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Valsts prezidents Raimonds Vējonis sarunājas ar pāvestu 
Francisku

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Valsts prezidents tiekas ar pāvestu Francisku 

"Laiks"
esam mēs paši!

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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______________________________

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis vizītes laikā Vatikānā 
tikās ar Viņa Svētību pāvestu 
Francisku un Viņa Eminenci 
Svētā Krēsla Valsts sekretāru 
kardinālu Pjetro Parolinu. Tik-
šanās laikā tika pārrunāta vēr-
tību nozīme mūsdienu sabied-
rībā, kas sastopas ar dažādiem 
izaicinājumiem.

Valsts prezidents uzaicināja 
Viņa Svētību apmeklēt Latviju, 
kad tiks svinēta mūsu valsts 
simtgade. Pāvesta vizītei būtu 
liela nozīme eukumēniskās sa -
darbības kontekstā. “Latvijā kā 
multikulturālā valstī ir pārstā-

vētas dažādas reliģijas, un norit 
veiksmīga sadarbība starp kris-
tīgajām konfesijām. Aktuālā  -
kais piemērs ir Tezē tikšanās 
Rīgā 2016. gada nogalē. Tādējādi 
eukumēnisms ir labs pamats 
sabiedrības integrācijai,” teica 
Raimonds Vējonis. Valsts pre -
zidents norādīja, ka Latvijā jo -
projām labi atceras svētā Jāņa 
Pāvila II vizīti Baltijas valstīs 
1993. gadā, kas bija neaiz mir-
stams notikums ne tikai katoļ-
ticīgajiem, bet visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Tikšanās laikā 
tika apspriestas arī starptautis-
kās aktuālitātes. Valsts prezi-

dents un pāvests Francisks bija 
vienisprātis par nepieciešamību 
aktīvai rīcībai vides aizsardzības 
jomā un klimata izmaiņu no -
vēršanā. Tāpat  Raimonds Vējo-
nis pauda gandarījumu par 
pāvesta Franciska atbalstu vie-
notas Eiropas idejai, jo arī Lat-
vijas interesēs ir darboties spē-
jīga ES, kas dod pievienoto vēr-
tību ikvienam iedzīvotājam un 
dalībvalstij. Valsts prezidents 
arī izteica pateicību par to, ka 
Svētais Krēsls vienmēr ir at  bal-
stījis Latvijas neatkarības cen-
tienus un nekad neatzina Lat-
vijas inkorporāciju PSRS sastāvā.

PROGRAMMĀ

CETURTDIENA (15.6.) 
18.00 – 22.00 Mēģinājumi koŗiem un deju kopām
  

PIEKTDIENA (16.6.)    
10.00 Atklāšanas dievkalpojums

 Dienvidu baznīcā

11.15 Svētku gājiens 

12.00 - 13.00 Svinīgā atklāšana Eslingenas centrā  

14.00 Uzvedums “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”

15.00 – 18.00 Koŗu mēģinājums

15.00 – 18.00 Deju kopu priekšnesumi pilsētā 

19.00 Dziesmuspēle “ESLINGENA”
  

SESTDIENA (17.6.)      
9.00 Mēģinājumi koŗiem,

 deju, folkloras kopām

12.00 Koŗu koncerts

15.00 Deju koncerts

19.00 Sarunu pēcpusdiena un grāmatas

 “Atmiņas par Eslingenu”

 (serijā Laika grāmata) atvēršana

21.30 Svētku balle
  

SVĒTDIEN (18.6.)      
12.00 Folkloras kopu koncerts

14.00 LU vīru koris DZIEDONIS,

 M.Brauna mesa “Daugava” un

 RTU vīru koris GAUDEAMUS
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Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

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

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

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

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

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

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

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

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

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

"Novēlu ceļojumiem bagātu vasaru!"

Simtgades karogs Straumēnos 

Lasītāja vēstule

Šī gada 27. maija numurā 
raksts par valodas jautājumiem 
iedvesmoja mani nopietnāk pa -
domāt par mūsu valodu. Spe ci-
fiski par fanu un karsējmeiteņu 
jautājumiem. Rakstīju “speci-
fiski”, ne “tieši”, lai atgādinātu, 
ka pirms mēs pārņemam zi -
nāmu vārdu no svešvalodas, 
mums pieder censties atrast 
piemērotu vārdu pašu valodā. 
Liekas, ka vārds “fani” varbūt ir 
ņemts no angļu valodas kur tas 
ir “fanatic” saīsinājums. Ieska-
tījos vārdnīcā. Angļu “fanatical” 
parādās tulkots par “fanatisks”; 
tas taču ir svešvārds. Latviskāk 
būtu “neprātnība”. Nu tad “Lat-
viešu hokeja neprātnieki ir 
labākie neprātnieki pasaulē!” 
Faktiski tā jau arī ir.

Pret apzīmējumu “karsējmei-
tenes” jāiebilst no tā saucamā 
feministu skatpunkta. Vārds “mei-
    tenes” liekas nevietā. Ne  pre to-
tos, ja kāds atgādinātu, ka mei -
tene kā tāda ir brīnišķīga da -
biska parādība. Pārejoša, sapro-
tams. Izaug par sievieti, sievu. 
Ar laiku precīzāku apzīmējumu 
saņem no nodarbošanās, izglī-
tības, aroda – tiek sauktas par 
advokātēm, profesorēm, prezi-
dentēm; arī par iedvesmotājām, 
mudinātājām vai pat karsētā-
jām. Ģimenē baudot sporta sa -
censības, mēs mēdzam dēvēt 
viņas par “gaviļu vadītājām”, kas 
ir tiešs tulkojums no mums labi 
pazīstamās angļu valodas.

DAUMANTS ŠNORE

Spilgti saulainā maija sestdie-
nas rītā Straumēnos jau agri no 
rīta varēja manīt lielu rosību. 
Visapkārt skraidelēja priecīgi 
satraukti bērni, sasukāti un sa -
posti lieliem svētkiem, kas šo -
reiz bija divkārši. Šai rītā ne 
tikai beidzās Straumēnu sest-
dienas skoliņas pirmais mācību 
gads, bet tika arī gaidīta Latvijas 
simtgades Lielā karoga ierašanās 
muižā. Skolotāji un vecāki bija 
čakli strādājuši Zviedru zāles 
svinīgā sakārtošanā šim notiku-
mam.

bens ar vīru Lesliju Īstu (Lesley 
East). Mēs visi zinām par sa -
tiksmes sastrēgumiem uz An -
glijas dižceļiem. Tikmēr bērni 
nepacietīgi skraidelēja pa pa -
galmu un zāli, apbrīnodami 
milzīgo, īsteni latvisko torti. 

Skoliņas atbalstītāju orga ni-
zācijas – Latviešu nacionālo pa -
domi Lielbritanijā un Daugavas 
Vanagu fondu pārstāvēja Lilija 
Zobens un Pēteris Pētersons. 
Kad smagā koka lāde ar karogu 
ieradās, mēs visi varējām ap -
brīnot karoga izsaiņošanu un 

dāsno atbalstu. Lilija, saposu-
sies tautastērpā, sveicināja visus, 
īpaši uzrunājot un iztaujājot bēr -
nus un pastāstīja mūsu karoga 
izcelšanās vēsturi 13.gs., kā arī 
nolasīja rindas no Indriķa Chro-
nikas. Un tad visi kopā no  dzie-
dājām mūsu Tautas lūgšanu. 
Cik sirsnīgi tā skanēja, un bērni, 
lai gan vairums pavisam mazi, 
dziedāja visas sirds.

Uzstājās bērni, tad Birming-
hamas jaunā deju kopa Sakta. 
Meitenēm šoreiz ģērbs bija vien-
kāršs, gaumīgs, vienas šuvējas 
gatavots mūsu karoga krāsās, 
kas īpaši izcēla viņu slaidos, 
vijīgos augumus. Lai Saktai arī 
turpmāk veicas!

Skolas priekšnieks Miks Viz-
bulis izdalīja pirmā gada beig-
šanas apliecības. Skoliņā uz šo 
brīdi ir 18 skolēni un septiņu 
skolotāji, apliecības saņēma gan 
bērni, gan skolotāji. Un patei-
cībām – ziedi, ziedi. Tad katrs, 
kas vēlējās, varēja fotografēties 
pie Lielā karoga un parakstīties 
biezā, senlaicīgai Bībelei līdzīgā 
grāmatā, kas ceļo karogam līdzi. 
Tikmēr citi mielojās ar torti, un 
tās visiem bija gana. Tik sirsnīgs 
un ar mīlestību sagatavots sa -
rīkojums ilgi nebija baudīts – 
žēl tikai, ka par to netika savlai-
kus izziņots muižas iemīt nie-
kiem. Vēlam veiksmīgu nākamo 
gadu Straumēnu sestdienas sko-
liņai un labu ceļa vēju Lielajam 
simtgades karogam, pasauli ap -
lidojot!

