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Amerika spriež
par Baltijas drošību

ELĪNA DĪCE,
Joint Baltic American National Committee (JBANC) praktikante

Amerikas galvaspilsētā Vašingtonā 19. un 20. maijā notika jau
divpadsmitā Baltijas Amerikāņu
Apvienotās Nacionālās Komitejas
(Joint Baltic American National
Committee, JBANC) konference,
kuŗā, kā ik gadus, tika apspriesti
Baltijas polītikas, drošības un reģionālo izaicinājumu jautājumi.
Konference pulcēja ASV diplomātu un bijušo ASV vēstnieku
Polijā Danielu Frīdu (Daniel Fried),
bijušo ASV vēstnieku NATO Kurtu
Volkeru (Kurt Volker), somu žurnālisti Jessiku Aro (Jessikka Aro),
vecāko “Rand” korporācijas polītikas zinātnieku Stīvenu Flanaganu (Steven J. Flanagan), Eirāzijas etnisko un reliģisko jautājumu pētnieku un bloga “Logs uz
Eirāziju” veidotāju Paulu Goblu
(Paul Goble), ‘Sister Cities International’ prezidenti Mariju Keinu
(Mary D. Kane), kanadiešu žurnālistu un digitālās komunikācijas
stratēģijas speciālistu Markus
Kolgu (Marcus Kolga), Igaunijas
pilsētas Narvas izpilddirektoru
Vjatšeslavu Konovalovu (Vjatšeslav Konovalov), BAFF pētnieku
Hadsona Institūtā Marius Laurinavicius, igauņu kiberdraudu
inteliģences analītiķi Patriku Maldri (Patrik Maldre), Transatlantiskās Drošības iniciātīvas direk-

toru Magnus Nordenmanu (Magnus Nordenman), igauņu diplomātu Veino Reinartu (Väino Reinart), bijušo Latvijas Ārlietu ministru Māri Riekstiņu, Narvas pilsētas mēru Tarmo Tammisti,
lietuviešu diplomātu, kas specia-

bija ASV-Baltijas attiecības, kiberuzbrukumu draudi, Baltijas valstu
reģionālā polītiskā un ekonomiskā
sadarbība. Konference iesākās ar
JBANC izpilddirektora Karla Altava (Karl Altau) un JBANC prezidenta Saulius Kuprisa (Saulius

Kuprys) ievadrunām. Tika izteiktas pateicības dāsnajiem JBANC
atbalstītājiem, bez kuŗu atbalsta
nebūtu iespējams noorganizēt

3. JŪNIJĀ –
pašvaldību vēlēšanas Latvijā
(Vairāk lasiet 11. lpp.)

Tētis – politiķis
mūsu tētim ir viens niķis
mūsu tētis – politiķis
runā daudz un acis bola
jaukas lietas viņš man sola:
vest uz minigolfa klubu
akvaparkā šļūkt pa trubu
sporta riteni man pirks
laukos pašam būs man zirgs
– visu došu – tētis smaida –
tikai mazliet jāpagaida
paiet dienas nedēļas
taču nenotiek nekas
dusmīgs staigāju pa māju
un ar tēti nerunāju
tētis platās acis bola
jaukas lietas mammai sola:

šāda līmeņa konferenci.
Latviju pārstāvēja bijušais Latvijas Ārlietu ministrs un Vēstnieks NATO Māris Riekstiņš, kā
arī Latvijas Vēstnieks ASV Andris
Teikmanis. Māris Riekstiņš izteica
viedokli, ka Baltijas valstu dro-

No kreisās: Tomas Sadauskas, Amerikas Lietuviešu padomes pārstāvis; Pauls Gobls (Paul Goble),
Eirāzijas etnisko un reliģisko jautājumu pētnieks un bloga “Logs uz Eirāziju” veidotājs; Stīvens
Flanagans (Steven J. Flanagan), vecākais Rand korporācijas polītikas zinātnieks; Māris Riekstiņš,
bijušais Latvijas Ārlietu ministrs

lizējies aizsardzības jomā, Vaidotas Urbeli, kā arī amerikāņu žurnālisti Lizu Vālu (Liz Wahl).
Svarīgākie konferences temati

mazu meitiņu tai dos
greznu māju Saulkrastos
kažoku un tvaika pannu
lielu lielu burbuļvannu
– visu došu – tētis smaida –
tikai mazliet jāpagaida
paiet dienas nedēļas
taču nenotiek nekas
tētis politikā strādā
televīzijā to rāda –
plāta rokas acis bola
jaukas lietas visiem sola:
katrs staigās līksmu seju
slīdēs nodokļi uz leju
vasara būs pusi gada
kola tecēs ūdensvadā
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Kārlis Vērdiņš
kļūstiet visi mani fani
visi balsojiet par mani!
jauki plāni! – ļaudis pētī
parlamentā ievēl tēti
paiet dienas nedēļas
taču nenotiek nekas
rāmu garu – tētis smaida –
vēl mazliet jums jāpagaida
jūlijs karstus starus raida
visi sēž un visi gaida
janvāris ar salu baida
visi sēž un visi gaida
gadu gaida divus gaida
mūsu tētis tikai smaida
kamēr laimi sagaidīs
būšu es jau izaudzis

šību nav iespējams nodalīt ne no
Eiropas, ne no ASV drošības ne
jau nodibināto tirdzniecības saišu
dēļ, bet gan tāpēc, ka mūsu val-

stis ir balstītas uz vienām un tām
pašām fundamentālajām vērtībām un principiem. Viņaprāt, ja
šīs vērtības tiek apšaubītas vienuviet, tad nebūs ilgi jāgaida, līdz
tās tiks apšaubītas arī citur. Viņš
citēja bijušo Zviedrijas premjerministru Karlu Bildu (Carl Bildt),
kuŗš jau 1994. gadā rakstīja, ka
uzdevums saglabāt un nodrošināt
Baltijas valstu drošību pārbaudīs
ASV gatavību un spēju ietekmēt
Krievijas polītiku. Māris Riekstiņš
norādīja, ka pēdējo 25 gadu laikā
ASV ir izturējusi šo pārbaudījumu,
nelokāmi atbalstot Baltijas valstis.
Daži piemēri ir asistēšana Krievijas armijas izvešanā no Latvijas
un OECD misijas pabeigšanā Baltijas valstīs, kā arī ASV-Baltijas
hartas parakstīšana. Viņš atzina,
ka šī palīdzība izskatās pēc techniskām darbībām, taču bez tām
Latvijas integrācija citās Rietumvalstu organizācijās nebūtu bijusi
iespējama. Tāpat tika uzteikta lielā
ASV loma, integrējot Baltijas valstis NATO. Māris Riekstiņš norādīja, ka ASV un Latvijas sadarbība
nav bijusi tikai “vienvirziena iela”
un ka Latvija ir piedalījusies militārajās operācijās gan Balkānos,
gan Afgānistānā un Irākā.
(Turpināts 3. lpp.)

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
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ĪPAŠS ŠĪSVASARAS PIEDĀVĀJUMS
BALTIMORAS DZIESMU SVĒTKU NOSKAŅĀ

Abonējiet laikrakstu "Laiks" uz 6 mēnešiem, un
mēs Jums sūtīsim septīto mēnesi par brīvu!
Jā, paldies, vēlos abonēt laikrakstu "Laiks"
par šo speciālo cenu – ASV $83.00 (par 7 mēnešiem)
Vārds, uzvārds__________________________________
Adrese________________________________________
______________________________________________
Telefons vai e-pasts______________________________
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Latvian newspaper

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

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

Aicinām pievienoties!
Jau vairākus gadus Rīgas
evaņģēliskā draudze atbalsta
Rugāju (Latgalē) skolas 1. klasi,
sagādājot tās skolēniem jaunas
skolassomas ar nepieciešamo
rakstāmlietu un burtnīcu komplektu. Katru gadu priecājamies
par bērnu sajūsmu, saņemot
skaistās somas pirmajā skolas
dienā.

dievkalpojuma visi pulcējās blakustelpā pie kafijas galda un
uzkodām.
Bērni bija lieliski sagatavojušies apciemojumam, un mēs uzzinājām, ka viņi sekmīgi mācās
skolā, arī apmeklē sporta un
mūzikas skolas. Katrs mazais
skolēns nosauca savu vārdu un
pastāstīja par savām interesēm.

laiks šķirties un novēlēt labu
ceļavēju.
Liels paldies jo īpaši ciemošanās rīkotājiem Dzintrai Bungs,
Ingai Tenisai un Rutai Zadziorskai, kā arī Rugāju skolas
skolotājai Ivetai Arelkēvicai, kuŗa
organizēja bērnu braucienu.
Draudzei ir patiess prieks
turpināt ne tik vien jauko tra-

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

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!

Rugāju skolas bērni viesojas Rīgas evaņģēliskajā draudzē
Rugāju bērni savukārt maijā Daudzi teica: „Man ļoti patīk
viesojās mūsu draudzē. Pēc gaŗā matemātika!” Audzinātāju vabrauciena vispirms bija Lido dībā visi braši nodziedāja vaiAtpūtas Centra apmeklējums rākas tautasdziesmas.
un maltīte. Pēc tam bērni piePēc tik raženas un nodarbīdalījās mūsu draudzes dievkal- bām pilnas dienas vēl sekoja
pojumā, ko vadīja mācītāja Ieva ekskursija pa Vecrīgu, un tās
Puriņa. Skolēni rātni sēdēja un daudzās leģendas, dzīvnieku tēli
uzmanīgi sekoja norisei. Pēc bērniem patika. Bet pienāca

LATVIJA – 2017
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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

VYTIS
TOURS
th

40-24 235 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

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

"Novēlu ceļojumiem bagātu vasaru!"

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
------------------------------------------------------------------------Ar šo nosūtu Jums
US $____________
par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

diciju – sarūpēt pirmklasniekiem skolassomas, bet arī turpināt sirsnīgo sadraudzi. Visi
labvēļi aicināti ziedot 2017./
2018. gadā Rugāju skolas
pirmklasnieku
skolassomu
projektam. Redzot bērnu jaukās, smaidīgās sejiņas, tik tiešām
gribas viņus iepriecināt!
Ziedojumus varat pārskaitīt
uz draudzes kontu: Rīgas evaņģēliskā draudze, reliģiskās organizācijas
reģ. Nr. 40801051397.
Bankas IBAN konts:
LV10HABA0551027207173
SWIFT kods HABALV22.
AS Swedbank filiāle “Ķīpsala”,
Balasta dambis 1a,
Rīga, LV-1048

Iespēja
atjaunot Latvijas
Republikas pasi
Baltimorā
Dziesmu svētku
laikā
Latvijas vēstniecība ASV Baltimoras dziesmu svētku laikā piedāvā iespēju Latvijas pilsoņiem
atjaunot Latvijas Republikas pasi.
Pārvietojamā pases stacija atradīsies svētku galvenajā viesnīcā
Renaissance Harborplace hotel,
St. George Room.
Lai atjaunotu pasi Baltimorā,
obligāti iepriekš jāpiesakās Latvijas vēstniecībā ASV, nosūtot attiecīgos dokumentus līdz 26. jūnijam. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar vēstniecības
Konsulāro nodaļu pa tālruni
(202)328-2882 vai (202) 3282881, vai izmantojot e-pastu:
consulate.usa@mfa.gov.lv
LATVIJAS
VĒSTNIECĪBA ASV

LAIKS
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ĒRIKS NIEDRĪTIS, MD

Latviešu Ārstu un zobārstu apvienībai ‒ 70!
Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) dibināta 1947.
gada decembrī Eslingenā, Vācijā,
un tās galvenais mērķis bija apvienot ārzemēs nonākušos ārstus,
zobārstus un citus veselības nozares darbiniekus, lai viņiem būtu
iespēja palīdzēt jaunās zemēs.
LĀZAs konferences notika ASV
un Kanadas latviešu Dziesmu
svētkos un pulcināja lielu skaitu
latviešu medicīnas profesionāļu.
Neatkarības atjaunošanas laikā
LĀZA palīdzēja Latvijai un latviešu ārstiem un zobārstiem.
LĀZAi bija nozīmīga loma,
rīkojot Pirmo pasaules latviešu
ārstu kongresu 1989. gadā. Polītiskā gaisotne padomju laikā mainījās, kad vairāk nekā četrsimt latviešu trimdas ārsti ieradās Rīgā uz
kongresu, dodot cerību latviešu
tautai. Tagad daudzi Latvijas ārsti
strādā ārzemēs. LĀZA atkal apvieno viņus un Rietumu latviešu
ārstus profesionālā draudzībā, kā
arī atbalsta medicīnas izglītību,
piešķiŗot stipendijas un balvas.

LĀZAs biedri Latvijas ārstu kongresā Rīgā, 2013. gadā. Pirmajā
rindā no kreisās: Ēriks Niedrītis, Jānis Dimants, Zaiga Philips,
Juris Lazovskis. Otrajā rindā no kreisās: Ārste no Anglijas,
Kristaps Zariņš, Baiba Grūbe, Bertrams Zariņš, Rūta Beķere,
Egils Vēverbrants, Visvaldis Nagobads, Māris Pļaviņš
Organizācija apvieno vairāk ne- plašu jauno stratēģiju LĀZAs darkā 300 biedrus. Kopš 1997. gada bībā. Valdē vel darbojs Jānis DiRīgā darbojas LĀZAs birojs, ko mants, MD, Zaiga Philips, MD,
tagad vada Kamena Kaidaka.
Kaspars Tūters, MD, Ēriks NiedKopš 2015. gada LĀZA vada rītis, MD, Juris Lazovskis, MD,
Uģis Gruntmanis, MD, ievedot Daina Dreimane, MD, Jānis Tupe-

ELĪNA DĪCE,
Joint Baltic American National Committee
(JBANC) praktikante
(Turpināts no 1. lpp.)
Savukārt vēstnieks Andris Teikmanis uzsvēra Baltijas valstu un
transatlantiskās sadarbības nozīmību laikā, kad jāuztraucas par
tādām problēmām kā starptautiskais terrorisms un Krievijas
agresīvās darbības.
Bijušais ASV vēstnieks NATO
Kurts Volkers (Kurt Volker) savā
runā pamatoja to, kāpēc Baltijas
valstis ir svarīgas ASV. Viņš atzina,
ka iemesli, kāpēc Baltijas valstu
drošība ir nozīmīga ASV, bieži vien
pazūd tajā savstarpējā dialogā,
kas tiek veikts ar mērķi uzsvērt
pašreizējās problēmas un izaicinājumus. Baltijas valstis ir vienas
no svarīgākajiem ASV partneŗiem,
un Baltijas reģiona problēmu risināšanas process pārbaudīs ASV
kā valsti. ASV patiesi nozīmīgs ir

pirms Latvijas Ārstu kongresa ar
plašu darbu konferenci Rīgas
Stradiņa universitātē un vakara
sarīkojumu Latvijas Universitātē.
Informāciju var saņemt no Kamenas Kaidakas, rakstot: laza@
lazariga.lv vai LĀZAs mājaslapā
www.lazariga.lv.
Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas stipendiju fonda pārstāvji
jau 16. maijā intervējuši pieteiktos studentu kandidātus. Šogad
šai grupā ir liels skaits izcilu kandidātu, tāpēc nolēmts piešķirt astoņas stipendijas čakliem jauniem
cilvēkiem, par kuŗiem mums liels
prieks. Stipendijas šogad tiks pasniegtas 20. septembrī LAZAs
70. gada jubilejas sarīkojumā.
Lazovska fonds darbojas kopš
2005. gada un katru gadu piešķiŗ
stipendijas medicīnas studentiem
Latvijā. LĀZAs valde pateicas par
ziedojumiem Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fondam un aicina
visus uz abiem LĀZAs 70 gadu
jubilejas sarīkojumiem Baltimorā
un Rīgā. Uz redzīti svētkos!

Amerika spriež par Baltijas drošību

Baltijas valstu liktenis, jo tas arī
ietekmē ASV labklājību. ASV ir
balstīta uz tādām būtiskām, fundamentālām vērtībām kā brīvība,
demokratija, tirgus ekonomika,
cilvēktiesības un likumu vara, un
tieši šīs vērtības definē to, kas ir
ASV. Visveiksmīgāk attīstība var
izdoties tad, kad šīs vērtības tiek
respektētas un izplatītas pasaulē.
Pateicoties tam, ASV atrodas tādu
nāciju saimē, kas ievēro šīs vērtības, nodrošinot drošību un dodot
iespēju ASV iegūt jaunas un nostabilizēt vecās saites ar tirdzniecības partneŗiem un sabiedrotajiem, palīdzot uzcelt spēcīgas starptautiskās sistēmas gan drošības
(NATO), gan ekonomiskās sadarbības jomās (piemēram, IMF).
Tāpat tika atzīmēts tas, ka ASV
ļoti novērtē sabiedroto palīdzību

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU KRĀSĀS?

Pastāstiet mums par sevi un
savu nodarbošanos!
LAIKA lappusēs varat apsveikt
savus draugus un kollēgas!
Laikraksts Laiks (pielikums JAUNO LAIKS) piedāvā
jums iespēju ievietot KRĀSAINU sludinājumu
2017. gada 1. jūlija krāsainajā numurā,
ko lasīs 14. Dziesmusvētku dalībnieki Baltimorā
Visi krāsainie sludinājumi tiks ievietoti īpašā lappusē,
un sludinājuma cena būs par 30% augstāka.
Laipni lūdzam KRĀSAINO,
pilnīgi gatavo („Camera Ready”) sludinājumu
līdz 15. jūnijam nosūtīt tieši uz Rīgas redakciju.
Par techniskiem jautājumiem rakstīt Solvitai – redakcija@laiks.us
Vispār. info: Diāna Simmons Rudzīte: e-pasts: LaiksDSR@aol.com.

sis, MD, un Gundars Katlaps, MD.
LĀZAs konferences notiek visos
Latvijas Ārstu kongresos Rīgā. Prof.
Ilmāra Lazovska stipendijas ik vasaru tiek pasniegtas izciliem medicīnas studentiem. Šogad LĀZA
ar plašu programmu svinēs 70
gadu jubileju sestdien, 1. jūlijā,
Baltimorā un 20. septembrī Rīgā.
LĀZAs svētki 1. jūlijā notiks pulksten 12 Kent zālē, sestajā stāvā,
Harborplace Renaissance hotelī,
Baltimorā, Merilandē. Programmā:
apsveikumi, lekcijas, pusdienas. Bērnu deju kopa Zelta sietiņš no Latvijas mūs iepriecinās ar uzvedumu.
Ieejas maksa: ārstiem, sākot ar
$100 ziedojumu, medicīnas darbiniekiem un viesiem ‒ $55. Lūdzam pieteikties līdz 9. jūnijam
pie Dr. Ērika Niedrīša: 35 Seaman
Avenue, Rockville Centre, New
York 11570 USA, telefons: 516678-2487, e-pasts: erikniedritis@
msn.com Čekus rakstīt uz: Prof.
I. Lazovska Medīcīnas fonds.
LĀZAs 70. gada jubileja turpināsies 20. septembrī Rīgā, dienu

pēc 11. septembŗa terrorakta. ASV
iejaukšanās konfliktos, viņaprāt,
ir nenovēršama – ne vienmēr tā ir
militāras klātbūtnes veidā, tomēr
viņš norādīja, ka, iejaucoties manāmi vēlāk, parasti valstij ir lielākas izmaksas. Vēstnieks vēlreiz
atgādināja, ka tikai dažas NATO
dalībvalstis aizsardzības nolūkiem
iegulda 2% no IKP. Pašreizējā ASV
administrācija Minchenes Drošības konferencē apstiprināja to, ka
pildīs savas NATO saistības. Baltijas valstis ir veiksmes stāsts, norādīja Volkers, to saglabāšanai un
attīstībai ASV darīs visu iespējamo.
Eirāzijas etnisko un reliģisko jautājumu pētnieks un bloga “Logs
uz Eirāziju” veidotājs Pauls Gobls
izteicās, ka visas problēmas Baltijā
nevar atrisināt ar NATO spēku
izvietošanu. Viņaprāt, Krievija ar
militāru spēku neiebruks Baltijas
valstīs, jo tā ir vienīgā darbība, uz
kuŗu NATO un pat Trampa administrācija mācētu efektīvi reaģēt.
Tāpat tas nenotiks, jo šāda darbība, visticamāk, sāktu kaŗu, kaut
gan tas viņa skatījumā varētu arī
nenotikt. Viņš kritizēja Obamas
polītikas plānu attiecībā uz Krieviju (reset policy), jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins to izmantojis chaosa radīšanai. Viņaprāt,
pašreizējā Krievijas vadība ir nekas cits kā organizētās noziedzības
piemērs (taču mēs to publiski
nesakām, jo baidāmies aizvainot
Putinu un citus viņam līdzās
esošos). Pauls Gobls uzskata, ka
Krievija turpinās reģionā izmantot noziedzīgas, kriminālas metodes savu interešu aizstāvēšanai.
Krievijai ir citi, daudz efektīvāki
līdzekļi savu mērķu sasniegšanai
Baltijas valstīs, nav nepieciešams
militārs iebrukums. Etnisko minoritāšu polītikas veidošana un
izmantošana ir viens no veidiem,
kā paplašināt Krievijas ietekmi.
To novērst varētu veiksmīga krieviski runājošās sabiedrības daļas
integrācija Baltijas valstu sabiedrībās. Vēl viens veids, kā Krievija

panāk savu interešu īstenošanu
Baltijā, ir caur noziedzīgu tīklu
un plašu korupcijas izmantošanu;
Pauls Gobls atklāj, ka vadošie oligarchi, sākot ar 2011. gadu, no
Krievijas ir eksportējuši kopumā
aptuveni 1,7 triljonus ASV dolaru.
Simts miljoni dolaru vien izlietoti
ar mērķi destabilizēt kaimiņvalstis, dažādos veidos uzpērkot personas, kas ieņem svarīgus amatus.
Destabilizācija izpaudusies caur
banku nopirkšanu, valsts amatpersonu piekukuļošanu, kā arī uzticamu plašsaziņas līdzekļu iznīcināšanu. Viņš norādīja, ka visās
trijās Baltijas valstīs diemžēl ir
pat tādas personas, kuŗas pirms
25 gadiem aizstāvējušas Baltijas

pat Melnajai jūrai atbrīvoja sevi
no komūnisma un padomju varas.
Daniels Frīds atzina, ka viņš vēlētos, lai ar šo lielo sasniegumu mūsu
darbs būtu beidzies un visā Eiropa
būtu miers, taču tā tas diemžēl
nav. Tika uzsvērts, ka joprojām ir
izaicinājumi, kas saistās gan ar
Krievijas agresiju, gan ar Rietumvalstu sašķeltību. Viņaprāt, NATO
paplašināšanās ir iemesls, kāpēc
Eiropa pirmo reizi vēsturē kopš
Senās Romas laikiem ir sasniegusi ilglaicīgu mieru un labklājību. Arī Eiropas Savienībai kā organizācijai ir nenovērtējama loma
miera sasniegšanā. Lieli nopelni
Baltijas valstu integrēšanā NATO
ir ASV prezidentiem Bilam Klin-

Pēteris Blumbergs, Amerikas Latvijas asociācijas prezidents, un
Niks Timrots, Amerikas Latvijas asociācijas pārstāvis

valstu brīvības un demokratizācijas centienus, bet tagad, kārtīgi
uzpirktas, tā vietā izvēlējušās ērtas vecumdienas.
Starp runātājiem bija arī bijušais ASV vēstnieks Polijā Daniels
Frīds. Viņš ir diplomāts, kuŗš izstrādāja ASV sankcijas Krievijai
pēc tās militārās iejaukšanās Austrumukrainā, un šīs sankcijas ir
plašākais tāda veida plāns ASV
vēsturē. Laikā, kad Krievijas armija joprojām atradās Baltijas
valstu territorijās, pat ideja par
Polijas pievienošanos NATO tika
uzskatīta par pārlieku bīstamu
un radikālu. Domu par Baltijas
valstu integrāciju NATO neuztvēra nopietni, taču beigās tas
tika panākts – vairāk nekā 100
miljoni eiropiešu no Baltijas līdz

tonam un Džordžam V. Bušam,
taču Frīda skatījumā Baltijas valstu
veiksmes stāstu radīja paši Baltijas valstu cilvēki, to polītiskās
partijas, sabiedrība un valstu valdības. Iemesls, kāpēc poļiem un
baltiem tas izdevās, bet ukraiņiem
ne –, bija tas, ka pirmie bija saglabājuši atmiņas par savu neatkarības laiku; cilvēki atcerējās, kas
ir normāla valsts un vēlējās to
atpakaļ. Tāpat bijušais vēstnieks
vērsa uzmanību uz to, ka mums
ir jāpretojas mūsdienu Krievijas
agresijai un jāspēj nosargāt visu
to, kas sasniegts kopš deviņdesmito gadu sākuma.
Konferences video ieraksti pieejami vietnē youtube ar nosaukumiem JBANC 2017 Conference
Live Stream(ir divas daļas).
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SAULAINA JUBILEJA LIETAINĀ DIENĀ

Ņudžersijas latviešu skolai 65 gadi

VILNIS BAUMANIS
Ņudžersijas latviešu pamatskolas saime kopā ar draugiem un
labvēļiem šī gada 13. maijā latviešu centrā “Priedaine” priecīgi
un pacilāti nosvinēja skolas 65
gadu jubileju. Ārā lija kā pa Jāņiem, un pie “Priedaines” namdurvīm rindojās slapji lietussargi, bet
iekšpusē skanēja jautras čalas,
satiekoties seniem paziņām un
vecākiem palīdzot sapost savus
mazuļus tautastērpos. Sarīkojumu
atklājot, skolas pārzines Jana
Anča-Tetere un Linda Zālīte pielīdzināja “Priedaini” bišu stropam,
kur čaklās bites salidojušas no
malu malām uz bišu saietu. Jādomā, ka bites un taureņi lidinājās arī pirmatnējā, Dieva radītajā pasaulē, par kuŗu jubilejas
svētbrīdī stāstīja mācītājs Laris
Saliņš – viņš tā brīža pasaules skaistumu atainojis arī paša sacerētā
korālī. Kaut cilvēks dažkārt izvēlas
staigāt pa tumšām takām, Dievs
aicina savu radību meklēt ceļu
atpakaļ uz pirmatnēji gaišo, saskanīgo vidi.
Laris Saliņš, pats būdams Ņudžersijas skolas absolvents, programmas turpinājumā pastāstīja
par savu vecāku līdzdalību skolas
dibināšanā 1952. gada 24. februārī.
Viņa tēvs, dzejnieks Gunars Saliņš, bijis skolas pirmais pārzinis –
gan nokalpodams tikai vienu gadu –, un māte bijusi skolotāja.
Skolu uzsākuši skolotāji un literāti, kas pēc ieceļošanas ASV bija
apmetušies Īstoranžas pilsētā (East
Orange, N.J.) vai tās apkārtnē, kur
bija izveidojies tāds kā “latviešu
ciemats”. Atskatu skolas vēsturē
turpināja pārzine Jana Anča-Tetere, parādot uz ekrāna saistoši
veidotu fotografiju montāžu, fonā
skanot R. Paula dziesmai “Sens ir
tas stāsts”. Ņudžersijas skola sākumā darbojusies vietējās biedrības paspārnē, bet kopš 1957. gada
tā saistīta ar Ņujorkas latviešu
draudzi un oficiāli saucas “Ņujorkas ev. lut. draudzes pamatskola
Ņudžersijā.” Tā kā skolai nekad
nav bijušas pašai savas telpas, tā
gadu gaitā mitinājusies kādās 10
īrētās vietās. Šobrīd tā īrē telpas
Holy Cross luterāņu baznīcā, Springfīldā, Ņudžersijā. Skolā mācās 58
skolēni un strādā 16 skolotāji.
Foto klāstā bija redzamas arī
skolas sākotnējās ilggadējās pārzines un skolotājas, no kuŗām
jubilejas sarīķojumā tika īpaši
sveiktas un godinātas trīs: Maija
Laiviņa, Valda Putene un Hedviga
Bierne – pēdējā gan nevarēja būt
klāt. Bet, droši vien, no Viņsaules
dārziem uz svinību dalībniekiem
laipni noraudzījās arī citas: piemēram, Zelma Lapiņa, kuŗas vārds
gadiem ilgi un tik cieši bija saistīts
ar Ņudžersijas skolu, ka daudzi to
dēvēja par “Lapiņa kundzes skolu”.
Viņa ne tik vien skolu vadīja, bet
arī izaudzināja vairākas tautasdeju
dejotāju paaudzes, nodibinot bērnu
ansambli “Zaglītis”, kā arī meiteņu
plastiskās vingrošanas grupu. Tāpat jāmin latviešu valodas skolotāja Austra Baumane, kas ar uzmundrinošu pacietību iemācīja
bērniem darbības vārdu un lietvārdu locīšanu, kā arī iestudēja
klasiskus teātŗa gabalus. Tiem skatuves ietērpu savukārt veidoja
skolotāja un māksliniece Anna
Auzere. Visas šīs audzinātājas, kā

arī tās no nākošajām paaudzēm, prasīt nopietnas zināšanas. Ne par pārbaudījumos. Gadu gaitā Ņudžerlika Ņudžersijas skolai stingrus pa- velti Ņudžersijas skolas audzēkņi sijas skolā strādājuši 133 skolotāji.
matus, nebaidīdamās no skolēniem bieži plūca laurus ALAs rīkotājos
Un tā skolas darbs apbrīnojamā
kārtā turpinājies, veco skolotāju
vietā nākot jauniem – arī tādiem,
kas guvuši izglītību mūsdienu Latvijā. Par skolas spraigumu un dzīvotspēju liecināja pārbagātā, vairāk nekā 3 stundas gaŗā svētku programma. Paši mazākie – bērndārznieki – iepriecināja ar rotaļu
“Kas dārzā?”. “Mazais Zaglītis”
un “Zaglītis” izpelnījās aplausus ar
izteiksmīgi nodejotām tautasdejām – piemēram ar deju “Vēderiņš
burkšķ”, ko tie dejos arī Baltimoras
dziesmu un deju svētkos. Bet vecāko klašu skolēni pārbaudīja
svētku viesu zināšanas latviešu
Skolas pārzines Jana Anča-Tetere un Linda Zālīte
valodā, Latvijas vēsturē un kul// FOTO: Edgars Kalmēns

