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Ar pasaules pieredzi – Latvijā
Matīss Ansviesulis pēc studiju 

un darba pieredzes Anglijā, kur 
viņš strādājis finanču nozarē, 
sapratis, ka tomēr vēlas veidot 
pats kaut ko savu. „Es atgriezos 
Latvijā nevis patriotisma jūtu 
vadīts vai tāpēc, ka skumtu pēc 
mājām, bet tas bija ļoti praktisks 
biznesa apsvērums, jo man bija 
daudz ērtāk un efektīvāk veidot 
biznesu no Latvijas,“ paskaidro 
M. Anviesulis. Kopš Latvijā dibi-
nātā nebanku kredītdevēja Cream 
Finance darbības sākuma 2011. 
ga  dā, uzņēmuma apgrozī jums 
piecu gadu laikā izaudzis līdz 30 
miljoniem eiro gadā. M. Anvie su-
lis savu biznesu veidojis tā, lai 
tas darbotos starptautiski. Šobrīd 
uzņēmums nodrošina patēriņa 
finanču pakalpojumus gan Eiropā, 
gan arī tādās tālās valstīs kā Dien -
vidafrika, Meksika un citas. Gūs-
tot pieredzi dažādās valstīs, M. An -
viesulim bijusi iespēja pārlieci nā-
ties, ka izmaksu un ieguvumu 
ziņā Latvijā dzīvot esot daudz 
izdevīgāk nekā, piemēram, Lon-
donā vai Ņujorkā. Vienlaikus Ma -
tīss atgādina, ka „sasniegumi uz -
ņēmējdarbībā nenāk ātri un ir 

ILZE
GAROZA

nepieciešams ieguldīt daudz darba 
un laika, lai gūtu panākumus“.

Savukārt firmas L’Oreal balvas 
sievietēm zinātnē saņēmēja Ilze 
Dimanta, kuŗa strādā par pētnieci 
Latvijas Universitātes Bioloģijas 
fakultātes Mikrobioloģijas un bio   -
technoloģijas katedrā, kā arī pie -
dalās pētījumos Cietvielu fizikas 

bijusi pieredze, kas gūta arī Is -
landē, Eiropas Ekonomikas zo  nas 
(EEZ) granta ietvaros, ko I. Di -
manta šobrīd izmanto arī, strā -
dājot Latvijā. “Latvija ir unikāla ar 
to, ka šeit vari viegli un ātri sadar-
boties ar citu nozaru speciālistiem 
un attīstīt ko jaunu,” spriež I.Di -
manta, paužot, ka ir iedves mo-

griešanās“ un „piederība“ un kas 
ir tas, kas mūs vieno un kas šķeļ: 
“Latviskā piederība nereti tiek 
meklēta šķeļošos pretnostatī ju-
mos – palicēji un aizbraucēji, pil-
 soņi un nepilsoņi, patrioti un 
kaitnieki. Taču, beidzot apzino-
ties, ka visi patiesībā esam savējie, 
mēs varētu vienoties ap idejām 

tikai mūsu prātos un Latvija ir 
tur, kur esam mēs paši. E. Pinto 
informēja arī klātesošos par šā 
gada jūlijā plānoto Eiropas lat-
viešu kongresu, kuŗa mērķis ir vei -
cināt ideju apmaiņu starp diasporu 
un Latvijas dažādu jomu speciā-
listiem par Latvijas attīstībai sva-
rīgiem jautājumiem. 

Atzīmējot pusgadu kopš kus tī-
bas “Ar pasaules pieredzi Latvijā” 
aizsākumiem, Rīgā notika jau 
sestā domubiedru grupas ikmē-
neša tikšanās, kas pulcēja ap 40 
jauno profesionāļu, kuŗi pēc stu-
diju un darba pieredzes ārzemēs 
atgriezušies Latvijā. 

“Ar pasaules pieredzi Latvijā” 
tikšanos cikls tika uzsākts 2016. 
gada novembrī, pulcējot jaunos 
profesionāļus, kuŗi pēc studiju un 
darba gaitām ārzemēs atgrie zu-
šies Latvijā un kuŗus vieno vēlme 
savas zināšanas un pieredzi ie -
guldīt Latvijas attīstībā. Šobrīd 
grupas Facebook lapa pulcē gan -
drīz 700 sekotāju. Visi interesenti 
aicināti sekot līdzi jaunumiem 
Facebook izveidotajā domubied -
ru grupā “Ar pasaules pieredzi 
Latvijā.”

institūtā, stāsta, ka viņas Dānijā 
gūtā studiju pieredze ļāvusi ap  zi-
nāties gan Latvijas akademiskās 
vides priekšrocības, gan arī trū-
kumus un palīdzējusi viņai per-
soniskajā izaugsmē. “Ir vērtīgi aiz -
braukt un profesionāli pilnvei do-
ties arī citur, jo starptautiskā la -
tiņa ir augsta,” par pieredzi Eras-
mus programmās Dānijā un Au -
trijā saka I.Dimanta. Ļoti vērtīga 

joši strādāt kopā ar tik lieliem 
zinātniekiem, kā, piemēram, iz -
cilo pasaules līmeņa zinātnieku 
Andri Ambaini un Cietvielu fi -
zikas institūta pētniekiem. “Esmu 
lepna par Latvijas zinātnes telpu,” 
piebilst I. Dimanta.

Eiropas latviešu apvienības vice-
priekšsēde Elīna Pinto, uzrunājot 
tikšanās dalībniekus, īpašu uz  ma-
nību pievērsa tam, kas īsti ir „at -

un visu savu spēku veltīt patiesi 
nozīmīgajiem pretmetiem – naba-
dzība un izšķērdība, likuma vara 
un patvaļa, iniciātīva un kūt rums.”

Apceļojusi četrus kontinentus, 
strādājusi un dzīvojusi sešās val stīs 
un ģimenē runājot četrās dažādās 
valodās, E. Pinto (tagad mīt Luk-
 semburgā) ir ieguvusi patiesi ba -
gātīgu pasaules pieredzi. E. Pinto 
mudina atcerēties, ka robežas ir 

Nav tā, ka latviešu savstarpējās 
saziņas un vispār plašsaziņas lī -
dzekļu latviešu valodā liktenis 
būtu pamests novārtā. Lūk, jau 
12. aprīlī Ārlietu ministrijā Spe -
ciālo uzdevumu ministra Ata 
Sjanīša vadībā notika īpaša sēde, 
kuŗā, vērtējot pētījuma „Atgrie-
šanās Latvijā” rezultātus, tika 
spriests arī par mediju pieejamību 
t. s. diasporai, vai, teiksim vien-
kārši, ‒ latviešiem ārzemēs. Plā-
notas diskusijas un semināri, kā 
tautai iemācīt avīžu „lasītprasmi”.
Sabiedrības integrācijas fondā 
viens aiz otra notiek konkursi, 
kuŗu mērķis ir financiāli atbalstīt 
kā Latvijas medijus, tā arī ārzemju 

Vai paši vēlamies un varam?
latviešu preses izdevumus, lai tie 
varētu nodrošināt kvalitātīvas 
informācijas publicēšanu. Kon-
kursā,  par kuŗa rezultātiem nule 
sākusies lemšana, piedalās arī 
laikraksts Brīvā Latvija, ASV 
ilgdzīvotāja ‒ Laika sabiedrotais.

17. aprīlī Berga bazāra Birojnīcā 
tikās ieinteresētie cilvēki, lai pa -
dziļināti turpinātu diskusiju. Iera  -
dušies bija Otrajām Lieldienām 
neparasti daudz cilvēku, viņu 
vidū vēstnieks A. Sjanīts, Dau -
gavas Vanagu priekšnieks An  drejs 
Mežmalis, Brīvās Latvijas izde-
vēju kopas priekšsēdis Aivars 
Sinka, PBLA vicepriekšsēde Kri-
tīne Saulīte, Bijušais Eiropas Sa -

vienības institūciju pārstāvis 
Māris Graudiņš, populārais trim-
das (savulaik!) žurnālists Juris 
Kaža, Ieva Reine no Zviedrijas 
Latviešu apvienības, Elīna Pinto 
no Eiropas Latviešu apvienības 
u. c. Diskusiju vadīja Juris Rozītis 
(Zviedrija), pie „paneļa galda” ‒ 
Kārlis Streips, Sallija Benfelde, 
Lūkass Rozītis, Indulis Bērziņš.

Kopumā raksturojot diskusijas 
norisi un rezultātu, jāteic ‒ po -
zitīva! Neviens nenoliedza speci-
fiskās ārzemju latviešu preses un 
moderno plašsaziņas līdzekļu 
nozīmību, taču... visiem ir viena 
bēda, proti, finanču problēma. 
Kā asprātīgi izteicās E. Pinto, lie-

kas, ka mediji ir kā cirka akrobāti, 
kam citkārt gluži vai jānostājas 
špagatā. Jā, varu piebilst ‒ un 
„aukliņas rausta” finances. Īste-
nība ir tāda, kāda tā ir, ‒ pirmkārt, 
cilvēki ir pieraduši informāciju 
saņemt bez maksas tīmeklī. Otr-
kārt, t. s. trimdas preses izdevu-
mu tirāžas krītas, uzticamajiem 
ilgu gadu abonentiem aizejot 
Mūžībā. Līdzīgas problēmas ir 
piemeklējušas it visus drukātos 
izdevumus pasaulē, kur nu vēl 
mazajā Latvijas telpā, kur jo   pro-
jām sīvi cīkstējas par savu vietu 
„zem Saules” trīs lielie dienas 
laik raksti: Latvijas Avīze, Diena 
un Neatkarīgā.

Vecie, tradicionālie trimdas 
preses izdevumi Brīvā Latvija un 
Laiks vēl spītīgi un apņēmīgi 
mēģina noturēties, pirmām kār-
tām, respektējot pienākumu un 
cieņu pret to sabiedrības daļu, 
kas gadu desmitiem tos spējusi 
noturēt un kas grib savās avīzēs, 
labā latviešu valodā izlasīt to, ko 
tās piedāvā ‒ trīs i un divus t, jeb 
informēt, izglītot, izklaidēt un 
trimdas toni jeb citkārt vien-
kāršus, citkārt vēsturiskus, bet 
galvenais ‒ informējošus rakstus 
par to, kas notiek mītnes zemēs.
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Skats no izrādes "Emīls un Berlīnes zēni", ko būs iespējams noskatīties Baltimoras Dziesmu svētku laikā

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

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

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

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

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

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

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

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

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!"

Kas notika ar
Nacionālā teātŗa izrādi?

Ivars Galiņš

LŪGUMS MĀTEI
Daudz gadu dzīvots, bez tevis, māt,

Bet neklātienē man esi klāt.

Ne tālos ceļos,

Ne tālu veļos.

Paliec līdz galam pie manis te,

Tu, mana neaizmirstulīte!

Tā labi ir, māt,

Lūdzu, paliec klāt!

ASV Homeland Security at -
teica darba vīzas Latvijas Na -
cionālā teātŗa aktieŗiem, kas 
posās uz Dziesmu svētkiem 
Baltimorā ar amerikāņu au -
tora Eiliota Heiza lugas „Ceļā 
uz mājām” izrādi.

Dziesmu svētku rīkotāji sa  ņē-
ma dažādus piedāvājumus un 
ieteikumus gan no ASV, gan no 
Latvijas teātŗa uzveduma sa -
karā. Pirms izšķīrāmies aicināt 
Nacionālā teātŗa aktieŗus ar 
minēto izrādi, aptaujājām Lat-
vijā dzīvojošos tautiešus, kuŗiem 
ir izpratne par šīs lugas piemē-
rotību ASV latviešu Dziesmu 
svētkiem un kuŗi labi pazīst 

alatviešu teātŗa publiku. Kad 
saņēmām pozitīvas atsauksmes 
no aptaujātiem tautiešiem, Rī -
cības komiteja balsoja par šo 
projektu. Uzskatām, ka nebijām 
kļūdījušies ar izvēli, jo biļetes uz 
teātŗa izrādi abās dienās bija 
labi pārdotas. Tieši tāpat mēs 
rīkojāmies, izvēloties izrādi, ko 
likt vietā, – aptaujājām  tos, kuŗi 
izrādi “Emīls un Berlīnes zēni 
(pēc vācu rakstnieka Ēriha 
Kest nera romāna motīviem) bija 
redzējuši, un pēc viņu sajūsmas 
pilnajām atsauksmēm esam 
pārliecināti, ka skatītāju mums 
netrūks arī šajā izrādē. Būsim 
arī pateicīgi avīzei Laiks par visu 

ievietoto informāciju, sludinot 
izrādi “Emīls un Berlīnes zēni”.

(Vairāk lasiet Laiks nr. 6, 7.
lpp.– Red.) 

Lai arī cik daudz darba, laika 
un līdzekļu tika ieguldīts Na -
cionālā teātŗa aktieŗu darba vīzu 
pieteikuma sagatavošanā, mēs 
respektējam Homeland Security 
lēmumu un nevēlamies to ap -
strīdēt vai kā citādi reaģēt uz 
notikušo.

MARISA GUDRĀ,
XIV Vispārējo latviešu 

dziesmu un deju svētku ASV 
Rīcības komitejas priekšsēde

Edvarts Tūters

Viens vārds
Viens vārds ir: Dzimtene.

Kas viņu segs?

Kā saule gaismu lej,–

Tas mūžam degs.

Nav svētāks it nekas,

Un nebūs ar;

Jo gadu dzirnavas –

To nesamaļ.

(1945.) 
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ŅUJORKAS
SALAS BAZNĪCAS

LIELDIENASĒRIKS NIEDRĪTIS, MD

AIVARS PELDS

Vai piedzīvosim
jaunas operas

zvaigznes
uzmirdzēšanu?

Pēdējos gados Ņujorkas lat-
viešu opermūzikas cienītāju sa -
biedrība ir tikusi lutināta – 
latviešu izcelsmes operas māk-
slinieki ir bijuši bieži viesi uz 
slavenākajām operskatuvēm, gan 
izpildot galvenās lomas operu 
izrādēs, gan sniedzot indivi-
duālus koncertus. Esam klau sī-
jušies gan Elīnas Garančas lie-
lisko sniegumu Bizē “Karmenā”, 
gan Kristīnes Opolais Rusalku, 
gan novērtējuši Marinu Rebeku 
Violetas lomā operā La Traviata 
un Aleksandru Antoņenko 
Otello lomā uz Ņujorkas Met-
ropolitēna operas skatuves.

Pie Latvijas opermūzikas de -
besīm mirdz spožākās zvaig-
znes, un tā vien liekas –  Latvijas 
operdziedāšanas skola nav pār-
stājusi rosīties un turpina darbu 
ar jauniem talantiem. 

Latvijas Nacionālās Operas 
ģilde piedāvā iespēju apmeklēt 
koncertu Jonkeru baznīcā, šī 
gada 4. jūnijā 11:30 un iepazīt 
jaunu talantu – latviešu soprānu 
Evitu Pehlaku, koncertā viņa 
uzstāsies kopā ar pianistu Djor-
dje Nesic  no Serbijas, kuŗš ir 
plaši atzīts vokālistu pavadītājs 
un pedagogs. 

Koncerta programma ir daudz-
veidīga – tajā tiks atskaņoti gan 
latviešu, gan ārzemju kompo-
nistu darbi. Programma dos ie  -
spēju novērtēt Evitas dotības un 
talantu, jo tajā būs iekļauti stila 
ziņā daudzveidīgi skaņdar bi – gan 
dziesmas, gan operu un operešu 
ārijas, gan agrīnāki, gan arī sa  lī-
dzinoši nesen komponēti darbi.

Pateicoties smagam un ne  at-
laidīgam darbam, Evitas talants 
ir ticis novērtēts un nesen viņai 
radusies iespēja piedalīties ie -
vērojamā Manhattan Opera 
Studio mūzikas festivāla pro-
grammā no 12. jūnija līdz 11. 
jūlijam, kuŗa noslēguma kon-
certs notiks Karnegī zālē 
(Carnegie Hall).

dziedājusi koncertos kopā ar 
Latvijas Nacionālās Operas 
(LNO) solistiem Juri Ādam-
sonu, Jāni Kurševu un Imantu 
Erdmani; viņai bijuši solokon-
certi Siguldas Opermūzikas 
svētku „Mūzikālās brokastīs”. 

Studiju gados Evita darbojās 
operstudijā Figaro diriģenta 
Viestura Gaiļa vadībā, kā arī 
daudz koncertēja solistes sta -
tusā. Savukārt LNO dziedājusi 
Zēna lomu Imanta Kalniņa 
operas ”Spēlēju, dancoju” kon-
certuzvedumā izcilā diriģenta 
Aleksandra Viļumaņa vadībā. 
Brīnišķīga pieredze iegūta, pie-
cus gadus strādājot LNO korī 
un koncertējot kopā ar pianistu 
Venti Zilbertu.

Djordje Stevan Nesic ir pa  zīs-
tams ar savu māksliniecisko, 
juteklisko un pieklusināti vir-
tuozo klavieŗspēli, bieži pavadot 
izcilus solistus un  sniedzot solo 
koncertus, kā arī vadot meis-
tarklases gan dzimtajā Serbijā, 
gan ASV. 

Kopš 2016. gada Djordje ir 
pilna laika mācībspēks  Vokālās 
pedagoģijas un pavadītāj māk-
slas nodaļā Karnegi Mellon Uni-
versitātes Mākslas kolledžā 
(Special Faculty for Vocal Coach-
ing and Accompanying, College 
of Fine Arts of the Carnegie 
Mellon University). 

Būdams slāvu dikcijas spe ciā-
lists, Djordje ir pieprasīts operu 
un vokālo koncertu valodas 
konsultants. Viņš cieši sadar-
bojas ar Saratogas operu, Bel-
gradas Nacionālo teātri, Kolarac 
Hall, The Juilliard School, Tek-
sasas Universitāti San Antonio, 
Viskonsīnas Universitāti Mil-
vokos, Ash Lawn Operas Fes-
tivālu (Charlottesville, Va.), un 
Kalifornijas valsts Universitāti.

Djordje ir ierakstījis dziesmas 
albumam OPERA America’s Song-
  book, piedalījies ar Emmy balvu 
apbalvotajā PBS ierakstā This 
Little Light of Mine kopā ar 
soprānu Adrienne Danrich un 
daudzos citos ievērojamos mū -
zikas notikumos.

Djordje Nesic ir Swiss Global 
Artistic Foundation biedrs. 

Latviešu Nacionālās Operas 
Ģilde aicina apmeklēt koncertu 
Jonkeru baznīcā, šī gada 4. jū -
nijā 11:30 uzreiz pēc dievkalpo-
juma un atspirdzinājumiem. 
Ieeja par ziedojumiem, sākot ar 
US $ 15. Ienākumi tiks ziedoti 
Latvijas Nacionālās operas ģil-
des vispusīgiem projektiem.

Ģildes nākamais mērķis ir 
savākt līdzekļus Imanta Ramiņa 
bērnu operai “Lakstīgala” Rīgas 
Doma meiteņu koŗa TIARA 
iestudējumam. Uzvedumu pa -
redzēts izrādīt Latvijas simtga-
des svinībās 2018. gadā uz lielās 
LNO skatuves.

Ja vēlaties iegūt tuvāku in -
formāciju, lūdzu zvaniet Aijai 
Pelšei: tālrunis 516-319-9491. 
Uz drīzu tikšanos koncertā!

LNOĢ Valdes vārdā
ANDA GERDENA

Evita Pehlaka (soprāns) ir 
jaunās paaudzes operdziedā-
tāja, kas maģistra studijas pabei-
gusi Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijā pie asoc. prof. 
Andžellas Gobas un pilnveido-
jusi māksliniecisko sniegumu 
un vokālo tehcniku privāti pie 
profesores Džoijas Mammenas 
(Joy Mammen) Lielbritanijā. 
Evita ir uzstājusies Londonā, 
Anglijā, Latvijas vēstniecības 
rīkotā koncertā. Tāpat viņa ir 

Saulainā agrā svētdienas rītā 
Longailendas tautieši devās uz 
Salas baznīcu uz māc. Laŗa 
Saliņa vadīto Lieldienu dievkal-
pojumu, ko kuplināja Laila un 
Lalita Saliņas, pie ērģelēm Zaiga 
Dudāre Candela. Iepriecinaja 
tas, cik daudzi Salas studējošie 
jaunieši šogad bija atbraukuši 
mājās no tālām augstskolām un 
apmeklēja Lieldienu dievkalpo-
jumu! Visi pēc tam kavējās ārā 
baznīcas dārzā un priecājās, kā 
bērni meklēja paslēptās ar šo -
kolādi pildītās Lieldienu olas. 
Ēriks un Katarīna Mazzanobile 
bija olas sagatavojuši agrāk un 
pirms Dievkalpojuma paslēpuši 
baznīcas territorijā. Mazajiem 
bērniem bija milzīgs prieks me -
klēt Lieldienu olas, bet lielajiem 
vēl jo lielāks prieks to visu no 
malas vērot. 

Salas baznīcai 11. jūnijā būs 

50 gadu jubileja ar plašu pro-
grammu, ieskaitot Longailendas 
latviešu skolas absoventu tikša-
nos sestdien, 10. jūnijā, un pēc 

Lieldienu rītā, 16. aprīlī, St. 
Pētersburgas Latviešu biedrī bas 
namā pulcējās liels pūlis (vairāk 
nekā 40) vietējo tautiešu uz 
gadskārtējo svētbrīdi un bro-
kastīm.

Svētbrīdi atklāja ar korāli “Ak 
tu, priecīgā, ak tu svētīgā, Aug-
šāmcelšanās dieniņa”. Sekoja 
saīsināta liturģija, Nikajas ticī-
bas apliecība un sprediķis. Mā -
cītājs Aivars Pelds uzsvēra, ka 
Lieldienās šodien galvenais  nav 
atcerēties to, ka Kristus ir aug-
šāmcēlies pirms vairāk nekā 
2000 gadiem, bet gan šorīt. 
Kristus ir šorīt dzīvs, un ne tiem 
mācekļiem tur Jeruzālemē, bet 
mums katram te un šobrīd. Tā 
kā Jēzus ir ar mums, mācītājs 
aicināja katru ieskatīties, ko 
Jēzus dara mūsu vidē. Ko Jēzus 
dara mūsu draudzē? Ko Jēzus 
dara mūsu dzīvē? Ko Jēzus dara 
mūsu ģimenē? Ko Jēzus dara 
tavā sirdī?

Tik liela un varena ir Kristus 
augšāmcelšanās vēsts, jo tagad 
nāves vara ir salauzta un atve -
ŗas Dieva valstības vārti. Šajos 
vārtos stāv mūsu Pestītājs. Viņš 
mūs svētī un aicina paļauties uz 
Viņa gādību, lai nostaigātu pa 
šauro celiņu, kas ved uz mūžīgo 
dzīvību un svētlaimi. 

Svētbrīdi nobeidza ar korāli 
“Es zinu, dzīvo glābējs mans!”

Pēc tam visi mielojās pie ba -
gātīga galda ar pašu atnestiem 
cienastiem.

Neatņemama sastāvdaļa Liel-
dienās ir olu krāsošanas sacen-
sības, kad katrs izmanto sen 
iemācītos paņēmienus kā visin-
teresantāk nokrāsot olu. Pēc 
tam tiek izraudzīti trīs tiesneši,  
kas vērtē rezultātu un piešķiŗ 
godalgas.  Šogad pirmo godalgu 

Lieldienas
St. Pētersburgā

saņēma atkal Māris Prāvs, otro 
Teodors Pelds (par olu, ko 
mamma Irma bija krāsojusi 
savam dēlam), bet trešo god-

No kreisās puses: Māra Prāvs, Brigita Gahr, Astrīda Virziņš, 
Ausma Epermanis, Kitija Treimanis, Silvija Dzenis, Aija Norbergs, 
Anda Bērziņš, Mārīte Rubins, Aija Cimermanis, Zigrīda Dambis, 
Lita Lauzums un Liesma Rops // FOTO: Aivars Vilemsons

tam svētdien –  dievalpojums ar 
archibīskapi Laumu Zušēvicu no 
Milvokiem, šampanietis dārzā, 
koncerts un pusdienas. 

algu izpelnījās Marga Zurov skis.
Kā ierasts, dāmas bija aicinā-

tas ierasties ar greznām cepu-
rēm galvā.
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ELGA OZOLA

Toronto "Dzirksts"

Laris Krēsliņš Ročesteras "Vanadziņš"

Uz Dziesmu svētkiem brau-
cam no Kalifornijas, Kanadas 
un Latvijas. Braucam latviešu 
valodā runājošie un nerunā-
jošie. Braucam ar zīdaiņu rati-
ņiem un braucamiem krēsliem. 
Braucam rīta sportotāji un va -
kara ballētāji. Braucam dziedāt, 
dejot, spēlēt, tirgot, cept un lasīt. 
Tomēr mūs visus Dziesmu 
svētku baudītājus vieno cieņa 
pret un sajūsma par latviešu 
kultūru. Visiem svētki ir mīļi, 
vienalga, kādā veidā katrs pie -
dalāmies. Satiksimies visi Balti-
morā, bet varam jau arī tagad 
sākt iepazīties, izsekojot seko-
jošiem izvilkumiem no svētku 
mājaslapas (www.latviansong-
fest2017.com) “Ievērojamie da -
līb nieki” serijas. Šie dalībnieki 
būs šovasar Baltimorā. Un jūs?

Baltic Santas
Ziemsvētku laiks ir jau pa -

gājis, bet var jau gatavoties nā -
kamajam gadam! Vislabākais 
veids, kā to svinēt, ir kopā ar 
burvīgu un tautisku Baltic Santa 
Ziemsvētku vecīša lelli. Katra 
lelle ir unikāls mākslas darbs, ar 

Kas brauks uz Baltimoras Dziesmu svētkiem?
svētkiem, viņa ātri izpārdeva 
pilnu automašīnas kravu (ne  no-
pirkts palika tikai viens vientuļš 
vecītis). Vecīšus viņa pārdeva arī 
nākamajos Vis pārējos svētkos 
savā dzīvesvietā Milvokos, un, 
protams, viņa tos, kā arī citus 
skaistus rokdarbus, vedīs līdzi 
nākamajā vasarā uz Baltimoru. 
Varēsit tur tirdziņā piestāt un 
satikt gan Maiju, gan visus viņas 

Vietējie Daugavas Vanagi „Va  na-
dziņu” dibināja 1963. gadā. Sā  kot-
nēji tā bija bērnu deju grupa, bet, 
kad bēŗni pieauga, dejot turpināja 
pieaugušo grupa, kas ļoti aktīvi 
uzstājās arī Dziesmu svētkos. Kopš 
tā laika grupa ir vairakkārt atjau-
nota un atkl apsīkusi, un pēdējo 
reizi tā darbojās deviņ desmitajos 
gados. Ideja to tagad atjaunot ra  dās 
pagājušogad Līgai Nuterei, jauna-

Laris
Krēsliņš

“Kad sanāk rakstnieki un dzej-
nieki, vienmēr kaut kas inte-
resants notiek,” stāsta Filadelfijas 
dzejnieks Laris Krēsliņš. Tāpēc 
arī Laris ar lielu prieku piekrita 
Sarmas Muižnieces-Liepiņas aici-
nājumam nākt palīgā sarīkot 
Baltimoras Rakstnieku cēlienu. 

pie kā piesēstos, bet kā dabīgu 
notikumu, kas piesēžas pie viņa. 
Laŗa vārdiem sakot: “Dzejas nāk 
kā plūdi vai atsevišķos pilienos kā 
rasa no koku lapām, kas uz  krīt 
uz piezīmju grāmatiņas. Viņas 
nāk, un es tās norakstu. Es viņas 
sargāju, auklēju un audzinu. Un 
tad vēlāk izlieku šos bāreņus 
pasaulē, lai var dzīvot tālāk.” 
Gala rezultātus Laris ir izdevis 
trijās dzeju grāmatās, kuŗas viņš 
dēvē par “kodolīgiem monstriem.” 
Trešā grāmata  “Atlaidas/Es” – ir 
nupat kā iespiesta un ir pieeja-
ma paša Laŗa dzejas mājaslapā 
www.dzejas.com.

