais-
mas pils 2 projektu! Viņš jūsmo 
par Čikāgiešu uzņēmību un 
vienotību, teikdams, ka Čikāga 
ir priekšzīme latviešiem visā 
pasaulē! 

Gaismas pils – Čikāga!

Vairojies Latvijai – 2018!
PIRMĀ APRĪĻA ATSKAŅAS NO ČIKĀGAS

Gaismas pils centrā būs da -
žāda lieluma zāles, ieskaitot 
skolas telpas, lielu sanāksmes/
balles zāli, koncerta/teātŗa zāli, 
ēdamzāli, virtuvi un sporta zāli. 
Visās zālēs būs modernākās 
gaismas un skaņu sistēmas. Ap 
centru būs daudzas auto stāv-
vietas, kā arī skaista zaļā zona ar 
apstādījumiem un vieta pik ni-
kiem. Visas organizācijas, katra 
savā veidā, piedalīsies centra 
uzturēšanas un kopšanas dar-
bos. Būs arī iespēja sabiedris-
kās telpas izīrēt cittautiešiem, 
tādējādi gādājot, ka centram 
būs peļņa.

Liels jautājums bija finan cē-
šana, bet visas organizācijas uz -
reiz ķērās pie līdzekļu vākša-
nas. Citas ēkas un īpašumus 
pārdos, daļa jau ir pārdoti. 
Organizātori bija līdz asarām 
pārsteigti, ka ar lieliem ziedo-
jumiem atsaucas daudzi Čikā-
gas latvieši, ieskaitot vairākus 
tautiešus, kuŗi līdz šim nav 
nākuši sabiedrībā, pat ne pa  sū-
tinājuši avīzi Laiks. Saziedotā 
summa ir ļoti liela, un ir pa  re-
dzēts, ka nauda pietiksies visam, 

ieskaitot skaistu Gaismas pils 
zīmīti, kuŗa rotās territorijas 
iebrauktuvi. Būs arī skaista ka -
rogu rinda ar ASV, Latvijas, 
Čikāgas un Ilinojas štata karo-
giem. 

Tautieši ir atsaukušies ne tikai 
ar naudu, bet arī ar savām zi -
nāšanām. Inženieŗi, celtnieki, 
amatnieki, advokāti, grāmat-
veži, mākslinieki, grafiķi un citi 
speciālisti ir jau teikuši, ka cen-
tram ir gatavi ziedot savu 
darbu.

Vēl daudz būs jādara, bet, kad 
pietiek naudas un darbu da  rī-
tāju, tad mērķi var sasniegt ar 
smaidu sejā un lepnumu sirdī. 
Viss tiek darīts mūsu nākotnes 
vārdā, un centrs būs lielā mērā 
jau gatavs uz Latvijas Simtgadi! 
Patriotisks paldies organi zāto-
riem par šo skaisto, vērtīgo un 
nepieciešamo sapni!

Plāna modelis būs redzams 
sabiedrībā, sākot ar šā gada 
1. aprīli. 

Uz tikšanos latviešu centrā 
Gaismas pils – Čikāga!

AB ČIKĀGĀ

Latvijas iekšlietu ministrs Jē -
kabs Virsulis kopā ar veselības 
ministri Laimu Oliņu preses 
relīzē paziņojuši par jaunu pro-

grammu, kas pieņemta 1. aprīlī 
sakarā ar Latvijas Simtgadi. 
Programmu sauc „Vairojies Lat-
vijai!” Latvijas valdība ir no -

lēmusi, lai veicinātu dzimstību 
Latvijā, pirmajiem simt latviešu 
bērniņiem, kuŗi Latvijā pie -
dzims 2018. gadā,  būs īpaša at -
zinība. Arī vecākiem būs spe-
ciālas balvas. 

Sākot ar pusnakti, ieejot 2018. 
gadā, visi Latvijas dzemdību 
nami būs uz speciālu vakti un 
pierakstīs tieši cikos katrs bērns 
piedzimst. Katrā dzemdību na -
mā būs valdības pārstāvji, lai 
gādātu, ka viss notiek godīgi un 
precīzi. Kad pirmie simt bērniņi 
būs piedzimuši, tad sarakstu 
iesniegs valdībai, kuŗa rīkosies 
tālāk. Vispirms izveidos Goda 
Sarakstu, kuŗš uz visiem lai  kiem 
iemūžinās šo bērnu vārdus, dzim-
šanas datumu un laiku. Šie būs 
Latvijas Simt Bērni Simtgadē 
vai LSBS!

Bērnu vecāki būs atsevišķā 
sarakstā – „Mēs Veiksmīgi Vai -
rojamies uz Simtgadi Latvijas 
Labā” jeb MVVSLL. Katrs bērns 
un viņu vecāki saņems speciālu 
ordeni Latvijai Simt Vairotāji 
un to Savairotie jeb LSVS! Or -
denim līdzi būs paskaidrojošs 
atzinības raksts par to, ka vecāki 
ir piedalījušies speciālā Valsts 
Simtgades vairošanās akcijā. 
Katrs bērns saņems 100 eiro 
prēmiju katru mēnesi, līdz viņš 
sasniegs 18 gadu vecumu. Bērni 
saņems vēl daudzas citas dā -
vanas, ieskaitot pilnas stipen-
dijas Latvijas universitātē, kad 
sasniegs studiju gadus. Šo bērnu 

vecāki saņems jaunu, baltu 
BMW automašīnu ar bērnu 
krēsliņu. Katram BMW būs 
speciāls auto numurs ar viņu 
bērnu chronoloģisko dzimša-
nas numuru, sākot no 1 līdz 
100. Vecāki arī saņems pilnu 
komplektu ar bērnu mēbelēm, 
apģērbiem un knupīšiem. Me -
di cīniskā aprūpe vecākiem un 
bērniem būs nodrošināta uz 
visu mūžu. 

Visas simt jaunās ģimenes 
saņems ordeņus, goda rakstus 
un BMW atslēgas no Latvijas 
prezidenta īpašā svinīgā aktā 
Rīgas Nacionālajā teātrī. Pēc 
akta būs iespaidīga uguņošana 
Daugavas krastmalā, kam sekos 
koncerts Latvijas Nacionālajā 
Operā un baletā, kur uzstāsies 
daudzi ievērojamie Latvijas mū -
ziķi un aktieŗi. Simt Latvijas 
vadošie komponisti ir aicināti 
komponēt katrs pa vienai dzies-
mai, kas veltīta vienam no šiem 
bērniem. Visas dziesmas sapā-
ros ar bērniņiem un atskaņos 
speciālā koncertā Mežaparkā, 
kuŗu arī tiešraidē varēs redzēt 
un dzirdēt Latvijas Televīzijā un 
Radio.

Dvīņu gadījumā balvas du -
bultojas.

Veselības ministre Oliņa at  gā-
dina vairotājiem, lai ievēro ka -
lendāru, skaidrodama: „Šis ir 
tas laiks, kad darīt to, kas jādara 
Latvijas labā! Neatlieciet un ne -
riskējiet, lai iekļūtu pirmajā 

simtniekā! Neatlieciet savu pat-
riotisko pienākumu!“ Iekšlietu 
ministrs Virsulis atgādināja, ka 
vairoties jebkuŗa iemesla dēļ 
nav nemaz nepatīkami, kur nu 
vēl uz Latvijas Simtgadi! Virsulis 
un Oliņa ir izveidojuši savu 
devīzi „Vairojies Latvijai!” pro-
grammai „Nevis slinkojot un 
nevairojoties!” 

Tātad, cienījamais latvieti! 
Skait liski mums vajag vēl 
daudz latviešu! Tu zini, ar cik 
mēnešiem jārēķinās, lai dzem-
dētu 1. janvārī! Dāviniet savai 
ģimenei un savai valstij skaistu, 
mīļu latviešu bērniņu!

Sākot ar šā gada 1. aprīli, visa 
informācīja par šo programmu 
būs pieejama Latvijas valsts 
mājaslapā www.Latvija100.org. 
Novēlam patīkamu vairošanos, 
un uz tikšanos dzemdību namā 
2018. gadā 1. janvārī! 

Ar Latvijas valsts atbalstu, ko 
līdzīgu nolemts rīkot arī ārpus 
Latvijas. Interesi ir izrādījušas 
ASV, Kanada, Eiropa, Austrālija 
un Tobago. Programmas rīko-
tāji šajās valstīs iesaka negaidīt 
sīkāku informācīju par vairo-
šanos katrā valstī, bet jau sākt.   
Detaļas sekos tuvākā laikā. 
Vienalga, kur būdami, vienmēr 
atcerēsimies „Vairoties Lat vijai!”

ARMANDS BIRKENS,
speciālā uzdevumā

trimdas latviešu
avīzēm

“DZĪVE PA JOKAM”
Pie ārsta ierodas pacients un sūdzas, ka viņa sieva ir 

kļuvusi bezkaislīga un nekādi nevēlas ar viņu mīlēties.
„Dakter, vai jums nav kādas zāles, kas varētu līdzēt?”
„Nē, es nevaru jums neko tādu parakstīt...”
„Bet dakter, kaut kas ir jādara, citādi mūsu laulība 

izjuks.”
Pēc ilgas lūgšanās ārsts beidzot saka:
„Ir vienas zāles, kuŗas joprojām ir izmēģinājuma 

stadijā. Es nedrīkstu tās bez īpašas atļaujas parakstīt, 
bet es jums iedošu dažas tabletes, ja jūs man apso-
liet stingri ievērot noteikumus.”

„Protams, dakter, protams. Es apsolu!”
„Zāles ir ļoti spēcīgas, nekādā gadījumā nedodiet 

sievai vairāk par vienu. Iemaisiet to viņas kafijā.”
Pārnācis mājā vīrs ar sievu paēd vakariņas un, 

kamēr sieva iziet uz virtuvi, vīrs iemet tableti viņas 
kafijā. Tad, ziņkāres kairināts, viņš iemet arī otru. 
Tad viņam ienāk prātā, ka sievas vēlmes varētu 
izrādīties stiprākas par viņa paša, un nolemj iemest 
tableti arī savā kafijā.

Brīdi pēc tam, kad iedzērusi kafiju, sievas acis sāk 
mirgot, visa miesa sakarst un viņa izgrūž:

„Man vajag vīrieti!”
„Man arī!” atsaucas vīrs.
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Beate Nesaule, vecāmāte Līna Kness-Knerinskis un Agate Nesaule. 
Pirmā angļu zonas nometnē 1946. gadā pēc ilgā bada laika krievu zonā

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

AGATE NESAULE

Tālu mana dzimtene
(oriģinālā – Shopping for Relatives)

(Turpināts no nr. 13)

Otrā daļa

DRAUDZENES
7. nodaļa

1950. gads

Alma žigli pakāra uz auklas un 
ar knaģiem piesprauda tēva tum-
šās darba drēbes, lai tās aizsegtu 
skatu uz pašas novalkāto un daudz 
lāpīto apakšveļu. Viņa atkāpās un 
pārlūkoja tīro veļu, izbaudīdama 
īslaicīgo uzvaru pār nekārtību un 
netīrību. Ja uzpūtīs noturīgs vē -
jiņš un izklīdinās drēgnumu, Al -
mai nevajadzēs pavadīt vakaru ar 
gludekli rokā, žāvējot tēva biezos 
darba kreklus. Varbūt viņš pa  smai-
dīs un pateiksies meitai, nevis 
raudzīsies gaŗām, kā viņš parasti 
mēdz, kad meita pasniedz viņam 
drēbes. Varbūt viņas naktskrekls pat 
uzsūks to gaistošo smaržu, kādu 
atstāj vienīgi vējš, saule un zāle.

Šeit, mazajā otrā stāvā balkonā, 
nekas nežuva gana labi, bet uz 
ielas it viss pazustu piecu minūšu 
laikā, un ēnainais iekšpagalms bija 
mitrs, piedrazots un appelējis.

Pirms mēneša, kad Alma un 
viņas tēvs Valdis ieradās šajā In -
dianapoles graustu rajonā no pār   -
vietoto personu nometnes Vācijā, 
meitene bija darījusi, ko varējusi, 
lai ieviestu pārmaiņas. Ar žestiem 
attēlojot slaucīšanu un grābšanu, 
Almai bija izdevies aizlienēt in -
strumentus no mājas saimnieka, 
kuŗu ar šādu lūgumu pārsteigtu 
ikviens, kur nu vēl četrpad smit-
gadīga meitene. Viņa bija savā-
kusi atkritumu kaudzes, izrāvusi 
neatlaidīgos dzelkšņus, kas alejas 
tuvumā spraucās no zemes pretī 
gaismai, un sagrābusi gadiem ilgi 
krājušos būvgružus. Viņa bija sa -
viļņota, kad vēroja uguni aprijam 
netīrumus.

Taču amerikāņi, kuŗi kopā ar 
latviešu imigrantiem, divām un 
trim ģimenēm apdzīvojot dzīvok-
ļus ar divām guļamistabām, aiz -
ņēma šīs trīs nolaistās ēkas Parka 
avēnijā netālu no 24. ielas, tur pi-
nāja mest pagalmā cigarešu galus, 
ietinamos papīrus un atkritumu 
maisiņus, nepapūlēdamies tos ie -
vietot sarūsējušajās mucās, kuŗas 
izmantoja par atkritumu tvert nēm.

Saimnieks paraustīja plecus, kad 
Alma pasniedza viņam vienu tei-
kumu gaŗu sūdzības vēstuli, ko 
bija sacerējusi ar milzu mokām, 
palīgā ņemot vārdnīcu un gra-
matikas grāmatu.

“Ko tad tu gaidīji? Tie ir pāķi 
no Kentuki,” vīrietis sacīja.

Alma neprata angļu valodu 
gana labi, lai saprastu teiktā no -
zīmi. Viņa mācījās katru dienu 
pati saviem spēkiem, taču līdz 
pārliecībai mēģināt skaļi izrunāt 
šos svešos, neskanīgos vārdus vēl 
bija tālu.

Savu milzīgo enerģiju Alma 
pievērsa vannas istabai un gaite-

nim, kas viņai un tēvam bija 
kopīgi ar ģimeni, kuŗā bija trīs 
mazi bērni. Viņa purpināja par 
slinkajiem amerikāņiem, cīnoties 
ar netīrumiem, pieķēzītiem auti-
ņiem un kaunuma apmatojumu. 
Vai viņi nezināja, cik tīrība ir sva-
rīga latviešiem, kuŗus no mājām, 
kas spīdēja un laistījās, bija pa -
dzinuši krievi un kuŗi kaŗa laikā 
bija slēpušies drupās Vācijā un 
vēlāk bija spiesti mitināties blakšu 
apsēstās barakās pārvietoto per-
sonu nometnēs? Alma sprieda, 
maldīdamās, kā vēlāk izrādījās, 
ka amerikāņu ģimene sekos viņas 
paraugam, kad viņa tēvam par 
godu uzkopa grīdu un iztīrīja 
vannu. Arī pats Valdis neko 
daudz neievēroja, kad atgriezās 
no darba nokvēpušā instrumen-
tu un krāsu fabrikā, ko ar lielāko 
prieku samainītu pret krietni sma-
gāku darbu zem klajas debess.

Alma vēlējās, kaut viņai būtu 
vairāk nekā četrpadsmit gadu un 
viņa varētu atrast īstu darbu un 
pelnīt īstu naudu, lai palīdzētu 
tēvam. Mācītājs Gotmans, kuŗš, 
kā daudzi uzskatīja, sponsorēja 
latviešus no pārvietoto personu 
nometnēm tikai tālab, lai palie li-
nātu savu rūkošo amerikāņu 
drau dzi, bija teicis, ka atradīs 
kādu amerikāņu kundzi, kuŗa 
maksās divdesmit piecus centus 
stundā par mājsaimniecības dar bu, 
taču līdz šim viņš bija pārlieku 
aizņemts, meklējot melnos dar-
bus pieaugušajiem. Ja Alma būtu 
vecāka, mājas saimnieks uztvertu 
viņu nopietnāk un apgādātu ar 
pindzelēm un krāsām. Mākslīgā 
marmora kamīni un verandas 
māju priekšpusē atsauca atmiņā 
Parka avēnijas atturīgo eleganci 
divdesmitā gadsimta divdesmi-
tajos gados, un Almai bija daudz 
ideju, kā padarīt pievilcīgāku is -
tabu, kuŗā viņa dzīvoja kopā ar 
tēvu. Turklāt krāsot netīrās sie-
nas būtu labāk nekā sēdēt un 
uztraukties par septembri, kad 
kā jauniņajai būs jāsāk mācīties 
Šortridžas vidusskolā.

Pirmajā stāvā zem Almas aiz-
cirtās durvis, un ārā iznāca gaŗa 
meitene, kuŗa bija šeit ieradusies 
iepriekšējā vakarā. Galvu nodū-
rusi un rokām aizklājusi seju, 
viņa brīsniņu stāvēja nekustīgi. 
Pēc tam, patīkami pārsteidzot 
Almu, meitene iztaisnoja plecus, 
paraudzījās apkārt un sāka lasīt 
saburzītus Wonder Bread ietina-
mos papīrus un tukšas Campbell’s 
zupas kārbas.

Ieraudzījusi Almu, meitene māk-
sloti priecīgā balsī iesaucās lat-
viešu valodā: “Labrīt, kaimi ņien!”

“’brīt,” Alma negribīgi atbil-
dēja. Ļaudis gaidīja, ka viņa sa -
draudzēsies ar šo kalsno, gaŗ ma-
taino meiteni, vārdā Kaija, jo arī 
viņa bija nesen no nometnēm 
ieradusies latviete un viņas bagā-
tajiem vecākiem bija piederējusi 
vasarnīca netālu no Almas tēva 
saimniecības. Taču bija acīm 
redzams, ka Kaija ir bērns: kaut 
arī gaŗāka par Almu, meitene bija 
ne vairāk kā divpadsmit gadu 
veca un turklāt memmesmeitiņa. 
Iepriekšējās dienas vakariņās, ku   -
ŗas Alma bija palīdzējusi pagata-

vot, lai sagaidītu atbraucējus, Kaija 
bija ar apsarkušām acīm un ap -
stulbusi, itin kā viņai joprojām 
būtu nelaba dūša pēc deviņām 
dienām uz armijas transportkuģa 
braucienā no Brēmenhāfenes uz 
Ņujorku. Šķita, ka arī nupat viņa 
raudājusi.

Alma bija pārliecināta, ka šai 
meitenei nav iemesla raudāt. Kaiju 
pavadīja abi vecāki: viņas tēvs 

kas veikalu. Man jānopērk kafija 
mātei un vēl dažas lietas.”

“Kroger’s veikals ir netālu, taču 
kafija ir dārga,” Alma izteica ne -
vaicātu viedokli. Veldres kundze 
noteikti bija izšķērdīga sieviete, 
ja reiz viņa bija gatava izšķiest 
kafijai divdesmit dolaru, ko mā -
cītājs Gotmans aizlienēja katrai 
nesen atbraukušai ģimenei līdz 
pirmās algas dienai. Kaŗa laikā 

tamās monētas un banknotes, pa -
ņēma vairāk, nekā pienācās. Alma 
nepieļaus, ka apkrāpj latviešus.

“Pateicos, tas ir ļoti laipni no 
jūsu puses. Mana mamma prie-
cāsies jūs satikt.” Almas gludajā, 
platajā sejā uzplauka pārsteiguma 
smaids par komplimentu un to, ka 
Kaijas māte priecāsies viņu satikt.

“Kāpēc viņa ir tik skumja?” 
Alma vaicāja pēc stundas, kad 
abas meitenes bija apsēdušās uz 
dzīvojamās mājas ieejas kāpnēm, 
vienīgajā vietā, kur bija iespējams 
netraucēti parunāties.

Kaija bija pagatavojusi un pa -
sniegusi kafiju, un pie kofeīna 
nepieradusī Alma kļuva pļāpīga. 
Viņai bija jāuzmanās, lai nejauši 
nepateiktu, ka viņu pārsteigusi 
slaidās, glītās Veldres kundzes vāļā-
 šanās gultā ar grāmatu rokās des-
 mitos no rīta. Atvērtās ceļasomas 
un netīrie logi radīja iespaidu, ka 
viņu istaba ir mazāka nekā īste nībā. 

“Mmm, gardi,” Veldres kundze, 
iemalkojusi kafiju, bija nomur mi-
nājusi. “Paldies, dārgās, jūs esat 
ļoti gādīgas.” Viņa bija atkal pa -
ņē musi grāmatu, iekams meite-
nes izgāja pa durvīm.

“Viņa ir vīlusies,” Kaija teica. 
“Viņa bija cerējusi, ka pēc pie-
ciem gadiem pārvietoto personu 
nometnēs mēs beidzot dzīvosim 
jaukā vietā un atbraukuši saņem-
sim kaut niecīgu palīdzību. Ka 
šeit sastapsim amerikāņu dāmas, 
kuŗas, kā raksta vēstulēs uz Vā -
ciju, sagaidīs latviešus ar pārtiku 
un drēbēm, palīdzēs atrast labu 
darbu un vedīs uz angļu valodas 
kursiem. Taču vakar mācītājs Got -
mans paziņoja mammai, ka viņai 
būs jāberž grīdas apdrošināšanas 
firmas birojā un, ja mēneša laikā 
neatdosim viņam divdesmit do -
larus, mums būs jāsāk maksāt 
viņam desmit procentus no pa -
rāda. Nesaprotu, kā viņš to visu 
izskaidroja citiem Indianapolē 
tikko no vilciena izkāpušiem lat -
viešiem, pirms atklāja, ka jaukā 
Krūmiņas kundze var pārtulkot 
viņa teikto.”

“Ko teica tavs tēvs?” Alma pa -
jautāja.

“Ka mācītājs Gotmans ir izpil-
dījis līguma noteikumus: viņš at -
rada darbavietas un dzīvesvietu. 
Un ka līgumā nebija minētas 
noteiktas prasības attiecībā uz 
darbu un dzīvesvietu. Tētis pirm-
dien sāks strādāt metallapstrādes 
rūpnīcā. Taču mammai tas ne -
sniedz nekādu mierinājumu.”

“Arī mans tēvs bija vīlies,” Alma 
nopūtās. “Taču mums jāklusē. Ja 
sūdzēsimies, amerikāņi uzskatīs 
mūs par nepateicīgiem.”

“Bet vai nevar vienlaikus būt 
vīlies un pateicīgs? Turklāt visi 
amerikāņi nav vienādi. Amerika 
ir plaša,” Kaija aizrautīgi žesti ku-
lēja, “un citi amerikāņi ir laipnāki. 
Tas, ka mums nepatīk šīs nolaistās 
ēkas, nenozīmē, ka neesam prie-
cīgi atrasties Savienotajās Valstīs. 
Tas, ka vēlamies, lai Latvija būtu 
brīva no krieviem un mēs varētu 
atgriezties mājās, nenozīmē, ka 
neesam pateicīgi, ka mums vairs 
nav jādzīvo nometnēs.”

(Turpinājums sekos)

tiesnesis Veldre, gaŗš un izskatīgs 
vīrietis, bija pieklājīgi pagājis malā, 
ļaujot meitai pirmajai kāpt pa 
trepēm, un māte, mākslas vēs tu-
res profesore, bija turējusi viņu 
aiz elkoņa. Veldres kundze, apā-
vusi augstpapēžu kurpes un tēr-
pusies krietni apvalkātā, taču ele-
gantā melnās vilnas kostīmā, bija 
nosvīdusi Indianas tveicē, taču 
visu vakaru turējās meitai pie 
sāniem kā pielipusi. Viņa atdzī-
vojās vien tad, kad sveicināja mā -
cītāju Saulceri. Acīmredzot viņi 
bija strādājuši kopā pārvietoto 
personu nometņu skolās un drau-
dzēs. Taču viņa vairs nebilda ne 
vārda, kad mācītājs devās izšķirt 
ģimenes ķildu kādā citā no trim 
ēkām. Katrā ziņā tādi vecāki, 
kādi bija Kaijai, izkliedēja visas 
bažas, kādas bērniem var rasties; 
apguldīja un sēdēja ar tiem, līdz 
tie aizmiga, turpretī Alma ne  pār-
traukti rūpējās par sevi un tēvu 
kopš astoņu gadu vecuma, kad 
viņi aizbēga no Latvijas.

“Atvainojiet, lūdzu, Almas jaun-
kundze, ka patraucēju jūs, bet vai 
jūs varētu man izlīdzēt?” Kaija 
jautāja latviski, ievērojot pieklā-
jības normas. “Es meklēju pār ti-

latviešiem lielākoties nācās iztikt 
bez kofeīna un alkohola, un Alma, 
sit vai nost, nespēja saprast, kālab 
tā nevarētu būt arī turpmāk. Taču 
viņi ilgojās pēc kafijas un krējuma 
smalkās porcelāna tasītēs un 
franču konjaka smagās kristāla 
karafēs, kādas viņi bija spiesti 
pamest, bēgot no Latvijas, un 
centās sagādāt ko līdzīgu šīm 
greznumlietām, ja ne sev, tad vis-
maz viesiem. Arī Alma itin bieži 
sapņos redzēja ar smalkām un 
greznām mantām pilnas bufetes, 
taču bija apņēmusies nekļūt at -
karīga no lietām, ko viegli var 
atņemt kaŗš vai kāds cits posts.

“Izstāstiet, lūdzu, kā tikt līdz 
veikalam! Kafija uzmundrinās 
manu mammu.”

Trīsas Kaijas balsī un pazīstamā 
nepieciešamība parūpēties par 
kādu no vecākiem atturēja Almu 
no sprediķošanas par pašdis cip-
līnu pretstatā savu iegribu ap -
mie rināšanai.

“Viena pati tu neatradīsi. Iešu 
tev līdzi,” Almu pārsteidza pašas 
piedāvājums. Nu, viņa to izteica 
tikai tāpēc, ka jauno meiteni ap -
krāps kasieris, kuŗš vienmēr no 
plaukstām, kas piedāvāja nepazīs-



LAIKS 2017. ga da 15. aprīlis – 21. aprīlis6

(Turpināts 7. lpp.)

Marta sākumā pie mums 
Ziemeļkalifornijā viesojās ārkār-
tējais un pilnvarotais Latvijas 
Republikas vēstnieks ASV AN -
DRIS TEIKMANIS. Vēstnieks 
2. martā sniedza uzrunu klau-
sītāju piepildītā zālē Stenforda 
universitātē. Vēstnieks runāja 
gan par Latvijas drošības jau-
tājumiem, gan arī par dalību 
NATO un Latvijas ieguldījumu 
starptautiskā terrorisma apka-
ŗošanā. Pēc uzstāšanas vēstnieks 
atbildēja uz daudz un dažādiem 
klausītāju jautājumiem, kā arī 
turpināja pārrunas neformālā 
gaisotnē. Izmantojot šo reto ie -
spēju, arī es aicināju vēstnieku uz 
gaŗāku sarunu.

Kāda ir vēstnieka ikdiena?
Ikdiena var ļoti mainīties. Ja 

vēstnieks aizbrauc uz kādu citu 
zemes vietu, tad programma ir 
katrā vietā citādāka, bet normāli 
man, protams, ikdiena saistās ar 
nepārtrauktu informācijas apgū-
šanu. Ir jāseko visam, kas notiek 
gan Amerikā, gan Latvijā, gan 
Eiropā, gan Krievijā. Jāspēj no -
vērtēt dažādu notikumu ietek-
me uz polītiskiem procesiem un 
jādomā, vai tādā sakarā kaut kas 
būtu jādara vēstniecībai. Tai pašā 
laikā manā ikdienas darbā ietilpst 
ne tikai darbs ar informāciju, bet 
arī dažāda veida tikšanās ar val-
dības, parlamenta pārstāvjiem. 
Tāpat apmeklēju diskusijas da -
žāda veida domnīcās, lai labāk 
saprastu polītiskos notikumus. 
Saņemam daudz ielūgumu pie -
dalīties dažāda veida sarīkoju-
mos. Vēstniecība Amerikā, salī-
dzinot ar citām vietām, tiek lu -
tināta ar diezgan daudz vizītēm 
no Latvijas – brauc gan prezi-
dents, gan Saeimas priekšsēdē-
tāji, gan ministri, premjers, līdz 
ar to katra vizīte ir jāorganizē.
Tas nozīmē ļoti daudz praktiska 
darba, jo katra vizīte sastāv no 
tūkstoš sīkumiem. Organizējot 
katru vizīti, ir jāpatur prātā, kādi 
ir tās polītiskie mērķi, lai tā 
nostiprinātu savstarpēju divpu-
sēju sapratni starp valdībām vai 
parlamentiem. Decembŗa sāku-
mā, piemēram, bija ārkārtīgi 
veiksmīga vizīte baltiešu parla-
mentāriešiem. Vēstniecība iegul-
dīja milzīgu darbu, lai saorga ni-
zētu visas tikšanās parlamentā ar 
dažādiem senātoriem, ar senāta 
līderiem, ar ārlietu un citām ko -
misijām, ar Baltijas grupu. Tas 
prasīja milzu pūles, jo tā tomēr 
nenotiek, ka vari kādam piezva-
nīt vai nosūtīt e-pastu, un viss 
notiek. Tas viss ir jādara neskai-
tāmas reizes, jāsaskaņo, jālūdz 
un jāatgādina, un tas prasa daudz 
darba, bet rezultātā, ja vizīte ir 
veiksmīga, tad tas viss ir pūļu 
vērts. 