Dejotāji. Fonā mākslinieka, šīs skolas absolventa Uģa Nīgala darinātā skolas emblēma
// FOTO: Edgars Kalmēns
tūrā. Klātesošie dedzīgi iesaistījās
rotaļā, izsaukdami atbildes un
atklādami, ka Latvijas nacionālais
putns ir baltā cielava, nevis stārķis, un “sleņģene” ir daļa no kurzemnieču tautastērpa, nevis žargona vārdnīca.
Jubilejas programma bija piebārstīta ar gaišu humoru. Klātesošos
izsmīdināja sarīkojuma vadītājs
Raimonds Baumanis, kas bija uzrunājis Ņudžersijas skolu jau
1981. gadā kā absolventu klases
pārstāvis – toreiz vēl būdams jauneklīgi slaids. Jautrību izraisīja viņa
stāstījums par savām latviešu skolas gaitām, ieskaitot piezīmi, ka
viņš esot cerējis uz jubileju vilkt
to pašu uzvalku, kuŗā viņš bija
tērpies toreiz, bet… uzvalks esot
aizkavējies ķīmiskajā tīrītavā. Savukārt Jānis Kancāns klausītājus
uzjautrināja ar Čikāgas piecīša
Teātŗa uzvedumā. No labās: Emīls Zālīte, Kristof Spellen, Emīls Ulža Ievāna komisko monologu,
Teteris. Aiz viņa: Rūdis Jātnieks // FOTO: Edgars Kalmēns

Skolēnu teātŗa uzvedumā dejo “bitītes” // FOTO: Edgars Kalmēns

kuŗā latviešu sabiedrisks darbinieks pa tālruni pēdējā brīdī vervē koŗa dziedātājus un tautasdeju
dejotājus – kaut vai tos, kas bez
balss un uz kruķiem. Simpātisku
humora brīdi sagādāja arī astoņi
skolēnu tēvi – cittautieši, kas apprecējuši latvietes un kas klātesošos pārsteidza ar priekšnesumu latviešu valodā. Stādīdamies priekšā,
viņi ar gluži teicamu izrunu pastāstīja, ka viņiem garšo pīrāgi, rupjmaize un patīk dziesmu svētki,
vienīgi esot grūti izteikt vārdkopu
“šaursliežu dzelzceļš”. Kad viņi
sulīgās balsīs nodziedāja Čikāgas
piecīšu grāvēju ar piedziedājumu
“Jo mana mīļā ir made in Latvia!”,
aplaimotās sievas un pārējie klausītāji viņus sumināja ar ovācijām.
Ņudžersijas skolu 65 gadu jubilejā sveica gan Latvijas valsts, gan
vietējo organizāciju pārstāvji. Latvijas Republikas pārstāvis ANO,
Jānis Mažeiks, pateikdamies skolotājiem un vecākiem, pieminēja
faktu, ka pirms 185 gadiem 13.
maijā dzimis dzejnieks un daudzu latviešu jaunvārdu darinātājs
Juris Alunāns, kas radījis arī vārdu
“skolotājs”. Skolu sveica arī Jānis
Kancāns (ALA), Baiba Kļaviņa
(Ņujorkas ev. lut. draudze), Gunta
Ģiga (Ņujorkas draudzes Ņudžersijas novada Dāmu komiteja), Jānis
Lucis (Ņubransvikas-Leikvudas
draudze), Māra Ast (Jonkeru pamatskola) un Jānis Students (Ņudžersijas latviešu biedrība). Rakstiski sveica: Latvijas vēstnieks
ASV, Andris Teikmanis, Latvijas
valsts prezidenta kundze Iveta
Vējone, ALAs izglītības nozares
vadītāja Andra Zommere un Vašingtonas latviešu skola.
Svētku viesi izbaudīja arī Brigitas Rumpēteres salikto fotografiju
klāstu, kuŗā bija redzami Ņudžersijas skolas bijušie audzēkņi tādi,
kā tie izskatījās skolas gados un
kādi tie izskatās tagad. Pazīstamu
personu parādīšanās ekrānā izsauca viņu draugu skaļus prieka
saucienus. Bet tikai tad, kad klātesošie jau sāka grozīties krēslos
un dažam tiešām bija sajūta, ka
“vēderiņš burkšķ”, vērās priekškars varbūt programmas vissaistošākajam priekšnesumam –
teātŗa izrādei! Skolēni iepriecināja
skatītājus ar Ulža Siliņa asprātīgo
bērnu lugu “Aijā žūžu, lāča bērns”,
ko nesen notikušam skautu un
gaidu sarīkojumam bija iestudējusi skolotāja Māra Abena-Ast.
Lugā Siliņš liek latviešu pasaku
varoņiem darboties mūsdienīgi:
velns atjāj uz motorizētas slotas,
izveicīga Sarkangalvīte grib ar vilka
palīdzību nodrošināt, ka vecmāmiņa viņu neizslēdz no mantojuma, un trīsgalvainā pūķa galvas
sāk savā starpā strīdēties par to,
kuŗa ir vissvarīgākā. Galvenajās
lomās jācildina Emīls Zālīte, Kurts
Vītiņš, Nils Bergs, Anna Sīpola
un Elizabete Grigalinoviča-Leja.
Programmai sekoja svētku mielasts un ballīte. Ārā zemi turpināja
slacīt auglīga debesu rasa, bet
iekšā, ar meijām un latviskām
gleznām izrotātajā “Priedaines”
zālē, skanēja danču mūzika, valodas un smiekli, bijušajiem audzēkņiem un sen neredzētiem paziņām saskandinot glāzes. Daudz
baltu dieniņu Ņudžersijas skolai!
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INGUNA
DAUKSTE-SILASPROĢE
Tāds nosaukums dots rakst- ieskatu rakstnieka dienasgrāmatā
nieka, žurnālista, sabiedriska dar- (1945-1948). Savu parallēlo stāsbinieka, filatēlista un skauta Kārļa tījumu grāmatā veido bagātīgais
Ķezbera (1914–2006) atmiņu stās- fotomateriāls no dažādiem avotam. Ar šo notikumu saistīti divi tiem (Tukuma mūzejs, Latvijas
sarīkojumi, kuŗus vadīja grāma- Okupācijas mūzejs, fotografijas
tas sastādītājs Arnis Šablovskis.
no Pēteŗa Korsaka un Gunāra
13. maijā Durbes pilī notika Janaiša kollekcijām un rakstnieka
grāmatas atvēršanas svētki, savu- ģimenes archīva). Un apbrīnas
kārt 26. maijā Latvijas Universi- vērts ir Intas Dišleres veikums,
tātes Akadēmiskajā bibliotēkā – meklējot archīvos ziņas un izveigrāmatas izdošanas svinēšana. dojot “Ķezberu dzimtas sākotni”.
Grāmata izdota apgādā “Man- Īpaša pateicība pienākas Valtesards”, un izdevējs Jānis Oga at- ram Nollendorfam, kuŗš ar
zīmēja veiksmīgo sadarbību ar praktiskiem padomiem palīdzēgrāmatas sastādītāju. Netika aiz- jis sakārtot atlasītos Kārļa Ķezmirsts neviens, izskanēja patei- bera atstātos materiālus. Valters
cības vārdi daudziem, līdzdarbo- Nollendorfs arī Akadēmiskās
joties praktiski (Līvija Baumane- bibliotēkas sarīkojumā uzsvēra
Andrejevska, Māris Garjānis, Ints grāmatas materiālu autentiskuVikmanis, Inguna Daukste-Sila- mu un nozīmi, jo tās nav pēc
sproģe, Inta Dišlere) vai ar pa- laika rakstītas atmiņas, tās ir sava
domu (Valters Nollendorfs, Jānis laika, notikumu, norišu utt. noOga).
spiedumi. Rakstnieks ir šī laika
Grāmatas iecere pieder rakst- liecinieks un līdzdalībnieks. Grānieka meitām Dacei Ķezberei un matā ir arī unikāli materiāli, kas
Mārītei Plūmei (no Čikāgas, ie- aptveŗ Kārļa Ķezbera frontes
ceri atbalstījis arī dēls Ziedonis braucienu iespaidus (Volchova,
Ķezbers), kuŗas rūpējas par tēva Ļeņingrada), kurp devies kā kaŗa
literāro mantojumu, viesojas korespondents. Savukārt šo rindzimtajā pusē, tiekas ar tās puses diņu autore grāmatas autentisko
ļaudīm. Tomēr visu pārrakstī- materiālu papildinājusi ar eseju
šanas, sakārtošanas, foto mate- par rakstnieku Kārli Ķezberu,
riāla atlases darbu veicis Arnis bibliografiju un ārpus grāmatām
Šablovskis, kuŗš ar rakstnieku palikušo literāro darbu indeksu
Kārli Ķezberu savulaik sarakstī- u. c informāciju.
jies. Par šāda autentiska materiāla
Abās sarīkojumu norises vietās
esamību (pieraksti, dienasgrā- bija aplūkojama Kārļa Ķezbera
matas) rakstnieks kādreiz stās- simtgadei gatavotā izstāde, kas
tījis meitām, bildis – vēlētos, ka atklāja rakstnieka dzīves gājumu
tās tiktu publicētas, tiesa, tikai fotografijās, datos, faktos un atpēc viņa aiziešanas mūžībā. Tad ziņās, savukārt Akadēmiskās bibnu kādā reizē, kad Čikāgā vie- liotēkas darbiniece Gunta Jaunsojies Arnis Šablovskis, meitas muktāne, izmantojot bibliotēkas
iedevušas viņam vairākas kastes, krājumu, bija sagatavojusi grānosēdinājušas nama virtuvē, ļā- matu un apgādā “Gaismas pils”
vušas izskatīt saturu un ļāvušas (darbojās bēgļu nometņu laikā
strādāt un darīt visu pēc saviem Hanavā un Kārlis Ķezbers bija
ieskatiem. Tā pamazām, mate- viens no tā izdevējiem) izdoto
riāls, nonākot pie īstā interesenta grāmatu stendu. Simboliska bija
vai, kā saka, īstajās rokās, sācis arī abu sarīkojumu vietu izvēle,
veidoties par grāmatu, kas atklāj proti, rakstnieka dzimtā puse ir
Kārļa Ķezbera dzīves laiku un Vecmokas (Durbes pils atrodas
notikumus noteiktā laikā – at- netālu no Tukuma pilsētas), saskatoties dzimtas vēsturē līdz lai- vukārt Latvijas Universitātes
kam, kad pēc bēgļu nometņu Akadēmiskā bibliotēka (tautā
ēras aizsākās gaŗie trimdas gadi saukta par Misiņa bibliotēku)
(20. gs. 40. g. b.). Atmiņu stāsts glabā rakstnieka literāro devugrāmatā papildināts ar saīsinātu mu.

ANDA SŪNA COOK
Klīvlandes latviešu koncertapvienības 62. sezona noslēdzās
2017. gada 6. maijā ar izcilo
mākslinieku Rutas Kroumovitch,
Alvaro Gomez un Rūdolfa Ozoliņa sniegto koncertu. Ruta un
Alvaro Klīvlandē ir otro reizi,
bet Rūdolfs jau kādu piekto vai
pat sesto reizi kā solists vai
pavadītājs.
Pāršķirstot KLK 50. jubilejas
grāmatu „Mūzikas Mozaīka”,
atrodu abu vijolnieku attēlus
un tur pievienotās atsauksmes
starptautiskā presē, kas slavē
Rutas pārliecinošo spēli un
prasmi piešķirt skaņdarbam izteiksmes nianses, kā arī savienot
dzejisku līdzsvaru ar technisku
izsmalcinātību.
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„Ar domu par Latviju.
Baltās un nebaltās dienās”
Zīmīgs ir arī Kārļa Ķezbera
atmiņu grāmatas vāka noformējums – to veido tukumnieces
Gerdas Stūres zīmējums “Vecmoku aleja”, vēl vairāk paspilgtinot novada radošo spēku. Grāmatas izdošanu financiāli atbalstījis ģenerāļa Kārļa Goppera
fonds un Tukuma novada dome.
Abas grāmatas svinēšanas dienas
bija emocionāli un garīgi piesātinātas. Izskanēja daudz atzinīgu,

operdziedātāja Elīna Šimkus, kuŗas mājas ir Vecmokās, un pianiste Santa Jēkabsone, kuŗa māca
klavieŗspēli Tukuma puses bērniem. Savukārt Akadēmiskajā
bibliotēkā mūzicēja četras tautumeitas – koklētāju ansamblis
Raksti.
2017. gads ir Latvijas skautu
kustības simtgade, tālab likumsakarīgi, ka abus sarīkojumus
kuplināja gan Tukuma novada

sirsnīgu vārdu, personisku atziņu, mudinājumu un rosinājumu.
Patīkami, ka Tukuma pusē sarīkojumu kuplināja arī amatpersonas, kuŗām rūp sava novada
skanējums, kultūrvēsturiskais
mantojums, un ka viņi ar saviem
ļaudīm lepojas. Burvīgu skanisku
latviešu mūzikas noskaņu uzbūra

skautu un gaidu, gan Rīgas skautu
un gaidu pulciņu pārstāvji un to
vadītāji. Viņi šogad apņēmušies
veikt simts labus darbus Latvijai.
Iegādājoties šo grāmatu pasākumu norises laikā, financiāli
tika atbalstīta skautu un gaidu
dalība šīsvasaras lielajā nometnē.
Zīmīgi, ka sarīkojumos, runājot

par tēvu un arī jauno grāmatu,
meita Dace Ķezbere atzina, ka
Kārlis Ķezbers visu mūžu ir bijis
skauts un ka tieši skautos apgūtās iemaņas viņam palīdzējušas
bēgļu gaitās Vācijā un arī pirmajos trimdas gados ASV. Viņa
atzina, ka būtiski ir veidot tiltus
starp latviešiem dažādās pasaules
vietās, sava veida tīklojumus, jo
tā mēs varam būt stipri un cits
citam palīdzēt. Un stipra ir arī
ikviena latviešu ģimene, kas vieno kopā vairākas paaudzes. Tā
tas ir arī Kārļa Ķezbera ģimenē,
kas jo kupli sazarojusi.
Grāmatai un sarīkojumiem dotais nosaukums “Ar domu par
Latviju” precīzi izteic rakstnieka
Kārļa Ķezbera dzīves moto –
viņam allaž ir rūpējis Latvijas
un ikkatra latvieša liktenis. Viņa
paša mūža gājumu ir ietekmējis
Latvijas liktenis, proti, polītiski
vēsturiskie notikumi, kas atklājas
arī virknē viņa literāro darbu,
tāpat kā rakstnieks savos darbos
arī ģeografiski (laiktelpiski) iezīmējis savu dzīves laiku un vietas
(Tukuma puse, Rīga, bēgļu gados
– Hanava, ASV – Čikāga u. c.).
Šis bija patiesi sirsnīgs un emocionāli piepildīts laiks, kas kopā
pulcēja plašu interesentu loku.
Rakstnieks dzīvo tik ilgi, kamēr
viņa grāmatas lasa. Šie sarīkojumi liecināja, ka interese ir, tikai
katram no Kārļa Ķezbera grāmatu klāsta ir jāatrod sava.
Savukārt no savas puses varu
piebilst, ka nemaz tik bieži negadās nonākt literāros sarīkojumos vai grāmatu atvēršanas
svētkos, kas ir tik pārdomāti, saturiski un emocionāli piepildīti,
sirsnīgi, arī gaŗu runu nepārblīvēti. Šajās dienās katrs tika
gaidīts, ar cienastu pacienāts,
turklāt pēc tam varēja netraucēti
pakavēties arī pēc-sarunās vai
pārdomās.
Un svētīga ir katra šāda iecere
un tās īstenojums, jo tādējādi
iegūstam vēl kādu izziņas avotu,
kas liecina par cilvēku laikā un
notikumos, par latvieti Latvijas
vēstures kontekstā, šajā gadījumā
par rakstnieku Kārli Ķezberu.

RUTA, ALVARO UN RŪDOLFS
ATGRIEŽAS KLĪVLANDĒ
Dr. Ruta Kroumovitch ir dzimusi Latvijā, beigusi Latvijas
Mūzikas akadēmiju, Pēteŗa Čaikovska Maskavas Valsts konservātoriju un Universidad de Chile.
Viņa piedalījusies daudzos festivālos ASV, Latvijā un Ķīlē, kā
arī daudzās Eiropas pilsētās,
sniegusi meistarklases Eiropas
valstīs, Austrālijā, Ķīnā, Korejā
un Japānā.
Dr. Alvaro Gomez ir ievērojams Ķīles vijolnieks, altists un
diriģents. Viņš daudz koncertē
Ķīlē, Latvijā un citur Eiropā,
ASV, Kanadā, Japānā, Korejā,
Singapūrā un Izraēlā. Alvaro ir
bijis profesors vairākās ASV uniRuta Kroumovitch un Alvaro Gomez. Pie klavierēm –
versitātēs (University of Chile, Vijolnieki
Rūdolfs Ozoliņš
Stetson University, University at

Little Rock, Arkansas un Austin
Peay State University).
Abi mākslinieki mācījušies
pie pasaulslavenā vijolnieka Dāvida Oistracha, kur arī pirms 43
gadiem sākusies viņu laulības
dzīve. Pašreiz abu mājvieta ir
Floridā. Viņi ik gadus apmeklē
Latviju, kur piedalās koncertos
un sniedz solo priekšnesumus.
Alvaro lepojas, ka viņa latviešu
valodas izpratne un runa pamazām uzlabojas.
Dr. Rūdolfs Ozoliņš ir dzimis
Rīgā, Latvijā. Piecu gadu vecumā sācis mācīties Rīgas Em.
Dārziņa mūzikas skolā, turpinot J. Mediņa mūzikas kolledžā
Juŗa Kalnciema klavieŗu klasē.
(turpināts 17. lpp.)
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JĀNIS
DIMANTS, Jr.
Beidzot klāt vasara, bērni priecīgi lēkā un skraida pa āru.
Bet, kad notika Latviešu organizāciju apvienības Minesotā
(LOAM) pilnsapulce Mineapoles-St.Paulas latv. ev. lut draudzes
telpās, bija vēl auksts. Gada sapulce notika pēc dievkalpojuma.
Pirms dalībnieki ķērās pie darba,
visi tikās sadraudzības stundā uz
kafiju.
(Skaidrības un informācijas labad – Dvīņu pilsētas sastāv no St.
Paulas un Mineapoles, bet ne
Mineapolisas, kā to bieži lasām
sevišķi Latvijas presē.)
Pēc sapulces vadītāja advokāta
Anša Vīksniņa vienbalsīgas ievēlēšanas mandātu komisija Visvaŗa Ģigas vadībā ziņoja, ka ir
pārstāvētas 11 vienības (draudzes
un organizācijas) ar 18 mandātiem. Sapulces gaitu protokolēja
Jānis Dimants, bet 2016. gada
pilnsapulces protokolu nolasīja
Maija Zaeska, un to pieņēma, kā
nolasīts. M. Zaeska, LOAM valdes priekšsēde, arī sniedza darbības pārskata ziņojumu. Tas, kā
vienmēr, bija plašs un vispusīgs.
Jāmin trīs filmu izrādes, trīs koncerti, Draudzīgā aicinājuma sarīkojums, pavasaŗa tirdziņš, Tautību festivāls, 14. jūnija un 18.
novembŗa atceres sarīkojumi,
“Jāņi pilsētā”, LU atcere ar Māri
Rozi, Imigrācijas pētniecības centra (IHRC) biedru gadskārtējais
sarīkojums ar vakariņām, Mārtiņdiena, Latviešu skolas sarīkojums u.c., kopā 19 sarīkojumi.
Septembrī bija paredzēta Latvijas teātŗa izrāde – “Kauja četrās
sienās”, bet aktieŗiem liedza iebraukt ASV, norādot, ka luga
tulkota no vācu valodas un neesot “ culturally relevant”.
Pārskatu par LOAM kasi sniedza kasieris Indulis Valters, norādot, ka kopējais kapitāls ir
$ 557 565.17 USD, gada iztrūkums 4 655.85, ko LOAM sedza.
Ienākumi – 12 423.92 , izdevumi
– 17 079.77 USD. Kasieris un V.
Ģiga norādīja uz LOAM kopējo
atbalstu latviešu sarīkojumiem

2017. gada 3. jūnijs – 9. jūnijs

Kas notiek Mineapolē – nevis Mineapolisā!
2016. gadā – 13 381.00 apmērā.
Viņi iesniedza budžetu 2017. gadam, ko sapulce pieņēma. V. Ģiga
norādīja un paskaidroja par biržas
daudzajiem piedāvājumiem un iespējām, kur un kā naudu ieguldīt.
A. Vīksniņš ziņoja par LOAM
Statūtu vēlamām maiņām un iesniedza rakstisku iesniegumu pilnsapulces caurskatīšanai un pieņem-

par Latvijas 100 gadu atceres svinēšanu. Baiba Olinger norādīja,
ka priekšdarbi ir jau sākti – “Gads
Latvijai” , bet rīcības komiteja arī
vajadzīga.
A. Vīksniņš nosūtīja pateicības
vēstuli Sen. Amy Klobuchar par
atbalstu Baltijas valstīm viņas
ciemošanas laikā Latvijā. Viņš
mudināja tautiešus rakstīt vēs-

katru svētdienu, noorganizēja divas basketbola spēles, kur piedalījās Latvijas spēlētāji – kopējais
latviešu skatītāju skaits bija 140.
Pabeigta lifta celtniecība darbs, ir
modernizēta virtuves iekārta, kā arī
atjaunots altāris. Pateicību sapulce
izteica Geraldam Luss par darbu
koordinēšanu un saskaņošanu.
Indra Halvorsone, latviešu sko-

Pirmā rindā no kreisās – A.Vīksniņš, M. Zaeska, L. Ozola, V. Ģiga, B.Olinger, M. Pelēce, J. Dimants,
I. Valters. Aizmugurē no kreisās – A. Švalbe, U. Erdmanis

šanai, ko pilnsapulce pieņēma
vienbalsīgi.
Biruta Sprūde pēc 11 gadu darbošanās IHRC ar pateicību latviešu sabiedrībai par atbalstu, ieteica nākošam mūsu pārstāvim
turpināt reprezentācijas darbu
un redzamību amerikāņu sabiedrībā. Viņa stāstīja par sadarbību
ar IHRC, kas ir bijusi saistoša un
informātīva.
A. Vīksniņš norādīja un sapulce
kopīgi izskatīja ALAs ieteikumus

ELĪNA DĪCE,
Ainas Galējas fonda stipendiāte

30. aprīlī Viskonsinas universitātē Oklērā (Eau Claire) norisinājās Starptautiskais tautību
festivāls, kur vairāk nekā divdesmit ārzemju studentu organizācijas parādīja savas zemes
kultūru un vēsturi.
Kā jau divdesmit piecus gadus,
festivālā piedalījās Baltijas studentu organizācija (BSO), kuŗu
šogad vada latviešu studentes,
Dr. Ainas Galējas stipendiātes
Anete Rožukalne, Liene Riekstiņa, Elīna Dīce un Santa Ozoliņa, bet tajā iesaistīti ir arī
amerikāņu studenti. Daži no
tiem ir apmeklējuši Latviju vai
tur studējuši. Šoreiz bija iespēja
parādīt Baltijas valstu sasniegu- BSO studenti

tules saviem senatoriem un deputātiem un lūgt iestāties Baltic
Caucus. Līdz šim neviens no Minesotas tur nav.
Organizāciju un draudžu ziņojumus sāka māc. Dags Demandts.
Viņš norādīja, ka draudzei ir
jauna priekšniece – Kristīne Kontere. Draudze sarīkoja referātu
par franču vēsturi, kas attiecas
tieši uz Minesotu, noturēja Vidienes draudžu konferenci. Ik
svētdienu bijuši dievkalpojumi,

las pārzine, norādīja, ka 2016.
gadā 43 skolēni pabeidza skolu,
skolā strādāja 14 skolotāji un divi
palīgi, tika nosvinēta 65 gadu
darbošanās jubileja kopā ar Draudzīgo aicinājumu, notikusi laba
sadabība ar draudzi visa gada
gaŗumā, saņemts atbalsts no Latvijas valdības 1200.00 eiro apmērā. 25 skolēni piedalījās vasaras skolās un nometnēs ar sabiedrības financiālo atbalstu.
Miķelis Ģiga pastāstīja par

kreditsabiedrības priekšrocībām,
izmantojot tās pakalpojumus.
Mirdza Eglītis ziņoja par koncertapvienību, to tagad vada Benjamiņš Aļļe, ir noticis viens koncerts un tiek plānots vēl viens.
Ingrīda Erdmane ziņoja par
Pērkonīša darbību, kas piedalīsies
arī Dziesmu svētkos Baltimorā.
Pērkonītis arvien gaida jaunus
dejotājus savā pulciņā!
Jānis Paulis Skujiņš stāstīja par
koŗa darbību, kuŗa bijusi jo sevišķi aktīva diriģentes Gunas
Skujiņas vadībā, piedaloties dievkalpojumos un sarīkojumos kopskaitā vairāk nekā desmit reizes.
(Birutas Sprūdes klavieŗu un ērģeļu pavadījumā). Laila Švalbe
ziņoja par Teiksmas uzstāšanos
četros lielos sarīkojumos.
J.Dimants ziņoja par St.Paulas
latv. katoļu draudzes stāvokli un
norādīja, ka, sākot ar 2017. gadu,
draudze kopumā vairs nav spējīga
piedalīties kopējo sarīkojumu rīkošanā, bet atsevišķi draudzes
locekļi turpinās piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
Aldis Švalbe norādīja, ka
LOAM kases grāmatas atbilst attaisnojošiem dokumentiem un
izteica pateicību LOAM kasierim
I.Valteram par priekšzīmīgo grāmatvedību, kā arī pateicās visiem
tiem, kas palīdzējuši, rakstot izsmeļošos protokolus. Uldis Erdmanis ieteica turpmāk atzīmēt,
cik apmeklētāji piedalījušies sarīkojumos.
Pilnsapulce vienbalsīgi ievēlēja
jaunu valdi. LOAM revīzijas komisijā ar aklamāciju ievēlēja Aldi
Švalbi, U. Erdmani un Jāni Pauli
Skujiņu.
M. Pelēce paziņoja, ka 23. un
24. martā Mineapolē viesosies
Latvijas mākslinieki Ojārs un
Laura Feldbergi – pazīstami tēlniecības un instalāciju jomā – ar
lekcijām Dvīņu pilsētās – veidos
savus darbus Franconia Sculpture
Park. M.Zaeska atgādināja par
CREDO – Latvijas mūzikālās
grupas koncertu 28. aprīlī, draudzes namā.

Starptautiskais tautību festivāls un
XV Starptautisko attiecību simpozijs
Viskonsinas universitātē Oklērā
mus gan dziesmā, gan dejā. Par
to, ka pasākuma viesiem bija
iespēja apskatīt arī latviešu tradicionālos mūzikas instrumentus bija parūpējies Jānis Zeltiņš
no Mineapoles folkloras ansambļa Teiksma. Latviešu nacionālajos tautastērpos bija ģērbušies ne tikai Zeltiņa kungs un
latviešu studentes, bet arī vietējie amerikāņu studenti, kuŗi
palīdzēja viesiem nodemonstrēt
un arī iemācīties dejot latviešu
tautasdejas. Visvairāk tika dejots pie tautasdziesmas “Cūkas
griķos”, ko viesi atzinīgi novērtēja ar aplausiem.
Festivāla laikā viesi varēja
nogaršot studentes gatavotos

latviešu speķa pīrādziņus, magoņmaizītes, ābolu plātsmaizi.
Tika dziedātas un spēlētas tautasdziesmas, kā arī modernā
latviešu popmūzika. Visi jautājumi par Baltijas valstīm tika
atbildēti un skaidroti, tika rādīti
video materiāli par Latvijas
dziesmu un deju svētku tradicijām, dabu, architektūru, innovācijām un citām temām.
5. un 6. maijā universitātē notika jau piecpadsmitais Starptautisko attiecību simpozijs.
Kopš 1994. gada Eiropas un
Amerikas polītiķi, diplomāti,
akadēmiķi un nesenās vēstures
veidotāji ir piedalījušies ar re(Turpināts 7. lpp.)