Toronto „Dzirksts”
Kopš 1983. gada Toronto dzied 

kamerkoris „Dzirksts”. Kori di  bi-
nājusi pazīstamā diriģente Vizma 
Maksiņa ar saviem dziesmu 
drau giem. Vizma ir pazīstama 
ne tikai kā „Dzirksts” vadītāja, 
bet arī kā ilggadēja virsdiriģente 
neskaitāmos Dziesmu svētkos, 
jaunatnes Dziesmu svētkos un 
Dziesmu dienās, kā arī skolotāja 
skolās un nometnēs un kā aktīva 
darbiniece un organizētāja Ka -
nadas latviešu sabiedrībā. Viņa 
divus gadus dzīvoja Latvijā, tai 
laikā „Dzirksts” koŗa vadību pār-
ņēma Helēna Gintere, bet citādi 
koris visu laiku darbojas dibi nā-
tājas Vizmas Maksiņas vadībā.

„Dzirksts” ir darbojusies bez 
pārtraukuma jau 34 gadus. Daži 
no dziedātājiem ir dziedājuši 
korī visus šos gadus! „Dzirksts” 
ir piedalījusies visos ASV vis-
pārējos un Kanadas Dziesmu 
svētkos kopš dibināšanas, un arī 
vairākos Latvijas Dziesmu svēt-
kos, tostarp 1990. gada un 2013. 
gada svētkos. Sākuma gados 
caurmēra dziedātāju vecums 
bija 20-30 gadi, bet tagad tas ir 
starp 50 un 60 gadiem. Korī ir 
apmēram 20 dziedātāji, viņi visi 
mīl latviešu dziesmu un dzie-
dāšanu. Un kādas latviešu dzies-
mas? Gan klasiku, gan jaunus 
komponistus, gan latviešu estrā-
des dziesmas. Koŗa „Dzirksts” 
darbības vadlīnijas ir dziedāšana, 
savstarpēja draudzība, prieks 
un savstarpēja cieņa.

Šovasar „Dzirksts” turpinās 
savu nepārtraukto piedalīšanās 
tradiciju ASV Vispārējos dzies-
mu svētkos Baltimorā, kur pie -
dalīsies pirmdienas pēcpus die-
nas kopkoŗa koncertā. Tur arī 
klausītāji varēs redzēt koŗa va -
dītāju Vizmu kā vienu no de  vi-
ņiem kopkoŗa visdiriģentiem 
un baudīt viņas sniegumu. Jau 
tagad iegādājieties Dziesmu 
svētku biļetes, lai redzētu šo 
vienreizējo koncertu!

vecīšus, bet jau tagad, jebkuŗā 
laikā, varat iegādāties paši savu 
Baltic Santa Maijas mājas lapā 
(www.balticsantas.com)

Ročesteras 
„Vanadziņš”

Ja jums gadītos būt Ņujorkas 
štatā un brīnīties, vai patiesi 
tuvajā trīs mašīnu garažā redza-
ma grupa priecīgu polkas de  jo-
tāju, tad droši vien esat atraduši 
nesen atjaunoto dejas grupu 
Ročesteras „Vanadziņš.” Tā kā 
Ročesterā nav latviešu nama, de -
jotāji notur mēģinājumus Good-
win ģimenes mājās. Tur viņi mīļi 
gaidīti ar svaigiem cepumiem, 
bet, kad siltās dienās garāža stāv 
vaļā, ziņkārīgi kai miņi brīnās 
par mēģinājumiem.

individuālām māla sejām, sašū-
tiem kažociņiem un adītām lat-
viešu rakstu jostiņām. Var ap -
brīnot daudzās mazās lietiņas, 
kas atrodamas katras lelles 
rokās, piemēram, māla pīrā-
dziņi, koka slēpes, kokles vai 
makšķeres. Lai kādas būtu jūsu 
intereses, tām noteikti var atrast 
piemērotu vecīti.

Šīs brīnišķīgās lelles mīļi gatavo 
Milvoku latviete Maija Steingard 
(šad tad ar viņas vīra, namdaŗa 
David, palīdzību). Maija visu savu 
mūžu ir nodarbojusies ar rokdar-
biem, īpaši ar kokap strā des dar-
biem, bet pirms apmēram piec-
padsmit gadiem pēc kādas drau-
dzenes ieteikuma sāka tai sīt lat-
viešu Ziemsvētku vecīšus. Kad 
Maija Indianapolē pirmo reizi 
veda savus vecīšus uz Dziesmu 

jai Ročesteras Daugavas Va  na  gu 
priekšniecei. Par deju sko  lo tāju 
uzņēmās būt Skaidrīte John son.

Caurmēra „Vanadziņa” dejotā-
jam nav iepriekšējas dejošanas 
pieredzes, bet viņi ir sajūsmināti 
par iespēju piedalīties Dziesmu 
svētkos.

“Sajūta ir lieliska. Gadiem ilgi 
mēs esam domājuši, ka esam 
pārāk maza latviešu kopiena, lai 
izveidotu deju kopu, kas varētu 
piedalīties Dziesmu un deju 
svētkos,” skaidro Nutere. “Ceru, 
ka tas iedvesmos arī citas ma -
zākas pilsētas Amerikā uzsākt ko 
jaunu – galvenais ir griba dar-
boties, visu pārējo var no  kār tot, 
vienmēr rodas iespējas un prob-
lēmu risinājumi, visus šķēršļus 
var pārvarēt, ja ir mērķis un 
vēlme saglabāt latvisko vidi.”

Kaut Laris ir daudzus iepriek-
šējos svētkus apmeklējis kā ska-
tītājs, viņš Baltimorā pirmo reizi 
pieliks roku pie organizēšanas. 
Tas ir darbs, pie kā viņš ķeŗas ar 
lielu sajūsmu. “Gribu palīdzēt 
izgudrot kaut ko svaigu. Kā mēs 
varam interesantā veidā apskatīt 
un pētīt, kas notiek latviešu 
sabiedrības radošajā rakstiskā 
mākslā?” Viņš vēl piebilst: “Es 
gribu iemeslu satikt citus, kas 
raksta. Diezgan vienkārši. Un 
vēl turklāt, ja šos cilvēkus var 
iepazīstināt ar lielāku publiku, 
tad mēs visi kaut ko iegūsim.”

Laris apgalvo, ka viņš ir dze-
jojis no savas pirmās ieelpas. 
“Neatceros ne pirmo elpu, ne 
pirmo dzeju. Bet zinu, ka tā bija.” 
Viņš savu māksliniecisko pro-
cesu raksturo nevis kā darbu, 
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Informācija par
Latvijas pašvaldību vēlēšanām

Par partijām
KĀRLIS 

STREIPS

2017. gada 3. jūnijā Latvijā 
notiks Latvijas pašvaldību vēlē-
šanas. Ārvalstīs vēlēšanu ie -
cirkņi netiks organizēti, un 
Latvijas pārstāvniecības, t.sk. 
Latvijas vēstniecība ASV, paš-
valdību vēlēšanu organizēšanā 
un norisē netiks iesaistītas.

Pašvaldību vēlēšanās varēs 
piedalīties tikai klātienē, per-
sonīgi ierodoties Latvijā no -
teiktā vēlēšanu iecirknī vēlē-
šanu dienā – sestdien, 2017. ga  da 
3. jūnijā, vai iepriekšējā balso-
šanā trīs dienas pirms noteiktās 
vēlēšanu dienas – no 2017. gada 
31. maija līdz 2. jūnijam.

Tiesības piedalīties pašval-
dību vēlēšanās būs balsstiesī ga-
jiem Latvijas un citu ES da  līb-
valstu pilsoņiem, kuŗi vēlēšanu 
dienā būs sasnieguši 18 gadu 
vecumu un kuŗiem:

1) 90 dienas pirms vēlēšanām, 
t.i. 2017. gada 5. martā, bija dek-
larēta dzīvesvieta Latvijā vai tie, 

2) kuŗiem Latvijā ir reģistrēts 
ne  kustamais īpašums un kuŗi 
līdz 2017. gada 16. maijam būs 
reģis trējušies balsošanai vēlē-
šanu iecirknī tajā pašvaldībā, 
kuŗā reģistrēts nekustamais 
īpašums.

Vēlētājiem, kuŗiem 2017. 
gada 5. martā bija deklarēta 
dzīvesvieta Latvijā, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP) sagatavoja un no 2017. 
gada 22. līdz 24. martam uz 
deklarētās dzīvesvietas adresi 
Lat vijā izsūtīja vēstuli ar infor-
māciju, kuŗā iecirknī vēlētājs 
ir reģistrēts vēlēšanām. Ja 
PMLP vēstule Latvijā deklarē-
tajā dzīvesvietas adresē nav sa -
ņemta, tas nenozīmē, ka pieda-
līties vēlēšanās nav iespējams. 
PMLP vēstule nav balsošanas 
dokuments, tai ir tikai infor-
mātīva nozīme, un savu iecirkni 
vēlētāji var noskaidrot arī in -
ternetā: https://epak2.pmlp.gov.

lv/vrepak/IecNoskaidrosana/
Iec00 vai zvanot pa tālruni +371 
67049999. Ja vēlētājs vē  lēsies bal -
sot citā vēlēšanu ie  cirknī, līdz 
2017. gada 16. maijam varēs 
iecirkni mainīt, iz  vēloties jeb-
kuŗu citu iecirkni savā pašval-
dībā atbilstoši dek larētajai dzī -
vesvietai vai paš val dībā, kuŗā 
reģistrēts nekustamais īpašums 
(ja īpašumi ir vairākās pašval-
dībās, tad vienā no tām). Ie -
cirkni mainīt varēs elektroniski, 
izmantojot iecirkņa maiņas e-pa -
kalpojumu (https://www.cvk.lv/
pub/public/ vai http://www.pmlp.
gov.lv/ – ne  pie ciešama Lat  vijas 
internetbanka vai e-pa  raksts) 
vai klā tienē jebkuŗā paš valdībā, 
iesnie dzot noteiktas for mas pie-
 teikumu (pieteikuma forma: https://
www.cvk.lv/pub/public/31452.
html), uzrādot nekustamā īpa-
šuma tiesības apliecinošu doku-
mentu (ja iecirknis tiek mainīts 
uz iecirkni atbilstoši nekustamā 

īpašuma reģistrācijas vietai) un 
personu apliecinošu dokumen-
tu. Ja Latvijā deklarētā dzīves-
vieta tiek mainīta tās pašas 
pašvaldības robežās vai uz citu 
pašvaldību Latvijā, pēc 2017. 
ga  da 16. maija vēlēšanu iecirk-
ni mainīt nebūs iespējams. 

Vēlētāji, kuŗiem dzīvesvieta 
Latvijā nav deklarēta vai ir 
deklarēta pēc 2017. gada 5. 
marta, bet Latvijā ir reģistrēts 
nekustamais īpašums, līdz 
2017. gada 16. maijam varēs 
reģistrēties balsošanai vēlēšanu 
iecirknī tajā pašvaldībā, kuŗā 
reģistrēts nekustamais īpašums 
(ja īpašumi ir vairākās pašval-
dībās, tad vienā no tām). Reģis-
trēties varēs elektroniski, izman-
tojot iecirkņa maiņas e-pakal-
pojumu (https://www.cvk.lv/pub/
public/ vai http://www.pmlp.
gov.lv/ – nepieciešama Latvijas 
internetbanka vai e-paraksts) 
vai klātienē jebkuŗā pašvaldībā, 

iesniedzot noteiktas formas pie -
teikumu (pieteikuma forma: 
h t t p s : / / w w w. c v k . l v / p u b /
public/31452.html), uzrādot ne   -
kustamā īpašuma tiesības aplie-
cinošu dokumentu un personu 
apliecinošu dokumentu. 

Vēlētāji, kuŗu dzīvesvieta 
Lat vijā nav deklarēta vai ir 
deklarēta pēc 2017. gada 5. 
marta un kuŗi līdz 2017. gada 
16. maijam nebūs vēlēšanu 
iecirknī reģistrējušies balso-
šanai, pamatojoties uz Latvijā 
reģistrēto nekustamo īpašu-
mu, saskaņā ar Pašvaldību vē -
lēšanu likumu 2017. gada 3. jū -
nijā Latvijā notiekošajās Latvi-
jas pašvaldību vēlēšanās pie-
dalīties nevarēs.

Ja rodas jautājumi par paš-
valdību vēlēšanām Latvijā, aici-
nām sazināties ar Centrālo vē -
lēšanu komisiju pa uzziņu tāl-
runi +371 67049999. 

Latvijas vēstniecība ASV

Pagājušajā nedēļā portāla ska-
ties.lv igauņu variantā parādījās 
pavisam īsa ziņa, ka Saeimas 
deputāte Ilze Viņķele ir nolē-
musi šovasar vai varbūt rudenī 
dibināt jaunu polītisku partiju. 
No pašas deputātes nekas tam-
līdzīgs nav dzirdēts. Pagājušajā 
piektdienā es vadīju TV24 rai -
dījumu Preses klubs, kuŗā I. Viņ-
 ķeles pārstāvētās Vienotības par  -
tijas viena no redzamākajām 
polītiķēm, Saeimas deputāte un 
kādreizējā Saeimas spīkere Sol-
vita Āboltiņa, teicās neko ārpus 
minētā rakstiņa portālā neesam 
dzirdējusi. Taču S. Āboltiņa arī 
teica, ja I. Viņķelei kaut kas 
Vienotībā nepatīk, tad noteikti 
var dibināt jaunu polītisku spē-
ku kopā ar domubiedriem.

Vienotībā lielajā polītikā bū -
tībā ir divi spārni. Vienu veido 
polītiķi no kādreizējā Jaunā 
laika, kuŗš ar bijušo Latvijas 
bankas vadītāju Einaru Repši 
priekšgalā ar lielu pompu po -
lītikā ienāca 2002. gadā 8. Sa -
eimas vēlēšanās, iegūstot lielāko 
balsu un deputātu mandātu 
skai tu un apsteidzot jau nebū-
tībā aizgājušo partiju Par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL), 
Tautas partiju un Latvijas pirmo 
partiju. Divas citas partijas, 
kuŗas toreiz ieguva mazāk man-
dātu nekā Jaunais laiks, bija 
Zaļo un zemnieku savienība un 
apvienība Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK. Tās abas Saeimā ir pār-
stāvētas joprojām, lai arī TB/
LNNK tagad ir plašākas Na  cio-
nālās apvienības sastāvdaļa.

Otru Vienotības spārnu veido 
polītiķi, kuŗi atšķēlās no Jaunā 
laika un citām partijām, lai iz -
veidotu kustību Pilsoniskā sa -
vienība. 2009. gada pašvaldību 

vēlēšanās PS Rīgas domē ieguva 
12 mandātus, 2010. gadā tā atkal 
apvienojās ar Jauno laiku, kā arī 
ar atsevišķi veidoto it kā sociāl-
demokratisko kustību Sabied-
rība citai polītikai, lai izveidotu 
Vienotību. Tā gada Saeimas vē -
lēšanās partija ieguva 33 man-
dātus parlamentā. Nākamās bija 
ārkārtas vēlēšanas pēc Saeimas 
padzīšanas, tajās Vienotība da -
būja 20 mandātus. Savukārt 
2013. decembrī Vienotība savās 
aprindās uzņēma cilvēkus no 
brūkošās Zatlera Reformu par-
tijas, un 2014. gada Saeimas 
vēlēšanās apvienotais saraksts 
ieguva 23 mandātus.

Liberāli noskaņotais elekto-
rāts mūsu valstī nav nekāds 
milzīgais, un tas ir lauciņš, kuŗā 
ir sākušas rušināties arī citas 
polītiskas kustības. Piemēram, 
partija Latvijas attīstībai, kuŗa 
savulaik bija jau minētā E. Rep-
šes centiens atgriezties polītikā 
ar solījumu, ka Latvija varētu 
kļūt kā Singapūra. Šogad feb-
ruārī dibināta partija Progresīvie, 
kuŗiem galvenie jautājumi ir 
progresīvas nodokļu sistēmas 
ieviešana, Ziemeļvalstu tipa lab-
klājības valsts veidošana.  

Vēlēšanās mūsu valstī katrs 
vēlētājs var izvēlēties tikai vienu 
sarakstu. To tad var grozīt ar 
plusiņiem un svītrojumiem, bet 
tikai vienu. Ja nākamajās Saei-
mas vēlēšanās būs trīs atsevišķas 
partijas ar liberāliem uzskatiem, 
liberālo elektorātu tas šķels, 
tādējādi, ļoti iespējams, nodro-
šinot, ka neviena no partijām 
nepārspēs piecu procentu balsu 
barjēru, lai iekļūtu parlamentā. 

Tā pati problēma ir redzama 
nu jau drīz paredzamajās paš-
valdību vēlēšanās. 3. jūnijā, 

ļaudis pie urnām dosies visā 
Latvijā, bet ļoti nozīmīgs jau-
tājums ir konkrēti par vēlēša-
nām Rīgā. Te vienā pusē stāv 
Saskaņa tandēmā ar polītisko 
jēdzienu Gods kalpot Rīgai. Šis 
tandēms galvaspilsētā bijis pie 
varas svirām visu laiku kopš 
2009. gada, un šogad lielais 
jautājums ir par to, vai kāds cits 
spēks varēs lauzt tā monopolu 
Rīgas polītikā. Nelaime tāda, ka 
pretī Saskaņai/GKR kārtējo 
reizi startēs vesela plejāde da -
žādu latvisku partiju, tajā skaitā 
atsevišķi katra no partijām, 
kuŗas patlaban veido valdošo 
koalīciju valsts līmenī – “zaļie 
zemnieki,” Nacionālā apvienība 
un Vienotība. Katrai no tām ir 
sava programma, savi saraksta 
līderi utt. Kad rakstu, sarakstu 
iesniegšana vēl nav beigusies, 
bet pagājušajās vēlēšanās 2013. 
gadā rīdzinieki varēja izvēlēties 
no 12 sarakstiem (no kuŗiem 
veseli trīs ieguva vietas Rīgas 
domē). Visticamāk šogad būs 
tikpat liels skaits, ja ne vairāk. 
Elektorāts kārtējo reizi līdz ar to 
šķelsies, un visticamāk Saskaņa/
GKR varēs rullēt tālāk. Rīgā vēl 
četrus gadus pie teikšanas būs 
partija, kuŗai vēl joprojām ir 
pavisam oficiāls sadarbības lī -
gums ar Krievijas cara kabatas 
partiju Vienotā Krievija. Diez 
kas nav!

Latvijā polītika vēl ir pusau-
dža vecumā. Būtu labi, ja pie 
mums būtu tikai divas vai trīs 
lielas partijas, viena kreisāka, 
cita labējāka, varbūt kāda pa 
vidam. Milzīgais sarakstu skaits 
vēlētājus var apmulsināt. Nā -
kamās Saeimas vēlēšanas notiks 
jau nākamgad rudenī. Kā būs 
tad?

Spriežot pēc pārskatiem un 
ziņojumiem, LMF pagājušā 
gada rosmēs ieskaitāms LMF 
un Baltiešu apvienības kopīgi 
rīkotais kamermūzikas kon-
certs, kur piedalījās flautiste 
Ilona Kudiņa, pianists Maksims 
Lubarskis, čellists Juris Ķeniņš 
un vokāliste Danute Mileika. 
Sadarbībā ar TILTU izkārtotā 
tikšanās ar Kokneses fonda 
vadītāju Valdu Auziņu. Kom po-
nista Ērika Ešenvalda viesoša-
nās ar video ierakstiem gal ve-
nokārt par viņa simfoniju “Zie -
meļu gaisma”. Lekciju papil di-
nāja Bostonas un Bostonas 
latviešu skolas koŗu atskaņotās 
komponista Ešenvalda dzies-
mas Krisītes Skares vadībā. 
Valsts svētku sakarā flautistei 
Ilonai Kudiņai tika pasniegta 
LMF Oskara balva ar 1000 do -
laru prēmiju. Skumjākais gada 
notikums bija fonda ilggadējā 
padomnieka un kasieŗa Sta  ņis-
lava Duļevska izvadīšana un 
piemiņas brīdis. Pacilājoša bija 

48. DARBĪBAS 
GADĀ IEEJOT

Bostonas LMF gada sapulce un 
Padomes sēde

bijušās priekšnieces Dr. Helmi 
Rožankovskas 95 gadu jubilejas 
svinēšana. Sēdes vadīja priekš-
niece Ināra Suuberga, proto ko-
lēja Antra Thrasher. Uz jaunu 
darbības posmu tika ievēlēti 
līdzšinējie padomnieki Līga 
Al diņa, Dzidra Knecht, Māris 
Platais, Silvestrs Lambergs, Juris 
Raudseps, Silvija Ūdris. Revi-
denti Dzidra Knecht, Juris Raud-
seps un Vitolds Rācenis. Tuvā-
kais LMF sarīkojums paredzēts 
flautistes Agitas Aristas un pia-
nistes Kristīnes Griffin koncerts 
4. jūnijā. Nolēma rīkot arī nau-
das loteriju. Latviskā Manto-
juma fods Bostonā ir gadu des-
mitiem saglabājis savu padom-
nieku kodolu. Viens no iemes-
liem ir katra foda padomnieka 
iespēja izteikt savas domas un 
uzskatus, lai cik dažādi tie būtu, 
tomēr beigās vienojoties par 
vairākuma uzskatiem (ne pārāk 
laikmetīgi). Tas prasa ilgu gadu 
sadarbību, savstarpēju respektu 
un cieņu.

IVARS GALIŅŠ
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LIGITA KOVTUNA

(Turpināts no nr.15)

Nekas un neviens nevar aizstāt tās izjūtas, kas pārņem, savām acīm redzot cilvēku prāta un roku veidotos 
monumentus, kas iegūluši pasaules kultūras vēstures pašos pamatos. Džoto „vizītkarte” – katedrāle Florencē, 
Sjēnas Doms, Lukas Rātslaukums ar slaveno torni... Ekskursijas uz šādām vietām, kā arī pastaigas pa vēstures 
elpas pilnajām Italijas mazpilsētām tiešām aizved tālu no ikdienas un visa ikdienišķā. Tāpat kā Toskānas aina-
vas, kuŗas ir vai katra izcilākā mākslas darba, tostarp portreta fonā. Italija un italieši patiesi raksturojami ar 

mūsdienās aktuālo vārdu – 
pašpietiekami. Un viņiem 
ir pamats būt tādiem, mie -
rīgi ievērot savu siestu, dzī -
vot savā ritmā, nesteidzīgi 
un priecīgi. Itaļi necenšas 
pārsteigt tūristus ar per-
fekti „skū  tiem” mauriņiem 
un sterilām ēdamvietām. 
Un ir tik jauki redzēt, ka 
starp senajām drupām zā -
lienā pavasari sveic sarka-
nas lauka magones.

Italija. Savām acīm, tuvplānā
TO DER ZINĀT!

Jau otro reizi nācās būt liecinie-
cei, kad manu ceļabiedri Italijā... 
apzog. Jā, tā vienkārši, gluži ne -
manot, vairs nav maka. Kā rī   ko-
ties? Pirmkārt, „nobloķēt” bankas 
kartes! Un, ja vieglprātības pēc 
makā palikusi arī pase, jādodas uz 
Italijas policijas iecirkni un jā -
zvana uz diennakts tālruņa nu -
muru Latvijā ārkārtas situāci jām 
+371 26337711.

Ja mēģināsiet zvanīt uz Latvijas 
vēstniecību Romā vai pat ieras-
ties tajā, uz drīzu rezultātu ne  ce-
riet! Nesazvanīsiet! Vismaz mums 
neizdevās. Lai gan bija pirmdie-
nas rīts. Bet viss beidzās labi – pēc 
zvana no Tēvzemes laipna kon  su-
lāta darbiniece visas forma li tā tes 
nokārtoja, un mēs laimīgi atgrie-
zāmies mājās. Dzīvesprieka pilnas!

Toskānas ainava pie Sandžiminjano (San Gimignano)

Sandžiminjano nobaudījām garšīgāko saldē-
jumu pasaulē, patiešām, tas ir starptautiski at  zīts 
fakts un vēl viens no iemesliem, kāpēc ceļinieki 
ierodas šai teiksmainajā pilsētiņā. Kā garšo? 
Neaprakstāmi! Tā kā pēc tiramisū, kā pēc ruma 
un saldkaisles...

Itaļi no tiesas uzskata, ka Manhatanas debesskrāpju ideja nākusi no Sandžiminjano, kur senos laikos 
katra dzimta uzskatījusi par svarīgu savam namam uzcelt torni – kā labklājības simbolu

Ciemos pie itaļu ģimenes, kas dzīvo lau-
kos, iepazināmies ar divām draudzenītēm – 
Rebeku un Frančesku. Viņu aizraušanās ir 
zirgi, un abas nolēmušas nākotnē atvērt 
veterināro klīniku. Attēlā abas kopā ar savu 
radinieku no „lielās itaļu ģimenes” (uz 
vakariņām pie vecmāmiņas bija ieradušies 
26 (!) tuvākie radinieki) – ar rakstnieku un 
gleznu restauratoru Massimo Emilio Ar -
mando Bonino. Viņš restaurējis Botičelli 
„Veneras dzimšanu” un „Pavasari” Ufici ga -
lerijā Florencē. Šeit Massimo iepazīstas ar 
latviešu tekstilmākslinieces Dzintras Vilks 
darbu albumu

Ģimenes vakariņu cetrā vecmāmiņa Lucia

Luka – Džakomo Pučīni un 
Leonardo da Vinči pilsēta, rīta 
agrumā pēc spirgta lietus. Vietējā 
žurnālā izlasu, ka te rēgulāri no -
tiek Pučīni operas festivāli un 
draudzības saites to saista ar 
Pitsburgu, ASV

Kopā ar jaunajām itaļu draudzenēm pēc Ufici galerijas apmeklē-
juma. Viņas siltās atmiņās glabā Latviju, īpaši mūsu Vecpiebalgu, un 
atkal pošas ciemos
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(Turpinājums sekos)

2016. gadā Ērgļos bāreņi gaida saldumus

Agate Nesaule kopā ar dēlu Borisu Aspazijas mājā-mūzejā Latvijā, 
2006. gadā

L A I K A  L A S Ā M V I E L A

AGATE NESAULE

INGRIDA MAZUTE

Tālu mana dzimtene
(oriģinālā – Shopping for Relatives)

Bāreņu nometne “Pasaka 2017” Ērgļos

(Turpināts no nr. 16)

Zēni atkāpās un, itin kā nekas 
nebūtu noticis, aizpeldēja dažā-
dos virzienos.

Alma trīcēja līdzās Kaijai, pa -
tei cīga, ka neviens cits, šķiet, ne -
pievērsa viņām uzmanību. Mei-
tenes izrāpās no baseina un pie -
cēlās, balstīdamas viena otru. 
Klu  sējot viņas savāca mantas, 
kuŗas, par laimi, bija neskartas, 
un devās uz ģērbtuvi. Resnais 
puika vēroja.

Alma bija izbrīnīta, ka Kaija 
nevis izplūda asarās, bet klusi un 
nesteidzīgi ģērbās, ļoti rūpīgi aiz-
 šņorēdama savas smagnējās kur-
pes un aizpogādama daudzās po -
dziņas savai īsajai, punktainajai 
kleitai. Almas ir racionālās dus-
mas, ka Kaija nebija spējusi tikt 
vaļā no zeņķiem, izgaisa no  mā-
cošajā klusumā. Kāda jēga bija 
rāt viņu? Viņas tikai vēl vairāk 
nokaunētos.

Vispirms Kaija izgrieza un sa -
ritināja peldkostīmu un tad pie-
vērsās Almai: “Es pūlos izdomāt, 
ko darīt. Viņi mūs noķers, ja 
skrie   sim cauri parkam uz auto-
busa pieturu. Tas resnais un pā -
rējie huligāni gaida mūs ārā.”

“Es nezinu,” Alma sacīja. Viņa 
bija atvieglota, ka Kaija negaida 
no viņas risinājumu. Meitenes 
nepieminēja tālruņa zvanus vai 
braukšanu viņām pakaļ. Visi pie -
augušie bija darbā, viņi būtu dus-
mīgi uz meitenēm par iekul šanos 
nepatikšanās, turklāt ne  vienam 
tik un tā nebija ne automašīnas, 
ne tālruņa.

Alma pārlaida skatienu gandrīz 
tukšajai ģērbtuvei, kleitas kabatā 
atrada savu piezīmju grāmatiņu 
ar angļu vārdiem un frazēm un 
sāka to šķirstīt.