Jums ir bagātīga vēstnieka 
pieredze. Vai ir atšķirība, kā 
valstis redz un uztveŗ Latviju 
un vai atkarībā no tā mainās 
darba virziens, ko akcentējat 
vairāk, lai mainītu kādas valsts 
priekšstatus par Latviju?

Atšķirības noteikti ir. Man ir 
gadījies strādāt tiešām lielās val-
stīs, un lielajām valstīm ir arī 
kopīgas iezīmes. Piemēram, nav 
tik viegli piekļūt amatpersonām, 

Būt mazai nācijai ir priekšrocība
Ar Latvijas Republikas vēstnieku ASV Andri Teikmani

sarunājas Laima Martinskis

kā mazās valstīs. Mazās valstīs 
nav nekādas problēmas satikties 
ar ministru, bet lielajās valstīs ir 
krietni iepriekš jāpiesakās un 
jāgaida, vai būs piekrišana. Jābūt 
skaidram, kāds ir vēstījums mi -
nistram. Savukārt dažādas valstis 
attiecības ar Latviju veido no 
savu polītisko prioritāšu un in -
terešu viedokļa, kas arī ir jāņem 
vērā, un, balstoties uz to, arī 
veidojas attiecības ar Latviju un 
uztvere par Latviju. Krievijas uz -
tvere, es teiktu, atšķirsies no 
Amerikas uztveres, kaut arī abas 
ir lielas valstis, bet intereses ir 
dažādas. Atšķirības var veidoties 
arī atkarībā no laika posma, kādā 

Vācijai ieņem īpašu vietu. Man 
jāsaka, ka visās valstīs, kur es 
esmu dienējis, Baltija ir ieņēmusi 
tādu īpašu vietu.  

Kā jūsu darbā praktiski  no -
tiek tirdzniecības sakaru veici-
nāšana?

Ja kāda firma no Latvijas vēlas 
atrast savām precēm noietu 
Ame rikas tirgū, tad, cik mēs 
varam, mēs palīdzam. Taču 
skaidrs arī, ka tām firmām, kas 
grib eksportēt, ir jāizdara savi 
mājas darbi, jo ne katra firma, 
kas spēj kaut ko ražot, spēj arī 
eksportēt. Tai ir jābūt precei ar 
labu kvalitāti, firmai ir jābūt 
pietiekami stabilai, lai spētu iz -

ir runa par dabas resursiem. 
Mums nav pārāk daudz dabas 
resursu, ko piedāvāt, izņemot 
koku un visa veida izstrādāju-
mus no koka. Drīzāk mēs pie -
dāvājam savas iespējas visāda 
veida pakalpojumos. Ņemot vērā 
to, ka Latvija atrodas tādās kā 
krustcelēs starp austrumiem un 
rietumiem, mēs varam būt veik-
smīgi, piedāvājot savas iespējas 
pārdodot preces, varam piedāvāt 
jaunus, ātrus un efektīvus preču 
ceļus. Tas ir tas, ko mēs arī pie -
dāvājam gan Ķīnai, gan Ei  ro pai. 
Piedāvājam gan savas ostas, gan 
dzelzceļus un lidostas – ostas arī 
ir mūsu resurss. Mēs vēl varam 

dzīves apstākļi un varbūt ikdie-
nas rūpes, bet citādi mēs tiešām 
visi esam latvieši. Ar visu manu 
diezgan gaŗo pieredzi ļoti dažādās 
pasaules valstīs, kur vien esmu 
sastapis latviešus, ieskaitot Brazī-
liju vai Kolumbiju, vai Ķīnu, 
Austrāliju, Jaunzēlandi – latvieši 
tiešām dzīvo visur, un visur lat-
vieši domā par Latviju, jūtas tai 
piederīgi. Tāpēc es pilnīgi no -
teikti neredzu nekādu pamatu 
dalīt latviešus. Mums ir jārespek-
 tē šī dažādība un savstarpēji 
jāpalīdz cits citam. 

Jums šeit bija iespēja piere-
dzēt vietējo Amerikas adminis-
trācijas maiņu. Vai to kaut kā 
izjutāt arī savā darbā?

Jaunajai administrācijai vēl visi 
cilvēki nav nozīmēti, tas ir drusku 
traucējoši, bet tas ir normāls pro-
cess, un tam es arī biju gatavs. 
Amerikas sabiedrība ir visai iz -
teikti sašķelta viedokļos, ir radi-
kā lizējusies dažādās nometnēs. 
Es domāju, ka šis periods beig-
sies, putekļi nosēdīsies, un admi-
nistrācija tiks izveidota. Tas, kas, 
manuprāt, ir nozīmīgi un ko 
nedrīkst aizmirst, esot Amerikā, 
– Amerikas polītiskā sistēma 
tomēr ir veidota uz checks and 
balances principa. Tas ir polī tis-
kais līdzsvars starp dažādiem 
varas centriem – izpildvaru, li -
kumdošanas varu, tiesu varu, kā 
arī federālo struktūru, tāpēc nav 
viens spēlētājs, kuŗš varētu ab -
solūti dominēt pāri visiem pārē-
jiem. Es patiešām domāju, šo 
lielo milzīgo kuģi, ko sauc Ame-
rikas Savienotās Valstis, neviens, 
pat visstiprākais kapteinis, nevar 
tā ļoti strauji pagriezt prom no 
kursa, kuŗā tas iet, un tas kurss ir 
Amerikas intereses. Tās var mai-
nīties detaļās, bet kopumā tās ne -
mainās arī ar šīs administrācijas 
atnākšanu, un tās ir jāņem vērā.

Kas ir vēstnieka darba grūtākā 
un varbūt nepatīkamākā daļa, 
un kas ir darba gandarījums?

Katram vēstniekam gadās brīži, 
kad ir jāspēj tikt pāri situācijai, kā 
tu jūties, jāveic nepatīkami uzde-
vumi, par kaut ko jāattaisnojas – 
piemēram, par kaut kādu mūsu 
pašu neizdarību Latvijas polītikā. 
Tam ir vēstnieks, un cik veiksmīgi 
viņš to spēj nogludināt, izklāstīt, 
paskaidrot, tas ir atkarīgs no 
vēstnieka paša. Tomēr tas neno-
zīmē, ka vēstnieks ar visiem ta -
lantiem spēj padarīt, teiksim, 
melnu par pavisam baltu. Viņi 
var novērtēt vēstnieka personīgās 
spējas, bet viņi nejutīsies ietek-
mēti savos vērtējumos par valsti. 
Tādēļ es esmu pastāvīgi ieinte-
resēts, lai Latvijas attīstība būtu 
veiksmīga, lai Latvija būtu pa -
raugs citiem, lai tā būtu veik-
smīgāka nekā citas valstis un lai 
būtu man un ne tikai man iemesls 
lepoties ar savu valsti. Es domāju, 
ka Latvijas attīstība arī liecina, ka 
aizvien vairāk un vairāk ir tādu 
gadījumu, kad mums ir par ko 
lepoties. Ar savu valsti, ar saviem 
cilvēkiem, ar saviem sasniegu-
miem, bet tas tiešām viss ir no 
mums pašiem atkarīgs.  

notiek attiecību veidošana. Pie-
mēram, Lielbritanijā tajā laikā, 
kad es tur biju vēstnieks, centrālā 
tema bija palikt vai nepalikt 
Eiropas Savienībā (ES). Briti tajā 
laikā bija pārņemti vairāk paši ar 
sevi un ne tik daudz ar ārpolī-
tiku. Šobrīd situācija ir radikāli 
mainījusies un briti ir ieinteresēti 
veidot aktīvākus kontaktus ar ES 
un tās dalībvalstīm. Protams, 
attiecības ar Ameriku mums ir 
jāskatās vēsturiski. Sākot no ne -
atzīšanas polītikas, no 1940. gada, 
Amerika ir veidojusi savas at -
tiecības ar Baltijas valstīm un šī 
polītikas pamatnostādne attie-
cībā uz Baltijas valstīm nav mai-
nījusies neatkarīgi no tā, kādas 
partijas administrācija ir bijusi 
pie varas. Tas mums ir ļoti svarīgi, 
un to mēs vēl joprojām sajūtam, 
mainoties administrācijām šajā 
brīdī. Amerikai kā globālai liel-
varai arī intereses ir globālas, 
taču vienlaikus Baltija ir ieņē-
musi Amerikas ārpolītikā tādu 
lielu simbolisku lomu – kaut arī 
Baltijas valstis ir maziņas, to 
attīstības ceļš, ceļš uz neatkarības 
atjaunošanu, ceļš uz brīvību lielā 
mērā ir sakritis ar tām vērtībām 
un centieniem, kuŗas aizstāv 
Amerika. Līdz ar to Amerikai 
Baltijas valstis ir tāds labs pie-
mērs, ka Amerikas polītika ir 
bijusi pareiza. Atšķirības pamatā 
balstās uz vēsturiskām saitēm, 
kas ir veidojušās gadu desmitos 
vai gadu simtos. Tā, piemēram, ir 
veidojušās arī mūsu attiecības ar 
Vāciju. Tās ir īpašas, un arī Baltija 

pētīt tirgu un pieprasījumu, jo 
vēstniecība nevienu nepārlie ci-
nās, lai pērk Latvijas preci. Vi -
ņiem pašiem ir jābūt gataviem 
sagatavot informāciju par savu 
preci attiecīgās zemes valodā, 
pie  tiekami atraktīvi, ticami un 
ar pārliecību, ka piegāde būs labā 
kvalitātē un stabila. Tātad ir diez-
gan daudz mājas darbu Latvijā. 
Šeit var piedalīties arī izstādēs. 
Piemēram, pirms Baltimoras 
Dziesmu svētkiem jūnija beigās 
notiks izstāde Fancy Food, kur 
piedalīsies vairākas Latvijas kom-
pānijas. Šajā izstādē Latvijas kom  -
pānijas piedalījās arī pagājušajā 
gadā. Ir arī citas izstādes. Tas ir 
veids, kā sevi parādīt, parādīt 
savus ražojumus un preces un 
atrast tos, kas vēlētos tās pirkt. 
Var rīkot biznesa delegācijas, var 
rīkot kontaktbiržas, var organi-
zēt biznesa braucienus uz Ame-
rikas pilsētām un pretī meklēt 
sadarbības partneŗus, var savest 
biznesus kopā, un tad viņi paši 
vienojas, vai prece ir interesanta 
vai ne. Iespējas ir dažādas, un 
vēstniecība to var darīt. Ir labi, ka 
tagad ir nozīmēts jaunais LIAA 
pārstāvis Amerikā. Es ceru, ka 
vasarā viņš sāks darbu, tā mums 
būs cilvēks, kas tiešā veidā katru 
dienu nodarbosies ar Latvijas 
eksporta veicināšanu. 

Kādu valdības atsaucību un 
diplomātisko palīdzību inves-
tori varētu sagaidīt, lai Latvijas 
dabas resursus varētu piedāvāt 
un populārizēt pasaules tirgū?

Es domāju, ka šeit ne tik daudz 

piedāvāt savu prātu un inte lek-
tuālo bagātību. 

Vai, pārstāvot Latviju tādā liel-
valstī kā Amerika, nav sajūta, 
ka Amerikas ārpolītikā Latvijai 
nav pietiekami svarīga vieta?

Es domāju, ka mēs nedrīkstam 
sevi novērtēt par zemu, un tas arī 
nozīmē, ja mēs ieņemam kaut 
kādu īpašu vietu citu valstu po -
lītikā un polītiskajā attieksmē, 
tad mums ir jāapzinās, kas mums 
ir jābūt par sevi atbildīgiem un 
jāveido sava iekšpolītika, valsts 
modelis un iekārta patiešām ar 
lielu rūpību un lielu atbildību, jo 
neviens cits mūsu vietā mūsu 
spalvas nepucēs. Mums jādomā 
par to pašiem, un ja gribam būt 
citiem labs piemērs, mums smagi 
jāstrādā, lai mēs tāds būtu. Jā  rau-
gās, lai mēs būtu labs piemērs 
pašiem latviešiem, jo latvieši ir 
tas pirmais indikātors, kas no -
vērtēs, vai Latvija kā valsts ir veik -
smīga vai ne, un tad tam labprāt 
piekritīs arī pārējās valstis.

Jūs salīdzinoši nesen esat 
vēstnieks Amerikā. Kuŗās lat-
viešu kopienās jau esat pabijis?

Esmu bijis Kalamazū, Čikāgas, 
Ņujorkas, Sanfrancisko, protams, 
Vašingtonas kopienās. Turpmā-
kajos savas darbības gados cen-
tīšos pabūt pēc iespējas vairāk 
latviešu centros un apciemot 
latviešus visā Amerikā, to es varu 
noteikti apsolīt. 

Vai mēs, latvieši, teiksim, 
Vācijā, Jaunzēlandē un Latvijā 
atšķiramies?

Mēs visi esam latvieši. Atšķiras 

Pēc Latvijas vēstnieka Andŗa Teikmaņa uzrunas Stenforda universitātē 2017. gada 2. martā. No kr.: 
ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Latvijas Goda konsule Ziemeļkalifornijā Līga Hoy, Baltic 
Studies at Stanford University Libraries coordinator assistant Liisi Esse, ALA pārstāvis Mārtiņš 
Andersons, Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis, University Librarian at Stanford University Michael 
Keller, ZKLB valdes priekšsēde Taira Zoldnere, ZK Apskats redaktore Laima Martinskis
// FOTO: Albīns Martinskis
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Ar vērienu darbību uzsākusi jaundibināta
latviešu tautasdeju kopa Mantinieki

(Turpināts no 6. lpp.)

Mantinieku dejotāji pērnā gada Latvijas neatkarības dienas svinībās ar Latvijas kultūras ministri 
Daci Melbārdi

Būt mazai nācijai ir priekšrocība
Ar Latvijas Republikas vēstnieku ASV Andri Teikmani

sarunājas Laima Martinskis

Protams, ir arī gandarījums. 
Brīži, kad izdodas kaut kādi 
projekti – kāda veiksmīga vizīte, 
kā, piemēram, jau pieminētā 
parlamenta vizīte, kuŗa bija pa -
visam nesen, kuŗā patiešām mēs 
varējām konstatēt, ka satiekam 
tik daudz senātoru kā nekad 
vēsturē. Tas nozīmē, ka Latvija 
ir ļoti redzamā vietā senāta 
politiskajā dienas kārtības. Bija 
ļoti veiksmīga tikšanās starp 
Baltijas valstu prezidentiem un 
viceprezidentu Maiku Pensu 
(Mike Pence). Protams, ir gan-
darījums, ja izdodas kādi veik-
smīgi ekonomiski projekti. Tas, 
ka mūsu kompānija Printful 
atveŗ savu, tiešām milzīgu, ra -
žotni Ziemeļkarolīnā, tas dod 
iespēju lepoties. Protams, ir 
iespēja un pamats lepoties, ja 
Latvija sasniedz kādus labus 
panākumus technoloģiju attīs-
tībā. Mums kā mazai valstij ir 
jācenšas būt pirmajiem, lai mūs 
pamanītu, lai mūs ieraudzītu, 
un tā ir tāda ļoti laba ambīcija. 
Mēs, protams, vienmēr varam 
lepoties ar saviem izcilajiem 
sportistiem, māksliniekiem, mū   -
ziķiem, un tas ir tāds pamats 
pastāvīgam lepnumam. Ir arī 
tādi brīži, kad vēstniecības darbs 
ir vainagojies panākumiem kādā 
publiskās diplomātijas vai kul-

tūras projektā. Tādi brīži ir un, 
paldies Dievam, pietiekami daudz, 
bet pie tiem ir ļoti rūpīgi jā -
strādā.

Vai domājat, ka Latvija va -
rētu būt pirmā kādā innovā-
ciju jomā?

Jā, pilnīgi noteikti es to redzu. 
Šīs lietas nevar diriģēt, tām 
jāļauj brīvi attīstīties un jāpa-
balsta īstā brīdī, jo ne jau ierēdņi 
Latvijas valdībā būs tie, kas ra -
dīs innovāciju produktus vai 
projektus. Viņi strādā valsts 
pārvaldē un neģenerē techno-
loģiskās idejas, bet viņiem ir 
jādara, cik viņi var, lai atbalstītu 
tos, kuŗiem smadzenes darbojas 
šajā virzienā. Mēs jau vairākās 
nozarēs esam ļoti veiksmīgi 
attīstījušies. Piemēram, mūsu 
tulkošanas kompānija Tilde tul-
ko labāk nekā Google tran s-
lation, un viņi nav vienīgie, kas 
spēj dot izcilu ieguldījumu 
technoloģiju attīstībā.

Innovāciju attīstībai ir vaja-
dzīgs arī financējums.

Vajadzīgs ne tikai financē-
jums. Apmeklējot Stenforda uni-
versitāti un esot Hūvera archīvā, 
pamanīju izstādi par Hūveru 
pašu un man iespiedās atmiņā 
kāds citāts. Viņš ir teicis, ka ar 
labām idejām vien nepietiek – 
vajag intelektu, kas šīs idejas 

spēj reālizēt, vajag darbu, kas ir 
ieguldīts, lai īstenotu ģeniālas 
idejas. Kā mēdz teikt, ģēnijs ir 
1% talanta un 99% darba. Tā kā 
valsts pienākums būtu atbalstīt 
un atvieglot to darbu, kas jā -
paveic, lai īstenotu ģeniālas ide-
jas.

Runājot par vēstniecības 
darba aizkulisēm – vai starp 
pretējo valsts pušu vēstnie-
kiem, šajā gadījumā ASV vēst-
nieces Latvijā un Latvijas 
vēstnieku ASV, notiek kāda 
domu vai padomu apmaiņa?

Jā, kad es esmu Rīgā vai mana 
kolēģe no Rīgas ierodas Vašing-
tonā, tad mēs noteikti atrodam 
iespēju satikties un parunāt, jo 
ir daudzas lietas, pie kā mēs 
strādājam kopīgi, kaut arī katrs 
savā galā. 

Vai problēmas jums ir līdzī-
gas vai ne vienmēr?

Nu, ne gluži. Piemēram, mana 
kollēga Rīgā visvairāk nodar-
bojas tieši ar Latvijas lietām, ar 
saviem vēstniecības projektiem 
Latvijā. Es atkal nodarbojos ar 
mūsu vēstniecības projektiem 
Amerikā. Kad tiek negociēti 
tādi divpusēji līgumi, kā nupat 
nesen, kad tika parakstīts lī -
gums par sadarbību aizsardzībā, 
pie kā strādājām diezgan ilgus 
gadus un kas patiešām atvieglos 

un atrisinās daudz neskaidrus 
jautājumus tieši mūsu militā-
ristu sadarbībā, lūk, šis ir tas 
gadījums, kur gan mana kollēga 
Rīgā, gan es šeit, abi strādājām 
pie viena, lai sarunas par šo 
līgumu pēc iespējas ātrāk un 
veiksmīgāk tiktu pabeigtas. Jan-
vārī līgums tika parakstīts, un 
tagad mums ir jaunas iespējas.

Kāds bija šīs vizītes Ziemeļ-
kalifornijā mērķis, un ko pa -
vei cāt šajā vizītē?

Manas vizītes galvenais mēr-
ķis bija piedalīties ALAs sēdē 
un sadarbībā ar ALA uzstāties 
Stenforda universitātē. Kopā ar 
Latvijas goda konsuli Ziemeļ-
kalifornijā Līgu Hoy bija tikša-
nās ar Ziemeļkalifornijas Inno-
vāciju centru un start up kom-
pānijām. Bija tikšanās ar bijušo 
Igaunijas prezidentu. Tāpat bija 
prieks noskatīties izrādi “Emīls 
un Berlīnes zēni”. Vēl paspējām 
izbraukt uz Napu un iepazīt 
labākās Kalifornijas vīnotavas 
un vīna tradicijas.

Vai ir mērķi, ko jūs vēstnieka 
darbā gribētu paveikt, pār-
stāvot Latvijas intereses ASV?

Pirmkārt, turpināt mūsu 
partneŗattiecības drošības vei -
cināšanā, kas jau ir veiksmīgas.

Otrkārt, darīt to, kas iepriekš 
nav darīts, – uzlabot tirdznie-

cību uz Ameriku. Amerikas tir-
gus ir liels un pievilcīgs, tāpēc 
nav viegli. Taču izskatās arī, ka 
latvieši ļoti uz ASV tirgu nerau-
jas, varbūt lielā attāluma dēļ. 
Mans vēstnieka uzdevums būtu 
palīdzēt novākt barjeras, palī-
dzēt ieiet tirgū. Tas varētu izdo-
ties vairāk nekā līdz šim.

Tāpat jāpiestrādā pie Ameri-
kas vispārējām zināšanām par 
Latviju, Latvijas atpazīšanu Ame-
rikā. Tuvā mūsu valsts simtgade 
ir labs iemesls un mērķis.

Jums ir tāds ļoti unikāls 
skatījums uz Latviju pasaules 
kontekstā, jo cieši esat saistīts 
gan ar notikumiem Latvijā, gan 
jums ir tā iespēja parau dzīties 
uz Latviju un latvie šiem no 
attāluma. Vai ir kāds vēlējums 
vai novērojums, ko varētu mums, 
latviešiem, pa  vēstīt?

Jā, mana vēstnieka privilēģija 
ir justies kā latvietim un tajā 
pašā laikā iespēja paskatīties uz 
Latviju un latviešiem no dis-
tances. Mans vēlējums – nejus-
ties kā mazai nācijai, bet uz -
skatīt to par savu priekšro cību. 
Latviešiem ir jābūt ar  lielākām 
ambīcijām, jo esam mazi, bet tas 
nenozīmē, ka esam mazāk gudri 
vai talantīgi. Lai kur pa  saulē lat-
vietis satiktu latvieti, mums cits 
citam vienmēr vajag palīdzēt.

Pagājušā gada rudenī čikā gie-
šus, latviešus visā Amerikā un arī 
dzimtenē ar brīnišķīgu uzstā-
šanos pārsteidza jaundibinātā 
Čikāgas latviešu tautasdeju kopa 
Mantinieki. 

Deju kopa uzstājusies jau vai -
rākkārt savas neilgās pastāvēša-
nas laikā un darbību uzsākusi ar 
vērienu. Savu pirmo publisko 
priekšnesumu Mantinieki snie-
guši Latvijas kultūras ministrei 
Dacei Melbārdei un plašam ska-
tītāju lokam Latvijas neatkarības 
dienas svinībās, kas norisinājās 
Ciānas draudzes telpās. 

Deju kopas dibinātāja un 
vadītāja Rineta Tincu ar sajūsmu 
stāsta, ka ar šādiem  dejotājiem  
strādāt ir viegli un patīkami. 
Kolektīvā dejo divdesmit trīs 
entuziasma pilni dejotāji, no 
kuŗiem divpadsmit ir meitas un 
vienpadsmit – vīri. Ikviens pie -
dalās ar pilnu atdevi, idejām, 
enerģiju un atbalstu. Mantinieku 
starpā vienmēr jūtama sastrā dā-
šanās un apbrīnojams komandas 
gars, kaut visi esam tik dažādi.

Dejotāji ir apņēmības pilni 
pildīt savu mērķi – saglabāt lat -
viešu tautasdeju tradicijas Ame-
rikas Savienotajās Valstīs un nest 
Latvijas vārdu pasaulē.

Paldies mūsu vadītājai Rinetai 
Tincu un mākslinieciskajam va -
dītājam Jānim Velkmem par 
ieguldīto darbu, lai ideja par deju 
kopu Mantinieki tiktu reālizēta 
un tik veiksmīgi attīstītos.

Lielu paldies sakām arī Ciānas 
draudzei par iespēju izmantot 
baznīcas telpas mēģinājumiem, 
kā arī dizaineram Aldim Rau -
dam, kuŗš izveidoja dizainu mūsu 
krekliņiem un citiem suvenī-
riem.  Mantinieku dizains sim-

bolizē atvasinātu saules zīmi, 
saules ritumu, nebeidzamu vēr-
tību un deju.

Mūsu krekliņus un parocīgās 
krūzītes katram iespējams iegā-
dāties koncertu laikā, tirdziņos 
un individuāli no dejotājiem.

Pēc gaŗām diskusijām un dau -
dziem apsvērumiem un ietei-
kumiem tērpu izvēlei, deju kopa 
izlēma par labu Piebalgas tau -
tastērpiem.

Esam ļoti lepni un priecāja-
mies, ka mums izveidojusies tik 

veiksmīga sadarbība ar studiju 
“LATVA” Liepājā, kuŗā ar īpašu 
rūpību tika darināti Mantinieku 
tautastērpi. 

Diegi brunču un sievu cepuŗu 
aušanai tika speciāli iegādāti 
Vidzemē. Arī vīriem vadmalas 
audums tika pirkts Vidzemē, 
savukārt deju zābaki pasūtināti 
un izgatavoti Rēzeknē darbnīcā 
Kristāla Kurpīte.

Jaunie tērpi pirmo reizi tiks 
vilkti 23. aprīļa Mantinieku lab-
darības saviesīgajā pēcpusdienā, 
kas norisināsies Igauņu namā. 

Ar lielu prieku ziņojam, ka 
saviesīgās  pēcpusdienas vadību 
savā gādībā ir ņēmis mūsu pašu 
čikāgietis Armands Birkens.

Biļetes iespējams iegādāties jau 
tagad iepriekšpārdošanā pie de -
jotājiem vai rakstot uz mantinie-
ki@hotmail.com. 

Esat visi mīļi aicināti mūs at -
balstīt ar savu klātbūtni!

Jau šovasar Mantinieki pieda-
līsies XIV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un deju svētkos Balti-
morā, pēc kuŗiem plānots pie -
dalīties arī 2018. gada Dziesmu 
un deju svētkos Latvijā; bet jau 
nakammēnes, 6. maijā, Manti-
niekus uzstājamies būs ie  spējams 
redzēt ALA 66. kon gresā.

Ceram jūs visus redzēt Man-
tinieku saviesīgajā labdarības pēc -
pusdienā 23. aprīlī!

Dejotpriekā – 
ELIZABETE
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GUNDEGA VILEMSONE
Apvienojot neapvienojamo

26. martā Sv. Pētersburgas 
Lat viešu biedrības namā notika 
pasākums, kuŗš bija izsludināts 
kā Latvijas pastāvīgā pārstāvja 
Apvienoto Nāciju Organizācijā 
Jāņa Mažeika viesošanās ar 
priekšlasījumu par drošību Lat-
vijā un Austrumeiropā, ar tam 
sekojošu sadziedāšanos latvisku 
Lieldienu ieskaņai. Liela daļa 
Biedrības biedru nevarēja sa -
prast, kas tad īsti šai pēcpusdie-
nā notiks. Kā var vienā pasā-
kumā apvienot divas it kā nesa-
vienojamas lietas: polītisku ap -

skatu un Lieldienu sadzie dā ša-
nos? Tie, kuŗiem bija pietiekoši 
daudz zinātkāres gan par vienu, 
gan par otru tematu, sanāca svēt-
dienas pēcpusdienā Latviešu 
bied rības namā uz tikšanos ar 
Jāni Mažeiku un viņa ģimeni – 
kundzi Daci un trīs bērniem.

Lektors savu priekšlasījumu 
sāka ar ieskatu Apvienoto Nā -
ciju organizācijas darbā un Lat-
vijas lomu šai organizācijā. Tur-
pinājumā viņš uzsvēra, ka Lat-
vijas un visas Austrumeiropas 
drošība tomēr vairāk atkarīga 

cīņa pret nevē la-
mas propagandas 
ieplūdināšanu Lat-
vijā, sa  biedrības 
šķel ša  nu. Viens no 
ļoti svarīgiem fak-
to riem ir Latvijas 
ie  dzīvotāju dzīves 
lī  meņa celšana. 
Sa    biedrību vieglāk 
sašķelt, ja cilvēki ir 
neapmierināti ar 
savu materiālo 
stāvokli.

Pēc lekcijas katrs 
varēja uzdot aug-
stajam viesim jau -
tājumus par dzir-
dēto. Un jautājumu 
tiešām netrūka.

Kad politiskie te -
mati bija aplūkoti 
un izsmel ti, pasā-
kuma viesi un rī -
kotāji varēja no -
bau dīt Mārītes Ru     -
bīns sagatavotās uz -
kodas un iedzert 
pa glāzei vīna.