LAIKS

2017. gada 3. jūnijs – 9. jūnijs

BAIBA MAGDALENA EGLĪTE,
Pasaules latviešu mākslas centrs
Šī gada 2. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta mākslinieces Ritas Grendzes personālizstāde “Simt raksti tiem, kas
meklē gaismu”. Īpašas mākslas instalācijas veidā atspoguļots kultūras mantojumu, ko R. Grendze
guvusi, trimdas gados uzaugot
Amerikas Savienotajās Valstīs. Izstādi atbalsta Amerikas latviešu
apvienības Kultūras fonds, Pasaules latviešu mākslas centrs
(PLMC), Latviešu fonds un ASV
vēstniecība.
Tiem PLMC izstāžu apmeklētājiem, kas gadu iepriekš aplūkoja,
(daži pat ripināja) un šifrēja savdabīgo metāla bumbu kopu “Veltījums Luīzei”, Ritas Grendzes
vārds ir jau pazīstams, arī internets piedāvā ielūkošanos mākslinieces biografijā un darbībā. Tomēr interesanti ir ieskatīties mākslinieka dzīves un darba tapšanas
laboratorijā, tāpēc lūdzu Ritu atvēlēt laiku, lai iepazītos tuvāk.
Rita Grendze ir no Klīvlandes.
Izaugusi latviešu mācītāja un skolotājas sešu bērnu ģimenē. Viņa
ar pateicību piemin savus vecākus, kuri, kaut dzīvoja visai pieticīgos apstākļos, visiem bērniem
deva iespēju iegūt augstāko izglītību, kas Amerikā nevienam
netiek dāvāta bez maksas. Zinātkāra, apzinīga un uzcītīga skolā,
kad vienlīdz labi padodas visi
mācību priekšmeti, un šķiet, jebkuŗš ceļš gaidīt gaida, Rita tomēr
par visu vairāk vēlējās saistīt savu
dzīvi ar mākslu. Zīmēt! Pieci mācību gadi Klīvlandes mākslas institūtā deva bakalaura gradu un
māksliniecisko domāšanu.
Tālāk praktiskā dzīve, darbs
Klīvlandes mūzejā, uzņēmumā
IKEA Ņujorkā. Labs darbs, radošs, bet arī nogurdinošs. Un
droši vien, ierobežojošs. To gan
Rita pati nesaka. Bet viņai gribējās vairāk. Rita pieteicās maģistrantūrai četrās augstskolā vienlaikus. Un iestājās Kranbrukas
akadēmijā. Vienā no pazīstamākajām mākslas augstskolām ASV.
Kranbrukā vadošās speciālitātes
vēl šobaltdien ir architektūra,
tekstilmāksla un keramika. Rita
izvēlējās tekstilu.

Simt raksti tiem, kas meklē gaismu

Tekstilmākslas nodaļas dekāns
Gerhards Knodalls vēlāk kļuva
par akadēmijas rektors, bet Rita
Grendze – viņa audzēkne.
Kranbrukas akadēmijā studējošos apņem dziļa saprašanās, savstarpēja atbalsta un darba gaisotne visa studiju laika gaŗumā.
Studenti un pasniedzēji visi dzīvo
uz vietas studentu pilsētā, studijas, darbs, nemitīga informācijas
apmaiņa, pašizglītošanās no deviņiem rītā līdz divpadsmitiem
naktī. Starpskates trīs reizes semestrī, darbnīcas apmeklē arī
daudzie vieslektori, bet visu akadēmijas mācību procesu ik gadu
apvieno viena kopīga tema, par ko
katrs studējošais nemitīgi domā
un to izstrādā individuāli. Rita ar
pateicību atceras savus pasniedzējus, kas palīdzējuši arī rakstīt
projektus, savā laikā viņa ieguvusi Fulbraita stipendiju.
Mūsdienu mākslinieks-tekstilnieks vairs nav tikai audumu,
paklāju, tīklu utt. darinātājs, bet
gan mākslinieks, kas strādā ar
materiāliem, virsmām, kas līdzīgi
audumam burzās, plīst, irst, gludinās un krokojas, krāsojas un
mazgājas, vārdu sakot, bez liekas
pretošanās pakļaujas autora vēlmei paust noteiktu domu. Bet
līdzīgi audējam, kas sakārto velkus nītīs, tekstilmākslinieks stundām un dienām sēž stellēs, pacietīgi pievienojot audu rindiņu pie
rindiņas. Tikpat neatlaidīgi Rita
Grendze liek savu kompoziciju
elementu pie elementa, veidojot
iespaidīgas instalācijas, izvēršot
telpā savu ideju un aicinot skatītāju virtuālā pārdzīvojumā.
“Tas ir interesanti, mācīties ko
jaunu,” saka Rita.” Katram materiālam savas īpašības, savi strukturālie principi, gan fiziskie, gan
garīgie. Man ir jāpazīst materiālu
līdz materiāla iespēju robežām.
Es strādāju tikai ar rokām, ar
technoloģijām varu to pavairot,
dalīties. Bet technoloģijas atvieglo, piemēram, izmantojot lāzera
griešanu daudzveidojas arī mākslas darba valoda. Pasauli var piedzīvot dažādi. Instalācija ir piedzīvojums, kur iesaistās laiks un telpa.
Un ideja ir tā svarīgākā daļa.”

ELĪNA DĪCE,

ferātiem un dzīvām diskusijām.
To starpā ir bijuši Igaunijas
Ministru prezidents Marts Lārs,
Latvijas MP Guntars Krasts,
Ārlietu ministrs Georgs Andrejevs; vēstnieki Sandra Kalniete, Imants Lieģis, Valdis
Krastiņš un Andrejs Pildegovičs; ASV Ārlietu ministra vietnieks Ronalds Asmus, ASV
diplomāts Pols Gobls, Polijas
Krakovas Jagelonu universitātes
profesors Andžejs Briks, Aiovas
Universitātes profesors Andrejs
Plakans, un Indiānas Universitātes profesors Toivo Rauns.
Kopā 70 referenti ir pavēruši

Laikmetīgā māksla prasa skatītāja aktīvu līdzdalību un nopietnu iedziļināšanos. Paradoksāli, bet
bieži vien mākslas darbs sākas ar
uzbrukumu skatītājam. Ar neierastiem izmēriem, jaunas mākslas
valodas arsenālu. Ne vienmēr skatītājs ir gatavs aktīvai mākslas
darba izzināšanai, attiecību saskatīšanai. Te nu gribu pastāstīt per-

dzu pretstatu savienojumu, kas
rezultātā kļūst par sēklotni! Tad
ieraudzīju citas sfēras. Saskaitīju
septiņus dažādus lielumus un
katrai lodei individuāla lieluma
atvērumu. Likās, redzu paaudzes!
Cita devusi vairāk, cita mazāk.
Un ko tikai skatītāji šajā darbā
nesaskatīja! Izbērtas pērles, riekstus, zīles, kafijas pupiņas, sēklas

sonīgo pieredzi.
PLMC darbības otrajā sezonā
Cēsu galerijā tika izstādīta Ritas
Grendzes instalācija “Luīzei”. Tas
bija dažāda izmēra metāla sfēru
komplekts, autore bija norādījusi
to nepiespiesti izvietot telpā, un
neliegt bērniem lodes arī pārvietot. Kad viena lode nokļuva manās
rokās es ieraudzīju divu pusložu
sametinājumu. Atvērumu starp
abām puslodēm. Man likās, re-

un pat pasaulē izkliedētās latviešu
tautas dažādas paaudzes. Lai cik
dažādos ceļos Ritas darbs mūs
vilināja, kopīgais palika. Pēctecība. Pārmantošana. Progresīva
vai regresīva, bet izvērsta laikā.
Protams, gribējās uzzināt, ko īsti
domājusi autore pati, un, cik tuvu
idejai mēs, skatītāji, bijām pietuvojušies. Izrādās, šis darbs runāja
par mākslas vērtību pārmantošanu laikā. Franču izcelsmes ame-

rikāņu māksliniece Luīze Buržuā
neesot ticējusi mākslas nākotnei...
Tātad izzinot, mēs bijām pavisam
tuvu autores iecerei.
Visai mulsinoši ir iedomāties
nelielā auguma mākslinieci ar metināmo aparātu rokās. Bet Ritai
ne materiāls, ne fiziska piepūle,
ne laika patēriņš nav šķērslis visai
ambiciozu māksliniecisko ideju
īstenošanai. Un tā ceļš uz veltījumu Latvijas valsts jubilejai ir
aizsācies ar apjomīgu instalāciju
“Susuration” (čaboņa, čalošana),
kurā kā domas iemiesotāju māksliniece izmantojusi ziedotās grāmatas, žurnālus, grāmatu lapas –
gara mantas, kam laiks un sabiedrība devusi savu spriedumu...
Grāmatu un lapu straumes, teksta un domu straumes, vakar aktuālas un šodien aizmirstas, instalētas telpā un laika plūsmā,
liek domāt par attieksmi, par attiecībām, par laika varu un mūsu
katra vietu mūžīgajā kustībā un
mainībā.
“Simt raksti tiem, kas meklē
gaismu” top no 100 latviešu grāmatu lapām. Savienotas līdzās,
cieši turot sevī iekļautās tekstu
rindiņas – domu fragmentus, tās
padodas dreļļu rakstiem, kuŗus
māksliniece uzklāj salīmēto lapu
plaknēm, uzburot auduma vīziju.
Tekstilija, viena no senākajām
amatniecības nozarēm, dreļļu
dvielis, galdauts, ceļš... Visi šie
senie simboli satek kopā, lai paceltu skatītāja skatienu pretī gaismai, kuŗas ceļam māksliniece
kopā ar Cēsu Mākslas skolas
audzēkņiem un pedagogiem galdiņu rakstos izgriezusi lodziņus.
Gaismas ceļam. Citam lielāks,
citam mazāks, dažam zelta maliņa, un cits ne gluži precīzs... Bet
aiz katra Lielais Nacionālās bibliotēkas logs, aiz tā Daugava... Rīga... Latvija... Pasaule. Un Gaisma.
Visbiežāk instalāciju telpā komponē horizontāli. Instalācija gaismas meklētājiem iecerēta vertikālā ritmikā, ceļot skatītāja skatienu, domu un muguru augšup.
Bet aiz visu 50 dreļļu virsmām
apslēptas 50 sudrabotās. Gaismu
alkstošos, izzināšanu aicinošais
noslēpums.

Starptautiskais tautību festivāls un
XV Starptautisko attiecību simpozijs
Viskonsinas universitātē Oklērā

Ainas Galējas fonda stipendiāte

(Turpināts no 6. lpp.)
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Viskonsinas un tās kaimiņu
universitātes pasniedzējiem, studentiem un sabiedrībai skatu uz
pasauli, sevišķi pievēršot uzmanību Austrumeiropai un Baltijai.
Profesori Paulis un Irēne Lazdas ir dibinājuši un vadījuši šo
augsta līmeņa simpoziju jau
četrpadsmit reižu. Viņiem aizejot pensijā, Viskonsinas universitāte Oklērā ir nolēmusi,
godinot abu profesoru lielo ieguldījumu, simpoziju nosaukt
viņu vārdā, “Lazdas globālo
problēmu simpozijs” (Lazda
Symposium on Global Issues)
Šogad Lazdas simpozija temats bija Amerikas un Eirāzijas

drošības problēmas. Referenti –
pazīstamais ASV vēstnieks Maskavā deviņdesmitajos gados,
Džeks Metloks (Jack Matlock),
Polijas diplomāts Mačejs Kozlovskis (Maciej Kozłowski)
Vācijas vēstniecības ASV pārstāvis Kristians Hoisermans
(Christian Heusermann). Profesors Deivids Dans (David
Dunn) no Birmingemas universitātes Lielbritanijā, Viskonsinas universitātes Medisonā profesore Jošiko Herera (Yoshiko
Herrera); polītikas zinātnes profesors Viskonsinas universitātē
Stīvens Point, Merts Kārtals
(Mert Kartal) apsprieda jautājumu par ASV jaunās vadības

nostāju ārpolitikā un attiecības
ar Krieviju. Kaut gan pozitīvi
vērtējot Baltijas valstu neatkarību, vēstnieks Metloks daudzus
pārsteidza ar savu prokrievisko
nostāju. Viņš nosodīja NATO
militāro rīcību Kosovā pirms
divdesmit gadiem, kas it kā
attaisnotu Krievijas Federācijas
rīcību anektējot Ukrainai piederošo Krimu un turpinot militāri iejaukties citviet pasaulē,
piemēram Sīrijā. Citi simpoziju
dalībnieki viņam oponēja, katrs
pamatojot argumentus no savas
valsts viedokļa un pieredzes.
Daudzas postkomūnisma valstis Centrālāzijā un Austrumeiropā uztrauc pieaugošais Krie-

vijas imperiālisms. Tajā pašā
laikā Lielbritanija, pametot Eiropas Savienību, varētu mazināt
NATO spējas iestāties par dalībvalstu drošību. NATO dalībvalstīm rūp ASV izvēle ieņemt
mazāku lomu kollektīvās aizsardzības sistēmā. Simpozijs
noslēdzās ar visu runātāju savstarpēju diskusiju, galvenokārt
par ar Krieviju saistītiem temātiem.
Uz simpoziju bija ieradušies
vairāki latvieši no kaimiņu pilsētam un tuvās Mineapoles.
Latvijas studentes/stipendiātes
Liene, Santa, Anete un Elīna
aktīvi iesaistījās šā pasākuma
darbā.

LAIKS
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Latvija ir viņu mājas

ASTRĪDA
JANSONE
Hanss un Elaine Bērziņi abi ir
no Brazīlijas, taču viņu četrus
gadus vecā meitiņa Anna Sofija
ir dzimusi jau Latvijā, turklāt
Elaine ir īsta brazīliete un viņa
tagad ir ne tikai savas dzimtenes
patriote, bet ir arī sava vīra
senču zemes – Latvijas patriote.
Pirmais par sevi stāsta Hanss:
„Esmu Hanss Bērziņš, un mēs
jau gandrīz vienpadsmit gadus
dzīvojam Latvijā. Esmu dzimis
1964. gadā Brazīlijā netālu no
latviešu apmešanās vietas „Vārpa”. Kad ģimene no Latvijas uz
turieni pārcēlās, manam tēvam
Rūdolfam Bērziņam bija tikai
četri gadi, viņa māsai astoņi un
vecākajam brālim tikai vienpadsmit. Latvijā ap 1920. gadu bija
tāda kustība baptistos, ka daudzi vienkārši nolēma braukt uz
Brazīliju un apmetās visi vienā
vietā, kam tad deva vārdu „Vārpa”. Mans vectētiņš bija no Talsiem, viņš ar visu savu ģimeni
aizbrauca kopā ar citiem baptistiem. Viņi bija vienā no pirmajām grupām, bet pēc diviem
gadiem arī manas mātes māte
aizbrauca uz Brazīliju. Viņai toreiz bija jau 25 gadi, tur viņa
apprecējās. Bet „Vārpā” viņi ilgi
nepalika, tēvs bija tirgotājs, viņam bija veikals, tādēļ pārcēlās
uz dzīvi kaut kur laukos, netālu
no „Vārpas” Riodežaneiro pavalstī, kur piedzimu es. Mūsu
tuvumā citu latviešu nebija, tur
Bērziņi bija vienīgie. Man bija
jāuzņem kontakti ar visiem bērniem – spāņiem, vāciešiem portugāļiem un visiem citiem, kas
dzīvoja apkārtnē. Latviešu valodu es dzirdēju tikai mājās un
tikai to vienkāršāko, ikdienas
vai virtuves valodu. Mani audzināja vecmāmiņa, no viņas tad
arī iemācījos latviešu valodu.
Vecāki bija darbā, un es biju pilnīgā vecmāmiņas gādībā, diemžēl viņa nomira, kad man bija
četri gadi. Līdz ar to pārtrūka
latviešu valodas mācīšanās. Vēlāk es vēl kaut ko saprast varēju,
bet ar runāšanu gan man neveicās nemaz. Kad man bija septiņpadsmit gadu, pārcēlos uz Rio,
lai iestātos universitātē. Izmācījos par telekomunikāciju inženieri. Pēc universitāties sāku
strādāt. Drīz pēc tam apprecējos
ar Elaini, un šogad februāri mēs
jau nosvinējām 26 gadu kāzu
jubileju. Mums tagad ir trīs
bērni. Vecākajai meitai Raisai ir
22 gadi, viņa studē medicīnu
Stradiņa universitātē. Mums ir
arī 19 gadus vecs dēls Ģelilermi,
viņš studē Nīderlandē, Hāgas
universitātē. Lielajai meitai gāja
diezgan grūti ar latviešu valodu,
taču, kad ieradāmies Latvijā,
pēc sešiem mēnešiem viņi jau
saprata diezgan daudz, jo gāja
latviešu skolā. Kad meita sāka
mācīties Stradiņa universitātē,
viņa jau brīvi runāja latviski.
Latviski mēs runājam mājās,
sabiedrībā un skolā.
Mana mamma vēl dzīvo Brazīlijā, tēvs nomira jau 2003. gadā, bet šogad viņš svinētu savu
simto dzimšanas dienu. Māte
vēl arvien runā latviski, viņa jau
divas reizes ir pie mums ciemojusies. Brazīlijā es nostrādāju 14

2017. gada 3. jūnijs – 9. jūnijs

gadus un pārējo laiku nostrādāšu
Latvijā, tad man pensija būs pa
daļai no Latvijas, pa daļai no
Brazīlijas. Esmu izmācījies arī
par baptistu mācītāju, pašlaik
studēju arī psicholoģiju. Latvijā
es nekalpoju vis kā mācītājs, bet
gan tikai kā pārstāvis. Latvijā
vēl ir arī citi latvieši no Brazīli-

žaneiro pavalstī kādus 300 kilometrus no pilsētas. Tēvs man
bija policists, mamma skolotāja,
bet viņi nolēma pārcelties uz
blakus pilsētu Sandepaulo, kur
es uzaugu. Astoņpadsmit gadu
vecumā es iestājos Miteroi universitātē un izmācījos par logopēdi. Tagad es tomēr par logo-

Bērziņu ģimene – Hanss un Elaine ar bērniem – mazo Annu
Sofiju, dēlu Ģelilermi un vecāko meitu Raisu

jas, bet daudz gan viņu nav.
Jau kopš 1993. gada man ir
Latvijas pilsonība. Jau sen bija
tāda vēlēšanās kādu laiku padzīvot Latvijā. Es zināju, ka Talsos manam tēvam bijusi māja,
un man gribējās redzēt sava
tēva zemi un to vietu, kur viņš
dzīvojis. Es arī zinu, kur Nīcā
dzīvoja mātes vecāki. Interesanti, ka man vēl ir viena mātes
māsīca, kuŗa dzīvo viena pati.
Viņai tagad ir kādi 76 gadi un
viņas vienīgie radi esot tikai
kādi māsas bērni. Viņa stāsta,
ka viņas īpašumi nākot no
maniem vecākiem, un, varbūt,
ka viņa arī man kādu gabalu
piešķirs, lai man būtu, kur uzbūvēt kaut ko līdzīgu vasaras
mājai.
Visiem maniem bērniem tagad ir pilsonība, viņi te ir beiguši
latviešu skolu. Jaunākā meita
piedzima jau kā latviete, tomēr
viņai ir arī Brazīlijas pilsonība.
Tāpēc man vajadzēja aizbraukt
uz Stokholmu, uz Brazīlijas sūtniecību, un tur es dabūju Brazīlijas pilsonību savai jaunākajai
meitiņai Annai Sofijai. Viņai ir
četri gadi, un viņa iet bērnudārzā.
Manai sievai Elainei Latvijā
iedzīvoties nebija grūti, jo viņa
ir ļoti sabiedriska un atvērta.
Viņai latviešu valoda bija jāmācās no nulles, un mēs visi viņai
cītīgi palīdzējām. Viņa ir arī
drosmīgāka, viņai nav bailes runāt arī nepareizi. Kā iesāka, tā
arī runāja nebaidīdamās. Mēs,
latvieši, vairāk gaidām, lai uzrunā mūs, bet viņa runāja ar
visiem, ko satika. Bet labāk, lai
Elaine pastāsta pati.”
Elaine tiešām ir ļoti atvērta,
viņa stāsta viegli un raiti. Es
zinu, ka man noteikti nebūtu
dūšas braukt un dzīvot zemē,
par kuŗu nekā nezinu un tās
valodu neprotu. Bet tagad Elaines stāsts:
„Es piedzimu un uzaugu nelielā Brazīlijas pilsētiņā Riode-

pēdi nestrādāju, jo esmu iemācījusies runas mākslu un man
labāk patīk nodarboties ar to.
Man patīk arī komunicēt ar
dažāda gadagājuma cilvēkiem,
it sevišķi dažāda vecuma sievietēm. Šejienes logopēdu asociācija bija ļoti laipna un mani
labprāt pieņēma un visādi palīdzēja. Bet man ir arī dažas
citas mīlestības, taču pati pirmā
mīlestība ir vīrs un ģimene. Tā
man ir visdārgākā. Esmu pateicīga Dievam, jo Viņš ir tas,
kas man šo brīnišķīgo ģimeni ir
devis. Viņš man ir devis vairākus
talantus. Es, piemēram, varu
runāt ar jebkuŗu cilvēku – kā ar
bezpajumtnieku, tā arī ar gudru
profesoru. Man nav bailes runāt
ne ar vienu. Ja kāds man saka,
ka jūtas svešs, es dodu viņam
roku, pasaku savu vārdu, un tad
mēs vairs neesam sveši. Man ir
draugi dažādā vecumā. Nesen
iepazinos ar jaunu draudzeni
Zeltīti, kuŗai ir 90. Vakar es runāju kādā nelielā konferencē ar
meitenēm, kam bija tikai vienpadsmit gadu, viņas mani uzma-

nīgi klausījās veselu stundu. Bija
ļoti interesanti. Bez logopēdijas
es vēl arī studēju fakultātē, kuŗas
nosaukums bija Eseha Miteroi
pilsētā. Tur es iepazinos ar
Hansu, mēs satikāmies vienā
baznīcā, viņš spēlēja klavieres,
es dziedāju korī. Tuvāk iepazināmies, braucot autobusā uz
koŗa mēģinājumiem. Un 1988.
gada 7. septembrī, kas ir Brazīlijas neatkarības diena, mēs
saderinājāmies. Tad viņš mani
aicināja iepazīties ar viņa vecākiem. Bija jābrauc tālu – vairāk
nekā 1000 kilometru. Viņa vecāki bija ļoti jauki cilvēki – gan
gados stipri vecāki par maniem
vecākiem. Viņi savā starpā sarunājās latviešu valodā, un es galīgi nesapratu, ko viņi runā. Tad
viņi man skaidroja, kur ir Latvija
un kā tur runā. Un tā es sāku
iepazīt, kas tie latvieši ir un
kāpēc viņi tagad ir Brazīlijā.
Saprotams, ka man tas viss tika
paskaidrots, un es sapratu, no
kurienes Hanss nāk. Es viņam
prasīju, ko vecāki saka par mani,
un viņš man atbildēja – es esot
ļoti skaista. Tas mani pamudināja
teikt, ka viņu valoda arī ir ļoti
skaista. Tagad esmu Latvijā tāpēc, ka es pret Latviju un latviešiem izjūtu lielu mīlestību.
Kad es ierados šeit, es raudāju,
jo visi pret mums bija tik labi,
bet es nesapratu ne latviski, ne
krieviski. Es nepratu nevienu
valodu, ko runāja šeit. Es nesapratu, ko es varu šeit darīt. Un
tad man ienāca prātā viena frāze
no Bībeles: „Ja tu runāsi eņģeļu
mēlē, bet tev nebūs mīlestības,
tas būs šķindošs zvans.” Un tad
es izdomāju ka mēs visi esam
cilvēka bērni, vienalga, kādā valodā mēs runājam. Tad es zināju
– sāc vispirms mīlēt cilvēkus,
tad radīsies valoda. Es vienkārši
sāku ar cilvēkiem runāties, kā
nu biju to iemācījusies, un, saprotams, ka ar katru reizi gāja
arvien labāk. Kādu dienu es
braucu ar autobusu uz mājām
no valodas stundas un viena
sieviete sēdēja man blakus. Kad
tu jūties svešs, tu neuzdrīksties
cilvēku uzrunāt, bet tajā dienā
man kāds it kā teica, ka viņai
vajag kaut ko pateikt. Viena
puse sejai viņai bija zila. Acīm-

redzot kāds bija viņu sitis. Es
paņēmu viņas rokas, un sāku
tās glāstīt. Viņa sāka raudāt, un
es šai sievietei teicu: „Dievs tevi
mīl, un arī es tevi mīlu,” bet viņa
raudāja arvien stiprāk. Man
makā bija nedaudz naudiņas –
kādi trīs četri lati, un es tos viņai
iedevu. Nākamā pieturā man
bija jāizkāpj. Es teicu: „Atā, atā!”
Man tā diena bija ļoti īpaša, Jo
es nācu pie atziņa, ka nav nekādas valodas barjeras, ja tu cilvēkus mīli. Protams, mans ceļš
nebija viegls, jo mans vīrs bija
latvietis, bet es te biju kā piedzimusi no jauna. Man un bērniem
viss bija jāiemācās no jauna. Bet
es domāju, mēs varam dalīties
pieredzē. Pagājušā novembrī es
atvēru firmu „Bravia”, lai turpinātu darīt to, ko darīju Brazīlijā.
Šis nosaukums ir kombinācija no
Brazīlijas un Latvijas angliski.
Firmā es lasu lekcijas, gan par
mākslām, gan par komunikāciju, bet arī par dažādām teoloģiskām temām, par ģimenēm,
kāpēc ģimenes ir tik svarīgas.
Arī sabiedrība ir svarīga. Par
komunikāciju skolās, par attiecībām starp bērniem un skolotājiem, skolotājiem un bērnu
vecākiem. Es lasu arī lekcijas
par sieviešu lomu. Arī draudzes
mani aicina. Pirms trim nedēļām
es biju Jelgavā, kur runāju par
attiecībām starp sevi un Dievu,
sevi un citiem cilvēkiem. Vakar
es runāju ar meitenēm par sportu. Man liekas, ka esmu atradusi savu īsto sūtību.
Brazīlijā man vēl arvien ir
daudz radu, man ir vecmāmiņa,
māsas un citi tuvi radi. Bet viņi
piekrita, ka sievai jābrauc tur,
kur ir viņas vīrs. Es arī šeit vairs
nejūtos sveša. Es gribu būt derīga. Es esmu jau Latvijas pilsone. Kad kārtoju pārbaudījumus, es nodziedāju Latvijas
himnu, bet biju tik aizkustināta,
ka gandrīz netiku līdz galam.
Man pilnīgi aizrāvās elpa, jo
mani pārņēma tādas emocijas.
Es jūtos, ka te ir mana zeme, es
te esmu mājās. Es esmu Latvijas
patriote un arī Brazīlijas patriote, jo tā ir un vienmēr būs
mana dzimtene, bet Latvija tagad ir manas mājas un manas
ģimenes mājas.”

Ko dara Toronto pensionāri?
Toronto pensionāru 25, maija
saietu atklāja valdes piekšsēdis
Auseklis Zaķis ar aicinājumu
nodarbību grupām pābaudīt
savu inventāru, jo liekas, ka
pensionāru mītnē ir sakrājušies
nevajadzīgi priekšmeti. Ir saņemts ielūgums no Daugavas
Vanagiem uz sarīkojumu Sidrabenē augusta beigās.
Kristus Dārza darbiniece Dace Zača stāstīja, cik daudz laba
dziedāšana dod ķermenim, prātam un dvēselei, tā paceļot cilvēkam dzīves līmeni. Tamdēļ
dziedāsim kopā! Pirmā izvēlētā
pavasarīgā kopdziesma “Ceriņi”
tomēr lielākai daļai bija sveša,

tamdēļ diezcik labi neskanēja.
Nākamā kopdziesma lieku reizi
atgādināja, ka “Skaista bij jaunība” un skanēja daudz labāk.
Tāpat labi skanēja vijīgā “Ūdensrozes”.
Liene Martinsone atļāva Dacei
mazliet ievilkt elpu un apsveica
Latvijas meiteni, kas ieradusies
ciemos pie savas vecmāmiņas.
Ļoti piemērota šim brīdim bija
Daces deklamācija “Pie vecmāmiņas”. Solo dziesmā “Taurenītis” Dace sevi pavadīja uz
klavierēm. Mātes dienai veltītā
kopdziesma “Es savai māmiņai”
skanēja labi, tāpat senā romance
“Es zinu, ka vienreiz man dār-

ziņš būs”. Ik pēc pāris pazīstamām dziesmām Dace bija
ievijusi kādu svešu, varbūt cerībā pensionārus ar to iepazīstināt. Šoreiz tā bija Edgara Viļņa
“Pērses meitene”. Turpinājumā
pēc solo dziesmas “Mans mīļais
draudziņ, kur esi tu?” sekoja
anekdote, tad labi skanošas kopdziesmas “Pie jūŗas dzīve mana”,
“Vaidava” un tad pasvešā “Lakstīgala naktī.” Pēc Daces solo
“Aiz kalniņa mēnestiņis” visi kopā
atcerējāmies “Zilo lakatiņu”.
Daces vadībā pensionāru dzīves līmenis tika uz vienu stundu
pacelts!
da
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Osvaldam Zebrim
pasniedz Eiropas Savienības
literātūras balvu
23. maijā Briseles Concert Noble
notika svinīgā Eiropas Savienības
literātūras balvas pasniegšanas
ceremonija. Tajā piedalījās Eiropas Savienības parlamenta viceprezidents Dmitrios Papadimoulis un Eiropas komisārs izglītības,
kultūras, jaunatnes un sporta jautājumos Tibors Navraščics.