Sirmā sieviete, kas bija seko jusi 
meitenēm uz ģērbtuvi, kaila iz -
nāca no dušas un pasniedzās pēc 
rožsārta dvieļa. Viņa to brīvi uz -
meta pleciem, nepūlēdamās vis-
pirms aizsegt ķermeņa intīmās 

daļas. Alma blenza uz viņu, muti 
pavērusi.

Kaija paķēra Almas piezīmju 
grāmatiņu, pašķirstīja to un pie-
gāja pie sievietes.

“Auto uz autobusu? Lūdzu!” 
Kaija sacīja. Viņa norādīja uz 
Parka avēnijas adresi.

Sieviete izskatījās apjukusi, viņa 
kaut ko nomurmināja, itin kā at -
vainodamās, un aizgriezās, taču 
Kaija nelikās mierā. Sieviete uz -
vilka vaļīgu kokvilnas kleitu un 
aplūkoja sevi spogulī, kamēr Kaija 
turpināja žestikulēt un runāt.

“Lūdzu! Auto uz autobusu? 
Lūdzu!”

Almai svila vaigi no mulsuma 
par Kaijas neveiklo angļu valodu 
un no apbrīnas par viņas uz -
drīkstēšanos.

“Lūdzu!” Kaija atkārtoja.
Tad sievietes sejā atspulgojās 

izpratne, un viņa izstiepa roku, 
lai apskatītu adresi.

“Protams, ka es jūs aizvedīšu,” 
viņa pasmaidīja. “Aizgādāšu jūs 
līdz mājām ar savu automašīnu. 
Auto uz Parka avēniju, nevis uz 
autobusu,” viņa piebilda, lai mei -
tenes saprastu.

Brauciena laikā sieviete jautāja: 
“No kurienes jūs esat, meitenes? 
Kad jūs šeit ieradāties?”

Kaija izskatījās apjukusi, tad 
vairākkārt noliecās uz priekšu, 
itin kā pateicībā paklanīdamās.

Sieviete uzdeva vēl citus jautā-
jumus, taču Alma tikpat kā ne -
uztvēra šos neveiksmīgos mēģi-
nā jumus uzturēt sarunu. Alma 
sajuta asas sāpes, kas no iegurņa 
izpletās uz vēderu un muguru. 
Pie dzīvojamās mājas Parka avē-
nijā viņa nespēja pat piespiesti 
pasmaidīt un teju vai sāka kliegt, 
kad izkāpa no automašīnas un 
nomurmināja pateicības vārdus. 
Viņu sagrāba sāpes, kas neat lai-
dās, un, pašai to negribot, uzlies-
moja aizkaitinājums pret Kaiju.

“Man tā vien šķiet, ka tagad tu 
skriesi pie tēta un  mammas, lai 
izstāstītu par notikušo,” Alma sa -

cīja. Ja sāpētu Kaijai, tiesnesis 
Vel dre palīdzētu viņai uzkāpt pa 
trepēm, bet Veldres kundze, dū  -
dodama mīlestības pilnus mieri-
nājuma vārdus, atrastu aspirīnu 
un pudeli ar karstu ūdeni. Ne -
gribētā atmiņu uzplaiksnījumā 
Alma redzēja, kā viņas tēvs Valdis 
iztaisno viņas sažmiegtos pirk-
stus, itin kā viņas izmisīgais mē -
ģinājums turēties būtu tikpat 
vērā neņemams kā zirnekļa tīkls 
un tikpat kaitinošs kā moskīta 
dīkšana.

Almai šķita, ka nežēlīgās sāpes 
saplosīs viņu gabalos, un sākumā 
viņa koncentrējās tikai uz to, lai 
nesāktu kliegt. Tad viņa lēnām 
un bailīgi sāka apskatīt apakšveļu 
un ķermeni.

Alma izdzirdēja klusus klau-
dzienus, ko nomainīja skaļa klau-
vēšana, durvju roktuŗa raustīšana 
un, visbeidzot, belzieni. Niknas 
amerikāņu balsis, kas pieprasīja 
ielaist vannas istabā, mijās ar lie  gu 
Kaijas iztaujāšanu, vai Almai viss 
ir labi. Durvis nodrebēja no ne -

pietvīkusi no kauna.
Kaija neizskatījās pārsteigta, 

kad pacēla Almas asiņaino apakš-
veļu un atgrieza ūdenskrānu.

“Nebaidies, tu nenoasiņosi līdz 
nāvei,” viņa sacīja. “Nomazgājies, 
kamēr neviena nav. Viss būs labi, 
Almiņ. Mamma nav mājās, tā ka 
varu paņemt kaut ko no viņas 
lietām. Viena meitene uz kuģa 
no Vācijas man stāstīja, ka tā ir 
visām meitenēm, kad viņas kļūst 
pietiekoši vecas.”

“Kāpēc?” Alma tik tikko spēja 
pateikt vienu vienīgu vārdu.

“Es nezinu, tā tas vienkārši ir. 
Pēc pāris dienām tas beigsies. 
Māte lūdza nopirkt viņai Kotex 
tamponus, kad bijām veikalā, 
taču viņa justos neērti, ja es pra-
sītu, kam tie domāti. Esmu droša, 
ka viņa pat nepamanīs, kad man 
sāksies asiņošana. Viņa gulēs 
gultā, lasīdama vai blenzdama 
tukšumā. Ak, atvaino, man ne -
vajadzēja to teikt.”

“Es neciešu pilnīgi visu,” Alma 
sacīja, kad Kaija palīdzēja viņai 
tikt gultā. “Šo dienu, šo ielu, 
Ameriku, visu.”

“Ak, nē, Ameriku ne, Almiņ, 
tikai ne Ameriku. Vai tā kundze, 
kuŗa mūs atveda nebija jauka? 
Tik burvīga un neatkarīga, un 
pati stūrē savu auto. Man patika, 
kā viņa komandēja jaunekli pie 
baseina.”

“Jā, un viņa smēķē. Sievietei tas 
ir kauns.”

Kaija mainīja tematu: “Krū mi-
ņas kundze sacīja, ka mēs varam 
doties ar viņu uz centru, uz L. S. 
Ayres. Tas ir labākais universāl-
veikals Indianapolē. Tev uzlabo-
sies garastāvoklis. Mums jopro-
jām ir tie divdesmit divi centi, 
kuŗus mums iedeva mana māte, 
lai no Brodriplas mēs brauktu ar 
autobusu, nevis trīsdesmit kvar-
tālus ietu kājām. Mēs varam pa -
vadīt sestdienu iepērkoties, kā to 
dara visi amerikāņi.”

Neievērodama Almas naidī gu-
mu, Kaija apsvēra viņas apgalvo-
jumu.

“Nē, es neteikšu. Nav jēgas. 
Viņi neko nevar līdzēt. Un viņi 
jau tā ir pārlieku bēdīgi, ka zau-
dējuši vecākus un mājas...”

“Es zinu,” Alma pārtrauca, ne -
ļaujot Kaijai pabeigt sakāmo. Viņa 
vēlējās, kaut Kaija dotos uz savu 
istabu, nevis paliktu viņas tuvu-
mā. Taču Kaija jautāja Almai, kas 
sāp, piedāvāja izskalot viņas peld-
kostīmu un rosījās, gatavodama 
kumelīšu tēju. Almai šķita, ka 
viņa nomirs, ja nepaliks viena un 
nedosies uz vannas istabu.

Viņa aizkrampēja durvis un 
sabruka uz tualetes poda vāka. 

ganta spēriena, uz kāpnēm no -
du nēja soļi, un iekaucās riepas, 
automašīnai izdrāžoties no alejas.

“Viņi aizgāja,” Kaija teica. “Ielaid!”
Alma izmisusi skatījās uz asi-

nīm notraipītajiem svārkiem. 
“Nē. Es nevaru. Es nevienu ne -

gribu redzēt,” viņa pavēstīja. Vi -
ņai no apmulsuma trīcēja balss.

“Nu, tu nevari palikt tur mū  -
žīgi,” Kaija prātīgi iebilda. “Labāk 
ļauj man tev palīdzēt, pirms at -
griežas amerikāņi. Man šķiet, viņi 
ieminējās par zvanīšanu polici jai, 
ja tu neielaidīsi viņus vannas 
istabā.”

Alma mazliet pavēra durvis. 
“Man sāp te, apakšā,” viņa ar 
žestu parādīja. Seja viņai bija 

“Pasakas” nometne Latvijas 
bā  reņiem meklē atbalstu. Kopš 
1993. gada bāreņiem ir iespēja 
baudīt vasaras priekus, dzīvot 
pie dabas, peldēt, sportot un 
piedzīvot jautras nometnes no -
darbības un ģimenes siltumu. 
2017. gadā no 9. līdz 16. jū  ni-
jam bāreņi (vecumā no 6 līdz 
13 gadiem) ir gaidīti Ērgļos, 
Ērgļu Spārnu nometnes vietā. 
Jau otro gadu nometni organizē 
un vada amerikāniete Jaycee 
Jensen, kuŗa ne tikai nodarbojas 
ar bāreņu nometnēm, bet arī 
pati ir adoptējusi tris bāreņus. 
Jaycee ir iesaistījusies projektā 
“New Hope Latvija”.

Par 2016. gada nometni „Pa -
saka” Jaycee raksta: “Uzņēmām 
50 bērnus, bet palika daudz 
gaidītāju, kuŗus, cerams, varē-

sim pieņemt citu gadu. Lieto-
jām jaunas mācību metodes, 
kuŗas palīdzēja bērniem attīs-
tīties, lai viņi izaugtu par at  bil-
dīgiem un veselīgiem jaunie-
šiem. Jauno metodi “Trust Based 
Relational Intervention” (TBRI) 
apguvām kursos ASV. Metode 
ir līdzīga tai, ko lieto, atgūsto-
ties no “Post traumatic stress 
disorder”. Bāreņi, kas atņemti 
vecākiem, ir pārdzīvojuši bries-
mas, un viņu reakcija  izpaužas 
trakošanā, nakts murgos, gultu 
slapināšanā. TBRI ar jautrām 
nometnes rotaļām palīdz bēr-
niem atkal uzticēties cilvēkiem, 
izrunāties un izprast noti kušo. 
Nometnē ir viens audzinātājs uz 
diviem bērniem, lai izveidotu 
tuvas attiecības, lai bērni jūt, ka 
ir kādam vajadzīgi un tiek mī -

lēti. Audzinātāji no ASV un Lat -
vijas visi darbojas brīvprātīgi.

Arī šovasar iecerēts noturēt 
nometni, lietojot TBRI. Audzi-
nātāji ieradīsies dažas dienas 
pirms nometnes, lai iepazītos ar 
šo metodi. Lūdzam ziedojumus 
no latviešiem, kuŗiem rūp Lat-
vijas pabērnu liktenis. Ieprie ci-
nāsim tos, kuŗi vēl nav šo vese-
līgo, vienreizējo nometni pie-
dzīvojuši. $100 (ASV) atbalsta 
vienu bērnu. Čekus rakstīt uz 
Latvian Relief and Development 
Fund ar piezīmi, ka nauda 
domāta “Pasakai.”

Sūtīt: Dainai Braunai,
1372 Randall Ave., Ottawa, 

Ontario, K1H 7R3. 
Ja vajag, varat saņemt kvīti 

no  dok ļiem. Es arī strādāšu no -
metnē.
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Dainis un Dace Ruņģi

ASTRĪDA
JANSONE

Trimdas bērnubērni Dainis un Dace Ruņģi

Tiem, kam īpašumi Latvijā
Par īpašumu kadastrālo vērtību un nekustamā īpašuma nodokli

Šodien, 2017. gada 30. martā, 
pie manis atnāk Dace Ruņģe, 
dzimusi Miezīte, no Toronto un 
Dainis Ruņģis no Austrālijas. 
Fan  tastisks pāris! Dace ir Sol vei-
gas un Ziga Miezīšu meita, un 
Dainis ir Saules Jostas Juŗa Ruņģa 
dēls. Par viņiem jau varētu vai 
grāmatu uzrakstīt no tā vien, kas 
par viņiem mums visiem ir zi -
nāms no viņu vecākiem Zigurda 
un Solveigas Miezīšiem. No pub-
licētā it sevišķi man patika raksts, 
ko atradu internetā ar virsrakstu 
„Aiznes mani uz laimīgo zemi.” To 
rakstījusi Vija Beinerte 2012. gada 
8. jūlijā. Citēšu tikai daļu no tā:”

„Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, 
aiznes mani uz laimīgo zemi! Kad 
domāju par to, kādi tik vēji nav 
dzinuši latviešus pasaules plašu-
mos patvērumu vai laimi meklēt, 
arvien atceros arī Sprīdīša burvju 
gredzenu. Un re, esmu ciemos pie 
jauniem, skaistiem cilvēkiem, kas, 
svešumā piedzimuši, ir spējuši at -
rast sevī uzņēmību un gribu at -
griezties senču zemē. Un jūtas šeit 
laimīgi. Tie ir DACE un DAINIS 
RUŅĢI. Daces un Daiņa meitām 
ir skaisti vārdi. Un par katru no 
tiem ir savs stāsts.– Mūsu vecākā 
meita ir Kaiva Solvita, dzimusi 
Austrālijā. Vārds Kaiva mums 
patīk, bet Solvita ir radies no tā, 
ka manai mātei ir Solveiga vārdā, 
bet Daiņa mātei ir Vita vārdā, un 
tā mums iznāca Solvita. Otrā ir 
Meta Milda, dzimusi Kanadā. 
Meta ir vārds, kas mums patīk, 
bet Milda ir Daiņa tēva mātes 
vārds un mana tēva mātes vārds, 
tātad no abām vecvecmātēm ie -
gūts. Un mazā Zīle Māra ir dzi-
musi Rīgā. Arī vārds Zīle mums 
abiem ļoti patīk, turklāt mana 
māsa ir Ilze, ja pārmaina burtus 
un pieliek vienu gaŗumzīmi, tad 
iznāk Zīle. Bet Daiņa māsa ir 
Māra un arī viņa mātei otrs vārds 
ir Māra, – skaidro Dace. – Un 
labi, ka tā, jo mēs nevarējām vie -
noties ne par vienu puiša vārdu, 
– smejoties piebilst Dainis.”

 Bet šodien viņi ir pie manis un 
par sevi pastāsta paši. 

Pirmā par sevi stāsta Dace, 
viņa ir skolotāja Latvijas Starp-
tautiskajā skolā: 

„Mani vecāki trimdā aizgāja tie-

 šām kā bērni, jo ne viens ne otrs 
nebija pat desmit gadus vecs, kad 
atstāja Latviju. Tēvs Zigis bija no 
Skultenes rajona, viņš dzimis 
1933. gadā, un mamma Solveiga 
ir dzimusi Rīgā 1937. gadā. Kaŗa 
laikā katrs nonāca savā vietā un 
savā veidā nonāca Kanadā. Vi -
ņiem bija jānostrādā Kanadā 
divu gadu kontrakts, un tad viņi 
Kanadā arī drīkstēja palikt uz 

ko To  ronto tik ļoti nodarbojās, it 
se  višķi mans tēvs. Mēs piedalījā-
mies Dziesmusvētkos, mūsu sa -
biedrība kā tāda bija diezgan 
aktīva, un tad jau arī bija visādi 
sarīkojumi. Mēs arī piedalījāmies 
visos Klīvlandes Dziesmusvēt-
kos. Kādu laiku es dejoju arī ba -
letu, tad studēju psīcholoģiju. 
Dabūju savu pirmo bakalaura 
gradu. Pie mums Toronto brauca 

nadā, bet 93. gada Saules Jostas 
turnejā piedalījos jau kā Daiņa 
deju partnere. 93. gada oktobrī 
mēs apprecējāmies, un tad kopīgi 
devāmies uz Austrāliju, jo Dai -
nim bija jāpabeidz studijas. Sid-
nejā nodzīvojām trīs ar pusi ga  du, 
tad Kanberā sešus ar pusi. Dainis 
dabūja doktora gradu un mēs 
aizbraucām un Vankuveru, jo 
Dainis tur dabūja labu darbu. Tur 
mēs nodzīvojām trīs gadus un 
trīs mēnešus. 

Kaiva Solvita mums piedzima 
Austrālijā 2001. gadā. Meta Milda 
piedzima Vankuverā 2003. gadā. 
Tur mēs izdomājām, ka brauk-
sim pamēģināt dzīvot Latvijā. 
Mums viss sanāca ideāli, jo 
mamma jau bija nopirkusi māju, 
kuŗā apmesties. Dainis jau otrā 
nedēļā šeit dabūja darbu savā 
specialitātē bioloģijā. Tā mēs arī 
palikām Latvijā uz pastāvīgu dzīvi, 
un 2007. gadā piedzima Zīle Māra. 
Vairākus gadus es audzināju mei-
tas,  tagad strādāju Starptautiskajā 
skolā par skolotāju, kur mācu 5 
un 6. gadīgos bērnus. Mācu vi -
ņiem angļu valodu, kas man ļoti 
patīk. Šogad mums ir skolnieki 
no 36 valstīm. 

Latvija mums ļoti patīk, jo 
mums ir jau savs draugu pulks, 
mums ir draugi, kas te atbraukuši 
no Austrālijas, no Kanadas un ta -
gad jau ir arī draugi šeit dzimušie 
latvieši, mēs esam sākuši apmek-
lēt dažādus kultūras sarīkojumus. 
Mums te tuvumā ir citas Eiropas 
valstis. Mums te ir māsīca aktrise, 
tā ir Baiba Broka. Man laba 
draudzene ir Marianna Auli cie ma, 
pie viņiem mēs svinam Jāņus. Tur 
sanāk tāds pamatīgs draugu pulks, 
un mēs varam nosvinēt tādus 
īstus Jāņus. Man jau vēl draugi ir 
arī Toronto, bet tur latviešu sa -
biedrība ir ļoti sarāvusies. Meitām 
arī šeit it labi, jo viņas jau citu 
dzīvi nav pazinušas. Ir piera du šas.”

Tālāk stāsta Dainis:
„Mani vecāki ir tēvs Juris un 

māte Vita, abi izbraukšanas laikā 
no Latvijas bija tikai divus gadus 
veci, un no Latvijas neatceras 
vairs neko. Tēva ģimene nāca no 
Valmieras, bet mātes ģimene bija 
krāslavieši. Viņi, kā daudzi lat-
vieši, vairākus gadus pēc kaŗa no -

dzīvoja Vācijā, tad aizbrauca uz 
Austrāliju, dzīvoja Kanberā. Abi 
iepazinās latviešu sabiedrībā. Viņi 
uzauga Kanberā, tad studēja Pertā 
un nonāca Sidnejā. Pats esmu dzi-
 mis Sidnejā. Tāpat kā visi latviešu 
bērni, gāju latviešu skolā, dejoju 
tautasdejas, spēlēju teātri, spēlē-
jām vairākas Ulda Siliņa lugas. 
Augām stipri latviskā garā. Izstu-
dēju Kanberā. Kādu laiku biju 
Kanadā Vankuverā, tur dabūju 
doktora gradu Britu Kolumbijas 
universitātē bioloģijā, ģenētikas 
speciālitātē. Vecāki vēl dzīvo Sid-
nejā, jo tur ir mana māsa ar diviem 
bērniem, bet šovasar viņi pošas 
uz Latviju, un te cer nodzīvot 
gadu. Pēc tam jau redzēs, kā būs 
ar dzīvošanu, varbūt, ka paliks 
arī pēc tam. 

Es tagad strādāju Mežzinātnes 
institūtā Salaspilī. „Tad viņš man 
pastāsta, ka par Latvijas mežiem 
nav ko uztraukties, tie nav nekādā 
iznīcība stadijā. Latvijā tie ilgu 
laiku bijuši nekopti, laikus nezā-
ģēti, tagad tos pamazām saved 
kārtībā. „Mežu apjoms tagad ir 
pieaudzis, ja agrāk tas bija ap 20 
procentiem, tagad tas ir ap 50. 
Tātad ar mežiem viss ir kārtībā. 
Tagad mans darbs ir saistīts ar 
ģenētiku, ir visādi pētījumi ar 
priedi. Tāpat strādāju ar lauk-
saim niecības augiem, mēģinām 
izveidot labākās, izturīgākās un 
auglīgākās šķirnes.”

Tad man ienāk prātā, ka Daini 
esmu redzējusi vienā no nesena-
jiem televīzijas raidījumiem „Es 
savai zemītei”, kur Dainim pie -
šķīra vienu no balvām – Zelta 
čiekuru. Viņš man pastāsta, ka to 
dabūjis par ieguldījumu mežzi-
nātnē un pētījumiem par priedes 
izturību pret slimībām un aprūpi. 
„Mēs nodarbojamies arī ar vilku 
un lūšu populāciju, tā tiek turēta 
stabila, lai nerodas par daudz.” 

Dace vēl pastāsta, ka divas ve -
cākās meitas trenējas karatē 
mākslā, vecākai jau pirmā melnā 
josta esot nopelnīta. 

Dainis audzē Latvijas mežus, 
Dace audzina Latvijas nākotni,  un 
es esmu priecīga, ka man bijusi 
izdevība iepazīties ar diviem in -
teresantiem trimdas bērnu bēr-
niem, kas palīdz veidot Latviju.

Dainis par savu lēmumu pārcelties uz Latviju:
„Lēmums braukt uz Latviju nebija zinātnes, bet personi-

sku iemeslu dēļ. Gribējās izmēģināt to, kā ir dzīvot Latvijā. 
Šeit esmu vienpadsmit gadus.

Jā, protams, citur varbūt būtu labāk, bet nav jau tā, ka visur 
būtu tik spīdoši ar financējumu. Iespējams, Latvijā ir mazāks 
financējums (zinātnei – Red.), bet, no otras puses, varbūt 
lielākas iespējas. Varēju pats izveidot savu komandu, izdomāt 
pētniecības virzienus, nebija jāiekļaujas kādās esošās struk -
tūrās. Ātrāk varēju attīstīt pats savus pētnieciskos virzienus.”

No žurnāla Sestdiena 21. – 27. aprīlis, 2017

dzīvi. Viņi nonāca Toronto, kur 
jau bija sapulcējušies ļoti daudz 
latviešu un nodibinājuši savu 
sabiedrisko dzīvi. Tur mani ve -
cāki arī satikās. Es esmu dzimusi 
Toronto 1970. gadā un esmu tre -
šais bērns. Man ir māsa Ilze un 

arī ļoti daudz viesu, un gadījās, 
ka atbrauca arī Saules josta no 
Austrālijas. Mans tēvs Zigis ļoti 
labi sadarbojās ar Juri Ruņģi, jo 
abiem tautasdejas bija tas svarī-
gākais. Mana un Daiņa tikšanās 
pirmo reizi bija tāda, ka mēs abi 

brālis Andris. Mēs augām kā lat-
vieši, ne kanadieši. Es gāju To -
ron to „Valodiņā” – piektdienas sko-
 liņā. Mana vecmāmiņa bija strā-
dājusi gadiem ilgi Toronto sest-
dienas skoliņā. Mēs bijām ie  sais-
tījušies latviešu sabiedrības noti-
kumos, ieskaitot tautasdejas, ar 

spēlējām šachu, jo abi vēl bijām 
ļoti jauni – ap 11 un 13 gadiem. 
Vēlāk ap 1990. gadu mēs sati kā-
mies atkal, un tad gan uzņēmām 
tu  vākus sakarus. Tad 1992. gadā es 
aizbraucu uz Austrāliju uz gadu 
un mācījos Austrālijas univer si-
tātē, un tad atkal atgriezos Ka -

1. Pašreizējā nekustamo īpa-
šumu kadastrālās vērtības aprē ķi-
nāšana, kuŗas pamatā ir īpašumu 
poten ciālās tirgus bazes vērtības 
noteik šana veselām īpašumu gru-
pām Valsts zemes dienesta pat-
vaļīgi noteiktā zonējumā ir prin-
cipiāli nepareiza, jo neprecizē 
katra zo  nā ietilpstošā kadastrālā 
objekta stāvokli un tā potenciālo 
tirgus vērtību. 

2. Šāda grupveida kadastrālās 
vēr tības aprēķināšana bija loģiski 
sa  protama pirmajos gados pēc ne -
at  karības atjaunošanas, taču tai 
nav pamatojuma 25 gadus vēlāk.

3. Kadastrālās vērtības noteik-
šana ir jāizdara katram konkrētam 
ob  jektam, vadoties no tā nor ma-
tīvā ienesīguma, infrastruktūras 
un at  rašanās vietas (attāluma līdz 
iespē jamiem produkcijas reāli zā-
cijas tirgiem), bet līdzīgu objektu 

spe  kulatīvās „tirgus” vērtības no -
teik šana, vadoties no dažiem at -
seviš ķiem īpašumu atsavināšanas 
darī jumiem kādā laika posmā, 
pielie tojama tikai kā viens, nebūt 
ne galvenais kritērijs. 

4. Nosakot ēku un būvju kadas-
trālo vērtību, būtu šie objekti jāin-
ventarizē, ņemot vērā to technisko 
stāvokli, ikgadējo nolietojuma pie-
 augumu. Tas būtu katras paš val -
d ības vienreizējs pienākums. 

5. Nosakot zemes īpašumu ka -
das trālo vērtību, būtu jāpieturas 
ag  rāk esošajiem kadastrālā novēr-
tējuma principiem. Tā, piemēram, 
„zvied ru kadastrs” Vidzemē par pa -
matu ņēma zemes kvalitāti (šķiru) 
un no tā noteica t.s. ”arkla” (no -
dokļu un nodevu bazes) lielumu 
katram konkrētam objektam. Na  po-
leona kadastrs (1807. g. li  kums) 
saturēja ziņas par katru atsevišķo 

zemes gabalu jeb parceli. Šis ko -
dekss Francijā ir spēkā vēl līdz šim.

6. Latvijā 1931. gadā tika pie -
ņemts Kadastra likums, kas pare-
dzēja visas personu īpašumā esošās 
ze  mes ģeodēzisko uzmērīšanu un 
plānu mērogā 1:5000 sastādīšanu. 
Baus kas apriņķī, (par citiem ap  riņ-
ķiem man nav ziņu) zemes ka  das-
trālo vērtēšanu 1934. gadā uzsāka 
pēc tam, kad tur pabeidza ka -
dastrālo uzmērīšanu un izgatavoja 
pirmos uzmērījumu plānus. (kat-
ram ob  jektam individuāli!). Vēr-
tēšanā iz  mantoja Vidzemes kadas-
tra prin cipus: zemes taksatoram uz 
lauka, pamatojoties uz zemes da -
bis ka jām īpašībām, zeme bija jā -
kla si ficē attiecīgajā labuma šķirā. 
Zemes novērtējumu noteica, bal-
stoties uz aprēķināto nor matīvo 
ienā kumu un ņemot vērā kon-
krētos dabas un ekonomiskos 

apstākļus, kā arī saimniecības kom   -
paktumu un atrašanās vietu. Vēr-
tējumu no  teica 100 punktu sis-
tēmā. Viena punkta kadastrālā 
vērtība bija 7 lati. Tātad tolaik 
zemes kadastrālo vērtību noteica 
galvenokārt pēc tās ienesīguma 
katram individuāli vērtējamam 
objektam, nevis kā saskaņā ar 
pastāvošo Kadastra li  kumu, mas-
veidā, pēc spekulatīvu tirdznie-
cības darījumu cenām ve  selām 
īpašumu grupām patvaļīgi no -
teiktā ienesīguma zonā, reāli īpa-
šumus neapsekojot un pat neredzot.

7. Kadastrālos datus tolaik bija 
paredzēts atjaunot, ja īpa šumu 
sadalīja vai apvienoja, ja uzcēla vai 
nojauca atsevišķi no zemes vēr tē-
jamas ēkas vai būves, ja bija radīti 
jauni vai likvidēti esošie ienā ku-
mus nesošie objekti, vai ja 5 gadu 
laikā pēc kadastrālo datu stāšanās 

spēkā īpašuma ie  ne sīgums bija 
mainījies vairāk par 20%. Šis prin-
cips būtu piemērojams arī paš laik, 
arī īpašuma brīvprātīgas vai pie -
spiedu atsavināšanas ga  dīju mos.