Sadziedāšanās 
daļa sākās ar to, ka visi klātesošie 
tika lūgti sasēsties aplī un pa -
ņemt iepriekš sagatavotās lapi-
ņas ar dziesmu vārdiem. Kad 
dziedātāji bija iekārtojušies, Ma -
žeika kundze pastāstīja par Lie -
lās dienas svinēšanas tradicijām 

Bostonas Pensionāru sanāk-
smes atrakcija bija Jāņa Boļa 
stāstījums par ceļojumu Irakā. 
Norisi atklāja priekšniece Dzid  ra 
Knecht. Viņa bija ieradusies no 
Florīdas, kur palīdz māsai Bi -
rutai atveseļoties, lai tūlīt dotos 
atpakaļ uz Florīdu. Garīgo ie -

BOSTONAS 
PENSIONĀRI IRAKĀ

Mūsu Lilijai Klucis 107!

rojās, ka Jāņa tūristu grupa tajā 
laika posmā bija vienīgā Irakā. 
95% Irakas iedzīvotāju pieder 
vienai Islāma ticībai. Tā izpaužas 
visur, gan simbolos uz karoga, 
gan ikdienas dzīvē. Daudzi sa  vas 
lūgšanas skaita 5 reizes dienā. 
Nav neparasts skats, ka uz ietves 

Jānis Stāks, Viskonsinas latviešu 
kreditsabiedrības (VLK) priekš-
nieks, atklādams biedru pilnsa-
pulci 5. martā, uzaicināja visus 
klātesošos piecelties kājās un ap  -
laudēt. Aplausiem bija divkārša 
nozīme. Tie izskanēja par pa  gā-
jušo 56. pastāvēšanas gadu un 
par biedriem pašiem. Priekš nieks 
raksturoja 2016. gadu kā panā-
ku miem bagātu visās katēgori-
jās. Tas iezīmējās ar augstākiem 
ienākumiem un augstākām divi-

Saskanīga pilnsapulce Milvokos
panākumiem, jo biedri to atbalsta 
gan ar jauniem noguldījumiem, 
gan aizdevumiem. Savukārt valde 
un darbinieki turpina uzlabot 
pakalpojumus. Paldies techno-
loğijas komitejas loceklēm Intai 
Veldrei un Ēvijai Haydin par 
darbu, izveidojot jauno mājas 
lapu.

Kasiere Sandra Mednis pa   stās ta, 
ka VLK atbalstījusi ar vai  rāk nekā 
$4000 latviešu sabied rību; to 
starpā Milvoku plkv. O Kalpaka 

Inta Veldre iepazīstina klāt eso-
šos ar topošo jauno tīmekļa viet-
ni, kas vēl ir pārbaudes stadijā. 
Nākamā mēnesī apciemojiet mūs 
virtuālā pasaulē: wislat.com

Pēc Edvīna Erkmaņa ziņojuma 
par sekmīgu revīziju, sapulce ar 
aklamāciju uz nākošiem trim ga -
diem pārvēlēja šādus valdes lo -
cekļus: Eduardu Petrovski, Gunti 
Lauzumu un Edvīnu Erkmani.

Laimes spēlē uzvarēja: Ed -
munds Mednis, Paulis Rudzītis, 

dendēm. Neizpalika arī kārtējās 
bonusa dividendes izmaksa. Tā -
pat pieaugumu uzrādīja aizde-
vumi, rezerves, pamatlīdzekļi, 
biedru akcijas un prēmijas. Aiz -
devumi turpina sagādāt 90% 
VLK peļņas.

VLK ir niecīga finanču jūrā, 
būdama procentuāli vienu vien-
simtdaļu no viena procenta au -
guma ziņā. Tai ir jābūt daudz-
veidīgai, atjautīgai un veiklai, lai 
atšķirtos no lielajām naudas ie -
stādēm. Tā turpina lepoties ar 

skolu, Čikāgas skolas Stariņu, 
latviešu centru Gaŗezers, Milvo -
ku Latviešu namu u.c.

Guntis Lauzums paskaidro par 
kreditkomitejas uzdevumu, kuŗš 
ir apstiprināt vai noraidīt aizde-
vumus. Viņš atzīst, ka aizdevumi 
ir auguši, bet, lai tie turpinātu 
segt VLK augstās noguldījumu 
likmes un ļautu tām augt, viņš 
mudina biedrus atcerēties savu 
kreditsabiedrību, kad iespēja pār  -
financēt esošos parādus vai kad 
rodas jaunas prasības. 

No Bostonas Pensionāru sanāksmes. Priekšplānā: advokāts Jānis 
Bolis, raksta autors Ivars Galiņš

vadu deva mācītājs Dr. Jānis 
Keggi. 

Sekoja pārējā ierastā kārtība: 
priekšlasījums, azaids, jubilāru 
apsveikšana. Klātesošie jubilāri 
saņēma ziedus. Lielākos ap  lau-
sus saņēma paziņojums par 
Lilijas Klucis 107 gadu dzim ša-
nas dienu. Tīri sparīgi skanēja 
apsveicēju koris. Priekšniece pa -
teicās kriņģeļu, tortes un citu 
saldumu cienastu ziedotājiem, 
tāpat palīdzēm Dagnijai Vēver-
brants, Astrīdai Ramrath, Gun-
tai Hiršs, vēl citām palīdzēm. 
Juris Veidiņš, kā vienmēr, gā -
dāja, lai visi dalībnieki būtu 
parakstījušies sarakstā. Tajā paš  -
laik bija 52 paraksti. 

Jāņa Boļa stāstījumu par Iraku 
papildināja uz ekrāna projicētās 
fotografijas. Tur techniskais iz -
palīdzētājs bija Ivars Laviņš. 
Jāņa Irakas grupā bija vēl 11 
dalībnieku un apsardzē 4-6 ka -
ravīri. Konvojam pa priekšu 
brauca spēkrati ar ložmetēju 
priekšgalā, tad tūristu busiņš, 
tam sekoja braucamais ar lož-
metēju, sedzot aizmuguri. Vie -
sošanās laikā nekādu starpga-
dījumu tomēr nebija. Noskaid-

ir izklāta sedziņa ar lūdzēju, 
kamēr pārējā publika mierīgi 
aizsoļo gaŗām. Katrā pilsētiņā ir 
Mošeja, un Bagdadē tādu ir vis-
maz 30. Tomēr viņu ticības dzīvē 
pastāv milzīga fragmentācija. 
Kaut visiem viens Korāns, divas 
lielākās ticības frakcijas ir nemi-
tīgā kaŗa stāvoklī. Tiem, kas bija 
lasījuši Jāņa Irakas ceļojuma ap -
rkastu Laika avīzē, stāstījums 
bija lielisks papildinājums. Bet 
vispār klātesošajiem Bostonas 
pensionāriem, bija iespēja, kaut 
neklātienē, par baltu velti pus-
stundu pabūt Irakā, bez ceļotāja 
izdevumiem un ceļojuma grūtī-
bām. Nesenie Jāņa Boļa ceļojumi 
bijuši uz tādām zemēm kā Kuba 
un Ziemeļkoreja, kur caurmēra 
tūristam būtu bailes spert kāju. 
Bet ir viens ceļojums, par ko 
Jānis publiski kavējas runāt. Tas 
ir brauciens uz Sibiriju, meklējot 
sava komūnistu laikā aizvestā 
tēva pēdējo atdusas vietu. Starp 
Vorkutas un Intas izsūtījumu 
nometnēm ir pilsētiņa Abez, 
kur tika nogādāti tie, kam vairs 
nebija cerības dzīvot. Tur bei-
dzies arī viņa tēva mūžs.

IVARS GALIŅŠ 

latviskā garā. Senos laikos pa -
vasari un Lielo dienu Latvijā 
ļaudis gaidīja ar milzīgu nepa-
cietību, jo gaŗā, tumšā ziema 
ļaudis pamatīgi nogurdināja. Šī 
diena iekrita laikā, kad dienas 
gaŗums bija vienāds ar nakts 
gaŗumu, un tā bija tikpat mis-
tiska un burvību pilna diena kā 
Ziemas un Vasaras saulgriežu 
naktis. Ar to saistījās dažādas pa -
ražas un ticējumi, ko pavadīja 
dziedāšana. Visa Mažeiku ģi -
me ne ir kā maza folkloras kopa, 
ieskaitot divus gadus veco mei -
tiņu. Viņi uzsāka senās tautas-
dziesmas, un pārējie pievienojās. 
Drīz vien visas dziesmas bija 
izdziedātas, dažas no senajām 
paražām apgūtas, vakars noslē-
dzies.

Mažeiku ģimene spēja apvie-
not vienā vakarā politisku ap -
skatu ar latviešu senajām tra -
dicijām. Liekas, vairākums no 
apmeklētājiem vairs neuz trau cās, 
ka šīs divas pretrunīgās tēmas it 
kā nesaderētu kopā. Viņi ar in -
teresi noklausījās  priekšlasījumu 
un ar prieku kopā dziedāja senās 
tautasdziesmas. Škiet, šo dažādo 
tematu vienojošais spēks bija 
pati Latvija, kas ieslēgta sirdīs 
un domās. Rūpējoties par mūsu 
dzimteni, tās drošību un lab  klā-
jību, mēs nedrīkstam aizmirst arī 
senču dzīvesziņu un senās para žas.

no piederības NATO blokam. 
Viņš arī izskaidroja pašreizējo 
drošības situāciju Latvijā un 
Baltijas valstīs kopumā, uzsve-
rot, ka NATO kaŗavīru klātbūt-
ne šo valstu drošībai ir nozī-
mīga, bet tikpat nozīmīga ir 

Lance Byrkit, Silvija Hunt un 
Ruta Mudlaff.

Noklausījušies visus ziņoju-
mus, biedri un viesi baudīja 
pavāra Andŗa Antona gardās 
kotletes sēņu mērcē. Par dzē  rie-
niem rūpējās E. Petrovskis un 
par kafijas galdu Ingrida Sera-
phim. Milvoku Latviešu nama 
lejas zāles dekorācijas bija Sigrī-
das Stāks ziņā: lilā puķītes zaļās 
vāzītēs uz sidraba paliktņiem – 
jauki pavasaŗa vēstneši.

VP

Latvijas pastāvīgais pārstāvis ANO Jānis 
Mažeiks stāsta par Latvijas drošību
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Jauns Ginesa rekords 
sniegpulkstenīšu stādīšanā 

Ventspilī 
Ventspilī tika mēģināts uzstādīt 

Ginesa pasaules rekordu “Visvai-
rāk cilvēku vienlaikus stāda sī  pol-
puķes”. Rezultāti liecina, ka rek-
ords ir sasniegts un Ventspils dā -
va na Latvijas simtgadei ir 
veiksmīgi sagatavota.

Ginesa pasaules rekords “Vis-
vai rāk cilvēku vienlaikus stāda 
sīpolpuķes” ventspilniekiem un 
pil sētas viesiem bija jāpārspēj – 
iepriekš uzstādītais rekords ‒ 
2014.  gada 9. novembrī Bruk vei-
las parkā, Birmingemā, Apvieno-
tajā Karalistē 15 minūšu laikā 
4250 sīpolpuķes vienlaikus ie -
stādīja 850 cilvēku. 

Bija nepieciešams pārspēt visus 
trīs nosacījumus ‒ dalībnieku 
skai tu, sīpolpuķu skaitu, laiku. 6 
minūtēs 28 sekundēs un 44 se  - 
k undes simtdaļās 1293 dalībnieki 
iestādīja 7756 sīpolpuķu cerus. 
Sniegpulkstenītes veidoja Latvi-
jas valsts kontūru un skaitli 100, 
kļūstot par dāvanu valsts simt-
gadē, ko svinēs nākamgad.

***
Rīgas pilī tiekas Latvijas valsts 

simtgades norišu veidotāji
 no visas Latvijas    

Gatavojoties Latvijas valsts simt-
gades atklāšanai šā gada 4. maijā, 
Valsts prezidents, Latvijas valsts 
simtgades patrons Raimonds Vē -
jonis Rīgas pilī tikās ar Latvijas 
valsts simtgades norišu veidotā-
jiem. Uz svinīgo darba tikšanos 
bija pulcējušies vairāk nekā 300 
simtgades svētku organizatoru 
no visas Latvijas. 

Tikšanās laikā pārrunāti jau 
paveiktie priekšdarbi un lielākie 
2017. gadā gaidāmie simtgades 
notikumi. Uzrunājot klātesošos, 
Valsts prezidents izteica pateicī -
bu simtgades notikumu rīkotā-
jiem par līdz šim padarīto darbu 
un aicināja iesaistīt svētku orga-
ni zēšanā pēc iespējas vairāk Lat-
vijas iedzīvotāju: “Simtgades svēt-
kus veidosim mēs paši ar saviem 
sapņiem, savu enerģiju un ide -
j ām. Šī būs lieliska iespēja parādīt 
citiem, ko mēs esam sasnieguši 
un ko vēl plānojam paveikt. Tas, 

kā noritēs svētki, būs atkarīgs no 
mums pašiem – vai spēsim simt-
gadi izveidot par visas tautas 
svētkiem vai spēsim aizraut pā -
rējos,” teica Raimonds Vējonis.

***
Latvijas simtgades birojs 

gatavojas svinību sākumam 
4. maijā

Latvijas simtgades biroja jau pa -
veiktie darbi un svinību sā  k ums 
4. maijā tika apspriesti svēt ku 
pro grammas atklāšanai veltītā 
sarīkojumā Rīgas pilī. Svinīgo 
sarīkojumu ar uzrunu Rīgas pils 
Svētku zālē uzsāka Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis sakot, 
ka: “Vēsture ir katras valsts stūŗ-
akmens. Atskatīšanās uz to ir ie -
skats simtgadē. Svētki ir nozīmī  gi 
mums visiem. Tie tiks ierakstīti 
valsts vēsturē.”

Valsts Robežsardzes Koordi-
nācijas un sabiedrisko attiecību 
nodaļas priekšnieks Oskars In -
driksons runāja par simtgades 
svinību 4. maijā paredzēto ozolu 
stādīšanu gar Latvijas robežu,  kas 
būšot simbolisks vēstījums svētku 
sākumam, kas turpināsies piecu 
gadu gaŗumā. Akciju or  ganizē 
Iekšlietu ministrija kopā ar 
Simtgades biroju un Latvijas 
valsts mežiem. Tajā piedalīsies 
mazpulki, jaunsargi, skauti un 
gaidas. Pēc Indriksona teiktā, tiek 
veikta arī paredzēto ozolu iestā-
dīšanas territoriju labiekārtoša -
na attiecīgo pašvaldību territori-
jās. Sarīkojumā piedalījās arī kul-
tūras ministre Dace Melbārde, un 
pēc viņas teiktā novadu darba 
grupām ir bijušas jau vairāk nekā 
80 tikšanās, kurās ir iesaistījušās 
15 NVO, kā arī Jauniešu rīcības 
komiteja un sadarbības padome. 
Iniciātīvas ir nākušas arī no ār -
valstu latviešiem. Viņa arī piemi-
nēja, ka lēmumu pieņēmēji valsts 
simtgades sarīkojumu organi zē-
šanā arī bijuši ļoti pretimnākoši. 
Melbārde arī izteicās, ka jau līdz 
šim esot notikuši simtiem paš  -
ini ciātīvu darbību, kuŗas veikuši 
ne vien iedzīvotāji, bet gan arī uz -
ņēmumi, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Vides izglītības fonds, kā 
arī reģionālās pašvaldības. Viņa 
arī izteicās, ka: “Ir jāpilnveido no -
vadu savstarpējā sadarbība. Ir 
jāstiprina arī Latvijas starptautis-
kā reputācija.”

***
Laikmetīgās mākslas centrs 

Latvijas valsts simtgades 
programmā 

Sagaidot Latvijas valsts simtga-
di, Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs (LLMC) nākamgad plāno 
atklāt starptautisku laikmetīgās 
mākslas izstādi “Pārnēsājamās ai -
navas”, no 2017. līdz 2019. gadam 
LLMC, iesaistot plašu Latvijas  un 
starptautiskās mākslas jomas 
institūciju, pētnieku, kurātoru un 
mākslinieku loku, veidos četras 
“satelītizstādes” Parīzē, Ņujorkā, 
Gotlandē un Berlīnē, kur vēstu-
riski koncentrējusies Latvijas 
mākslinieku emigrācijas vide. Sa -
vukārt visa projekta centrā būs 
Rīga, kuŗā 2018. gadā Latvijas 
Na  cionālajā mākslas mūzejā no -
risināsies Pārnēsājamo ainavu 
gal venā izstāde. Ņujorkas izstādi 
iezīmēs “Elles ķēķis” – neformāla 
dzejnieku un mākslinieku gru -

pa, kas trimdas gados kalpoja kā 
spēcīgs intelektuālās vides aku-
mulātors un latviešu radošās vi -
des izdzīvošanas katalizātors. Pa -
rīzes konteksts tiks izgaismots 
caur neparastu personību – de -
jotāju un publicisti Aiju Bertrāni, 
kas kopā ar savu vīru, amerikāņu 
dejotāju un mākslinieku Rai-
m ondu Dunkanu no 1920. līdz 
1970. gadam Parīzē vadīja alter -
n ātīvas izglītības iestādi Akade-
mia. Zviedriju Gotlandes izstādē 
iezīmēs gleznotājs Laris Strunke 
un viņa radošā darbība. “Šī būs 
nepārvērtējama iespēja iepazīs-
tināt Latvijas sabiedrību ar ār -
valstīs dzīvojošiem latviešu māk-
sliniekiem, paplašināt zināšanas 
par mūsu neseno vēsturi, kā arī 
apskatīt pašreiz starptautiskā 
kon tekstā tik aktuālo migrācijas 
temu,” informēja Krivalde.

***
Latvijas Institūts aicina 

iesaistīties akcijā 
“Izskrien Latviju pasaulē”

Lai Latvijā un pasaulē kopīgi 
sagaidītu Latvijas simtgadi, Lat-
vijas Institūts (LI) kopā ar bied-
rību “VSK Noskrien” aicina tau-
tie šus un Latvijas draugus ie  sai s-
tīties akcijā “Izskrien Latviju pa   -
saulē”. Institūts aicina ikvienu ak -
tīvu skrējēju vai gājēju izskriet, 
iziet, izbraukt ar riteni vai arī pat 
izpeldēt Latvijas kontūru un iz -
mantot savas iecienītās aplikāci-
jas, lai pēc tam ar rezultātu dalī tos 
sociālajos tīklos, izmantojot 
tēmturi #izskrien Latviju.

Akcijas laikā interesenti vairā-
kās pasaules pilsētās un lielpilsē-
tās varēs izmantot jau iepriekš 
izstrādātus skriešanas maršrutus 
Latvijas kontūras formā vai arī 
izveidot savus un dalīties ar tiem 
saviem ģimenes locekļiem, drau -
g iem, kā arī kaimiņiem, norāda    
LI direktore Aiva Rozenberga. 
“Šādā veidā tautieši un Latvijas 
draugi visā pasaulē varēs iepazīs-
tināt savus līdzcilvēkus ar Lat -
viju, pie reizes pastāstot dažādus 
faktus par mūsu valsti,” stāsta 
Rozenberga, piebilstot, ka akcija 
savā veidā sasaucas ar “Baltā gald-
auta svētkiem”, kuŗi tiks svinēti   
4. maijā – Latvijas Republikas 
Ne  atkarības atjaunošanas dienā. 
Aicinājumam piedalīties akcijā 
jau atsaukušies arī Latvijas vēst-
niecību un diasporas organizā-
ciju pārstāvji.

***
ASV kongresmeņi pauž stingru 

atbalstu Latvijas drošībai
9. aprīlī ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs tikās ar Amerikas Sa -
vienoto Valstu Kongresa delegā-
ciju kongresmeņa Bila Šustera  
vadībā, lai pārrunātu transat lan-
tiskās attiecības, Latvijas un ASV 
stratēģisko partnerību drošības 
un aizsardzības jomā, sadarbību 
transporta un enerģētikas noza rēs. 

Rinkēvičs uzsvēra ASV mili tā-
rās klātbūtnes Baltijas valstu re -
ģionā nozīmi, kā arī apstiprināja 

Latvijas gatavību ieguldīt aiz sar-
dzībā, tostarp turpinot palielināt 
aizsardzības budžetu līdz 2% no 
IKP 2018. gadā. Ministrs iepazīs-
tināja ASV kongresmeņus ar 
Latvijas transporta infrastruk-
tūras priekšrocībām. Tāpat tika 
pārrunātas Latvijas un ASV sa -
darbības iespējas enerģētikas 
dro šības jomā.

ASV kongresmeņi pauda stin g-
ru polītisku atbalstu Latvijas 
drošībai. Latvija arī turpmāk var 
paļauties uz ASV Kongresa atbal-
stu. ASV kongresmeņi izteica pa -
teicību Latvijai par izrādīto soli-
dāritāti un sniegto palīdzību cīņā 
ar starptautisko terrorismu. Īpaši 
nozīmīgi Latvijai izskanēja pie  dā-
vājums veidot sadarbību starp 
ASV un Latvijas ostām, kā arī 
izmantot ASV sašķidrinātās gāzes 
eksporta potenciālu. Tikšanās 
laikā tika pārrunātas arī aktuā-
litātes Eiropas Savienībā, Tuvajos 
Austrumos un attiecības ar Krie-
viju. Vizītes laikā ASV kongres-
meņu delegācija apmeklēja Āda-
žu militāro bazi un piedalījās 
apaļā galda diskusijā par tran-
sporta jautājumiem. 

***
Architektūras nedēļā 

Latvijā viesosies japāņu 
architekts Kengo Kuma

No 15. līdz 19. maijam Latvijā 
tiks svinēta Architektūras nedē  -
ļa, kuŗas ietvaros norisināsies 
vairāki sarīkojumi ar mērķi vei -
cināt diskusiju par to, kas ir laba 
architektūra, izcelt Latvijas ar  chi-
tektūras izcilākos sasniegumus 
pēdējā gada laikā un veicināt pla-
šākas sabiedrības iesaisti archi-
tektūras vidē. Sarīkojuma laikā 
19. maijā Dzintaru koncertzālē 
būs iespēja apmeklēt arī izcilu 
Latvijas un ārvalstu architektu 
bezmaksas vieslekcijas. Šogad 
vie nojošā tema būs architektūras 
mērogs un apkārtējā vide, un 
īpašais viesis šogad ir viena no 
architektūras pasaules nozīmī gā-
kajām personībām – architekts 
Kengo Kuma.

Kengo Kuma

Kengo Kuma ir viens no atpa-
zīstamākajiem mūsdienu archi-
tektūras nozares pārstāvjiem un 
vairākkārtējs prestižās Prickera 
balvas nominants. Kengo Kuma 
šobrīd strādā pie Tokijas 2020. ga -
da Olimpisko spēļu stadiona pro-
jekta, un Latvijā viņš lasīs vieslek-

ciju Latvijas Architektūras gada 
balvas ietvaros. Tāda mēroga vie-
sa lekcija ir īpašs notikums Lat-
vijas kultūras dzīvē.

***
Latgales lamellofons 

Latvijas simtgadei
Latgales vēstniecībā Gors kon-

certuzvedumā “Latgales gre-
dzens” klausītāji pirmo reizi ie -
raudzīs un dzirdēs jaunu mūzikas 
instrumentu, kuŗam dots nosau-
kums lamellofons (attēlā). 

Lamellofona izgatavošana aiz-
ņēmusi pusgadu, katrs pods 
atšķiras pēc izmēra un faktūras

Nosaukums “lamellofons” ir 
saliktenis no latīņu vārda lamel  -
la,  kas nozīmē “plate”, un grieķu 
vārda phonos – “skaņa”.  Lamel lo-
fonu radījis mūzikas instrumen tu 
meistars Aleksandrs Maijers, to 
iespēlējis Latvijas Radio koris 
mēģinājumos Sigvarda Kļavas 
vadībā. Lamellofona priekštecis 
bijis no tukšiem Actimel jogurta 
trauciņiem un metalla caurum-
platēm uzmeistarots instruments, 
kas vēlāk uzlabots. Māla podu 
kom plektu uztaisījusi Daugav -
pils māksliniece Mairita Folkma-
ne, metalla konstrukcijas rāmjus – 
metinātājs Jāzeps Mikšņa. Katrs 
pods atšķiras pēc izmēra un fak-
tūras, dažiem ir starpsienas. Daži 
podi izskatās pēc stilizētām vā  z-
ēm. Visi podi ir glazēti tikai no 
iekšpuses, lai mālu un līdz ar to 
skanējumu neietekmētu mit-
rums. Plātnēs virs poda ir cau-
rums, lai veidotu kopīgu akustis-
ko sistēmu ar metalla plāksni. 
Katram no 38 podiem ir sava ska-
ņa. Mazākais pods ir aptuveni 5 
cm augsts, lielākais pods – ap -
tuveni 60 cm.   Vienlaikus lamel-
lofonu var spēlēt līdz pat asto ņ-
iem cilvēkiem. 

Sigvards Kļava ir arī idejas 
iniciātors Latvijas simtgades kon-
certuzveduma četru stāstu cik-
lam ar nosaukumu “Latvijas gre-
dzens”. “Veidojot un sapņojot par 
Latgales stāstu, mēs mēģināsim 
atsegt šo unikālo kultūras vidi, 
kas raksturīga tikai Latgalē, kur  
šī katoliskā tradicija ir pilnībā sa -
augusi ar tradicionālo kultūru,” 
saka Sigvards Kļava. Koncert uz -
vedumu laikā tiks izstāstītas un 
parādītas Latvijas četru novadu – 
Latgales, Kurzemes, Vidzemes 
un Zemgales – vērtības un uni-
kālitāte. Stāsti tiks izstāstīti un 
parādīti divu gadu laikā līdz 
Latvijas simtgadei.

***
Ministru prezidenta vizīte 

Ukrainā
Ministru prezidents uzturas 

vizītē Kijevā, kur tiekas ar Ukrai-
nas premjērministru V. Groisma-
nu, kā arī piedalās Baltijas valstu 
premjēru un Ukrainas valdības 
vadītāja tikšanās reizē.
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Ministru prezidents Māris Ku -
činskis Kijevā piedalījās tikša-
nās reizē ar Igaunijas prem jēr-
ministru Jiri Ratasu, Lietuvas 
premjērministru Sauļu Skver-
neli, kā arī Ukrainas premjēr-
mi nistru Volodimiru Grois ma nu

Ministru prezidents Māris Ku -
činskis, uzturēdamies Kijevā, ti -
kās arī ar Ukrainā dzīvojošās lat-
viešu diasporas pārstāvjiem, kā 
arī uzņēmējiem. Tikšanās laikā, 
kas norisinājās Latvijas vēstnie cī-
bā Ukrainā, Ministru prezidents 
informēja diasporas un biznesa 
pārstāvjus par Latvijā uzsāktajām 
reformām izglītības sistēmā, ve -
selības aprūpē un nodokļu po -
lītikā. Iedzīvotāji, kuri bija iera-
dušies, interesējās par Latvijā no -
tiekošajiem procesiem, kā arī 
Latvijas un Ukrainas ekonomis-
ko sadarbību un tās iespējām 
nākot nē. Kučinskis, atbildot uz 
jautājumiem par valdības īsteno-
to polītiku, apliecināja, ka pērn 
apstiprinātais Valdības rīcības 
plāns tiks īstenots, neraugoties  
uz gaidāmajām vēlēšanām. Viņš 
uzsvēra reformu nepieciešamī -
bu, turklāt neatliekot tās uz vēlāku 
laiku, lai Latvijas tautsaimniecība 
varētu attīstīties.

***
Latvijā ierodas Slovakijas 

bruņoto spēku militārā technika 
5. aprīlī  Latvijā  nogādāta Slo-

va kijas bruņoto spēku 13. mecha-
nizētā bataljona militārā techni-
ka, tai skaitā kājnieku kaujas ma -
š īnas BVP-2. Latvijā ierodas Slo-
vakijas bruņoto spēku mechani-
zētā kājnieku rota, kuŗas sastāvā 
Latvijā uzturēsies aptuveni 150 
Slovakijas bruņoto spēku kaŗa-
vīru un vairāku veidu technikas 
vienības no 13. mechanizētā ba -
taljona Levicē.

Slovakijas bruņoto spēku me -
chanizētā kājnieku rota Latvijā 
tiek izvietota, īstenojot NATO  
galotņu apspriedē (samitā) Var-
šavā pieņemto lēmumu par Više-
gradas valstu bruņoto spēku ie -
saisti Baltijas reģiona drošības 
stiprināšanā. Irodoties Latvijā trīs 
mēnešu rotācijā, Slovakijas bru-
ņoto spēku rota piedalīsies ko  pī-
gās mācībās ar Nacionālo bruņo-
to spēku Sauszemes spēku kāj-
nieku brigādes 1. mechanizēto 
kājnieku bataljonu, tai skaitā, 
starptautiskajās mācībās Summer 
Shield XIV un Saber Strike 2017. 
Slovakijas mechanizētās kājnie -
ku rotas klātbūtne Latvijā stip-
rinās NATO kollektīvo drošību 
pie alianses austrumu robežas un 
sekmēs bruņoto spēku savstar-
pējo savietojamību.

***
Jūnijā Latvijā notiks 

vērienīgas starptautiskās 
militārās mācības 

Jūnijā paredzētās starptautiskās 
mācības Saber Strike būs vērienī-
gākās starptautiskās mācības, kā -
das Latvijā notikušas pēdējo 25 
gadu laikā, Ādažu bazē sagaidot 
Latvijas drošības stiprināšanai 
paredzēto Slovakijas bruņoto 
spēku mechanizēto kājnieku ro -
tu, atzina aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis (ZZS). No 
5. līdz 16. jūnijam plānotas ikga-
dējas bataljona līmeņa stābu un 
apakšvienību apvienotās Saus-
zemes un Gaisa spēku mācības 
Saber Strike operāciju plānošanai 
un vadīšanai, sadarbības pilnvei-
došanai starp apakšvienībām un 
ar starptautiskajiem partneriem. 
Mācībās piedalīsies NATO dalīb-
valstu militārās vienības no Ka -
nadas, Lielbritanijas, Italijas, Lie-
tuvas, Norvēģijas, Polijas, Slo-
vakijas, ASV un Latvijas.