Zālē bija masu mediju un nacionālo žūriju pārstāvji, kā arī
balvas organizētāji – trīs organizāciju konsorcija pārstāvji, ko veido Eiropas Rakstnieku padome
(European Writers’ Council), Eiropas un starptautiskā grāmattirgotāju federācija (European and International Booksellers Federation)
un Eiropas grāmatizdevēju federācija (Federation of European
Publishers). Mūsu rakstniekam
balvu pasniedza Dmitrios Papadimoulis. Osvaldu Zebri sveica arī
Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā, ārkārtējā
un pilnvarotā vēstniece Sanita
Pavļuta-Deslandes.
Kopā ar latviešu rakstnieku Osvaldu Zebri tika godināti arī pārējo vienpadsmit valstu laureāti:
Rudi Erebara (Albānija), Ina Vulčanova (Bulgārija), Bjanka Belova
(Čechu Republika), Kalja Papadaki (Grieķija), Haldura K. Toredsena (Islande), Valids Nabhans
(Malta), Aleksandrs Bečanovičs
(Melnkalne), Žamals Oariči (Nīderlande), Darko Tuševljakovičs
(Serbija), Sine Ergina (Turcija), Sandžī Sahota (Apvienotā Karaliste).
***
Melānijas chronikas
pirmizrāde Krievijā
Viestura Kairiša filma Melānijas
chronika piedzīvojusi pirmizrādi
Krievijā. Filma, kas vēstī par 1941.
gada jūnija deportācijām, atklāja
Baltijas valstu kinofestivālu Sanktpēterburgā. Pēterburgā ne tikai ierasti atver tiltus kuģu satiksmei pa
Ņevu, bet arī ceļ tiltus starp kultūrām. Līdz 27. maijam šeit notika
Baltijas valstu kinofestivāls. Divas
komēdijas, divas drāmas, viena dokumentālā filma un viena jubile-ja
– Latvija, Lietuva un Igaunija gatavojas simtgades svinībām un
demonstrēja savas labākās filmas
Krievijas kultūras galvaspilsētai.
Latviju festivālā pārstāvēja Ināras
Kolmanes dokumentālā filma
Ručs un Norie un Viestura Kairiša
spēlfilma Melānijas chronika, kas
vēstī par visu trīs Baltijas valstu
traģiskajām vēstures lappusēm.

Aina no filmas

Tāpēc šī filma atklāja festivālu –
vienas latviešu ģimenes stāsts apvieno gan latviešus, gan lietuviešus, gan igauņus. “Lēmums rādīt
Melānijas chroniku kā pirmo bija
visu triju lēmums, jo filmas tema
ir aktuāla pilnīgi visām mūsu valstīm. Kā jūs zināt, tad 1941. gada
jūnijs ir kopīgs mūsu valstīm ar
izvešanām,” stāstīja Latvijas ģenerālkonsule Sanktpēterburgā Irina
Mangule. Pats Kairišs Sanktpēterburgā atzina, ka Krievijā šobrīd ir
ļoti sarežģīti taisīt filmas par šādu
tematu. “Krievijai ir ļoti selektīvs
skatījums uz vēsturi. Kad es filmu
iecerēju, man bija doma filmēt Sibirijā, un mēs mēģinājām uzrunāt
dažas kompanijas, kuŗām ir tāda
sadarbība. Viņi teica: “Ar šādiem
projektiem, lūdzu, nenāciet! Pie
mums tādiem nauda netiek dota”,
norādīja Kairišs. Deportāciju temats ir viens no galvenajiem latviešu vēsturiskās atmiņas stūŗakmeņiem, bet Krievija joprojām
netic, ka tas viss tiešām notika –
tā Kairišs.
Taču festivāla atklāšanas vakarā
zālē nebija, kur adatai nokrist. Pēc
filmas – diskusija ar autoru. Skatītāja Vita Valakaite sacīja, ka “filma
ir ievērības vērta”. “Es neesmu vīlusies, jo tika parādīta ne tikai kāda viena konflikta puse – balta vai
melna, bet tika parādīta dzīve –
kāda tā bija,” norādīja Valakaite.
Daļēji cits skatījums ir citai skatītājai Irinai Šitovai. “Filma paplašināja manas zināšanas par to periodu, bet man liekas – darbs ir
nedaudz vienpusīgs, jo es neticu,
ka jebkuŗos apstākļos nevar pa-rādīties kāds labs cilvēks…,” stāstīja
Šitova. “Filma ir smaga un nopietna. Tas liek atcerēties vēstures
otru pusi, jo visu laiku mums tika
mācīta tikai viena versija,”
pārdomās dalījās skatītājs Andrejs.
“Bet tagad Latvijas režisors parāda
mums citu versiju. Jāņem vērā, ka
filma ir balstīta uz autobiografijas
pamatiem. Visa informācija ir no
tiešā avota,” norādīja skatītājs Andrejs.
***
Latvijas ekspresis simtgadei
26. maijā ceļā devās īpašais vilciena brauciens “Latvijas ekspresis
simtgadei” ar vairāk nekā 180 dziedātājiem un dejotājiem, piedāvājot 12 bezmaksas koncertus visos
vēsturiskajos Latvijas novados.

Brauciens notika, gatavojoties
Latvijas valsts simtgadei un 26. Vispārējiem latviešu Dziesmu un
16. Deju svētkiem. Īpašais vilciens
piestāja Latvijas vietās un dzelzceļa
staciju laukumos, sniedzot koncertus kopā ar koriem “Balsis”, “Monēta” un “Rīga”, deju ansambļiem
“Ačkups”, “Auda”, “Dardedze” un
vietējiem māksliniekiem.
Vilciens savu maršrutu sāka
Latgalē – Indras stacijā, bet vērienīgais nobeigums notika Valkā/
Valgā, kur mūzikālā uzvedumā
tika akcentēta Valkas 1917. gada
notikumu izšķirošā nozīme Latvijas valsts izveidē. Ikviens tika aicināts stacijās sagaidīt mākslinie-

kus un kopīgi uzsākt valsts simtgades svinības. 28. maijā no plkst.
10 līdz 13 Latvijas simtgades ekspresis bija piestājis Rīgā, lai brauciena dalībnieki – dziedātāji un
dejotāji, uzstājoties kopā ar Rīgas
kopām, priecētu rīdziniekus un
pilsētas viesus.
*
Latviešu grafiti mākslinieks
Kiwie veido lielformāta sienu
gleznojumu Salaspilī – dāvanu
salaspiliešiem un Latvijai simtgadē. Darbs top uz ēkas sānu fasādes, kas labi redzama, iebraucot pilsētā, turklāt atrodas pie
nacionālas un starptautiskas
nozīmes autoceļa.

ainas Latvijas valsts 100 gadu
gaŗumā, lai atklātos dažādi dzīves
stāsti, kas raksturotu gan cilvēku
gaitas Latvijā, gan mūsu kopējo
ceļu globālajā kontekstā. Tādēļ,
godātais grāmatas veidotāj, ‒
pirms rakstīt grāmatā ‒ vairāk
jāieskatās savās atmiņās un tautas
vēsturē, fotoalbumos...
Šobrīd Tautas Saimes grāmata
sākusi ceļu Latvijas novados.

***
Latvijas kontingents
Afgānistānā var pieaugt par
dažiem kaŗavīriem
Ja Latvijas kontingents Afgānistānā pieaugs, tad tikai par dažiem
kaŗavīriem, intervijā Latvijas Radio raidījumam Labrīt 24. maijā
sacīja Latvijas vēstnieks NATO
Indulis Bērziņš.

***
Notiek
Latvijas simtgades loterija

Indulis Bērziņš

“Šai sienai jau sen bija vajadzīgas
pārmaiņas,” vēstī Salaspils novada
dome. Vairāk nekā desmit gadus
to rotājis salas un mūŗa pils motīvs
ar gadu skaitu – vispirms 820, pēc
tam 825. Pagājušajā gadā Salaspils
nosvinēja 830. gada- dienu, kopš
pirmo reizi pieminēta zināmos
rakstu avotos. Toreiz pašvaldības
skaitli “5” nepārkrāsoja, jo bija jau
zināms, ka šogad sāk- sies sienas
lielās pārvērtības.
***
Ierakstiet savu veltījumu
Tautas Saimes grāmatā!
1991. gada Barikāžu mūzejā no
29. maija līdz pat septembŗa vidum ir atvērta Tautas Saimes grāmata. Iniciātīva veltīta valsts simtgadei, un tautai ir unikāla iespēja
pašai rakstīt grāmatu, ikvienam ir
unikāla iespēja uzrunāt valsti. Ļoti
personiski. Atceroties spilgtākos,
emocionāli paliekošus pārdzīvojumus, piedzīvoto vēstures gaitā,
samērojot to ar mūsu valsts gājumu. Vēlot nākamībai savus vārdus,
domas, idejas. To visu ierakstot
grāmatas lapās.
Latvijas valsts simtgadei veltītā
Tautas Saimes grāmata ir Rīgas
Aktīvo senioru alianses iniciātīva
un pienesums valsts 100 gadu jubilejai. Jebkuŗš Latvijas iedzīvotājs,
neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi
no etniskās vai reliģiskās piederības, aicināts Tautas Saimes grāmatā rakstīt savus iespaidus, pārdomas un redzējumu, savu vēstījumu un rosinājumu, ejot kopā ar
Latviju. Šīs atmiņu dzirkstis ‒ prieki un bēdas, pārdzīvotais, piedzīvotais, vilšanās un uzvara, neatkarīgas valsts izveidošana, uzticība valsts ideāliem, neatkarības
atjaunošana ‒ kopā veido mūsu
tautas vēsturisko atmiņu, mūsu
kopējās liecības par tautas noieto
ceļu!
Grāmatas iecere ir radīt nevis
vienkārši laimes vēlējumu sakopojumu, bet saglabāt nākamībai
ko vairāk ‒ lai tiem, kas lasīs grāmatu, pavērtos dažādu laikmetu

Finanču ministrija informē, ka
mēneša laikā, kopš Finanču ministrija (FM) un Latvijas loto atklāja lielo “Simtgades loteriju”,
pārdotas jau 180 000 loterijas biļetes, kas ir 18% no kopējā biļešu
skaita. Tas ir lielākais pārdoto loterijas biļešu skaits viena mēneša
laikā Latvijas loto momentloteriju vēsturē. Kopumā “Simtgades
loterijas” serijā ir viens miljons loterijas biļešu. Loterijas kopējais
laimestu fonds būs 3,25 miljoni
eiro, teica Latvijas loto valdes priekšsēde Maija Kubli. Savukārt tās kopējais apgrozījums būs pieci miljoni eiro, padarot “Simtgades loteriju” par līdz šim nozīmīgāko nacionālās momentloterijas projektu Latvijas loto vēsturē.

Iepriekš ziņots, ka 9. maijā izskanēja ASV ierosinājums izvietot Afgānistānā papildus 3000
NATO kaŗavīru, tādējādi stiprinot
šīs valsts svārstīgo drošības situāciju. NATO ģenerālsekretārs Jenss
Stoltenbergs solīja vērtēt šo ideju.
“Tas vairāk būs solis, lai demonstrētu savu līdzdalību šajā svarīgajā procesā,” paskaidroja Bērziņš.
Šobrīd Afgānistānā ir 20 Latvijas
kaŗavīru. Viņi, tāpat kā citu NATO
dalībvalstu un partneŗvalstu kaŗavīri, apmāca Afgānistānas armiju, lai tā var cīnīties ar Taliban,
Daīš un Al Qaeda spēkiem. Bērziņš norādīja, ka NATO ir svarīgi
nezaudēt to, kas jau ir iegūts Afgānistānā. Tāpēc ir pieļauts palielināt NATO spēkus. Patlaban Afgānistānā ir 13 000 Ziemeļatlantijas alianses kaŗavīru, kuŗu vidū
galvenokārt ir ASV spēki.

***
“Latvijas stiprā puse vienmēr
bijusi tās cilvēki un personības”
***
Edgars Rinkēvičs par
Jaunievēlētā Satversmes tiesas
(ST) priekšsēde Ineta Ziemele uz- Slovakijas lēmumu pievienoties
NATO kaujas grupai Latvijā
skata, ka Latvijas stiprā puse vien27. maijā Bratislavā ārlietu mimēr ir bijusi tās cilvēki un personības, norādot, ka to pašu var teikt nistrs Edgars Rinkēvičs tikās ar
Slovakijas ārlietu un Eiropas lietu
arī par pašreizējo ST sastāvu.
ministru Miroslavu Lajčāku (attēlā).

Tiesnese cer, ka ST ar savu viedokli un analizi spēs nostāties spēcīgās pozicijās arī Eiropas līmenī,
tādā veidā tikai stiprinot Eiropas
diskursu gan ar savu praksi spriedumos, gan ar sava viedokļa
paušanu. Tāpat Ziemele pauž, ka
patlaban demokratiskie procesi ir
zemā punktā, tomēr tādi notikumi
kā Brexit un prezidenta vēlēšanas
ASV atgādina, ka demokratiskās
vērtības nav tik pašsaprotamas,
kas savukārt cil-vēkus motīvē par
tām uztraukties un tās stiprināt.
Jaunā ST priekšsēde pauž cerību,
ka turpmāk arī juridiskās temas
mediju telpā būs biežāk diskutētas,
jo ST tam pa- visam noteikti ir
atvērta.

Rinkēvičs pauda pateicību par
Slovakijas lēmumu pievienoties
NATO kaujas grupai Latvijā. “Priecājamies par Slovakijas pievienošanos Kanadas vadītajai NATO
kaujas grupai Latvijā. Esam gatavi
nodrošināt uzņemšanu. Jo plašāka
klātbūtne, jo spēcīgāks atturēšanas
signāls,” norādīja ārlietu ministrs.
Tikšanās laikā abu valstu ministri
augstu novērtēja draudzīgās un
ciešās divpusējās attiecības un
pārrunāja iespējas veicināt polītisko un ekonomisko sadarbību.
Tāpat tika apspriesta gatavošanās
Austrumu partneŗības samitam,
kas 2017. gada novembrī notiks
Briselē.
(Turpināts 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Rinkēvičs atkārtoti pauda pārliecību, ka samitā jāuzstāda reālistiski mērķi partneŗvalstīm un tālākajam Austrumu partneŗības
virzienam. Vienlaikus ministrs
uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalības perspektīva ir ļoti nozīmīgs
polītiskais signāls Austrumu partneŗības valstīm. Tāpēc Latvija atbalsta, ka Eiropas Savienības durvis paliek atvērtas visām Eiropas
valstīm.
***
Konsulam
Emīlam Viktoram Vīgrabam – 130
27. maijā apritēja 130 gadu, kopš
dzimis ievērojamais Latvijas diplomātiskā dienesta konsuls Emīls
Viktors Vīgrabs (1887.-1965.)
Dzimis Jaunlazdonas muižas
rentnieka ģimenē. Pēc Rīgas pilsētas ģimnazijas beigšanas (1905)
iestājās Tērbatas universitātē,
1906. gadā turpinājis studijas Freiburgas un Leipcigas universitātē,
1913. gadā – Maskavas universitātē.
Gala eksāmenus nokārtojis Pēterburgas universitātē. 1914. gadā Pēterburgā Vīgrabu mobilizēja kaŗadienestā. Pirmā pasaules kaŗā
viņš piedalījās kaŗadarbībā Rumānijas frontē, kā arī dienēja Melnās
jūras jātnieku pulkā. Atvaļināts
1918. gada martā, pēc tam dzīvoja
Kijevā. 1920. gadā Vīgrabs atgriezās Latvijā un iestājās Latvijas
armijā – bijis 5. Cēsu kājnieku pulka vada komandieris. No 1921. gada septembŗa Vīgrabs bija Ārlietu
dienestā. Sākotnēji – II šķiras sekretārs, vēlāk I šķiras sekretārs Ārlietu ministrijas Austrumu nodaļā.
1922. – 1923. gadā strādājis sūtniecībā Kauņā, tad bija II šķiras sekretārs sūtniecībā Berlīnē (1923–
1925) un I šķiras sekretārs Maskavā (1925 – 1926); I šķiras sekretārs,
vēlāk – padomnieks sūtniecībā
Parīzē (1928 – 1933). Austrumu
nodaļas (1926 – 1928) un Baltijas
valstu nodaļas vadītājs (1933 –
1938). 1938. gada maijā Vīgrabs
iecelts par konsulu Karaļaučos
(Kēnigsbergā). 1939. gada septembrī, sākoties Otrajam pasaules
kaŗam, aktīvi rakstījis ziņojumus
par noskaņojumu Austrumprūsijā. 1940. gada 16. augustā padomju okupācijas vara lika E. Vīgrabam nodot karogus, zīmogus,
inventāru PSRS konsulam Kēnigsbergā. 1944. gadā devies bēgļu
gaitās uz Vāciju, vēlāk – trimdā
Francijā. Miris emigrācijā Francijā. Vīgrabs apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeņa IV šķiru, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas,
Somijas un Zviedrijas ordeņiem.
Kaļiņingradā, mūzejā Karaliskie
vārti, no 16. februāŗa līdz 12. martam bija aplūkojama izstāde “Laikmetu saikne”. Izstāde tika organizēta Latvijas simtgades programmas ietvaros un veltīta Latvijas
vēstniecības Krievijas Federācijā
Konsulārās nodaļas Kancelejas
Kaļiņingradā oficiālās atklāšanas
desmitgadei.
***
Eksprezidente Aleksandrijas
Jaunās bibliotēkas
starptautiskās pilnvarnieku
padomes sanāksmē
Ēģiptes pilsētā Aleksandrijā bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga piedalījās ikgadējā Aleksandrijas bibliotēkas
(Bibliotheca Alexandrina) starp-

tautiskās pilnvarnieku padomes
sanāksmē, kuŗā tika izvērtēts iepriekšējā gada darbs, definēti uzdevumi nākamajam gadam, kā
arī amatā tika sveikts jaunais Aleksandrijas bibliotēkas direktors, par
kuŗu kļuvis polītikas zinātņu profesors, diplomāts Mostafa al Feki
(Mostafa El-Feki), kuŗš pārņēma
direktora pienākumus no Dr. Ismaila Serageldina, kuŗš strādāja
šajā amatā kopš 2002. gada.

Kairā bibliotēkas pilnvarnieku
padomes locekļiem bija tikšanās
ar Ēģiptes prezidentu Abdelfatahu
al Sisi, kuŗš ir šīs padomes priekšsēdis. Savā uzrunā A. al Sisi uzsvēra bibliotēkas nozīmi terrorisma
apkaŗošanā, atmaskojot terrorisma ideoloģiju, veicinot kultūru un
toleranci. Vaira Vīķe-Freiberga
un Albānijas bijušais prezidents
Redžeps Meidani tikās ar Koptu
pareizticīgo baznīcas galvu Tavadrosu II. Vēl Ēģiptes Institūtā notika diskusija par Eiropas nākotni.
V. Vīķe-Freiberga bija viena no
runātājām diskusijā, kuŗas dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumiem par Eiropas lomu, nākotni un izaicinājumiem. Diskusiju
organizēja Ēģiptes Institūts, Aleksandrijas bibliotēka un viduslaiku
persiešu dzejnieka Nizami Gandžavi vārdā nosauktais Azerbaidžānas starptautiskais centrs. Diskusijā piedalījās arī bijušais Serbijas prezidents Boriss Tadičs,
bijušais Albānijas prezidents Redžeps Meidani, bijušais Bosnijas
un Hercegovinas premjērministrs
Zlatko Lagumdžija un bijušais
Arabu Valstu līgas ģenerālsekretārs Amrs Musa.
***
Latvijas un Čechijas
Ārlietu ministriju
polītiskās konsultācijas
26. maijā Ārlietu ministrijas
valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs tikās ar Čechijas ārlietu ministra vietnieku Jakubu Dīru, kuŗš
Latvijā bija ieradies polītiskajās
konsultācijās. Sarunā amatpersonas pārrunāja attiecības ar Austrumu partnerības valstīm, aktuālos drošības polītikas aspektus, kā
arī citas starptautiskās attiecību
aktuālitātes.

Andrejs Pildegovičs
Sarunā ar Ārlietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieci Eiropas
lietās Ingu Skujiņu savukārt notika
viedokļu apmaiņa par tādiem
Eiropas Savienības dienaskārtības
jautājumiem kā Eiropas nākotne
un enerģētikas polītika. Puses bija
vienisprātis par nepieciešamību

saglabāt ES valstu vienotību. Abu
valstu amatpersonas pauda interesi aktīvizēt Latvijas un Čechijas polītisko dialogu un turpināt
polītiskās konsultācijas.
***
Jaunā tiešā airBaltic avioreisa
Rīga – Madride atklāšana
26. maijā Latvijas lidsabiedrība
airBaltic uzsāka lidojumus maršrutā starp Rīgu un Madridi. Šis
jaunais maršruts piedāvā ērtas ceļošanas iespējas pasažieŗiem no
Spānijas galvaspilsētas uz Latviju
un paver plašas iespējas abu valstu
tūristiem tuvāk iepazīt to kultūru
un vēsturi, dibināt biznesa kontaktus un atpūsties. Jaunā reisa atklāšanas sarīkojumā piedalījās Latvijas vēstniece Spānijā Argita Daudze, Madrides lidostas MadridBarajas direktore Elena Majorale,
lidsabiedrības airBaltic tirdzniecības vadītāja Irīna Piļipenko, lidostu un tirdzniecības projektu
vadītāja Liene Kundecka, žurnālisti un jaunā avioreisa pirmie
pasažieŗi.

Avioreisa atklāšanas ceremonijā vēstniece uzsvēra, ka šī reisa
atklāšana ir svarīga ne tikai Latvijas un Spānijas iedzīvotājiem,
bet arī cilvēkiem Dienvidamerikā.
Madrides lidosta ir viena no lielākajām transita lidostām ceļotājiem no Latīņamerikas uz Eiropu
un Āziju. Jaunais airBaltic lidojums piedāvā ērtus savienojumus
starp valstīm un kontinentiem.
Vēstniece izteica cerību, ka šis reiss,
kam pagaidām ir sezonāls raksturs, tiks turpināts visu gadu bez
pārtraukumiem. Savas uzrunas
nobeigumā vēstniece uzsvēra, ka
airBaltic, paplašinot lidojumu
ģeografiju, sekmē Latvijas atpazīstamību pasaulē, un sakarā ar
Latvijas simtgades svinēšanu tam
ir īpaša nozīme. airBaltic lidojumus no Rīgas uz Madridi un atpakaļ veiks trīs reizes nedēļā (otrdienās, ceturtdienās un piektdienās) ar Bombardier CS300 un
Boeing 737 lidmašīnām. Lidojums ilgs vidēji četras stundas.
***
Aspazijas dzejas izlases
“Ikdienas spārni” lasījums
Pleskavā
23. maijā Pleskavas apgabala
zinātniskajā bibliotēkā notika Aspazijas dzejas izlases “Ikdienas
spārni” lasījums. Sarīkojumā ievadvārdus teica bibliotēkas pārstāvji, izklāstot Raiņa un Aspazijas
uzturēšanās apstākļus Pleskavas
trimdā, savukārt Aspazijas mājas
vadītāja Ārija Vanaga informēja
par Raiņa un Aspazijas mūzejiem, kuŗi atjaunoti pirms Latvijas
valsts pastāvēšanas simtgades
svinībām, un aicināja klātesošos
apmeklēt Latviju 2018. gadā. Atdzejotāja Olga Pētersone iepazīstināja ar Aspazijas dzīves gājumu
un dzeju, savukārt soliste Ieva
Parša un koncertmeistare Herta
Hansena izpildīja dziesmas ar
Aspazijas vārdiem.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ĪRIJA. 28. maijā Dublinā, Meriona parkā (Merrion Square),
sekmīgi norisinājās Baltijas diena, kuŗā Īrijas sabiedrība tika iepazīstināta ar Baltijas valstu vēsturi, kultūras mantojumu un tradici-jām.
Dublinas centrā bija iespēja vienkopus redzēt visu trīs Baltijas valstu
tradicionālos mūzikālos priekšnesumus un deju soļus, baudīt
nacionālās virtuves un skatīt daiļamatnieku izstrādājumus. Vienas
dienas festivālā piedalījās latviešu, igauņu un lietuviešu dziedātāji un
dejotāji, kā arī notika tirdziņš. Latviju pārstāvēja Īrijā dibinātā latviešu ģimenes mūziķu grupa Kreicbergi (Savējie) un Limerikas latviešu
tautas deju kopas Taurenītis un Nemiers, kā arī vietējie tautas daiļrades
meistari. Baltijas dienas festivālu iniciēja un organizēja Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas vēstniecības sadarbībā ar Dublinas pil-sētas
domi. Baltijas dienas festivāls ir viena no Latvijas valsts simtgades
Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētās Publiskās diplomātijas programmas norisēm.
ZVIEDRIJA. 27. maija pēcpusdienā Latvijas vēstniecībā Zviedrijā
notika divu grāmatu prezentācija: atmiņas par Kazimiru Vilni un
Ulda Neiburga apjomīgais pētījums “Draudu un cerību lokā. Latvijas
pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945)”. Ievadot sarunu, Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis pastāstīja par to,
kā pats pirms nepilniem 20 gadiem, vākdams materiālus par Latvijas
vēstniecības ēkas Igaunijā vēsturi, būdams Latvijas vēstnieks Igaunijā,
daudz domājis par to, kā jutušies tie Latvijas sūtņi, kuŗiem 1940. gadā
nācās slēgt sūtniecības. Zuzanna Kancāne (Zviedrijā dzīvo kopš 1944.
gada) dalījās atmiņās par Kazimiru Vilni. Kazimirs Vilnis (19071988), tāpat kā daudzi citi, Zviedrijā nokļuva ar bēgļu laivu 1944. gadā,
glābjoties no atkārtotas PSRS okupācijas. Būdams katoļu prāvests,
viņš daudz gādājis par un palīdzējis trimdas latviešiem gan sadzīvē,
gan sabiedriskajā dzīvē.
UNGĀRIJA. 28. maijā Latvijas vēstniecība Ungārijā ar nacionālo
stendu piedalījās Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītā
sarīkojumā Budapeštas Pilsētas parkā. Sarīkojuma mazākajiem apmeklētājiem Latvijas stendā bija iespēja izkrāsot attēlus un salikt puzles ar populāriem un pazīstamiem Latvijas kultūras un vēstures objektiem, kā arī dažādos konkursos pārbaudīt savas zināšanas par Latviju.
Aktīvo izklaižu cienītāji varēja iepazīties ar Latvijā populāro novusa
spēli. Bērni tika cienāti ar Latvijā ražotiem saldumiem, savukārt stendu apmeklējošo bērnu vecāki tika iepazīstināti ar tūrisma informāciju
par Latviju un atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem. Latvijas stendu
apmeklēja sarīkojuma patrons Ungārijas Nacionālās Asamblejas
spīkers Laslo Kovers, kuŗu Latvijas vēstnieks Ungārijā Vilmārs Heniņš
iepazīstināja ar stendā pieejamo informāciju, kā arī nodemonstrēja
latviešu nacionālo spēli – novusu.
SPĀNIJA. Vēstniece Argita Daudze apmeklēja vienu no lielākajām
Spānijas ziemeļu reģiona, Basku zemes, pilsētām – Bilbao, tikās ar
pilsētas mēru Huanu Mari Aburto, Biskajas garnizona komandantu
ģenerāli Karlosu Antonio Terolu Bono, Bilbao Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāju Hosē Anhelu Korvesu, kā arī ar Bilbao
Filharmonijas apvienības (Sociedad Filarmonica de Bilbao) direktoru
Asisu Aznaru Ibaru un Bilbao mākslas mūzeja (Museo de Bellas Artes
de Bilbao) direktoru Migelu Zugazu. Vizīte notika ar Latvijas goda
konsula Iņigo Gomeza Bilbao atbalstu. Tiekoties ar Bilbao pilsētas
mēru, vēstniece iepazīstināja ar vēstniecības iecerēm Latvijas simtgades svinēšanā, kas notiks no 2017. līdz 2021. gadam.
BEĻĢIJA. 24. maijā Briselē norisinājās literārais vakars, kuŗā
beļģu publika iepazinās ar pieciem 2017. gada Eiropas Savienības
literātūras balvas ieguvējiem, tai skaitā ar Osvaldu Zebri no Latvijas.
Šis bija pirmais kultūras sarīkojums, ko Latvijas vēstniecība Beļģijā
sadarbībā ar partneriem rīkoja, gatavojoties valsts simtgadei 2018.
gadā. Uz sarunu tika aicināts ne tikai latviešu rakstnieks Osvalds Zebris, bet arī Ina Vulčanova no Bulgārijas, Bjanka Belova no Čechijas,
Aleksandrs Bečanovičs no Melnkalnes un Džamals Oariači no Nīderlandes. Flāmu-nīderlandiešu mājā deBuren notikušo diskusiju
vadīja kultūras žurnāliste Gudruna De Geitera, kuŗa atzina, ka ar
nepacietību gaida iespēju izlasīt arī pilnus apbalvoto romānu tulkojumus. Tikšanās laikā publikai bija iespēja gan uzzināt vairāk par katra
romāna un tā autora daiļradi un profesionālajām gaitām,
gan arī
dzirdēt visu piecu romānu fragmentu lasījumus oriģinālvalodās ar
subtitriem angļu valodā.
UZBEKISTĀNA. 22. maijā Taškentā atklāja 5. Eiropas filmu festivālu Uzbekistānā, kuŗu organizē Eiropas Savienības (ES) delegācija
Uzbekistānā sadarbībā ar valstī akreditētajām ES dalībvalstu un
Šveices vēstniecībām un Nacionālo aģentūru Uzbekkino. Latvijas vēstniecība šogad festivālā skatītājiem piedāvāja latviešu režisora Dāvja
Sīmaņa filmu “Pelnu sanatorija”. Taškentā, Ališera Navoi vārdā nosauktajā kino namā, laikā no 22. līdz 28. maijam tika demonstrēti 13
mākslas, animācijas un dokumentālā kino darbi no 10 valstīm.
GRIEĶIJA. 26. maijā Latvijas vēstnieks Grieķijā Māris Klišāns tikās ar
Dr. Ričardu Vitu (Richard Witt) viņa darba birojā Atēnās un pasniedza
vēstnieka atzinības rakstu. Vēstnieks pateicās profesoram par dāvinājumu,
uzticot grāmatu kollekciju Latvijas Universitātei. Vēstnieks pauda pārliecību, ka dāsno dāvinājumu novērtēs gan Latvijas universitāšu studenti un
mācībspēki, gan arī hellēnistikas pētnieki un interesenti. Zinātnieks bija
gandarīts, ka grāmatas tiek nodotas drošās rokās un tām tiek dota vēl viena
dzīve kopā ar lasītājiem. Pateicoties Latvijas vēstniecības Grieķijā iniciātīvai
un atbalstam, kā arī vēstniecības un Latvijas Universitātes sadarbībai, uz
Latviju ceļo nozīmīgs grāmatu dāvinājums, kas ievērojami bagātinās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes un Klasiskās filoloģijas
katedras bibliotēku.
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Krievija sprukās starp ASV un Ķīnu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Vladimira Putina leksikonā
izcilu vietu ieņem jēdziens jeb
šķirklis “deržavnost”, ko varētu
latviskot kā “lielvalstiskumu”.
Šim vārdam vai jēdzienam veltīts Lilijas Ševcovas raksts, kas lasāms Radio Liberty portālā. Viņasprāt, Kremlim vislielākās bažas sagādā ne jau Navaļnijs, korupcija, galvaspilsētas pārbūve
vai tālbraucēji, bet gan minētā
“lielvalstiskuma” ļodzīgums: šī
lielvalsts koncepcija, šis jēdziens
taču ir pēdējā stīpa, kas neļauj
krist Putina patvaldībai.
Kas tad tagad liek ļodzīties šai
stīpai? Lilija Ševcova atbild: Do-