8. Nesaprotu, kāpēc jau plānojot 
tiek paredzēts nekustamā īpa šu ma 
nodokļa ikgadējs pieaugums (ar 
procentuāliem ierobežojumiem vai 
bez tiem). Nekustamā īpašuma 
nodokļa lielumam katram aplie-
kamajam objektam ir jābūt ie -
priekš prognozējamam un vairu mā 
gadījumu pastāvīgam, lai objekta 
īpašnieks varētu savlaicīgi nodro-
šināt līdzekļus tā samaksai. Iz  ska-
tās, ka budžeta plānošanas pro-
cesā nekustamā īpašuma nodokļa 
palielinājums eventuāli tiek pare-
 dzēts kā “aizbāznis” budžeta cau-
rumu aizlāpīšanai.

EGĪLS VITAUTS
UPELNIEKS
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Katru gadu aprīlī Valsts prezidenta Ordeņu kapituls nodod 
atklātībā to personu sarakstu, kuŗiem piešķirts augstākais valsts 
apbalvojums. Ordeņu kapituls iesniedzējiem neizpauž, kāpēc kon -
krētajam cilvēkam apbalvojums atteikts. 

Latvijas Avīzes žurnāliste Māra Libeka mēģi-
nāja nedaudz ieskatīties augstās valsts iestā-

des aizkulisēs, kaut ko uzzināt un secināt. 
Mūsu laikraksta lasītājiem sniedzam dažus 
izvilkumus no viņas raksta.

Ordeņu kapituls ir tiesīgs pieprasīt un 
saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm,  

kā arī no citām juridiskajām personām bez-
maksas informāciju par apbalvošanai ieteik ta-

jām personām. Neoficiāli zināms, ka šo iestāžu 
vidū ir drošības iestādes, kuŗām ir būtiska nozīme pieteikto per-
sonu vērtēšanā. Bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
mēdza atgādināt, ka nevis ordenis daiļo cilvēku, bet cilvēks – orde-
ni. (..)

Polītisks smārds savulaik bija jūtams pret apbalvojumam iz -
virzīto Martu Cakari – baltiešu leģionāru žēlsirdīgo māsu Zvied-
rijā, leģendāru personību, kuŗu savos darbos ne reizi vien piemi-
nējusi Zenta Mauriņa, bet kuŗai atteica piešķirt valsts augstāko 
apbalvojumu.

Kaut gan kapitula nolikumā norādīts, ka lēmums ir pieņemts,   ja 
vairākums no klātesošajiem balsstiesīgajiem balsojuši “par”, tomēr 
neoficiāli zināms, ka Ordeņu kapituls, pieņemot lēmumu, ievēro 
consensus jeb vienprātības principu – ja kaut viens no ka  pitula 
locekļiem ir pret ordeņa piešķiršanu, pamatojot savu viedokli ar 
vērā ņemamiem argumentiem, persona apbalvojumu nesaņem.        

 

Nedaudz paverot 
Ordeņu kapitula 

aizkulises...
Jūtams polītiskais smārds

Radio koris sāk simtgades 
projektu Latvijas gredzens

Ar Latgalei veltītu koncertizrā -
di Rēzeknes koncertzālē Gors Lat-
vi jas Radio koris 22. aprīlī sāka 
sa vu lielāko Latvijas simtgades 
projek tu – koncertciklu Latvijas 
gre dzens. Latvijas Radio koris, 
Latgales tautas mūzikanti un prie s-
teri apvienojušies koncertizrādē, 
ko mijiedarbībā radījuši diriģents 
Sigvards Kļava, režisore Inese Mi -
čule un video māksliniece Katrīna 
Neiburga. 

Novada cilvēku tuvplāni, vi - 
ņ iem svarīgās vērtības un Augstā-
kais. Skaņas un bildes, kuŗās sa -
plūst latgaliešiem piemītošais 
spēks, kas ne vien vēsturiski, bet 
arī šodien ir tur dzīvojošo cilvēku 
rakstura saknēs. Priesteru dalība 
tajā ir ne tikai kā Latgales garīgās 
dzīves raksturojums, bet arī aplie-
cinājums, ka viņi savieno pasaules 
un veido ārkārtīgi būtisko reliģis-
ko un sociālo klimatu vietējo 
cilvēku ikdienas dzīvē.

***
“Latvji, brauciet kosmosā!” 

Tā, pārfrāzējot Krišjāņa Valde-
māra aicinājumu, raķeti LVL-2 jeb 
Zentu divu kilometru augstumā 
centās palaist  projekta “Pirmie Lat -
vijas 100 km kosmosā” komanda 
ar idejas autoru Paulu Irbinu 
priekšgalā. Līdz mērķim nedaudz 
pietrūka – raķete uzlidoja 1440 m 
augstumā, sasniedzot 270 m/se - 
k undē lielu ātrumu. Tomēr izmē-
ģinājumu noteikti var uzskatīt   par 
izdevušos, jo visi mechanismi 
pārbaudīti un strādājuši godam. 

Pauls Irbins ar raķeti Zenta rokās 
// Foto: Latvijas Avīze

Projekta galvenais mērķis ir 
Latvijā uzkonstruētu raķeti nā  ka-
mā gada rudenī par godu Latvijas 
simtgadei palaist 100 kilometru 
augstumā. Šobrīd notiek aktīvi iz -
mēģinājumu darbi, Zentai esot 
otrajam izmēģinājuma trusītim. 
Pirmais notika pagājušā gada ok -
tobrī, kad krietni lielāka raķete par 
Zentu uzlidoja tikai 200 metru 
augstumā.

***
“Talka un zaļais elements apvieno 

latviešus ‒ gan aizbraukušos, 
gan šeit dzīvojušos”

Šogad Lielās talkas laikā tika 
sakopts rekordliels skaits talkoša-
nas vietu – gandrīz 2000 vietas 
Lat vijā un arī Eiropā, kur mīt lat-
viešu diaspora. Laika apstākļi tal-

kotājus nav biedējuši un aktīvitā -
te bijusi pat lielāka nekā pērn.

Šogad daudzās talkas vietās liels 
uzsvars likts ne vien uz vides sa -
kopšanu un atkritumu savākšanu, 
bet arī labiekārtošanu – stādīti ko -
ki un krūmi, labiekārtoti pagalmi, 
iekārtoti sporta laukumi bērniem. 
Teju 40% no šogad oficiāli reģis-
trētajām talkošanas vietām bija 
labiekārtošanas talkas.

Lielajā talkā varētu būt pieda lī-
jušies vismaz 200 000 cilvēku gan 
Latvijā, gan citviet Eiropā, liecina 
akcijas rīkotāju aplēses. Varētu būt 
pārspēts 2011. gadā sasniegtais un 
pērn atkārtotais Lielās talkas da -
lībnieku aktīvitātes rekords, kas 
bija aptuveni 190 000 talcinieku. 
Kā aģentūru LETA informēja Lie-
lās talkas pārstāve Madara Laicā-
ne, ņemot vērā, ka daudzi ļaudis 
pavasara darbus veica arī ārpus 
oficiāli pieteiktajām talkošanas 
vietām, kopējais sestdien vides 
sakopšanā iesaistīto cilvēku skaits 
varētu pārsniegt pat 300 000.

Lielās talkas vadītājai Vitai Jaun-
zemei esot sajūta, ka laika gaitā 
akcijas ideja no cilvēku prātiem ir 
pārgājusi zemapziņā un sirdī. “Šī 
vēlme sakopt Latviju un padarīt to 
par zaļāko valsti ir tautā iekodē-
jusies, pateicoties intensīvam dar-
bam desmit gadu gaŗumā. Šobrīd 
cilvēki vairs nav jāmudina doties 
vides sakopšanas aktīvitātēs, visi 
iet talkā paši, kas liecina par to, ka 
cilvēki patiešām grib, lai Latvija ir 
zaļa,” izteicās Jaunzeme. Viņas-
prāt, Lielā talka spēj veicināt lab-
sir dību, līdzjūtību, mīlestību, pa  t-
riotismu un arī lepnumu, kas tiek 
izjusts pēc padarītā darba. “Talka 
un zaļais elements apvieno lat-
viešus ‒ gan aizbraukušos, gan  šeit 
dzīvojušos. Šī zaļā ideja ir tik 
vienojoša, ka varētu radīt jaunu 
patriotisma vilni, kuŗā visi iedeg-
tos par vienotu mērķi, kas mums 
kā valstij beidzot ir nepieciešams,” 
sacīja Lielās talkas vadītāja.

Šogad Lielā talka norisinājās arī 
daudzviet Eiropā – lai palīdzētu 
Latvijas “zaļajam vēstījumam” iz -
skanēt tālu aiz tās robežām un at -
balsoties arī katra ārpus Latvijas 
mītoša latvieša domās un darbos, 
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) 
aicinājumam piedalīties Latvijas 
Lielajā talkā šogad atsaukušās lat-
viešu kopienas visā Eiropā – no 
Reikjavīkas līdz pat Gērnsijai. 
Šajās talkās diasporas latvieši ap -
rūpēja Latvijai un latviešiem sva-

rīgas vietas visā Eiropā un aicināja 
arī citus savu mītnes zemju ie -
dzīvotājus ķerties pie grābekļiem, 
lai visi kopīgi veidotu tādu Eiro -
pu, kuŗas saimē Latvija var lepni 
iesoļot savā otrajā simtgadē. Līd - 
s as latviešiem palīdzēja arī grupa 
Dzelzs Vilks, kas devusies koncert-
tūrē pa Lielbritaniju.

***
Lielā talka 

Latviešu centrā Bērzainē
22. aprīlī Dienvidvācijas pilsētā 

Freiburgā, Latviešu centrā Bērzai-
nē, notika Lielā talka, vienkopus 
pulcējot 50 – 60 talkotājus.

Latviešu centrs Bērzaine ir viens 
no pēdējiem publiski pieejama - 
 j iem latviešu īpašumiem Eiropā. 
Daugavas Vanagu īpašums Bērzai-
ne ir īsta mazā Latvija, kur ie -
griezties ikvienam ceļiniekam. Se -
nā māja Cēringenas pilsdrupu pa  -
kājē sākotnēji bijusi iekārtota kā 
latviešu kaŗa invalidu mītne. Lat-
vieši to par ziedojumiem 20. gad-
simta 50. gados iegādājās saviem 
tautas brāļiem, kuŗi veselības dēļ 
nevarēja izceļot uz citām pasaules 
valstīm. Šobrīd atbilstoši tautiešu 
vajadzībām Bērzaine ir pakāpe-
niski izveidojusies par mūsdienī-
gu viesu namu, kas vēl joprojām 
turpina augt un attīstīties. Sestdien 
talkoja organizācijas Daugavas 
Vanagi biedri, tās apkārtnē dzī vo-
jošie latvieši, vācu draugi un re  s-
taurācijas darbinieki, kas šobrīd 
remontē viesu namu. Talkas dienā 
turpinājās lielākie remontdarbi 
Bērzaines vēsturē, kas tur jau no -
tiek kopš šī gada februāŗa. Amata 
profesionāļi un sabraukušie palīgi 
remontēja istabas, dušas, jumtu, 
kā arī stādīja košumkrūmus un 
ziedus.

***
Valsts sekretārs Andrejs 

Pildegovičs Tallinā 
Valsts sekretārs Andrejs Pildego-

vičs bija devies konsultācijās uz 
Tallinu, lai pārrunātu aktuālos 
ārpolītikas un drošības jautāju-
mus, kā arī Igaunijas prezidentū-
ras ES Padomē plānus.

Andrejs Pildegovičs

Pildegovičs sarunā ar Igaunijas 
Ārlietu ministrijas ģenerālsek re-
tāru Raineru Saksu apsprieda Lat-
 vijas un Igaunijas divpusējo attie-
cību jautājumus, kā arī kaimiņ-
valsts prezidentūru Eiropas Savie-
nības Padomē no šī gada 1. jūlija. 

Abas amatpersonas konsultējās 
par ES nākotni un Apvienotās Ka -
ralistes izstāšanās no ES procesu 
jeb tā dēvēto Brexit. Tika pārrunāts 
arī Austrumu partnerības jautā-
jums – nākamā Austrumu part-
nerības valstu un valdību vadītāju 
galotņu apspriede (samits) pare-
dzēta Igaunijas prezidentūras ES 
Padomē laikā novembrī Briselē. 
Pildegovičs Tallinā tikās arī ar 
Igaunijas Aizsardzības ministrijas 
pastāvīgo sekretāru Jonatanu Vse-
viovu. Sarunu temati bija tran s-
atlantiskās attiecības un aktuālitā-
tes drošības polītikas jomā.

***
No Drošības policijas pārskata 
par Krievijas specdienestiem
Drošības policija (DP) publis-

kajā pārskatā par 2016. gadu norā-
dījusi, ka pērn Krievijas specdie-
nestu informācijas iegūšanas me -
todika lielā mērā aizvien balstās 
personu iesaistīšanā slepenajā sa -
darbībā, kā arī informācijas avotu 
tīkla veidošanā. Latvijas ģeogra-
fiskais tuvums Krievijai ļauj tās 
specdienestiem organizēt savu 
dar bu “no territorijas”, proti, izl ū-
košanas rakstura informāciju ie -
gūt no Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi 
oficiālās vai privātās vizītēs ap -
meklē Krieviju, vai arī kuŗu radi-
nieki, draugi vai kollēgas uzturas 
Krievijā vai ir saistīti ar to.

Krievijas specdienestu pastip-
rinātā redzeslokā arī pagājušajā 
gadā bija uz Krieviju rēgulāri iz -
ceļojošie Latvijas iedzīvotāji, it se -
višķi pierobežā dzīvojošie, kā arī 
uzņēmēji, kuŗu uzņēmējdarbība ir 
saistīta ar Krieviju, un perso -nas, 
kuŗas ir pārkāpušas akcīzes preču 

izvešanas kārtību, un Lat vijas 
valsts un pašvaldību institū ciju 
amatpersonas un darbinieki. Arī 
aizvadītajā gadā nozīmīgāko 
apdraudējumu un izaicinājumus 
pretizlūkošanas jomā Latvijā ra -
dījuši tādi Krievijas specdienesti 
kā Federālais drošības dienests 
(FSB), Ārējās izlūkošanas dienests 
(SVR) un Bruņoto spēku Ģenerāl-
stāba Galvenā pārvalde (GU). 
Tradicionāli par izlūkošanu ār -
valstīs atbildīgi SVR un GU, taču 
DP vērtējumā būtiskākos pretiz-
lūkošanas riskus Latvijai radījis 
tieši FSB tā pieaugošās aktīvitātes 
pret Krievijas pierobežas valstīm 
un tam pieejamo resursu dēļ. 
Latvijas drošības iestādes infor-
mācija liecina, ka FSB ir spējīgs 
organizēt arī pārējiem Krievijas 
specdienestiem piekritīgas in  for-
mācijas ieguvi Latvijas territorijā. 
Latvijas virzienā pamatā darbo-
jušās FSB reģionālās pārvaldes 
Pleskavā un Kaļiņingradā. DP ie -
gūtā informācija norāda arī uz 
būtisku Sanktpēterburgas un Ļe -
ņingradas apgabala pārvaldes 
iesaistīšanos darbā pret Latviju. 
DP pārskatā analizējusi arī Krie - 
vi jas Robežsardzes dienesta dar bī-
bu izlūkošanas jomā, secinot, ka 
Krie vijas robežsardze, kas ir FSB 
pārraudzībā, būtiski paplašinājusi 
specdienesta darbības kapacitāti. 
DP pērnā gada darbības pārskatā 
arī norāda, ka līdztekus Krievijas 
specdienestiem Latvijā darboju - 
š ies arī citu valstu specdienesti, 
taču to aktīvitāte un radītais ap -
draudējums Latvijas valsts nacio-
nālajai drošībai bijis relatīvi zems.
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bergs veidoja granīta skulptūru 
“69+1= 70”, kas ir veltījums viņa 
dzīves septiņdesmit gadiem. Laura 
Feld berga sadarbībā ar Mineso -
tas uni versitātes mākslas studen-
tiem ga  tavoja performanci “Cilvē-
ki – kalni” – dabas un cilvēku ie -
dvesmotu kompoziciju Frankoni -
jas parka ainavā.

Ojāra Feldberga skulptūra 
“69+1=70” tēlaini atveido viņa 
mūža gājumu. Šogad oktobrī tēl-
nieks svinēs septiņdesmit gadu 
jubileju. Skulptūrai Frankonijas 
parkā izmantots deviņas tonnas 
smags laukakmens, kas tika atrasts 
Rokvilas pilsētiņas akmeņlauz-
tuvēs Minesotas pavalstī. Akme - 
n im apkārt sakarināti sešdesmit 
deviņi nelieli akmentiņi kā seš-
desmit deviņi mūža gadi. Septiņ-
desmitais akmens skulptūrai tika 
atvests no Latvijas, un tā svinīga 
piekāršana notiks šī gada 10. ok -
tobrī, Ojāra Feldberga dzimšanas 
dienā. Mākslinieces Lauras Feld-
bergas performance “Cilvēki – 
kal  ni” ir veidojusies un attīstīju - 
s ies ilgākā laikā, ceļojot, vērojot 
ainavas un cilvēku mijiedarbību 
un saistību. Pirmie impulsi kalnu 
tēmai radās 2010. gadā mākslas 
rezidencē Islandē, un turpmākajos 
gados māksliniece kalnu perfor-
mances radījusi gan Pedvālē, gan 
citās zemēs.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

vietnieks, Nozares polītikas depar-
tamenta direktors Dimitrijs Trofi-
movs. Grieķijā esošie bēgļi ie  ra-
dušies no Tuvajiem Austrum iem 
un citiem reģioniem.

Nākamo divu, trīs mēnešu laikā 
vēl paredzēts veikt pēdējo bēgļu 
grupu no Grieķijas atlasi. No šīs 
valsts uzņemtie cilvēki lielākoties 
atbilst Latvijas sākotnēji izveido-
tajam profilam – tās ir ģimenes, 
kas spēj sazināties angļu vai arabu 
valodā.

***
Ko dos mums Rail Baltica?

Rail Baltica dzelzceļa līnijas ap -
stiprinātā trase šķērsos Latvijas 
territoriju 263 kilometru gaŗumā 
un stiepsies cauri Latvijai, skarot 
Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inču-
kalna, Ropažu, Garkalnes, Stopi-
ņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, 
Iecavas, Olaines, Mārupes, Baus-
kas novadu un Rīgas pilsētas paš-
valdības territoriju.

Eiropas platuma sliežu dzelz -
ceļa līnijas Rail Baltica izbūves 
pro jekta kopējās plānotās izmak-
sas visās trijās Baltijas valstīs ir    
5,8 miljardi eiro. Tas aplēsts Rail 
Baltica projekta izmaksu un ie -
guvumu analizē, kas tika publicēta 
24. aprīlī. Igaunijā projekta iz -
maks as sasniegs 1,346 miljardus 
eiro, tostarp nacionālā līdzfinan-
cējuma daļa būs 268 miljoni eiro, 
Latvijā – 1,968 miljardus eiro, no 
kuŗiem nacionālā līdzfinancēju-
ma daļa būs 393 miljoni eiro, bet 
Lietuvā – 2,473 miljardi eiro, to - 
s tarp nacionālā līdzfinancējuma 
daļa būs 493 miljoni eiro.

Ernst & Young Baltic veiktajā 
pē  tījumā, izmaksu un ieguvu -   
mu analizē apstiprināts, ka Rail 
Baltica projekts ir financiāli un 
ekonomiski pamatots. Ieguvumi 
sabiedrībai no projekta būtiski 
pārsniedz projektam nepiecie ša-
mos investīciju un ekspluatācijas 
izdevumus, norāda projekta īste-
notāji. Projekta izmērāmie sociāli 
ekonomiskie ieguvumi paredza mi 
16,2 miljardu eiro apmērā, tā -
dējādi daudzkārt pārsniedzot val-
stu financiālo ieguldījumu apmē-
ru. Ieguvums no katra projektā 
investētā eiro būšot gandrīz seši 
eiro. Aplēsts arī, ka Rail Baltica 
projekts radīs vai saglabās 13 000 
darbavietu būvniecības jomā un 
vairāk nekā 2400 darbavietu ar to 
saistītajās nozarēs.

***
Egils Siliņš dziedās 

Vāgnera operu lomas četrās 
Eiropas pilsētās

Latviešu basbaritons Egils Siliņš 
aprīļa beigās un maijā dziedās 
Vāgnera operlomas četrās Eiropas 
pilsētās.

26. aprīlī dziedātājs uzstājās 
Londonas Karaliskajā Svētku zālē 
(London Royal Festival Hall). Kon-
certā, kuŗā mūzicēja Londonas 
filharmoniskais orķestris Mareka 
Janovska vadībā, līdzās Antona 
Bruknera 7. simfonijai skanēja 
Richarda Vāgnera mūzika – arī vai-

//Foto: LETA

Dzīvojot Latvijā vairāk nekā     
22 gadus, Stīls ir centies sabiedrī -
bā un plašsaziņu līdzekļos aktuā-
lizēt un skaidrot rasisma un etnis-
ko minoritāšu diskriminācijas 
jautājumus. Viņš ir 2004. gadā ta -
pušās biedrības AfroLat dibinā-
tājs.

***
Lidostā sagaidīts 60 000 000. 

pasažieris
Starptautiskajā lidostā Rīga       

19. aprīlī  svinīgi sagaidīja lidostas 
60 miljono pasažieri kopš valsts 
neatkarības atjaunošanas. Tas iz -
rādījās viesis no Zviedrijas. Viņš ir 
zinātnieks no Upsalas, kuŗš  at -
braucis uz Latviju, lai piedalītos 
konferencē.

Pasažiera sveikšanā (attēlā) 
piedalījās satiksmes ministrs Ul -
dis Augulis, lidostas Rīga valdes 
priekšsēde Ilona Līce, Latvijas na -
cionālās aviokompānijas airBaltic 
izpilddirektors Martins Gauss, kā 
arī lidostas sadarbības partneŗi. 
Par godu nozīmīgajam pasažie - 
r im dejoja mazie dejotāji no Daiļ - 
r ades. Starptautiskā lidosta Rīga ir 
lielākais aviosatiksmes mezgls 
Baltijas valstīs. No lidostas  ziemas 
sezonā iespējams doties uz vairāk 
nekā 60, bet vasaras sezonā uz 
vairāk nekā 80 galamērķiem, ko 
nodrošina 20 aviosabiedrības. 
2016. gadā lidosta Rīga apkalpoja 
vairāk nekā 5,6 miljonus pasa - žie-
ŗu – gandrīz 45% no kopējā Bal-
tijas valstu pasažieŗu skaita. “air-
Baltic turpmāk kāpinās pasa žieŗu 
pieauguma tempu Rīgas lidostās 
– šovasar mēs atveram 12 jaunus 
lidojumu maršrutus un piedāvāsim 
15% vairāk aviobiļešu. Mūsu kli-
entiem Eiropā, Skandi navijā, NVS 
un Tuvajos Austru mos tas nozīmē 
vairāk lētu lidojumu biļešu 
ceļojumiem uz jau n iem, 
pievilcīgiem galamērķiem,” sacīja 
Martins Gauss.

***
Latvija gandrīz izpildījusi 

kvotu patvēruma meklētāju 
uzņemšanā

Eiropas Savienības (ES) pārvie-
to šanas programmā kopumā Lat-
vija līdz marta beigām bija uz -
ņēmusi 280 personas. Līdz ar to 
valsts ir uzņēmusi vairāk nekā pu -
si no solītā patvēruma meklētāju 
skaita. Bēgļu uzņemšanas jomā no 
trim valstīm Latvija ir gandrīz 
izpildījusi “Grieķijas kvotu” jeb uz    -
ņēmusi gandrīz visus mūsu  val -
stij paredzētos 295 no patvē ru ma 
meklētājiem, kas nonākuši Grie-
ķijā, Saeimas Baltijas lietu apakš-
komisijas sēdē sacīja Iekš lietu 
ministrijas (IeM) valsts sek retāres 

Diskusija 
“Kas padara Latviju drošu?”

21. aprīlī Nacionālo bruņoto 
spēku Instruktoru skolā Cēsīs no -
tika pirmais iesildošais sarunu 
festivāla “Lampa” sarīkojums, 
kuŗā diskutēja par valsts aizsar-
dzību. Visiem interesentiem bija 
unikāla iespēja apmeklēt Instru k-
toru skolu un iepazīties ar tās terri-
toriju. Diskusijā piedalījās Valsts 
prezidenta nacionālās dro šības 
padomnieks Jānis Kažociņš, 
domnīcas Providus vadošā pēt-
niece Iveta Kažoka, mārketinga 
speciālists Jānis Polis, kā arī tirgus 
un sabiedriskās domas pētījumu 
centra SKDS pārstāve Ieva Strode. 
Diskutēja ne tikai par militārās 
drošības jautājumiem, bet arī par 
labas pārvaldības un sabiedrības 
līdzdalības nozīmi, kritisko do -
mā šanu un citiem valstiski no  zī-
mī giem jautājumiem. Skolā no -ti-
ka Ukrainas bruņoto spēku 12 
instruktoru kursi, kuŗu laikā vi - 
ņ iem bija iespēja iepazīties arī ar 
kaŗavīru apmācībām Kājnieku 
skolā Alūksnē, kā arī klātienē vē - 
r ot Sauszemes spēku apakšvienī -
bu personāla praktiskās mācības 
NBS Ādažu bazē.

***
Iespējams  pozitīvs lēmums 

Barišņikova uzņemšanai 
Latvijas pilsonībā

Saeima par Latvijā dzimušā 
baletdejotāja un aktieŗa Michaila 
Barišņikova uzņemšanu Latvijas 
pilsonībā varētu lemt jau nākam-
nedēļ. Polītiķi prognozē, ka Sa -
eimas lēmums šajā jautājumā būs 
pozitīvs.

//Foto: LETA

Saeima pagājušā gada nogalē 
nodeva izskatīšanai Pilsonības, 
migrācijas un sabiedrības salie dē-
tības komisijā jautājumu par Lat-
vijā dzimušā Barišņikova uz  ņem-
šanu Latvijas pilsonībā par īpa - 
š iem nopelniem Latvijas labā. Ba -
rišņikovs vēstulē ir paudis ganda-
rījumu par to, ka tiek apsvērta šāda 
iespēja, kā arī apliecinājis vēlmi 
saņemt mūsu valsts pil sonību

***
Dziedātājs Džordžs Stīls ieguvis 

Latvijas dubultpilsonību
Rīgas Techniskās universitātes 

vīru koŗa Gaudeamus dziedātājs 
Džordžs Stīls pēc sešu mēnešu  
ilga naturalizācijas procesa iegu -
vis Latvijas dubultpilsonību.

rākas operas Valkīra ainas, kuŗ ās 
kā solists aicināts Egils Siliņš. Jau 
nākamajā vakarā, 27. aprīlī, Egils 
Siliņš Vīsbādenē, Starptautiskajā 
Maija festivālā (Maifestspiele 2017), 
Votāna lomu operas “Valkīra” iz -
rādē dziedāja visā pilnībā. 30. ap -
rīlī dziedātājs iejutīsies Votāna 
lomā Vāgnera operā Reinas zelts 
Vīnes Valsts operas iestudējumā. 
18., 22., 26. un 28. maijā Vāgnera 
operlomu maratons turpināsies 
Barselonā, kur Gran Teatre del 
Liceu Egils Siliņš dziedās titullo mu 
operas “Klīstošais holandietis” 
jauniestudējumā.

***
Pedvāles mākslinieki rada 

darbus mākslas parkā Amerikā
Tēlnieks Ojārs Feldbergs kopā 

ar meitu mākslinieci Lauru Feld-
bergu martā un aprīļa sākumā 
viesojās Frankonijas Skulptūru 
parkā Minesotas pavalstī ASV. 
Uzturoties Frankonijas Skulp-
tūru parka rezidencē, Ojārs Feld-

KRIEVIJA. 20. aprīlī Krievijas Ārzemju literātūras bibliotēkā 
forumā “Nākotnes bibliotēkas izveide” Latvijas pagaidu pilnvarotā 
liet vede Krievijā Ineta Celmiņa sveica Ārzemju literātūras bibliotēku 
tās 95 gadu jubilejā un atklāja fotoizstādi “Grāmatu draugu ķēde”, kuŗā 
atspoguļots “grāmatu ceļš” no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vec ās 
ēkas uz jauno. Celmiņa pieminēja, ka šajā sarīkojumā aktīvi 
piedalījusies Ārzemju literātūras bibliotēkas tā laika direktore Jeka te-
rina Geņijeva. Tāpat pagaidu pilnvarotā lietvede izteica cerību, ka 
ilgstošā daudzveidīgā Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Krievijas 
Ārzemju literātūras bibliotēkas sadarbība turpināsies arī turpmāk,   
un nodeva Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvinājumu – Raiņa “Zelta 
zirga” tulkojumu angļu valodā un albumus par Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēku un tās projektu.