S. J.-Ē.

Tomēr nekas nevarēja sākties 
bez visusvarīgākā „viesa” iera ša-
nās – Lielā karoga, šoreiz no 
Londonas. Tā pārvešanu no 
Īrijas Kultūras dienām un iz  va-
dāšanu pa latviešu biedrībām 
Anglijā uzņēmušies Lilija Zo -

uzstādīšanu, ko veica Leslijs ar 
Pēteri. Iestājās klusums, un 
bērni tautasdeju kopas meiteņu 
pavadībā tika ievesti un sastā-
dīti puslokā. Skolas priekšnieks 
Miks Vizbulis sveica viesus un 
pateicās par LNPL un DVF 
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Vai ir par vēlu piedalīties Baltimoras svētkos? Nē, brauciet droši!

ELGA OZOLA,
sekretāre un mājaslapas pārzine

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. 

VAI VĒLATIES SLUDINĀJUMU  KRĀSĀS?

Baltimoras dziesmu svēki ir 
jau gandrīz klāt! Daži jau sen ir 
sākuši plānot savu gaŗo nogali 
“Charm City”. Daudzi jau pirms 
gada rezervēja savas viesnīcu 
istabas – pirmais bloks veikli 
tika izpārdots divās nedēļās! 
Koŗi saņēma savus repertuārus 
rudenī un kārtīgi jau kopš tā 
laika mācās, tāpat tautasdeju 
grupas izvēlējās savas dejas un 
visu laiku trennējās. Jaundejas 
tika iesniegtas janvārī un pa  va-
sarī arī tika novērtētas. Māk sli-
nieki pavasarī pieteica savus 
darbus mākslas izstādei un ta -
gad plāno, kā tās vislabāk no -
gādāt uz Baltimoru. Dejotāji, 
dziedātāji un skatītāji sagaidāmi 
lielā pulkā. Viss rit uz priekšu 
pilnā sparā – esam gatavi!

Bet ja esat starp tiem, kas bija 
atlikuši izplānot piedalīšanos nā -
kamajos lielajos svētkos ASV 
līdz šim brīdim, pasteidzieties! 
Svarīgākā lieta, ko var tagad 

darīt, ir domāt par biļetēm. Līdz 
15. jūnijam tās var pasūtināt 
elektroniskā biļešu kasē svētku 
mājaslapā (adrese www.latvian-
songfest2017.com/biletes) un 
tad saņemt svētku laikā biļešu 
galdā, kas atradīsies svētku gal-
venajā viesnīcā Renaissance 
Harborplace Hotel.

Bet kā ar piedalīšanos un uz -
stāšanos? Varētu domāt, ka šāda 
iespēja ir sen jau pagājusi. Bet 
nē, tā nav! Lai gan ir jau nokavēta 
iespēja pieteikties uz tautasdeju 
lieluzvedumu, kopkorim, jaun-
deju skati vai mākslas izstādēm. 
Taču mēs nesen atvērām pie -
teikšanos uz unikālu iespēju 
ik  katram svētku apmeklētājam 
parādīt savu talantu pārējai 
svētku publikai! Pateicoties 
svētku sponsoram Printful, Inc., 
būs open-mic jeb brīvā skatuve, 
kas atradīsies svētku galvenās 
viesnīcas piektajā stāvā, tieši 
svētku centrā! Tuvumā arī būs 

tirdziņš, izstādes, koŗa mēģi nā-
jumi, biļešu kase, informācijas 
galds un citi labumi. Tātad ne -
varētu būt ideālāks novieto jums 
Printful skatuvei, lai garantētu 
kuplu skatītāju pulku. Uzstā ša-
nās notiks katru dienu tajos lai-
kos, kad nenotiek neviens lie  lais 
koncerts.

Svētku rīcības komiteja aicina 
pieteikt gan solo uzvedumus, 
gan grupas, kuŗas uzstājas kopā 
jau daudzus gadus, gan arī tās 
grupas, kuŗu dalībnieki ir atra-
duši viens otru pa ceļam uz 
Dziesmu svētkiem. Katram 
priekš ne su mam ir atvēlētas 
20-25 minūtes un divi 10 mi -
nūšu bloki, lai sagatavotu un 
novāktu skatuvi (kopsummā 45 
minūšu bloks). Būs pieejami 
mikrofoni un skaņu pastip ri-
nātāji, bet, ja vajadzīga papildu 
aparatūra vai instrumenti, tie 
jāsagādā jums pašiem. Skatuve 
(paaugstinājums) būs apmēram 

12 x 24 pēdas liela. Tautasdeju 
grupām dejošana būs uz grīdas. 
Pieteikšanās negarantē precīzi 
pieprasīto laiku; svētku orga ni-
zētāji sazināsies ar jums indi-
viduāli, lai precīzētu priekš ne-
suma detaļas. Ir iespējams arī 
pieteikt 10 minūšu uzstāšanās 
blokus, kas tiks ievietoti starp 
gaŗākiem priekšnesumiem. Lai 
pieteiktos uz 10 minūšu bloku 
vai ja jums ir jautājumi, lūdzu, 
rakstiet uzinfo@latviansongfest-
2017.com. Bet lai pieteiktos uz 
gaŗākiem uzstāšanās blokiem, 
apciemojiet pieteikšanās lapu 
svētku mājaslapā šeit: http://
www.latviansongfest2017.com/
printful-skatuve.

Vai var arī piedalīties citos 
veidos? Droši! Esam priecīgi, ka 
visi mīl Dziesmu svētkus un 
dziesmu svētku tradiciju šeit, 
Amerikā, bet, protams, nav tā, 
ka svētki vienkārši notiek paši 
par sevi. Tur ir vajadzīgs kārtīgs 

darbaspēks un lai katrs cilvēks 
kaut kādā veidā pieliek roku, lai 
tā lieta var iet uz priekšu. Svētku 
rīcības komiteja meklē brīvprā-
tīgos palīgus, kuŗi svētku laikā 
varētu nākt palīgā ar maziem 
darbiņiem. Lietojot SignUp Ge -
nius sistēmu, svētku apmek lētāji 
var paši pameklēt sarakstā, ci -
kos un kur vēlas palīdzēt un ar 
kādiem darbiņiem. Ir vajadzīgi 
biļešu kontrolieŗi, autobusa 
kon trolieŗi, izstāžu talcinieki, 
biļešu kases darbinieki, karoga 
nesēji un vēl citi! Katrs cilvēks 
var tik plašā sarakstā viegli at -
rast vismaz vienu lietu, kas vi -
ņiem noteikti interesē un der 
kādā izdevīgā brīdī. Lai pieteik-
tos par svētku varoni vai uz  zi-
nātu plašāku informāciju, pie -
stājiet svētku mājaslapas Nākt 
Palīgā lapā šeit: www.latvian-
songfest2017.com/nakt-paliga.

Uz redzēšanos Baltimorā!

Kādi dokumenti jāiesniedz?
Lai pieteiktos pases apmaiņai, 

izmantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš, līdz 2017. gada 
26. jūnijam uz Latvijas vēst-
niecību ASV jāatsūta šādu do -
kumentu kopijas:

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

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

3. Aizpildīts IESNIEGUMS.
Ja pasi pieprasa bērnam, tad 

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

Iepriekšminētie dokumenti jā   -
sūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta 
no mēstuļu robotiem. Pārlūk-
programmai ir jābūt ieslēgtam 
JavaScript atbalstam, lai varētu 
to apskatīt. vai pa faksu (202) 
328-2860, obligāti norādot savu 
kontaktinformāciju (telefonu, 
e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodo-
ties mobilajā pasu darbstacijā. 
Papildus jāsamaksā valsts un 
konsulārā nodeva (samaksa vei-

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Baltimorā 
2017. gada 30. jūnijā, 1.–2. jūlijā

cama ar bankā vai pastā iz -
sniegtu Money order, kas ad  re-
sēts Embassy of Latvia).

Vienlaicīgi ar pasi iespējams 
pieprasīt arī personas apliecību. 

Cenrādis:
Pase – 150 USD• 
Pase un Personas apliecība • 
(ID karte) – 160 USD
Pase personām, kuŗas nav • 
sasniegušas 20 gadu vecumu 
vai ir pensijas vecumā (no 62 
gadiem) – 120 USD
Pase un Personas apliecība • 
(ID karte) personām, kuŗas 
nav sasniegušas 20 gadu vecu-
mu vai ir pensijas vecumā (no 
62 gadiem) – 130 USD
Summas maksājamas TIKAI 

ar bankā izsniegtu money order.
Minētās summas ietveŗ arī 

pases nosūtīšanu ar Federal Ex -
press kurjerpastu uz personas 
norādīto dzīvesvietu. 

Katram interesentam tiks no -
zīmēts konkrēts pieņemšanas 
laiks – 20 minūtes, par to ie -
priekš vienojoties. Pieņemšana 
notiks Dziesmusvētku norises 
territorijā: Renaissance St.Geor-
ge Room, Rennaisance Harbor 
Place Hotel, 550 Light Street, 
Baltimore, MD 21202.