nalds Tramps un Sji Džinpins.
Kremlis, kā zināms, cerēja, ka
Trampa inaugurācijai sekos gandrīz vai partnerība ar Krieviju:
pretstāvi nomainīs duets. Bet
cerību vietā nāca pat ne vilšanās
vien, bet skandāls: tiešie vai netiešie Krievijas aģenti un, teiksim, izpalīgi gan palīdzēja Trampam kļūt par Baltā nama saimnieku, bet šo kontaktu dēļ viņš
nokļuva īstā zaņķī, pie apvāršņa
pavīd Ričarda Niksona rēgs
(Votergeita) un “impīčments”
vairs nav absurda fantāzija.
Tāpēc Putins nevar nostāties
blakus Trampam kā līdztiesīgs

lielvalstisks partneris, jo pats viņa
vārds ASV prezidentam kļuvis
par apgrūtinājumu. Pie kuŗa tad
Putinam vērsties, lai vismaz lielvalstiska prestiža ziņa paliktu, tā
sakot, pirmajā rindā, lai viņa
“reitings tautā” nekristos? Paliek
Ķīnas prezidents Sji Džinpins.
Nekā nebija, nekas nebūs!
Kaut gan Kremlim “skapī” ir
vairāk kodollādiņu, Putins nekādi nevar mēroties ar Sji, kuŗa
grandiozā programma “Viena
josta ‒ viens ceļš” vēriena un
financējuma ziņā daudzkārt
pārspēj Maršala plānu, kas pēc
Otrā pasaules kaŗa nostipri-nāja

ASV vadošo lomu visā Eiropas
telpā Rietumos no “dzelzs
priekškara”. Runa ir par sauszemes un jūras transporta trasēm
Āzijā, Eiropā, Afrikā. Programmā iesaistītas 60 (!) valstis, un
paredzamā investīciju kopsumma svārstās no 4 līdz 8 triljoniem (!) ASV dolaru. Atgādināsim: 1 triljons = 1000 miljardi...
Un kas šai arēnā ir Krievija ar
naftu un gāzi, kuŗu cenas krīt?
Kas vēl tur jauns? 24. maijā
Krievijas Federācijas valsts galva
Vladimirs Putins ieradās Kristus Pestītāja katedrālē un noskūpstīja šķirstu, kuŗā glabājas

Solīt sola…

KĀRLIS
STREIPS
Sestdien, 3. jūnijā ‒ pašvaldību vēlēšanas Latvijā. Vēlētāji izvēlēsies pašvaldību vadītājus 119
novados un deviņās republikas
līmeņa pilsētās, katrā no tām
ievēlot konkrētu skaitu novada
vai pilsētas domes locekļu, kuŗi
tad paši izvēlēsies, kuŗš būs
domes priekšsēdis vai pilsētas
galva.
Ir vismaz viens novads, kuŗā
iesniegts tikai viens kandidātu
saraksts, lai arī Centrālā vēlēšanu
komisija pagarināja iesniegšanas
termiņu. Droši vien var saprast
situāciju tajos novados, kuŗos ir
maz iedzīvotāju un līdz ar to
salīdzinoši maz naudiņas. Ko
ķēpāties ar tās pārdali? Lai par to
rūpējas kāds cits! Vispār patlaban atkal valdībā virmo runas
par administrātīvi territoriālo reformu, par ko salīdzinoši nesen
tika lauzti šķēpi, lai nonāktu pie
pašreizējā novadu modeļa Latvijā. Ir novadi, kuŗos ir mazāk
nekā četri tūkstoši iedzīvotāju,
un valdība spriež, vai tādus novadus tomēr neapvienot ar citiem, vai varbūt arī pārkārtot visu
territoriālo sistēmu. Visticamāk,
tas atkal būs milzīgs strīdus ābols,
taču ‒ vienādi vai otrādi ‒ 3. jūnijā pilsoņi balsos atbilstoši pašreizējai iekārtai. Ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem pašvaldību
vēlēšanās nav ļauts piedalīties arī
tad, ja kabatā ir Latvijas Republikas pase, jo vēlēšanas, lieki teikt,
attiecas uz katru pilsētu vai novadu konkrēti, un cilvēkam vai
nu attiecīgajā territorijā jābūt reģistrētam, vai arī viņiem tajā jābūt nekustamam īpašumam.
Ir arī citi novadi un pilsētas,
kuŗās izvēle vēlētājiem būs ļoti
plaša. Piemēram, Ķekavas novadā atbalstu meklē kandidāti no
veseliem 14 sarakstiem, tur savus
kandidātus ir izvirzījušas visas
Saeimā pārstāvētās partijas, piedevām Zaļā partija un Zemnieku
savienība kandidē atsevišķi, lai

daļa (!) no Sv. Brīnumdarītāja
Nikolaja pīšļiem, kas uz laiku
atvests no Bari pilsētas Italijā. Cik
nu to gadu, kad Putins bija
šķiriski apzinīgs bezdievis...
Jā, gandrīz būtu aizmirsis: divi
autori ‒ V. Mogiļņikovs un A. Ņilogovs publicējuši pētījumu par
Putina senčiem septiņu paaudžu gaitā. Izrādās, ka Putina
senči kopš 18. gadsimta mituši
Tveras guberņas Tveras apriņķī
un tikai 20. gadsimta sakumā
pārcēlās uz Pēterburgu. “Blut und
Boden” – asins un augsne. Viss ir
tīrs!

arī lielajā polītikā tās ir apvienotas vienā savienībā. Acīmredzot
daudzviet katra no partijām cer,
ka atsevišķi būs labāki rezultāti
nekā kopā. Zināmā mērā tā ir
spēles kauliņu mešana. Pagājušajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā partijas startēja atsevišķi, ne viena,
ne otra netika pāri piecu procentu barjerai, bet, ja tās būtu
startējušas kopā, saraksts būtu
ticis pāri barjerai, un “zaļie zemnieki” pēdējos četrus gadus būtu
piedalījušies galvaspilsētas pārvaldē. Šogad partijas Rīgā atkal
startē vienkopus.
Ko tik visu dažādos novados
partijas un to apvienības šopavasar nav solījušas! Infrastruktūras uzlabojumus, investīciju
piesaisti, ekonomisku attīstību,
sociālo uzplaukumu... Piemēram,
Rīgā šogad manāmi plakāti no
vienas partijas, kuŗa sola bezmaksas veselības apdrošināšanu
visiem pensionāriem pēc kārtas.
Tas taču būtu visai dārgs prieks!
Viens no savdabīgākajiem solījumiem, savukārt, atrodams Aknīstes novadā. Aknīste ir pilsētiņa Latvijas dienvidaustrumos,
netālu no Baltkrievijas robežas.
Tur viena partija visā nopietnībā
sola, ja tiks pie varas, tad Aknīstes
novads izstāsies no NATO. Par to
televīzijas raidījumā Preses klubs
telekanālā Rīga TV24 pagājušajā nedēļā kāds viesis, pēc
profesijas ir ārsts, bilda, iespējams, ka skaidrojums meklējams tajā apstāklī, ka tieši Aknīstē atrodas liela psīchoterapijas dziednīca...
Saldus novadā viena partija
sola ieviest “ceļotāju magnētu,”
tiesa, nepaskaidrojot, kas tas
tāds būs. Man iztēlē rodas tāda
doma ‒, ja kāds dosies uz Saldus
pusi, tad kabatā būs jātur metalla gabaliņš, lai magnētam būtu
ko pievilkt. Vaiņodes novadā ir
partija, kuŗa sola jauniešiem nodrošināt bezmaksas traktora va-

dīšanas kursus. Nezinu gan, cik
daudziem jauniešiem minētajā
novadā tas varētu būt aktuāli.
Citur atkal kāda partija ir padomājusi par visu mājdzīvnieka
dzīves ciklu, solot gan suņu pastaigas parku, gan arī apbe-dīšanas vietu savam četrkājainajam
mīlulim, kad tam pie- nācis
laiks doties citos medību laukos. Vārdu sakot, solīts tiek viss
pēc kārtas.
Lielākā uzmanība 3. jūnijā neizbēgami būs pievērsta Rīgai,
kur vēlētājiem tiek piedāvāti 11
saraksti ar kopumā 586 kandidātiem uz 60 mandātiem pilsētas domē. Lielais jautājums būs
par to, vai pašreiz pie domes
stūres esošais tandēms Saskaņa
un Gods kalpot Rīgai atkal iegūs
balsu vairākumu, lai tās varētu
turpināt saimniekot arī nākamo
četru gadu gaŗumā. Tiem, kuŗi
tomēr nevēlas par to balsot, tā-

tad ir desmit citas izvēles, dažas
no tām cerīgākas par citām. Ja
galu galā Saskaņa/GKR saņems
mazāk par 31 mandātu, tad acīmredzot pārējām partijām būs
jāmeklē koalicijas iespējas. Tas
nozīmētu ļoti lielu rīvēša- nos,
pēc kuŗas tiktu veidota koalicija
no dažādām, ne allaž īpaši
ideoloģiski, tā teikt, saskanīgām
partijām. Turklāt nebūt nav izslēgta iespēja, ka kāda no tām tomēr mestu acis Saskaņas/GKR
virzienā, ja tādējādi varētu sarunāt pietiekami lielu un ienesīgu
vietu pie siles, droši vien polītiķi
būtu gatavi apsvērt arī tā kaut
ko.
Šāda partiju plejāde allaž bijusi
Latvijas polītikas specifika. Kādreiz trimdā bija teiciens: “Kur
divi latvieši, tur trīs latviešu luterāņu draudzes.” Latvijā var teikt ‒
kur divi latvieši, tur jauna polītiska partija. Šogad tās partijas,

kuras nav Saskaņa/GRK, lielākoties nākušas klajā ar “polītisko
platformu” “gāzīsim Nilu!” Vēlētājiem tomēr gribas zināt ne tikai
to, ka partijas vēlas mainīt galvaspilsētas polītisko kursu, bet
arī, kā to darīs. Vistrakāk, starp
citu, būtu tad, ja galu galā izrādītos, ka Saskaņa/GKR ir ieguvusi 30, bet citas partijas – otrus
30 mandātus. Tad gan tirgošanās par amatiem un koaliciju
sistu augstu vilni.
Vienādi vai otrādi, visā Latvijā
4. jūnijā ļaudis pamodīsies ar
ziņu par jaunievēlētām domēm
un polītiķiem. Citviet, visticamāk, tie būs tie paši vēži tajās
pašās kulītēs. Īsti ilgdzīvotāji Latvijas polītiskajā vidē ir Jelgavas
galva Andris Rāviņš, Liepājas
Uldis Sesks un Ventspils Aivars
Lembergs. Visi trīs, visticamāk,
kā bijuši pilsētu vadītāji, tā arī
paliks. Dzīvosim, redzēsim!
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“Nekur nav skaistāku mākoņu kā Latvijas laukos.”
INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE
Šis mainīgais Latvijas pavasaris
kopā ar stipriem vējiem atnesis
skumju vēsti – nosvinējusi savu
97. dzimšanas dienu 10. martā, nesagaidījusi jaunu vasaru, mūžībā
24. maijā devusies dzejniece, rakstniece un redaktore Ingrida
Vīksna (dzim. Reneslāce; prec.
Fogele).
Ingridas Vīksnas mūža gājums
cieši savijies ar Latvijas vēsturiskajiem un polītiskajiem dzīpariem – vasaras tēvoča mājās Sesavas pagasta “Ķirkučos”, ģimnazijas laiks un aizsāktās studijas Rīgā. Tas veido vienu dzīves laiktelpisko nogriezni, turpmākie ir
ilgi un gaŗi gadi svešumā, kad
agrāk iegūtajai izglītībai un zināšanām nav liela vērte. “Esmu piedzimusi tās paaudzes laikā, kas
piedzīvojusi lepnos Latvijas brīvības gadus un kas, posta dienās
svešuma ceļā aizejot, uz saviem
pleciem līdz aiznesa Latvijas saules dienu dzintaraino spožumu.”
Savukārt Ingridas Vīksnas ģeografisko telpu veido Latvija (Rīga
un “Ķirkuči”), Zviedrija, Kanada
(Toronto) un atkal ik pa laikam
loks atpakaļ uz Latviju viesošanās reizēs.
Ingrida Vīksna bēgļu gaitās ar
vienu no pēdējām laivām no
degošā Kurzemes krasta uz Gotlandi devās 1945. gada 8. maijā,
spilgti pieredzēto, piedzīvoto un
izjusto ierakstot romānā “Mums
jābrien jūrā” (1951, atkārtoti Latvijā – 1994).
Svešumā devās jauna dzejniece. Baltu studijas Latvijas Universitātē palika nepabeigtas, tomēr
literārajā pūrā jau bija publikāci-

INGRIDA VĪKSNA mūžībā (1920-2017)

Ingrida Vīksna savā dārzā pie ceriņkrūma. 1998. gada vasara,
Toronto, Kanada

jas Latvijas periodikā un dzejoļu
krājums “Rūgtais prieks” (1942).
Zviedrijā sākās cita dzīve – rūpes
par ikdienu un iztiku, strādājot
par apteksni viesu namā un vēlāk
Ericsson fabrikā. Tomēr šajā nestabilajā neziņas laikā Ingrida
Vīksna izveido ģimeni un kļūst
par Ingridu Fogeli. Zviedrijas gadi aizrit, publicējot pa kādam tēlojumam, apcerei, dzejolim galvenokārt laikraksta Latvju Vārds
lappusēs, tomēr romāns “Mums
jābrien jūrā” tiek sagaidīts laikā,
kad Ingrida Vīksna ar ģimeni jau
bija ceļā uz Kanadu, kur atrada
mājvietu (kopš 1951. gada), kaut

arī, nenoliedzami, romāns no ikdienas un mājas rūpēm brīvajos
brīžos tapis Zviedrijā.
Ingridas Vīksnas literārajiem
darbiem ir daudz biografisko nospiedumu, personisku izjūtu,
pārdzīvojumu, jautājumu, pieredzes. Svešumā izdoti dzejoļu
krājumi “Es saku paldies” (1955),
“Un gājiens neapstājas” (1968),
“Neviens mūs nedzird” (1984);
“Piecas naktis” (1976): poēmas
piecos dziedājumos par zviedru
izdotajiem leģionāriem latviešu
un angļu valodā (tulkojis dēls
Uldis Fogelis); “Kad jāsadeg”
(2000, tas ietveŗ arī “Teiksmu par

Ķirkučiem”); savukārt 2010. gadā
Latvijā, atzīmējot dzejnieces deviņdesmitgadi, izdots Ingridas
Vīksnas dzejas kopizdevums ar
nosaukumu “Es saku paldies”.
Tāds pats kopizdevums būtu nepieciešams periodikā izkaisītajiem tēlojumiem un īsprozas
darbiem. Tas sniegtu padziļinātu
ieskatu Ingridas Vīksnas literārajā rokrakstā. Ingrida Vīksna ir
arī prozas grāmatu autore – īsprozas krājums “Dāvana” (1953)
un romāns “Nams kalna malā”
(1993).
Neuzrakstīts (bet varbūt, ka rokrakstā tomēr ir tapis) palicis romāns par laiku un gadiem Zviedrijā (par tādu rakstniece ieminējusies sarunā ar Valiju Ruņģi),
savukārt Kanadas latviešu dzīve
iemūžināta romānā “Nams kalna galā”.
Nozīmīgu dzīves daļu Ingridas
Vīksnas ikdienā veidoja saistība
ar latviešu laikrakstiem – vispirms
Zviedrijā ar Latvju Vārdu, bet
visilgāk Kanadā ar laikrakstu
Latvija Amerikā. Viņa ir strādājusi tik ilgi, cik vien varējusi, –
rediģējusi, koordinējusi, publicējusi ievadrakstus, problēmrakstus, apceres, recenzijas, apskatus, tāpat piedalījusies neskaitāmos literāros sarīkojumos, rakstnieku cēlienos ASV, Kanadā. Saņēmusi vairākas literāras godalgas un atzinības (PBLA Kultūras
fonda balva, LNAK godalga,
Ērika Raistera fonda balva, Triju
Zvaigžņu ordenis u. c.). Tomēr
viņas mūža rezumējums visprecīzāk izteicams vārdos – “domāju,
jūtu un rakstu tikai latviski”.

Atmiņā palikusi rosīga dāma,
kādu satiku Latviešu Dziesmu
svētkos Sanfrancisko 2003. gadā.
Kaut kāda netieša saite saglabājusies līdz pat šodienai. Un, kā lai
skaidro to, ka nupat esmu pārlasījusi Ingridas Vīksnas romānu
“Mums jābrien jūrā” un, to lasot,
līdzdomājusi par viņas un daudzo latviešu likteņgaitām, jo šobrīd manu pētniecisko interešu
lokā ir Zviedrija un latviešu gaitas pirmajos sākumgados šajā
zemē. Tas ietveŗ Ingridas Vīksnas
dzīves laiku Zviedrijā. Tātad netieši mēs vēl turpināsim satikties
un kāds viņas dzīves laiks kopskatā ar citu latviešu rakstnieku
gaitām tiks literāri dokumentēts
šajā pētījumā.
Iznākot pirmajai dzejoļu grāmatai “Rūgtais prieks”, mākslinieks Oļģerts Saldavs bija jauno
dzejnieci portretējis – “jauna,
skaista, gracioza sieviete ar modernu matu kārtojumu vērās
spožām acīm kādos laiku un noskaņu tālumos” (V. Vecgrāvis).
Tagad darbīgais un rosīgais mūžs
noslēdzies, un Ingrida Vīksna nu
raugās kādos citos tālumos un
aizlaikos. Un ir ticams, ka Ingrida
Vīksna ir simboliski nonākusi
Latvijas mākoņos, kas viņai tik
ļoti patikuši. Savu mūžu viņa iezīmējusi dzejas rindās: “bij mājas – nu debess un ceļi // Pa tiem
vēl sapņojot klīst tava sirds, //
Līdz pretī nāks krēslaini veļi.”
Izsaku visdziļāko līdzjūtību
Ingridas Vīksnas tuviniekiem,
draugiem un grāmatu lasītājiem.
Tagad visu rūpe ir literārā mantojuma saglabāšana.

“Mums jābūt stiprākiem par mūsu sāpēm”
14. jūnijā Rīgas pilī, klātesot
Valsts prezidentam Raimondam
Vējonim, notiks kārtējā, jau 17. konference, kas veltīta 1941. gada 14.
jūnija represijām. To rīko fonds
Sibirijas bērni. Šogad viesu pulkā
būs arī Sibirijas bērnu pēcteči, kas
pirmo reizi ieradīsies senču
dzimtenē.
Pēc tradicijas tiks arī godalgoti
skolēnu sacerējumu konkursa
uzvarētāji, kuŗi kopā ar saviem
skolotājiem un vecākiem aicināti
uz konferenci. Šobrīd, kad mūsu
avīze tiek sūtīta uz spiestuvi,
konkursa žūrijā (kuŗas sastāvā
arī esmu aicināta) tiek lemts par
godalgojamiem un cildināmiem
domrakstiem un to autoriem.
Žūrijas darbs un lēmumi nav
viegli pieņemami, jo bērnu atsaucība ir atkal lielāka nekā citugad.
Lasot un vērtējot sacerējumus,
redzams skolotāju ieguldījums,
skaidrojot Baigā gada notikumus, bērni bijuši ieinteresēti runāt ar saviem vecvecākiem, iztaujāt viņus. Rezultātā – daudz
gudru, aizkustinošu un patiesu
stāstu. Šai numurā publicējam
vien dažus.
Par konferences norisi un sacerējuma konkursa rezultātiem
vēstīsim pēc 14. jūnija. Laiks un
Brīvā Latvija, kā citugad, piešķirs
savas balvas.
Ligita Kovtuna

Mārtiņš Komps, 15 gadi kas briesmīgi rūc, bet māsiņa to
un turpina gulēt. Man ir
“Ceļā uz Ziemeļiem...” nedzird
bail.
Es jūtos noguris pēc garas diePēc apmēram stundu ilga braunas, kas pavadīta, darot dārza dar- ciena mēs tiekam izgrūsti ārā. Ir
bus. Dārzs ir jāravē. Lai līdz Līgo uzausis rīts. Visapkārt ir daudz cildienai tajā nebūtu nezāļu. Kājas, vēku, kuri arī izskatās nobijušies.
pa dienu bijušas basas, ir aplipušas Apkārt virmo kliedzienu vētra,
ar zemi, tāpēc jānomazgā. Arī kuru rada vairāki simti cilvēku.
rokas un mute ir jānomazgā pēc Es pieķeros tētim pie rokas, tā es
smagā darba.
jūtos drošāk. Mēs stāvam, nesaĶermenī jūtu patīkamu nogu- prazdami, ko darīt.
rumu, kas kā magnēts velk mani
Pēc kāda brīža pienāk vīri ar
uz gultu. Dzirdu, ka mamma ieročiem, atvelk tēti no mums.
noteic, lai es būtu kluss, jo mazā Viņš tiek vests projām! Dzirdu, kā
māsiņa jau guļ. Es iekrītu gultā, es tētis mums saka, ka mēs tiksiiemiegu... un miegs, kas citreiz mies... Es ceru, ka atkal kopā mēs
sniedz atvieglinājumu prātam un būsim ļoti, ļoti drīz.
miesai, šoreiz ir ierāvis mani neizKāds cits vīrs pienāk pie mums
protamā pasaulē, man apkārt viss un liek iet uz vilcienu. Mums liek
šķiet svešs un neierasts, vai tas iekāpt vagonā. Vagons ir pilns ar
vispār esmu es?
cilvēkiem, un tajā ir smacīgs gaiss.
... Kliedzieni un purināšana. Es Es cenšos gulēt, atspiežoties pret
tieku izrauts no miega, un mam- vienu no somām... Es iemiegu,
ma saka, lai es saģērbjos silti un tomēr mans miegs nav tāds, kāds
sapakoju savas ziemas drēbes. Vi- tas bija mājās – savā gultā.
ņa piebilst, ka mums nav daudz
Pamostos no drausmīgas rībolaika. Mājās ir vīri formastērpos. ņas. Vilciens ir sācis braukt, radot
Redzu, kā mamma ietin maizi, nepanesamu skaņu. Mana mazā
bet tētis krāmē somas, es, no mie- māsiņa raud. Mamma arī. Kur ir
ga vēl galīgi apdullis, stīvēju mu- tētis?
gurā ziemas mēteli, tad sāku pakot
Mūsu pārpildītais vilciena vasavu silto apģērbu.
gons ripo uz priekšu, tāpēc var
Pēc aptuveni stundas vīri liek redzēt, kā rīta agrumā mainās ainmums iet ārā... Mazā māsiņa, ietīta ava. Es domāju, uz kurieni mēs
vilnas lakatā, guļ mammai rokās. dodamies? Vai es drīz satikšu
Viņi mūs iestumj kravas mašīnā, tēti?...