UKRAINA. Vakar Ukrainas rietumu lielākajā pilsētā Ļvovā  at -
klā ta informātīvā plāksne par godu Latvijas un Ukrainas ilggadē jam 
diplomātiskajām attiecībām. To atklāja uz nama fasādes, kuŗā jau pag. 
gs. 20. un 30. gados atradās Latvijas Republikas Goda konsulāts Ļvo vā 
– Saksaganskogo ielā 1. Sarīkojumā piedalījās Latvijas Republikas 
vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns, Ļvovas pilsētas galva Andrejs Sa -
dovijs un Latvijas Goda konsuls Volodimirs Garcula.

POLIJA. Latvijas vēstniecība Polijā sadarbībā ar Polijas Ieslo -
dzīto Armijas Krajovas kaŗavīru asociāciju un ar Polijas Nacionālas 
atceres institūta Mācību centra “ Pietura vēsture” atbalstu aicināja uz 
dokumentālās filmas “Dienasgrāmata pēc pieprasījuma” demonstrā-
ciju 20. aprīlī. “Dienasgrāmata pēc pieprasījuma” (2015. g.) ir mūs-
dienu režisora Grigorija Amnuela dokumentālā filma. Filma uzņem-
ta pēc Artūra Stradiņa (1907. – 1986.) dienasgrāmatas motīviem.

BALTKRIEVIJA. Latvijas vides aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrs Kaspars Gerhards vizītes laikā Minskā tikās ar Balt-
krievijas dabas resursu un vides aizsardzības ministru Andreju Kov-
huto, sakaru un informatizācijas ministru Sergeju Popkovu  kā arī 
sporta un tūrisma ministra pirmo vietnieku Vjačeslavu Durnovu. 
Tiekoties ar Baltkrievijas dabas resursu un vides aizsardzības minist-
ru A.  Kovhuto, Gerhards atzīmēja Latvijas puses ieinteresētību no -
slēgt divpusēju vienošanos ar Baltkrieviju kodoldrošības jomā. Ger-
hards uzsvēra, ka divpusējs līgums sniegs abu pušu atbildīgajiem 
dienestiem iespēju operatīvi apmainīties ar informāciju, kā arī pa -
redz vairākas citas priekšrocības. Tikšanās laikā puses pārrunāja 
vienoša nās noslēgšanu Daugavas (Zapadnaja Dvina) aizsardzībai, kā 
arī vairākus citus sadarbības jautājumus, tostarp, par informācijas 
apmaiņu starp abu valstu vides dienestiem par vides stāvokli.

INDIJA. Mumbajā norisinājās Dienvidāzijas lielākā tērauda 
industrijas izstāde un konference India Steel 2017. Kopš 2013. gada šī 
ir trešā nozarei veltītā izstāde, ko rīko Indijas Tērauda ministrija sa -
darbībā ar Tirdzniecības un industrijas kameru federāciju FICCI. At -
saucoties uz Indijas valdības ielūgumu, izstādi apmeklēja Latvijas 
vēstniecības Indijā pārstāvis kopā ar vairākiem Latvijas uzņēmējiem 
un “Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas” biedriem.
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maksātāju kabatām. Ušakovs 
un Ameriks varētu at  cerēties 
par likumiem un Kon kurences 
padomes pār stāv ja sacīto, ka 
Ministru kabineta (MK) notei-
kumi  “Aptieku un ap  tieku filiāļu 
izvietojuma kritēriji”  paredz 
izņēmuma gadījumus, kad 
pašvaldība var iesaistīties zāļu 
mazumtirdzniecības tirgū – tikai 
tādos gadījumos, kad ko -mer-
santi neveido territoriālo no  se-
gumu farmaceitisko pakalpoju-
mu nodrošināšanai. Kā zināms, 
Rīgā jau šobrīd ir apmēram 300 
aptieku. Skaidrs, ka galvenais ir 
solīt, lai vēlētāji pateicībā lej asa-
ras un skrien balsot par “tautas 
tēviem”. Ja nekādu aptieku ne  būs, 
arī tas abiem nāks tikai par labu, 
jo Saeimas vēlēšanās viņi varēs 
sacīt, ka tik ļoti gribēja rū  pēties 
par tautu, bet ļaunā valsts to 
neļāva, jo tautu grib nobeigt. 
Spoža izdoma, turklāt derēs vēl 
ilgi.

Par to varētu pasmieties, kār-
tējo reizi konstatēt, ka abiem 
“tautas tēviem” ir ļoti profesionāla 
PR komanda un savai jautrībai, 
bet ar nopietnu izskatu, kādā no 
priekšvēlēšanu pasākumiem pa -
jautāt, kad Rīgā apkure būs bez 
maksas. Tomēr ir kāda cita Rīgas 
domes iniciātīva, kas smieklus 
neraisa.

Rīgas dome aizliegusi vairā-
k ām valsts ģimnazijām galvaspil-
sētā atvērt jaunas klases 7. klašu 
grupā vai likusi samazināt klašu 
skaitu 8. klašu grupā, kas nozīmē, 
ka daudzi spējīgākie, talantīgākie 
un gudrākie skolēni nevarēs mā -
cīties skolās ar augstāku un kva-
litatīvāku izglītības līmeni. Kā 
zināms, Rīgā ir piecas ģimnazijas 
ar valsts ģimnazijas statusu, un 
maijā un jūnijā gaidāmi iestājek-
sāmeni uz 7. un 10. klasi. Taču 
Rīgas domes Izglītības departa-
menta rīkojums nozīmē, ka jau-

Diversija vai muļķība?
Pirms vēlēšanām partijas ne -

reti nāk klajā ar ļoti jaukiem so  lī-
jumiem, kuŗi vēlāk vai nu ne  tiek 
pildīti, vai tos vienkārši nav ie -
spējams izpildīt. Reizēm šie solī-
jumi ir smieklīgi, bet reizēm no 
sabiedrisko attiecību jeb PR vie-
dokļa tie ir izcili, jo vēlētāji tiem 
tic un grib ticēt. Manuprāt, izcils 
ir Nila Ušakova un Andŗa Ame-
rika pēdējais PR “ziepju burbu-
lis”, kas zaigos vēl ilgi un noderēs 
arī Saeimas vēlēšanās nākamajā 
rudenī. Proti, tūlīt pēc Lieldienām 
Ušakovs un Ameriks nāca klajā 
ar savu partiju kopīgo priekšvē-
lēšanu programmu, kuŗā starp 
citu solīts atvērt municipālās 
aptiekas pašvaldībai piederošās 
medicīnas iestādēs. Pamato-
jums, protams, ir cilvēkmī les-
tības un rūpju pilns: “Šajās ap -
tiekās medikamen tiem tiks no -
drošināts minimāls uzceno-
jums, kāds nav iespē jams pri-
vā tajās aptiekās, kuŗu darbī bas 
mērķis ir peļņas gūša na. Me   di-
kamentu dārdzība un attiecīgi 
nepieejamība daudz ām rīdzi-
nie ku grupām ir akūta problē-
ma.” Tādas aptiekas tikšot at   -
vēr tas Rīgas 1. slimnīcā, Rīgas 
Dzem dību namā un pašvaldī-
bas poliklīnikās. “Privātais biz-
ness un konkurences uzraugi,  
kā redzams, nav spējīgi šo prob-
lē mu atrisināt,” saka Uša kovs. 
Pro tams, par to, ka par aptiekas 
dar bu kādam tomēr nāksies 
maksāt, jo diez vai atra dīsies 
Sa  skaņas vai Gods kalpot Rīgai 
partiju biedri vai atbal stītāji – 
farmaceiti, kas darbu darīs bez 
maksas un nodok - ļ iem, un par 
to, ka aptiekām tā  pat vajadzīgi 
komūnālie pakalpojumi, kas 
maksā naudu, abi labvēļi ne  ru-
nā. Tāpat kā klusē par to, ka 
kādam par to visu tomēr vaja-
dzēs maksāt un tātad naudiņa 
tiks ņemta no Rīgas nodokļu 

najā mācību gadā Rīgas Valsts    
2. ģimnazijā, Rīgas Valsts 3. ģim-
nazijā, Āgenskalna Valsts ģimna-
zijā un Rīgas Valsts vācu ģimna-
zijā uzņemamo skolēnu kopējais 
skaits samazināsies vismaz par 
120 skolēniem. Darbu zaudēs arī 
ne viens vien skolotājs.Vienīgā 
ģimnazija, ko dome pagaidām 
nav uzdrošinājusies aiztikt, ir sla-
venā 1. Valsts ģimnazija. Pamato-
jums tam, protams, ir ļoti “pa -
reizs”: pēc trīs gadiem stāsies 
spē kā jaunie higiēnas noteikumi, 
kas noteiks vienam skolēnam va -
jadzīgo kvadrātmetru skaitu. Ve -
cā ki domā, ka tā ir vēlme paturēt 
bērnus mikorajona skolās, jo ta -
jās, kuŗām acīmredzot ir problē-
mas ar skolēnu skaitu un nepie-

tiekamo izglītības kvalitāti, sko-
lēnu skaits kaut kā ir jāizlīdzina. 
Citi saka – tā ir atriebība par pē -
tījumu, kas parāda, ka skolās ar 
krievu  mācību valodu jeb,  vien-
kārši sakot, krievu skolās izglī-
tības līmenis ir zemāks, un Rīgā 
nav nevienas krievu skolas ar 
Valsts ģimnazijas statusu.

Manuprāt, vēlmē neļaut bēr - 
n iem iegūt labāku izglītību, nozī-
me ir arī abiem minētajiem ie -
mesliem, jo ar sliktāk izglītotiem 
cilvēkiem vienmēr manipulēt ir 
vienkāršāk. Tad var solīt bezmak-
sas transportu, apkuri, ūdeni, 
elektrību, pat jachtu un savrup-
māju katram. Un savā veidā sodīt 
par talantu un prātu – tas nav 
nekas jauns cilvēces vēsturē.

Manāmu nepatiku Maskavā iz  -
raisīja Kazachstānas prezidenta 
Nursultana Nazarbajeva lēmums: 
atteikties no kirillicas – krievu al  -
fabēta, kas kazachiem tika uz -
spiests 1940. gadā, un atgriez - 
ties pie latinicas ‒ latiņu burtiem, 
kuŗi turciskas cilmes valodām ti -
ka ieviesti pagājušā gadsimta div-
desmitajos gados, kad Pa   dom ju 
Savienībā bija manāma no  sliece 
uz t.s. proletārisko in  ter nacio nā-
lismu (līdz tam tika lietots arabu 
alfabēts, kas neatbilda šo valodu 
īpatnībām).

Prezidents Nazarbajevs licis 
sagatavot pāreju no kirillicas uz 
latinicu,  sākot ar 2018. gadu,  un 
panākt, lai līdz 2025. gadam it 
visi iespieddarbi, grāmatniecība, 
prese būtu latinicā.

Atvadas no kirillicas
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Kazachstāna, var teikt, ir Cen  - 
t rālāzijas stratēģiskais centrs un 
ser de.  Tās milzu territorija stiep-
jas gandrīz no Volgas grīvas līdz 
Ķī  nas rietumu provincēm. Tā ir 
pār bagāta ar t.s. derīgiem izrak te - 
ņ iem ‒ no akmeņoglēm un ni  ķeļa 
līdz zeltam un urānam, ne    maz jau 
nerunājot par gāzi un naftu. Ar -
vien ciešāka kļūst Ka  zachstānas 
sadarbība ar Ķīnu, ogļūdeņražu 
jomā dominē ame rikāņu un britu 
firmas, un kul tūras sakaru ziņā 
lie la nozīme ir Turcijai, kur Ke -
mals Ataturks ie  viesa latinicu 
1928. ga  dā. Vārdu sakot, prezi-
denta Nazarbajeva lēmumam ir 
ne tikai reģionāla, bet, var teikt, 
globāla nozīme, ņe       mot vērā Krie-
vijas iespaidā sfēras sašaurināša-
nos arī rakstī bas aspektā. 

Pirmo soli latinizācijas virzie -
nā spēra Azerbaidžāna tūlīt pēc 
PSRS sabrukuma, tai sekoja Turk-
menistāna un ‒ kaut krietni lē  nā-
kā tempā, pakāpeniski – Uzbe -
kis tāna.

Pieminētajam Kazachstānas pre-
zidenta lēmumam tūdaļ se k o ja 
atbalss Kirgizstānā, kur na  cionāla 
inteliģence izdara spie dienu uz 
valdību, mudinot to sekot tuvu 
radniecīgo kazachu priekšzīmei.

Kazachstāna formāli ietilpst 
Eirāzijas ekonomiskajā savie-
nībā, kas tika izlolota Krievijā; 
tās robeža ar Krieviju ir gara, ne -
cik sen Solžeņicins prasīja Ka -
zachstanas ziemeļu novadus, kur 
vēl mīt samērā daudzi kriev  - 
 va lodīgie, “atdot” Krievijai. Vie  - 
d ais prezidents Nazarbajevs dara  

visu, lai šo tendenci apturētu.   
Par savu jauno galvaspilsētu viņš 
1998. gadā izraudzījās valsts vi -
dienes ziemeļu joslā, bezgalīgajā 
stepē sakņupušo Akmolinsku, 
ko Ņikita Chruščovs bija pār dē-
vējis par Ceļinogradu (no krievu 
vārda “ceļina” – neskartas zemes) 
un ieplūdinājis tur tūk stošiem 
krievisko “komūnisma cēlāju”. 
Na  zarbajevs piešķīra tai nosau-
kumu Astana (kazachiski – mētro-
pole),  un par naudu, kas iegūta no 
naftas eksporta, te tapa architek-
tonisks brīnums ‒ kon g re su pi   lis, 
ministriju augstceltnes, uni -
versitātes korpuss, parki, vēst nie-
cību kvartāls utt. Tas ir kazachu 
nacionāla lepnuma iemie so jums..

Tātad – kirillicas vietā – latini-
ca. Techniski pāreja uz latinicu 

turciskas cilmes valodām nav 
grūta: atliek apzīmēt “cieto k” ar 
burtu “q”, burtiem “s” un “c” likt 
klāt “astītes” un pārveidot burtus 
“e” un “y’ tā, lai atveidotu skaņu, 
ko vācieši apzīmē ar vārdu 
“Umlaut”.

Kremlim pietuvinātajās aprin-
dās valda sašutums par preziden-
ta Nazarbajeva lēmumu, jo atva-
das no kirillicas nozīmē atvadas 
no “krievu civīlizācijas”, no 
“krieviskā garīguma” un tuvi-
nāšanos nīstajam “globālis - 
m am’” un vēl t.s. panturkismam ‒ 
jo, piemēram, Tatarstānā jau 
dzirdamas balsis, kas prasa at -
jaunot latinicu arī tur ‒ zemē, ko 
16. gadsimtā iekaŗoja Maskavi -
jas cars Ivans Bargais ‒ Jānis 
Briesmīgais...

Tomēr domāju, ka galvenais    
ir tas, ka īstenībā tā ir diversija 
pret Latvijas valsti, lai mums 
mazāk būtu gudru, domājošu un 
talantīgu cilvēku, kas valsti var 
noturēt un attīstīt. Jau tāpat Lat-
vijā ir problēmas izglītības jomā, 
un atziņa, ka mazas valstis bez 
dabas resursiem, kas nes milzīgu 
peļņu (nafta, gāze, dārgmetāli 
u.c.), var dzīvot un attīstīties tikai 
ar labas izglītības palīdzību, nav 
nekas jauns. Gudri un talantīgi 
cil vēki ir tas pamats, kas vaja-
dzīgs Latvijai. Tādēļ Rīgas domē 
pie varas esošo rīcību nespēju 
nosaukt citādi, kā vien par di -
versiju. Ja tā nav, priecāšos, jo ar 
muļķību kaut kā var tikt galā, bet 
ar naidu un ļaunprātību gan ne.
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EDUARDS
SILKALNS

Pēdējo desmit gadu laikā no Lat -
vijas labākas dzīves meklējumos 
izceļojuši aptuveni 250 tūkstoši 
cilvēku. Daļa pēc ilgāka laika dar-
ba vai mācībām atgriežas. Kopu-
mā remigrantu skaits ir aptuve -   ni 
7 – 8% no visas Latvijas sabied rī-
bas. Novembrī tika veikts pētī-
jums, kuŗā aptaujas anketas aiz  -
pil dīja vairāk nekā 3000 cilvēku, 
kuŗi atgriezušies Latvijā, sākot no 
2005. gada. Remigrantu demogra-
fiskais portrets rāda, ka Latvijā 
vairāk atgriežas vīrieši, un teju pu -
se remigrantu ir vecumā no 35 
līdz 44 gadiem un tikai katrs sep-
tītais ir jaunāks par 25 gadiem. 
Tikmēr 35% remigrantu nav Lat-
vijas tautības, no kuŗiem gandrīz 
puse ir vīrieši, bet aptuveni vienai 
trešdaļai remigrantu ir augstākā 
izglītība, no kuŗiem lielākoties ir 
sievietes, bet 40% ir profesionālā 
vidējā izglītība.

Pētījumā atklājās arī skaudra 
aina – ceturtā daļa pārbraucēju 
ne  redz Latviju kā savu nākotnes 
mītnes zemi. Viņi nav spējuši ie -
dzīvoties Latvijā. Kāpēc?

Biežākie atgriešanās iemesli ir 
emocionāli – pietrūcis tuvinieku, 
mākušas ilgas pēc mājām. Katrs 
ceturtais atgriezies ģimenes vai 

Kas traucē remigrantiem iedzīvoties Latvijā?
personīgu apstākļu dēļ, katram 
piektajam gribējies, lai Latvijā 
dzīvo un mācās viņa bērni. Diez-
gan daudzi vēlējušies Latvijā sākt 
savu biznesu, atgriezušies arī tā -
pēc, ka saņēmuši pievilcīgu darba 
piedāvājumu. 

Tomēr ekonomiskie iemesli nav 
veidojuši pamatu, lai atgrieztos  vai-
rākums. Gluži pretēji – 72% no 
visiem atklāj, ka Latvijā tikai ar 
grūtībām savelk kopā galus, ka  mēr 
ārzemēs šādu problēmu jutu ši tikai 
11%. Liela daļa savu atal gojumu 
šeit uzskata par pilnīgi neadek -
vātu. Turklāt liela daļa at  braucēju 
apmetušies nevis lielpil sētās, kur 
varētu būt plašākas dar ba iespējas, 
bet atgriežas mazpil sētās un lau - 
k os, no kuŗienes iz  ceļojuši. 

Patlaban atklātie dati liecina, ka 
trešdaļa ir gatava atkal braukt 
prom no Latvijas. Latvijas Univer-
sitātes  Diasporas un migrācijas 
pētījumu centra jaunākā aptauja 
liecina, ka remigranti nereti ne -
spēj Latvijā atrast piemērotu dar -
bu ar vēlamo algu, izjūt darba de -
vēju nelabvēlīgu attieksmi, to  starp 
aplokšņu algas, piedzīvo problē-
mas ar mājokļa atrašanu, bērnu 
integrāciju skolā un citiem aspek-
tiem. Ierēdņu rupjība, stulbums 

un naudas nelietderīga tērēšana 
nevajadzīgiem dokumentiem. 
Kva litātīvu un garšīgu pārtikas  
produktu nepieejamība. Dārga 
pār tika, apģērbs. Augsti nodokļi. 
Grūti samierināties ar ekonomis-
ko situāciju un nelaimīgām cilvē-
ku sejām šeit. Nelaipni, dusmīgi 
cilvēki veikalos un uz ielas. Cilvē -
ku rupjība, neiecietība, noslēgtī -
ba.  Daudziem ārzemēs ir palikuši 
kontaktu tīkli, pat mājoklis, “hal-
tūras” tipa darbs. Aptaujā redzam, 
ka daudzi šo saikni ar ārzemēm 
vēl ir saglabājuši. Viņiem nav grū ti 
vienā brīdī sapakot somas un aiz-
braukt atkal. Pēc atgriešanās 
Latvijā remigranti meklē darbu, 
kur algā pēc nodokļu nomaksas 
paliek vismaz tūkstotis eiro, lai 
saglabātu līdzvērtīgu ienākumu 
apjomu kā ārzemēs. Tomēr lielā-
kajai daļai tas neizdodas. Re -
dz ams, ka daudziem financiāli ir 
grūtības Latvijā. Iespējams, tas 
saistīts ar to, ka pierasts pie cita 
dzīves līmeņa. Atbraukušie arī 
min, ka viņiem bijušas grūtības 
pierast pie atšķirīgas darba kul-
tūras. Viņi pieraduši pie jauniem 
darba modeļiem, pieraduši pie 
cita veida, kā strādāt, bet te saska-
ras ar pretestību – te lietas notiek 

citādāk. LU profesors Michails 
Hazans, kuŗa vadībā izstrādāts  LU 
Diasporas un migrācijas pē  tījumu 
centra pētījums, saka: “Šie cilvēki 
nav no Mēness nokrituši, liela daļa 
šeit ir strādājuši, tomēr vairāku 
gadu laikā, kas pavadīti ārzemēs, 
šejienes darba kultūra viņiem 
kļuvusi sveša.” Lai gan vēl me 
audzināt bērnus Latvijā ir viens no 
būtiskiem atgriešanās ie  mesliem, 
trešdaļa no visiem re  mig rantiem, 
kuŗu ģimenēs aug ne  pilngadīgi 
bērni, pie iedzīvo ša nās grūtībām 
min ar izglītību sai s  tītās problēmas, 
jo īpaši skolas vidi un attieksmi. 
Secināts arī, ka doties prom biežāk 
vēlas nelat vieši, cilvēki, kuŗiem 
pēc atgrie ša nās bija grūti adaptēties 
Latvijā, un   tie, kuŗi ārzemēs ir 
dzīvojuši vai rāk nekā divās valstīs. 
Vīrieši salīdzinājumā ar sievietēm 
biežāk tiecas pamest Latviju, 
savukārt tieksme palikt Latvijā 
pieaug ar vecumu, kas pētījumā 
skaidrots ar to, ka gados jaunāki 
cilvēki ir mo  bilāki un viņiem 
vairāk rakstu -rīga atkārtota 
migrācija.

Nesen beigusies valsts īstenota 
trīs gadu ilga remigrācijas atbal -
sta programma. Aptuveni 300 cil-
vēku apguvuši latviešu valodu, 

uzlabota Valsts nodarbinātības 
dienesta mājaslapa, lai darba pie-
dāvājumi būtu pieejamāki. Izglī-
tības ministrija skolu aptaujās no -
skaidrojusi, ka tajās mācās aptu-
veni 500 remigrantu bērnu. No -
skaidrojot skolēnu problēmas, 
pieņemti Ministru kabineta no -
teikumi par atbalstu šiem bēr - 
n iem, rīkotas mācības skolotājiem 
par bērnu integrēšanu.         

Ekspertu vērtējums par Remig-
rācijas plāna izpildi nav glaimo-
jošs: “Kopumā, lai arī tautiešu at -
griešanās no emigrācijas notiek, 
apmērs nebūt nav sasniedzis Re -
migrācijas plānā sākotnēji izvirzī-
to mērķi – mājās sasaukt 80 000 – 
100 000 cilvēku. Trīs gados dažā - 
d ām aktīvitātēm iztērēts pusotrs 
miljons eiro, tostarp 2016. gadā  – 
607 800 eiro. Taču emigranti, pie-
m ēr am, Lielbritanijā,  plaši kriti zē-
juši Remigrācijas plāna liet derību. 
Kā viens no lielākajiem trūku - 
m iem tiek minēta nespēja īstenot 
plānā iecerēto vienas pieturas 
aģentūras izveidi jeb vietu, kuŗā 
pēc atgriešanās Latvijā varētu no -
kārtot visus dokumentus. Tāpat 
maz veicies ar sistēmas izveidi sav-
est emigrantus kopā ar darba 
devējiem Latvijā.”  

Komūnistu imperiālistiskais 
pa saules skatījums viņiem latvie  -
š us pag. gs. 40. gadu pirmajā pusē 
lika iztēloties vai nu kā viņējos,  vai 
kā nacionālsociālistiem sim  -pa-
tizētājus. Šis pasaules skatījums it 
kā nezināja, ko iesākt ar tādiem 
cilvēkiem, kam vienlīdz tāla un 
pretīga kā galēji labējā, tā galēji 
kreisā ideoloģija un kuŗu vienī -
gais sapnis bija brīva, neatkarīga 
un miera apstākļos dzīvojoša viņu 
mazā dzimtā zeme. Vēl arvien 
mū  su 21. gadsimtenī, īpaši ik   
ga da 16. martā Rīgā, Brīvības 
pie minekļa apkaimē, uzpeld ko  - 
mū nistiskās domāšanas palie-
kas, kas tā vai citādi izkliedz 
domu: “Kas nebija ar krievu, bija 
ar vācieti.”

Latvijas Okupācijas mūzeja Pub -
liskās vēstures nodaļas vadītāja Dr. 
hist. Ulža Neiburga (1972) ap -
jomīgā grāmata Draudu un cerī-
bu lokā aplūko veidus, kādos vā - 
cu okupācijas gados daudzi lat-
vieši, gan bīdamies no sākotnējo 

Piemineklis palika neuzcelts
 Uldis Neiburgs, Draudu un cerību lokā: Latvijas pretošanās kustība un Rietumu 

sabiedrotie (1941-1945), apgāds “Mansards”, 2017. g., 452 lpp.

okupantu, krievu, atgriešanās, tai 
pašā laikā iespēju robežās rīkojās 
pretī vācu interesēm un pētīja 
iespējas, kā Latvija varētu atgūt 
neatkarību un kā varētu tikt sa -
glābts mūsu tautas dzīvais spēks. 

Aplūkojamā perioda sākumā 
pretošanās vāciešiem bija visvai-
rāk informātīva rakstura. Latvijas 
diplomātiskie pārstāvji ārzemēs 
(Zariņš Anglijā, Bīlmanis ASV, 
Salnais Zviedrijā) informēja šo 
zemju valdības par aktuālajiem 
notikumiem Latvijā un par tautas 
noskaņojumu. Iznākuši gandrīz 
divdesmit nelegāli pagrīdes laik-
raksti, viens no tiem saucies Brīvā 
Latvija. 1944. gadā pretošanās 
vārdiem pārgājusi uz pretošanos 
darbos: organizētas masveida bēg-
ļu laivu akcijas uz Zviedrijai pie de-
rošo Gotlandes salu, bet teju vai 
vēl drāmatiskāka bijusi ģenerāļa 
Jāņa Kureļa vadītā bruņotā sacel-
šanās Kurzemē. Dažādu pretoša-
nās grupu un organizāciju uzskai-
te aizņem gandrīz visu 76. lappusi, 
bet lielākā un pazīstamākā no tām 
bija jurista, Latvijas Valsts pirmā 
prezidenta Jāņa Čakstes dēla Kon-
stantīna Čakstes vadītā Latvijas 
Centrālā padome (LCP). 

Viena no pavisam retajām vie-
tām grāmatā, kur autors atļaujas 
izteikt subjektīvu viedokli, attiecas 
uz mūsu gadsimta sākumā iece -
rē to pieminekļa celšanu Rīgā K. Čak-
stem, kas tā i palika neuzcelts. 

U. Neiburgs raksta: Neraugoties 
uz to, ka pieminekļa celšanas ini-
ciātori ar laikrakstu, TV reklāmas 
un citu plašsaziņas līdzekļu  starp-
niecību veica savdabīgu vēstures 
rekonstruēšanas darbu, sabiedrībai 
aktīvi vēstot par LCP un K. Čakstes 

nopelniem cīņā par demokratisku 
un neatkarīgu Latviju, daudzu uz -
tverē lielāka nozīme bija tieši ar 
dažādu pagātni apveltītu biznesa 
un polītiskās elites pārstāvju pār - 
l ieku lielajām ambīcijām, kas vai-
rāk izskatījās pēc K. Čakstes vārda 
izmantošanas sava paštēla spodri-
nāšanai publiskajā telpā, kā arī de -
monstrēja nepietiekamu izpratni 
un iedziļināšanos Latvijas preto-
šanās kustības vēsturē kopumā. 
(94. lpp.)