***
Konkurss “Eiropas Savienība 

manā reģionā”
Ārlietu ministrija izsludina 

konkursu, kas veltīts Eiropas 
dienai 9. maijā. Skolēni vai stu-
denti aicināti veidot ziņu video 
sižetus par labajiem darbiem sa  vā 
ciematā, pilsētā, novadā. Sižetam 
ir jāatspoguļo labie darbi, kas 
īstenoti, pateicoties Eiropas Sa -
vienības sniegtajām iespējām. Tie 
varētu būt, piemēram, stāsti par 
skolu ēku izbūvi vai rekonstruk-
ciju, pieredzi studiju apmaiņas 
programmās, infrastruktūras uz -
labojumiem vai citām pozitīvām 
pārmaiņām jūsu apkaimē. Ar 
viedtālruni nofilmēt video sižetu 
latviešu valodā; maksimālais ga -

rums – 5 minūtes. Montāžai var 
izmantot jebkādu palīgprogram-
mu. Nofilmēto materiālu ievietot 
Facebook un saiti atsūtīt uz Ārlietu 
ministrijas e-pastu: media@mfa.
gov.lv. Neaizmirstiet pievienot īsu 
aprakstu par sižetu un tā vei-
dotājiem!

Konkurss notiks no 5. aprīļa līdz 
2. maijam. Žūrija izskatīs katru 
iesūtīto darbu un vērtēs to, pama-
tojoties uz šādiem kritē ri jiem: 
informācijas un satura kva litāte; 
erudīcija; materiāla oriģi nalitāte 
un prezentācijas izteik smīgums. 
Labāko darbu autori tiks apbal-
voti 9. maijā Ārlietu ministrijā.

***
Andris Nelsons 

Hārvarda universitātē

vadīja diskusiju par Bostonas 
Simfoniskā orķestŗa vēsturi un 
nākotnes iespējām. 11. aprīlī no -
tika paneļdiskusija Hārvardas 
universitātē ar nosaukumu A 
Conversation with Conductor An -
dris Nelsons. Piedalījās Andris 
Nelsons, Bostonas Simfoniskā 
orķestra direktors Mark Volpe, 
Tanglewood direktors Anthony 
Fogg, un Harvard-Radcliffe or -
ķestŗa vadītājs Federico Cortese, 
prof. Anne Shreffler vadībā.

***
Latgalē plauks franču pavasaris

Pūpolsvētdienā, 9. aprīlī, uz pa -
vasarīgu koncertu Francijas no -
skaņās aicināja Rēzeknes ka  mer-
orķestris un vijolniece Olīvija 
Steindlere, kuŗu izpildījumā iz -
skanēja Žorža Bizē, Kamila Sen-
sānsa, Morisa Ravēla un citu 
fran ču komponistu skaņdarbi. 
Orķestra diriģents Jānis Stafec -
kis, komentējot izvēlēto program-
mu, saka: “Veidojot koncerta 
programmu ar Rēzeknes kamer-
orķestri, allaž vēlos tajā iekļaut 
jaunajiem mūziķiem saistošu, 
mūzikāli daudzveidīgu un uz or -
ķestŗa izaugsmi vērstu program-
mu. Tāpat savos koncertos mē  ģi -
n ām piesaistīt mūsu klausītājam 
interesantus solistus – šoreiz tā 
būs Francijā dzīvojošā vijolniece 
Olīvija Steindlere – vienīgā man 
zināmā vijolniece, kuŗa atska ņo-
jusi Paganīni “24 kaprīzes” dzīvajā 
izpildījumā vienā koncertā. Tas  
ir fakts, kas runā pats par sevi.”

Ziņas sakopojis P. Karlsons

ĒĢIPTE. 10. aprīlī vēstniecības Ēģiptē 2. sekretārs Edgars Poļanskis 
un projektu koordinātors Omārs Gehads (Omar Gehad) tikās ar Helva-
nas universitātes Mākslas fakultātes dekāna vietnieku Ehabu Ezatu   (Dr. 
Ehab Ezzat), lai pārrunātu sadarbības iespējas starp Latviju un Ēģip ti 
izglītības, kultūras un vides aizsardzības jomā. Universitātes pār stāvis 
pauda interesi par pasniedzēju un studentu apmaiņu starp Hel vanas 
universitātes Mākslas fakultāti, Latvijas augstskolu mākslas fakul tātēm 
un, jo īpaši, ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). E. Ehabs ie  ro sināja 
noslēgt attiecīgus saprašanās memorandus, kā arī apsveica ideju 
organizēt LMA pārstāvju meistarklasi Ēģiptes studentiem. Dekāna viet-
nieks iepazīstināja ar Helvanas universitātes dalību projektos Ēģiptē 
vides aizsardzības jomā. Latvijas un Ēģiptes attiecības ir ļoti labas un 
draudzīgas. Vienlaikus saglabājas būtisks to padziļināšanas potenciāls, 
tai skaitā kultūras jomā. Svinot Latvijas Republikas simtgadi, paredzēta 
virkne projektu Latvijas atpazīstamības veicināšanai Ēģiptē.

POLIJA. 8. aprīlī Latvijas vēstniecība Polijā pulcināja tautiešus, lai, 
Lieldienas sagaidot, atcerētos Latviešu Lieldienu tradicijas. Vecāki kopā 
ar bērniem meklēja olas, paslēptas zālē un krūmos, ripināja tās no paš-
taisītajām sliedēm, bērni veidoja Lieldienu kompozicijas, vecāki dalījās 
olu krāsošanas pieredzē. Neskatoties uz dažreiz ilgi nodzīvotu ārpus 
Latvijas laiku, visi labi atcerējās Lieldienu ticējumus: viktorīnā par 
Lieldienu ticējumiem neviens nepalika bez apbalvojuma. Svētku kul-
mi nācijā notika sacensības olu nešanā karotēs un lēkāšana maisos; sa -
censību dalībnieki atjaunoja enerģiju, cienājoties ar pašceptām kūkām 
un gardumiem. Sarīkojuma nobeigumā tās dalībniekiem tika novēlēta 
laba veselība ar pūpolu zaru palīdzību.

ŠVEICE. Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde 1. aprīlī apmeklē-
ja Lugano un tikās ar Lugano pilsētas mēru Marco Borradori.  Ministre 
pārrunāja Latvijas un Šveices kultūras sakaru stiprināšanu un iespējas 
turpmākās sadarbības padziļināšanā, veidojot Raiņa un Aspazijas pie-
miņas ekspozīciju. Vizītes laikā starp Latvijas Memoriālo mūzeju ap  vie-
nību un Lugāno pilsētas pašvaldību tika noslēgta un parakstīta vie-
nošanās par Rainim un Aspazijai, kā arī Latvijas un Šveices attiecībām 
veltītas ekspozīcijas izveidi. Plānots, ka ekspozīcija Lugāno Vēstures 
archīva telpās tiks atklāta 2018. gadā, svinot Latvijas simtgadi. Tikšanās 
laikā Latvijas kultūras ministre D. Melbārde izteica arī pateicību biju-
šajam Lugano Vēstures archīva direktoram A. Džili par ilggadējo darbu 
un ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kā 
arī pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu. Vizītes laikā ministre 
kopā ar delegāciju un jauno Lugano arhīva direktoru Pietro Montorfa ni 
apmeklēja Raiņa un Aspazijas mūzeju un viņiem veltīto pieminekli.

IGAUNIJA. Tallinā Latvijas vēstnieks Igaunijā Juris Bone atklāja 
izstādi “Latvijas Arhitektūras gada balva 2016”, kas ir ikgadējs augstā-
kais apbalvojums Latvijas architektūrā  ar mērķi apzināt un populārizēt 
labākos sniegumus un veicināt architektūras augstvērtīgu attīstību. 
2016. gadā konkursam tika pieteikti daudzi liela mēroga sabiedriski 
objekti, piemēram, Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs, Liepājas kul tū-
ras centrs Lielais dzintars u.c. Izstādē iekļauti architektūras darbi, kuŗu 
veidošanā piedalījušies arī ārvalstu profesionāļi.

LIETUVA. Viļņā, Lietuvas edukoloģijas universitātē, tika atklāta 
divu dienu starptautiskā konference “Lituānistika (baltistika) mūsdienu 
mācību procesos”. Konferences atklāšanā ar uzrunām uzstājās Lietu-
vas edukoloģijas universitātes rektors, akadēmiķis Alģirds Gaižutis, 
Latvijas vēstnieks Lietuvā Dr. Einars Semanis un Gruzijas vēstniece 
Lietuvā Khatuna Salikvadze. Latvijas vēstnieks uzsvēra, ka sadarbība 
starp Latviju un Lietuvu studiju un zinātnisko pētījumu jomā Baltisiti-
kas nozarē ir ražīga un intensīva.

KRIEVIJA. Latvijas vēstniece Krievijā Astra Kurme apmeklēja Ta -
tarstānas Republiku, lai piedalītos seminārā “Atklāj Latviju ar airBaltic 
Kazaņā, kas veltīts lidsabiedrības airBaltic jaunā avioreisa Rīga – Kazaņa 
atklāšanai. Semināra ievadrunā vēstniece Astra Kurme uzsvēra, ka jau-
nais avioreiss būs papildu stimuls biznesa un tūrisma kontaktu attīstī bai 
starp Latviju un Tatarstānu. airBaltic pirmais lidojums reisā Rīga – 
Kazaņa notiks 26. aprīlī. Semināru organizēja Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra un lidsabiedrība airBaltic sadarbībā ar Tatarstānas 
Republikas institūcijām.

UNGĀRIJA. Latvijas vēstniecība Ungārijā kopā ar Latvijas investīciju 
un attīstības aģentūru (LIAA), Rīgas tūrisma attīstības biroju LIVE 
RIGA, nacionālo aviosabiedrības airBaltic un Budapeštas lidostu rīkoja 
tūrisma veicināšanas semināru Ungārijas tūrisma nozares profesionā-
 ļ iem un žurnālistiem. Latvijas vēstnieks Vilmārs Heniņš, atklājot sarīko-
jumu, informēja klātesošos par Latvijas kā tūrisma galamērķa priekš-
rocībām un Latvijas piedāvātā tūrisma aktīvitāšu klāsta daudzveidību, 
aicinot par Ungārijas tūrisma galamērķi izvēlēties Latviju.

UZBEKISTĀNA. Fergānas ielejā Uzbekistānā notika Latvijas lauk-
saimniecības un pārtikas preču standartizācijas un sertifikācijas eks-
pertu konsultātīvās tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, lai sniegtu atbal-
stu un dalītos pieredzē par ražošanas procesu un saražotās produkci jas 
harmonizēšanu ar ES normatīvos noteiktajām prasībām, tā veicinot 
Uzbekistānas lauksaimniecības nozares attīstību un eksportspējas. Lat-
vijas eksperti tikās un sniedza konsultācijas Fergānas uzņēmumam, 
kuŗa pamatdarbības joma ir svaigu augļu eksports. Uzņēmums ie  snie-
dza pieteikumu Latvijas Sertifikācijas un testēšanas centra pārstāvim 
par iekļaušanos bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, lai sa -
ražotajai produkcijai nākotnē nodrošinātu plašākas eksporta iespējas. 
Tāpat eksperti apmeklēja Fergānas biškopju asociāciju, kur dalījās pie-
redzē un nodibināja kontaktus turpmākai sadarbībai.

Visa informācija un aktuālās ziņas pieejamas mājaslapā: 
www.esslingen2017.de.

Sekojiet mums līdzi arī Facebook: www.facebook.com/esslingen2017
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Džalilovs, Lukašenko, Asads, 
Medvedevs: tās ir, var teikt, dar-
bojošās personas (dramatis per-
so nae) drāmā, kuŗas centrā ir 
Krie vijas Federācijas prezidents.

22 gadus vecais Kirgizstānā dzi-
mušais uzbeks Akbaržons Dža-
lilovs, kurš uzspridzinājies Pē   -
ter burgas pazemes vilciena 4. va -
gonā, raujot sev līdzi nāvē 14 cil -
vēkus, varēja zināt, ka tai pašā 
dienā tai pašā Pēter burgā uz  tu-
rēsies Krievijas Federācijas pre-
zidents Vladimirs Putins, kuŗam 
bija gara un nozīmīga saruna ar 
Baltkrievijas prezidentu Alek-
sandru Lukašenko. Varēja zināt, 
bet ja šis samērā nesen par ra -
dikālu islamistu tapušais puisis 

Darbojošās personas drāmā, 
kuŗas centrā ir Putins

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

to nezināja, tā būtu gandrīz vai 
mistiska sakritība. 

Putinam šis terrora akts acīm-
redzot kļūs par gaidītu (?) iegan-
stu skrūvju pievilkšanai visās 
jomās, ne tikai “apkarojot terro-
ru”. Viņam tai drūmajā dienā bija 
gandarījums par darījumu (“deal” 
Trampa garā), kas no  slēgts ar 
Aleksandru Lukašenko: ieilgušais 
abu valstu strīds sakarā ar 
nedzēsto parādu par gāzes pie-
gādi noregulēts, Krievija at  jaunos 
naftas piegādi Baltkrievi jai – 24 
miljonus tonnu gadā, un Krievijas 
“Gazprom” 2018. un 2019. gadā 
piegādās Baltkrievi  jai gāzi ar 
krietnām atlaidēm. Lukašenko 
acīmredzot savukārt garantēja 

Putinam “nenosvērties uz 
Rietumiem” un turpināt iz -
rēķināšanos ar nacionāli demo-
kratisko opozīciju, un apklusināt 
vēsturiskās atmiņas par laikiem, 
kad baltkrievu novadi ietilpa 
Lietuvas dižkunigaitijā, kuŗai 
Maskavija bija ienaidnieks.

Nākamajā dienā pēc terrora ak -
ta Pēterburgā un “Putina-Lu  ka-
šenko pakta” faktiskā Kremļa va -
sala – Asada režīma aviācijas uz  -
lidojumā Hanhaihunas pilsē tai 
Sīrijas ziemeļrietumos, ko kontro-
lē šī režīma pretinieki, tika lietota 
indīga gāze – sarīns, un mokās 
gāja bojā 58 cilvēki, tostarp 11 bēr-
ni. Tātad Krievijas luteklis Asads 
rupji lauzis solīju mu, ko viņš 2013. 

gadā deva ASV prezidentam 
Obamam – likvidēt savus ķīmisko 
ieroču krājumus. Atce ra m ies – 
toreiz Obama jau gatavojās 
sabumbot Asada rezidenci Da -
maskā, darot galu viņa režīmam, 
kad iejaucās Putins un izglāba 
Asadu, pieru nājot viņu atteikties 
no ķīmis ka jiem ieročiem uz vi -
s iem laikiem. Te nu mēs redzam, 
ka šis solījums lauzts.

Tai pašā 4. aprīlī pēc spītīgas 
deviņu dienu klusēšanas “ņēma 
vārdu” Krievijas premjerministrs 
Dmitrijs Medvedevs, reaģējot uz 
pret viņa šeptēm un alkatību vēr-
stajām demonstrācijām 84 Krie-
vijas pilsētās: šos mītiņus esot or -
ganizējusi “zināmā persona”, kuŗas 

vienīgais nolūks esot “aicinājums 
padarīt viņu par prezidentu” ... 
Alekseja Navaļnija vārdu Med ve-
devs, kuŗu 26. mar ta demonstran  -
ti raksturoja kā “nožēlojamu gļē-
vuli”, neminēja. Navaļnija vadītā 
Korupcijas ap  karošanas fonda do -
kumentālo filmu “Viņš jums nav 
Dimons” Medvedevs nosauca par 
“niek iem”, par “kompotu”, kur mi -
nēti viņam nepazīstami cilvēki, un 
vietas, kur viņš nekad neesot bijis. 
Navaļnija vārdu Medvedevs tā arī 
nav pieminējis. Vai baidās “kā velns 
no krusta”? Jebkurā gadījumā 
Putins taču neuzme tīs Medvede -
vu – savu studijubiedru no Ļeņin-
gradas Ždanova uni ver sitātes ju -
ridiskās fakultātes.

Latvijas Republikas simtgadi 
svinēsim pēc 20 mēnešiem. Nav 
daudz organizāciju mūsu valstī, 
kas  dibinātas pirms valsts dibi-
nā šanas ‒ pāris polītisko partiju, 
vairākas studentu korporācijas, 
Rīgas Latviešu biedrība. 7. aprīlī 
simtgadi svinēja latviešu skautu 
organizācija. 

Es pats savulaik biju gan maz-
skauts, gan arī skauts, un tas bija 
manā dzimtajā Čikāgā. Nekāds 
dižais skauts gan nebiju, maz no 
tā, ko skauti darīja, man šķita 
īpa ši interesanti. Piemēram, reizi 
ga  dā bija lielā skautu un gaidu 
nometne. Tā bija Viskonsīnā, 
dzi ļi mežā. Bija jāguļ teltīs, kas 
manī ir radījis dziļu nepatiku 
pret gulēšanu ārā, un tādu sajūtu 
izjūtu joprojām. Riebās ārpus tel-
šu pilsētiņas izraktā āra tualete. 
Neredzēju lielu jēgu mācīties 
dažādu mezglu siešanu. Protams, 
bija draugi un tas bija jauki. Ar 
sevišķi lielu labpatiku atceros 
nakts dežūras. Nezināju un ne  zi-
nu, kāpēc mēs nakts melnumā 
dežūrējām. Vai tad uzglūnēja kā -
das lielas briesmas? Taču vis skai s-
tākais bija naksnīgās debes is ‒ 
virs tumšā meža zaigojās zvaig-
znes. Tas bija, kā mēdza teikt 
ma na nelaiķe vecāmamma, skais-
tums bez gala.

Latvijā skautisms ienāca no 
Krievijas. Grupiņa latviešu jau-
n iešu, kuŗi Pirmā pasaules kara 
laikā tur bija bēgļi, pirmoreiz 
sastapās ar skautiem, un, kad vi -
ņi atgriezās Latvijā, pirmie pul-
ciņi uzsāka darbību Rīgā, Cēsīs, 
Alūksnē, arī Jelgavā un Talsos. 
Gaidu organizācija dibināta 
1922. gadā. 1920. gada septembrī 
Latvijas skauti tika uzņemti glo-
bālajā skautu organizācijā. 

Latvijā Skautu centrālā orga ni-
zācija reģistrēta 1921. gada 6. ap  -
rīlī. Nākamajā mēnesī bija orga-
nizācijas pirmā biedru sapulce, 
kuŗā tika ievēlēta pirmā Centrālā 
pārvalde. Tās priekšnieka amatā 

SIMTGADE
ievēlēja ģenerāli Kārli Gopperu, 
kuŗš pēc tam kļuva par pirmo un 
vienīgo Latvijas skautu prezi-
dentu. Skautu kustība attīstījās 
ļoti strauji, laikā līdz 1940. ga -
d am Lat vijā bija notikušas četras 
lielās nometnes. 1933. gadā Lat-
vijā viesojās R. Bēden-Pauels un 
par savu ieguldījumu saņēma     
1. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 
Tas bija liels pagodinājums. Mūs-
dienās augstākās pakāpes ordeni 
piešķir tikai un vienīgi valstu 
vadītājiem. Pirmais pēc neatka-
rības atjaunošanas to saņēma 
Francijas toreizējais prezidents 
Fransuā Miterāns, tad Zviedrijas 
karalis un karaliene, pēc tam 
Li etuvas un Igaunijas prezidenti, 
arī Lielbritanijas karaliene Eli-
zabete.

Brīvvalsts perioda beigās Lat -
vijā bija 205 skautu vienības, ko -
pumā ar 8114 dalībniekiem. Ko -
līdz notika padomju okupā cija, 
skautu organizācija tika lik vidēta, 
ģenerālis Goppers no  šauts, dau  -
dzi skauti un viņu vadītāji apcie-
tināti, nogalināti, izsūtīti. 

Liels skaits, protams, devās 
trimdā. Latviešu vienības pēc 
kaŗa izveidojās Vācijā, Beļģijā, 
Dānijā, Austrijā un Zviedrijā, 
vēlāk arī Kanadā, Austrālijā un 
Amerikā. Šais valstīs latviešu 
skau ti un gaidas darbojas vēl 
joprojām.

Skautisms atgriezās Latvijā ko -
pā ar Atmodu, un sākumā tika 
izveidots Latvijas skautu un gai-
du atjaunošanas klubs. Latviešu 
skauti un gaidas no ārzemēm 
daudz palīdzēja procesa atjau no-
šanā. Latvijas skautu un gaidu 
kustības 1990. gadā apvienojās  
un izveidojās Latvijas Skautu    un 
gaidu centrālā organizācija 
(LSGCO). 1993. gadā Pasaules 
skautu konferencē Taizemē Lat-
vijas skauti tika atjaunoti Pasau-
les skautu organizācijā. Oficiālo 
atzīšanas rakstu tie saņēma nā -
kamajā Pasaules skautu konfe-

rencē Norvēģijā 1996. gadā.
Mūsdienās Latvijā ir 20 skautu 

un gaidu vienības Rīgā, Daugav-
pilī, Ķekavā, Jelgavā, Ogrē, Ko -
cēnos, Carnikavā, Valmierā, Jūr-
malā, arī Vabolē (ir arī tāda ap -
dzīvota vieta mūsu valstī). Rīgā 
esot aptuveni 200 aktīvu skautu 
un gaidu. Tas nav īpaši liels skait-
is, mūsdienās jaunieši vairāk 
interesējas par internetu un so -
ciālajiem tīkliem nekā par to,    ko 
dara skauti. Taču tie, kuŗi ir 
iesaistījušies, dara labus darbus. 
Piemēram, šogad Latvijas skauti 
un gaidas ir apņēmušies laikā 
pirms Latvijas simtgades izdarīt 
100 labus darbiņus. Pirmais 
darbiņš bija tamborēt zābaci ņus 
priekšlaicīgi dzimušiem bēr-
niņiem Rīgas Dzemdību namā. 
Rīgas 69. skautu un gaidu vie-

nības dalībniece Sanita Salguss: 
“Iespēja palīdzēt un paveikt ko 
labu kādam citam ir kas īpašs. 
Esmu pārliecināta, ka mūsu tam-
borētās zeķītes priekšlaicīgi dzi-
mušajiem bērniem būs noderī-
gas un palīdzēs mazajiem un 
viņu vecākiem.” Pērn 17. novem-
brī Pasaules priekšlaicīgi dzimu-
šo bērnu dienā mediķi no gai -
d ām (neviens puisis droši vien ar 
zābaciņu tamborēšanu neno-
darbojas) saņēma gandrīz 100 
pārus zābaciņu.

Par akciju tās vadītājs Nils 
Klints saka tā: “Ar šo vēlamies 
rosināt sabiedrību darīt labu. 
Akcijas gaitā rosināsim skautus 
un gaidas darīt patiešām nozī mī-
gus un sabiedrībai derīgus dar-
bus, nesot šo ideju arī tālāk. At -
cerēsimies, ka skautu kustību 

taču sākās ar mērķi padarīt šo 
pasauli labāku. Domāju, ka tas 
mūsdie nās ir vēl aktuālāk.”

Latvijas skautiem un gaidām 
lielā simtgades nometne būs šo -
gad augustā. Skauta solījums 
skan šādi: “Modrībā par savu go -
du apņemos visiem spēkiem cen-
 sties būt uzticīgs Dievam un Lat-
vijai, palīdzēt tuvākajam katrā 
brīdī un pildīt skautu likumus.” 
Savukārt skauta likumi ir šādi: 
“Skauts ir patiess, uzticīgs Tēvijai, 
pašaizliedzīgs un palīdzīgs, drau-
dzīgs un iecietīgs, pieklājīgs, da -
bas draugs, paklausīgs, možs 
grūtībās, darbīgs un taupīgs, tīrs 
domās, vārdos un darbos.” Un 
skauta devīze ‒ “Esi modrs!” At -
bilde ‒ “Arvien modrs!”

 Novēlu visiem skautiem un 
gaidām  – esi modrs! 
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Kā sīkais mammai pie rokas 
Gotenhāfenā, tagadējā Gdiņā, ar 
bēgļu evakuācijas kuģi Monte Ro -
sa ierados 1944. gada 11. au  gus tā. 
No augsta klaja pirmoreiz ierau -
got svešu zemi, kā apreibis teicu: 
“Te nu gan ir daudz skaistāk nekā 
Latvijā.” Mamma atbildēja, ka 
ikvienam cilvēkam skaistākā esot 
viņa paša zeme. Šī man bija tāda 
patriotiskās audzināšanas piere-
dze, kas visu mūžu saglabājusies 
atmiņā. Gotenhāfenā nācās pa  va-
dīt laikam tikai pāris dienu, kad 
jau saņēmām atļauju braucienam 
ar dzelzceļu uz Šverīnu Meklen-
burgā. 

  1944./45. gada ziemā, Lielvāci-
jai sašaurinoties, zemes ceļš uz 
Hit lera Reicha rietumu daļu bija 
slēgts. Taču, kā lasām tūdaļ ap -

Kaŗa un jūras apkampienos
Rūta Šepetis, Jūras sāļums, romāns, no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice, 

apgāds “Zvaigzne ABC”, 2017. g., 384 lpp.

skatāmajā romānā, “no Austrum-
prūsijas dziļumiem un no Baltijas 
valstīm Gotenhāfenā bija iera-
dušies simtiem tūkstošu bēgļu”. 
Kā vāciešiem dabūt viņus tālāk 
prom no varas, no kuŗas viņi bē ga? 
Pa jūru, protams.  

 Lietuviešu izcelsmes amerikā ņu 
rakstniece Rūta Šepetis grā matas 
Jūras sāļums pirmajā pusē parāda 
cilvēku masas plūsmu 
Gotenhāfenas virzienā no četru 
individu skatpunkta. Pamīšus 
katrs no viņiem izstāsta paša pie-
dzīvoto. Tur ir lietuviete Joana no 
Biržiem un viņas simpatija Flo-
riāns. Tad ir poliete Emīlija Sto-
žeka, meitene no Ļvovas, kas pie-
savinājusies kādas kaŗa apstākļos 
mirušas latvietes dokumentus un 
izliekas par latvieti. Vēl ir karst-
asinīgi nacistiski noskaņots jauns 
vācietis Alfrēds, kam paredzēta 
vieta evakuācijas kuģa Vilhelms 
Gustlofs apkalpē. Kādā no daudza-
jām vēstulēm savai mājās paliku-
šajai meitenei Hannelorei viņš 
lepojas, ka izglābis Vācijas Emīli ju, 
”kuŗas vaibsti pilnībā atbilda 
Reicha standartiem”. Zīmīgi, ka 
visu šo četru vārdi nodaļu virsrak-
stos rakstīti ar mazo sākumu bur-
tu, it kā tie būtu sugas vārdi, ne 
īpašvārdi. Tā parādīts, ka joānu, 
floriānu, emīliju un alfrēdu cilvē-
ku masā varēja būt daudz un 
jebkuŗš. Tomēr viņiem visiem 
dotas arī individuālas iezīmes. 

 Romāna otra puse jau risinās  
uz kuģa Vilhelms Gustlofs un ār -
kārtīgi saistoši parāda kuģa bojā-

eju krievu torpedēšanas rezultātā 
un cilvēku izmisīgo cīniņu par 
dzīvību un pret nāvi. Izcelti kuģa 
grandiozie apmēri. Kuģis bijis 
savam laikmetam īsts luksusa 
kuģis ar 50 vannas istabām, 100 
dušām un 145 tualetēm. Kaut pa -
redzēts bagātnieku šķirai, kas mīl 
izplesties, kuģis 1945. gada janvārī 
ticis pieblīvēts maksimāli pilns ar 
apmēram 10 000 cilvēku, no ku  - 
ŗ iem, ceļa mērķi Ķīli nesasniedzot, 
30. janvārī bojā gājuši ap 9000.

Ir romāni, kuŗu pievilcība slēpjas 
apstāklī, ka lasītājam grūti uz -
minēt, kas nu notiks tālāk, un vi   -
ņ am patīk ļaut rakstniekam viņu 
nemitīgi pārsteigt. Rakstnieks ir 
viszinis, bet lasītājs – nezinītis, 
kam tādam būt labi patīk. Tad vēl 
ir citi romāni, kuŗu iznākumu lie-
los vilcienos lasītājs jau var pare-
dzēt vai pat zināt. Jūras sāļuma 
gadījumā var jau izlasīt uz grā-
matas aizmugurējā vāka, ka ro -
māns “balstās uz faktiem par bēgļu 
evakuācijas kuģa Vilhelms Gust lofs 
bojāeju... – vēsturē lielākā kuģa 
katastrofu.”