Izlaužas asaras... atvieglojums,
saviļņojums un cerība. Atvieglojums, ka mans es ir izspraucies no
gūsta, ka nav pieredzējis gadu
desmitus ilgušos bada un nebrīves gadus.
Saviļņojums par to, ka spēju elpot brīvi, varu vērties baltajos mākoņos un ļaut savām kājām aplipt
ar dzimtenes dubļiem.
Cerība, ka vilciens ar klaudzošajiem un vaidu pilnajiem vagoniem ir devies prom, ka nevienam
nekad nebūs varas pār citu cilvēku
likteņiem, ka mēs paši būsim stipri un veidosim stipras savas ģimenes, savu novadu, savu valsti.
Elizabete Dzalbe, 15 gadi

Nozagtā bērnība
Vai tiešām pasaule ir tik ļauna?
Tikai iedomājies – tevi, kaimiņus,
ģimeni, visu tavu tautu izrauj no
mājām kā tādus suņus, kas neapzināti nodarījuši ko sliktu. Atņem
dzimteni, iespējams svarīgāko, kas
tev ir. Viņi taču nebija nekādi pieklīduši suņi, bet gan cilvēki ar ģimeni, statusu, mājām, iedzīvi, mīlestību, draudzību. Īsti cilvēki –
vecie, pieaugušie, bērni un zīdaiņi.
Tas notika 1941. gada 14. jūnijā,
pirmo reizi. No Latvijas necilvēcīgos apstākļos tika izsūtītas 15 424
personas. Izdzīti no mājām, kuras

tik ilgi kopuši un lolojuši. Sievām
atņēma vīrus, nošāva vai arestēja.
Maziem bērniem nācās dzīvot ar
tukšu vēderu, netīrībā, braukt lopu
vilcienos, aukstā zemē, kur jācīnās
par sevi. Cīniņi par maizi, par dzīvību. Viņiem atņēma mieru, kurā
vajadzēja dzīvot un augt. Nozaga
bērnību – smieklus un draudzību,
apziņu par savu valsti kā vietu, kura
netiks atņemta, no sirdīm rauta,
rauta, neizrauta.
Gadi paiet, 1949. gada 25. martā –
42 tūkstoši. Prom. Vilciena melnajiem dūmiem kūpot, sievu žēlabām, bērnu raudām, kliedzieniem
gaisā kūstot, visi tūkstoši – prom. Tā
izvešanas un apcietināšanas turpinājās līdz 1953. gadam, Staļina nāvei. Tā jau ir – kāds mirst, citi brīvi.
Bet ne jau visi atgriezās. Daudzi Sibīrijas bērni vēl tagad turpat vien ir.
Izvešanas ir beigušās, stāsti paliks.
“Cui dolet, meminit (kam sāp, tas
atceras)”, vēstīts latīņu teicienā. Es
to redzu kā biedējošu, šausminošu
vēsturi. Liekas neticami, ka tā vispār varēja būt, bet deportācija skāra
arī manu ģimeni – vecmāmiņa
piedzima Sibīrijā. Viņi atgriezās,
kad vecmammai bija trīs gadi.
Pasaulei ir jābeidz ignorēt saprāta balsi! Asiņainas kaujas, izsūtījumi, citas bezjēdzības un bailes par
varas zaudēšanu. Kad beidzot cilvēki sāks domāt un rīkoties godīgi
pret sevi un citiem?
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Valka – zvaigžņu mirdzumā un sūrajā ikdienā
Valkas novada domes priekšsēdis Vents Krauklis intervijā Ligitai Kovtunai
Šā gada novembrī aprit 100 gadu, kopš Latviešu Pagaidu nacionālā padome (LPNP) Valkā
pieņēma īstenībā pirmo Latvijas valsts neatkarības dokumentu. Valkā un Valgā to svinēja ar vērienīgu sarīkojumu
“Zvaigznes pār Valku 1917”.
Precīzēšu – Valka ir norises
vieta plašākām vispārnacionālām svinībām sakarā ar šā vēstures fakta simtgadi. Pirmais mūsu
valsts dokuments, kas tika pieņemts 1917. gada novembrī, faktiski ielika pamatu 1918. gada
18. novembrim – Latvijas valsts
pasludināšanai. Ar šo dokumentu ārlietu ministrs Z. A. Meierovics devās uz ārzemēm – jau kā
likumīgas valsts pārstāvis, un
1918. gada 11. novembrī no Lielbritanijas ārlietu ministra Artura
Džeimsa Balfūra saņēma rakstisku neatkarības atzīšanas deklarāciju – Lielbritanija pirmā atzina
Latvijas neatkarību de facto.
Bet pirms 100 gadiem stacijā
Valka-1, kas tagad ir kaimiņvalsts
Igaunijas territorijā Valgā, ieradās
LPNP dibinātāji, viņu vidū arī
Jānis Akuraters, Kārlis Skalbe u.
c., lai tolaik lielākās neokupētās
Latvijas pilsētas Rātsnamā
pulcētos uz vēsturisko Padomes
sēdi.
Mūsu sarīkojuma – mūzikālā
uzveduma – nosaukums “Zvaigznes pār Valku” izraudzīts no K.
Skalbes atmiņām par valsts
tapšanu, par to, kā tolaik nabadzīgajā Valkā iedegās pirmās brīvības un neatkarības zvaigznes –
te dzima brīvā Latvija. Režisors
Jānis Siliņš uzvedumu veidojis kā
mūzikāli choreografisku vēstījumu (choreografs Agris Daņiļevičs), Mārtiņš Brauns īpaši tam
radījis jaunu kompoziciju – “Latvijā”, ar J. Akuratera dzeju.
Uzvedumā iesaistīti aptuveni
400 dalībnieku, tostarp Igaunijas orķestris, pašmāju pašdarbnieki un mākslinieki no Rīgas.
Tas ir tikai sākums plašam
sarīkojumu un norišu ciklam,
un es aicinu tautiešus visā pasaulē, plānojot ciemu dienas
Latvijā, iegriezties arī Valkā!
6. augustā Valkā notiks teātŗa
pirmizrāde – sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātŗi tapis skatuves stāsts par mūsu valsts dzimšanu, vēstot par to caur latviešu

strēlnieka un igauņu meitenes
mīlasstāstu. Libretu sarakstījis
Eduards Liniņš, režisors – Valdis
Lūriņš.
Septembrī – oktobrī nāks klajā
Jāņa Tomaševska grāmata “Latvijas neatkarības šūpulis – Valka” –
par Latvijas Nacionālās padomes
dibināšanu, personībām un notikumiem. Bagātīgi illustrēts stāstījums par šo vēstures posmu, kas
nav daudz pētīts un aprakstīts.
Lāčplēša dienā 11. novembrī
Valkā, Brīvības cīnītāju kapos,
atklāsim piemiņas plāksnes –
astoņas t. s. stēlas, kuŗās iemūžināti mūsu novadā dzimušo Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu vārdi, kopumā vairāk nekā 80.
Protams, liels sarīkojums paredzēts 18. novembrī – šogad ar
J. Mediņa mūzikas vidusskolas
zēnu koŗa piedalīšanos. Diriģēs
tautiešiem abos krastos labi
zināmais Romāns Vanags.
Sarīkojumu cikls beigsies 2. decembrī ar augsta līmeņa starptautisko konferenci, tiks atklāts
piemineklis Latviešu Pagaidu
nacionālajai padomei Valkas
pašā centrā, mūzejā varēs aplū-kot interaktīvu ekspozīciju, Latvijas Banka solījusi izkalt piecu
eiro piemiņas monētu un svētku
nobeigumā – koncerts ar akadēmiskā koŗa Latvija piedalīšanos.
Tiktāl par “zvaigžņoto” Valku, bet kā rit pilsētas un novada
ikdiena? Diemžēl pamanāms,
ka Valka ir kļuvusi klusāka un
tukšāka, salīdzinot ar to laiku,
kad te dzīvoju un gāju skolā,
tagadējā Jāņa Cimzes Valkas
ģimnazijā.
Jā, pēc statistikas datiem, Valka ir “pazaudējusi” ap septiņiem
procentiem iedzīvotāju, un tas ir
liels skaitlis. Taču faktiskā situācija tam īsti neatbilst, jo cilvēki
gan dzīvo Valkā, taču ir deklarējušies Igaunijā, Valgā. Šobrīd šo
ļaužu skaits ir apmēram 1100.
Mūsējiem Latvijas valsts piederīgajiem izdevīgāki ir Igaunijas
medicīnas pakalpojumi, to cenas
un arī kvalitāte, lielākas algas,
līdz ar ko arī bezdarbnieku pabalsts, ja nonāk līdz šādai situācijai. Taču viņu bērni iet Valkas
un novada skolās, iepērkas mūsu
veikalos utt., lai gan – pašvaldību
budžetu mūsu valstī aprēķina
pēc iedzīvotāju skaita, tāpēc paši

Vents Krauklis: “Aicinu tautiešus, plānojot
ciemu dienas Latvijā, iegriezties arī Valkā!”
financiālā ziņā zaudējam. Un
tomēr ir pamats priecāties, ka šie
cilvēki ir tepat, nevis Īrijā vai
Norvēģijā. Turklāt ik gadu Valkas
bērnudārzos ir jāatver pa jaunai
grupiņai, tātad bērni dzimst.
Bērnu vecākiem vajag darbavietas. Kā tiek risināts šis
jautājums?
Par Eiropas Savienības naudu
būvēsim trīs jaunus ražošanas
korpusus – vienu tuvējos Kārķos,

kur vācu uzņēmums izvietos
autodetaļu ražotni, kas nodrošinās ap simt darbavietu. Bijušā
ķieģeļcepļa territorijā, ko šobrīd
var apzīmēt ar vārdu degradētā
territorija, būs kokogļu ražotne,
būvēta pēc modernām technoloģijām, kas nenodarīs kaitējumu
videi, paplašināsies arī 100% latviešu uzņēmums PEPI – RER,
kas ražos iepakojumu eksportam un jau šobrīd ražo oriģinālas bērnu rotaļlietas, ko tīmeklī
pārdod klientiem visā pasaulē.
Tās ir īpašas, radošas, attīstošas
rotaļlietas, kam ir liels pieprasījums. Vācu uzņēmums Kārķos
jau ražo mēbeles sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Vācijā.
Kāds tad ir bezdarba līmenis?
Apmēram 7% novadā kopumā, Valkā mazāks. Lielāko bezdarbnieku skaitu veido t.s. “baltās apkaklītes”, kam trūkst darbavietu, tostarp arī sakarā ar valsts
polītiku, iestādes izvietojot galvenokārt galvaspilsētā. Ražošanas
uzņēmumos ir grūtāk atrast
darbaspēku, pavisam grūti – sezonas darbiem, tiem, ko latvieši
strādā ārzemēs, saprotams, par lielāku samaksu. Vietējiem cilvēkiem ne īpaši patīk darīt “melnos
Latviešu Pagaidu nacionālās padomes (LPNP) valde. Sēž (no kreisās): K. Brahmanis, J. Rubulis, V. darbus”, un, iespējams, būs vien
Zāmuels, J. Palcmanis, K. Pauļuks. Stāv (no kreisās): V. Siliņš, O. Nonācs, K. Skalbe, J. Akuraters, E. jāieved darbaspēks no Baltkrievijas un Ukrainas. Valkas un
Laursons. (Pēc E. Andersons, “Latvijas vēsture 1914 ‒ 1920”, Daugava, Stokholma, 1967.)

Valgas uzņēmēji – septiņas mūsējo firmas un 24 igauņu – bija
sarīkojuši kārtējo Livonijas darba biržu, kuŗā aicināja pieteikties darbaspēku. No turienes arī
iepriekšminētie secinājumi.
Piemēram, Cēsis ļoti aktīvi
aicina savējos mājās...
Mēs arī, un ir pilnīgi konkrēts
plāns – izdalīt zemesgabalus
tiem, kas vēlas būvēt savas privātmājas, un rindu mājas ģime- nēm
ar bērniem. Ne tikai remigrantiem, – arī vietējiem ļaudīm,
kuŗi nekur nav aizbraukuši. Vēlamies piesaistīt labus speciālistus, skolotājus, inženieŗus, tāpēc
jāpiedāvā pievilcīgi dzīves apstākļi, mūsdienām atbilstoša infrastruktūra. Ja cilvēkiem turklāt
ir svarīga viņa latvietība, viņš atgriezīsies, jo Valka piedāvā brīnišķīgas iespējas darboties – sportā,
mākslinieciskajā pašdarbībā utt.
Kas notiks ar vēsturisko celtni pašā pilsētas centrā – ar Tē-raudskolu, kur padomju laikos
saimniekoja PSRS bruņotie
spēki?
Jau bija gatavs techniskais projekts starptautiskam studiju centram, kas diemžēl neīsteno-jās –
studentu skaits Latvijā samazinās. Tagad meklējam investoru
viesnīcai šai namā.
Varbūt atradīsies kāds uzņēmīgs cilvēks no t. s. trimdas?!
Potenciāls šim namam un vietai ir lielisks, blakus kultūras
nams, kur rīkot konferences, pilsētas pats centrs. Mēs esam interesanti tūristiem no Somijas, no
Holandes, kas ceļo ar autobusiem, bet tik daudz cilvēku Valkas
un Valgas mazās viesnīciņas nevar izvietot.
Ar ko interesants ir Valkas
novads izlutinātajiem ārzemniekiem?
Ar skaisto, neskarto dabu, tīro
gaisu, Gaujas līčiem, īpaši holandiešiem patīk šādā vidē laivot,
braukt ar velosipēdiem. Ir plašas
Iespējas medniekiem un makšķerniekiem, vēstures mīļotājiem.
Tepat tuvumā ir Ērģemes pilsdrupas, ko restaurējam, vienu
torni pat iecerēts atjaunot, piemērojot ziemas apstākļiem. Ar
savām idejām, starp citu, piedalās
arī Austrālijas latviešu atvase
Krišjānis Putniņš, kuŗš Ērģemē ir
atvēris sidra ražotni. (Rīdzinieki
un tautieši no ārzemēm labi zina
Krišjāņa krodziņus “Aptieka” un
“Trompete” Rīgā. – L. K.). Turklāt
– ja ekskursiju uz mūsu novadu
apvieno ar igauņu Sangastes pils
un Otepē apmeklējumu, sanāk
brīnišķīga divu dienu ekskursija.
Mūsu saruna notiek pašvaldību vēlēšanu gaidās. Kas paliks
nepaveikts, ja tajās negūsiet
uzvaru, respektīvi, kādi darbi
jāturpina, ja tiksiet ievēlēts?
Savu darbu neplānoju no vēlēšanām līdz vēlēšanām... Daudz
darbu ir procesā, vairāki ES projekti iesākti, Valkas – Valgas centra projekts, piemēram, jau pirms
10 gadiem. Nu esam saņēmuši
3,6 miljonus Eiropas naudas piešķīrumu, lai mūsu novada centrs
taptu par pievilcīgu Eiropas līmeņa vietu, kas savukārt dos lielu
stimulu turpmākai attīstībai.
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Kādi vēji pūš šodienas Liepājā
Ar Liepājas domes priekšsēdi Uldi Sesku sarunājās Ligita Kovtuna
Par Liepāju, ko parasti romantiski mēdz saukt par “vēju
pilsētu”, mūsu valsts Ministru
prezidents Māris Kučinskis
teicis: “Liepāja ir mākslinieku,
mūzikas un investīciju pilsēta.”
Vai tas saistāms ar to, ka nu
jau 20 gadus jūsu pilsēta ir Speciālās ekonomiskās zonas reģiona centrs?
Aizvadītā gadsimta 90. gados
Liepāja bija ne tikai “vēju pilsēta”, bet depresīvs valsts reģions,
galvenokārt tāpēc, ka te bija zināmā Kaŗosta, kas aizņēma vienu trešdaļu pilsētas. Tā bija degradēta vieta, kur liepājnieki saviem bērniem liedza iet... Kaŗostā
bija izvietota PSRS Jūras spēku
flote, kas izslēdza Liepājas ostu
no tirdzniecības aprites un kas,
izejot no pilsētas, atstāja visai nožēlojamu territoriju. Īstenībā Liepāju nācās būvēt no jauna – pēcpadomju infrastruktūra, ieskaitot ūdens un siltuma apgādi, elektroapgādi un ceļus, bija burtiski
sabrukusi. Un tad 1997. gadā sanāca kopā uzņēmīgi ļaudis, kas
tobrīd varbūt mazliet naīvi, bet
sparīgi un apņēmīgi ierosināja
un noformulēja ideju par Liepājas
speciālo ekonomisko zonu.
Apmēram tikpat gadus jūs
esat Liepājas pilsētas galva. Kā
tas sākās?
Mani, tolaik jaunu un gana
veiksmīgu uzņēmēju, pierunāja
cits veiksmīgs uzņēmējs Uldis
Pīlēns, kuŗam šobrīd pieder plaša starptautiska firma ar apmēram 1500 cilvēkiem un 150 miljonu gada apgrozījumu. Nekādā
ziņā nebiju domājis “iet polītikā”,
jo, pabeidzot savas autosportista
gaitas, biju izveidojis uzņēmumu, kas sadarbojās ar Volkswagen un Audi Vācijā, ražojām autopiederumus, un 1996. gadā vadīju vienu no lielākajiem uzņēmumiem ne tikai Kurzemē, bet
arī Latvijas mērogā. Mana profesija ir autoinženieris, esmu beidzis Latvijas Lauksaimniecības
universitāti Jelgavā. Saņēmis iedzīvotāju atbalstu, kļuvu par Liepājas pašvaldības vadītāju, un kopā ar domubiedriem ķērāmies

pie darba, pirmām kārtām sakārtojot pilsētas infrastruktūru. Šodien varu teikt, ka Liepājas ūdensapgādes, elektroapgādes un citi
infrastruktūras elementi ir tādā
kārtībā, ka vismaz četrus gadu
desmitus te nevajadzēs “rakties
zemē”. Attiecībā uz siltumapgādi – iedzīvotāju rēķini par apkuri ir sarukuši par 50 ‒ 70%, pateicoties tam, ka esam siltinājuši
mājas un, galvenais, atteikušies
no Krievijas “gāzes atkarības”, jo
Liepājā kurinām ar šķeldu. Tā
procesi soli pa solim virzījušies
uz priekšu, arī pateicoties Eiropas struktūrfondu atbalstam.

Turpinām būvēt pilsētu, kas ērta
cilvēkiem, jo īpaši ģimenēm,
kuŗās aug bērni.
Arī Latgalē ir speciālā ekonomiskā zona (SEZ). Vai apmaināties pieredzē?
Liepājā ir citāda situācija, un
pirmām kārtām – mēs esam
ostas pilsēta. Līdz ar to “interesantāki” ražotājiem no Eiropas.
Piecas reizes nedēļā no Liepājas
uz Lībeku kursē prāmis, kas
saražoto produkciju 24 stundu
laikā nogādā Vācijā vai Skandināvijā. Līdz ar to esam īpaši izdevīgi partneri šo zemju ražotājiem. Tas arī ir Liepājas spēks, šī

Uldis Sesks pie savas pilsētas kartes

Franču stila kafejnīca Liepājā

Judīte Ašurkova ir no Anglijas
atgriezusies dzimtajā Liepājā
un kopā ar dzīvesbiedru izveidojusi antikvāru un vintāžas
lietu veikaliņu

Pazīstamais liepājnieks Uldis Grava savulaik teica: “Ar kuģi no Liepājas aizbraucu, ar kuģi arī
atgriezīšos,” un tā arī izdarīja. 2002. gada 11. jūlijā ar prāmi no Liepājas sadraudzības pilsētas
Rostokas ieradās “vēju pilsētas” tirdzniecības ostā, kur viņu un Sarmīti ar dziesmām sagaidīja
ansamblis “Atštaukas”. Attēlā Uldis Sesks dāvā savam vārdabrālim simbolisku kuģa stūri, novēlot
“visos vējos taisnu kursu!” Pa labi – Sarmīte Grava

sinerģija starp ostu un ražotājiem, savukārt speciālās ekonomiskās zonas likumi ļauj uzņēmumiem straujāk attīstīties. Bet –
nevar piesaistīt pasaules ražotājus, ja nav kārtībā pašmāju infrastruktūra, tāpēc tajā pirmām kārtām bija jāiegulda darbs un līdzekļi. Tagad varam rezumēt panākumus – Liepājas SEZ darbojas 43 uzņēmumi, tostarp 14
Skandinavijas ražotnes, kuŗās
top automašīnu Volvo detaļas,
lauksaimniecības technika, sau-

les baterijas, ūdenslīdēju tērpi,
tostarp ASV armijai...
Bet ir arī kāds “neveiksmes
stāsts” – Liepājas metallurgs...
Tas diemžēl nav vienīgais uzņēmums, kas neizturēja laika
prasības – cik industriālās revolūcijas notikušas Eiropā, kamēr
Liepājas metallurgs strādāja ar
1971. gadā būvētu velvēšanas cehu! Lai arī iepriekšējie īpašnieki
mēģināja uzlabot, modernizēt,
piemēram, metalkausēšanas krāsnis, tomēr nespēja tikt līdzi pasaules biznesa ritmam, kur cits
citam ceļu negriež... Šīs rūpnīcas
liktenis ir valdības kompetencē,
un vēlreiz tiks mēģināts Metallurgu atdzīvināt, jo ir kādi četri,
pieci interesenti. Taču ir arī
skaidrs, ka bez nozīmīgām investīcijām technoloģijās nevar
būt ne runas par sekmīgu iznākumu. Tas būtu kā, piemēram,
mēģināt autotirgū konkurēt ar
veco Volgu...
Līdz ar notikušo Liepājā ir
daudz nelaimīgu cilvēku bezdarbnieku?
Neviens, protams, nejūtas priecīgs, zaudējis darbu! Tomēr ir
cilvēki, kas pieņēma piedāvājumu pārkvalificēties, daudzi to
negribēja vai nevarēja, tostarp arī
valodas “barjēras” dēļ, vēl citi
sameklēja darbu metallurģijas
uzņēmumos citās valstīs. Īstenībā jaunos investorus gaida vēl
viens izaicinājums – darbaspēka
trūkums.
(Turpinājums 15. lpp.)
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Kādi vēji pūš šodienas Liepājā

Un sagaidāms, ka darbaroku
Liepājā trūks, īpaši būvniecībā,
jo, turpinot īstenot mūsu plānus
infrastruktūras attīstībā, esam ķērušies pie vērienīga skolu rekonstrukcijas darba – renovēsim 10
mācību iestādes, jāceļ jauns bērnudārzs, lai visiem bērniem būtu
pieejama pirmskolas mācību
iestāde, kā arī citi objekti.
Tad jau rēķināties ar labu demografisko situāciju. Vai jūs
nav sāpīgi skārusi cilvēku aizbraukšana?
Ik gadu Liepājā piedzimst aptuveni tūkstoš bērnu, un mēs varam lepoties ar modernāko slimnīcu valstī, ar dzemdību nodaļu,
kas neatpaliek, teiksim, no Stokholmas vai Briseles klīnikām. Kā
jau minēju, Liepāju veidojam pievilcīgu ģimenēm, rūpējoties arī
par to, lai skola, sporta centrs
būtu “izstaigājamā” attālumā.
Par aizbraucējiem – situācija ir Uldis Sesks pie Minsteres latviešu centra uzņēmējdarbības
sākumgados

tieši tāda pati kā citur valstī. Jautājums ir, cik pievilcīgu savu vidi padarīsim, lai tajā būtu vēlme atgriezties.
Un nu par kultūru – kā mainījusies dzīve Liepājā pēc koncertzāles Lielais dzintars uzcelšanas?
Līdz ar to Liepāja tiešām ieguvusi
jaunu elpu, jaudu. Šurp brauc
vairāk tūristu no Lietuvas un Skandinavijas, līdz ar ko aktīvizējas viesnīcu un restorānu bizness. Lielais
dzintars ir arī konferenču centrs,
un nesen viesmīlīgi uzņēmām savā
pilsētā 750 pasaules ārstu – radiologu. Ar jaunu sparu turpinās iesāktās mūzikas tradicijas – Pianisma
zvaigznes, ērģeļmūzikas, džeza un
roka festivāli, teātŗa un citu mākslas
nozaru saieti. Pats esmu pamanījis, ka kopā ar ģimeni biežāk apmeklēju koncertus, jo, ja jābrauc uz
Rīgu, iznāk daudz laika pavadīt ceļā.
Bet nu jau var ar lidmašīnu!

Jā, šobrīd varam lidot uz Rīgu
un atpakaļ trīs reizes nedēļā.
Esam gandarīti, ka “stāsts”, kuŗu
uzsākām pirms gandrīz 10 gadiem, kad tika pārtraukti iepriekšējie regulārie avioreisi, ir
noslēdzies ar rezultātu – lidosta
ir sertificēta, rēgulāri lidojumi
atsākti, tagad jārūpējas, lai piesaistītu vēl kādu aviokompāniju
un varētu nodrošināt vēl citus
galamērķus.
Kādas ir Liepājas “attiecības”
ar tuvējo Ventspili – esat draugi, konkurenti vai tā jums kā
dadzis acī?
Mūsu starpā, manuprāt, valda
veselīga konkurence. Liepāja ir lielāka un jaudīgāka, savukārt Ventspils – vairāk sakopta. Līdzībās izsakoties, ja Ventspils atgādina vācu pilsētu ar tai raksturīgu “ordnungu”, tad Liepāja ir franču – ar
savu radošumu un mutuļojošo
kultūras un izklaides dzīvi...

Liepājniece Vācijā

LĀSMA
GAITNIECE
“Latvieši ir visur” – šādu nosaukumu savai pirms vairākiem gadiem iznākušajai grāmatai devis
rakstnieks Otto Ozols. Šai tezei atliek vien pievienoties. Lūk, Vācijas pilsētā Hamburgā 2014. gada
5. aprīlī atklāja Latviešu sestdienas
skoliņu. Viena no tās dibinātājām
ir Sintija Buša. Viņu aicināju uz
sarunu, lai uzzinātu gan par skoliņu, gan latviešu dzīvi Hamburgā.
L.G.: Lūdzu, pastāsti, kā nokļuvi Hamburgā?
S.B.: Lasot daudzo aizbraucēju
stāstus, vienmēr salīdzinu ar pašas pieredzi, kā un kāpēc atbraucu
uz šejieni. Jāatzīst, man tāda “ērkšķainā ceļa”, kas saistās ar grūto
sākumu, neziņu, ilgām pēc mājām utt., nav. Vienmēr bija brīdis,
kad dzīvē notika lielas pārmaiņas,
un man viss bija “pa rokai”, lai spētu pieņemt lēmumu. Proti, pirms
vairākiem gadiem, kad no Agneses
Birzītes, ar kuŗu kopā biju strādājusi Latvijā – Bērnu bāreņu
aprūpes centrā “Liepāja” Montesori grupiņā, nāca piedāvājums
pārcelties uz Vāciju, lai turpinātu
darbu nesen atvērtajā Montesori
skolā Monaddrei Hamburgā. Tolaik strādāju Liepājas 15. vidusskolā par latviešu valodas un literātūras skolotāju un pieņemt lēmumu pamest darbu, kas patīk,
un daudzos draugus un paziņas,
nebija viegli. Bažījos, kā šī pārcelšanās ietekmēs manu bērnu dzīvi ‒ viņi tagad sāka mācīties 6. un
4. klasē. Taču piedāvājums bija
ļoti vilinošs. Gan iespēja strādāt
savā profesijā kopā ar labāko draudzeni, gan dzīvot kopā ar māsu,
kuŗa turklāt ir manas meitas
krustmāte un Vācijā nodzīvojusi
jau gandrīz desmit gadu. Esmu
ļoti pateicīga Monaddrei skolas
dibinātājai un vadītājai, kuŗa bija
ar mieru mani gadu gaidīt, lai es
Liepājā varētu aizvadīt 12. klasi
līdz eksāmeniem un apgūt vācu
valodu. Pateicoties viņai, Hamburgā arī sāka darboties mūsu sestdienas skoliņa. Kad pastāstīju par
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manu un Agneses ideju reizi
mēnesī sapulcēt latviešu bērnus
no Hamburgas un apkārtnes, viņa
nevilcinoties piedāvāja savas skolas telpas, pirmajā gadā pat bez
īres maksas. Šobrīd mūsu skoliņā
iet aptuveni 30 bērniņi, kuŗi rēgulāri reizi mēnesī apmeklē nodarbības.
Skoliņā tiekamies reizi mēnesī.
Ir bijusi doma tikšanās reizes organizēt biežāk, bet, tā kā lielākā
daļa mūsu bērnu uz skoliņu brauc
no tālienes, šo ideju vēl nav iespējams īstenot. Taču ik pa laikam
rīkojam lielākus sarīkojumus –
Lieldienu vai Jāņu svinēšana, kuros piedalās arī skolēni, kuŗi skoliņu vairs neapmeklē, un Hamburgas bērni, kuŗi grib ar mums
iepazīties. Joprojām neesam atmetuši cerību, ka Hamburgā līdzās
skoliņai izdosies noorganizēt regulāras dziedāšanas vai dejošanas
nodarbības.