Kaut kas te neliekas izstāstīts līdz 
pašam galam. K. Čakstes va  dītās 
LCP nozīme paskaidrota jau 
nākamās nodaļas beigās: 

LCP ... izrādījās galvenā un 
gandrīz vienīgā nacionālās preto-
šanās kustības organizācija, kas 
vāca materiālus un informāciju 
par patieso situāciju un sabiedrī -
bas noskaņojumu nacistu okupē-
tajā Latvijā, turklāt šīs ziņas no 
Latvijas diplomātiem Rietumos 
sasniedza arī dažādas Rietumu 
sabiedroto institūcijas. Pateicoties 
LCP, latviešu pretošanās kustības 
dalībnieku prorietumnieciskā no -
stāja neaprobežojās tikai ar simpa-
tizēšanu ASV un Lielbritanijas uz -
varai kaŗā un izteiktajām cerī - b  ām 
par šo Rietumu lielvalstu at  balstu 
Latvijas neatkarības centie nu 
īstenošanā, bet izpaudās arī reālā 
nelegālā polītiskā (sakari ar 
Lietuvas un Igaunijas pretošanās 
kustību pārstāvjiem u.c.), informa-
tīvā un praktiskā  (nelegālās bēgļu 
laivu akcijas uz Zviedriju u.c.) 
darbībā. (115.)

Vai tiešām K. Čakste pieminekli 
nebija pelnījis? Nevienas orga ni-
zācijas centienus un veikumus jau 
vēlāk uzskatāmi nevar godināt 

citādi kā caur tās vadītāju. Vienī-
gais cits kandidāts uz pieminekli 
no grāmatā figūrējošiem varētu 
būt ģenerālis Kurelis, bet iero-
sinājumi arī viņu godināt šādā 
veidā nav manīti. Varbūt tādēļ, ka 
atskatoties viņa un viņa līdzgait-
nieku centieni šķiet bijuši pārāk 
nereāli, utopiski? 

U. Neiburga diždarbs veidots ar 
akadēmisku akribiju, kas t. s. pa -
rastajam lasītājam var šķist pat 
pedantisks. Rīgu latviešu lasītā -
jam nebija vajadzības saukt par 
Lat vijas galvaspilsētu, aiz Hitlera 
vārda nebija vajadzības iekavās 
likt kursīvā vārda oriģinālrak -
stību (Hitler). Molotova un Gro-
miko vārdus nebija jāraksta kir ill-
icā. Tomēr akadēmiskās tradi ci -jas 
prasa autoriem būt konsek-
ventiem. 

Sevišķi interesanti grāmatā ir 
oriģināldokumentu samazināti 
pārpublicējumi, kas ļauj ieskatīties 
tādos kā svešos ķēķos un saturiski 
smagajā lasāmvielā ienes pat pa 
atslodzes drumslai.

Latvijas diplomāti savstarpējā 
sarakstē savu senioru jeb šefu, 
ārkārtas pilnvaru nesēju Zariņu 
dēvējuši par Čarli. Ieraugot pa -
rakstu Charles Zarins zem kādas 
angliski rakstītas vēstules,  kļūst 
skaidrs, ka pats Zariņš pēc sevis 
saukšanas par Čarli ir uzprasījies. 
Anglicismi, pret kādiem cīnās 
baltu filologi mūsdienu Latvijā, 
parādās  mūsu ārvalstu diplomātu 
vēstulēs jau 40. gados, tikai nav  vēl 
īsti stabilizējusies to pareizrak-
stība: ziņojumu jeb paziņojumu  
V. Salnais 1943. gadā rakstītā 
vēstulē sauc par steitmentu, bet 
1947. gadā par stētmentu.

Interesantas ir Bīlmaņa preten-
zijas uz ārkārtas pilnvaru nesēja 
posteni 1942. gada septembrī un 
Zariņa īgnā reakcija: “Kamēr esmu 
dzīvs un mana sūtniecība nav 
slēgta, es... pilnvaras paturu sev un 
Jums tās nenodošu.” (144. – 145.) 
Grūti noticēt ģenerāļa Ver nera 
Tepfera sastādītajam no Kurzemes 
uz Zviedriju pārveda mo bēgļu 
sarakstam, kur 10. vietā ierakstīta 
gleznotāja Strunkes četru personu 
ģimene ar piebildi iekavās – “ar 
visām gleznām”. Vai te kāds dzinis 
vellu jeb vai tiešām varēja bēgļu 
laivā šķērsot Baltijas jūŗu ar bagāžā 
līdzi vestu gleznu kollekciju? 
(353.)

Runājot par bēgļiem uz Zvied-
riju, vērtīgs ir viņu sadalījums pēc 
dzimuma, vecuma, izglītības, no -
darbošanās. (348. – 349.) Lasām, 
ka cilvēku skaits, kas piederēja   pie 
“intelektuālās klases” (intere sants 
apzīmējums! – E. S.),  sasnie dza 30 
procentus. Diez vai līdzīga statis-
tika, salīdzinājuma labad, būtu 
kaut kur pieejama arī par tiem 
bēgļiem, kas nonāca Rietum-
vācijas nometnēs?

Ne vien pretošanās kustību ak -
tīvistiem bijuši segvārdi. Tādi bi -
juši pat valstīm, par kuŗām viņi 
cits citam ziņojuši. ASV bijusi An -
na, Lielbritanija – Katrīna, Zvied-
rija – Milda, Somija – Maija. (270.) 
Bet, ja kā grāmatā pietrūkst, tie ir 
elpu aizraujoši vēstījumi par bai - 
l ēm, draudiem, risku uzņemša -
nos, nodevību, izdošanos un pa -
metumiem... Bet ko tādu jau lai-
kam pamats sagaidīt no popu-
lāritāti meklējoša rakstnieka, ne 
no respektabla vēsturnieka.

SALLIJA BENFELDE
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Kristīne Saulīte (no kreisās) kopā ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un Antu Spundi

Kādi ceļi tevi aizveda uz PBLA 
valdi?

Es pati šo ceļu atradu, proti, 
biju LAAJ (Latviešu apvienība 
Austrālijā un Jaunzēlandē) 
priekš sēde, līdz ar ko jau biju 
PBLA valdē. 2015. gadā mani 
uz   runāja Jānis Kukainis, izsakot 
priekšlikumu kļūt par valdes 
vicepriekšsēdi. Un mani ievēlēja.  

Un kādi ceļi tevi aizveda no 
Latvijas uz Austrāliju?

 Tas skaistākais ceļš – mīles-
tība! 1989. gadā Rīgā iepazinos 
ar savu nākamo vīru, un tā bija 
mīlestība no pirmā acu uzmetie-
na. Viņš dzimis un audzis Aust-
rālijā ļoti latviskā ģimenē. Manai 
vīramātei Mārai Saulītei, lai gan 
viņa jau Aizsaulē, manā dzīvē 
joprojām ir liela loma. Mums bija 
mātes un meitas at  tiecības... Tā 
jau 27 gadus esmu laimīgā 
laulībā.

Kāds šos gadus bija tavs 
“maizes darbs”?

Atminos – kad četru gadu ve -
cumā man jautāja, par ko vēlos 
kļūt, atbildēju – par operdzie-
dātāju un pārdevēju! Jo abas šīs 
īstenībā nesavienojamās jomas 
man joprojām ir tuvas. Cik vien 
sevi atceros, esmu dziedājusi un 
mūzicējusi – spēlēju klavieres –, 
un tirdzniecība arī ir mana     sird-
slieta. Austrālijā izstudēju bizne-
sa menedžmentu un strā dāju, 
vadot organizācijas un uz -
ņēmumus pārmaiņu laikos –   kad 
mainās darbības virziens un stra-
tēģija, kad uzņēmums papla šinās 
utt., kad jāveido jauna vī  zija. Jā -
teic, man tas labi padevās, jo patika.

Kad uzņēmos LAAJ priekšsē-
des pienākumus, ar vīru vieno-
jāmies, ka gadus trīs nodošos 
tikai “latviešu lietām.” LAAJ sa -
redzēju lielu potenciālu, kas ie -
strādāts aizvadītajos gados, un 
jutu vēlēšanos un iespēju to tur-
pināt uzturēt dzīvu, paplašināt, 
stiprināt. Savulaik mūsu tautie -
tis Uldis Brūns nāca klajā ar 
saukli – “Pavadi gadu Latvijā, 
ziedo gadu Latvijai!” Es izvēlējos 
trīs gadus! Īstenībā jau viss ie -
priekšējo gadu darbs latviešu sa -
biedriskajā dzīvē, visās valstīs ir 
bijis vērsts uz Latviju! Bet mūsu 
vairs nav ļoti daudz, tāpēc šis lat-
vietības uzturēšanas un kop ša nas 
darbs ir jādara vēl spēcīgāk, vēl jo 
vērienīgāk.

Atminos, kad 2005. gadā vie-
sojos Melburnā un Adelaidē, 
satiku tur pārsteidzoši daudz 
aktīvu jauniešu. Sarunās ar vi -
ņ iem mums abām ar Laika iz  de-
vēju Daci Rudzīti arī radās avīz-
es pielikuma Jauno Laiks ideja.

Austrālijas jaunie latvieši pa -
tiešām vēl joprojām ir ļoti dar-
bīgi, un par to vēl reizi varēja 
pārliecināties aizvadītajās – 56. 
Kultūras dienās Melburnā. Rīcī-
bas komitejā darbojās galveno-
kārt jauni cilvēki, priekšsēdei 
Lārai Brennerei vēl pat nav 40. 
Vēriens, ar kādu aizritēja šīs kul-
tūras dienas, patīkami pārsteidza 
pat mūs pašus, iedomājieties – 
1000 cilvēku publika tautas deju 
koncertā, teātris (zināmās dzies-
muspēles “Eslingena” uzvedums), 
koŗu koncerti, mākslas izstādes, 
sadziedāšanās, ģimeņu diena... 
Latvijas kultūras ministre Dace 

Ir jāstāv pamatvērtību sardzē!
PBLA valdes vicepriekšsēde Kristīne Saulīte  intervijā Ligitai Kovtunai

Melbārde teica: “Nekad savā mū -
žā nebiju ko tādu iedomājusies!”

Paaudžu maiņa ir veiksmīgi 
notikusi, bet tas nekādi nenozī-
mē, ka “vecās trimdas” pieredze 
būtu nobīdīta malā, nē, visi dar-
bojas kopā.

Cik nav dzirdēts, ka “vecie” tā 
kā negrib laist “jaunos” pie 
šprices. Savulaik ALJAS priekš-
sēde Vija Vīksne bija uzrak stī-
jusi “padomus” (ar krietnu iro-
nijas devu), kā “atgrūzt” jau - 
n iešus no darbošanās savās ilg-
dzīvotājās organizācijās...

Var jau būt, ka kādreiz tiešām 
ir bail savu lolojumu palaist 

pasaulē...
Bet, kā tai Viļņa Baumaņa 

dziesmā dzied – “Kas tos trim-
das ratus tālāk stums?”

Ja strādā gudri un sadarbībā,  ja 
uztic un uzticas, tad taču var kal-
nus gāzt. Galvenais, ka mērķi 
mums visiem ir vieni un tie paši.

Parunāsim par PLEIF – Pa -
saules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forumu. Nav noslē-
pums, ka domas par tā lietde-
rību ir dažādas – esmu tā vie-
dokļa piekritēja, ka forums ir 
nozīmīgs un var kļūt vēl jo no -
zīmīgāks. Ir arī cilvēki, kas 
vaicā – bet kāda ir tā “pievie-

notā vērtība”? Latvijas masu 
plašsaziņas līdzekļos (medijos) 
to apspriež minimāli – kā lie-
lākoties ārzemju latviešu aktī-
vitātes.

Foruma idejas pamatā bija 
rīcības motīvs – darīt, praktiski 
darboties, lai īstenotu PBLA gal-
venos mērķus: Latvijas drošība, 
izglītība, kultūra. Līdz šim mazāk 
tika risināti jautājumi, kas saistās 
ar valsts ekonomisko attīstību, 
kam ir vistiešākais sakars ar lat-
viešu aizbraukšanu. Un Jānis 
Kukainis vienā brīdī pateica: 
“Darām!” Ārpus Latvijas ir tik 
daudz gudru galvu, cilvēki ar lie-
lu biznesa pieredzi, un viņus vien-
kārši vajag savest kopā, lai no -
tiktu ideju, pieredzes apmaiņa, 
kam sekotu praktiski darbi. At -
minos, ka kādā mūsu sarunā pie 
Valsts prezidenta Raimonda Vē -
joņa kāds no uzņēmējiem teica – 
“mēs netiekam izmantoti”.

Ir taču tā, ka parasti latviešu 
sabiedriskajās aktīvitātēs uzsvars 
tiek likts uz pamatvērtībām – 
kultūru, latviskās identitātes sa -
glabāšanu utt., bet par naudas 
pelnīšanu tā skaļi un atklāti ne -
mēdz runāt. Bet – lai to latvietību 
uzturētu, vajag naudu, to mēs visi 
labi zinām, un nauda ir jā  pelna.

PLEIF ir platforma, pamats, 
sākums, kad cilvēkiem ir iespēja 
sanākt kopā līdzīgi domājo -  š iem 
cilvēkiem, lai sāktu kopā strādāt. 

Turklāt – cilvēkiem ar vē    lēšanos 
un prasmi darboties uz -
ņēmējdarbībā, lai palīdzētu Lat-
vijai.

Tu pati aktīvi strādāji pir majā 
reģionālajā forumā, kas notika 
Austrālijā. Kāda kon krēti ir šā 
foruma “pievienotā vērtība”?

Kā zināms, uzņēmēji visā pa -
saulē meklē jaunas biznesa ie  spē-
jas Ķīnā, Āzijā, kas ir tuvu 
Austrālijai. Un Austrālijas uzņē-
mējiem ir liela pieredze darbā ar 
šo reģionu, kuŗā ir specifiska 
biznesa kultūra, savas īpatnības, 
kas jāzina. Mēs varam stāstīt par 
šo specifiku, līdz ar to pavērt pla-
šāk durvis Latvijas uzņēmējiem.

Konkrēti? Jau pirms foruma 
veicām sagatavošanās darbus, 
biznesa cilvēkus Latvijā infor-
mēj ot, piedāvājot kontaktus, 
kon sultējot. Forumā piedalījās 
daudzi veiksmīgi latviešu izcel-
smes uzņēmēji, kas strādājuši kā 
Austrālijā, tā Āzijā. Savukārt no 
Latvijas ieradās firmu pārstāvji, 
kas izpildījuši savu “mājas darbu” 
un varēja konkrēti īstenot kon-
taktus. Viņu vidū Latvijas Finieŗa 
pārstāvis Mārtiņš Lācis, kam jau 
ir pieredze sadarbībā ar Jaunzē-
landi, cilvēki no firmām Gro-
Glass, Primex, kas bija gatavi 
veidot kontaktus Melburnā, Sid-
nejā, Brisbanē. Jā, vēlos, lai viņu 
būtu vairāk, bet jāsaprot, ka, 
iespējams, attur lielais attālums, 
varbūt dažkārt arī piesardzība 
attiecībā uz nepazīstamo. Jo -
projām esam gatavi palīdzēt vei-
cināt sadarbību.

Foruma darbā piedalījās arī 
mūsu kultūras ministre. Kāpēc? 
Jo arī kultūru var padarīt par 
pelnošu industriju, katrā ziņā 
kultūra neapšaubāmi ir viens no 
avotiem, kā zemei uzplaukt. Lai 
nosaucam vien mūsu unikālos 
Dziesmu svētkus, mūsu radošās 
industrijas, kas Latvijai var ie -
nest naudu.

Vai, būdama pasaules lat -
viešu virsorganizācijas vadībā, 
redzi tās nozīmīgumu un va -
jadzību tālākajā nākotnē?

Esmu par to pārliecināta, jo 
aizvien ir aktuālas tās svarīgākās 
vērtības, kuŗu sardzē ir jāstāv. 
Drošība. Mums, ārzemju latvie-
šiem, joprojām ir jābūt modriem, 
gataviem uz brīdi, ja atkal jāiet 
klauvēt pie lielvalstu vadību 
namdurvīm, ja Latvija tiek ap -
draudēta. To Amerikā teicami 
dara ALA. Izglītība. Ar latvisko 
izglītību it visās latviešu mītnes 
zemēs vistiešākajā veidā saistās 
mūsu tautas pastāvēšana. Esmu 
patiesi gandarīta par sadarbību 
ar Izglītības un zinātnes minis - 
t riju, ar to, ka premjērministrs 
Māris Kučinskis ir apstiprinājis 
valsts valdības attieksmi pret 
izglītību kā prioritāti. Kultūra, 
kas mūs visus saista un satur 
kopā, nepazīstot robežas, kas 
vieno un pacilā. Nedrīkst izlaist 
no redzesloka vēstures, patiesās 
vēstures mācīšanu. Un patriotis-
ko audzināšanu, kas vienkārši 
jāieliek šūpulī. Un te ir darba-
lauks visiem un ikvienam latvie-
tim, ir jāturpina ziedot gan laiku, 
gan līdzekļus – kā to visus šos 
gadus darījusi trimdas sa -
biedrība.

Kristīne Saulīte: “Mums, ārzemju latviešiem, 
joprojām ir jābūt modriem, gataviem uz brī -
di, ja atkal jāiet klauvēt pie lielvalstu vadī -   
bu namdurvīm, ja Latvija tiek apdraudēta. 
To Amerikā teicami dara ALA. Izglītība. Ar 
latvisko izglītību it visās latviešu mītnes zemēs 
vistiešākajā veidā saistās mūsu tautas pa -
stāvēšana. Esmu patiesi gandarīta par sa -
darbību ar Izglītības un zinātnes ministriju, 
ar to, ka premjērministrs Māris Kučinskis ir 
apstiprinājis valsts valdības attieksmi pret 
izglītību kā prioritāti.”
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Pagājušajā nedēļā lielu Latvijas 
sabiedrības daļu satrieca ziņa, ka 
Latvijas Evaņģeliski luteriskā baz-
 nīca (LELB) varētu spriest par 
mācītāja Jura Rubeņa izslēgšanu 
no baznīcas dēļ viņa jaunākās 
grāmatas “Viņa un Viņš. Mīles tī-
ba. Attiecības. Sekss”. Pirmajā 
brīdī gribējās skaļi smieties un 
vaicāt, vai vārds “sekss” ir tik grē-
cīgs un noziedzīgs, ka mācītājs  
to pat pieminēt nedrīkst? Tiesa 
gan, jau šogad janvārī Latvijas 
Kristīgā radio direktors Tālival-
dis Tālbergs paziņoja, ka mācī-
tāja Juŗa Rubeņa populārā grā-
ma ta ir vienkārši jāsadedzina. 
Tāl berga kunga un dažu viņa at -
balstītāju nostāja gan atgādināja 
Viduslaiku tumšākos un asiņai-
nākos gadus, bet brīviem cilvē-
k iem brīvā valstī ir tiesības paust 
savus uzskatus, lai gan neesmu 
pārliecināta, vai aicinājums kurt 
grāmatu sārtus nesasaucas ar ai -
cinājumu nogalināt citādi do  mā-
jošos. Lai nu kā, Rubeņa grāmata 
runā par to, ka cilvēks ir ķermeņa 
un gara kopums un ka lielākā 
cīņa ceļā uz Dieva mīlestību no -
ris katrā cilvēkā, cenšoties sa - 
pr ast, kas cilvēkam ir svarīgākais – 
ķermenis (miesa) vai gars, aiz-
mirstot, ka esam radīti kā miesas 
un gara kopums, kuŗā fiziskajam 

SALLIJA BENFELDE No Dieva un cilvēkiem neatkarīgi?

un garīgajam jābūt līdzsvarā un 
saskaņā.

Visai neskaidrajās un pretru -
nī gajās ziņās par Rubeņa izslēg-
šanu izskanēja, ka Baznīca it kā 
gribot vien pārspriest dažus teo-
loģiskus jautājumus, par kuŗiem 
neesot skaidrības, vai tie gluži 
atbilst LELB teoloģijas funda-
mentālo jautājumu lasījumam, 
ka ierosinātājs apspriest teolo ģis-
kos jautājumus esot bijis viens 
vai daži Rīgas prāvesti un ka vis-
pār tas ir Baznīcas iekšējais 
jautājums. LELB archibīskaps Jā -
nis Vanags skaidroja, ka neko 
neesot zinājis par to un ka par 
izslēgšanu vai neizslēgšanu no 

Baznīcas nelemj prāvesti, bet   
gan attiecīgā baznīcas institūcija, 
bet neatbildēja uz jautājumu, vai 
viņaprāt, Juris Rubenis būtu iz -
slēdzams no Baznīcas. Tiesa gan, 
saruna ar archibīskapu Vanagu 
satrieca, jo viņam nebija nekādas 
nostājas t.s. “kapu tramvaja” jau-
tājumā, jo tramvaja līniju jau ne  -
taisot Baznīca; Lielo kapu ze  me 
pieder ev. lut. Baznīcai, bet par 
tajā apraktajiem pīšļiem gan 
Baznīcai neesot daļas; ka zemi 
Baznīca pārdod Rīgas domei, jo 
tā būšot ļoti labs kapu un tautas 
dižgaru pīšļu aprūpētājs. Valsts 
šos kapus negribot pirkt, Baz -
nīca tos nespējot apsaimiekot un 
tai vajagot naudu. Un galu galā 
Baznīca ir šķirta no valsts, tad nu 
lai valsts arī domā par savu kul-
tūrvēsturisko mantojumu. Vār du 
sakot, laicīgās lietas nav no valsts 
šķirtās baznīcas lietas, pat, ja tas 
skaŗ tautu, valodu, vēsturi un 
kultūru. Tiesa gan, valsts pie-
nākums būtu atdot visus īpašu-
mus, arī Pētera baznīcu, atpakaļ 
Baznīcas īpašumā, par kuŗu uz -
turēšanu gan jādomā būtu val stij, 
ne īpašniecei baznīcai. Un refor-
mas Baznīcai esot vajadzī gas, jo 
LELB grib atgriezties pie tā Dieva 
vārda, ko nesuši apus tuļi, jo 
Baznīca zina un saprot, ko Dievs 

domā. Tā teikt, LELB runā Dieva 
vārdā, nevis to interpretē. Līdz 
šim gan biju domājusi, ka jebkuŗa 
baznīca, konfesija, pat sekta ir 
cilvēku radīta institūcija, kas pēc 
savas izpratnes skaidro Dieva 
vārdu. Tagad izrādās, ka LELB ir 
nevis cilvēku, bet Dieva radīta 
institūcija, lai viņš paustu savu 
gribu. Apmēram tā, ja ie  klausās 
gludenajos un ar mīlīgu smaidu 
sacītajos archibīskapa Va   naga 
vārdos sarunā LTV rai dījumā 
“1:1”.

Sabiedrībā tagad klusiņām klīst 
ziņa, ka jautājums par mā  cītāja 
Rubeņa izslēgšanu no LELB gan 
it kā pašlaik esot apturēts, bet 
labā atmiņā vēl ir mācītāja Juŗa 
Cālīša izslēgšana no LELB pirms 
12 gadiem. 

Kā tas nākas, ka LELB savās 
rindās negrib redzēt sabiedrībā 
cienītus un mīlētus cilvēkus, kuŗi 
tiešām dara un palīdz cilvēkiem? 
Cilvēkus, kuŗiem pašu naudas 
maks un vara nav tas, kā dēļ ir 
vērts dzīvot? Izskatās, ka LELB 
pamazām kļūst neatkarīga gan 
no Dieva, gan cilvēkiem.

Juris Cālītis (intervijā portālam 
apollo). “Es gribētu zināt, kuŗi 
tad ir tie “lielie eksperti”, kas tik 
ļoti pārzina kristīgo tradīciju un 

teoloģiju, ka prastu izfiltrēt un 
pār baudīt tekstus. Ja kāds ir mā -
cītājs, archibīskaps vai pāvests, 
tas viņu automātiski nepadara 
par teologu. Vai tas neizklausās 
pēc laikiem, kurus pazinām tik 
nesen? Teikšu godīgi – es Rube-
ņa grāmatu “Viņš un Viņa” iz -
lasīju, un es nezinu, cik Latvijā   ir 
cilvēku, kas to varētu saprast. 
Man bija grūti.”

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents Ojārs Spārītis: “Viņš 
mūsu, tas ir, akadēmiskās sai mes, 
vidū tiek apbrīnots un cie nīts kā 
augstu ētisku ideālu, spē cīga 
intelekta un akadēmiskās 
zinātniskās elites pārstāvjiem 
līdz vērtīgs domātājs, kurš spēj 
koncentrēti pasacīt būtiskāko, 
pēc kā alkst sabiedrība tieši īstajā 
brīdī. Viņa akadēmiskajās kris-
tīgās kultūras un ētikas studijās 
rūdītā dvēsele un prāts ģenerē 
viscilvēciskākos sabiedrības uz  ve -
dības modeļus un spēj dot vēr-
tīb orientierus apmulsušai, bez- 
orientētai tautai, sniegt garīgu 
veldzi problēmu plosītai dvēselei 
un padomu pretrunu māktam 
un krustcelēs nonākušam indi-
vīd am.”

(J. Rubenis ir LZA 
Goda loceklis. – Red.)

Vai paši vēlamies un varam?

tālās versijas ir vajadzīgas. Skat, 
varbūt kāds uzskatīs par vērtu  tām 
veltīt savu testamentāro ziedoju-
mu? Laiks rādīs. Katrā ziņā izdevēji 
un redakcija turpina darīt sev 
uzticēto darbu pēc labākās 
sirdsapziņas un iespējām.  

vajadzīgi vairāki plaši mērķi.”
Par t. s. trimdas preses turp-

māko pastāvēšanu īstenībā “no -
balsos” paši latvieši ārzemēs (ar 
saviem abonementiem) un ār -
zemju latviešu organizācijas, ja 
uzskatīs, ka avīzes un/vai to di  gi-

Kārlis Streips: “Negribētu, lai 
Laiks/BL mainītu savu kursu, 
respektīvi, iii un tt.”  

Lūkass Rozītis: “Prese ir tikai 
līdzeklis, lai sasniegtu mērķi,     
bet ‒ jāzina, kas tas mērķis ir: sa -
glabāt vai audzēt auditoriju? Ir 

Jāteic ‒ mediju valoda kā tāda 
gan nav vienīgā bēda. Citēšu mā -
cītāja Juŗa Cālīša teikto intervijā 
portālam Apollo: 

“Vakar klausījos Latvijas 
Radio 1 ziņas. Tas bija trīs mi  nū-
šu ziņu raidījums. Viena minūte 
tika at  vēlēta kaut kādai ziņai    par 
paš māju polītiku un par slepkavu 
ASV, kuŗš noslepkavojis septiņ-
desmitgadnieku un to pār raidī jis 
Facebook... Latvijā šāda ziņa! No 
visām lietām, kas no  tiek... Bērni 
Latvijā tiek mocīti bērnu namos 
mūsu Labklājības ministrijas 
pār raudzītās iestādēs. No  tiek 
šausmas ar mūsu dis funk-
cionālajām jaunajām ģime n ēm, 
kas klaiņo, dzer. Ir neskai tāmas 
lietas, par kuŗām būtu jārunā. 
Taču mēs runājam par vienu 
stul bu slepkavību Ameri kā... Pēc 
tam divas minūtes šajā ziņu iz -
laidumā tika atvēlētas dažā diem 
sporta veidiem, kuŗos latvieši 
pie dalījušies. Jautājums ‒ kas ir 
galvā tam redaktoram vai redak-
torei, kas tā veido ziņas?”  

Kādas tad atziņas izskanēja 
minētajā diskusijā Birojnīcā? 
Sallija Benfelde: “Mēs nedrīk-
stam pazaudēt cilvēkus diasporā! 
Un vienlaikus ir jāciena paau-
dzes, kas radīja Laiku un Brīvo 
Latviju ‒ šie cilvēki ir pelnījuši 
sa  ņemt kvalitātīvu un vispusīgu 
informāciju.” 