* * * * *
Svarīgi
Kādi dokumenti ir jāiesniedz, 

ja pase un/vai personas kods ir 
pazaudēts?

1. Jāiesniedz visi iepriekš mi-
nētie dokumenti, tikai nozau-
dētās pases vietā jāiesniedz pa -
ziņojums par pases zudumu, 

kuŗā detālizēti jāapraksta pases 
nozaudēšanas laiks, vieta un 
ap stākļi. Ja pase nozagta vai 
nolaupīta, tad jāiesniedz polici-
jas izziņa.

2. Jāsazinās ar vēstniecību, 
kuŗa atradīs Iedzīvotāju reģistrā 
Jūsu personas kodu, pēc citiem 
Jūsu datiem (vārda, uzvārda, 
dzimšanas datuma, vietas).

Vai ir iespējams pieteikties 
pases saņemšanai, ja ir mai nī-
jies uzvārds noslēdzot/šķirot 
laulību? Kādi dokumenti ir 
jāiesniedz, lai mainītu uzvārdu 
Latvijas pasē?

Vispirms ir jāveic izmaiņas 
Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad 
var pieteikties pases saņemša-
nai. Lai veiktu izmaiņas Iedzī-
votāju reģistrā, jāiesniedz no -
teiktas formas iesniegums, lau-
lības apliecības oriģināls (ap -
liecināts ar Apostille) vai arī tie-
sas spriedums par laulības šķir-
šanu (ar Apostille), kā arī abu 
laulāto pasu kopijas. Šo doku-
mentu kopijas tiek nosūtītas uz 
Latviju, kur tiek veiktas izmai-
ņas Iedzīvotāju reģistrā un tikai 
pēc tam ir iespējams pieteikties 
pases saņemšanai.

Cik ilgs laiks nepieciešams 
biometrijas datu nodošanai, 
piesakoties pasei?

Aptuveni 15 – 20 minūtes.
Cik ilgs laiks nepieciešams 

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

Jaunā pase tiks izgatavota un 
nodota pases pieprasītājam vi -
dēji 6-8 nedēļu laikā. Fiziski 
pases un personas apliecības 

tiek izgatavotas Rīgā un vēst-
niecība tās saņem ar diplo mā-
tisko pastu.

Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar vēstniecības Kon-
sulāro nodaļu pa tālruni (202) 
328-2882, (202) 328 2883 vai 
(202) 328-2881 vai izmantojot 
e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.
lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta 

no mēstuļu robotiem. Pārlūk-
programmai ir jābūt ieslēgtam 
JavaScript atbalstam, lai varētu 
to apskatīt. 

Svarīgi zināt: Latvijas vēst nie-
cība Vašingtonā patur tiesības 
atcelt vai pārcelt pasu izbrauku-
mus technisku iemeslu dēļ vai 
gadījumos, kad netiek saņemts 
atbilstošs pieteikumu skaits.
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Brāļi Pēteris un Ivars Galiņi 1933. gadā Rīgā un 
pie Sietlas zvejnieku ostas 2017. gada maijā

Sietla mūsdienās

IZPLATĪJUMA ADATAS ADĪTĀ PILSĒTA
Tikšanās ar brāli un Sietlas pilsētu pēc 67 gadiem

Tieši pagājušā gadsimta vidū 
transporta kuģi, nosaukti Ame -
rikas ģenerāļu vārdos, piestāja 
Ziemeļamerikas ostās. No turie-
nes latviešu trimdinieki devās uz 
vietām, kas kļuva par viņu pir-
majām mājām jaunajā pasaulē. 
Lai kur un kādas un lai cik ilgi 
tās bija, šīs mājas vienmēr paliks 
pirmās. Mūsu ģimenei tādas bija 
Sietlā. Pēc trīs nodzīvotiem ga -
diem pilsētā nebija daudz vietu, 
kur varētu apmaldīties. Tagad, 
atgriežoties pēc 67 gadiem, jā -
saka pretējais, nav daudz vietu, 
kur es nevarētu apmaldīties. Ne -
kas vairs nav kā bijis. Tēlaini 
izsakoties, „Space Needle” ir uz -
adījusi jaunu pilsētu. Toreiz stal-
tākā celtne Smith Tower tagad 
pilsētas panorāmā izskatās kā 
Sprīdītis augstceltņu vidū. Pil sē-
tas izaugsmē un labklājībā liela 
loma bijusi pētniecībai, techno-
loģijai, arī izplatījumam. Kas 
daudzajos gados nav mainījies, 
tā ir vēlēšanās un prieks būt 
latviešu vidū. Tā sagadījies, ka 
tieši no lidlauka ar brāli Pēteri 
pie stūres dodamies uz Sietlas 
latviešu centru piedalīties Pen-
sionāru biedrības sanāksmē. Ar 
mani iepazīstina priekšniece 
Inta Wiest Morusa. Viņa ziņo, ka 
mantu tirdziņa ienākumi pār -
sniedz 20 000, lai gan pircēju 
bijis mazāk ne kā iepriekšējos 
gados. Tirdziņš ir Sietlas latviešu 
tradicionāls pasākums. Tā ienā-
kumi palīdzējuši uzturēt sabied-
risko centru un veicināt garīgās 
rosmes. Tirdziņa rīkošanā pie-
dalās vairāk nekā piecdesmit 
sietliešu. Tā sarūpēšana rit tur-
pat visu gadu. Nauda ienāk no 
cilvēkiem ārpus latviešu sabied-
rības. Tas ir liels atvieglinājums 
latviešu kopienai. Arī ganda rī-
jums kopējā darba veicējiem. 
Sietlas centra pastāvēšanā  īpaša 
loma Sietlas vakarētājām, viņu 
nesavtīgajam darbam. Par to vai-
 rāk varētu pastāstīt brāļasieva 
Laila, ja vēl būtu mūsu vidū. 
Mani īpaši fascinē stāsts par 
Sietlas grāmatu lasītājām. Dāmas 
tur ne tikai iztirzā grāmatu, bet 
iebauda maltīti, kas atbilstoša 
grāmatas saturam. Dažreiz pat 
ietērpušās grāmatā aprakstītajos 
varoņu tērpos. Grāmatu kluba 
sirds un dvēsele ir Dr. Vaira 
Christopher Pelēķis. Vairums sa -
nāksmju notiek viņas mājās. 
Izšķirošs moments Sietlas lat-
viešu kopienai bijis sabiedriskā 
centra būve. Celtne, ko projektējis 
inženieris Edvīns Circenis, ap -
vieno baznīcu ar sabiedrisko 
centru. Sākot ar racējiem, vai -
rums būvdarbu veikts ar pašu 
speciālistu spēkiem, kā, piemē-
ram, būvmeistariem Kārli Rī -
dzenieku un Imantu Staparu. 
Vietā būtu pieminēt viņu dzī -
vesbiedres Līviju, Edīti un Irēnu, 
kuŗu devums nav mazāk vērtē-
jams. Latviešu centru gribētos 
dēvēt par tādu lielu latvisku stro-
pu. Tur ne tikvien pulcējas visi, 
bet par to kopīgi gādā un rūpējas 
visi nu jau vairāku paaudžu 
gaŗumā. Ģimenes dienas diev-
kalpojumā jaušu, ka prāveste 
Daira Cilne mīl savu garīgo 
ģimeni. Pēc dievkalpojuma ap -
skauj katru baznīcēnu. Arī man 
ir sajūta, ka neesmu svešinieks. 

IVARS
GALIŅŠ

Ar brāli piestājam pie mūsu 
pirmajām mājām Amerikā. Tās, 
pārceļoties uz Bostonu, dabūjām 
par lētu naudu pārdot, neapzi-
noties īpašuma vērtību. Tur uz -
celta vēl viena māja. Uz aizpirktā 
zemes gabala, kur toreiz nedeva 
būvatļauju, stāv diža celtne ar 
skatu uz līci un Olimpijas kalnu 
grēdām. Daudzas ražotnes, kur 
toreiz latvieši apkalpoja slīdošās 
lentes, cilājot miltu, cementa, 
mākslīgo mēslu maisus, kraujot 
koka un citus būvmateriālus, 
vairs nepastāv. Darbu apjoms, 
kuŗos bijuši nodarbināti latvieši,  
ārkārtīgi plašs. Varētu teikt no 
cietumsarga līdz universitātes 
profesoram. Amerikas sākuma 
gados mamma bija jāved uz 
Sietlas tirgu, lai lētāk iepirktu 
ģimenei produktus. Tagad tirgus 
kļuvis par tūristu citadeli. Īpaša 
atrakcija ir zivju mešana. Pircējs 
izmeklē zivi. Pārdevējs to met aiz 
letes stāvošam kollēģim ar sau -
cienu: „Zivs nāk!” Saucienu at -
balso pūlis pie stenda. Tad zivi 
nosveŗ un iekasē naudu. Ķeršana 
prasa zināmu akrobātiku. Pūlis 
gaida to brīdi, kad kādu zivi 
neizdosies noķert. Netālu no tir-
gus ir Sietlas osta, kur samērā 
rēgulāri pietauvojas daudz  stā-
vīgie tūristu kuģi. Stāsta, ka tū -
risti, īpaši no Japānas, ir tirgus 

pa Freemont ielu. Te Māris sa -
mazina gaitu un gandrīz apstājas. 
Pa atvērto logu redzu milzīgu 
statuju. Tur izslējies stāv Ļeņins. 
Ļeņins Sietlā – nu tas ir par 
daudz!!! Pēc brīža braucam tā -
lāk, bet līdzi brauc uzmācīgi jau-
 tājumi – Kam tādu pieminekli 
vajadzēja? Kas par to maksāja? 