Izsekojot cilvēku gaitām cauri 
Austrumprūsijai, kad, glābdami 
kailās dzīvības no kaŗa apkampie-
niem, viņi nezina, ka drīz vien tās 
zaudēs, nonākuši jūŗas apkampie-
nos, lasītājs ar katru lappusi vai rāk 
sāk justies pēc visziņa. Tādam jus-
ties ir gluži patīkami. Lasītājs var 
iztēloties sevi pat vai Dieva lomā, 
kam jau iepriekš zināmi nākotnes 
notikumi. Lasītājs vienīgi nezina 
sa  gaidāmo notikumu detaļas un 

to, vai kuģa katastrofu pārdzīvos 
viņa lappušu gaitā arvien labāk 
iepazītais četrats. 

Rūta Šepetis ir spēcīga rakst-
niece. Viņas īsās nodaļas ne vien 
ņem vērā mūsdienu lasītāju īsos 
koncentrēšanas spēju saglabāša-
nas laika periodus, bet vairo arī 
ap  rakstīto situāciju drāmatismu. 
Efektīgi ar blīkšķi pirmo četru no -
daļu beigās, kad lasītājam paliek 
neskaidrs, vai stāstītāji vēl dzīvi 
jeb vai viņiem trāpīts. Ne mazāk 
efek tīgas ir it kā pusvārdiem iz -
stāstītās, apraktās, daudziem blīk š-
ķiem pie pildītās četras nodaļiņas 
tūdaļ pēc kuģa torpedēšanas. No 
četrām gal venajām personām 
spilgtākais šķiet Alfrēds, Hitleram 
un viņa mācībai uzticīga cilvēka 
tēls, kas pārliecina. Romāna tul-
kotāja ir viena no Latvijā pazīsta-
mākajām, kaut biežāk, liekas, viņa 
tulko no vācu valodas. Gribas “pie-
kasīties” tikai vārdam “medmāsa”, 
kas ir padomju laika veidojums: 
1944. gadā, cik no savas bērnības 
atceros, tika runāts par žēlsir dī-
gajām māsām, varbūt arī par sli-
mo māsiņām vai kopējām. 

Rodas jautājums: kā tas nākas, 
ka pasaule tik daudz zina par 
“Titānika” nogrimšanu 1912. ga -
dā, bet tik maz par Vilhelma Gust-
lofa bojāeju 1945. gadā. Iemeslu 
būs vesela strīpa. “Titāniks” nogri-
ma miera laikā savā pirmajā brau-
cienā, kad uz kuģi bija liktas aug-
stākās cerības kā technoloģisku 
sasniegumu šedevru. Gustlofs 
gā  ja bojā kaŗa laikā, kad tāds 

iznākums jau bija ielēšams. “Ti  tā-
niks”  bija ceļā no vienas angliski 
runājošas zemes uz citu, tātad sva-
rīgu plašsaziņas un pat izklaides 
līdzekļu uzmanības lokā, kamēr 
Gustlofs bija “nostāk”.   Atcerēsi-
mies, salīdzinājuma labad, cik pla-
ša pasaules uzmanība 1940. gada 
jūnijā bija pievērsta Hitlera armi-
jas iesoļošanai Parīzē, bet cik maza 
tai pašā laikā Baltijas valstu oku-
pācijai! Pēdējos gadu desmitos 
“Titānika” populāritāti vēl vairo-
jusi Holivudas filma ar Leonardo 
di Kaprio galvenajā lomā, bet vai 
kāds redzējis filmu par Gustlofu?

Rakstniece grāmatas izskaņā 
pa  teicas arī latviešu avotiem par 
viņai sniegtajām vēsturiskajām 
izziņām: Mārai Zirnītei, Maijai 
Hin klei, Okupācijas mūzejam Rī -
gā, Gustlofs jūras dzelmē taču aiz-
rāva arī lielu skaitu latviešu. Vi -
s iem, kas, tagad būdami sirmgalvji, 
kā bērni bēgļu gaitās reiz devās ar 
kuģi pa Baltijas jūru, lai no Rīgas, 
Ventspils vai Liepājas nonāktu tai 
pašā Gotenhāfenā, sirsnīgi iesaku 
Jūras sāļumu kā grāmatu, ko ne -
vajadzētu  atļauties atstāt nelasītu. 
Pateicos Dievam, ka Gotenhāfenā 
ierados ar citu kuģi pusgadu pirms 
Gustlofa traģēdijas. Ja grāmatu, lī -
dzīgu Jūras sāļumam, man būtu 
iznācis lasīt pirms dažu dienu uz -
turēšanās 1980. gadu beigās Gust-
lofa ceļa mērķa pilsētā Ķīlē, es 
droši vien pa jauniepazīstamo pil-
sētu būtu staigājis, iekšēji gavilē-
dams: “Esmu dzīvs! Esmu dzīvs!”

Bija apritējuši teju trīs mēneši 
kopš Austrālijas 56. Kultūras die   n-
ām Austrālijā, kad 18. martā Luk-
semburgā satikās trīs Kultūras 
dienu dalībnieki no trim valstīm! 
Luksemburgas latviešu koris   
“Me  luzīna” organizēja koncertu 
“4 koŗi” Svētā Alfonsa baznīcā 
pašā Luksemburgas sirdī. Šoreiz 
pievienoties aicinājām Luksem-
burgas kori “Le Madrigal de 
Luxembourg”, no Īrijas ‒ latviešu 
biedrības kori “eLVē”, bet no Rī  -
gas – “Cantus Fortis”, ar kuŗu jau 
agrāk bijusi sadarbība. Tā nu 
sanāk, ka “Cantus Fortis” koŗa di -
riģents ir Austrālijā labi pazīsta-
mais (un gandrīz par “savējo” uz -
skatītais) Ivars Cinkuss, bet korī 
“eLVē” dzied Pēteris Kļaviņš. Visi 
trīs arī pavisam nesen tikāmies 
Melburnā Kultūras dienu laikā! 

Koris “Le Madrigal de Luxem-
bourg” 1964. gadā savu darbību 
sāka kā vokālais ansamblis. Pirmā 
diriģenta – Daniel Schertzer (1965 – 
1984) – vadībā tas piedalījās kon-
certos vairāk nekā 12 valstīs, ie -
rak stīja trīs diskus un veica ieraks-
tus radio. Gadu gaitā korim ir 
bijuši vairāki diriģenti – katrs nā -
cis ar savu koŗa repertuāra skatī-
jumu, bet kopš 2016. gada koŗa 
diriģents ir Alain Wirth. Viņš at -
griežas pie koŗa dibinātāja Daniel 
Schertzer un kaismīgā oratorijas 
un kantātes aizstāvja Carlo Hom-
mel veidotā repertuāra. Apzino ties 
koŗa auglīgo pagātni un re  putāciju, 

Četru koŗu koncerts Luksemburgā
viņš ir apņēmies atjau  n ot šo 
tradiciju ar vēsturiski pa  matotu 
interpretāciju. Mūs visus 
iepriecināja tas, ka Luksemburgas 
koris savā repertuārā bija iekļāvis 
latviešu komponista Richarda 
Dubras “Rosa vernans caritas”. 

“Meluzīna”(diriģente Jūlija Nor-
vele) savā sniegumā bija iekļāvusi 
jaunā norvēģu komponista Ola 
Gjeilo (1978) kompoziciju “Ubi 
caritas”, kā arī divas Richarda 
Dubras dziesmas – “Exaudi nos” 
un “Asperges me, Domine”. Mums 
gribējās arī dziedāt kaut ko no 
laicīgas latviešu mūzikas un tādēļ 
izvēlējāmies Pētera Plakida “Tavas 
saknes tavā zemē” (ar Vizmas Bel-
ševicas vārdiem). Dziesma ir šķie-
tami vienkārša, bet tā prasa nian-
sētu un nedaudz saspringtu izpil-
dījumu. Pirms gadiem četrdesmit 
Austrālijas jaunatnes kursos lite ra-
tūras novirzē Valters Nollen dorfs 
tieši šo dzejoli ar mums iztirzāja – 
tādēļ bija īpaši intere santi tagad ar 
to atkal sastapties Plakida apdarē. 

Ar pavisam citu noskaņu uz 
skatuves nāca Īrijas koris “eLVē”. 
Pirms uzstāšanās koŗa diriģente 
Ingūna Grietiņa pastāstīja, ka viņi 
līdzi atveduši mazliet no Īrijas 
iepriekšējās dienas gaisotnes, kad 
tika svinēta Svētā Patrika diena. 
Dziesmas skanēja jautri, spraigi 
un enerģiski – “Seši mazi bundze-
nieki” Ērika Ešenvalda apdarē, 
Raimonda Paula/Knuta Sku je-
nieka “Es nāku no mazas tautas” 

un Jāņa Lūsēna/Māras Zālītes 
“Sapnis un mīlestība”. No koristu 
vidus skaistu solo partiju Paula 
dziesmai dziedāja Harijs Jansons, 
kuŗš, kā vakara gaitā uzzināju, ar 
sievu katru svētdienu dodas trīs 
stundu braucienā (vienā virzienā) 
uz Dublinu, lai apmeklētu koŗa 
mēģinājumus! Tā tik ir mīlestība 
pret dziesmu! Koŗa dzīve ir aktīva,  
un pēdējo gadu laikā koris “eLVē” 
aicināja uzstāties vairākos nozī-
mīgos projektos Īrijā ‒ Dublinas 
kultūras naktī, Īrijas Nacionālajā 
mūzejā, Miera dienā, Brīvprātīgo 
gada atklāšanas ceremonijā, ko ar 
savu klātbūtni pagodināja Īrijas 

prezidente u.c. Koris katru gadu 
piedalās Īrijas nacionālās televīzi-
jas RTE rīkotajā Ziemassvētku ko -
rāļu konkursā, tiek filmēts dažā-
dos sižetos Īrijas un Latvijas Tele-
vīzijās, kā arī intervēts preses iz -
devumos. 

Tā kā koris “Cantus Fortis” (di -
riģents Ivars Cinkuss) nesen at   zī-
mēja savu 10 gadu pastāvēšanu, 
šogad uz Luksemburgu atbrauca 
mazāk koristu nekā pērn, kad 
kopā dziedājām Lūcijas Garūtas 
(Andrejs Eglītis) kantāti “Dievs, 
Tava zeme deg!”. Koŗa dziedātāji 
pievienojās apvienotajam latviešu 
korim (Īrija, Latvija, Luksem-

burga), nodziedot vairākas latvie-
šu dziesmas. Mums ir prieks, ka 
programmā varam iekļaut lat -
viešu komponistu dziesmas, jo 
koncertus Luksemburgā apmeklē 
arī vietējie iedzīvotāji, ne tikai 
latvieši. “Meluzīna” par vienu no 
saviem uzdevumiem ir izvirzījusi 
atskaņot un populārizēt latviešu 
skaņdarbus un komponistus. Ska-
nēja tautasdziesma “Dziedot dzi-
mu, dziedot augu” Alfrēda Kal-
niņa apdarē, Uģa Prauliņa “Die-
vaines”, Raimonda Tigula/Rasas 
Bugavičutes-Peces “Lec, saulīte” 
un Jāzepa Vītola/Ausekļa “Gais-
mas pils”. “Dievaines” Ivara Cin-
kusa vadībā un solistēm Jūliju 
Norveli un Līviju Jevgorovu guva 
lielu publikas atsaucību. Koncerta 
izskaņā apvienojās abi Luksem-
burgas koŗi, dziedot Pēteŗa Vaska 
“Pater noster” un igauņu kom-
ponista Arvo Perta (1935) “Magni-
ficat”. 

Pēc koncerta visi četri koŗi pa -
vadīja patīkamus dziesmotus brī ž-
us Luksemburgas skautu mītnē, 
kur regulāri notiek “Meluzīnas” 
mēģinājumi.

Nākamajā dienā turpinājās 
dziedāšanas svētki. Gatavojoties 
2018. gada Dziesmu svētkiem, 
notika meistarklase ar Ivaru Cin  -
kusu. Mums pievienojās ko  risti 
no Strasbūras, Freiburgas un 
Frank fur tes. Bagātīga dzies-
mota un dvē seles prieka pilna 
nedēļas nogale!

No kreisās: Ivars Cinkuss, raksta autore Valda Liepiņa un Pēteris 
Kļaviņš
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Kad jūs abi paši kļuvāt par 
skautiem, sākāt nodarboties ar 
“izlūkošanu”? Jo tiešā tulkoju-
mā no angļu valodas vārds 
“skauts” taču nozīmē “izlūks”.

Jānis: Tiešām, skautu kustības 
dibinātājam lordam Bēdenam-
Pauelam šī ideja ienāca prātā vēl 
angļu–būru kaŗa laikā Dienvid-
afrikā 19. gadsimta beigās, kur 
viņš, kaŗodams angļu pusē, no 
pusaudžiem bija izveidojis izlūku 
vienību. Bēdenu-Pauelu pārstei-
dza jauniešu drosme, veiklība, ap -
ķērība, un viņš saprata – nāka mos 
izlūkus jāsāk apmācīt jau skolas 
solā. Tā arī radās skauti – sākumā 
kā savdabīga izlūkošanas spēle 
puikām, kas ar laiku pārtapa pla-
šā kustībā. Šodien visā pasaulē ir 
ap 35 miljoniem skautu.

Es pats iepazinos ar skautiem 
Vācijā tūlīt pēc kaŗa. Tas bija Grē-
venes bēgļu nometnē netālu no 
Minsteres, kur kādu dienu saņē-
mu uzaicinājumu no skolasbiedra 
Sigurda Gravas – nāc līdzi, ejam 
uz skautu nodarbību! Līdz tam 
nekādas lielas jēgas par skautiem 
man nebija, jo Mazsalacā, kur es 
nodzīvoju līdz vienpadsmitajam 
mūža gadam, skautu nebija.

Grēvenes nometnē mūs tolaik 
vadīja bijušais Latvijas skautu va -
dītājs Arturs Balodis, manu bied-
ru starpā bija arī Valters Nollen-
dorfs, tagadējais Okupācijas mū -
zeja biedrības valdes priekšsēdis.

Pēc ierašanās Amerikā sāku 
dejot Ņujorkas jauniešu deju kopā 
“Trejdeksnis” un vienlaikus pie -
vienojos vietējiem latviešu skau-
tiem. Lielākā daļa dejotāju tolaik 
bija arī skautos. Mums bija ap 
astoņpadsmit gadiem, tātad jau 
roveru vecums, kas ir trešā un 
augstākā skautu pakāpe. Vēlāk 
kļuvu par skautu vadītāju, bet 
skautu aktīvitātēs esmu iesaistīts 
vēl šodien. Vienīgais pārtraukums 
bija divi ASV armijā pavadītie ga -

Ziemciešu cilts sargi
Juris Lorencs (Latvijas Avīze) sarunājas ar Maiju un Jāni Šķinķiem

di. Bet pat dienesta laikā Teksasā 
man bija iespēja nodarboties ar 
skautiem, tikai nevis latviešu, bet 
angļu valodā runājošiem.

Maija: Es iestājos gaidās tikai 
Ņujorkā nu jau tālajā 1952. gadā. 
Līdzīgi kā Jāni, arī mani gaidu 
pulkā uzaicināja draudzenes. Iz -
gāju visas pakāpes – guntiņa, gai-
da, lielgaida, vēlāk kļuvu par gai -
du vadītāju, vienubrīd  “kontro-
lēju” latviešu gaidu darbu ASV, 
Kanadā un Austrālijā. Manā laikā 
tika uzstādīts savdabīgs rekords – 
sarīkojām skautu un gaidu no -
metni, kuŗā piedalījās vairāk nekā 
1000 bērnu no šīm trim valstīm, 
daži ieradās pat no Venecuēlas.

Interesants paradokss – jūs abi 
iepazināties ar skautiem Ame-
rikā. Bet skautu kustību Latvijā 
aizsāka cilvēki, kuŗi par to uz -
zināja bēgļu gaitās Krievijā Pir mā 

pasaules kaŗa laikā.
Jānis: Kaŗa gados daudzas fab ri-

kas, skolas no Kurzemes un Rīgas 
tika evakuētas uz Tērbatu, Pēter-
burgu, Maskavu, pat vēl tālāk 
Krie vijas iekšienē. Starp bēgļu 
bērn iem, kuŗi 1916. gadā pama -
z ām sāka atgriezties Vidzemē, daži 
bija tērpušies krievu skautu uni-
formās. Tas bija 1917. gada 8. ap -
rīlī, kad Rīgas avīzē Jaunākās Zi -
ņas parādījās sludinājums, aicinot 
kādreizējos Tērbatas “boiskautus”, 
kā toreiz teica, iestāties “Rīgas dru-
žīnā”. Drīz skauti sāka orga ni z-
ēties arī Cēsīs. To tad arī uzskata 
par latviešu skautu kustības aiz sā-
kumu, un tās simtgadi plaši svi -
n am šajās aprīļa dienās. Svētku 
sa  rīkojumu kulminācija –  svinī-
gais sarīkojums Latviešu biedrības 
namā Rīgā, 7. aprīlī.

Sarīkojums vēl jo vairāk īpašs 

ir tāpēc, ka tā ietvaros notiek 
nozīmīgas grāmatas atvēršana. 
Tas ir nopietns Latvijas skautu 
vēstures apkopojums – gandrīz 
600 lappuses, apmēram 3000 
fotografiju. Jūs abi esat starp 
grāmatas sastādītājiem.

Jānis: Idejas pirmsākumi mek-
lē jami 2012. gada latviešu skautu 
vadītāju konferencē. Toreiz tika 
nolemts skautu simtgadi svinēt ar 
paliekošu vērtību, fotografiju al -
bumu, kas stāsta par Latvijas skau-
tu un gaidu kustības vēsturi. Tas 
bija piecus gadus ilgs darbs, kuŗā 
bez mums abiem vēl piedalījās 
skautu vadītāji Ints Rupners un 
Alvis Eikstrēms. Par grāmatas     
iz  do šanu paldies apgāda SIA 
VESTA–LK īpašniecei Ligitai 
Kovtunai! Mūsuprāt, grāmatai 
dots arī visai trāpīgs nosaukums – 
“Ziemciešu cilts”.

Ne tikai trāpīgs, bet arī skaists. 
Tā nu iznāk, ka jūs abi, savu 
mūžu veltījot latviešu skautiem, 
esat bijuši šīs ziemciešu cilts 
sargi. Bet kas grāmatas tapšanā 
bija grūtākais?

Maija: Apzināt fotografijās re -
dza mos cilvēkus. Manā datorā pat-
 laban glabājas apmēram 7000 at -
tē  lu, diemžēl par daudziem ta jos 
redzamajiem cilvēkiem nav pil nīgi 
nekādu ziņu. Viens piemērs – kāda 
bijušā skautu vadītāja ģime ne bija 
saglabājusi lielu albumu     ar ļoti 
labas kvalitātes bildēm, bet pilnīgi 
bez neviena paraksta. Diem žēl tās 
mēs nevarējām iz  mantot.

Skautu kustība pasaulē – vai tā 
iet plašumā vai mazumā? Atce-
roties savus skolas gadus – es 
nebiju skauts, bet uzvedos kā 
skauts. Sportoju ziemā un va -
sarā, braucu ar laivu pa Aivieksti, 
makšķerēju, mācēju orientēties 
mežā, pazinu visas sēnes un 
meža ogas. Šodien daudzus pus-
audžus vairāk piesaista elektro-
niskas rotaļlietas.

Jānis: Dzīve mainās, un skautu 
ikdienā ienāk jaunās technoloģi-
jas. Pat sporta nodarbības šodien 
jau ir citādas. Patlaban pasaulē 
skautu vidū populāri kļūst apvidus 
skrējieni ar karti rokā, ko Latvijā 
pazīst jau sen un dēvē par 
orientēšanās sportu. Patiesībā mū -
su zemei, raugoties no skautu per-
spektīvas, ir daudz priekšrocību. 
Nesen kāds no Latvijas skautu 
vadītājiem atstāstīja interesantu 
pieredzi par saviem kontaktiem ar 
Japānas skautiem. Japāņi esot ļoti 
ieinteresēti sūtīt savus jauniešus 
pārgājienos pa Latvijas mežiem. 
Viņiem jau nav tik lielu mežu ma -
sīvu, turklāt tieši japāņu bērniem 
raksturīga pārlieku liela aizrau-
šanās ar elektroniskajām ierīcēm.

Paldies Latvijas Avīzei par sa -
darbību šīs publikācijas tapšanā!

Man ir iemesls lepoties, ka bi -
jusi kaut arī mirklīga, taču vēs-
turiska izdevība tikties ar lēdiju 
Bēden-Pauelu (Lady Olave Ba -
den-Powell), gaidu kustības dibi-
nātāju (1910. g.), skautu organi-
zācijas (1908. g.) dibinātāja Lorda 
Bēden-Pauela dzīvesbiedri. Par 
šo tikšanos rakstīt mani mudi-
nāja Ziemeļanglijas vecskauts, ar 
kuŗu ik pa laikam, sazinoties mū -
su laikraksta darba ietvaŗos,  
sasveicināmies rakstiski Morzes 
kodā – pēc kāda laika abiem at -
zīstoties, ka laika gājumā abiem 
ir bijis “jāšpiko”.

Kāpēc man radās tāda iespēja. 
Jau bērnībā, pēc kaŗa beigām 
1946. gadā iestājos Detmoldas 
(Vā  cijā) nometnē guntiņās, vēlāk 
Augustdorfas nometnes Gaizi -
ņu vienības Pūču kopā. Vadītājas 
nāca un gāja, tomēr mūsu, ne 
tikai skautu, bet arī gaidu, gaitās 
vislielāko iespaidu atstāja Brunis 
Rubess. Viņa enerģiskā vadībā 
dar bojāmies gan pašu mājās, gan 
Teitoburgas mežos kopā ar citu 
bēgļu nometņu skautiem un 

Par kādu neaizmirstamu tikšanos
gaidām, kur nebija nekādas luti-
nāšanas un visiem bija jābūt 
“vienmēr modriem”. Lai gan allaž 
biju visjaunākā un mazākā gai -
da, man tāpat bija jāstāv naktī  no 
12.00 ‒ 2.00 sardzē, jātur gruz došu 
“mūžīgo ugunskuru” un jā -
patrenc lapsas, kas nakts vidū lē -
kāja ap mūsu angļu armijas at -
vestajiem gaļas gabaliem, marles 
lupatās pakārtiem  priedītēs. Tā -
pat jānoauž savs viršu matracis 
ar armijas katram iedoto auklas 
kamolu, bija jānes ūdens vācu 
armijas mežā atrastās ķiverēs no 
puskilometru attālā strauta. Tie 
bija manas jaunības visbezrū pī-
gākie un neaizmirstamie daži 
gadi.

Tad nāca lielie izceļošanas ga -
di, latviešu skola un citas nodar-
bības turpat vai izputēja. Arī mēs 
nonīkām ilgus mēnešus caurlai-
des nometnē Ventorfā (pie Ham-
burgas). Mana vecākā māsa strā-
dāja par sekretāri pie jau toreiz 
slavenās angļu gaidas Sū Raidas 
(Sue Ryder), kas arī apgādāja mū -
su māti tuberkulozes slimnīcā   

ar rokdarbu materiāliem. Māsa 
bija absolvējusi Augustdorfas 
ģimnaziju un vēlējās Vācijā stu  -
d ēt, mums ar jaunāko māsu stā-
vēja priekšā vēl daudz skolu ga -
du, kad mums no Sū Raidas nāca 
piedāvājums skoloties Anglijā, 
ko arī ar mātes piekrišanu pie-
ņēmām. Brālim tāda izdevība 
nebija dota, ne vēlama.

1952. gadā, Anglijas Festivāla 
(1951. g.) ietvaros, Vokingas 
(Wo  k ing) pilsēta atbalstīja trīs 
angļu augstākās izglītības skolo-
tājas uzņemt savā mājā piecas 
mei tenes no Vācijas bēgļu no -
met nēm, kuŗu vecāki sliktas ve -
selības dēļ nebija spējīgi par 
bērn iem gādāt. Tā ar Gaidu or -
ganizācijas starpniecību ieradā-
mies Anglijā, kur pašaizliedzīgi 
pēckaŗa trūcīgā Anglijā par mūsu 
izglītību gādāja trīs neprecētas 
pusmūža skolotājas, no kuŗu ide ā-
 lisma tapa mūsu “audžu mātes” 
un viņas abu kollēgu 1954. gadā 
dibinātā organizācija The Ocken-
den Venture (nosauktas pēc pri-
vātās mājas, kuŗā sākotnēji 

ieradāmies). To atbalstīja gan 
Anglijas parlamenta abi nami, 
Rotari klubi, aktieri, sportisti, 
uzņēmēji, biedrības un atsevišķi 
labvēļi un Lielbritanijas Gaidu 
kustība. Organizācija darbojās 
visu šo labvēļu paspārnē, starp-
tautiski vēl jo spēcīgāk, pēc   1959. 
gada izsludināšanas par Pa  saules 
bēgļu gadu.

T.O.V. auga tikpat ātri kā sē  nes 
un izplatījās ne tikai Lielbrita nijā, 
bet arī tālās zemēs, kā Indi jā 
tibetiešu bēgļiem un Vietnamā 
kaŗa bāreņiem, par Ungāriju, 
Čechoslovakiju u.c. nerunājot. 
Pēc angļu ģimnazijā pavadīta-
jiem diviem gadiem un universi-
tātes beigšanas vairāk nekā ga   -
du pavadīju audžumātes dažā dās 
mājās,  palīdzot viņai visādos 
praktiskos veidos, priekos un 
bēdās, līdztekus mācoties mašīn-
rakstīšanu, lai varētu iestāties 
darbā  BBC World News Service 
Londonā – radio 24 stundu ziņu 
pārsūtīšanai visai pasaulei. 

Lords Bēden-Pauels un lēdija 
Bēden-Pauela (Turpinājums 14. lpp.)

Kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni (no kreisās) Agnija Jansone, Alvis Eikstrēms, Jānis 
Šķinķis, Maija Šķinķe, Ints Rupners, Jānis Iklāvs // FOTO: Mārtiņš Plūme

SARMĪTE
JANOVSKA

ĒRENPREISS
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Par kādu neaizmirstamu tikšanos
Tas bija tai pašā 1961. gadā, 

kad ar audžumāti devāmies cie-
mos pie lēdijas Olaves Bēden-
Pau elas. Kopš sava vīra, skautu 
dibinātāja nāves 1941. gadā viņai 
tika piešķirts dzīvoklis uz mūžu 
(grace-and-favour-apartment) 
Hamptonkortas (Hampton Court) 
Indriķa VIII pilī Temzas krastā. 
Toreiz jau pamatīgi restaurēts, 
tomēr tumšs un drūms ar aug-
stiem griestiem, akmens grīdu, 
bez modernas apkures, taču pie-
derīgi mēbelēts smagām, tum  š-
ām mēbelēm. Lielās viesistabas 
stūrī no pretstatā maza magoņ-

koka galdiņa piecēlās sīka, bet 
staltu stāju mājasmāte un pēc 
apsveicināšanās aicināja mūs 
apsēsties. Apteksne baltā priekš-
autiņā mums pasniedza kūpinā-
to, angļu aristokrātu iecienīto 
tēju (Earl Grey) un plānās izsla-
vinātās gurķu sviestmaizītes bez 
garozām. Pēcāk sarunas ritēja 
spraigi, un, zinot, ka esmu bijusi 
un arvien vēl esmu gaida, viņa 
mani iztaujāja par manām gaidu 
gaitām. Kad viņa man vaicāja, 
vai esot arī Anglijā bijusi gaidu 
nometnē, man no izbīļa iesprū da 
sauss biskvīts kaklā. Pastāstīju, ka 

abas ar māsu jau tikai pēc di  v iem  
mēnešiem kopš ierašanās Anglijā 
bijām ielūgtas uz gaidu nometni 
Anglijas dienvidos. Kā lai stāstu 
viņai par lielo vilšanos šajā 
nometnē – kā mēness pret sauli 
ar manām gaidošanas die  n ām 
Teitoburgas mežos? Šajā no    metnē 
atejas nevajadzēja rakt, bet lietot 
tās, kas kaimiņu saimnieka 
mājās, tāpat ēdiens nāca no 
turienes un ūdens, bet desas gan 
cepām uz uguns un kūkas nāca 
no veikala. Un tā stāstīju viņai 
par nometnes nobeiguma vakara 
masku tērpu sacensībām, kur 

saņēmu pirmo godalgu par 
paštaisīto tērpu, bet  mana māsa – 
par kārtību un tīrību. Man tās 
bija kā dažas dienas pavadītas 
lētā viesnīcā, bet to nedrīkstēju 
minēt. Sirmā kundze priecājās, ka 
mums ar māsu tik labi veicies, bet 
man vēl ilgi palika rūgts ka  mols 
kaklā par neizteikto. Pro tams, 
jāņem vērā bija arī visas pēckaŗa 
neērtības un trūkumi Anglijā, 
tomēr mums Vācijā tādu bija 
vairāk. Negribēju arī sāpināt savu 
audžumāti. Lai nu kā, biju ļoti 
iepriecināta par šo izdevību tikties 
arī ar Gaidu virspriekš nieci, kas 

palikusi  manā atmiņā kā viens no 
mūžā vēl nekad līdz šim atklāti 
nepieminētiem pie dzīvojumiem.