Indulis Bērziņš: “Nekas no jau -
n ajiem medijiem nesasniegs to 
pašu uzticību, ko ieguvusi ār  zemju 
latviešu prese. Bet ne drīkst arī 
palikt tikai savā vidē ‒ jo citādi 
savus labos darbus slēp jam.”

Laika un Brīvās Latvijas galve-
nais uzdevums ‒ un spēks ‒ ir to 
slejās publicētie komentāri un 
analize, ziņu kopa, līdzīgi kā tas 
ir Latvijā un ārzemēs iecienītajā 
nedēļrakstā IR, tā tiek veidota,  
lai iezīmētu nozīmīgāko notiku-
mu ainu, kas tā arī saucas ‒ “Lat-
vija dienu ritējumā”. Un vēl in -
tervijas, kuŗās par sarunbiedr iem 
tiek izraudzīti nozares spe ciā -
listi, sabiedrībā zināmi cilvēki, 
au  toritātes. Notikumu aprakstos 
akcents tiek likts uz ārzemju lat-
viešu dzīves nozīmīgākajām no -
risēm, kuŗām Latvijas medijos 
diemžēl pienācīga vieta un uz -
manība netiek ierādīta. Par va -
lo du ‒ Helmars Rudzītis, sākot 
avī zi Laiks, 1949. gadā rakstīja: 
“Latviešu trimdas laikrakstam 
jābūt arī latviskās kultūras kopē-
jam un valodas sargam. Avīzes 
lapa daudziem būs arī latvieša 
grāmata.” 

Tiktāl “vecie laiki”. Nu, jaunajos 
laikos tiek oficiāli runāts par 
“ziņām vieglajā valodā”. Lat vijas 
Radio ziņu dienesta vadī tāja 
Mirdza Lele: “Tā dēvētajā vieglajā 
valodā ir (..) iespējams sasniegt 
tos tautiešus, kuŗu lat viešu valo-
das prasmes dažādu iemeslu dēļ 
nav pietiekamas.”  Tā, lūk! 
Saprotams tas ir, bet ‒  vai 
nepastāv pārāk liels risks uz valo-
das noplicināšanu? Intervijā 
mūsu laikraksta šā paša numura 
slejās PBLA vicepriekšsēde Kris-
tīne Saulīte saka: “Ir jāstāv pa -
mat vērtību sardzē!” Trimdas 
preses ilgdzīvotājiem šis ir pats, 
pats galvenais uzdevums. 

(Turpināts no 1. lpp.)
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Visa informācija un 
aktuālās ziņas pieejamas mājaslapā:

 www.esslingen2017.de.
Sekojiet mums līdzi arī Facebook: 
www.facebook.com/esslingen2017

POŠAMIES 
UZ 
ESLINGENU!
2017. gada 15. – 18. jūnijā

Jokojoties ar vācu draugiem, at -
gādinu viņiem, ka,  lūk,  ar manu 
pie dzimšanu Eslingenas dzemdī-
bu klīnikā Kennenburgā 1948. ga -
dā šeit sākās Vācijas augšupeja. 
Esmu pateicīgs, ka man nav bijis 
jāpārdzīvo kaŗa un pirmo pēckaŗa 
gadu posts. Agrās bērnības atmi-
ņas gan saistās ar vienkāršu un 
saspiestu dzīvi. Ar vienīgo primi-
tīvo ūdens krānu virtuvē, kur arī 
skārda bļodā mazgājāmies. Ar 
istabas pārkārtošanu vakaros, lai 
visiem būtu kur atgulties. Šādos 
apstākļos negribētos atgriezties. 
Bet bija ġimenes siltums, neko citu 
nebiju redzējis, un ar katru gadu 
kļuva aizvien labāk – ar pa  pildu 
istabu bēniņos jau jutāmies gluži 
komfortabli. Vācu valodu 
iemācījos tikai pirmajā pamat-
skolas klasē – līdz tam man pilnīgi 
pietika ar latviešu sabiedrību, ar 
draudzenītēm un draugiem, on -
ku ļiem un tantām, savdabīgi inte-
resantiem, labestīgiem cilvēkiem. 

Neapšaubāmā autoritāte starp 
visiem bija Bitīšu onkulis, kas   dzī-
 voja blakus trepēs, Tannenberg ielā 
8. Dzirdēju viņu dažreiz saucam 
arī par “arķīti“. Slaids, liela augu-
ma, reizē laipns un cēls. Vi -ņ am 
bija par vienu istabu vairāk, bet arī 
viņam ne vienmēr gāja viegli. Par 
neprecēšanos Dievs vi  ņu esot 
pārbaudījis ar trim dā - m ām reizē: 
ar radinieci, ar mācītā -   ja atraitni 
‒ priekšā lasītāju un ar saimnieci 
Mariju, kuŗa man bija  tā vismīļākā 
un par kuŗas kafiju sapņoju vēl 
tagad. Reiz dzirdēju radinieci sau-
cam no pagalma: “Teodor, viņas 
mani nelaiž iekšā!”

Arvien no jauna ieradās promi-
nences no tuvienes un tālienes: 
Virtembergas vācu bīskaps, sūtnis 
Kārlis Zariņš no Londonas, agrā-
kais Rīgas birġermeistars, mi  -
nistrs Roberts Liepiņš, kuŗu reiz 
priekšā stādīja kā “Stadtkopf von 
Kopfstadt Riga“, līdz ar viņa ele-
ganto kundzi, arī prāvesti, profe-
sori, kā arī „vienkāršie“ mācītāji. 
Pavisam sevišķs datums bija 2. ap -
rīlis – Bitīšu onkuļa dzimšanas 
diena. Kādā 2. aprīļa rīta cēlienā 
biju izraudzīts kā “gratulants”. Ga -
viļniekam blakus stāvēja tumšā 
tērpušies svinīgi kungi. Omīte bija 
iemācījusi goddevīgu peršiņu, bet 
man vairāk patika tēva priekšli-
kums: “Lācīt’s kāpa ozolā, bitīt’ ko -
da..., vai bitīte nepazina savu īstu 
dravenieku?” Tā kā pārsteig tais 
Bitīšu onkulis izbrīnējies teica:  
“Kā? Kā?”, man nācās pantiņu 
vēlreiz atkārtot, un es iemācījos, 
ka īsa brīža uzjautrinājumam var 
sekot ilgākas nopietnas pārrunas, 
kaut gan līdz šim brīdim domā  - 
ju, ka Bitīšu onkulim no visiem 
apsveikumiem manējais patika 
vislabāk. Arī lielas personības bie-
ži raksturo vien sīkumi: Bitīšu 
onkulim arvien bija bonbongas 
kabatā, lai būtu ko iedot bērniem. 
Un kad manai mātei nebija nau di-
ņas, lai man veiktu steidzīgu zo   bu 
remontu, Bitīšu onkulis aizdeva. 

Lauku dzīves gudrība Bitīšu on -
kuli (pēc baznīcas laikrakstiņa 
bērniem “Bitīte“) vadīja arī dzīves 

Bitīšu onkulis Eslingenā
Archibīskaps ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS

sarežģītās situācijās, un dažu labu 
viņa izteicienu esmu paturējis 
prātā līdz šai dienai: piemēram, ka 
aša steiga visnoderīgāka blusu 
ķeršanai. Kad pārpildītā vilcienā 
kāds viņam bija nozadzis pulkste-
ni, Bitīšu onkulis policijā, pietei - 
c ot zaudējumu, esot minējis “Nez, 
uz ko tas ir labi?”, cilvēki esot brī-
nījušies par tādu vientiesību. Kad 
nākamajā dzimšanas dienā viņš 
saņēma dāvātus pulksteņus vai-
rākiem mūžiem, viņš atgādināja: 
“Vai es neteicu: nez uz ko tas ir 

labi?! Līdz šai dienai plaši pazīs-
tams ir Bitīšu onkuļa izteiciens, 
kas palīdzēja mums pastāvēt ilgos 
laikos ārpus Tēvzemes: “Mūsu ie -
naidnieki mūs grib iznīcināt, 
mūsu draugi mūs grib asimilēt, 
bet mēs gribam – dzīvot!” 

Arī Bitīšu onkuļa sprediķos, 
kuŗus viņš pēc sena paraduma ie -
mācījās no galvas, apvienojās ga -
rīgā un laicīgā dzīves gudrība, un 
tos labprāt klausījās tiklab inte li-
ġence, kā vienkārši cilvēki. Kopš 
1945. gada, tā tad nu jau 72 gadus 

latvieši Eslingenā uz dievkalpo-
jumiem sanāk Dienvidus baz -
nīcā, interesantā sarkanu ķieģeļu 
ekspresionisma stila celtnē, kas 
mums nu jau kļuvusi par sensenu 
mājvietu. Tur notikušas nez cik 
kristību, iesvētību, laulību, ordin ā-
ciju. Arī pirmā mācītāja mūsu 
Baznīcā Agnēze Pone šeit 1974. 
gadā tika ordinēta. Bitīšu onkulis 
mēdza teikt, ka tad jau jāapvie-
nojoties neticībai ar neprātu, lai 
celtu iebildumus pret sieviešu 
ordināciju, jo Bībeles liecība ir   par 
labu tai. Vienīgais ‒ viņa uz  skats 
bija, ka būtu labi to darīt kopsolī ar 
vietējo vācu – Refor mācijas 
baznīcu. 

Kad Bitīšu onkulis 1962. gadā 
tieši 14. jūnijā tika aizsaukts Mū -
žībā, viņu arī no Dienvidus baz-
nīcas izvadīja uz tuvējo Plīnsavas 
kapsētu. Bija simboliski, ka to da -
rīja latviešu darba un sardžu rotas 
kaŗavīri, dodot godu Latvijas pir -
m am archibīskapam un tās brīvī-

bas pārstāvim arī okupācijas laikā. 
Nožēloju vienīgi, ka latviešu 

kapi tā nu ir izkaisīti pa abām Es -
lingenas kapsētām. Latviešu urnu 
kapliča, kur kopš 40. gadu beigām 
atdusas vietu atradušas apmēram 
250 latviešu urniņas, atrodas senā 
Ebershaldenas kap sētā. Uz tur ie -
kalto vārdu pamata varētu rakstīt 
veselu trimdas vēsturi, un tikai 
retais neatrastu tur kādus pazi -
ņas. Bitīšu onkuļa kaps turpretim 
atrodas “Pārdaugavā”,  otrā Nekā r as 
krastā. Kad abi ar manu mūža 
draugu Veru rēgulāri dodamies  to 
apkopt, beigās rūpīgi notīram 
milzu smago granīta plāksni, kur 
ap vārdu, amata apzīmējumu un 
datiem lasām iekaltu ‒ “Dievs ir 
mīlestība, un kas paliek mīlestībā, 
tas paliek Dievā, un Dievs viņā” (1. 
Jāņa vēstule 4:16).

Šie vārdi vieno visus mūsu mīļos 
ne tikai abās šajās kapsētās, bet 
Latvijā, Eslingenā un plašajā 
pasaulē, laikā un mūžībā.

Archibīskaps Pro. Dr. Teodors Grīnbergs (1955)

Elmārs Ernsts Rozītis sešu gadu vecumā pirmajā skolas dienā 
atceļā no skolas ar archibīskapu Teodoru Grīnbergu

Aicinām ziedot uz biedrības kontu:
Latviešu kultūras biedrība saime 

IBAN: DE 65 6005 0101 7412 0979 10 
BIC: SOLADEST 600, BW BANK 
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 16) atrisinājums 
Līmeniski. 9. Minimāls. 

10. Arabeska. 11. Tīt. 12. Ba -
 tika. 13. Rainis. 14. Velkoņi. 

15. Vīlips. 17. Skonto. 19. Mes as. 
22. “Askanio”. 24. Kallasa. 26. 
Rumba. 27. Analogs. 29. Rak-
vere. 31. Sloka. 34. Drazas. 37. 
As  tana. 39. Koknese. 40. Atelpa. 
41. Rakete. 42. Upe. 43. Kabinets. 
44. Rentabls.     

Stateniski. 1. Titanīts. 2. Ciniķi. 
3. Kāravs. 4. Astilbe. 5. Matrona. 
6. “Nauris”. 7. Pepino. 8. Skaistas. 
16. Pandora. 18. Kolikas. 19. 
Morss. 20. Sambo. 21. Skara. 23. 
Kea. 25. Ape. 28. Nerātnas. 30. 
Renstele. 32. Lakmuss. 33. Kre-
kers. 35. Zellis. 36. Skates. 37. 
Aerons. 38. Tuklas. 

Līmeniski. Indīgi zirnekļi 
(Dienvideiropā, Vidusāzijā). 10. 
Apmācies. 12. Turcijas galvas pil-
sēta. 13. Novada centrs Kurzemē. 
14. Gatves. 15. Asa, vircota. 16. Ap -
sveikuma raksti glītos ietērpos. 
17. Biezs vilnas vai pusvilnas 
audums. 20. Liels jūras vēzis. 24. 
Svinīgs sarīkojums ar lūgtiem 
viesiem. 26. Darbarīks krūmu 
griešanai. 27. Tēls V. Lāča romā-
nā “Zvejnieka dēls”. 28. Pilsēta 
Francijas rietumos. 30. Graudzā-
ļu dzimtas lopbarības augs. 32. 
Saules sistēmas planēta. 33. Akū-
ta infekcijas slimība. 35. Kājce -

liņi. 38. Elektriskās kontaktligz-
das. 40. Latviešu aktieris (1923). 
44. Apciemojums, apmeklējums. 
45. Gaujas pieteka. 46. Iestādes 
vai uzņēmuma pārstāvis, kas dar-
bojas ārpus savas iestādes vai 
uzņēmuma. 47. Laika skaitīšanas 
sistēma. 48. Senatnīga liroepiska 
vecfranču tautas dziesma.

Stateniski. 1. Pilsēta Jelgavas 
novadā. 2. Siļķveidīgo kārtas  
zivs. 3. Neliela ūdenstece. 4. Iz -
mek lēta sabiedrība. 5. Krustziežu 
dzimtas dārzenis. 6. Īsa mutvārdu 
pavēle sportā, armijā. 7. Dēlītis 
krāsu sajaukšanai gleznotājam. 

8. Kasieris, kas saņem nau-
du no personām ārpus 
sa vas iestādes. 11. Jūrmalas 
pilsētas daļa. 18. Pīle ar kas-
taņbrūnu galvu un kaklu. 
19. Kaķu dzimtas dzīv nieks. 
21. Latvijas pirms kara flotes 
zemūdene. 22. Attiecīgais 
maršruts. 23. As  teru dzim-
tas nezāles. 25. Sievietes 
vārds (jūlijā). 29. Mākslas 
darbu ārēji atdari nājumi ar 
izkropļotu būtī bu. 31. Valsts 
Dienvidāzijā. 34. Uzraksts 
uz monētas. 36. Sporta 
apavi. 37. Spēlē jošs torņa 
pulkstenis. 39. 
Instrumentāli skaņdarbi. 
41. Augstākā pilnība, nevai-
nojams paraugs. 42. Mājas 
govs priekštecis. 43. Aiz-
jūga piederums. 

Grobiņā rakstnieces un tulkotājas Zentas Mauriņas (1897-1978) 
piemiņas istabām-mūzejam ‒ 20 gadu! 1997. gadā bijušā Doktorāta 
mājā, kur strādājis viņas tēvs, un no 1898. – 1921. gadam dzīvojusi rakst-
niece, tika izveidotas piemiņas istabas. Līdzās ekspozīcijai iespējams 
noskatīties Z. Mauriņas simtgadei veltītu filmu. Šogad 15. decembrī 
viņai apritēs 120 gadu jubileja. 

Aglonas bazilikas Kora skolai – 25 gadi! Tā dibināta 1992. gadā kā 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas “Vokālā mūzi -  
ka – Kora klase” ievirzes skola, kas ir vienīgā Latvijā. Skolēni spēlē 
ērģeles un dzied Bazilikas korī. 

Saldus novada Kalnu vidusskolu apmeklēja aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, Jaunsardzes un informācijas centra direktors 
majors Aivis Mirbahs, lai apbalvotu 22 drosmīgos jaunsargus, kas 
piedalījās privātmājas ugunsgrēka seku likvidēšanā Nīgrandē. Pateico-
ties viņu mērķtiecīgai rīcībai, tika izglābtas mēbeles un sadzīvē nepie-
ciešamās lietas. Kalnu vidusskolā lielākā daļa skolēnu darbojas Jaun-
sardzē instruktores Aigas Andersones vadībā.

Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) un Latvijas Aizsar-
dzības ministrija līdz 7.  maijam aicina piedalīties jauniešus (līdz 21 
gadam) eseju konkursā “Kā es sargāju Latviju?”, “Mans stāsts sabied-
roto kaŗavīram par Latviju”.  Lai rosinātu interesi par valsts drošību  
un aizsardzību kā sabiedrības kopējo atbildību. Informācija par kon-
kursu: www.lato.lv. 

Latgales Kultūrvēstures mūzejā 3. maijā tiks atklāta tematiska 
izstāde “Pāri slieksnim”, kas veltīta vēsturiskam notikumam – Pirma jam 
Latgales kongresam. Tas notika 1917. gada 9. ‒ 10. maijā (pēc vecā stila 
26. ‒ 27. aprīlī) Rēzeknē, kur tika pieņemts lēmums par Latgales 
atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar pārējiem Latvijas 
novadiem. Šis lēmums bija izšķirošais, kad 1918. gada 18. no  vembrī 
tika proklamēta Latvijas Republika. 

Latvijā 4. maijā no plkst. 9 tiks stādīti 100 ozoli, ko uzsāks vien-
laikus Rīgā un četros Latvijas tālākajos ģeografiskajos punktos. Tur     jau 
1998. gadā par godu Latvijas 80. gadadienai tēlnieks Vilis Titāns izveido-
ja skulpturālu grupu “Latvija saules zīmē”. Meikšānu ciemā Zilupes – 
Šķaunes ceļa malā uzstādīts “Austras koks”, Latvijas tālākajā dienvidu 
punktā ‒ Demenes pagastā ‒ ir “Saules puķe”, Latvijas galējā rietumu 
punktā ‒ Nīcas novada Bernātos ‒ ir “Zaļais stars” un Latvijas tālākajā 
ziemeļu punktā ‒ Rūjienas novada Ipiķu pagastā ‒ ir “Baltās naktis”.

Apē 4. maijā stādīs Latvijas simtgadei veltītus ozolus, jo tā ir viena 
no 43 Latvijas pierobežas pašvaldībām, kur tas tiks darīts par godu 
Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienai. Tam atrasta vieta bla -  kus 
bijušā dzelzceļa sliedēm laukumā pie Ganību un Skolas ielu krustojuma. 
Ozols būs kā simboliska zīme šīs territorijas turpmākai attīstībai un 
labiekārtošanai.

Liepājā 4. maijā ar plašu programmu “Brīvības svētki Liepājā” tiks 
svinēta Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27. gada -diena. 
Tā sāksies ar dievkalpojumu Sv. Trīsvienības katedrālē, piedalo ties arī 
valsts amatpersonām. 4. maijs visā Latvijā pasludināts arī par valsts 
simtgades svinību atklāšanu, tādēļ ikviens aicināts piedalīties simtgades 
ozola stādīšanā J. Čakstes laukumā Nacionālo Bruņoto spēku dienā un 
orientēšanās spēlēs “Liepājas pēdas Latvijā”.

Valkas novada Kārķu pagastā 5. maijā notiks 14. Meža dienas. 
Darbs sāksies plkst. 9 vairāk nekā 10 objektos. Būs arī Zaļā koka darb-
nīca un Rūķa dabas bodīte. Ikviens aicināts gatavot vēja zvanus, lai 
piedalītos izstādē un iegūtu pārsteigumu balvas.

Daugavpils Vienības namā 6. maijā par godu 80 gadu jubilejai 
iedzīvotāji pulcēsies uz Tautu forumu, kas būs veltīts Latgales kon-
gresa simtgadei, kuŗā bija pieņemts lēmums par Latgales pievienošanu 
citiem Latvijas reģioniem. Plānots, ka piedalīsies Latvijas Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis. Foruma programmā būs koncerti, zināt-
niskie lasījumi, iestādīs 100 ozolus un būs Baltā galdauta svētki. 

Daugavpils teātris 6. maijā aicina uz jauniestudējuma “Nūgry-
mušõ pile” pirmizrādi, kas veltīta Latgales kongresa simtgadei. Tā 
pamatā ir ievērojamā latgaliešu un latviešu kultūras un garīgā darbinie-
ka, valstsvīra un literāta Franča Trasuna (1864-1926) luga. Visu mūžu 
viņš bija nodarbojies ar latgaliešu valodas un kultūras aizstāvību un bija 
arī Latvijas apvienošanās idejas iniciators.

Krustpils Kultūras namā 6. maijā notiks Rakstu svētki, kur būs 
iespējams iepazīties ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā (725 eiro) 
projekta „Rakstu svētki Jēkabpilī – latviešu archeoloģiskais tautas -tērps” 
aktīvitātēm profesionālu lektoru vadībā. Notiks arī archeolo -ģisko tērpu 
demonstrēšana un seno latgaļu, sēļu un zemgaļu archeo loģisko 
tautastērpu valkāšanas tradiciju izzināšana. 

Valkas bibliotēkā līdz 15. maijam apskatāma izstāde “Vesela jūŗa iz 
Brūveŗa pūra”, kas veltīta dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera (1957. 
gada 24. aprīlis – 2011. gada 16. jūlijs) 60 gadu jubilejai. Viņš sa   ņēmis 
Klāva Elsberga prēmiju (1987), Dzejas dienu balvu (2001, 2005), Baltijas 
Asamblejas balvu (2004), Literātūras gada balvu (2006), Lietuvas valsts 
apbalvojumu – Bruņinieka krustu.

Kurzemes tūrisma asociācija no pavasara līdz 31. oktobrim aici -na 
piedalīties akcijā “Apceļo Kurzemi”, piedāvājot apskatīt 35 diže nākās 
kultūrvēsturiskās vietas ‒ Mērsraga bāku, “Burukuģu kollekciju” Rojā, 
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas mūzeju, Kuldīgas vides objektu 
„Tējas tase kopā ar Ēvaldu Valteru” un citus. Akcijas anketa ir Kurzemes 
tūrisma informācijas centros vai www.kurzeme.lv.

 
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Ieejot P. Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīcas jaunajā 
korpusā, kas ar pilnu jaudu sāks 
darboties no 1. jūnija un kurš 
izmaksāja 87 miljonus eiro, pa -
cientus sagaidīs plašas, gaišas, 
modernas un plānojuma ziņā 
pārdomātas telpas. Vienlaikus 
tiek domāts arī par vēsturiskā 
mantojuma – architekta Rein hol-
da Šmēlinga architektūras pie mi-
nekļu – veco slimnīcas kor pu su 
restaurēšanu. Nākotnē tur iz -
vietos mācību un zinātnes parku.

Jaunajā korpusā, kuŗa būvnie-
cību uzsāka 2013. gada sākumā, 
būs pieejamas jaunas techno lo-
ģijas un efektīvākas, modernākas 
ārstēšanas metodes nekā līdz 
šim. Pacientiem vairs nebūs jāiet 
uz nemīlīgo vecās poliklīnikas 
ēku, jo tā ir pārcelta uz jauno seš-
stāvu māju, kas kopumā aizņem 
vairāk nekā 30 tūkstošus kvadrāt-
metru un kur būs izvietota ne 
tikai poliklīnika, bet arī apvie-
notā laboratorija, diagnostiskās 
radioloģijas institūts, nefroloģijas 
nodaļa, vairākas ķirurģiskā pro-
fila nodaļas, kā arī terapeitiskā 
profila nodaļas. 

Ienākot pa galveno ieeju stik-
lotajā ātrijā, pacienti varēs doties 
uz poliklīnikas reģistratūru vai 
plānveida pacientu uzņemšanas 
reģistratūru, ja būs nepiecie ša mī-

Jaunā Stradiņa slimnīca 
gaida pacientus

ba stāties stacionāra vai dienas sta-
cionāra nodaļā, kā arī reģistrē ties 
diagnostiskajiem radiolo ģis kajiem 
izmeklējumiem. Šeit pare dzētas 
arī telpas pacientu ērtībām – gard-
erobe, kafejnīca, tirdzniecī -bas 
vietas, informatīvie stendi...

Mēneša laikā ir plānots uzstā-
dīt arī visas iekārtas, kā arī mē -
beles, pārvietot darbstacijas un 
datortechniku, jo to apjoms ir 
ļoti liels.

Līdz aprīlim kļuva zināmi visi 

jaunā korpusa darbības procesi, 
tajā skaitā arī slimnieku ēdinā-
šana. Slimnīcā ieviesīs tā saukto 
paplāšu sistēmu, kas nozīmē ‒ 
nebūs ēdiena formēšana pa por-
cijām uz vietas nodaļās, bet ēdie-
nus piedāvās atkarībā no pacien-
ta uztura vajadzībām un diētas. 

Pazemes līmenī ir izbūvēti plaši 
savienojošie gaiteņi ar bla-
kuskorpusiem gan uz neatlieka-
mās medicīnas centru, gan visām 
pārējām nodaļām.

P.  Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas administrācija kopā 
ar veselības ministri Andu Čakšu (vidū) un Saeimas deputātiem 
pirms slimnīcas jaunā korpusa telpu izrādīšanas // Foto: Karīna 
Miezāja
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

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

VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

Basketbola 
līdzjutējiem jaunas 

cerības ‒ Kristaps 
Porziņģis palīdzēs 

Latvijas izlasei
Latvijas basketbola spožākā 

zvaigzne Kristaps Porziņģis šo  va-
sar palīdzēs Latvijas basketbola 
izlasei Eiropas meistarsacīkšu fi -
nālturnīrā. Par to Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) kluba 
Ņujorkas Knicks spēlētājs 24. ap -
rīlī pavēstīja preses konferencē 
savā dzimtajā Liepājā.

Porziņgim jau iepriekš vairāk-
kārt tika jautāts, vai viņš vēlētos 
spēlēt Latvijas izlasē. Atbilde bija 
pārliecinoša: „Jā, noteikti es vē -
lētos spēlēt izlasē. Gribu ar valsts-
vienību iekļūt izslēgšanas spēlēs 
un aizvadīt teicamu turnīru.” 

Eiropas meistarsacīkstes no 31. 
augusta līdz 17. septembrim risi-
nāsies Stambulā, Helsinkos, Tela- Kristaps Porziņģis preses konferencē

vivā un Klužā-Napokā. Latvija 
apakšgrupu turnīru aizvadīs Stam-
bulā, spēlējot D grupā kopā ar 
pērnā gada Riodežaneiro Olim-
pisko spēļu sudraba medaļnieci 
Serbiju, mājinieci Turciju, Krie-
viju, nu jau principiālo pretinieci 
Beļģiju un Lielbritaniju. No kat-
ras grupas izslēgšanas turnīram 
kvalificēsies četras labākās ko  man-
das, un play-off cīņas no as  tot daļ-
fināla fazes risināsies Stam bulā.

Mūsu izcilais basketbolists iz -
teicās arī par gaidāmajām Eiro-
pas meistarsacīkstēm:

„Turcijā cilvēki mīl basketbolu, 
tādēļ spēlēšana Stambulā notiks 
lielas spriedzes apstākļos. Mums 
būs jābūt gataviem no pirmās 
dienas un jāparāda savs labākais 
basketbols. Tāpat kā jebkuŗai ko -
mandai, mums būs nepieciešama 
veiksme,” skaidroja Porziņģis. 
"Saprotu, ka 30 vai 40 punktus 

samest katrā spēlē būs diezgan 
grūti. Esmu gatavs, ka man būs 
liela loma komandā. Svarīgākais, 
lai uz Eiropas meistarsacīkstēm 
mēs dotos kā izsalkusi komanda" 
21 gadu vecais Porziņģis uzskata, 
ka Latvijas basketbols spēris soļus 
uz priekšu.
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S A R Ī K O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
MIT universitātes Killian 

Hall (Haiden Library Building 
14W-111) 160 Memorial Dr, 
Cambridge MA.

30. aprīlī 15:00 koncerts. 
Koris dziedās Massachusetts 
komponistu dziesmas: Mār-
tiņa Aldiņa, Pēteŗa Aldiņa, 
Anitas Kuprisas un William 
Billings. 