dzes mācītājam prāvestam Ro -
bertam Āboliņam. Pārējiem ir 
piemiņas plāksnes zālājā. Līņā 
un tikko ir nopļauta zāle. Ak 
šausmas! Plāksnes rindu rin-
dām. Vietumis ar spieķi jāpa-
stumj zāles stiebri, lai varētu 
salasīt vārdus. Visi tik pazīstami 
vārdi. Cilvēki, kas reiz redzēti, 

tasdeju dejotāji. Aprimuši, bet 
viņu darbi dzīvi un dzīvos, 
kamēr Sietlā būs latvieši. Grūti 
no šīs vietas šķirties. Lietus ir 
pieņēmies, un samirkušas nav 
tikai kurpes. Valgums iezadzies 
arī acīs... 

Uz Sietlu esmu braucis apcie-
mot un būt kopā ar brāli. Viss 
pārējais ir tikai skaista piedeva. 
Pēteris pēc Bostonas univer si-
tātes beigšanas un kaŗadienesta 
ar ģimeni atkal atgriezās Sietlā. 
Bija profesionāls Boeing inže-
nieris, paralēli – Sietlas koŗa 
diriģents un daudzu Rietum-
krasta Dziesmu svētku virsdi ri-
ģents. Lielāko mūža daļu esam 
dzīvojuši Amerikā, viņš – pie 
Klusā, es – pie Atlantijas okeana. 
Tālu, bet ne šķirti. Bērnībā un 
jaunībā kopā pavadītie laiki kal-
dinājuši tādu attiecību mono-
lītu, kas vēlāk dzīvē nav bijis 
salaužams. Gadu starpība, kaŗa 
un bēgļu laikmets to noskauda 
mūsu jaunākajiem brāļiem Val-
dim un Reinim. Mums ar Pēteri 
sports bijis daļa no dzīves. Kopā 
esam spēlējuši futbolu, basket-
bolu, volejbolu, golfu, novusu, 
gan Latvijā, Vācijā, Amerikā. 
Brālis bija izcils galda tenisa 
spēlētājs. Man varēja dot priek-
šā 18 punktus un tāpat uzvarēt. 
Bijām lepni par savu volejbola 
komandu, kas reprezentēja 
West-Seattle YMCA, to trenēja 
Latvijas valsts vienības spēlētājs 
Kārlis Šleicers. Komandā visi 
bijām latvieši. Tā toreiz bija 
viena no spēcīgākajām volej-
bola komandām Amerikas Rie -
tumpiekrastē. Spēli demon strēja 
arī televīzijā... Braucot pa Va -
šingtonas universitātes līkloču 
ceļiem, tikai pa retam redzu 
kādu pazīstamu vietu. Atceros, 
uz pirmo lekciju biju paņēmis 
līdzi Vācijā par dārgu naudu 
pirktu portfeli. Tā bija pirmā un 
pēdējā reize, jo tāda nebija pat 
profesoriem. Grāmatas toreiz 
zēni nesa padusē, meitenes – 
klēpī. Tagad studenti redzami 
ar dažnedažāda veida un pa -
skata mugursomām. Arī apģērbs 
mainījies. Cik stilīgi bija ģēr bu-
šās studentes! Īpaši japānietes, 
kas gaŗāmejot nekad neskatījās 
acīs. Puiši tagad izskatās kā 
tikko iznākuši no lietotu ap -
ģērbu veikala. Droši vien jūtas 
cool. Mūsu stundentu pulciņš 
nebija skaitliski liels, bet mēģi-
nājām, cik vien iespējams, bieži 
satikties. Tas pašreiz varbūt iz -
klausās patētiski, bet latvietis 
toreiz meklēja latvieti. Staigā-
šanai pa atmiņu lielceļiem un 
celiņiem ir liela priekšrocība – 
var iztikt bez spieķa. Bērnībā, 
kad ar brāli iznāca ķīviņi un 
nesaskaņas (tas nebija nemaz 
tik reti), vecaistēvs allaž skaitīja 
pantiņu no Dziesmu grāmatas: 
„Cik mīļa, jauka lieta, kad 
brāļiem viena sirds...” Tas toreiz 
galīgi negāja pie sirds. Vectēvu 
cienījām, bet to klausīties gan 
negribējām. Bez tādas pamā-
cības varējām iztikt. Tas izraisīja 
tikai dusmas. Bet vectēvam bija 
taisnība.

Ciemošanās laika ir bijis par 
maz, stāstāmā par daudz. Būs 
jābrauc atkal.

Kas deva zemi un atļauju? Kas to 
aprūpē? Derdzīgi jautājumi. At -
bildes nemaz negribu zināt. 
Tomēr tiek uzjundīts niknums 
par Sabiedroto īsredzīgo, varbūt 
pat noziedzīgo mierlīgumu, kas 
Austrumeiropas valstis iegrūda 
Padomju peklē. Tā rezultātā 

satikti, ar kuŗiem būts kopā. Tur 
mana labākā drauga Juŗa Sek-
stes vārds, ar Juri kopā Vācijā 
beidzām ģimnaziju. Viņa talan-
tam pieder daudzi Boeing lid-
mašīnu iekštelpu plāni. Tur arī 
Sietlas baznīcas un namu cēlāji.
Tur teātŗa spēlētāji, koristi, tau-

ļaužu silti gaidīti, jo reizēm tie 
izpērkot dažus stendus „sausus”. 
Nelielu gabalu aiz tirgus ir pirmā 
Starbuck kafejnīca. Sietlas kom-
panija, kas līdzīgi Boeing, Micro-
soft un daudzām citām iekaŗojusi 
pasauli. Braucam tālāk uz zvej-
nieku ostu, lai nopirktu lasi. Lašu 
cenas Sietlā tikpat mainīgas kā 
tās laika apstākļi. Cena pašlaik 
28 dolari mārciņā. Saprātīgs siet-
lietis tādu cenu nemaksā, arī 
mēs ne. Mūsu gīds ir brāļa dēls 
Māris. Dzimis, skolas un studi-
jas beidzis Sietlā. Vada savu fi -
nanču uzņēmumu. Paredzējis 
man pārsteigumu. Braucam labu 
gabalu. Sēžot pasažieŗa sēdeklī, 
man jāatzīst, ka „savā vecajā 
dzimtenē”, atkal esmu apmal dī-
jies. Man atgādina, ka braucam 

pirms 67 ga -
diem nokļuvu 
Sietlā un nevis 
savā dzimtajā 
pilsētā Rīgā. 

Pavisam ci -
tas emocijas 
pārņem, kad 
iegriežamies 
Sietlas kapsētā. 
Tur ir trīs pie -
minekļi. Viens 
vēsta, ka tie ir 
latviešu kapi, 
otrs profeso-
ram un bi  ju-
šajam ar  chi-
bīs kapam Kār-
lim Kun dzi-
ņam, trešais 
Sietlas drau-
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Instalācija. Skats no ieejas

Detaļas tuvplānā

MĀRTIŅŠ ŠTAUVERS

Suminām kollēgu!
Laika Kanadas ziņu redaktoram 

Mārtiņam Štauveram – 90

Montrealas Latviešu Pensio-
nāru apvienības kārtējais saiets, 
kuŗam vajadzēja notikt 11. maijā, 
neparastu plūdu, lietus gāžu un 
vēja brāzmu dēļ bija jāpārceļ uz 
18. maiju. Patreizējā laikmeta si -
tuācijā bieži vien žēlojamies par 
dažādām laimēm un nelaimēm, 
kādas piemeklē mūsu sabiedrību. 
Sarīkojumu apmeklētāju skaits ne -
mitīgi sarūk, referātu vai piekš-
nesumu sniedzēju trūkst, paziņo-
jumi nesasniedz visu novadnieku 
saimi, pasaule atrodas dažādu 
bries  mu jomās un tā tālāk. 18. 
maija saiets bija sava veida brī -
nums. Tajā piedalījās 18 dalīb-
nie ku, trešā daļa no patreizējā 
skaita! Ievērojami! To atklāja ap -
vienības priekšnieks V. Paegle, aici-
nādams pie vārda Edvīnu Skap-
stu, leišmalieti. Viņa ģimene mita 
šajā apkaimē. Referents, bruņojies 
ar grāmatu kaudzi, tūdaļ ķērās 
pie darba. Tur bija arī Arnolda 

Varbūt vakara piepildījums
Ir vairāk nekā rīta solījums?
Vai vienīgi jaunībā dzīvi redz?
Aizvadītā mūža piedzīvojums
Dziļdziļas bagātības sedz.
/Aspazija/

Tie tautieši, kas atminas Maz-
putniņu, katrā ziņā atminēsies 
arī Mārtiņu, tā pamatlicēju. 
Rosīgs, brašs Vecpiebalgas zēns – 
tāds viņš bijis visu mūžu. Ģi  me-
niskums, kristīgās vērtības, mū -
zika, rakstniecība – tie Mārtiņa 
galvenie raksturotāji.