Kāda ir nodarbību diena
skoliņā?
Atkarībā no nodarbības temata, kas parasti ir vienots visu grupu
bērniem. Mums ir liela pieredze
darbā ar Montessori materiālu,
turklāt, kā jau minēju, strādā- jam
Montessori skolas telpās. Jaunākās un
vidējās grupas bērni daudz nodarbojas ar Montessori praktiskās
dzīves vingrinājumiem, kas ir
liešanas, bēršanas, vēršanas un
šķirošanas uzdevumi. Tādā veidā
viņi mācās atšķirt krāsas, lielumus,
nosaukt lietas. Nodarbības sākumā vienmēr tiek dziedāta sasvei
cināšanās dziesmiņa. Tās laikā
katrs bērns nosauc savu vārdu.
Tad lasām pasaciņu, piemēram,
Margaritas Stārastes “Pasaku par
gliemezi”, kuŗš gāja apciemot pieneni. Noklausījušies pasaku, bērni apskata gliemezi, kuŗš uz mū-su
nodarbību “ieradies” no zaļās
pļavas, nodzied dziesmiņu par

citiem pļavas iemītniekiem, kā arī
apskata speciāli sagatavotas kartītes par pienenes ziedēšanu. Nodarbības nobeigumā uzzīmēju
pieneni vai izveidoju gliemezītim
mājiņu... Pēc kārtīgas izkustēšanās deju nodarbībā izcepam kanēļa “gliemezīšus”, ar ko pacienāt
vecākus. Kas tas ir par milzu prieku!
Vai skoliņai jau ir kādas tradicijas?
Par tradiciju kļuvusi skolas dzimšanas dienas svinēšana aprīlī, kā
arī tikšanās reizes vasarā jūlijā pie
Elbas. Tās ir dienas, kad mēs nesēžam klasē, bet kopā ejam rotaļās, piedalāmies dažādās atrakcijās un cits citu iepazīstam tuvāk.
Kā Hamburgā ir iedzīvojušies
tavi bērni? Ar ko viņi nodarbojas?
Dēlam Tomam rudenī paliks
18 gadu. Viņš pagājušajā vasarā
sāka mācīt latviešu valodu puisim
savā vecumā, kuŗš šobrīd atrodas
apmaiņas programmā Latvijā.
Mans lielākais prieks ir par to, ka
Toms, skolojot citus, arī pats nostiprina gramatiku, kas viņam pa
šiem gadiem varētu būt aizmirsusies.
Meitai Zanei septembrī paliks
20 gadu. Viņa jau no pirmās dienas
man bija liels palīgs gan skoliņā,
gan pasākumu rīkošanā. Zane
bieži atceras vecmāmiņas gatavotos ēdienus un varbūt tāpēc ir izvēlējusies profesiju, kas saistīta ar
ēdināšanu un klientu servisu.
Meitas sapnis ir atvērt kafejnīcu,
kur mēs varētu piedāvāt latviešu
virtuves meistarstiķus.
Pagājušais gads arī tev pašai
nesis pārmaiņas.
Es nomainīju darbavietu ‒ tagad
strādāju Hamburgas Kristīgajā
sākumskolā. Esmu matēmātikas,
mākslas un dabas zinību skolotāja.
Šeit būtu iespēja piedāvāt mācības
arī latviešu valodā, ja vien skolā mācītos noteikts bērnu skaits, kuŗi
runā latviski. Papildus pamatdarbam un skoliņai es jau vairākus
gadus pasniedzu latviešu valodas
privātstundas. Jāatzīst, ka ir daudz
vāciešu, kuŗi visdažādāko iemeslu
dēļ vēlas apgūt mūsu valodu. Kāda

70 gadus veca kundze vēlējās sev
un saviem bērniem uzdāvināt ceļojumu uz Popi, kuŗas baznīcā viņas vectēvs kādreiz kalpojis par
mācītāju. Ir cilvēki, kuŗi darba lietās bieži dodas uz Latviju, tādēļ nolēmuši iemācīties pašus nepieciešamākos vārdus un frazes. Daudz
ir tādu, kuŗiem Latvijā ir dzimtas
saknes, tāpēc viņi vēlas apgūt valodu, kuŗā savā laikā runājuši viņu
vecāki vai vecvecāki. Lielās slodzes dēļ šobrīd no privātstundām
esmu atteikusies, atstājot tikai divreiz gadā intensīvos divu dienu
kursus studentiem, kuri brauc uz
Rīgas Stradiņa universitāti studēt
medicīnu. Esmu novērojusi, ka interese ir augusi ‒ ja pirms trim
gadiem bija apmēram deviņi interesenti katrā grupā, šogad janvārī ‒ jau 18.
Kāda patlaban ir tava saikne ar
Latviju un Liepāju?
Liepāja joprojām ir vieta, kur ir
mana ģimene, mans brālis, mamma un viena vecmāmiņa (otra
vecmāmiņa dzīvo Grobiņā). Liepājā ir draugi, ar kuŗiem kontakts
nav pazudis līdz pat šai dienai,
kuŗi gaida ciemos vai arī atbrauc
pie manis. Ļoti gaidu to brīdi, kad
atkal sāks darboties Liepājas lidosta, jo tad aizlidot kaut uz pāris
dienām būtu daudz vienkāršāk.
Uzskatu, ka esmu laimīgs cilvēks, jo man ir bijusi iespēja Latvijā strādāt kopā ar brīnišķīgiem
cilvēkiem, no kuŗiem esmu daudz
mācījusies, lai tagad varētu darīt
to, ko daru. Man ir ģimene, kuŗa
vienmēr ir kopā ar mani. Draugi,
pie kuriem atgriezties. Darbs, ko
mīlu. Un tas gandarījums tādos
brīžos, kā, piemēram, Ziemsvētku
sarīkojumi, kad kopā sanāca gan
66 bērni ar ģimenēm, gan ciemiņi
no Latvijas, gan bērnu popgrupa
“Kukaiņi”, gan Īrijas skoliņas bērni, gan mūsu pašu bērni no Hamburgas un apkārtnes! Mēs dziedam tās pašas dziesmas, esam iemīlējuši tos pašus mežus un pļavas, turklāt atrodam radniecības
saites ar it kā pilnīgi svešiem cilvēkiem, jo mēs visi esam latvieši!

LAIKS

16

STIPENDIJAS
talantīgiem Latvijas bērniem

28. maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē tika pasniegtas stipendijas konkursa
“Talants Latvijai” laureātiem –
mūzikas skolu audzēkņiem no
visas Latvijas.
Pirmo reizi šogad pasniegta
Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas balva – 2000 eiro apmērā
un septīto reizi – Arnolda Skrides
piemiņas balva, arī 2000 eiro apmērā.
Koncertcikls – konkurss “Talants Latvijai” dibināts 1991. gadā, un ik gadu visa mācību gada
gaŗumā šajā konkursā tiekas
vairāk nekā 300 bērnu – spoži jaunie talanti no vairāk nekā 20 Latvijas mūzikas skolām. Daudziem
jaunajiem mūziķiem tas ir pirmais solis un atspēriena punkts,
lai vēlāk gūtu starptautisku atzinību, kā arī ierosme izvēlēties
profesionāla mūziķa ceļu. Lepo-

jamies, ka šādi piemēri mums
ir – pianisti Reinis Zariņš, Lauma
Skride, Artūrs Cingujevs, klarnetisti Jēkabs Nīmanis (viņš arī
komponists), Egīls Šēfers, vijolniece Vineta Sareika, čellisti Marta Sudraba, Maksims Beitāns,
koklētāja Līga Ančevska, flautisti
Iveta Lāriņa, Rūta Īzāka, kā arī
sitaminstrumentālisti Mārtiņš
Miļevskis un Richards Zaļ-upe!
Pirmās “Talants Latvijai” sezonas noslēdzās ar vidēji 14 laureātiem. To, ka konkurss ir izcīnījis
savu vietu daudzo un dažādo
Latvijas konkursu vidū, apliecina arī lielais pēdējo sezonu laureātu skaits. Piemēram, šī gada
konkursa stipendiāti ir 45 jaunie
talanti no Rīgas, Tukuma, Balvu,
Alūksnes, Ķekavas, Cēsu, Ādažu,
Vecumnieku, Gulbenes un citām
pilsētām un novadiem.

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Līmeniski. 4. Pilsēta Polijas
centrālajā daļā. 9. Iemesls. 10. Apbedīšana. 11. Bišu un zirgu gādnieks (latviešu folkl.). 12. Latviešu
dzejnieks (1914 – 1946). 13. Ce-turtā lielākā Austrālijas pilsēta. 14.
Kļūt nemodernam. 15. Neļauj.
20. Pilsēta Vidzemē, kur atrodas
slavenā kamaniņu un bobsleja
trase. 21. Uzturs. 25. Otra lielākā
pilsēta Grieķijā. 26. Ierasts. 28.
Ebrēju tempļa iesvētīšanas svētki
decembrī. 29. Smags āmurs. 33.
Vidēji attīstīta viennacionāla salu

Pirmās vietas ieguvēji (10 laureāti) un viņu skolotāji saņems
120 eiro lielu stipendiju, otrās (17
laureāti) un trešās (18 laureāti)
vietas laureāti attiecīgi – 100 un
90 eiro. Ar 80 eiro lielu stipendiju
tiks godināti arī seši koncertmeistari. Pateicībā par Arnolda
Skrides, koncertcikla – konkursa
“Talants Latvijai” dibinātāja
nopelniem
jauno
talantu
audzināšanā un viņu dotību attīstībā, jau septīto reizi pasniegs
A. Skrides piemiņas balvu. Šī
balva tiek pasniegta vissekmīgākajai mūzikas skolai no lauku
novadiem. Šajā gadā balvu ieguvusi Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola.
Austrālijas latvieša, pazīstamā
sabiedriskā darbinieka Gunāra
Eižēna Bērzzariņa piemiņas balvu
saņēma Tukuma mūzikas skola.

valsts Klusā okeana dienvidu
daļas centrā. 35. Organiskās ķīmijas un technoloģijas nozare,
kas nodarbojas ar dažādu organisko savienojumu iegūšanu.
37. Valdnieka dzīvesvieta; valdniekam tuvu personu grupa, kas
dzīvo šai vietā. 38. Napoleona
dzimtene. 39. Caunu dzimtas
meža dzīvnieks. 40. Nevajadzīgs.
41. Saliedēts. 42. Metalla skavas
jātnieka zābakiem.
Stateniski. 1. Pirmais katoļu
baznīcas pāvests. 2. Slavens latvie-

šu izcelsmes peldētājs no Austrālijas. 3. Godbijība. 5. Pilsēta un
nemētropoles rajons Anglijas
centrālajā daļā pie Temzas. 6.
Dziesmas (sarunval.). 7. Nosaukt.
8. Cilvēks ar psīchiskiem traucējumiem (sarunval.). 13. Slavens
latviešu basketbolists – NBA meistarsacīkšu dalībnieks. 16. Kukainis ar tīmekļu dziedzeriem. 17.
Kaŗaspēka vienība. 18. Lauku
māju kopums. 19. Izteikt. 22.
Dvēsele. 23. Mērķis; iecere. 24.
Medus ražotājas. 27. Čikāgas Piecīšu dibinātājs (1933 – 2017). 30.
Vecās Derības spēkavīrs. 31. Ieslodzījuma vietu komplekss Krievijā. 32. Spēcīgi. 34. Lieldienu
dzīvnieks. 35. Skaists (sarunval.).
36. Vienkāršākā mūzikālā skaņa.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 20) atrisinājums
Līmeniski. 7. Baziliks. 8. Agronoms. 10. Īrija. 11. “Diena”. 12.
Tolerants. 16. Aukles. 19. Kronis.
20. Masalas. 21. Darva. 22. Mucas. 23. Fonds. 24. Ētika. 25.
Bruno. 28. Tirza. 30. Amulets.
31. Idejas. 32. Skices. 36. Pakistāna. 40. Sekas. 41. Siens. 42.
Alauksts. 43. Petardes.
Stateniski. 1. Āzija. 2. Viltot. 3.
Asare. 4. Malta. 5. Grants. 6. Koris. 7. Barakuda. 9. Sanācija. 13.
Rijas. 14. Metaforas. 15. Gramatika. 17. Tandēms. 18. Kastete.
26. Rēdereja. 27. Klons. 29. Ziedonis. 33. Patoss. 34. Unsete. 35.
Kavas. 37. Inese. 38. Traps. 39.
Binde.
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ZIŅAS ĪSUMĀ
Gatavojoties Latvijas simtgades ‒ 2018. gada 26. Vispārējiem
latviešu Dziesmu un 16. Deju svētkiem, aprīlī beigušās Latvijas
koŗu un deju kopu skates, kur noskaidrots dalībnieku kvalitātīvais
sastāvs. Tagad notiek Dziesmu un deju svētku nobeiguma koncerta “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka estrādē ieskaņas koncerti: Talsos ‒
27. maijā, Jēkabpilī ‒ 10. jūnijā, Siguldā, Latvijas Senioru koŗu svētkos
‒ 18.jūnijā, Dikļos ‒1. jūlijā un Rīgā pie Brīvības pieminekļa ‒ 21.
jūlijā.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures mūzeju izdevis Mg.hist. Iritas Žeieres grāmatu “Archeoloģiskais tērps. Tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā”, kur sniegtas norādes par kopīgajām un atšķirīgajām
iezīmēm Latvijas territorijā dzīvojošo etnisko grupu apģērbā. To iespējams iegādāties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīgā, Pils
laukumā 4/3. stāvā) un Latvijas Nacionālajā vēstures mūzejā (Rīgā,
Brīvības ielā 32).
Liepājā 20. un 21. maijā “Līvas ciema svētkos” tika nosvinēta
15 gadu jubileja “Līvas tirgum”, kur kuplā skaitā bija sabraukuši
veselīgas pārtikas mājražotāji, amatnieki, daiļamata meistari, mākslinieki no visiem Latvijas reģioniem, Lietuvas, Igaunijas un citām
vietām.
Ludzas Lielai sinagogai piešķirta “Latvijas Architektūras Gada
balva 2016” nominācijā “Restaurācija”. Tāds ir Starptautiskās žūrijas – architektu no Japānas, Dānijas, Igaunijas un Lietuvas lēmums.
Sinagogas atjaunošana tika veikta pēc Ludzas novada domes pasūtījuma, sadarbībā ar Hordalandas Mūzeja centru Norvēģijā, jo ir
pieredze vēsturisku koka ēku restaurācijā. Kopējās izmaksas bija
250 000 EUR, ko sedza ES fonds no Latvijas valsts un pašvaldības
budžeta.
Latvijā grūtībās nonākušās ģimenes saņems atbalstu Borisa un
Ināras Teterevu fonda izsludinātā 3 gadu programmā “Pats savam saimes galdam” (gadā piešķirs 35 000 EUR), ko realizēs 15 bezpeļņas organizācijas. Krāslavas novada biedrība “Attīstībai” dārza
darbos iesaistīs 30 trūcīgās ģimenes, kuŗām bez maksas palīdzēs
iekārtot mazdārziņu un apsēt ar dārzeņiem savām vajadzībām. Bet
Kandavas novada Iespēju fonds jau otro gadu iesaistās šādā projektā,
kas uzņemts ar lielu atsaucību.
Rundāles pilī 24. maijā, atzīmējot 281. gadadienu, tika atklātas
četras jaunas telpas. Divas ‒ ampīra un bīdermeiera stilā, kas papildina dekorātīvās mākslas izstādi “No gotikas līdz jūgendstilam”, Medību kabinetu, kur apskatāms arī sudrabā darināts medību pokāls,
kuŗu Polijas karalis Augusts II bija dāvinājis Ernstam Johanam
Bīronam, un Vannas istabu hercoga privātajos apartamentos.
Latvijas Mūzeju biedrībai (LMB) – 25 gadi. Jubileja tika svinēta
Jelgavā 26. maijā plašā mūzejnieku lokā, klātesot kultūras ministrei
Dacei Melbārdei. Tika pasniegtas LMB Gada balvas “Zelta puteklis
2016” vairākās nominācijās. 18. maijā apritēja 40 gadu, kopš mūzeju
darbinieki un mākslas cienītāji no 1977. gada visā pasaulē svin
Starptautisko mūzeju dienu. Latvijā tā noritēja 20. maijā kā Mūzeju
nakts.
Saukas pagastā, latviešu komponista un profesora Arvīda
Žilinska (1905-1993) dzimtas mājās “Lejas Arendzānos”, notika
tradicionālā “Dziesmotā diena Saukā”. Koncertu sniedza A. Žilinska
Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņi. Šogad aprit 90 gadu, kopš viņam
vēl kā studentam Latvijas konservatorijā 1927. gadā notika pirmais
autorkoncerts. Bet visa mūža laikā komponējis vairāk nekā 200
solo, 80 koŗa un 300 dziesmas bērniem, kā arī mūziku baletiem,
operām, operetēm un dziesmu spēlēm.
Carnikavas tautas namā “Ozolaine” atvērta galdautu izstāde
“Tradicijas gars” (apskatāma līdz 2. augustam), kas ir viena no Latvijas valsts simtgadei veltītā izstāžu cikla “Latvijas gars”. Piedalās
tautas lietišķās mākslas studijas (LMS) no Latvijas novadiem, individuālie mākslinieki un seno relikviju glabātāji. Galdauts ir kā nemateriālu vērtību paudējs un tradicijas pārmantotājs.
Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures muzejā, apskatāma izstāde
“Pāri slieksnim”. Unikālākais eksponāts ir karogs, kas redzams vēsturiskajā Latgales kongresa fotografijā, kuŗu dāvinājis Andris Vidulejs. Sārta satīna un balta linu auduma (3 m) karogs ir tapis naktī
pirms 1917. gada kongresa, ko darinājušas Jelgavas Zemkopības skolas skolotājas Lavīze Putniņa un Alīda Freimane, kas bēgļu gaitās
bija nonākušas Latgalē. Uz tā uzšūti ‒ “Brīva Latvija” un “Zemkopības
skola”.
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 1. līdz 30. jūnijam izsludi-nājis
projektu iesniegumu pieņemšanu ‒ “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Būs iespēja saņemt
vienreizēju atbalstu 15 000 EUR ražošanas attīstībai. Kopējais financējums – 18,7 miljoni EUR. Noteikumi: www.lad.gov.lv.
Valkā un Valgā no 7. līdz 11. jūnijam notiks Pilsētas svētki. 8. jūnija vakarā ‒ Valgas kultūras un interešu centrā būs apskatāma
Igaunijas 100 gadu jubilejai veltītā izstāde “Igaunijas Republikas klavieres“ (1918. ‒ 1940. g.). 9. jūnijā Valkas pilsētas kultūras namā
norisināsies “Teatrālās tikšanās” ar Valkas pilsētas teātri, Rakveres
teātri Jabloko (Igaunija) un Škodas pilsētas kultūras centra Žemaišu
teātri (Lietuva). Svētku laikā tiks svinēti arī 150 gadi Valgas/Valkas
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai un 95 gadi Valgas Mūzikas skolai.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

LAIKS

2017. gada 3. jūnijs – 9. jūnijs

RUTA, ALVARO UN RŪDOLFS
ATGRIEŽAS KLĪVLANDĒ

ANDA SŪNA COOK
(Turpinājums no 5. lpp.)
Pēc kolledžas beigšanas Rūdolfs uzsāk studijas Latvijas Jāz.
Vītola Mūzikas akadēmijā. Pārcēlies uz dzīvi ASV, viņš turpina
studijas Centenary College, Northwestern State University, Louisiana, Indiana University un Michigan State University, iegūstot
bakalaura, maģistra un doktora
gradus klavieŗu spēlē. Rūdolfs
dzīvo Detroitā ar sievu Alayna
un meitu Amēliju. Viņš strādā
Oakland universitātē, Birmingham Unitarian baznīcā un privāti pasniedz klavieŗspēli. Rūdolfs rēgulāri sadarbojās ar
mūziķiem no Detroitas simfoniskā orķestŗa, Detroitas operas
un kollēģiem no Oakland universitātes.
Vēlā Klīvlandes pēcpusdiena
nemaz nelīdzinājās pavasarim,
bet klīvlandieši ir pieraduši, ka
vidienes klimats ir untumains.
Klausoties J.S. Bacha (1685-1750)
Sonāti C mažorā divām vijolēm
(adagio) šķita, ka mākoņi pamazām izklīst. Sonātes otrā daļa
(alla breve) pagāja sparīgā apņēmībā pretojoties tumšajai noskaņai; un trešajā daļā, (largo),
kaut skumīgā, šķita – abas vijoles it kā sarunājas, un varēja
apbrīnot, cik ļoti abi vijolnieki
ieklausās viens otrā. Pēc Rutas
paskaidrojuma, ka Bachs pats
mīlējis jautrību, ceturtā daļa
(gigue) tiešām izklausījās prie-
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cīga, visiem trīs instrumentiem
aizraujoties vilinošā dejā.
V. A. Mocarta (1756-1791)
Sonāte KV 378 divām vijolēm
(allegro moderato), kas virmojoši vijās ar virtuozo klavieŗu
pavadījumu un valdzināja ar
melodisku skaņu saliedējumu.
Otrā daļa (andante sostenuto)
pauda romantisku kvēli, un
trešā daļa (rondo) pārslēdzās
priecīgā virpulī.
Rutas paskaidrojumi par Tālivaldi Ķeniņu (1919-2008) atgādināja, ka šis latviešu komponists bijis ļoti iecienīts Kanadā. CBC (Canadian Broadcasting Corporation) apraksta
Ķeniņu kā ievērojamu pioneering Canadian composer, un Kanadas muzikologs Paul Rapaport norāda, ka Ķeniņš iepazīstinājis Kanadas mūzikas cienītājus ar Eiropas idiomām. Savukārt Kanadas Enciklopēdija
uzkata, ka Ķeniņš visbiežāk
saņēmis kompoziciju pasūtinājumus. Šim sarīkojumam izvēlētais darbs Concertino Barocco
divām vijolēm iesākās spēcīgi
(maestoso-vivace, quasi presto)
un turpinājās ar tempu maiņu
un precīziem pizzicato. Otrā
daļa, (adagio) ar dobjiem toņiem izklausījās kā vaicājums:
kur ej tu? Toties trešā daļa
(molto animato) izpaudās ar
īpatnējām skaņām.
Pēc starpbrīža Pēteŗa Vaska
(1946) klavieŗu solo „Vasaras

vakara mūzika” skaisti atgādināja lēnu pastaigu Latvijas
pļavās, kaut kur iedunējās arī
pērkons. Vasks ir aizrautīgs dabas mīļotājs, un elegantais klavieŗu izpildījums ļāva iejusties
sapņainā vasaras vidē. Marģeŗa
Zariņa (1910-1993) Tokāta pārgāja enerģiskā klavieŗu izpausmē ar džeza piegaršu.
Rutas un Rūdolfa liriskā duetā
C.Saint-Saens (1835-1921) Introduction and Capriccioso,
Op.28 varēja tikai apbrīnot abu
mākslinieku izteiksmes spējas,
mūzika skanēja reizēm smeldzīgi, tad bravūrīgi, bet neizsakāmi skaisti.
Ne mazāk izjusti, it kā lūgšanu
Alvaro un Rūdolfs sniedza
Ch.W. Gluck (1714-1787) Melodie Fr. Kreislera aranžējumā.
Turpinot A.Bazzini (1818-1897)
Rūķīšu dejā bija jāpasmaida par
enerģiskajiem rūķīšiem, kas
ņirbīgi lēkāja pa vijoles stīgām
un klavieŗu taustiņiem.
Gaišs un ritmisks, P.de Sarasates (1844-1908) Navarra divām vijolēm un klavierēm valša
ritmā aicināt aicināja uz programmas papildināšanu ar tango
ritmu „Greizsirdība” (Jalousie) –
dāņu komponista J. Gades
(1879-1963) populāro sacerējumu. Ugunīgi stīgu saviļņojumi sacentās ar atsaucīgiem
klavieŗu tempiem.
Koncerts izskanēja ar Armanda Melnbārža abiem vijolnie-

kiem nesen sacerēto skaņdarbu
„Latviešu tautasdziesmas divām
vijolēm”, kas sākās ar „Pūt,
vējiņi” un nobeidzās ar „Sudmaliņām”. Jūsmīgi aplausi negribēja rimties. Mākslinieki un
klausītāji tikās sarunās pie
gardām uzkodām.
Ikvienam sarīkojumam nāk
talkā gādīgi atbalstītāji. Liels
paldies Ilonai Ķīsis, Astrīdai

Rīders, it sevišķi naktsmāju
saimniekiem Elizabetei Ciemiņš un Gunāram Rusmanim
un Rutai un Edvīnam Auzenbergiem; arī ikvienam, kuŗš bija
devīgs ar uzkodām. KLK 62.
sezona ir beigusies.
Paldies Latviešu kultūras
biedrībai TILTS par dāsno atbalstu šim koncertam!
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Kas brauks uz Baltimoras dziesmu svētkiem?
Uz Baltimoras dziesmu svētkiem braucam no Kalifornijas,
Kanadas un Latvijas. Braucam
latviešu valodā runājošie un nerunājošie, ar zīdaiņu ratiņiem
un braucamiem krēsliem, rīta
sportotāji un vakara ballētāji.
Braucam dziedāt, dejot, spēlēt,
tirgot, cept un lasīt. Tomēr mūs
visus dziesmu svētku baudītājus
vieno kāda fundamentāla lieta:
cieņa pret un sajūsma par latviešu kultūru. Visiem svētki ir
mīļi, vienalga, kādā veidā mēs
katrs piedalāmies. Satiksimies
visi Baltimorā, bet varam jau arī
tagad sākt cits ar citu iepazīties.
Denveras Virpulītis
Viena no ģeografiski izolētākajām latviešu kopām Amerikā
tomēr ir ļoti aktīva. “Mēs tiešām
atrodamies nekurienes vidū, bet
cenšamies uzturēt savu kultūru,”
skaidro Aleks Humeyumptewa,
Denveras tautasdeju grupas Virpulītis vadītājs. Kolorado štatā
jau pirms Otrā pasaules kaŗa
bija latviešu iedzīvotāji, bet
skaits stipri palielinājās, kad
pēc kaŗa tur ieradās bēgļi. 1952.
gadā Denverā jau darbojās jauniešu pulciņš, un nākamajos gados no tā izveidojās atsevišķa
tautasdeju grupa. Kopš tā laika
Virpulītis darbojies bez pārtraukuma un rēgulāri ceļo uz
dziesmu svētkiem. Aleks uzņēmās vadību 1987. gadā, toreiz
vēl jauns dejotājs, tikai iepriekšējā gadā pievienojies Virpulītim
no Denveras bērnu grupas, lai
varētu braukt uz Toronto dziesmu svētkiem. Šovasar viņš svinēs trīsdesmit amatā nokalpotos gadus! Kā ar daudzām citām
deju grupām, dejotāju skaits ir
mainīigs; lielākais līdz šim bija
desmit pāŗi Sietlas svētkos 1992.
gadā, toties mazākais – drīz pēc
tam, kad palika tikai trīs pāri.
Bet šie gadi ar nelielu dejotāju
skaitu ir izsaukuši vienreizēju
atjautību Denverā, jo Aleks ļoti
bieži izveido jaunus aranžējumus populārām astoņu pāŗu
dejām, ieskaitot daudzām jaunākām dejām no Latvijas. “Mēs
darām to, kas ir vajadzīgs mūsu
skaita dēļ,” viņš saka. Kaut arī
Virpulītis ir lepns par šiem
adaptēšanas panākumiem, šogad visi priecājas, ka tie nebūs
vajadzīgi – patlaban dejo pilni
vienpadsmit pāri, vairāk nekā
jebkad Virpulīša vēsturē. Aleks
apgalvo, ka uzplaukums ir, pateicoties tam, ka mainās gan
vispārējās Kolorado latviešu sabiedrības, gan specifiski Virpulīša sastāvs. Ilgus gadus caurmēra Kolorado latvietis bija turpat uzaudzis, vai ieradies bēgļu
gados. Bet pēdējos gados uz šo
štatu ir pārcēlušies latvieši no
citurienes, piemēram, no ASV
Austrumkrasta vai Latvijas, vai
Austrālijas. Ir mainījies arī tas,
ka agrākos gados dejošana bija
domāta tikai jauniešiem, bet

šodien visi, kam ir interese, ir
laipni lūgti. Patlaban jaunākajai
dejotājai ir vienpadsmit gadi,
bet vecākajam – pāri par sešdesmit Mēģinājumi tagad notiek katru nedēļu pamīšus piektdienas vakaros un svētdienas
pēcpusdienās. Denveras Virpulīti raksturo gatavība meklēt
risinājumus, kā vislabāk turpi-

Jansona daudz ko iemācījies par
koŗa mūzikas kompoziciju. Šīs
zināšanas izmantojis, sarakstot
vairākas dziesmas, no kuŗām
divas ir vairākkārt atskaņotas
dziesmu svētkos Kanadā, Latvijā
un ASV. Nesenais viņa darba
atskaņojums bija 2013. gada
dziesmu svētkos Latvijā, ar Rich
kādreizējo koŗa vadītāju An-

metiem. Irēne savu iedvesmu
atrod bērnības atmiņās, viņa ir
uzaugusi Amerikas latviešu sabiedrībā, kā arī sarunās ar latviešu draugiem un radiem.
Lielākā daļa Wenchstock dizainu
ir ar humora pieskaņu, aicinot
vērotājus pasmieties pašiem par
sevi un savu kultūru. “Man liekas, ka lielākā daļa cilvēku spēj

dreju Jansonu diriģenta lomā.
Rich daudzus gadus piedalījies
rokansambļos, ieskaitot latviešiem pazīstamās grupas “Bob
and the Latvians” un “Pēdējais
Vilciens.” Baltimorā viņa piecu
dalībnieku ansamblis (kuŗā piedalās vēl latvieši Aldis Bērziņš
un Andris Pāža) mūzikāli sagaidīs visus Vašingtonas-Baltimoras rajonā, tāpat kā viņi to
jau darīja 2015. gada ALAs
meistarsacīkstēs.
Kuŗa no šīm lomām ir Ričam
vismīļākā? Viņš pats atzīst, ka
nav viena, kas izceļas pāri citām,
jo lomas ir dažādas. No vienas
puses – nevar sacensties ar to
enerģiju, ko izjūt, kad ar draugiem spēlē rokmūziku. No otras
puses – nevar arī pārspēt to
sirreālo un pagodinošo sajūtu,
kad dzird kādu kori, dziedam
tavu mūzikālo vīziju. “[I] take
on almost two different personalities, spēlēt rokgrupā un tad
pārslēgties uz kori,” viņš paskaidro. Pēc daudziem gadiem,
piedaloties latviešu dziesmu
svētkos kā komponists, dziedātājs, mūzikants un tagad arī
diriģents vai Rich kādreiz arī
apsveŗ šim sarakstam pievienot
vārdu “dejotājs?” Droši vien, ka
ne. “Es kādreiz jau pamēģināju.
Negāja labi,” viņš nosmej.
Wenchstock
“Es klusām laboju jūsu gramatiku,” tā teikts uz veikala
Wenchstock populārākā dizaina.
Wenchstock dibinātāja Irēne
Aizstrauta pasmejas par šo
ironiju, jo viņa pati latviešu
pamatskolu nav pabeigusi.
Wenchstock dizaini parādās
uz t-krekliem, kartītēm un citiem ikdienā lietojamiem priekš-

par sevi pasmieties,” skaidro
Irēne. Bieži jocīgos izteicienus
pavada retro vai vecmodīgas
bildes. Pie piecdesmito gadu
atklātnes ar dzimšanas dienas
viesiem ir rakstīts: “Ballīte beidzot uzsita augstu vilni, kad
Gunta ienesa smalkmaizītes.”
Un pie veca attēla ar tautumeitām ir rakstīts: “Sabiedrība vēl
joprojām runā par to reizi, kad
viņas ieradās Jāņos, abas ģērbušās vienādos tērpos.” Irēne
daudzas savas illustrācijas atrod savas mātes padomju laikā
izdotajās tautastērpu grāmatās,
kur tēli skaistos tērpos vienmēr
bija zīmēti ar bargām sejām.
Irēne, redzot šos tēlus, domāja,
ka tiem droši vien ir daudz, ko
stāstīt.
Wenchstock kollekcijā ir arī
nopietnāki produkti, piemēram, kartītes iesvētībām un
bērēm, kad kartītes angļu valodā
tik labi neder.
Irēne uzaugusi Ročesterā,
Ņujorkas štatā, tad pārcēlusies
uz Ņujorkas pilsētu, lai divdesmit gadus strādātu par dizaineri, pat apmeklējusi kursus
slavenajā Fashion Institute of
Design modes skolā. “Es saprotu
dizainu, un man patīk izveidot
jaunas lietas,” skaidro Irēne, un
šī pieredze lieti noderēja, dibinot Wenchstock.
Tais gados Ņujorkā Irēne ar
savām tuvākajām draudzenēm
sevi smejoties sauca par “Latvian Wenches,” un Amerikāņu
pielūdzēji viņas nosauca par
“Latvian Love Godesses.” 2011.
gadā Aizstraute uz vienas no šī
draudzeņu pulka dzimšanas
dienas svinībām netālu no
Woodstock pilsētas atsauca šo