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

choir.org/news/labyrinth-
choir@gmail.com 

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

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

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

choir.org/news/labyrinth-
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 mēģinā jums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju Bied-

rība (531 N 7th Str, Phila del-
phia, PA 19123).

2.maijā 11:00 pensionāru 
ko  pas saiets. Programmā val-
des ziņojumi, nākotnes dar-
bība un Renāra Vimbas plašu 
ievērību ieguvusī filma „Es 
esmu šeit” (videokasete), par 
izkaisītām ģimenēm. Dzimum-
dienu svinēšana pie kafijas 
galda.

 INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis 
IN 46260).

6.maijā LSC visus laipni ai -
cina uz LSC 55 gadu jubileju 
un gadskārtējo Ziedoņballi. 

17:00 kokteiļu stunda, 18:00 
koncerts. Pēc koncerta vaka-
riņas un ballīte. Koncerta pro-
grammā uzstāsies dziedātāja/
vijolniece Sandra Ozolīte. 
Viņai palīdzēs Lars Alversons 
– basģitāra, Ilze Akerberga – 
akordeons un Jānis Kauliņš – 
bungas/sitamie instrumenti. 
Programmā piedalīsies arī In -
dianapoles tautasdeju kopa 
„Jautrais Pāris”. 

Ieeja: $35 ar iepriekšēju pie -
teikšanos un samaksu; $40 pie 
durvīm; $20 skolēniem/stu-
dentiem līdz 18 g.v.; $10 bēr-
niem līdz 13 g.v. Loterija – 1 
biļete par $1; 6 biļetes par $5. 

Vakariņas ar iepriekšēju pie -
teikšanos un samaksu līdz 2.
maijam. Pieteikšanos/samaksu 
(Latvian Community Center 
vārdā) sūtīt I.Millerei: 51 W 
Clear Lake Lane,Westfield, IN 
46074.

10.jūnijā 15:00 – 24:00 Jāņi 
Indianapolē! Starptautiska 
vasaras saulgriežu svinēšana.

 PRIEDAINE (NJ)
29. aprīlī 15:00 Ērika Rais-

tera Piemiņas fonda sarīko-
jums ar 2017.gada ERPF lau-
reātes Lindas Treijas piedalī-
šanos. Sarmas Muižnieces 
Lie piņas referāts. Latviešu mū  -
zika džeza un citos stilos; iz -
pildīs Krisīte Skare un Silvija 
Grendze. Izloze un kafijas 
galds.

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, lū -
dzu, zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 
727-851-941.

2.maijā 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

6.maijā 16:00 Biedrības un 
DV kopīgi rīkotās 4.maija 
Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienas 
svi nības. Visi mīļi gaidīti pie 
balti klātiem galdiem, lai da -
lītos atmiņās par šo dienu. Pa -
sākumu vadīs Dace Hohlova 
un Dace Nebare, uzstāsies 
Kanaku ansamblis. Vakara 
viesi tiks cienāti ar uzkodām, 
frikadeļu zupu, kafiju. Par īpa-
šiem dzērieniem katram jā -
gādā pašam. Ieejas ziedojums, 
sākot ar $10.

14.maijā 11:00 Ģimenes 
die nas svētbrīdis ar pašu ne  s-
tām brokastīm. Gaidīsim ik -
vienu ar prieku!

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciā-
nas dr.: (6551 W Montrose 
Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 
773-725-3820; E-pasts: cian-
asdraudze@gmail.com; www.
f a c e b o o k . c o m / Č i k ā g a s -
C i ā n a s - d r a u d z e -
255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr.birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 

ĒRIKS NIEDRĪTIS

Kārlis Vanags kopā ar tuviem 
latviešu kaimiņiem svinēja savu 
95 gadu dzimšanas dienu 12. ap -
rīlī, taisni jubilejas dienā. Pa die  nu 
jubilārs saņēma apsveikumus pa 
telefonu no brāļa Pēteŗa un citiem 
mīļajiem Latvijā, kā arī no radiem 
un draugiem šeit, Amerikā, ieskai-
tot Ņujorkas drau dzes Salas baz-
nīcas mācītāju Lari Saliņu.

Vēlāk jubilāru uzcienāja ar 
šam  panieti kaimiņu Aigas Nied-
rītes Mazzanobile ģimenes mājā. 
Pēc tam visi devās uz jauno itaļu 
Sanremo restorānu Rokvila cen-
trā, Longailendā, Ņujorkā, kur 
pavadīja lustīgu vakaru.

Kārlis ir pārsteidzoši jauns 
saviem gadiem, ar labu veselību. 
Viņš turpina braukt ar savu auto-
mašīnu, kopt dārzu, audzē savus 
slavenos milzīgos tomātus un pie -
dalās latviešu sabiedrībā. Kārlis ir 
aktīvs arī Ņujorkas Daugavas 
Vanagos. Viņš ir darbojies Virs-
nieku Apvienībā un Rotas valdē. 

KĀRLIM VANAGAM 95 GADI!
Diemžēl, 2000. gadā Kārlis zau-
dēja savu sirdspuķīti Zentiņu. 
Vasaras beigās Kārlis, kā katru 
gadu, gatavojas ceļot uz Latviju 

un sniegt palīdzību vecajiem lat-
viešu kaŗavīriem. Cerams, ka 
Kārlis vēl ilgi turpinās šo cēlo 
palīdzības darbu!

No kreisas: Aiga Niedrītis Mazzanobile, Ēriks Niedrītis, Ēriks 
Mazzanobile, Kārlis Vanags, Katarina Mazzanobile un Emīls 
Mazzanobile
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D I E V K A L P O J U M I

Ar skumjām ziņojam, ka pēc ilgas slimošanas
mūžībā aizgājusi mīļā māsa, svaine un tante

ZENTA REINEKS
Dzimusi 1930. gada 14. septembrī Liepājā,
mirusi 2017. gada 5. aprīlī Klīvlandē, ASV

Apglabāta 11. aprīlī Riverside kapos.

Mīlestībā viņu piemin
BRĀLIS ZIGURDS AR VITU, ĒRIKS UN INGRĪDA AR ĢIMENI

EDMUNDS UN NANCY AR ĢIMENI, INGA UN BERNIE AR ĢIMENI
MĀSA IRĒNE UN BILL GUNTHER AR BRAD, KRIS UN JENNY

Augšā, aiz zvaigznēm,
Kur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies bij...

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! VALDIS VIPULIS 54/55.g.c.
Dzimis 1934. gada 13. novembrī Daugavpilī,
miris 2017. gada 8. aprīlī Blufton, SC, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELONIJA

Dr, Wood Dale IL 60191). 
Tālr.: 630-595-0143. Māc. Ojārs 
Freimanis. 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, 
Lakewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdie-
nās 17:00 Bībeles stundas. 
Treš dienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cī tāja pieņemšanas stundas. 
Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-
9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. 
ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve 
Mile Road, Farmington Hills, 
MI 48334). Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. 7.maijā Ģi -
menes dienas Dievk. 21.maijā 
Dievk. Draudzības stunda. 4.
jūnijā Vasarsvētku Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com-
mer 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. 

• Džamaikpleinas Trīsvie-
nības latv. ev. lut. dr.: Uni-
tarian Congregational Parish 
of Norton (2 W Main St, Nor-
ton, MA 02766). Svētdienās 
11:00 Dievk. ar dievg. Kalpo 
mācītājs Dr. Jānis Keggi, drau-
dzes sekretāre Zigrida Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 30.aprīlī Dievk. 
7.maijā Dievk. ar Sv.vak. 
14.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. 21.maijā Dievk. Skolas 
izlaidums. Pusdienas. Vil  ming-
totā Good Shepherd baznīcā 
(1530 Foulk Rd- Rt.261) 15:00 
Dievk. ar Sv.vak. Kafijas galds. 
28.maijā Dievk. nenotiks. 4.
jūnijā angļu val. Dievk. ar 
Sv.vak. 11.jūnijā Tautas sēru 
dienas Ekumēniskais Dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 

dr.: (122 Cherry Hill St, 
Kalamazoo MI 49996). Māc. 
A.Graham. Pēc Dievk. kafijas 
galds. 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 baz-
nīcas 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. no -
tiek svētdienās 14:30. Bībeles 
stundas notiek 10:00 katra 
mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā.

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

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vi -
linskis, tālr.: 413-568-9062. 
13.maijā 12:00 Dievk. ar dievg. 
Diak. Indriķis Kaņeps. Ģime-
nes dienas sarīkojums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Archibīs-
kape Lauma Zušēvica, tālr.: 
414-421-3934, e-pasts: pastor-
lauma@gmail.com, Dr. pr. 
San dra Kalve, tālr.: 414-258-
8070. Dievk. notiek svētdie-
nās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th 
Ave S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. sākas 10:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 30.aprīlī 10:00 
Lieldienu laika 3.svētd. Dievk. 
7.maijā Dievk. 13.maijā 11:00 
– 15:00 Pavasaŗa tirdziņš. 14.

maijā Dievk. ar Sv.vak., bērnu 
uzruna, svētd.skola. 18.maijā 
11:00 Bībeles stunda. 21.maijā 
Dievk. Sadraudzība ar filmu. 
Skolas izlaidums. 23. maijā 
19:00 Bībeles stunda. 28.maijā 
Dievk. ar Sv.vak. 4.jūnijā Va -
sarsvētku Dievk. 11.jūnijā 
Dievk. kopā ar igauņiem un 
lietuviešiem, Sv.vak. 14.jūnijā 
19:00 Aizvesto piemiņas svēt-
brīdis ar filmu. 18.jūnijā Dievk. 
25.jūnijā Dievk. ar Sv.vak. 27.
jūnijā 19:00 Bībeles stunda. 
2.jūlijā Dievk., atzīmējot Ame-
rikas dzimšanas dienu. BBQ.

• Montrealas latv. Trīsvie-
nī bas ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Ma -
teus, tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org. Dievk. no -
 tiek 14:00. Macītāja vieta 
vakanta. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00.

• Ņubransvikas un Leik vu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com 
30.aprīlī 13:30 mūzikas & 
meditācijas Dievk. 7.maijā 
13:30 Dievk. ar dievg. 21.
maijā (ceturtd.) 10:30 Jēzus 
Debesbraukšanas dienas svēt-
brīdis. 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)

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. 29.aprīlī Dievk. 
14.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. un sarīkojums. Lūgti 
groziņi.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 

(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Kon-
taktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@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 Rubenis. Dievk. 
notiek 12:00. Pēc Dievk. kafi-
jas galds. 27.maijā Vasarsvēt -
ku Dievk. 10.jūnijā 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. Kalniņa. 
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, 
WA 98125). Dievk. notiek 
10:30. Prāv. D. Cilne, tālr.: 
206-674-9600, e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Info: www.seat-
tlelatvianchurch.org 30.aprīlī 
Dievk. 7.maijā angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stun-
da. 1.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. ar dievg. Kristības. 21.
maijā Dievk. 28.maijā Dievk. 

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

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707). Bībeles 
stundas notiek Biedrības na -
mā 11:00. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-
6001. Katrs 1. svētdienas 
Dievk. notiek Biedrības na -
mā plkst. 14:00. 30.aprīlī Bī -
beles stunda. 7.maijā Dievk. 
Biedrības namā. 14.maijā 11:00 
Ģimenes dienas svētbrīdis 
Biedrības namā ar pašu nes-
tām brokastīm. Gaidīsim ik -
vienu 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.

stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 647-986-5604, 
E-pasts: grietins@gmail.com. 
Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 
905-338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Ko  rule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@ve -
rizon.net, Info: www.dcdrau-
dze.org Mācītāja prāv. Anita 
Vārsberga Pāža, mob. tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macan-
itavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. 12:30 iesvētes 
mācība. 

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

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

Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 

rasma@laiks.us, 

vēlākais – 

SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes 

numuram ziņas uz 

redakciju tiek 

nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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„Mums ir labs potenciāls, un 
varam izveidot konkurētspējīgu 
komandu. Basketbols Latvijā ir 
pamatīgi progresējis.” 

Porziņģis Latvijas pieaugušo iz -
lasē līdz šim nav spēlējis. 2013. 
gadā viņš palīdzēja Latvijas U-18 
izlasei savās mājās izcīnīt ceturto 
vietu Eiropas junioru meistar sa-
cīkstēs, bet nākamās vasaras vel-
tīja individuālajai attīstībai. Lat-
vi jas basketbola valstsvienības tre -
niņnometne pirms Eiropas meis-
tarsacīkstēm sāksies 17. jūlijā un 
savās mājās tiks aizvadītas piecas 
pārbaudes spēles.

Kristaps Porziņģis savā otrajā 
NBA sezonā 66 spēlēs caurmērā 
guvis 18,1 punktu un izcīnījis 7,2 
atlēkušās bumbas, bet pērn viņš 
72 spēlēs caurmērā izcēlās ar 14,3 
punktiem un 7,3 atlēkušajām 
bumbām. 

Jūnijā Porziņģis dosies uz Fili-
pīnām – tā paredz ar Adidas no -
slēgtā vienošanās. Nākamajā se -
zonā viņa sporta apavus rotās 
logo KP6. Ņujorkas Knicks rīcībā 
Kristapam jābūt septembŗa bei-
gās ‒ uzreiz pēc Eiropas meistar-
sacīkšu nobeiguma.  

Līdz ar Kristapa Porziņģa ie -
sais tīšanos Latvijas izlasē mums 
ir dotas jaunas cerības par valsts-
vienības sekmīgu startu Eiropas 
meistarsacīkstēs. 

Rodions Kurucs 
pieteicies šī gada 

NBA draftam
Talantīgais Latvijas basket-

bolists Rodions Kurucs pieteicies 
šī gada Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) draftam, 
pastāstīja spēlētāja aģents Artūrs 
Kalnītis.

Rodions Kurucs // FOTO: LETA

Patlaban 19 gadus vecais Ku -
rucs šosezon pārstāv Barselonas 
Lassa, kuŗas rindās piedzīvoja de -
biju ULEB Eirolīgā, bet ikdienā 
pārstāv kluba otro vienību, kas 
spēlē Spānijas pēc spēka otrajā 
līgā. Tajā viņš 24 spēlēs caurmērā 
guvis 9,5 punktiem un izcīnījis  
2,8 atlēkušās bumbas. Iepriekš 
vairāki autoritatīvi NBA drafta 
prognožu sarakstu sastādītāji šī 
gada klubu izvēlē Kurucam pa -
redz vietu drafta pirmajā kārtā. 
Vieta draftā tiek prognozēta arī 
Anžejam Pasečņikam, kuŗš spē  lē 
Spānijas klubā Grankanārijas 
Herbalife. Tāpat draftam gatavo-
jas pieteikties jaunais talants Ver-
ners Kochs, kuŗš spēlē Čechijā. 

Šī gada NBA drafts notiks 22. jū -
nijā. Līdz šim NBA drafta vēsturē 
ir izraudzīti četri Latvijas basket-
bolisti. 2004. gadā ar kopējo 11. nu -
muru Goldensteitas Warriors iz -
raudzījās Andri Biedriņu, bet 
2011. gadā ar 42. numuru In  diā-
nas Pacers – Dāvi Bertānu, kuŗš 
gan uzreiz pēc tam nonāca Sa  n-
an tonio Spurs paspārnē. Savukārt 
2013. gadā Jāni Timmu ar 60. nu -
muru izraudzījās Memfisas 

Grizz  lies, lai gan tagad tiesības uz 
latvieti pieder Orlando Magic ko -
mandai. Tikmēr visaugstāk izrau-
dzītais latvietis ir nu jau par 
zvaigzni kļuvušais Kristaps Por-
ziņģis, kuru ar ceturto numuru 
2015. gada draftā izvēlējās Ņu -
jorkas Knicks.

NBA ir spēlējis arī Gundars 
Vētra,  kuŗš 90. gadu sākumā ne -
ilgu brīdi pārstāvēja Minesotas 
Timberwolves.

Latvieši Bostonas 
maratonā 

17. aprīlī notika 121. Bostonas 
maratons. Šajā augsta prestiža 
maratonā piedalījās četri Latvijas 
pārstāvji. Savainojuma dēļ  diem-
žēl nevarēja startēt mūsu vistitu-
lētākā skrējēja Jeļena Prokopčuka.  
Jau otro gadu pēc kārtas marato-
na dienā bija pārāk silts laiks, lai 
skrējēji justos komfortabli. No 
Latvijas pārstāvjiem finišēja Pē -
teris Stepiņš, Arnis Rats, Anda 
Valtere un Imants Platais no 
Me rilendas pavalsts. Visātrāk no     -
skrēja P. Stepiņš ar laiku 3.27:11. 
Savukārt, A. Rats un I. Platais 
sasniedza jaunus personīgos re -
kordus. Panākumus kaldināja vai -
rāku mēnešu treniņi un pareiza 
stratēģija cīņā ar karstuma iz  rai-
sītajām sekām.

Statistika par latviešiem Bos-
tonas maratonā 2017: vārds, uz -
vārds, vecums, finiša laiks, kopēja 
vieta starp sava dzimuma skrē-
jējiem (vieta savā vecuma grupā). 
Pēteris Stepiņš (35) 3.27:11 
5131/2682; Arnis Rats (34) 
3.33:21 6071/2951; Anda Valtere 
(38) 3.35:51 2172/1666; Imants 
Platais (64) 3.45:14 7786/169. 
Kopumā finišēja 14 438 vīrieši 
un 11 973 sievietes. Caurmērā 
18–39 gadu vecuma grupā bija 
apmēram 5000 skrējēju kā sie  vie-
tēm, tā vīriešiem. Autora vecuma 
grupā vīriešiem (60–64) finišēja 
1043.

IP

Eiropas 
meistarsacīkstes 
šachā sievietēm

Rīgā notika Eiropas meistar-
sacīkstes šachā sievietēm. Par Ei -
ropas čempioni kļuva Gruzijas 
šachiste Nana Dzagnidze, kas 11 
partijās izcīnīja 8,5 punktus. Otro 
un trešo vietu ar 8 punktiem 
sadalīja Krievijas šachistes Alek-
sandra Gorjačkina un Alisa Ga -
ļa mova. Eiropas meistarsacīkšu  
pirmo 14 vietu ieguvējas ieguva 
ceļazīmi uz Pasaules kausa iz  cī ņu.

Labākā šachiste Latvijas Eiro-
pas meistarsacīkstēs bija Ilze Bēr-
ziņa, kuŗa nobeigumā ierindojās 
69. vietā. 

Pēdējā  partijā viņa nospēlēja 
neizšķirti ar Grieķijas pārstāvi 
Jūliju Maku un summā ieguva 

Pret frančiem – 
uzvara un 

zaudējums
Latvijas hokeja izlase, gatavo-

joties 2017. gada pasaules meis-
tarsacīkstēm,  pirmajā pārbaudes 
spēlē Arēnā Rīga atspēlējās pēc 
ātri zaudētiem vārtiem un ar 2:1 
(0:1, 0:0, 2:0) pieveica Francijas 
valstsvienību. Latvijas izlases labā 
vārtus šajā spēlē guva Miks 
Indrašis un komandas kapteinis 
Kaspars Daugaviņš.

cienījami nospēlēja pret mājinieci 
Čechiju (1:3). Par pilntiesīgu iz -
lases pirmo numuru viņš kļuva 
2008. gada pasaules meistarsa-
cīkstēs Kanadā, bet gadu vēlāk 
Šveicē aizvadīja vienu no saviem 
labākajiem turnīriem, palīdzot 
Latvijas izlasei iekļūt ceturt daļ-
finālā. Edgars Masaļskis paliks 
Latvijas izlases vēsturē kā pa  gai-
dām vienīgais spēlētājs, kurš pie-
dalījies 15 pasaules meistarsa cīk-
stēs pēc kārtas. Izlases rindās viņš 
ir aizvadījis 160 spēles, kas ir 
labākais rādītājs starp vārtsar-
giem, caurmērā spēlē ielaižot 
2,63 ripas, bet 11 cīņās paliekot 
“sausā”. Masaļskis ir piedalījies 
četrās olimpiskajās spēlēs, 2010. 
gadā Vankuverā būdams izlases 
pamatvārtsargs.

Starkovs vēlreiz 
kļūst par Latvijas 

futbola izlases
galveno treneri

Latvijas futbola izlases galvenā 
treneŗa amatā apstiprināts Alek-
sandrs Starkovs, kuŗam šī būs 
atgriešanās pie valstsvienības stū  -
res. Patlaban 61 gadu vecais Star-
kovs nomainīs Marianu Pacharu, 
kuŗš marta beigās atkāpās no 
izlases galvenā treneŗa amata.

Ilze Bērziņa // FOTO: LETA

5,5 punktus. Bez Bērziņas nevie-
nai citai Latvijas šachistei neiz-
devās iekļūt labāko simtniekā. 
Renāte Vidruska ar 4,5 punktiem 
ierindojās 112. vietā, pa 4 punk-
tiem ieguva Elīna Otikova, Linda 
Krūmiņa, Agnese Līckrastiņa, 
Mar  garita Parchomenko, Inguna 
Erneste, Madara Golsta un Re -
beka Atte.

Apkārt turnīram
* Eiropas meistarsacīkstēs ša -

chā Rīgā nepiedalījās vairākas 
mūsu spēcīgākās spēlētājas. Pa -
saules ranga 167. numurs Ilze 
Rogule nestartēja ģimenes ap -
stākļu dēļ, Latvijas finanču mi -
nistre Dana Reizniece-Ozola 
(232.) bija aizņemta darbā.

* Ilze Bērziņa no rīta devās uz 
savu darbavietu, bet pēcpusdienā 
sēdās pie šacha galdiņa. Nebija 
aizvietotājas, kas viņu palaistu at -
vaļinājumā. Visas mūsu šachistes 
ir amatieres, strādā algotu darbu 
vai mācās, bet daudzas viņu 
sāncenses – šacha profesionāles. 

* Eiropas meistarsacīkstes šahā 
dāmām bija svarīgākais iemesls, 
kāpēc šajā sporta veidā pēc 15 ga -
du pārtraukuma atgriezās bi  jusī 
Latvijas sieviešu izlases dalībniece 
Agnese Līckrastiņa. Viņa savu-
laik pārstāvēja valsti pasaules 
šacha Olimpiadā, bet šobrīd ir 
asociētā profesore Rīgas Technis-
kajā universitātē.

Turnīra galvenā tiesneša Ašota 
Vardapetjana ieskatā Eiropas meis-
tarsacīkstes šachā sievietēm Rīgā 
sarīkotas izcilā līmenī: “Viss bija 
korekti, draudzīgi un profesionāli 
rīkots. Protams, ne visiem veicās 
turnīrā, bet esmu pārliecināts, ka 
Rīgu dalībnieki atstās ar labām 
atmiņām un iespaidiem.” Šajā 
turnīrā bez godalgotām vietām 
sportistes sasniegušas arī dažādus 
normatīvus, kas arī vērtējams kā 
ļoti augsts šo sacensību piene-
sums šacha pasaulei.

Latvijas Šacha federācijas pre-
zidents Āris Ozoliņš norādīja, ka 
turnīrā sasniegtie rezultāti ko -
pumā ir tuvu tādiem, kādi arī 
tika gaidīti. Viņš gan sacīja, ka 
“Latvijas meitenes varēja mazliet 
labāk nospēlēt”.

Parakstīts Fair Play 
memorands

Eiropas Šacha savienība (ECU) 
Eiropas meistarsacīkšu laikā Rīgā 
ar Eiropas Fair Play kustību 
(EFPM) svinīgi parakstīja me -
morandu par godīgu spēli. Savus 
parakstus zem memoranda īpašā 
sanāksmē viesnīcā Latvija lika 
ECU prezidents Zurabs Azmai-
parašvili un EFPM vadītājs 
Kristians Hinterbergers. “Godīga 
spēle mūsu sporta veidā kļūst 
arvien svarīgāka. Arī šādā veidā 
vēlamies attīstīt šacha spēli,” 
izteicās Azmaiparašvili. “Spēlē-
sim godīgu spēli!”

Latvijas izlase jau spēles trešajā 
minūtē nonāca zaudētājos: Elvis 
Merzļikins neredzēja Nikolā Rica 
metienu no zilās līnijas. Latvijai 
ilgi neizdevās atspēlēties, līdz 
pēdējās trešdaļas sākumā lielo 
skaitlisko vairākumu izmantoja 
Miks Indrašis. Savukārt uzvaras 
vārtus, techniski apspēlējot pre-
tiniekus, guva komandas kaptei-
nis Kaspars Daugaviņš, kuŗam šī 
bija pirmā spēle valstsvienībā 
šajā pavasarī.

Otrajā spēlē Latvijas izlase sā -
kumā zaudēja ar 0:5 un jau šķita, 
ka gaidāma sagrāve. Nobeigumā 
gan iznāca zaudējums ar 4:6 (0:1, 
2:4, 2:1). Latvijas izlases labā vār-
tus šajā spēlē, kas tika aizvadīts 
Eiropas Hokeja izaicinājuma tur-
nīra (EHC) ietvaros, guva Ro -
nalds Ķēniņš, brāļi Richards un 
Roberts Bukarti, kā arī Andris 
Džeriņš.

Ilggadējais Latvijas hokeja iz -
lases vārtsargs Edgars Masaļskis 
oficiāli aizvadīja savu pēdējo spēli 
valstsvienībā, pēc kuŗas risi nājās 
sirsnīga atvadīšanās Pēc spēles 
Latvijas hokeja dzīves vadītāji 
sarīkoja skaistu atvadu ceremo-
niju, kuŗā Masaļskis saņēma 
viņam veltītu gleznu, kā arī 
pateicības rakstu no Latvijas 
Olimpiskās komitejas.

Edgars Masaļskis pēc pēdējās 
spēles valstsvienības sastāvā 
atvadu ceremonijā ar viņam 
dāvināto gleznu

Pats Masaļskis uzrunā izteica 
pateicību līdzjutējiem, jo viņš ne -
bija domājis, ka uz atvadu spēli 
sanāks pilna Arēna Rīga. Tāpat 
Masaļskis bija pateicīgs savai ģi -
menei, kas viņu visu karjēru at -
balstīja. Savukārt komandas bied  -
riem izcilais vārtsargs uzsvēra, ka 
ir jāizbauda katra spēle un tre -
niņš, jo pēdējā spēle valstsvienībā 
pienāk ļoti ātri.

Masaļskis debitēja 2000. gada 
11. novembrī pārbaudes spēlē 
tieši pret Franciju (1:2), savukārt 
pirmo reizi uz pasaules meis-
tarsacīkstēm pieaugušajiem viņš 
devās 2002. gadā, bet pirmo spēli 
aizvadīja 2004. gadā Prāgā, kad 

Aleksandrs Starkovs
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Starkovs amatā apstiprināts LFF 
valdes sēdē. Starkova kandidātūru 
balsojumā atbalstīja gan valdes 
locekļi, gan arī Latvijas Futbola 
treneru asociācija (LFTA) un tās 
priekšsēdis Jānis Skredelis. Pir mo-
reiz par Latvijas valstsvienības 
galveno treneri Starkovs kļuva 
2001. gada vasarā, komandu va -
dot līdz 2004. gada beigām. Šajā 
posmā tika sasniegts līdz šim 
lielākais panākums Latvijas fut-
bola izlases vēsturē, jo komanda 
kvalificējās un spēlēja 2004. gada 
Eiropas meistarsacīkšu fināltur-
nīrā Portugalē. Savukārt atkārtoti 
viņš amatu pārņēma 2007. gada 
aprīlī, bet pēc sešiem gadiem 
viņu nomainīja Pachars.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas labākais daiļslidotājs 

Deniss Vasiļjevs nākamgad feb -
ruārī gaidāmajās Phjončhanas 
Zie  mas olimpiskajās spēlēs vēlas 
nostartēt tik labi, lai priekšnesu-
ma beigās skatītāji sniegtu ovā ci-
jas, stāvot kājās, sportists paudis 
intervijā Starptautiskajai Olim-
pis   kajai komitejai (SOK). Tikai 
17 gadus vecais Latvijas sportists 
marta un aprīļa mijā izcīnīja 14.
vietu pasaules meistarsacīkstēs, kas 
ļāva iegūt ceļazīmi uz olim pis-
kajām spēlēm. Latvija Ziemas 
olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā 
nav tikusi pārstāvēta jau kopš 
1994. gada, bet nākamgad Vasi ļ-
jevam pievienosies arī Angelina 
Kučvaļska.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