Mārtiņa ieguldījums tautas 
labā novērtēts gan ar LNAK, 
gan PBLA Atzinības rakstiem, 
bet 1995. gadā viņš saņēmis Lat-
vijas valsts augstāko apbalvoju-
mu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Lai turas veselība un dzīves-
spars, lai tieci mīlēts un godāts!

Tavi 
kollēgas Laikā

Brīnumains saiets 
Montrealā Latviešu 

centrā
Šiņķa 2 brošūriņas Kurzemes cie-
 toksnis I un II. Arī Arnolda Villis 
Panga A journay to freedom pie -
redzes stāsts. 20 minūtēs viņš veik-
smīgi pakavējas pie nozīmī gāka-
jiem vēsturiskajiem notikumiem, 
kas notika 1944. gadā vasarā līdz 
traģiskajai Kurzemes cietokšņa ka -
pitulācijas parakstīšanai 1945. 
gada 9. maija rīta stundās Ezerē, 
dzejnieka Imanta Ziedoņa grā -
ma tā Leišmalīte. Blakus nozīmī-
gājiem 1944./5. gada notikumiem 
viņš izjusti pastāstīja savas ģime-
nes pārdzīvojumus. Pa vidam vai -
rāki šī vakara dalībnieki veiksmīgi 
iestarpināja savas piezīmes. Vairā-
kiem A. V. Panga bija bijis līd gait-
nieks pirmajos Montrealā pavadī-
tajos gados. Tā radās ļoti traģiska 
teātrāla aina, kas atbalsojās katra 
sirdī un lika teikt sirsnīgu paldies 
drosmīgajam teātriniekam Edvī-
nam Skapstam par viņa paša 
izvēlēto devumu. Rezultātā visi 

novadnieki bija tuvinājušies krā -
sainā piedzīvojumā, kas katram 
bija savs. Jāvēlas, ka nākotnē atra-
dīsies citi drosminieki, kas spēs 
mūs rosināt domāt par cilvēcības 
un latvietības dzīves motīviem. 
Tie mūs vienmēr stiprinās, nevis 
žēlabas. Stiprināja arī V. Paegles 
mātei vēltīto dzejoļu lasījumi, ko -
pējo dziesmu vadīšana, lūg šana. 
Dzimšanas dienas atzīmēja četras 
sirmgalves Biruta Kalācis, Ausma 
Valters, Anta Paabo un Andra 
Lazdiņa. Saietā klāt bija tikai pē -
dējā. Ar viņu vīna glāzes sa  skan-
dināja visi brīnumaina turpmākā 
mūža vēlētāji un arī katrs savā 
starpā. Apvienības pastāvēšanas 
vēstures lappusēs gaiši ierakstījās 
brīnumains saiets Latviešu centrā, 
kuŗā visi jutās kā savieši savās 
mājās. Un šobrīd, šīs rindas rak-
stot, Montrealā atkal līst un pūš 
negants vējš. 

No 2. maija līdz 20. augustam 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
1. stāva zālē skatāma Ritas 
Gren dzes instalācija „simts rak-
sti tiem, kas meklē gaismu” 
(vēršu uzmanību, nosaukums 
sākas ar mazo burtu!). 

Tās tapšanu atbalstījis Ame-
rikas latviešu apvienības Kul tū-
ras fonds, Latviešu fonds, ASV 
vēstniecības Latvijā „Mazo gran -
tu programma”, Pasaules latvie -
šu mākslas centrs, kā arī „Hotel 
Bergs” un „Ramirent”. Rita Gren-
dze kļuva par pirmo rezidenti 
Pasaules latviešu mākslas centrā 
Cēsīs, kur arī tapis šis mākslas 
darbs.

Izstāde atrodas pie pašas ie -
ejas bibliotēkā, kur ēkai ir slīps 
stiklots jumts, kas dod telpai 
daudz gaismas dienas laikā un 
kas paveŗ skatu uz Rīgu. Šādai 
situācijai pielāgots instalācijas 
iekārtojums. Darbu veido salī-
mētas grāmatu lapas no metra 
līdz, pieņemu, trim metriem pla-
tumā, augstumā katra sleja ir 
līdz trim metriem. Tās iekārtas 
vairāk nekā septiņās kārtās, kat-
ru kārtu no nākamās atdala sa -
vus 40 centimetrus plata telpa. 
Un tā kā šīs slejas karājas slīpnē, 
rodas iespaids, ka skatītāju aici-
na ieiet bērzu birztalā vai sēru 
vītolu nokareno zaru pašā vi -
ducī. Tas ir pārsteigums, radot 
klusu sajūsmu par mākslinieces 
izdomu un viņas darba radīto 
iespaidu, vēl jo vairāk tādēļ, ka 
turpat līdzās ir iespaidīga zaļo 
puķu rinda. Gan instalācija, gan 
šie augi, kas atgādina oranžēriju, 
papildina viena otru. 

Par galveno materiālu, kā jau 
piezīmēts, Rita Grendze izvēlē-
jusies 100 latviešu grāmatas, kas 
simbolizē mūsu valsts simt ga -
dus, ko svinēsim nākamgad. 
Grāmatu lapas, kas salīmētas 
kopā, brīžiem iekrāsotas latvis-
kos rakstos te pelēcīgas, te brūn-

MĀRIS
BRANCIS

Dreļļu bērzu mežā
ganīgā tonī. Māksliniece šos rak-
stus ir arī izgriezusi, veidojot 
tādus kā logus, caur kuŗiem 
raudzīties pasaulē. Rodas aso-
ciā cijas ar dreļļu rakstiem, kas 
ieausti dvieļos un galdautos. 

galdauta svētkiem, kas latviešus 
simboliski apvieno kopējā svi-
nē šanā, vienotā valstī.

Ieguvusi Klīvlendas Mākslas 
institūtā (Cleveland Institute of 
Art, ASV) bakalaura gradu tek-

(Cranbrook Academy of Art, 
ASV), Rita Grendze 1994. gadā 
saņēma Fulbraita stipendiju lat-
visko ornamentu pētniecībai 
Lat vijā. Līdz ar to dreļļu raksts 
viņai krietni iepazīts:

viešiem,” skaidro māksliniece.
Vērīgāk papētot, kādas grā -

matas viņa izvēlējusies šīs in  sta-
 lācijas radīšanai, pamanāms, ka 
izmantoti brāļu Kaudzīšu „Mēr-
nieku laiki” ar Eduarda Brencēna 

slavenajiem zīmējumiem, lat vie-
šu pasaku grāmatas, Šarla de 
Kostēra „Leģendas par Pūces-
spieģeli” Jāņa Jaunsudrabiņa tul -
kojuma 1961. gada izdevums ar 
Oļģerta Ābelītes izcilajiem kok-
griezumiem. Te parādās kādi zi -
nātniskie pētījumi par Imantu 
Ziedoni, tautasdeju mūzikas pie -
raksti, grāmatas lapas ar skautu 
un gaidu vārdiem un uzvārdiem. 
Vārdu sakot, Ritas Grendzes uz -
manība veltīta dažāda veida grā -
matām, kas tad šos simt gados 
ir nesusi latviešiem gaismu. 
„Mērķis ir bez nostalģijas pa -
rādīt un novērtēt kulturālo man -
tojumu, ko esmu saņēmusi, uz -
augot trimdas gados ASV,” at  gā-
dina autore.