Kā kādreiz Bēden-Pauelu lau-
lāto pāri, tāpat prieks ir redzēt 
mūsu Jāni un Maiju Šķinķus dar-
bojamies plecu pie pleca – pa -
tiešām saliedēta vienība!

Sarmīte Janovskis-Ērenpreiss 
(arvien modra!)

P. S. Starp citu, Jānis Šķinķis 
kādu brīdi bija arī mūsu nomet -
nē – Augustdorfā – skaists, stalts 
puisis, meiteņu apbrīnots, bet 
vienmēr viens – laikam gaidīja 
uz savu Maiju.

(Turpināts no 13. lpp.)

7. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības 
namā valdīja sevišķs – svētku ‒ 
noskaņojums un rosība – Baltajā 
zālē uz svinīgu sarīkojumu pul-
cējās dažāda gadagājuma un pro-
fesiju cilvēki, iespējams, daudzi 
cits citu vaigā redzēja pirmo reizi, 
citi skaļi pauda atkaltikšanās prie-
ku ... bet visus vienoja kopības sa -
jūta, piederība latviešu skautu un 
gaidu kustībai, kas šogad svin savu 
simtgadi. Zāle strauji piepildījās, 
un brīvu sēdvietu jau nācās atrast 
grūti. Un kamēr tika gaidīti īpašie 
viesi, skauti un gaidas, mazskauti 
un guntiņas (arī viņi šeit manāmi 
rosījās) uzsāka dziedāt vienu ko  pī-
gu dzīvespriecīgu dziesmu (tik 
raksturīgi!).

Latviešu skautisma 100 gadu 
jubilejas svinīgo sarīkojumu ar 
savu klātbūtni pagodināja un 
klātesošos uzrunāja Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, atzī-
mējot, ka “Latvijas skautu un gai -
du kustī ba un tā s liktenis spilgti 
atspoguļ o Latvijas vē sturi 20. gad-
simtā . Lī dz ar mū su zemi skau-
tisms gadsimta garumā  audzis, 
audzinot Latvijas jaunieš u patrio-
tismu. Lai gan sveš u varu mī dī ts 
kā jā m un nicinā ts, tas tomē r ar -
vien saglabā jis tiekš anos uz augš u, 
uz gaismu, uz brī vī bu. Par spī ti 
tumsai, arī  izdzī ts no mā jā m, tē v-
zemes mī lestī bas un vispā rcilvē -
cisko vē rtī bu gars atdzima trimdā  
un tagad atkal spē cī gi sazaļ ojis 
Latvijas skautu un gaidu vienī bā s 
visā  Latvijā  un tautieš u kopienā s 
visā  pasaulē .” Savā uzrunā prezi-
dents uzsvēra, ka “...Tā pat kā  mū su 
zemes vē sturē , tā  arī  Latvijas 
skautisma vē sturē  ir daudz varo-
nī bas un paš aizliedzī bas lappuš u, 
kas jā pē ta un jā izzina. Zinot savus 
pamatus, savu vē sturi, gan valsts 
kā  veselums, gan ikviens tā s ie -
dzī votā js var droš ā k skatī ties nā -
kotnē  un strā dā t valsts un tautas 
interesē s.” Uzrunas nobeigumā   
R. Vējonis sveica Latvijas skautus 
un gaidas visā pasaulē organizā-
cijas simtgadē: “Skauti un gaidas, 
jūs Latvijai esat vajadzīgi. Esiet 
modri!” 

Apsveikumus skautiem un gai-
dām atsūtīja arī Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis un Saei -
mas priekšsēde Ināra Mūrniece. 
Ministru prezidents norādīja, ka 
“Latvijas valsts savu simtgadi svi-
nēs nākamgad, bet skautisms, kas 
vieno vienu noteiktu iedzīvotāju 
daļu, ir bijis jau gadu iepriekš. 
Skau tisma kustība, kas aizsākās 

“Skauti un gaidas, jūs Latvijai esat vajadzīgi. Esiet modri!”
Valsts prezidents Raimonds Vējonis

Liel britanijā 1907. gadā, šobrīd 
apvieno 50 miljonus bērnu, jau -
n iešu un pieaugušo visā pasaulē. 
Latvijā šobrīd ir aptuveni 800 ak -
tīvo skautu un gaidu.” Savukārt      
I. Mūrniece sarīkojuma dalībnie k-
iem vēstīja: “Priecājos un lepojos 
līdz ar Latvijas skautu organizā-
cijām, ka tās šodien var atskatīties 
uz 100 gadu ilgu vēsturi. Skauti 
kopā ar jaunsargiem, mazpul cē-
n iem un citām bērnu un jauniešu 
kopām ir liels spēks, kas veido 
stipru tikumisko un emocionālo 
tiltu uz Latvijas rītdienu.” 

Apsveikumā I. Mūrniece ak  cen-
tēja, ka “...Skautu kustība ir vie na 
no aizraujošākajām jaunatnes 
kustībām pasaulē – tā izglīto, pa -
līdz apgūt daudzveidīgas praktis-
kās iemaņas, attīsta fizisko rūdī ju-
mu un komandas garu. Tā veido 
piederības apziņu un atbildības 
sajūtu, audzina patriotismu un 
dzimtenes mīlestību.”

Saeimas priekšsēde norādīja:    
“...Apzinoties skautisma spēku, cil-
denos mērķus un starptautisko 
prestižu, ir sāpīgi domāt par to, ka 
pēc Latvijas okupācijas skautu un 
gaidu organizāciju darbība uz 
daudziem gadu desmitiem tika 
pārtraukta. Taču, pateicoties lat-
viešu skautiem trimdā, skautu 
ugunskura liesma tika uzturēta 
dzīva, un jau 1990. gadā drīz pēc 
neatkarības atgūšanas izdevās no 
jauna izveidot Latvijas skautu un 
gaidu centrālo organizāciju.”

Nobeigumā I. Mūrniece Latvi-
jas skautiem un gaidām novēlēja, 
lai latviešu skautisma simtgades 
svinības dod jaunu sparu un or -
ganizācija kļūst arvien kuplāka ‒ 
lai “mēs arvien biežāk Rīgā un vis-
os Latvijas novados sastaptu  gan 
mazskautus un guntiņas,     gan 
skau tus un gaidas”. Saeimas priekš-
sēde apsveikumā, citējot skautu 
devīzi, aicināja visiem kopā būt 
modriem par mūsu Latviju.

Sarīkojuma gaitā vairākkārt tika 
godināts angļu virsnieka, māksli-
nieka un brīvdomātāja lorda Ro -
berta Bēdena-Pauela (Robert Step-
henson Smyth Baden-Powwell) 
vārds. Tieši viņš 1907. gadā lika 
pamatus skautu kustībai Anglijā. 
1910. gadā Bēdens-Pauels ģene-
rāļa pakāpē atvaļinājās no dienesta 
armijā un vēlāk jau visu savu dzīvi 
veltīja jaunās kustības izveidoša-
nai Anglijā un ārpus tās. Starp citu,  
1933. gadā Bēdens-Pauels ar kuģi 
Calgaric no Anglijas ieradās Rīgā. 
Atbrauca arī viņa dzīves bied re 

Olave un vairāk nekā seš simt 
angļu skautu un gaidu. Valsts 
prezidents Alberts Kviesis lordu 
apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni. 

Latvijas skautu kustība ir cieši 
saistīta ar ģenerāļa Kārļa Goppera 
vārdu, kurš pēc atvaļināšanās no 
dienesta savu enerģiju veltīja skau-
tu kustībai un guva milzīgu po -
pu lāritāti un cieņu jauniešu vidū. 
Gopperu padomju okupācijas va ra 
1940. gadā apcietināja un 1941. 
gada martā nošāva Rīgā, “stūŗa 
mājā”. Viņa liktenis palika nezi-
nāms līdz pat 1944. gadam. Mo -
cekļa nāvē mirušā ģenerāļa līķi at -
rada Ulbrokas silā masu kapā. 
Kārlis Goppers ar godu tika ap -
bedīts Rīgas brāļu kapos Mātes 
Latvijas tēla pakājē 1944. gada 6. 
maijā. Bet nākamajā dienā ģe  ne-
rāļa sirdi apglabāja viņa dzimtās 
puses Trikātes kapos.

Okupācijas vara skautu un gai-
du kustībā saskatīja sev apdrau-
dējumu un tādēļ centās izrēķinā-
ties ar tās vadītājiem. Šai sakarā arī 
simtgades svinīgajā sarīkojumā 
skautu uzrunās tika pieminēti  tādi 
vārdi kā Teodors Baltpurviņš (Lat-
vijas skautu priekšnieks), ku  ŗu 
sar kanarmieši 1941. gadā no  šāva. 
Viņš bija pacēlis Latvijas sarkan-
baltsarkano karogu savas darbavi-
etas karoga mastā. Jēkabs Pone – 
Triju Zvaigžņu ordeņa ka  valieris, 
Latvijas skautu centrālās organi-
zācijas (LSCO) pēdējais Lat vijas 
skautu priekšnieks, kurš tika ap -
cietināts 1941. gadā un jau pēc 
gada nomira izsūtījumā Krie vijā. 
Žoržs Vikš-Soboļevskis – aktīvs 
LSCO darbinieks. Apbal vots ar 
LSCO Baltās Lilijas un Pe  lēkā 
Vilka ordeņiem. Tika apcie tināts 
1941. gada jūnijā, miris pēc divi-

em gadiem izsūtījumā Noriļ skas 
nometnē. 

Tie ir tikai daži nosauktie vārdi, 
bet padomju okupācijas upuru,   
tai skaitā nogalināto un izsūtīto 
skautu un gaidu, ir ļoti, ļoti daudz.

Taču atgriežoties pie Latvijas 
skautisma simtgades – tās pirmsā-
kumi meklējami ārpus Latvijas 
Pirmā pasaules kaŗa laikā. Skautu 
kustība no Krievijas (caur Igau-
niju, Tērbatu) atnāca uz Rīgu.

1917. gada 8. aprīļa Jaunākajās 
Ziņās tika ievietots sludinājums, 
aicinot pieteikties visus Tērbatas 
boiskautus, kuŗi atrodas Rīgā un 
vēlas iestāties Rīgas družīnā. Bet 
1917. gada 17. aprīlī Rīgā jau sāka 
darboties skautu pulciņš, kuŗā ie -
saistīja vairāk nekā simt jaunie šu. 
Pulciņu izveides stafeti pār ņēma 
Cēsis. 

Skautu un gaidu kustība apņē-
ma visu Latviju, un to nopietni 
vērtēja Latvijas valdību līderi. Pie-
mēram, 1936. gadā Latvijas Valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis uzņē-
mās Latvijas skautu centrālas or -
ganizācijas goda prezidenta ama-
tu, ko pildīja līdz pat organizāci jas 
likvidēšanai 1940. gadā. 

Latviešu skautu un gaidu uguns-
kura liesma nav apdzisusi nekad. 
Visā plašajā pasaulē, kur vien 
latvieši apmetās uz dzīvi, kustība 
atdzima un vērsās plašumā, jo aiz 
tās vienmēr stāvējusi pasaules mē -
roga kustība ar pozitīvu piere dzi. 
Latvijā no jauna skauti un gaidas 
uzsāka darboties uzreiz pēc neat-
karības atgūšanas. 

Kā īpaša norise latviešu skautu 
lielās jubilejas sarīkojumā bija grā-
matas “Ziemciešu cilts – Lat viešu 
skautisma 100 gadi” atklā šana. Šī iz -
devuma autors Jānis Šķinķis īsu mā 

pastāstīja, kā radās ideja par tās 
tapšanu. Proti, 2012. gadā, kad 
notika kārtējā skautu va  dītāju 
konference Bostonā, kuŗā tika 
spriests par padarītajiem    darbi-
em un nosprausti mērķi nākotnei, 
nopietni pārrunāja arī skautisma 
simtgades atzīmēšanu. Tad arī tika 
nolemts sastādīt un izdot vēstu-
risku fotografiju grā matu. Darbu 
uzņēmās veikt Jānis Šķinķis. Info-
mācija tika meklēta un vākta pa 
visu pasauli, kur vien mīt latviešu 
skauti un gaidas. Savāca vairāk 
nekā 6000 fotoat tēlu, no kuŗiem 
apmēram puse ievietoti “Ziemciešu 
ciltī”. Lielākā daļa materiālu nāca 
no skautu un gaidu organizāciju 
vadītājiem, vi  ņu vienību archīviem, 
kā arī bi  jušajiem skautiem un viņu 
pēc tečiem. Un te noteikti jāuzteic 
arī Maija Šķinķe, kura plecu pie 
pleca visus piecus gadus intensīvi 
strā dāja kopā ar Jāni, veidojot pat-
iesi unikālu vēsturisku izdevumu. 
Jāpiebilst, ka Maijai jau bija pie-
redze grāmatas sastādīšanā un 
izdošanā – viņa bija galvenā re -
d aktore pirms desmit gadiem Lat-
vijā izdotajai grāmatai par lat vie    -
šu gaidu kustību “Arvien modra! 
Latviešu gaidisma vēsture”, kas 
tāpat kā “Ziemciešu cilts” pār-
steidz ar vēsturisko dokumentu 
bagāto klāstu. 

Manuprāt, ļoti precīzu apzīmē-
jumu skautu simtgadei veltīta jai 
grāmatai deva apgāda SIA VESTA-
LK vadītāja Ligita Kov tu na: “...
Monumentāla grāmata. Es ar lielu 
apbrīnu vēroju, kā vei ca šo vēs tu-
risko iemūžinājumu. Turklāt pa -
veica to uzteicamā pro fesionālitātē 
un rūpībā...” un par pašu Šķinķu 
pāri: “... krietnuma un dzīves-
prieka paraugs ikvie  n am skau-
tam un gaidai!” 

Jāpiebilst, ka izdevums “Ziem-
ciešu cilts – Latviešu skautismam 
100 gadi” jau šodien uzskatāms 
par bibliografisku retumu. Viss 
metiens tiks izdalīts par ziedo-
jumiem latviešu skautu un gaidu 
kustības veicināšanai, bet atse viš -
ķi eksemplāri uzdāvināti cilvē-
k iem, kas aktīvi piedalījušies grā-
matas tapšanā. “Ziemciešu cilts” 
izdošanu sedza Latvijas skautu 
kustība ar PBLA Kultūras fonda 
un ģenerāļa Kārļa Goppera fonda 
ASV atbalstu.

Skauti savu simtgadi acīm re-
dzami atzīmē ar vērienu, un šim 
jubilejas pasākumam paredzēts 
sava veida atkārtojums aprīļa 
nogalē Ņujorkā, ASV. 

INESE RAUBIŠĶE

Sarīkojumā Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē. Mūzicē Gatis 
Gaujinieks, publika dzied skautu dziesmas // FOTO: Mārtiņš Plūme
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Displaced Persons Camps (DP) 
nometnē Eslingenā nonācu ar ve -
cākiem, brāli un māsu 1945. gada 
vasaras beigās. Mums ierādīja di -
v as istabas Breitenstraβe 14, iepre-
tim pamatskolai netālu no Dien vi-
du baznīcas, kalnā, Breitenštrāses 
galā. Dzīvoklis atradās otrā stāvā. 
Bez mums tur dzīvoja Vimbas, 
Spēl maņu ģimenes un vēl viens pā -
ris, kuŗu vārdu neatminu. Tātad 
čet rās istabās piecas ģimenes vai 
precēti pāŗi. Nebija vannas istabas, 
uz pirti gājām lidotāju skolā. Vir-
tuve bija kopīga, neatceros, ka kā -
du reizi būtu bijušas domstarpī bas 
tik šauros apstākļos. 

Pirms paši varējām gādāt savas 
maltītes, mums tās izdalīja skolas 
sētā no amerikāņu armijas katl iem. 
Visspilgtāk atmiņā palikusi zaļo 
zirņu zupa un kukurūzas maize, 
kuŗai,  nobriestot un to laužot, pāri 
vilkās balti “pavedieni”.

Vēlāk mūsu istabā ielika vēl divas 
sildāmās ierīces. Istabā jau bija liela 
podiņu krāsns, bet to nespējām ap -
sildīt. Tai priekšā iebūvēja čuguna 
krāsni sildīšanai un malkas plītiņu 
vārīšanai. Blakusistaba nebija ap -
kurināma, tur ziemas vakaros tēvs 
neļāva ieiet. Tātad pieci gulējām 
vienā istabā.

Vienu no šīm istabām atdevām 
Skaidrītei Lepmanis un viņas trim 
bērniem. Vijolnieces Lepmanes 
vīrs, Kārlis, arī vijolnieks Rīgas ra -
diofonā, nomira ar smadzeņu 
plē v es iekaisumu, atstājot trīs 
bā     re ņus. Lepmanis kundze bija 
manas mātes bērnības draudzene 
un kopā gāja konservātorijā. Lep-
maņu Gunta bija manā vecumā un 
šodien vēl mana draudzene un 
mana vecākā dēla krustmāte. Dēls 
Uldis, tagad Vankuveras B.C. or -
ķes tŗa vijolnieks, toreiz ilgi un dikti 
vingrinājās vijoles spēlē un ar kāju 
šūpoja mazās māsiņas Mārītes bēr-
nu ratiņus. Blakusistabā kādu lai   -
ku dzīvoja Stūres kundze ar meitu 
Ievu un saviem radiem. Lapiņiem 
Rīgā piederēja pirms kaŗa Baltā 
pirts Tallinas ielā, tur tagad ir at -
grie zusies Ieva un strādā. Stūres 
kundzes istabā vēlāk dzīvoja Spēl-
maņu ģimene. Rūta, viņu meita,  
tagad dzīvo Kalifornijā, vēl tagad 
esam draudzenes.

Stāvu  virs mums dzīvoja glezno-
tājs Prande ar savu ģimeni, tālāk 
augšā Jansonu un Volontu ģime-
nes. Pirmā stāvā Dr. Blosfelds ar 
trim bērniem un pagraba stāvā 
Otlāns un Ferliņš atvēra komisijas 
veikalu, tur dāmas nesa savas sud-
raba “lapsas” pārdošanai.

Pirmajā stāvā atradās arī “am -
bulance” jeb pirmās palīdzības 
kabinets. Tur darbojās Dr. Aiz-
krauk lis, varbūt vēl citi ārsti un mā -
s a Ulmane. Viņu pieminu ar lielu 
mīlestību un pateicību, jo pie viņas 
vērsos, kad skrejot klupu, nobrāzu 
ceļgalus. Māsa Ulmane, mīļš 
cilvēks, ārstēja ne tikai no  brāztos 
ceļus.

Breiten ielas mājas sētā vēlāk 
mans tēvs turēja savu Ford Eifel 
autiņu, ar to amata darīšanās veda 
archibīskapu Grīnbergu un pie va -
jadzības aizbrauca pie vācu zem-
niekiem nopirkt priekš mums  
svaigus augļus.

Pārtiku saņēmām vispirms Flī-
geršūlē, vēlāk “Saules” izdales punk-
tā. Daudz laika pavadījām,  stāvot 
rindās pēc pārtikas, visdziļāk at -
miņā palikusi ananasa sula lielās 

ZINTA KŪLĪTIS MEKŠA Sadzīve un kultūra  gāja roku rokā
bundžās, augu tauki, kuŗus dīpīši 
iesauca par mērkaķu taukiem, un 
dzeltenās briesmas – olu pulveris 
vai kukurūzas maize.

Starp bloku mājām iedalīja ģi  me-
nes dārziņus, arī mēs, trīs Mekšu 
bērni, kopām un lējām savu dārzi-
ņu. Tur laikam bija vairāk puķu ne -
kā redīsu. Puķes man vienmēr   ir 
ļoti patikušas. Kad mammai gri-
bēju sagādāt prieku, gāju pie Frau 
Wolff ar ziepu gabaliņu, tad abas 
caur lielu dārzu devāmies dārza 
stūrī, kur viņai bija iedalīts dārzs  
un viņa priekš manis nogrieza vio-
letās asteres. Kā un kad ar Frau 
Wolff iepazinos,  neatceros. Vācieši 
mūs nemīlēja, jo mūsu dēļ dabūja 
atstāt bloku mājas. Pirms izvākša-
nās no Breitenstraβe 14, bijušie ie -
dzīvotāji uz sienas pie durvīm ar 
zīmuli uzrakstīja adresi, kur tos var 
atrast no kaŗa pārnācis radinieks.

Eslingenā uzsāku pamatskolu, 
par to atsevišķs raksts.

Eslingenas teātŗi redzēju no tā 
tapšanas brīža. Turnhallē skanēja 
āmuri un zāģi, gājām skatīties, kas 
tur notiek. Mums teica, ka būs 
teātris. Ko tas nozīmē,  jau zinājām, 
jo Slokā vecāki mūs veda uz skolē-
nu izrādēm un Memmingenber-
gā, pie vācu mācītāja dzīvodami,  
bijām spēlējuši teātŗi pagrabtelpā. 
Pateicoties laipnajai Birzgaļa kun-
dzei, kuŗa pēc gaismas nodzišanas 
mūs ielaida teātŗa telpā. Noskatījos 
“No saldenās pudeles”, “Skrodeŗ-
dienas Silmačos”, “Āksts”, “Min-
chauzena precības’’ un daudzas 
citas izrādes vairāk nekā vienu rei-
zi. Prātā nāk Kārļa Veica prologs 
“Pūt, vējiņi!” izrādē. Jūtos bagāta, 
atceroties šīs brīnišķīgās izrādes 
Vācijā.

Koncerti parasti notika Gemein-
dehaus zālē, pilsētas daļā pāri til-
tam. Mamma tur kopā ar Štutgar-
tes orķestri dziedāja Adolfa Kakti-
ņa jubilejas koncertā. Mamma arī 
dziedāja kantāti “Tēvijai’’ pirmajos 
Dziesmu svētkos 1947. gadā Eslin-
genā. Uz koncertiem braucot, no 
sākuma aizņēmās tautastērpu no 
ministra Gulbja kundzes, vēlāk, 
no  krāsojot zaļo armijas segu mel-
nu, uzšuva Bārtas tautastērpu. Tas 
gan nebija etniski pareizs, bet uz 
skatuves izskatījās labi. Šo tautas-
tērpu mamma arī valkāja, ejot 
protesta demonstrācijās pret 
komūnistiem.

Nometnē darbojās arī baleta 
skola Jāņa Ērgļa vadībā. Māsa Zai-
ga ļoti vēlējās mācīties šajā skolā, 
bet tēvs neļāva, esot par trauslu... 
Toties ar lielu sajūsmu gājām uz 
skolēnu vakariem, kad uzstājās 
mūsu klasesbiedrenes.

Kāds cits uzdevums, kas palicis 
jaukā atmiņā, ir Šūberta operete 
“Trejmeitiņas”. Daudz, ļoti daudz 
guvām kultūras ziņā šajos gados 
Vācijā.

Reiz nometnē izplatījās masalas, 
bērnus izolēja Kalna nometnes 
slimnīcā. Lai tur nokļūtu, bija jā -
iet pāri tiltam, cauri Eslingenas 
pilsētai, stāvā kalnā. Mūsu māmiņa 
šo ceļu mērīja ar mīlestību un paš-
uzupurēšanos. Bērnu nodaļas mā -
sa Bormane, kuŗa mūs ārstēja, bija 
atbildīga par divām istabām, zēnu 
un meiteņu, tajās bijām mēs “ma -
salnieki”. Lai mazāk garlaikotos, 
cauri atslēgas caurumam no vie -
nas istabas otrā sūtījām vēstulītes. 
Reiz gadījās, ka māsa Bormane   
bija zēnu istabā, kad no mūsējās 

caurumā iebāzām zīmuli. Viņas 
stingrā roka satvēra zīmuli, sekoja 
viegls rājiens, un tajā dienā “pasts” 
apstājās.

Daudz laika pavadījām,  iedami 
uz vācu kinoteātŗiem. Bija trīs šādi 
teātŗi, viens Strohstraβe, viens Ne -
kā ras ielā un trešo neatceros, kaut 
gan tas bija tuvākais un 1987. gadā 
vairs nedarbojās.

Mūsu mamma bija liela plāts-
maizes cepēja. Sagatavotas maizes 
nesām pie Bēra kunga, lai tas iebī da 
savā maizes krāsnī un cep. Pēc-
pusdienā viņa maiznīcas grīda bija 
nosegta ar kūkām un plātsmai -
z ēm. Vajadzēja tikai pazīt savējo un 
nest mājās. 1987. gadā arī Bēra 
maiznīcu atradu slēgtu. Pali cis 

daudz jauku atmiņu par viņa sāls 
krinģeļiem un mammas kūkām.

Netālu no Kalna nometnes, 
Eslingenas pils dārzā vasarās noti-
ka cirkus izrādes, tās apmeklējām 
un arī Hāgenbeck’a izrādes pļavā 
ārpus Eslingenas. Tās notika Nekā-
ras upes krastā. Patālu, bet tas ne -
bija iemesls neiet. Reiz no cirkus 
nākot, mana māsa un mana klases- 
biedrene Gundega saplēsās, laikam 
gājām basām kājām un kurpes 
nesām rokās. Šā vai tā, divas kurpes 
ielidoja Nekārā, vairs neatradām. 
Kurpes tajā laikā dabūjām tikai no 
labdarības ziedotajiem sūtījum iem 
no Amerikas. Brīnos, ka neesam 
sabojājušas gaitu, augdamas lieto-
tās kurpēs. Arī drēbes bija lietotas. 
Tās saņēmām Flīgeršūlē, atkal gaŗās 
rindās stāvēdami. Jutāmies elegan-
tas, staigājot drēbēs, kas ta    g ad,  
paskatoties fotografijās, nebija 
nemaz piemērotas 12 un 13 gadī  g-
ām meitenēm.

Vasarā peldējāmies Nekāras upē. 
Ar šo upi saista divi bēdīgi nelai-
mes gadījumi. Nekārā noslīka mū -
su skolasbiedrs Georgs Skorko. 
Viņa tēvs bija Eslingenas teātŗa 
šoferis. Abas ar māsu nopinām vai-
nadziņus un gājām uz bērēm. Otrs 
gadījums saistās ar mani pašu. Pie 

slūžām ūdens mani vilka kanālī. Ja 
toreiz būtu zinājusi, ko zinu šodien, 
būtu ļāvusies straumei, bet toreiz 
kritu pānikā un gandrīz noslīku.

Pieminēju vainadziņus Georga 
bērēm. Māsa Zaija vainagus pina 
Eslingenas teātrim “Skrodeŗdienas 
Silmačos” izrādei. Reiz arī es nodo-
māju pīt Jāņu vainagu, iznāca tāds 
paplāns. To aktrise Lilija Štengele 
uz skatuves saplēsa, kādā ainā iz -
rādot dusmas. Es savu rokdarbu 
pa  zinu. Neatceros, vai toreiz prie-
cājos vai bēdājos par vainaga 
sairšanu. Vismaz  tas bija nonācis 
sla venās rokās!

Vasarās mūs bērnus veda uz 
IMCA’s vasaras nometnēm. Vis-
maz bijām ārā svaigā gaisā. Mācī-

jāmies dziedāt amerikāņu dzies-
mas, sportojām, dzīvojām teltīs. 
Kādā nometnē biju kopā ar glez-
notāja Ludolfa Liberta audžumei -
tu Jānu. Es šodien viņu sauktu par 
huliganu. Toreiz viņa man sagādāja 
neizmērojamas sāpes. Tajā vasarā 
mūsu māte mūs aizsūtīja uz vasaras 
nometni un pati aizbrauca uz Hei-
delbergas slimnīcu, lai chirurgs 
izņem nierakmeni. Jāna to zināja. 
Kādā dienā ienākusi mītnē, pazi-
ņoja, ka gar nometni esot kāds nā -
cis un teicis, ka mana mamma 
slim nīcā  mirusi. Es tajos laikos bi  ju 
memmes meitiņa. Dienās, kad 
vecāki drīkstēja braukt bērnus ap -
ciemot, stāvēju ielas galā un gai dī ju, 
ka no tramvaja izkāps mamma, 
nogaidījos un nesagaidīju...

Par Degerlochas nometni

Neatceros, ko mēs toreiz ēdām, 
tikai to, ka vakariņās vienmēr deva 
riekstu sviesta amerikāņu baltmai-
zi. Riekstu sviests lipa pie auksle jām 
un American cheese no tā laika man 
negaršo. 

Mūsu audzinātāja Aina bija māņ-
ticīga. Kad matu ķemme nokrita 
zemē, viņa, pirms to pacēla, uzkāpa 
tai virsū, citādi būšot publiska iz -

gāšanās. Mūsu istabā bijām kādas 
astoņas, trīs pēc tam Amerikā kļu-
v ām par korporācijas Imeria lo  - 
c  ek lēm. Satikāmies Ņujorkā un 
Konektikutā. 