Deju kopa Virpulītis

nāt kopt latvisko garu Kolorādo.
Kaut arī attālums no citiem
latviešiem ir liels, ar viņiem
veidojas stingras draudzības,
pateicoties tam, ka var dalīties
ar latviešu kultūras mīlestību
dziesmu svētkos un citos līdzīgos sarīkojumos. Apciemojiet
Virpulīti tīmeklī mājaslapā
www.coloradolatvians.com.!
Rich Skulte
Viena apbrīnojama lieta par
dziesmu svētkiem ir lielā dažādība stilos un sarīkojumos. Ja ir
kāds cilvēks, kas šo dažādību
vislabāk demonstrē, tas varētu
būt Richards Rich Skulte. Ceturtdienas vakarā viņa blūza un
roka ansamblis AKRA uzstāsies
neformālā saviesīgā vakarā (Vakars krodziņā ar AKRA). Piektdien viņš būs viens no diriģentiem svētku atklāšanā un
pirmdien viņa kompozicija “Še
dziedāju, gavilēju” būs daļa no
kopkoŗa repertuāra. Viņa vadītais jaundibinātais Vašingtonas
D.C. koris uzstāsies gan piektdien, gan pirmdien. Viņam pat
ir iespējama loma uz PRINTFUL
skatuves, kur varētu uzstāties
bērnu rokgrupa “Nemiers”, kuŗas
sastāvā spēlē viņa skolnieki.
Mūzika ir Rich asinīs. Viņš
uzaudzis talantīgu mūziķu ciltī,
un pirmie mūzikas skolotāji bija
tēvs ar onkuļiem (viena viņa
onkuļa Bruno Skultes kompozīciju Baltimorā dziedās kopkoris). Rich bērnībā mācījies
spēlēt klavieres, vēlāk pats apguvis ģitaras un basģitaras spēli.
Viņš piedalījies vairākās mūzikas nometnēs un dziedājis vīru
ansamblī Straume. Vairākus gadus būdams Ņujorkas latviešu
korī, no tā vadītāja Andreja

veco joku, to uzdrukājot uz
t-krekliem, ko izdalīja visiem
ciemiņiem. Draugiem tie ļoti
patika, un viņi iedrošināja Irēni
pārdot šāda veida produkciju,
un viņa gadu vai divus vēlāk arī
tā izdarīja. Pirmo reizi viņa
pārdeva savas preces Kastkiļu
nometnes līdzekļu vākšanas
sarīkojumā Melnais Lācis un ir
to turpinājusi dažādos latviešu
sarīkojumos, ieskaitot Gaŗezera
50. gada jubilejā, vairākos baznīcas tirdziņos un Hamiltonas
dziesmu svētkos.
Kaut Baltimora būs pirmie
Vispārējie dziesmu svētki, kur
Irēne piedalīsies tirdziņā, viņa
dziesmu svētkos nav svešniece.
Savā laikā dejojusi tautasdejas,
Irēne izsakas: “Manas dejošanas
dienas ir pagājušas, un es neprotu dziedāt, bet ir jauki tagad
atkal piedalīties svētkos jaunā
lomā.”
Kristīne Griffin
“Kaut arī es dzīvoju Floridā,
savā sirdī un domās bieži esmu
Latvijā… Esmu bezgala priecīga
un lepna par latviešiem, kuŗi,
par spīti visādām nebūšanām,
ar savu talantu, prieku, neatlaidību, mīlestību un darba tikumu ir spējuši vairot Latvijas
skaistumu un nest Latvijas vārdu tālu pasaulē!” Tā stāsta šī
gada dziesmu svētku koncertmeistare Kristīne Griffin, kura
šovasar savās brīvdienās dosies
nevis uz saulainām Floridas
jūrmalām, bet uz Baltimoru,
lai spēlētu svētku kopkoŗa un
kamermūzikas koncertos.
Pieredze Kristīnei ir liela.
Floridā viņa jau septiņus gadus
strādā par koncertmeistari Rollins kolledžā, kā arī koncertē
vairākos kamermūzikas projektos, piemēram, Winter parka
Bacha festivāla orķestrī (Bach
Festival Orchestra) un Messijas
koŗa biedrībā. (Messiah Choral
Society). Bet pirms tam Kristīne
mūzicēja Latvijā. Dzimusi un
uzaugusi Liepājā, viņa beigusi
Liepājas Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskolu, Liepājas Universitātes izpildītājmākslas fakultāti
un Latvijas Mūzikas Akadēmijā
meistarklasē apguvusi koncertmeistara speciālitāti. Latvijā viņa strādāja par pedagoģi un
koncertmeistari mūzikas vidusskolā, Liepājas Universitātē un
Liepājas teātrī, par pianisti Liepājas simfoniskajā orķestrī.
Bet, kad Kristīnei jautā, par
ko viņa ir lepna, viņa savus mūzikālos sasniegumus pat nepiemin. Vispirms viņa priecājas par
saviem diviem brīnišķīgajiem
dēliem, tad viņa lepojas par
savu mīļo Latviju un latvietību.
“Mani priecīgu dara doma, ka
varēšu tikties ar latviešiem, kuŗi
dzīvo ASV un kuŗiem ir svarīgi
saglabāt latvietību, mūsu tautas
kultūras mantojumu, arī dzīvojot ārpus Latvijas.”
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju Biedrība (531 N 7th St).
6.jūnijā 11:00 pensionāru kopas saiets. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība un Inta
Dzelzgalvja referāts par polītiskām partijām Latvijā 1918. gadā.
Dzimumdienu svinēšana pie kafijas galda.
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs
(1008 W 64th St, Indianapolis IN
46260).
10.jūnijā 15:00 – 24:00 Jāņi
Indianapolē! Starptautiska vasaras saulgriežu svinēšana.
ŅUJORKA (NY)
Jonkeru baznīca (254 Valentine
ln, Yonkers NY).
4.jūnijā 11:30 (pēc Dievk.) Ģildes Pavasaŗa labdarības koncerts. Dziedās liriskais soprāns
Evita Pehlaka ar Djordje Nesic
pavadījumu. Programmā ārijas
no operām un operetēm. Šī ir
debija Ņujorkā pirms koncerta
Karnegi zālē jūlijā. Ieeja par ziedojumiem, sākot ar $15. Bērniem
un studentiem bez maksas. Pēc
koncerta visi laipni aicināti uz
atspirdzinājumiem!
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125).
3. un 4.jūnijā „Trejdeksnītis”
rīko pavasaŗa koncertu – sestdien
ar vakariņām, svētdien ar īsāku
programmu pēc baznīcas. Info:
www.facebook.com/trejdeksnitis.
11.jūnijā 12:00 (pēc Dievk.)
Aizvesto piemiņas dienas sarīkojums kopā ar igauņiem un lietuviešiem. Māgi ansambļa koncerts
un pieņemšana. Lūdzam nest
līdzi groziņus kopīgam azaidam.
13.jūnijā 12:00 pensionāru
pusdienas ar programmu.
23.–25.jūnijā Jāņi Rietumkrasta Latviešu izglītības centrā
Šeltonā. Info: www.rklic.org
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu Biedrības nams (1705 9th Ave N, St.
Petersburg FL 33713).
Bibliotēka pārtrauc savu darbību un grāmatu ziedojumus vairs
nepieņem. Par vēlmi izņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt
Mārai Prāvs, tālr.: 727-851-941
7.jūnijā (trešdienā) 19:00 (5100
54th Ave S, St.Petersburg, FL
33711) tiks demonstrēta ROKA
triloģijas ’’Savējie sapratīs’’ pirmā
filma, ko ir atveduši filmas autori –
ciemiņi no Latvijas. Filma ir ar
subtitriem angļu valodā. Visi, kam
interesē Latvijas rokmūzikas vēsture un ir mīļa latviešu rokmūzika,
būs mīļi gaidīti šajā interesantajā
vakarā! Vēlams pieteikties, zvanot Dacei Nebarei: 917-755-1391,
Dacei Hohlovai:727-479-8026 vai
rakstot uz e-mail: dace.kupaca@
yahoo.com
PRIEDAINE (NJ)
24.jūnijā 16:00 tradicionālie
Jāņi Priedainē. Tautasdeju priekšnesumi: Ņujorkas „Jumis”, Filadelfijas „Dzirkstele”, Vašingtonas
„Namejs” un Ņudžersijas Latviešu skolas deju kopa „Zaglītis”.
Koncertā dziedās Evija Sloka no
Latvijas. Balles mūziku spēlēs latviešu mūzikantu grupa „Atkal
kopā”. Sadziedāšanās pie ugunskura Jāņa Studenta akordeona
pavadījumā. Programmas sākums

ap 18:30. Ieejas maksa $35. Biedriem un pensionāriem $30. Bērniem no 15 līdz 18 gadiem $15.
Bērniem līdz 15 gadiem ieeja
brīva. Info: www.priedaine.com
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu
19:00 Centrā. Info: 514-992-9700.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
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. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994.
Dievk. notiek 11:00.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r au d z e 255043897965234. Dievk. notiek
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza,
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās:
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. 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. Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 –
17:00 un ceturtdienās 9:00 – 13:00
mācītāja 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.
4.jūnijā Vasarsvētku Dievk.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL 33308). Info:
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk.
visi lūgti pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Ave, Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00.
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA 02766).
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg.
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi,
draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 610-353-2227. Māc. Ieva
Dzelzgalvis. Dievk. notiek 11:00.
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. 4.jūnijā
10:00 Dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu
draudzes dievk. notiek svētdienās 14:30. Bībeles stundas notiek 10:00 katra mēneša otrajā
un ceturtajā trešdienā.
• Lankastera: Mt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg Rd, Lititz Lancaster, PA
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone
(PO Box 380, Henryville PA
18332), mob. tālr.: 570-460-5375,
e-pasts: silver11@ptd.net un
emer. māc. Dr. Arvīds Ziedonis
(529 Linden Place, Cresco PA
18326-7248), tālr.: 570-629-6349,
e-pasts: ziedonis@ptd.net
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510).
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-4758106. Dr.pr. Kārlis Indriksons,
tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek
1.un 4.svētdienā 10:00. 2.svētd.
Dievk. angļu valodā. Pensionāru
saiets katrā otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Archibīskape Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934,
e-pasts: pastorlauma@gmail.com,
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Dievk.
sākas 10:00. Pēc Dievk. sadraudzība. 4.jūnijā Vasarsvētku Dievk.
11.jūnijā Dievk. kopā ar igauņiem un lietuviešiem, Sv.vak.
14.jūnijā 19:00 Aizvesto piemiņas svētbrīdis ar filmu. 18.jūnijā
Dievk.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church
(P.O. Box 39, Station NDG,
Montreal QC H4A 3P7), tālr.:
514-992-9700. Dievk. vada dr. pr.
Jānis Mateus, tālr.: 514-481-2530,
e-pasts: prez@draudze.org. Dievk.
notiek 14:00. Mācītāja vieta
vakanta.
Valdes sēdes notiek ceturtdienās
19:00.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-

Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts:
latvianlutheranchurch@gmail.com
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln, Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church (335
Reynolds Ave, Parsippany NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY).
Manhatena, Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY).
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ).
3.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn.
Skolas izlaidums. Māc. Saliņš.
11:00 Priedainē Ņudžersijas
skolas izlaidums. Māc. Saivars.
4.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. Dievk. ar
dievg. Māc. Saliņš.
13:30 St. Andrew bazn. Dievk.
ar dievg. Māc. Saivars.
11.jūnijā 10:30 Salas bazn. –
50 gadu jubileja! Arch. L.
Zušēvica.
17.jūnijā 14:00 Manhatenā
Dievk. Māc. Saliņš.
18.jūnijā 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. ar dievg. Māc. Saivars.
10:30 Salas bazn. Dievk. Māc.
Saliņš.
13:30 St. Andrew bazn. Dievk.
Māc. Saivars.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14450). Dievk. notiek 14:00.
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
11.jūnijā Tautas sēru dienas
Dievk. ar dievg. 9.jūlijā Dievk.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI).
Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts: dzirnis@
chartermi.net
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis.
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk.
kafijas galds. 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.
seattlelatvianchurch.org 4.jūnijā

Vasarsvētku Dievk. ar dievg. 11.
jūnijā 11:00 Aizvesto piemiņas
dienas Dievk. kopā ar lietuviešiem
un igauņiem. Sekos Māgi ansambļa koncerts un pieņemšana nama
zālē. Lūdzam ņemt līdzi groziņus
kopīgam galdam!
• 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 namā 11:00. Māc.
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935.
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727367-6001. Katrs 1. svētdienas
Dievk. notiek Biedrības namā
plkst. 14:00. 4.jūnijā Vasarsvētku
Dievk. Biedrības namā. 11.jūnijā
Dievk. baznīcā. Viss ziedojums
par labu Okupācijas mūzejam.
18.jūnijā Bībeles stunda.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.
ca Māc. Ģirts Grietiņš (adrese:
40 Hollyberry Trail, North York
ON M2H 2S1), tālr: 647-9865604, E-pasts: grietins@gmail.com.
Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.:
905-338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse,
tālr.: 416-221-4309, e-pasts: sukse@
sympatico.ca
• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@verizon.net, Info: www.dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita
Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301302-3270, e-pasts: macanitavp@
gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, tālr.:
703-264-0089. Svētdienās: 9:15
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk.
notiek 11:00. Kafijas galds. Grāmatu galds. 12:30 iesvētes mācība.
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St,
Willimantic, CT). dr. pr. Vija
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.
10.jūnijā 12:00 Aizvesto piemiņas dienas Dievk. kopā ar Manchestras draudzi. Māc. Dr.Jānis
Keggi. Kafijas galds.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais
– SVĒTDIENĀS! Kārtējam
avīzes numuram ziņas uz
redakciju tiek nosūtītas
PIRMDIENĀS.

Ceriņziedu laikā Hud upes ielejā, Oregonā, pie Dieva aizgājusi

MĀRA MELLUPS–OZOLS
Dzimusi Rīgā 1936. gada 16. martā,
mirusi 2017. gada 23. maijā
Sēro
MEITAS ANITA OZOLS UN INGRID TREIJS-SMYTH
DĒLS PAULS KRŪMIŅŠ UN ESLINGENAS LAIKA SKOLAS BIEDRI

LAIKS
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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
Bertānam un Spurs
sezona beigusies

Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā Sanantonio Spurs
komanda Nacionālās basketbola
asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālserijas ceturtajā
spēlē mājās ar 115:129 zaudēja
Goldensteitas Warriors komandai, kuŗa līdz ar to trešo gadu pēc
kārtas iekļuva NBA finālā.

// FOTO: LETA

Serijā līdz vienas komandas
četrām uzvarām Warriors bija
pārliecinoši pārāki ar 4:0, turpinot uzvaru gājienu šī gada izslēgšanas spēlēs, kuŗās vēl ne reizi
nav zaudējusi, izcīnot 12 uzvaras,
kas nevienai citai NBA komandai līdz šim nav izdevies. Bertāns
šajā spēlē spēlēja tikai trīs minūtes
sacensības izskaņā, gūstot divus
punktus no groza apakšas. Viņš
arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu
un nopelnīja vienu piezīmi.
Bertāns savā NBA debijas sezonā regulārajās meistarsacīkstēs
gāja laukumā 67 spēlēs, kuŗās
vidēji nospēlēja 12,1 minūti, iemeta 4,5 punktus un izcīnīja 1,5
atlēkušās bumbas. Viņš četrās
spēlēs iemeta vismaz 15 punktus,
bet rezultātīvākā cīņa latvietim
bija 7. janvārī, kad pret Šarlotes
Hornets tika gūts 21 punkts. Bertāns kļuvis tikai par otro Latvijas
basketbolistu pēc Andŗa Biedriņa, kuŗš piedalījies NBA izslēgšanas spēlēs. Biedriņš savulaik
play-off spēlēs pārstāvēja Goldensteitas Warrors vienību, ar kuŗu
2007. un 2013. gadā sasniedza
otro kārtu. Līdz ar to Bertāns ir
pirmais latvietis, kuŗš spēlējis
konferences finālā.

Rīgas kausus izcīņa Ogrē

Tradicionālās starptautiskās Rīgas kausu izcīņas sacensības šogad notika Ogrē, jo Daugavas stadionā notiek rekonstrukcijas darbi. Šķēpmešanā vīriešiem Rolands
Štrobinders trīs reizes raidīja
šķēpu tālāk par 80 metriem, tomēr ierindojās ceturtajā vietā.
Sievietēm otrā bija Anete Kociņa.
No latviešiem uzvarēja Aiga Grabuste tāllēkšanā, sasniedzot labāko rezultātu tāllēkšanas sektorā, un Jānis Leitis, kurš pietuvojās Latvijas rekordam.
Sieviešu šķēpmešanā Madaras
Palameikas prombūtnē – viņai
priekšā Dimanta līgas sacensības
otrpus okeanam – galvenā favorīte bija turciete Eda Tudžsuza,
kuŗa šomēnes metusi 67,21 m
tālu un ir pasaules līdere. Latvija
lika cerības uz Aneti Kociņu un

Līnu Mūzi, kuŗa pēc smagā savainojuma piedalījās pirmajās
sacensībās. Otrajā metienā Kociņa raidīja šķēpu 59,07 m tālu
un kļuva par Rīgas Kausu izcīņas
līderi, tomēr trešajā piegājienā
viņu par 69 centimetriem apsteidza Tudžsuza. Savukārt Mūzei
beidzot izdevās ielauzties starp
sešām labākajām, jo pirmais metiens bija neveiksmīgs un netika
ieskaitīts, bet otrajā šķēps lidoja
tikai mazliet pāri 50 metriem.
Turciete turpināja progresēt un
ceturtajā serijā sasniedza 63,83 m
atzīmi, savukārt Kociņai vairs
neizdevās mest tālāk. Tādējādi
viņa ierindojās otrajā vietā, bet
trešā bija Asdisa Hjalmsdotira no
Islandes, kuŗa pirmajā metienā
sasniedza tobrīd labāko rezultātu
58,30 metri.

Aiga Grabuste

Latvija pie otrās uzvaras tika
disciplīnā, kas beidzās pēdējā –
tāllēkšanā sievietēm. Triumfēja
Aiga Grabuste, kuŗa Rīgas Kausos uzvarēja ceturto reizi, un tas
ir labākais rezultāts starp Latvijas
sportistiem. Viņa piektajā lēcienā
sasniedza 6,38 m, par vienu centimetru apsteidzot Māru Grīvu,
kuŗa rezultātu sasniedza ceturtajā
sērijā. Arī uz goda pjedestala
trešā pakāpiena kāpa latviete –
Lauma Grīva.

Ikauniece–
Admidiņa labo
Latvijas rekordu
septiņcīņā

Jānis Leitis

400 m sprintā vīriešiem pārliecinošu uzvaru izcīnīja Jānis Leitis, kuŗš finiša līniju sasniedza
pēc 45,92 sekundēm, tikai par
0,04 sekundēm atpaliekot no pašam piederošā Latvijas rekorda,
taču sasniedzot labāko rezultātu
Rīgas Kausu vēsturē. Aiz muguras palika divi ukraiņi.
Trīssoļlēkšanā vīriešiem Latvijas cerība bija Elvijs Misāns, kuŗš
aizvadītajā sezonā telpās lēcis tālāk par 17 metriem. Pirmajā lēcienā viņš sasniedza trešo labāko
rezultātu, un arī beigās latvietis
ierindojās trešajā vietā, taču spēja
sasniegt labāku rezultātu – 16,46
metri. Uzvaru sadalīja bulgārs
Momčils Karailijevs un polis Karols Hofmans. Pirmajam izdevās
par pieciem centimetriem tālāks
lēciens.
1500 m skrējienā vīriešiem otro
vietu ieguva Dmitrijs Jurkevičs,
kuŗš par divu sekunžu tiesu piekāpās lietuvietim Simam Bertašum. Tikmēr lodes grūšanā 18
metru robežu neizdevās pārvarēt
pēdējo gadu Latvijas līderim
Mārim Urtānam, kuŗš tādējādi
ierindojās piektajā vietā.
Šķēpmešanā vīriešiem uzvarētāja laurus plūca lietuvietis Edis
Matusevičs, kurš jau pirmajā piegājienā sasniedza jaunu personisko rekordu – 84,78 metri. Turpinājumā viņam vairs neizdevās pietuvoties sasniegumam. Otro vietu
ar piekto metienu ieguva Larss
Hamanns no Austrijas. Mazāk
nekā pusmetra attālumā no trešās
vietas palika Rolands Štrobinders, kuŗš sāka ar diviem metieniem zem 80 metriem, turpināja
ar diviem metieniem tālāk par 80
metriem, bet labāko rezultātu sa-

Šogad sacensību rīkotāji pirmo
reizi uzņēma divus Latvijas skrējējus – Spartatlona finišētāju Pēteri Cābuli un trīskārtēju RīgaValmiera finišētāju Didzi Braunu.
Pēteris Cābulis Ungārijā ieradās
ar pērnā gada Spartatlona pieredzi, kuŗā ar otro reizi izdevās
246 kilometru distanci.
Burātāja Dzelme- pieveikt
Skrējienā apkārt Balatona ezeram
Grīnberga ‒ viņu tāpat kā Grieķijas Spartatatbalstīja brālis, kuŗš šoreiz
pasaules lonā
trasē atradās uz velosipēda un
vicečempione dažbrīd Pēteris Cābulis varēja izmantot pat nosacītas aizvēja
Latvijas burātāja Ilona Dzelme- priekšrocības. Trase bijusi samērā
Grīnberga Polijā kļuvusi par pa- līdzena un tikai vietumis tā vesaules vicečempioni vindsērfingā dusi gar pašu ezeru, portālā lsm.lv
Raceboard Masters klasē.
stāsta skrējējs.
Ņegocinas ezerā Dzelme-GrīnHārtlijs skolo
berga deviņu braucienu summā
hokeja trenerus
zaudēja tikai spānietei Anto Gutjreresai. Latvijas pārstāve uzvarēLatvijas hokeja izlases galvenā
ja pirmajā un pēdējā braucienā. trenera Boba Hārtlija seminārs
Dāmām šajā klasē piedalījās pulcējis ap 80 pašmāju un ārseptiņas burātājas.
valstu speciālistu, vēstī Latvijas
Hokeja federācija (LHF). Kanadiešu speciālists teorētiskajās un
video nodarbībās dalījās pieredzē
par to, ko nozīmē būt labam trenerim, kā veidot līdeŗus komandā, kāda ir trenera atbildība un
efektīvas darba plānošanas metodes. Tāpat viņš stāstīja par video apmācību nozīmību treniņu
procesā, īpaši uzsverot mūsdienu
modernās hokeja tendences treLatvijas labākās burātājas – neŗu darbā.
Vita Matīse, Ilona Grīnberga
un Zane Atstāja pēc sacensībām
Ķīšezerā // FOTO: Sporto.lv

sniedza piektajā metienā – 81,46 censībās ASV pilsētā Jūdžinā.
metri. Tomēr par 47 centimetLatvijas rekordiste labākajā no
riem tālāk aizmeta un trešo vietu mēģinājumiem šķēpu raidīja
ieguva igaunis Magnuss Kirts.
62,14 m tālu, kas šobrīd ir 13.
labākais rezultāts pasaulē šajā sezonā. Par sacensību uzvarētāju
kļuva Tatjana Haladoviča no
Baltkrievijas ‒ 66,30 m.

Latvijas labākā sportiste septiņcīņā Laura Ikauniece–Admidiņa
Hypo-Meeting sacensībās Austrijā, Gecisā, laboja valsts rekordu
un izcīnīja bronzas medaļu. Pēc
pirmās dienas sacensībām Laura
bija ceturtajā pozicijā. Turpinājumā tāllēkšanā viņa sasniedza
6,64 m atzīmi, kas ir viņas personiskais rekords, taču šis izcilais
sniegums viņu vēl joprojām atstāja ceturtajā pozīcijā.

48 kungu konkurencē Juris
Rožkalns ieņēma 25. vietu, Aldis
Šuriņš bija poziciju zemāk, bet
Rets Skrickis bija 33.vietā. Ervīns
Priede ierindojās 40. pozicijā,
Aldis Zēmanis sacensības beidza
45. vietā, bet Juris Dreimanis bija
poziciju zemāk.

Pirmais latvietis
apskrien Balatonu

Savukārt šķēpmešanā Ikaunieces–Admidiņas labākais mēģinājums bija 56,17 metri, kas deva
latviešu sportistei kopvērtējumā
jau trešo vietu. Savukārt 800
metru skrējienā viņa uzrādīja
ceturto labāko rezultātu, finišējot
divās minūtēs un 11,76 sekundēs,
kas ļāva noturēties trešajā pozicijā un izcīnīt bronzas medaļu.
Kopvērtējumā viņa sakrāja 6815
punktus, kas ir labots Latvijas
rekords. Pirmajā vietā ierindojās
beļģiete Nafisatū Tiamma ar
7013 punktiem, bet sudrabu izcīnīja vāciete Karolina Šēfere ar
6836 punktiem.
***
Latvijas vieglatlēte Madara Palameika, kuŗa pērn izcīnīja uzvaru Dimanta līgas kopvērtējumā
šķēpmešanā dāmām, titula aizstāvēšanu sāka ar izcīnītu sesto
vietu Dimanta līgas posma sa-

Valcēnietis Pēteris Cābulis
kļuvi par pirmo Latvijas skrējēju,
kuŗš pieveicis 218,2 km gaŗo
Ultrabalaton XI Ungārijā. Sacensību distancē apkārt Balatona ezeram Cābulis pavadīja 29 stundas
40 minūtes un 52 sekundes. Vēl viens
Latvijas skrējējs Didzis Brauns
sasniedza 148 kilometru atzīmi.

Praktiskās nodarbības tika vadītas Mārupes ledus hallē, kur
Hārtlijs vērsa treneŗu uzmanību
uz vairākām svarīgām niansēm –
nūjas izmantošanas nozīmība aizsardzībā, spēle vārtu priekšā un
spēlētāju pozicija laukumā. Darbā
uz ledus Hārtlijam palīdzēja hokejisti Uvis Jānis Balinskis, kuŗš
veiksmīgi spēlēja nesenajās pasaules meistarsacīkstēs, Jānis Jaks,
Filips Buncis un Toms Andersons.
***
Par Rīgas Dinamo galveno treneri kluba padomes sēdē 29. maijā
apstiprināts bijušais komandas
kapteinis Sandis Ozoliņš.

Riteņbraukšana
Pēteris Cābulis distancē

Balatona ezers ir lielākais ezers
ne tikai Ungārijā, bet arī Centrāleiropā, un ūdens virsmas platība
ir 594 kvadrātkilometri. Milzīgo
ezeru, kuŗa lielākais platums ir
79 kilometri, iecienījuši ne tikai
tūristi, bet arī ultramaratonisti,
kuŗi 2007. gadā aizsāka tradiciju
– apskriet ezeram, veicot ap 220
km gaŗu maršrutu. Trešajā skrējienā Balatonam apskrēja pirmie
baltieši – Igaunijas ultramaratonu sacensību rīkotāja Helēna un
Pille Vennikas. 2013.gadā distanci pieveica vēl viens igaunis Veiko
Ardels.

Trijās olimpiskajās spēlēs startējušais treka riteņbraucējs Ainārs Ķiksis Maskava labojis pasaules rekordu 200 m gaitā vecuma grupā no 45 līdz 50 gadiem,
vēstī Latvijas Riteņbraukšanas
federācija (LRF).
Maskavas kausa izcīņas sacensībās Ķiksis 200 metros gaitā
elites grupā sasniedza 14. labāko
rezultātu 23 sportistu vidū. Latvijas sportists finišēja pēc 10,188
sekundēm, kas ir arī jauns pasaules rekords vecuma grupā no
45 līdz 50 gadiem.
Sporta ziņas sakopojis

P. KARLSONS