“Ja dreļļu rakstos 
ieskauto galdautu 
vai dvieļu krāsu pa -
lete atgādina Lat vi-
jas bērzu mežus, tad 
drukātie raksti no -
rāda uz netaustāmo 
valodas un folklo-
ras ietekmi savā es -
tētikā. Es vēlos vei -
cināt sarunu starp 
pieredzēto un esošo, 
ar vislielāko cieņu 
pret tām paaudzēm, 
kas uzturējušas lat-
visko identitāti gan 
Latvijā, gan ārpus 

tās robežām. Ceru, ka šī izstāde 
stiprinās tiltu starp Latvijā un 
ārpus Latvijas dzīvojošiem lat-

Zīmīgi, ka izstādi atvēra pāris 
dienas pirms 4. maija – Baltā 

stila mākslā un maģistra gradu 
Krenbrukas Mākslas akadēmijā 
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Kur meklēt romantiskākās klintis Latvijā?
Mazliet viltīga, bet tikai pa  vi-

sam nedaudz, un mazliet līdzīga 
Gaujai – tā var raksturot vienu 
no savdabīgākajām Latvijas upēm 
– Salacu. Tās iepazīšana izvērtās 
neierasta un neplānota. Brau-
ciena sākums bija šīs upes vārdā 
nodēvētajā pilsētā – Salacgrīvā. 
Interesējoties vietējā tūrisma in -
formācijas centrā par vietām, kas 
atrodas tuvumā un ko noteikti 
būtu vērts apmeklēt, darbiniece 
ieteica aizbraukt uz Sarkanajām 
klintīm. Tās atrodas Mērniekos, 
netālu no dzelzs tilta un bijušā 
dzelzceļa stigas uzbēruma, Salac-
grīvas novada Ainažu pagastā, 
Salacas upes kreisajā krastā.

Iespējams, lasītājs nesaprašanā 
sarauks pieri, kāpēc Salaca jāsa-
līdzina ar Gauju. Tas tikai tādēļ, 
ka arī šī upe var lepoties ar vai -
rākām gleznainām klintīm, ko 
ceļotāji ļoti iecienījuši. Bez Sar-
kanajām jeb Pietraga klintīm, 
laivojot pa upi, iespējams ap -
brīnot arī Upeskalna klintis, 
Zvīguļu klintis, Junču klintis un 
Rostu klintis. Starp citu, ideja 
vasarā laivot vai plostot pa Salacu 
ir vērtīga – to atzinis ne viens 
vien, kuŗš to izbaudījis. 

Nokļuvuši ar dzīvesbiedru 
Salacgrīvā, vietējā tūrisma infor-
mācijas centrā pajautājām ne 
tikai par apkārtnes interesan tā-
kajām vietām, bet arī palūdzām, 
lai mums iesaka vietu, kur paēst 
pusdienas. Tādu, protams, Salac-
grīvā netrūkst, taču neizskaid-
rojamu iemeslu dēļ izvēlējāmies 
AS “Brīvais vilnis” ēdnīcu, kas 
pretstatā citām sabiedriskās ēdi-
nāšanas iestādēm varot piedāvāt 
apstākļus un arī ēdienu, kas 
raksturīgs padomju laikiem. Ie -
spējams, tāpēc, ka vēlējos redzēt, 
kāda tad bija padomju ēdnīca un 
tajā gatavotais ēdiens, tika izvē-
lēts tieši šis variants. Otrreiz ne -
kad mūžā vairs ko tādu neiz-
vēlēšos – vismaz attiecībā uz 
sabiedrisko ēdināšanu atgrieša-
nās pagātnē nav ne romantiska, 
ne iedvesmojoša. 

Ieejot AS “Brīvais vilnis” ēd -
nīcā, degunā “iesitas” nevis garšas 
kārpiņas kārdinošas virtuves 
smar žas, bet gan nepatīkams 
veca ēdiena smārds. Grūti to pat 
raksturot. Šādu smārdu atpazīs 
vienīgi tie, kuri paši kādreiz ir 
pusdienojuši padomju ēdnīcā. 
Tālāk jāpaņem paplāte un tā “jā -
slidina” pa gaŗu leti, no diezgan 
pieticīgā ēdienu klāsta izvēloties 
sev pusdienas. Jāatzīst, arī piedā-
vājuma ziņā bijām nokļuvuši 30 
gadus senā pagātnē. Varbūt kļū-
dos, bet šķiet, ka miltu mērci jau 
sen neviens vairs negatavo! 

Kaut arī šo rindu autore sevi 
par izlutinātu gardēdi neuzskata, 
AS “Brīvais vilnis” ēdnīcā pusdie-
nas iespējams baudīt tad, ja jūti 
ļoti lielu izsalkumu, nevis no 
brīvas gribas. Protams, prom ne -
gājām un pusdienas turpat arī 
paēdām, taču bez prieka un 
baudījuma, drīzāk ar domu pēc 
iespējas ātrāk šīs telpas pamest. 
Paveroties apkārt, apskatot ēd -
nīcas sienas un grīdas, radās 
jautājums, vai tiešām 30 gadu 
laikā AS “Brīvais vilnis” vadītāji 
nav spējuši kaut mazliet atlicināt 
līdzekļus ēdnīcas remontam, pie-

LĀSMA 
GAITNIECE

 mēram, sienu nokrāsošanai vai 
jauna grīdas linoleja uzklāšanai.  
Izrādās, ne vienmēr “ceļojums 
pagātnē” iepriecinās, dažkārt tas 
var likt arī vilties. 

Dodoties atceļā uz Salacgrīvas 
centru, kur bijām atstājuši auto-
mašīnu, aptuveni pusceļā pa  ma-
nījām vīrus, kuŗi dienas laikā 
sasēduši uz soliņa, laiski sūca alu. 
Mums, ejot gaŗām, izskanēja ai -
cinājums: “Andž, nāc šurp!” Nē 
– tas netika adresēts kādam no 
mums, bet gan vēl vienam dīk-
dienim, kuŗu acīmredzot interesē 
tikai divlitru plastmasas pudeles 
saturs.

Žēl, bet, aizbraucot no Salac-
grīvas, nespēju “paņemt līdzi” 
nevienu jauku, pozitīvu atmiņu, 
lai mudinātu turp doties arī 
lasītājus. Varbūt nākotnē kāds 
cits brauciens uz šo nelielo pie -
jūras pilsētu izdosies veik smī-
gāks. 

Pirms doties uz Sarkanajām 
klintīm, izlēmām uz mazu brīdi 
iegriezties arī Ainažos un Iklā – 
pirmajā apdzīvotajā vietā Igau-
nijas pusē. Tā kā abas šīs vietas 
mums nebija svešas, ilgāk tajās 
neuzkavējāmies. Atrast Sarkanās 
klintis nebija grūti, jo šosejas 
malā uzstādītas norādes. No  kļūs-

tot galā, vispirms priecēja vairāki 
informātīvie stendi, kur atroda-
mas ziņas, piemēram, par Salacā 
mītošajām zivju šķirnēm. Uzzi-
nājām arī, ka šobrīd atrodamies 
1977. gadā dibinātajā dabas parkā 
„Salacas ieleja”, kas aptveŗ plašu 
upes ielejas posmu no Mazsa-
lacas līdz Salacgrīvai. Nonākot 
pretī Sarkanajām klintīm pie 
Ziedoņu līča, dzīvesbiedrs atce-
rējās, ka reiz, pirms daudziem 
gadiem, pa šo upi esot laivojis. To 
varot darīt ar baudu – Salaca ir 
rāma, taču zaudēt modrību ne -
drīkst, jo tās mierīgie posmi 
mijas ar straujiem, akmeņainiem 
un pat krāčainiem! 

Pamatīgāk aplūkojot smilšak-
mens atsegumu no Salacas labā 
krasta, tajā var pamanīt daudzas 
nelielas, seklas alas un grotas, kas 
pieejamas vien no upes puses. 
Klintis klāj nogāžu meži. Varētu 
rasties jautājums, kāpēc Sarkanās 
klintis dēvē par Pietraga klintīm. 
Atbilde ir vienkārša: klintīm ir 
pieci izvirzījumi jeb „ragi”, no kā 

varenākais ir Pietrags. Visiespai-
dīgāk šī gleznainā dabas ainava 
izskatoties saulrieta laikā, taču to 
nebija iespējams pārbaudīt, jo 
diena iegadījās lietaina. 

Savukārt Ziedoņu līci iecienī-
juši ne tikai ceļotāji, bet arī 
makšķernieki. Loģiski, jo Salaca 
ir ceturtā nozīmīgākā lašupe 
Baltijas jūras reģionā. Attiecībā 
uz zivīm Salaca ir īpaša arī cita 
iemesla dēļ, proti, vienīgi šajā upē 
nēģu zvejai vēl aizvien izmanto 
murdu tačus – īpašas konstruk-
cijas laipas, kas šķērso lielāko 
upes daļu. Nēģus no šādiem ta -
čiem zvejo gan nevis Ziedoņu 
līcī, bet upes lejtecē pie Salac grī-
vas, iegremdējot murdus upes 
straumē. 

Ja kāds jautātu, kad vislabāk 
doties uz Salacu, bez lielas do -
māšanas varētu atbildēt – no 
augusta līdz februārim, kad ir 
nēģu sezona un iespējams ne 
tikai apskatīt, kā darbojas tacis, 
bet arī nobaudīt uz vietas pagata-
votu Salacas nēģi!