Citā reizē vasaras nometne no -
tika ne telpās, bet teltīs. Mūsu telts 
audzinātāja bija mana māte. Telts 
nosaukumu izvēlējāmies “Lakstī-
galas”. Gundega Reinfelde (tagad 
gleznotāja Cenne) uz telts sienas ar 
krītu uzgleznoja tautudēlu un tau-
tumeitu. Teltī visas bija no manas 
māsas pamatskolas klases, tikai es 
ne. Māsa Zaija, dienā, kad ievācā-
mies teltī, saslima ar dzelteno kaiti 
un nonāca slimnīcā. Ēdienu vārīja 
lielā teltī, un mēs ēdām teltī pie 
gaŗiem galdiem. Daudz sportojām. 
Nometnē bija arī igauņu bērni, 
viņi uzveda jaukas dejas. Visiem 
bija kaut kas jāuzved. Labākie tika 
apbalvoti. Viena nometnes vadī-
tāja bija Marija Ūdre, kuŗa izceļoja 
uz ASV un nomira Portlandē, 
Oregonā. Pirms tam strādāja par 
krievu valodas skolotāju kādā 
augstskolā. Kad viņa nomira, es 
atpirku viņas rakstāmmašīnu ar 
latviskiem burtiem. 

Mūsu ģimenei bija paredzēta 
izceļošana uz Ameriku 1949. gadā. 
Galvotājs bija mācītājs Karl Mau 
no Oregonas. Tikām līdz transita 
nometnei Grohn, kur palikām vai-
rākus mēnešus, kamēr noskaid -
roja mana tēva polītisko stāvokli. 
Kādam bija labpaticies viņu no -
melnot, apmelot, un mūs aizveda 
atpakaļ uz Eslingenu.

Kad pēc 1949. gada latvieši no 
blokmājām aizceļoja, kur nu kuŗš, 
mēs varējām par naudu īrēt izre-
montētu dzīvokli kādā no blok-
mājām Tanenbergas ielā 8. Tur 
dzīvoja mācītājs Elmārs Rozītis ar 
savu ģimeni. Blakusmājā dzīvoja 
archibīskaps Grīnbergs, bieži tikā-
mies. Kad viņš nāca ciemos, mam-
ma cepa pīrāgus bez sīpoliem, jo 
viņš tos neēda.

Eslingenā bija 12 luterāņu mā -
cītāji un archibīskaps. Draudzēs 
visiem nebija darba, vairāki mācī-
tāji strādāja par skolotājiem pamat-
skolā un ģimnazijā. Māc. Mekšs 
turpināja teoloģijas studijas Tībin-
genas universitātē, kļuva archibīs-
ka pam Grīnbergam par šoferi un 
veda viņu apmeklēt nometnes. 
Starptautiskā bēgļu aprūpes orga-
ni zācija IRO (International Refu gee 
Organisation) bēgļiem ieteica mā -
cī ties jaunas zinības. Māc. Mekšs 
iemācījās zobu techniķa amatu. 
Strādājot kopā ar zobārsti Helēni 
Strēli, pagatavoja zonas direktoram 
Pinson du Sell zobu protēzi, kas 
viņam esot lieliski derējusi. Lielajā 
telpā, kur notika zobu techniķu 
apmācības, atradās arī latvisku rotu 
kalēju kursi. Apguvis elementāras 
zināšanas, gadus vēlāk šo rotkaļa 
mākslu iemācīja dēlam, kuŗš,  bū -
dams ārsts Brazīlijā, kļuva par rotu 
meistaru.    

Latviešu skola bija beigusi darbī-
bu, vecāki mūs pierakstīja vācu 
ģimnazijā. Valodas grūtības nebija, 
tikai uz skolu bija jāiet liels gabals. 
Par savu izglītību esmu uzrakstī -
jusi gaŗu rakstu angļu valodā mūsu 
mazbērniem.

1951. gadā, archibīskapa mudi-
nāts, tēvs apsolījās doties uz Brazī-
liju, kur Sao Paulo pilsētā dzīvoja 
bijušie bēgļi. Eslingenu atstājām īsi 
pirms Jāņiem. Iesākās jauns posms 
mūsu dzīvē.       

Eslingenā 1949. gadā draudzenes (priekšā) Zinta Mekša, Agnese 
Kalacis, (aizmugurē) Ināra Petroviča, Inta Vērzemnieks
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis JĀNIS REVELIŅŠ  (ASV)

Krustvārdu mīklas (Nr. 14) 
atrisinājums 

Līmeniski. 1. Sanmarīno. 6. 
Pati. 7. Gana. 9. Simfonija. 10. 
Taka. 12. Salakas. 13. Lats. 18. 
Klase. 19. Parma. 21. Aktis. 22. 
Operetes. 23. Molekula. 25. Izīda. 
26. Elara. 27. Apses. 28. Akas. 30. 
Pantera. 33. Osis. 37. Karuselis. 
38. Orts. 39. Tume. 40. Saspiests. 

Stateniski. 1. Sist. 2. Nimfa. 3. 
Avogadro. 4. Īrija. 5. Ogas. 6. 
Paja. 8. Asēt. 10. Tektonika. 11. 
Kramenīca. 14. Altruisms. 15. 
Sasnausks. 16. Pesetas. 17. Ka  pe-
las. 19. Prese. 20. Aloja. 24. Tau-
tiski. 29. Kito. 31. Airis. 32. Ralfs. 
34. Irbe. 35. Ikss. 36. Īsts. 
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Nodibinājums “Kokneses fonds” no 24. marta līdz 7. aprīlim ai -
cināja piedalīties Likteņdārza akcijā “Ieraksti savu vārdu Latvijā!” un 
iekalt Latvijas laukakmenī savu vai tuvinieku vārdus. Draugu alejai 
pavisam nepieciešami 113 000, bet ir jau ieklāti 18 265 bruģakme - ņi. 
Akcijas laikā reģistrētos paredzēts ievietot līdz šā gada 17. jūni  jam 
– Latvijas Televīzijas 9. ziedojumu akcijai “Top Latvijas Likteņ-
dārzs!”. 

Lielākais pašmāju degvielas tirgotājs AS “Virši-A” saņēmis Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) balvu kā 2016. gada lielākais no  dokļu 
maksātājs Zemgales Plānošanas reģionā lielo uzņēmumu 
(komercsabiedrību) grupā. Samaksāti vairāk nekā 18,4 miljoni eiro. 
Tika pasniegta arī kastīte ar oša stādu kā nākotnes izaugsmes sim-
bolu, ko AS „Virši-A” vadītājs Jānis Priedītis plāno iestādīt Likteņ -
dār zā, lai tas kalpotu kā simbols gan sava uzņēmuma, gan Latvijas 
nākotnei – tās 100. dzimšanas dienā. 

Latviešu centrs “Bērzaine” Vācijā svētdien, 16. aprīlī, aicina 
sanākt kopā latviskās noskaņās svinēt Lieldienas. No Latvijas sarī-
kojumu kuplinās Katlakalna Tautas nama folkloras kopa “RĀMUPE”. 
Tā paredzējusi viesoties arī Bad-Krocingenā, kur lielu dzīves daļu 
pavadījuši latviešu rakstnieki Zenta Mauriņa un Konstantīns Rau-
dive, kā arī sniegt nelielu koncertu pilsētas mūzejā, kur iekārtota 
Zentas Mauriņas istaba. Braucienu atbalsta Ķekavas novada paš-
valdība. 

AS “Latvijas pasts” Eksprespasts, kas nodrošina kurjera pakal-
pojumus Latvijā un ārvalstīs, audita kompānijas PriceWater-
houseCoopers 2016. gadā veiktā starptautiskā pētījumā atzīts par 
labāko piegāžu uzņēmumu Eiropā un trešo – 196 valstu konku-
rencē. Tika vērtēts piegādes laiks, sūtījuma izsekojamība visā tā ceļā, 
savlaicīga komunikācija ar klientiem zvanu centros, datu apmaiņa. 
Svinīgā ceremonijā Šveices pilsētā Bernē tika pasniegta Zelta 
kvalitātes balva. 

Aizsardzības ministrija (AM) plāno Cēsīs ierīkot dzīvokļus 
Nacionālo bruņoto spēku Cēsu Instruktoru skolas mācībspēkiem. 
Ministrija un Cēsu novada pašvaldība jau pērn parakstīja nodomu 
protokolu par nepabeigtas jaunbūves atjaunošanu un dalīta kopīpa-
šuma nodibināšanā. Atjaunošanas un infrastruktūras sakārtošanas 
kopējās izmaksas ir no 1,8 līdz 2,2 miljoniem eiro. Paredzēts izvei  d-
ot piecus dzīvokļu īpašumus 345,9 kvadrātmetru platībā. 

No Liepājas uz Trāvemindi (Vācija) kursēs vēl viens Zviedrijas 
“Stena Line” prāmis “Stena Nordica”, tā turpinot attīstīt Centrāleiro-
pas ūdens transporta koridoru. Prāmis maršrutā Liepāja-Trāvemin-
de kursēs pēc jauna grafiku – ar 10 iknedēļas reisiem. “Stena Line”, 
kas apkalpo 22 maršrutus, savienojot 10 valstis, ir Zviedrijas uzņē-
mums ar galveno mītni Gēteborgā. Ik gadu pārvadā aptuveni 
7 miljonus pasažieru, 1,5 miljonus automašīnu un 2 miljonus kravas 
vienību.

Liepājas universitātē ar studentiem tikās ASV vēstniecības Lat-
vijā vadītāja Šarona Hadsone-Dīna (Sharon Hudson-Dean), kuŗa 
piedalījās Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes organizētā disku-
sijā “ASV – Latvijas starptautisko attiecību jautājumi”. Viņa iepa-
zīstināja ar vēstniecību darbību, kas palīdz attīstīt biznesu ārvalstīs, 
veicina izglītības apmaiņas programmas un risina citus būtiskus jau-
tājumus. Izvērsās arī diskusijas par šodienas aktuāliem jautāju-
m iem, jo, piemēram, ASV un Latvija ir NATO. 

Latvijas Saeimas namā Rīgā 21. aprīlī darbu uzsāks 100 ievēlē tie 
7. Jauniešu Saeimas deputāti. No Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlēti 
37 jaunieši, no Zemgales – 14, Latgales – 9, Kurzemes – 13 un 
Vidzemes – 27. Pirmajā plenārsēdē spriedīs par labākajiem un 
efektīvākajiem risinājumiem izglītības pilnveidei, kā arī gūs 
priekšstatu par likumdevēja darba specifiku.

Latvijā 22. aprīlī notiks “Lielā talka 2017”! Tās patrons ir Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, kurš kopā ar talkas organizatoriem   
un atbalstītājiem atklāja tiešsaistes karti, kuŗā iespējams pieteikt vie-
tas, kuŗās plānots veikt darbus Lielās talkas dienā – 22. aprīlī. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

12. aprīlī plkst. 18.30 Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notiks pilnmetrāžas do  - 
ku mentālās filmas “VĀRPA – 
ap  so lītā zeme” pirmizrāde. 
Filma sniedz ieskatu līdz šim 
maz zināmā latviešu izceļoša-
nas vēstures lappusē – latviešu 
baptistu izceļošanā no Latvijas 
uz Brazīliju 20. gadsimta 20. ga -
du sākumā. Izmantojot vēstu-
riskas fotografijas, dokumen -
tus un dzīvesstāstus, parādīta 
izceļotāju dzīve Vārpas kolonijā 
tās dibināšanas un uzplauku -
ma laikā. Izceļotāju pēcnācēju 
intervijas ļauj ielūkoties Vārpas 
ikdienā mūsdienās un centie -
n os saglabāt latviskumu. Do  ku-
mentālo filmu veidojis mūzejs 
un pētniecības centrs “Latvieši 
pasaulē” sadarbībā ar “Studiju 
Centrums”.

Filma tapusi, balstoties uz vēs-
turnieces Brigitas Tamužas ilgga-
dējiem pētījumiem par latviešu 
izceļošanu uz Brazīliju, kas aiz-
sākās ar ekspedīcijām 1999. un 
2001. gadā. B. Tamuža kopā ar 
mūzeja darbinieci Mariannu Au -
liciemu devās vēl vairākās ekspe-
dīcijās (2009., 2011. un 2013. 
gadā), lai papildinātu mūzeja krā-
jumu ar priekšmetiem, fotogra-
fijām un interviju klāstu. Satiekot 
cilvēkus, kuri kā mazi bērni bija 
atstājuši dzimteni dažus gadus 
pēc Latvijas valsts dibināšanas, 
ra dās ierosme šo savdabīgo iz -
ceļošanas gadījumu parādīt fil mā. 
Mūzejs uzaicināja projektā 
iesaistīties operātoru Valdi Cel-
miņ u, kurš piedalījās divās pē -
dējās ekspedīcijās. Sākotnējā ie -
cere bija izveidot īsus sižetus un 
interviju fragmentus mūzeja mā -
jaslapai, taču pamazām tā pār-
auga idejā par pilnmetrāžas do -
kumentālu filmu, kas varētu uz -

Tapusi dokumentāla filma 
par latviešu koloniju Brazīlijā

runāt daudz plašāku sabiedrību. 
Kopš paša sākuma filmas vei do-
šanā piedalās Bruno Aščuks, pa -
līdzot pārveidot vēsturisko mate-
riālu ekrāna valodā. Filmas mū -
zi ku komponējis Platons Bura-
vic kis.

Bēgdami no “sarkanā pūķa” un 
smagajiem apstākļiem Latvijā pēc 
Pirmā pasaules kaŗa, vairāk nekā 
2000 baptistu, kas sevi dē  vēja par 
atmodniekiem, devās uz Brazīliju. 
Pravieši to bija paslu di nājuši par 
apsolīto zemi, kur jā  dodas 
sagaidīt pasaules galu un Kristus 
otrreizējo atnākšanu. Pēc viņu 

domām, tieši no turienes pēc 
attīrīšanās no pasaulīgiem 
grēkiem izredzētā tauta tikšot 
“parauta” debesīs. Kad tas nepie-
pildījās, ekstrēmākā izceļotāju 
daļa garīgo līderu vadībā izvei-
doja kristīgu komūnu ar askē-
tisku un reliģiski piepildītu dzī-
vesveidu.

Viņi nonāca neapskaužamos ap -
stākļos neskartajos mūža mež os. 
Izceļošanas aculiecinieku emo-
cionālie stāsti skatītājiem atklāj 
sarežģīto un grūtību pilno iedzī-
vošanos svešajā zemē. Tur pirma-
jos gados nomira vairāk nekā   

Līmeniski.  6. Čaikovska ba -
lets. 9. Latvijas katoļu baznīcas 
kardināls. 10. Baznīcas refor mā-
cijas ideologs (1483 – 1546). 11. 
Iegūt. 14. Mācēt. 16. Austrum-
vācijas drošības ministrija. 17. 
Latviešu psīchologs, filozofs, 
parapsīchologs (1909 – 1974). 
18. Sena spāņu cilts. 19. Dārze-

nis. 20. Neveselīgs. 21. Brigade-
res bēr nības atmiņu tēlojumi 
“Dievs, Daba......”. 23. Skotu ro -
mantisma rakstnieks (1771 – 
1832). 25. Kūmiņš. 28. Septītā 
lielākā valsts pasaulē, atrodas 
Dienvidāzijā. 29. Cieša vienotība. 
30. Valsts pārvaldes forma. 

Stateniski. 1. Bijušās  PSRS ie -

slo dzījuma vietu sistēma. 2. Seno 
ēģiptiešu svētais putns. 3. Klients 
(sarunval.). 4. Kost. 5. Daudz un 
ilgi domāt. 7. Latviešu dzejnieks 
(1894 – 1975). 8. Pasaulē visiz -
pla  tītākā reliģija. 12. Latviešu 
rak stniece, tulkotāja un domātāja 
(1897 – 1978). 13. Tāds, kas nav 
saistīts ar reliģiju. 15. Akrobāta 
paņēmiens. 16. Dzimumdzīve. 
22. Drausmas. 24. Atdarinājums. 
25. Remontēt. 26. Bieza zupa.   
27. Labības grauda sarveida 
asums. 

200 cilvēku, galvenokārt bērni un 
sirmgalvji. 

Atrodoties ilgstošā labprātīgā 
nacionālā un reliģiskā izolācijā, 
Vārpa līdz mūsdienām ir sagla-
bā jusies kā latviskuma saliņa Bra-
zīlijas vidienē. Filmā parādīts, ka 
nedaudzie palikušie vecākās pa -
audzes ieceļotāju pēcnācēji vēl 
joprojām runā un dzied latviski, 
cep rupjmaizi un glabā zārku 
bēniņos, taču jaunākā un vidējā 
paaudze Vārpu jau ir pametusi.

Filmas temu papildina vēstu-
risko fotografiju izstāde VĀR -  
PA. Latviešu kolonija Brazīlijā              

20. gadsimta 20. – 30. gadu foto-
grafijās”. Tā apskatāma Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā 
līdz 23. aprīlim. Izstādi sagatavo-
jis mūzejs un pētniecības centrs 
“Latvieši pasaulē”.

Filmas atbalstītāji: Nacionālais 
Kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, Latviešu fonds, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības Kultūras 
fonds, Liepājas domes Kultūras 
pārvalde, Valdis Bērziņš.

Vairāk informācijas: Brigita 
Tamuža,“Latvieši pasaulē – 
mūzejs un pētniecības centrs” 
www.lapamuzejs.lv.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

Pārdodu Latvijas
pastmarku kollekciju

Šai kollekcijā ietilpst divi pilni 
komplekti ar pilnīgi jaunām 
pastmarkām no 1991. līdz 

2005. gadam. Ir arī divi pilni 
komplekti ar lietotām past-
markām, kas tāpat izlaistas 

1991. – 2005. gados. Kā 
pilnīgi jauno, tā lietoto marku 

komplekti ir izcili labi un 
nevainojamā kārtībā.

Vēl papildus šai kollekcijā ir 
pilni pastmarku bukletu kom-
plekti no izstādēm Austrālijā, 
Vācijā, Zviedrijā un Somijā.
Ir pieejams apskatei DVD ar 

šīs kollekcijas attēliem.
Ja vēlaties saņemt šā DVD 

kopiju vai ja rodas kādi 
jautājumi, lūdzu, sazinieties ar

Peter Grunte
509-448-1388

pgr33@aol.com

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
MIT universitātes Killian Hall 

(Haiden Library Building 14W-
111) 160 Memorial Dr, Cam -
bridge MA.

30. aprīlī 15:00 koncerts. Ko -
ris dziedās Massachusetts kom -
ponistu dziesmas: Mārtiņa Al -
diņa, Pēteŗa Aldiņa, Anitas 
Kuprisas un William Billings. 

Ieeja $20. Pens. un stud. $15.
Info: https://www.labyrinth-

choir.org/news/labyr inth-
choir@gmail.com 

Trimdas draudzes baznīca (50 
Irving St ,Brookline MA).

5.maijā 19:30 Labyrinth koŗa 
koncerts Boston Baked. Koris 
dziedās Massachusetts kompo -
nistu dziesmas: Mārtiņa Al -
diņa, Pēteŗa Aldiņa, Anitas 
Kuprisas un William Billings.

Ieeja $20. Pens. un stud. $ 15.
Info: https://www.labyrinth-

choir.org/news/labyr inth-
choir@gmail.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
2.maijā 11:00 pensionāru ko -

pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
Renāra Vimbas plašu ievērību 
ieguvusī filma ’’Es esmu šeit’’ 
(videokasete), par izkaisītām 
ģimenēm. Dzimumdienu svi-
nēšana pie kafijas galda.

PRIEDAINE (NJ)
15.aprīlī 13:00 Lieldienas 

Priedaines mežiņā! Liepājas 
leļļu teātŗa aktieŗu miniizrāde 
’’Lieldienu jampadracis’’. No -
dar bības bērniem: olu krāso-
šana, olu meklēšana, olu cīņas, 
olu ripināšana, Lieldienu šūpo-
les, loterija! Pusdienās zupa, ce -
pumi, kafija. Ieeja pret ziedo-
jumiem.

29. aprīlī 15:00 Ērika Raistera 
Piemiņas fonda sarīkojums ar 
2017.gada ERPF laureātes Lin-
das Treijas piedalīšanos. Sar-
mas Muižnieces Liepiņas refe-
rāts. Latviešu mūzika džeza un 
citos stilos; izpildīs Krisīte 
Skare un Silvija Grendze. 
Izloze un kafijas galds.

SAGINAVA (MI)
Apple Mountain (4519 N River 

Rd, Freeland MI 48623)
22.aprīlī Saginavas Latviešu 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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.

16.aprīlī 11:00 Lieldienu svēt-
brīdis ar pašu nestām brokas-
tīm. Turpināsim tradīcijas – 
pie dalīšanos ar krāsotām olām, 
kas tiks vērtētas un godalgotas, 
un dāmu ierašanos cepurēs! 
Visi, it visi mīļi gaidīti!

25.aprīlī 13:00 videoizrāde – 
populāras mūzikas koncerts ’’Te 
nu mēs esam’’, kas ierakstīts 
Ziemeļkalifornijas Sanhoze Dzies-
musvētkos 2015.gadā. Mūzikālā 
vadītāja Lolita Ritmane. Kafija 
un cepumi. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $3. Visi laipni aicināti!

2.maijā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

6.maijā 16:00 Biedrības un 
DV kopīgi rīkotās 4.maija 
Latvijas Republikas Neat ka rī-
bas atjaunošanas dienas svi nī-
bas. Visi mīļi gaidīti pie balti 
klātiem galdiem, lai dalītos at -
miņās par šo dienu. Pasākumu 
vadīs Dace Hohlova un Dace 
Nebare, uzstāsies Kanaku an  -
samblis. Vakara viesi tiks cie-
nāti ar uzkodām, frikadeļu 
zupu, kafiju. Par īpašiem dzē -
rieniem katram jāgādā pašam. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $10.

14.maijā 11:00 Ģimenes die-
nas svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. Gaidīsim ikvienu ar 
prieku!

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  for-
māc. daļas vadītāja Una Veilan -
de tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Pui  dza, tālr. birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 

Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 14.aprīlī 17:00 
Lielās piektd. dievk. 16.aprīlī 
Kristus Augšāmcelšanās svētku 
Dievk. Lieldienu brokastis. 7.mai -
jā Ģimenes dienas Dievk. 
21.maijā Dievk. Draudzības 
stunda. 4.jūnijā Vasarsvētku 
Dievk. 

• 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. 16.aprīlī 
9:00 laju vadīts Kristus Augšām-
celšanās Dievk. 23.aprīlī Dievk. 
ar dievg. Māc. Mārtiņš Rube nis.

• 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. 14.aprīlī 19:00 
Lielās piektd. Dievk. ar Sv. vak. 
16.aprīlī 8:00 Lieldienu Dievk. 
Lieldienu brokastis groziņu 
veidā. 23.aprīlī Dievk. 30.aprīlī 
Dievk. 7.maijā Dievk. ar Sv.vak. 
14.maijā Ģimenes dienas Dievk. 

21.maijā Dievk. Skolas izlaid-
ums. Pusdienas. Vilmingtotā 
Good Shepherd baznīcā (1530 
Foulk Rd- Rt.261) 15:00 Dievk. 
ar Sv.vak. Kafijas galds. 28.
maijā Dievk. nenotiks. 4.jūni -
jā angļu val. Dievk. ar Sv.vak. 
11.jūnijā Tautas sēru dienas 
Ekumēniskais Dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Pēc Dievk. kafijas galds. 
14.aprīlī 6:00 Lielās Piektd. Dievk. 
ar dievg. 16.aprīlī 8:00 Lieldienu 
Dievk. ar dievg. Lieldienu bro-
kastis (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 
koncerts. Pusdienas. 5.maijā 
11:00 lūgšanas grupa ’’Aka’’ bazn. 
lejas telpās. 7.maijā 10:00 Dievk. 
14.maijā 10:00 Ģimenes dienas 
Dievk. 17.maijā 11:00 Bībeles 
stunda ciemā Latvijā. 21.maijā 
10:00 Dievk. ar dievg. 24.maijā 
11:00 Bībeles stunda Kalamazū 
baznīcas lejas telpās. 28.maijā 
Dievk. 4.jūnijā 10:00 Dievk. ar 
dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt-
dienās 14:30. Bībeles stundas 
notiek 10:00 katra mēneša ot -
rajā un ceturtajā trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut -
heran Church (308 East Peters-
burg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Zie-
done (PO Box 380, Henryville 
PA 18332), mob. tālr.: 570-460-
5375, e-pasts: silver11@ptd.net 
un emer. māc. Dr. Arvīds 
Ziedonis (529 Linden Place, 
Cresco PA 18326-7248), tālr.: 
570-629-6349, e-pasts: 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 va -
lodā.  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. Trīs-
 vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Archibīskape Lau  ma Zu -
šēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: 
pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. 
Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070. 
Dievk. notiek svēt dienās 10:00.

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
14.aprīlī 18:00 Lielās piektd. 
Dievk. ar Sv.vak. Dievk. kuplinās 
čellists Timothy Perry un kon-
certmeistare Polly Cartford. 
16.aprīlī 8:00 Kristus Augšām-
celšanās svētku Dievk. ar Sv.
vak. – Lieldienas. Dievk. kupli-
nās draudzes koris. Sprediķis 
angļu valodā. Pēc Dievk. dr. 
jauno vīru sarūpētas Lieldienu 
brokastis. Visi mīļi aicināti! 23.
aprīlī 10:00 Baltās svētd. Dievk. 
Sadraudzība un autores Marijas 
Plataces  Futchs Fine grāmatas 
parakstīšana ’’Wide Eyes’’ (skat.
reklāmu). Lūdzu ievērot, ka ar 
1.svētd. pēc Lieldienām līdz 1.
Adventam Dievk. sākas 10:00. 
30.aprīlī 10:00 Lieldienu laika 
3.svētd. Dievk. Sadraudzība.

• Montrealas latv. Trīs vie 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.
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Mēs bijām izrādē Eslingena. 
Atvērās zāles durvis, un nāca 
Alberts Legzdiņš. Koncertzāles 
Rīga publika piecēlās, stāvēja un 
aplaudēja. Alberts uzkāpa uz ska-
 tuves un smaidīja, varbūt pateica 
kādu no saviem nebeidzamajiem 
jokiem. Smējāmies, ka viņam uz 
skatuves nekas vairs nav jādara. 
Cilvēki viņu vienkārši grib redzēt. 

Mēs visi esam zaudētāji
Albertam aizejot

2014. gada Lieldienu laikā Vā -
cijā, Eslingenā, Alberts sarīkoja 
mazu koncertu vietējiem latvie-
šiem. Ovā cijas nerima, katrs gri-
bēja ar viņu parunāt, pieskarties.

Pirms dažām dienām Nacio nā-
 lajā teātrī skatījāmies izrādi, kuŗā 
aktieŗi veiksmīgi parodēja Čikā-
gas Piecīšus, smējāmies un rau -
dājām, jo galvenā smējēja vairs nav.

Ja runā par Latvijas kodu, tad 
viens no tiem ir Alberts. Čikāgas 
Piecīšu dziedātās dziesmas mūs 
visus saliedēja, mazajiem deva 
patriotisku dzirksti, iedvesmoja 
visiem kopā mīlēt Latviju.

Pēc Alberta aiziešanas Mūžībā 
mēs visi esam zaudētāji un skum-
stam, mēs ‒ Latvijā, tuvumā un 
tālumā.

Alberts kopā ar jaunajiem latviešu mūziķiem Eslingenā 2014. gadā

Aivars Slucis kopā ar saviem stipendiātiem pie Brīvības pieminekļa Rīgā 

DZINTRA GEKA UN PĒTERIS VASKS

Atmiņas un sēras?
Baltas pūkas vējā?
Nē!
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis.
/J. Sarkanābols/

Atvadu vārdi Aivaram Slucim
bet reālā darbībā un palīdzībā 
tiem, kam tā bija visvairāk ne -
pieciešama.

Vītolu fonda sadarbība ar zie -
dotāju Aivaru Sluci aizsākās 
2008. gada vasarā, kad viņš, vie -
sojoties Latvijā, dibināja pirmās 
četras stipendijas, lai atbalstītu 
mazturīgu, bet centīgu un talan-
tīgu jauniešu studijas kādā no 
Latvijas augstskolām. Kad pēc 
gada Aivars Slucis iepazinās 
klātienē ar saviem stipen diā-
tiem, viņš nolēma atbalstīt jau 
piecus jauniešus, bet vēl pēc 
gada – divpadsmit. Sluča kungs 
toreiz teica: ,,Ziniet, es nolēmu 
par divām nedēļām gadā mazāk 
makšķerēt! Man vienas nedēļas 
makšķerēšana izmaksā tikpat, 
cik trīs jauniešu stipendijas gadā!” 
Tāds toreiz bija negrozāms Ai -
vara Sluča lēmums, kaut gan 
makšķerēšana jau daudzus gadus 
viņam bija pats mīļākais vaļas-
prieks. 

Šo gadu laikā stipendiju skaits 
pieaudzis vēl vairakkārt – ir ti -
ku  šas piešķirtas 233 stipendijas, 
un Latvijas jauniešu izglītībai 
Aivars Slucis ir ziedojis 458 559 
eiro. Šis ziedojums bija Aivara 
Sluča pārliecība, ka sniegtais 
atbalsts tik tiešām ir nopietns 
ieguldījums Latvijas nākotnē. Viņš 
ziedoja tikai no savas algas – 
citu ieņēmumu viņam nebija.

Ziedotājs Aivars Slucis dzimis 
1938. gadā Rīgā, 1944. gada ru -
denī kopā ar ģimeni emigrējis 
uz Vāciju, vēlāk uz Ilinoisas štatu 
ASV, kur absolvēja vidusskolu. 

Viņš iestājās ASV militārajos 
spēkos – jūras desantā, tad sāka 
studijas Ilinoisas universitātē 
inženieŗu fakultātē un ieguva 
bakalaura gradu. Aivars strā-
dāja Howard Hughes Co Losan-

Ik gadu viņš apciemoja Lat-
viju un satika savus stipendiātus. 
Aivara Sluča atbalstītie jaunieši 
studē katrs savā augstskolā, taču 
reizi gadā viņi, Aivara Sluča ai -
cināti, satikās un pavadīja ko -

apģērbi un apavi. Arī ienākumi 
no Aivara Sluča grāmatas ,,Sar-
gāt Latviju” pārdošanas tika 
ziedoti stipendijām.

Pagājušā gada rudenī Vītolu 
fonds ieteica Aivaram Slucim 

Laiks rit un skaita mēnešus, 
dienas, stundas, minūtes un 
sekundes, taču pēkšņi kāda cil-
 vēka mūžā šis nepārtrauktais 
ritējums apstājas. Un tad rodas 
jautājums – kāds gan ir no  dzī-
votās dzīves vērtības mērs? Kā  das 
gan ir bijušas izvēles, krustceļi, 
guvumi un zaudējumi? Kuŗi ir 
bijuši vilšanās brīži, kuŗi – gan-
darījuma pilni mirkļi? Kas no 
nodzīvotā mūža un paveiktā 
darba paliks Šaisaulē? 

1. martā tālajā Mūžības ceļā 
devās Vītolu fonda ziedotājs 
Aivars Slucis – cilvēks, kuŗa 
dzīvē pašas svarīgās vērtības 
allaž ir bijušas patiess patrio-
tisms un godīgums, bet galve-
nokārt – savas zemes mīlestība, 
kuŗa visu mūžu tika pierādīta 
ne skaistos vārdos un saukļos, 

dželosā, Kalifornijā, studēja Dien-
vidkalifornijas universitātē, ie -
guva maģistra gradu. 1968. gadā 
iestājās Minesotas universitātē 
Mediānas skolā, ieguva doktora 
gradu. Kalifornijā viņš piecus 
gadus specializējās rentgeno lo-
ģijā, strādāja gan ASV, gan Zvied-
 rijā. 1984. gadā Aivars kļu  va 
par rentgenologu Mineapoles 
valsts slimnīcā, 1991. gadā aiz-
sāka privāto praksi.

pīgu vakaru kādā no Rīgas grez-
nākajiem restorāniem. Sarīko-
juma noslēgumā jaunieši kopā 
ar ziedotāju vienmēr devās pie 
Brīvības pieminekļa, un tā pa -
kājē tika likti Aivaram Slucim 
dāvātie ziedi kā apliecinājums 
viņa veiktā darba mērķim – 
visus spēkus veltīt TĒVZEMEI 
UN BRĪVĪBAI – un kā jauniešu 
solījums attaisnot uzticību un 
ziedot savas zināšanas Latvijai.

Ziedotāja Aivara Sluča dzīvē 
ir bijis gana sūru mirkļu, kad 
nācies saskarties ar viltu, meliem, 
nodevību, taču daudz ir bijis arī 
prieka pilnu dienu, kad saņem-
tas stipendiātu pateicības vēs-
tules – tik ļoti sirsnīgas un pa -
tiesas apbrīnas pilnas par sa -
ņemto atbalstu no sev sākotnēji 
nepazīstamā cilvēka. Aivars Slu -
cis šiem jauniešiem jau gadiem 
ar personīgo piemēru un attiek-
smi pret savu Tēvzemi ir mācījis 
patiesu patriotismu. Reiz stu-
dents Dāvis Priede rakstīja: 
,,Kāpēc Aivars Slucis to dara? 
Kāpēc viņš tā mīl savu tēvu 
zemi Latviju un latviešus? Jau 
vairākas reizes tiekamies ar zie-
 dotāju, bet viņš katru reizi vienā 
un tajā pašā pavisam parastajā 
zilajā vējjakā. No Brīvības pie -
minekļa Aivars Slucis dodas pro -
jām kājām. Tāpat kā tie jaunieši, 
kuŗiem Aivars Slucis sniedzis ne 
tikai financiālo atbalstu, bet pa -
rādījis arī mīlestību, kuŗu tie, 
cerams, neaizmirsīs nekad.” 

Aivars Slucis bija ne tikai Vī -
tolu fonda ziedotājs – īpaši savu 
darbību nereklamējot, viņš re -
gulāri ir palīdzējis daudzbērnu 
ģimenēm Latvijā; Bebru inter-
nātskolai Kokneses novadā uz -
dāvinājis autobusu, uzturēja tā 
remontu, apmaksāja degvielu, 
lai skolēni varētu doties izbrau-
kumos un ekskursijās. Bērniem 
tikušas dāvinātas arī sadzīvē 
gluži nepieciešamas lietas – 

pasniegt Triju Zvaigžņu or  deni, 
kā arī piešķirt ,,Latvijas lepnu-
ma” nomināciju. Šī nesaņemtā 
pateicība – Latvijas parāds cil-
vēkam, kuŗa karstākā vēlēšanās 
allaž bija ziedot visu savas Tēv-
zemes labā – ne tikai materiālos 
līdzekļus, turpat pusmiljonu 
eiro Latvijas jauniešu skolo-
šanai, bet arī savu laiku un pa -
tiesas rūpes, un, pats galvenais, 
mīlestību. 

Šo parādu atlīdzināt vairs 
nevar, taču ir pamats cerēt, ka 
to izdarīs viņa izskolotie, jau-
nie speciālisti, kuŗu dzīvēm 
ziedotājs radījis stipru, nesa-
tricināmu pamatu un kuŗi ar 
savu nesavtīgo darbu noteikti 
apliecinās, ka arī viņiem sva-
rīgāks par skaistām, patrio tis-
kām runām ir ikdienas darbs, 
kas no sirds veikts Latvijas labā. 
Tā, kā to visu mūžu darījis 
Aivars Slucis, jo vārdi TĒV-
ZEMEI un BRĪVĪBAI viņam 
bija nevis skaistas frazes, bet 
sirds diktēta pārliecība. 

Vienkāršība, godīgums, nelo-
kāms patriotisms, spēks nekad 
neliekuļot, teikt taisnību, lai cik 
tā reizēm neizklausītos skarba, 
– tāds stipendiātu un vēl dau-
dzu citu Latvijas cilvēku atmiņā 
paliks Aivars Slucis. 

Rit mēneši, dienas, stundas, 
minūtes – reizēm dzeguzīte 
pārāk ātri gadus skaita. Bet 
Aivara Sluča paveiktais Latvi-
jas labā vēl ilgi apliecinās, ka 
patiesībā viss ir pavisam vien-
kārši – atliek tikai no sirds 
mīlēt trīs lietas: savu Tēvzemi, 
savu tautu un tās valodu, un 
viss darītais būs šīs mīlestības 
apliecinājums.
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D I E V K A L P O J U M I
Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa

DZIDRA ZIEDONIS,
dzim. LIETUVIETIS

Dzimusi 1927. gada 10. aprīlī „Viesturos”, Gulbenē, Latvijā,
mirusi 2017. gada 2. martā Lancaster, PA

Mūžībā aizgājis

IVARS FREIMANIS
Dzimis 1937. gada 7. februārī Grobiņas pagastā “Skrundās”,

miris 2017. gada 5. martā mājās Aurorā, Ilinojā

ALBERTS LEGZDIŅŠ
Dzimis 1933. gada 1. maijā Rīgā,

miris 2017. gada 18. martā Lombardā, Ilinojā

Mīlestībā piemin
MEITAS VIOLETA UN INGRIDA UN DĒLS ALVIS

MAZBĒRNI, MAZMAZBĒRNI, MAZMAZMAZBĒRNI
MĀSĪCA VIJA AR MEITU ALISSU

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, ASV, ANGLIJĀ UN KANADĀ

Mīlestībā piemin
SIEVA RUTA

MEITA ANITA AR RAIMONDU, MARKU UN LŪKAS
DĒLS ARNOLDS AR ELIZABETH UN LAILU

KRUSTMEITA ELISA AR KALVI, DAIGU UN IMANTU
PIEDERĪGIE LATVIJĀ

Ar mīlestību piemin
SIEVA SKAIDRĪTE

DĒLI ALBERTS UN EDGARS
MEITA MĀRA AR VĪRU ĒRIKU

MAZBĒRNI RUBĪTE, PĒTERIS UN MARTINS

Mīļā piemiņā –
SIEVA SPODRA, DĒLS DZINTARS

MEITA SANDRA UN THOMAS AR ĢIMENI
UN MAZDĒLS STEVEN AR ĢIMENI

Es mirdama piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām:
Dieviņš brauca debesīs,
Aizved manu dvēselīti.

Tavās rokās ir sākums un beigas,
Tavās rokās ir alga un sods,
Un es mūžīgi eju bez steigas,
Jo šī ticība mieru man dod.
/L. Breikšs/

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami.
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs.

Dieva mierā aizgājis

ELMĀRS KATLAPS
Dzimis 1926. gada 17. augustā Rīgā,

miris 2017. gada 27. martā Rīgā

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Mīļā piemiņā
RĒPIŅU ĢIMENE

Dievk. notiek 14:00. Mācītāja 
vieta vakanta! 14.aprīlī 15:00 
Lielās piektd. Dievk. Māc. 
Zvirg zds. 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 14.aprīlī 
17:00 Lielās piektd. Dievk. ar 
dievg. 16.aprīlī 8:00 Lieldienu 
rīta Dievk.. Brokastis. 30.aprīlī 
13:30 mūzikas & meditācijas 
Dievk. 7.maijā 13:30 Dievk. ar 
dievg. 21.maijā (ceturtd.) 10:30  
Jēzus Debesbraukšanas dienas 
svētbrīdis. Bībeles stunda. 

• 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)

14.aprīlī 19:00 Jonkeru bazn. 
Lielās piektd. Dievk. ar dievg. 
Māc. Saivars.

19:00 Salas bazn. Lielās piek-
td. Dievk. ar dievg. Māc. Saliņš.

16.aprīlī 8:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu Dievk. Māc. Saivars. 
Lieldienu brokastis.

8:00 Salas bazn. Lieldienu 
dievk. Māc. Saliņš.

22.aprīlī 14:00 Manhatenā laju 
vadīts Dievk., Baiba Kļa viņa.

23.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 
Latviešu skautisma 100 gadu 
darbības atceres svētku Dievk. 
Māc. Saivars.

Salas bazn. Dievk. nenotiek.
30.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 

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

Saliņš.
 • Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14450). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
16.aprīlī  Kristus Augšāmcel ša-
nās 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. Mārtiņš Rube-
nis. Dievk. notiek 12:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 22.aprīlī 
Lieldienu Dievk. ar dievg. 27.
maijā Vasarsvētku Dievk. 10.jū -
 nijā Tautas sēru Dievk. ar dievg.

• 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. 
Kal  niņa. 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  14.aprīlī 19:00 Lie -
lās piektd. Dievk. ar dievg. 
16.aprīlī Kristus Augšām celša-
nās Dievk.   

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). 23.aprīlī 14:00 Lieldie -
nu Dievk. ar dievg., dz.grām. 
Diakone Linda Sniedze Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek Biedrības na -
mā 11:00. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Katrs 1. svētdienas Dievk. no -
tiek Biedrības namā plkst. 
14:00. 

14.aprīlī 16:00 Lielās piektd. 
Dievk. baznīcā. 16.aprīlī  11:00 
Biedrības namā Lieldienu svēt-
brīdis ar pašu nestām brokas-
tīm. Turpināsim tradīcijas – 
piedalīšanos ar pašu krāsotām 
olām, kas tiks vērtētas un 
skaistākās godalgotas, un dāmu 
ierašanos cepurēs! Visi, it visi 
mīļi gaidīti! 23.aprīlī Bībeles 
stunda. 30.aprīlī Bībeles stun-
da. 7.maijā Dievk. Biedrības 
namā. 14.maijā 11:00 Ģimenes 
dienas svētbrīdis Biedrības na -
mā ar pašu nestām brokastīm. 
Gaidīsim ikvienu ar prieku!

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.stjohn-
slatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@gmail.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@sym-
patico.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 ie -
svētes mācība. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. 15.aprīlī 12:00 Lieldienu 
Dievk. ar dievg. Diak. Indriķis 
Kaņeps. Lieldienu azaids.

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

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 

uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 

nosūtītas PIRMDIENĀS.

Mūžībā aizgājis mans vīrs, tēvs, vectēvs un vecvectēvs

RŪDOLFS GENDRIKOVS
Dzimis 1925. gada 5. maijā Rīgā,

miris 2017. gada 14. martā Kalamazū, MI
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Bertāns ar lielisku 
otro puslaiku kaldina 

Spurs uzvaru
Latviešu basketbolists Dāvis 

Bertāns Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) spēlē guva 19 
punktus, 17 no tiem iemetot ot -
rajā puslaikā, bet viņa pārstāvētā 
Sanantonio Spurs komanda svi-
nēja uzvaru. Spurs izbraukumā 
ar 102:89 pārspēja Dalasas Mave-
ricks. Spurs izcīnīja piekto uzvaru 
pēdējās sešās spēlēs, turklāt kļu-
vis zināms, ka tās pretiniece play-
off pirmajā kārtā būs Memfisas 
Grizzlies.

Dāvis Bertāns

Mārtiņš Lejiņš un Mārtiņš Flaksis

Bertāns laukumā bija 38 mi  nū-
tes, kas viņam ir jauns karjēras 
rekords. Šajā laikā Dāvis iemeta 
piecus no deviņiem tālmetieniem, 
visus reālizējot otrajā puslaikā, 
un divus no četriem divpunktu 
metieniem. Spurs ar 61 uzvaru 79 
spēlēs ir stabili otrajā vietā Rie -
tumu līgā un šādā pozīcijā finišēs 
arī sezonas nobeigumā.

***
Kristaps Porziņģis muguras 

sāpju dēļ nav piedalījies jau četrās 
spēlēs pēc kārtas. Porziņģis ie -
priekš izteicās, ka apzinās situā-
ciju, proti, ir lieki riskēt ar pāragru 
atgriešanos laukumā brīdī, kad 
komanda vairs neko nevar iegūt. 
Taču Porziņģis arī paudis vēlmi 
vismaz vienā spēlē šosezon vēl 
piedalīties. Ja viņš šosezon tomēr 
vairs nespēlēs, tad pabeigs sezonu 
ar 66 spēlēs vidēji sakrātu 18,1 
punktu, 7,2 atlēkušajām bumbām 
un diviem blokiem, kā arī ar 45% 
trāpītu metienu no spēles.

Mairim Briedim 
valdība piešķirs 
naudas prēmiju

Latvijas bokseris Mairis Briedis 
Dortmundē uzvarēja Vācijas pār-
stāvi Marko Huku un izcīnīja 
Pasaules Boksa padomes (WBC) 
čempiona titulu pirmā smagā 
svara katēgorijā. Līdz šim vēl ne -
vienam Latvijas sportistam pro -
fe sionālajā boksā nebija izdevies 
kļūt par pasaules čempionu. Pēc 
šīs cīņas Briedis savā īpašumā 

ieguvis arī Starptautiskās boksa 
organizācijas (IBO) čempiona jos-
 tu, kas sākotnēji piederēja Hukam.

Valdības koalicijas partijas vie -
nojušās, ka Briedim tomēr būtu 
jāpiešķir valsts prēmija, lai gan sa -
sniegums neatbilst Ministru ka -
bineta noteikumiem, jo brīvdie-
nās notikusī cīņa bija profesionālā 
boksa sacensība, par ko bokseri 
saņem atlīdzību, nevis pasaules 
meistarsacīkstes. Pasaules Boksa 
padomes (WBC) čempiona titulu 
pirmā smagā svara katēgorijā iegu -
vušajam Mairim Briedim prēmijā 
plānots izmaksāt 28 458 eiro. Iz -
glītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) Sporta departamenta direk-

tors Edgars Severs sacīja, ka  sas-
ka ņā ar pašreizējiem Ministru 
kabineta (MK) noteikumiem par 
kārtību, kādā piešķiramas nau-
das balvas par izciliem sasniegu-
miem sportā, un naudas balvu 
apmēru, Brieža sasniegumu prē-
mijas izmaksai nevar virzīt kā 
izcilu sasniegumu sportā notei-
kumu izpratnē, jo tituls izcīnīts 
profesionālajā boksā, nevis ama-
tieŗu boksā, kuŗa federācija tiek 
pārstāvēta Latvijā. Severa ieskatā 
nebūtu pareizi grozīt MK notei-
kumus vienam sportistam, sistē mu 
pielāgojot vienai situācijai, jo īpaši 
tādēļ, ka plānots pārskatīt esošo 
kārtību par naudas balvu piešķir-
šanu, to padarot stingrāku. IZM 
tāpat rīkojuma projektu nevirzīs 
caur Latvijas Nacionālo sporta 
padomi, kā būtu jārīkojas tradi-
cionālā gadījumā, ja sportists pre  -
tendētu uz naudas balvu par aug-
stu sasniegumu sportā. IZM rīko-
jumprojektu par prēmijas piešķir-
šanu nevirzīs kā par izcilu sasnie-
gumu sportā – Brieža sasniegums 
tiks sasaistīts ar tā ietekmi uz 
Latvijas pozitīvas starptautiskās 
atpazīstamības veicināšanu. Šis 
būs vienreizējs MK rīkojums par 
konkrētas balvas piešķiršanu, ne -
atsaucoties uz esošajiem MK no -
teikumiem par prēmijām par 
aug stiem sasniegumiem sportā, 
piebilda Severs.

Interesi par cīņu 
pret Briedi izrāda 

vairāki pasaules
top bokseri

Latvijas labākais bokseris Mai-
ris Briedis izjūt lielu interesi no 
citiem bokseriem pēc izcīnītās uz -
varas pret vācieti Marko Huku un 
WBC pasaules čempiona jostas 
iegūšanas pirmajā smagā svarā, 
sarunā ar portālu Sportacentrs.
com pastāstīja Raimonds Zeps. 
Maira Brieža oficiālajā Twitter 
kontā publicēts interesants ie -
raksts, kuŗā latvietis vērsies pie 
Lielbritanijas boksera Tonija Beljū, 
kurš iepriekš neaizstāvēja WBC 
titulu pirmajā smagajā svarā, jo 
nolēma cīnīties smagsvaros pret 

Deividu Heju. “Tātad Tonij, ko 
tu plāno tagad darīt? Vai varu ar 
tevi rēķināties vai arī esi licis 
punktu (karjērai)?”

Sportacentrs.com sazinājās ar 
Maira pārstāvi Raimondu Zepu, 
lai noskaidrotu, vai Mairis izaici-
na Beljū? “Mairim vienkārši bija 
tāds garastāvoklis, ka gribējās 
noskaidrot, ko Tonijs turpmāk 
domā darīt. Nekādas sarunas vēl 
nav notikušas. Tagad nesaukšu 
vārdus, bet ir bokseŗi, kas jau 
vērsušies pie mums ar vēlmi 
cīnīties par WBC jostu. Šobrīd 
par to nedomājam. Interese ir. 
Tas ir skaidrs, jo WBC ir liela 
josta. Piedāvā sevi, prasa plānus... 
Interesējas attiecīga līmeņa bok -
seŗi, kas ir nopelnījuši iespēju 
piedalīties tāda līmeņa cīņā.’’

Nozīmīgs šacha 
turnīrs Rīgā

Rīgā no 10. līdz 22. aprīlim 
viesnīcas Radisson Blu Hotel Lat-
vija konferenču zālē Omega no -
tiks 18. Eiropas meistarsa cīk stes 
klasiskajā šachā sievietēm. Tas ir 
nozīmīgākais šacha turnīrs mūsu 
valstī kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. Tiks aizvadītas vien-
padsmit spēļu kārtas ar vienīgo 
brīvdienu 18. aprīlī. Latvijas Šaha 
federācijas (sadarbībā ar Eiropas 
Šacha savienību) organizētajam tur-
 nīram, kuŗa balvu fonds ir 75 000 
eiro, pieteicies spēcīgākais dalīb-
nieču sastāvs pēdējo 20 gadu laikā. 
Kopā reģistrējušās 145 spēlētājas 
no 32 valstīm. Latviju pārstāv 17 
šachistes, no kuŗām starptautiski 
pazīstamākās ir Ilze Bērziņa un 
Inguna Erneste. Darba apstākļu 
dēļ turnīrā nepiedalās lielmeistare 
Dana Reizniece-Ozola. 

Svarcelšana
Eiropas meistarsacīkstēs svar-

celšanā Splitā (Chorvatija) Lat vi-
jas pārstāvis, 18 gadus vecais Rit-
vars Sucharevs izcīnīja astoto vietu.

Startējot svara katēgorijā līdz 
77 kg, viņš divcīņas summā pa -
cēla 335 kg (150+185), kas par 
trim kilogramiem pārsniedz viņa 
personisko rekordu. Eiropas čem-
pions  rumānis Dumitru Kaptari 
(28) pacēla 360 kg.

Paraolimpiskais 
sports

Starptautiskās paraolimpiešu 
sa  censībās vieglatlētikā Dubaijā 
(AAE) Artūrs Apinis par 47 cen-
timetriem pārsniedza pašam pie-
derošo pasaules rekordu diska 
mešanā apvienotajā medicīnas 
grupā F-51/52. Tagad rekords ir 
21,91 metrs. Zelta medaļu viņš 
izcīnīja arī lodes grūšanā (9,88 m), 
uzvarot F-52 grupā, tāpat Dmit-
rijs Silovs F-37 grupā (13,17 m) 
un uzvarēja arī šķēpa mešanā 
(53,35 m). Sudraba godalgu šajā 
medicīnas grupā ieguva Ingrīda 
Priede diska mešanā (27,17 m) 
un Edgars Bergs – lodes grūšanā 
F-35 grupā (13,71 m). Dubaijā 

startēja paraolimpieši no 40 val-
stīm, cenšoties kvalificēties pa -
saules meistarsacīkstēm, kas šo -
gad notiks Londonā.

Kalnu 
riteņbraukšana

Riteņbraukšanas amatieri Mār-
tiņš Lejiņš un Mārtiņš Flaksis 
tikuši pirmo latviešu godā, kuŗi 
startēja pasaulē grūtākajās daudz-
dienu kalnu divriteņu sacensībās 
Cape Epic. Abu Mārtiņu veidotai 
komandai astoņu dienu pārbau-
dījumā Dienvidafrikas svelmē iz -
devās sasniegt finišu un aiz sevis 
atstāt divas trešdaļas konkurentu.

Cape Epic ir daudzdienu kalnu 
divriteņu sacensības, kas nosacīti 
pielīdzināmas šosejas Tour de 
France braucienam un uzska tā-
mas par vienu no grūtākajiem 
daudzdienu MTB pārbaudīju-
miem. Lai arī dienā jāveic aptu-
veni 100 kilometru, sportistiem 
teju 40 gradu karstumā jāpārvar 
akmeņainas takas un 15 000 aug-
stummetri. Komanda Focus Lat-
via astoņu dienu sacīkstē ieņēma 
180. vietu starp 503 tandemiem, 
kuŗi Cape Epic sasniedza finišu. 
Vēl 210 komandas jeb 29,5 % 
startējušo savu mērķi nepiepildī-
ja un vairāk nekā 700 km gaŗo 
pārbaudījumu neizturēja.

Hokeja izlasi 
pārbaudīja

baltkrievi
Turpinot gatavošanos 2017. ga -

da pasaules meistarsacīkstēm, 
Lat vijas hokeja izlase Daugavpilī  
aizvadīja divas spēles ar Balt krie-
vijas vienību. Pirmajā spēlē pir-
majā trešdaļā neliels pārsvars pie -
derēja Baltkrievijas izlasei, taču 
pirmajās 20 minūtēs reālu vārtu 
gūšanas iespēju gandrīz nebija. 
Latvijas valstsvienības vārtos pār-
liecinoši darbojās Ivars Punne-
novs, bet neviena no komandām 
ar precīzu metienu neizcēlās arī 
otrajā periodā. Spēles vidū lielis-
ka iespēja gūt vārtus bija Edgaram 
Kuldam, kuŗa metienu gan at  vai-
rīja naturalizētais Kevins Lalands. 
Arī otrajā trešdaļā neliels pārsvars 
piederēja Baltkrievijai, kas gan 
nevainagojās ne ar vienu vārtu 
guvumu. Mūsu hokejisti sagādāja 
jaunajam izlases trenerim Bobam 
Hārtlijam pirmo uzvaru, ar 1:0 
(0:0, 0:0, 1:0) tikai trešajā periodā. 
Vienīgos vārtus mūsu vienības 
labā iemeta Miks Indra šis 57. 
minūtē. 

Otrajā spēlē Latvijas hokeja iz -
lase Daugavpilī ar rezultātu 0:3 
(0:2, 0:0, 0:1) zaudēja Baltkrievijas 
valstsvienībai. Latvijas izlasei šī 
bija ceturtā pārbaudes spēle. Līdz 
šim izcīnīta viena uzvara un pie-
dzīvoti trīs zaudējumi, no kuriem 
divi “sausā”. Pirmajās divās pār-
baudes spēlēs Arēnā Rīga Latvijas 
izlase divreiz piekāpās Krievijas 
olimpiskajai izlasei – pirmajā 
spēlē ar 0:5, otrajā – ar 1:2. Sa  ga-
tavošanās cikla turpinājumā mūsu 

hokejisti 14. un 15. aprīlī izbrau-
kumā tiksies ar Zviedriju. 21. un 
22. aprīlī Arēnā Rīga” spēlēs pret 
Franciju, bet 30. aprīlī un 1. maijā 
izbraukumā tiks aizvadītas spēles 
pret Vāciju.

***
Polijā PM kvalifikācijas turnīrā 

1. līgas B grupā spēlē mūsu dāmu 
hokeja komanda. Sākums bija 
veiksmīgs – pret Italijas vienību 
panākta uzvara ar 4:1 (2:0, 1;1, 1:0). 
Pateicoties lieliskam Kristiānas 
Apsītes sniegumam vārtos, tur-
nīra otrajā spēlē Latvijas izlase ar 
rezultātu 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) uz  va-
rēja Ķīnas hokejistes.

Futbols
 Sākušās Pasaules kausa (PK) 

izcīņas kvalifikācijas spēles sie-
viešu futbola komandām. 16 iz -
 la ses sadalītas četrās grupās pa 
čet   rām valstsvienībām katrā. 
Nāka majā kārtā iekļūs katras 
apakš grupas uzvarētāja un labākā 
no otro vietu ieguvējām, kuras 
re  zul tāti tiks ņemti vērā pret gru-
pas uzvarētāju un trešās vietas 
ieguvēju. Pirmajā spēlē Latvijas 
izlase Tbilisi sagādāja pārstei gu-
mu, ar 4:0 pārspējot par favorīti 
uzskatīto Igaunijas izlasi, Latvijas 
sieviešu futbola izlase Pasaules 
kausa (PK) priekšsacīkšu kvali-
fikācijas kārtas otrajā spēlē sest-
dien cīnījās neizšķirti 2:2 (1:0) ar 
Kazahstānas izlasi, nespējot no  -
turēt divu vārtu pārsvaru.

Teniss
Jeļena Ostapenko Čārlstonas 

WTA Premier turnīra ceturt daļ-
finālā pret bijušo ranga līderi Dā -
nijas tenisisti Karolīnu Vozņacki 
uzvarēja ar rezultātu 6:2, 6:4. Ka -
rolīna paslavēja Latvijas sportisti 
un sacīja, ka ar ti labu sniegumu 
Ostapenko varētu kļūt par pa -
saules ranga pirmo numuru. 

Pusfinālā Ostapenko ar 6:3, 5:7, 
6:4 pārspēja pieredzējušo Chor va-
tijas sportisti Mirjanu Lučiču-Ba-
 roni, trešo reizi karjērā iek ļūstot 
WTA vienspēļu turnīru finālā, 
kur tomēr zaudēja.

***
Deivisa kausa izcīņā par vietas 

saglabāšanu Eiropas-Afrikas zo -
nas otrajā grupā Latvijas izlase 
pēc pirmajām divām vienspēlēm 
ar 0:2 atradās iedzinējos pret mā -
jinieci Maroku. Saviem preti-
niekiem zaudēja Miķelis Lībietis 
(3:6, 6:4, 3:6, 2:6) un Mārtiņš Po -
džus (4:6, 6:7 (8:10), 4:6). Situāciju 
uzlaboja Miķelis Lībietis un Mār-
 tiņš Podžus sīvā četru setu cīņā ar 
4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:3 uzvarot 
Aminu Ahudu un Redu el Amrani.  
Bet kad ATP ranga 1558. pozīcijā 
esošais Rūdolfs Mednis ar rezul-
tātu 2:6, 2:6, 3:6 zaudēja Marokas 
līderim el Amrani (rangā 663.v.), 
sacensības rezultāts bija izšķirts 
– 1:3. Līdz ar to Latvijas izlase 
sacensību bija zaudējusi un izkri-
tusi uz Eiropas-Afrikas zonas 
trešo grupu. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS 

Miks Indrašis

Ritvars Sucharevs