400 metru gaŗās un aptuveni 10 metrus augstās Sarkanās klintis 
dēvē arī par Pietraga un Mačperu klintīm. Salacas pretējā krastā 
atrodas Ziedoņu līcis // FOTO: Lāsma Gaitniece

Salacgrīva var lepoties ar skaistu bāku, kā arī ar faktu, ka vienīgi 
šajā pilsētā – vietā, kur Salacas lejtecē vēl aizvien nēģu zvejai 
izmanto murdu taci – unikālu zvejas paņēmienu ar daudzu gad-
simtu senu vēsturi // FOTO: Lāsma Gaitniece

A/S „Brīvais vilnis” (sarkanu ķieģeļu ēka fotografijas fonā) vadībai 
būtu vērts padomāt par to, kādos apstākļos pusdieno viņu dar-
binieki un arī pa kādam Salacgrīvas pilsētas viesim // FOTO: 
Lāsma Gaitniece

Kristīne Kirsch-Stivriņa, BA, 
MSW, RSW, jau 29. gadu strādā 
Baycrest Health Sciences Centre 
Toronto, par maģistra pakāpes 
vecāko sociālo darbinieci slim-
nīcas paliatīvās aprūpes nodaļā. 

Ko dara Kristīne?

Pie Toronto pensionāriem

Kad dzīves beigu posmā ir ne -
pieciešama ļoti speciālizēta uz -
ma nība, pacienti meklē ievie to-
šanu slimnīcas 31 gultas nodaļā. 
Nodaļas mērķis ir remdināt kā fi -
ziskas sāpes, tā emocionālas skum -
jas, kad izveseļošanās varbūtība 
nav vairs iespējama.  Baycrest Kris-
tīnei pieškīŗa visaugstāko apbal-
vojumu par to, ka pa šiem gadiem 
viņa ir klīniski apmācījusi 54 ma -
ģistra pakāpes studentus no da -
žādām universitātēm: Toronto, 
Karltonas, Jorkas un Vindzoras 
(Ontario), Wurzweiler (Ņujorka) 
un McGill (Montrealā). Daudzie 
studenti meklē specifisku pie  re dzi 
un zināšanas tieši šinī me  dicīnas 
laukā. Sekmīgs praktis kais darbs 
ir obligāts grada iegū šanai. Kris-
tīne arī strādā latviešu mājā 
Kristus Dārzs līdzīgā uzde vumā. 
Kristīne ir korp. Zinta locekle.

Kaut gan maijs jau bija aiz sevis 
aizvēris durvis, Toronto pensio-
nāru 1. jūnija saietā galdus grez-
noja smaržīgas maijpuķītes, pro-
tams, no Zariņu dārza.

Atklājot saietu, Liene Martin-
sone deva divas minūtes laika 
valdes priekšsēdim Auseklim Za -
ķim viņa ziņojumiem. Ar divām 
minūtēm tomēr nepietika, jo viņš 
vispirms apsveica visas Birutas 
vārdadienā, tad ziņoja, ka vasaras 
saieti būs 6. jūlijā un 17. augustā, 
bet 26. augustā centīsimies iz -
kārtot braucienu uz Sidrabeni. 
Iepriekšējās dienas Kristus Dārza 
pilnsapulcē ir bijis aicinājums KD 
valdei pārrunāt iespēju apvie not 
KD un Centru zem viena ad  mi-
nistratīvā jumta. Pensionāru ap -
vienība šo ierosinājumu pilnīgi 
atbalsta. Šīsdienas koncerts tiks 
atkārtots plašākā versijā sestdien, 
Sidrabenes sezonas atklāšanā.

Liene ziņoja, ka nākamās ne  dē-

ļas saietā paredzētās filmas vietā 
būs vijoļkoncerts Irisas Purenes 
izkārtojumā.

Ansamblis AMUZ pensionā-
riem nav svešs, jo tā dalībnieces 
Anna Broka, Marija Torberna-
Vītola (Maria Thorburn-Vitols) 
un vadītājs Pēteris Zariņš ir mūs 
iepriecinājuši gan atsevišķi, gan 
kopā. Pēteris mūs apsveica ar 
skanīgu “Buon Giorno!”, jo viņa 
nodoms bija, vest mūs mūzikālā 
ceļojumā pa Itāliju. Vadoties no 
pieņēmuma, ka itāļi izgudroja da -
žādus jauninājumus tirdznie cībā, 
technikā un arī mūzikā, kuŗus 
tad vācieši pieņēma un uzlaboja 
vai papildināja, viņš stāstīja par 
Mocartu, Mendelsonu, Ofen ba chu 
un ungāru Listu, demonstrējot 
itālisko iespaidu viņu kompo zi-
cijās vai nu ar klavieŗu solo, vai 
arī abām dziedātājām izpildot vai 
nu solo, vai duetus.
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(to be continued)

GUNARS
FRICSONS

A TALE OF WW II DISPLACED PERSONS (DPs) 
PROLOGUE

After WW II, as many as two 
hundred partisan groups (also 
known as mežabrāļi, forest bro -
thers) formed in Latvia to fight 
the Communist take-over of 
Latvia. Over 15,000 men, many 
of them from the Latvian Le  -
gion, fled to the forest and set 
up a resistance movement. Most 
of the groups were led by for-
mer Latvian Legion officers. 
Among those was (Legionnaire 
Major) Oto Akmenkalejs who 
in the fall of 1945 led a group of 
60 men in the Northern Kur-
zeme region around Dundaga. 
These freedom fighters were 
unwilling to capitulate and cede 
Latvia to the Communists for 
the second time (The first being 
the Stalin ordered Soviet Union 
invasion and occupation of 
Latvia in June, 1940, and the 
installation of a Communist 
regime in Latvia). 

The partisan groups were 
small in numbers and decen-
tralized for operational and 
security reasons. They lacked 
sufficient weaponry. They built 
shelters and lived in the forest. 
For sustenance, they depended 
on the forest, streams and dar-
ing, friendly farmers, friends 
and family members. 

Facing insurmountable odds, 
their future was bleak but they 
were driven by patriotism and 
love of their country. A few 
groups lasted into the 1950s. 
(Dunsdorfs, Edgars.  Raksti par 
Latviskām Problēmām (Essays 
about Latvian Problems). XXVII, 
Brīvības Cīnītāji (Freedom Fight-
ers). Impress Printing, Mel-
bourne 1987)  . My other source 
is Kalvāns Aleksandrs. Uz Ežiņas 
Galvu Liku (my indirect trans-
lation is, “I Gave my Life for My 
Country”): Tragic Partisan Bat-
tles in Latvian Forests after WW II. 
Rota, Riga. 1993.

From Dunsdorf ’s book comes 
the following excerpt from the 
Ode to Latvian Partisans by 
Gunars Freimanis.
Jūs gājāt pa Viestura iemīto taku,
Jums Lačplēsis sveicienus māja 
no klints;
Un Kalpaks, un Briedis jums 
cīnījās blakus,
Jums blakus bij slavenā 
strēlnieku ģints.

(You followed in the footsteps 
of the ancient warrior Viesturs,

Lāčplēsis (a legendary warrior) 
waved to you from the cliff,

Kalpaks and Balodis (Latvian 
officers from WW I) fought by 
your side,

Beside you were our famous 
riflemen family.)

SURVIVING WORLD WAR II
Previously, in Laiks, 11 March 

2017, I wrote about fleeing from 
the Red Army across Germany. 
We ended up on a small dirty 
road in northern Germany 
walk ing West, away from the 
Red Army, which was coming 
fast behind us. From the West 
the British Army was coming 
toward us. Our hope, of course, 
was to reach the British before 
the Red Army caught up with us.

We were not alone. The roads 
were filled with refugees like us 
and the forest and fields that we 
passed were still full of German 
soldiers. Both advancing armies 
were throwing fire-power our 
way, bullets, artillery shells and 
bombing runs. They were firing 
at the German soldiers, but the 
road we were on snaked through 
forest and field. 

We did make it to the British 
lines, and were taken by truck 
to Lubeck, a city in northern 
Germany. There were many refu-
 gees in Lubeck, including Lat -
vians, Estonians, Lithuanians 
and Polish. Nearby, were prison-
er of war camps which housed 
thousands of captured Red 
Army soldiers. 

WW II ended in May, 1945. 
Hitler and his Nazis were defeat-
ed. Germany and Berlin were 
partitioned and divided into 
British, American, French and 
Soviet Zones. The German na -
tion and people, millions of 
refugees and prisoners of war 
were under their control. 

As the war ended, Germany 
with around 30 million people 
and about the size of the state of 
Arizona but with a few more 
trees, was bursting at the seams. 
An additional 20 plus million 
people, mostly un-wanted people, 
had overrun the country send-
ing what was left of the rabbits, 
deer, wild boars and mountain 
goats racing for France. 

Who were all these extra peo-
ple? One, there were around 8 
million foreign workers, from 
France, Poland, Latvia, Lithua-
nia, Belgium etc., who had been 
brought in during the war years, 
most were not volunteers, to 
work in the German war manu-
facturing plants. Two, we were 
among the over 6 million refu-
gees puzzled, dazed, confused 
and lost in Germany. Three, 
there were around 3 million 
Russian POWs (By 1945, anoth-
er 3 million had died in captiv-
ity). Four, as the war ended, there 
were around 7 million Ger man 
soldiers, scattered in pockets 
across Germany, who surren-
dered and had to be re-located. 

These millions soon would be 
joined by 12 million ethnic 
Germans who were about to be 
expelled from Eastern Euro-
pean countries, Poland, Czecho-
 s  lovakia and Hungary (Gregor, 
Dallas. 1945: The War that 
Never Ended. Yale University 
Press. New Haven. 2005)

FROM LUBECK TO GREVEN:
DPS IN GERMANY 1945

We were living with other DPs 
in Lubeck on what once was a 
military post with barrack like 
buildings when the war ended.

“I saw two trains today,” my 
father Voldis said, sitting down 
on the bed in the dormitory-
like long, rectangular room. 
“They are sending Soviet sol-
diers home.”

“I heard that,” my grandmoth-
er Anna said. “Many of them 
don’t want to go back to the 
Soviet Union.”

“Why,” my mother Vera said, 
looking up from the Bible she 
was reading.

“Rumor has it,” Voldis said 
darkly, “that they don’t exactly 
get to go home.”

Vera looked between her hus-
band and Anna, puzzled and 
waited for an answer.

“They are sent to processing 
centers,” Anna said, “some call 
them filtration centers”.

“What does that mean?” Vera 
asked, looking lost.

“At the processing centers,” 
Voldis said heavily, “the Com -
munists decide what to do with 
the soldiers. If they think a sol-
dier needs more political indoc-
trination, they send him to a 
camp in the Soviet Union. If not 
that,” Voldis shrugged, “they 
may decide to send him to the 
slave labor camps in Siberia for 
ten or twenty years.”

“Voldi,” Vera said disbeliev-
ingly. “That can’t be true.”

“I am sure that some get to go 
home,” Voldis replied, looking 
uncertain. “But, I’ve heard that 
Stalin believes that loyal, patri-
otic soldiers die on the battle-
field. Captured soldiers are weak 
and should be punished.”

Two days later, my father came 
home with more news.

“They are shipping Ukrainians 
and Polish people home.”

“Soldiers?” Anna asked.
“No, the civilians,” he said 

grimly.
By the fall of 1945, around 

80,000 refugees from Eastern 
Europe, Poland, Ukraine and 
Russia were being sent home 
every day. 

“Oh dear,” Anna said. “Does 
that mean that they will send us 
home too?”

Well, that was a tough one to 
unravel sitting in a refugee dor-
mitory in Lubeck, Germany with 
little to no contact with the out-
side world. The information 
pass ed around on the refugee 
streets was more like a lit and 
re-lit bonfire of rumors that 
burned brightly as it raced 
through the barracks but often 
turned to ashes. 

It seemed that we, the Baltic 
people, Latvians, Estonians and 
Lithuanians, were safe from 
being forcefully rounded up and 
sent home. The Allies had 
agreed that our, the Baltic coun-
try Displaced Person citizen-
ship would be based on our citi-
zenship status in 1940, before 
Stalin and the Soviet Union 
invaded Latvia and the Com-
munist regime came to power 
and everyone was turned into a 
Soviet citizen. 

That is what Roosevelt and 
Churchill supposedly agreed to, 
but one never knew about Sta -
lin. My father decided that our 
situation was dicey. With so 
many people being sent back 
from this area would we get 
caught up in the mess? Some 
British soldier checking our pa -
pers on the street, not knowing 
better, might think that Latvia 
was a part of Poland and put us 
on a train to Poland. From there, 

my father feared, we would be 
sent to Latvia. So, he started 
looking around for a way out of 
Lubeck.

Luck would have it that my 
father met an old friend, a 
policeman from Liepaja who 
also happened to be a mechan-
ic. Somewhere and somehow, 
he had found an automobile. It 
was now a matter of another 
somehow, finding some petrol 
somewhere. 

A few days later, we left Lu -
beck and set out for the interior 
of Germany. As far away from 
Lubeck, my father said, as we 
could go. 

We drove south in what now 
was the British Zone of Ger-
many, not that any Brits were 
watching the roads or enforcing 
the law. The Germany we drove 
through was an apocalyptic waste -
land of deserted fields, broken 
down automobiles and trucks with 
a tank thrown in. We passed 
through rubble-to-the-ground 
Hamburg straight out of a Mad 
Max movie. Some called it the 
City of the Dead, square miles 
of the city, not just square blocks 
had disappeared and some esti-
mated that up to 100,000 people 
had been buried in the rubble. 

On the road south from Lu -
beck, we were not by ourselves. 
People without home and coun-
try like us were moving across 
Germany in droves looking for 
a safe place to stay. Or still running 
out of fear from one un  known 
place to another. Rela tives were 
looking for relatives. German 
soldiers were coming home. And 
no one had anything to eat.

After a stop in Bergdorf, our 
journey ended in a DP camp 
near Bernsen, south of Ham-
burg. After a few months, we 
moved south-west to Greven, a 
small town near Münster.

SETTLING IN GREVEN, 
GERMANY DP LAND, 1946

In Greven, Germany, we were 
part of a small community of 
Latvians, there was a Polish 
contingent there too, that were 
living, temporarily in houses 
commandeered from the Ger man 
owners. Temporarily turn ed out 
to be close to five years for us. 

The Germans, forced out of 
their homes, had gone to live 
with relatives on the other side 
of town or on a nearby farm. 
That left a few streets in the 
small town that we, DPs, took 
over. With the Germans, losing 
their home in this trying time 
and forceful manner, meant that 
we, DPs, didn’t have many Ger-
man admirers in town.

We had been in Greven for a 
few months when my mother 
connected with her older sister 
Ilze in Latvia. Working through 
the Red Cross, they began to 
correspond albeit somewhat in -
consistently. But, with this re -
newed contact, my mother’s 
longing to go home grew stron-
ger and stronger and Ilze’s en -
couragement sounded better 
and better.

And wasn’t that, going home, 

my mother said, the dream of 
every one of us? We had fled 
Latvia in October of 1944 and 
by the spring of 1946 had been 
away from home for over a year. 
The war was over. Why were we 
still in Germany?

We were living on British wel-
fare and using British issued 
ration cards. There were no 
steaks and gourmet burgers to 
be had at the food distribution 
warehouse. We were handed 
processed food like Velveeta-
type cheese, noodles and maca-
roni and margarine spreads. We 
ate beans out of cans, sardines 
out of tins and drank powdered 
milk water. Clothes fell off our 
back, everything was darned, 
re-darned then twice darned 
again. What was left of my 
underwear was sown together, 
patched up to give me new 
underwear. 

My parents saved their ration 
of cigarette packs, they nor my 
grandmother smoked, so they 
could go to the black market 
and buy a shawl, blanket, hat or 
gloves. Cigarette packs were a 
premium means of barter, as 
good as gold and better than 
worthless money. British pound? 
American dollar? What were 
they? We had never seen one or 
the other. 

Why were we still in Germany? 
Most displaced persons had no 
jobs. Nor were we integrated 
into the local German commu-
nity. And in those early years, 
the Germans were worse off 
than we were, scraping for food 
and in the initial stage of re -
building a blown-up country.

So, for the DPs, a trip to the 
forest to cut some communal 
firewood might get one a few 
cigarettes from the British ad -
mi nistrators. Cleaning tables or 
washing floors in the dining-
hall was steadier work and worth 
a few more cigarettes. That didn’t 
help much in Greven. There 
was no communal dining-hall.

ITS NOT ALWAYS EASY 
TO GO HOME

Why were we still in Germany? 
There were a few little problems 
with going home. My father had 
been a jurist in independent, 
free Latvia. Then, in 1940, the 
Red Army invaded and occupied 
Latvia and brought in a Com-
munist regime. Like all jurists, 
Voldis was fired from his job. 
Fearing arrest and a trip to the 
labor camps in Siberia, some-
where above the Arctic Circle, 
where his fellow jurists were 
being sent, he fled to the forest. 

Besides that, the Communists 
would not be happy that in 
1944, he had gone to Daugavpils 
as a jurist to participate in legal 
action to help send Communists 
to jail. These were infiltrators from 
the Soviet Union in advance of 
the war returning to Latvia.

So, his going home to a Com -
munist Latvia now, might end 
up in a longer trip to Siberia. 
And, Stalin had a habit of ship-
ping off family members too.
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Trimdas bērnu bērni
Aija Abene un Ēriks Miķelšteins

Aija man pazīstama jau sen, 
jo vairākus gadus bijām Latviešu 
fonda padomē, kad viņa tur bija 
priekšniece. Arī viņas vecākus 
es pazinu jau ļoti sen, jo bieži 
bijām dalībnieku vidū Gaŗezera 
3x3 nometnēs. Tēti Sandoru 
Abenu pazīstu jau vairāk nekā 
70 gadus, jo uz Bēgļu nometni 
Bernsenu nokļuvām ar vienu 
kuģi no Rīgas un ar vienu vilcie-
nu no Dancigas. Abi esam gājuši 
turienes skolās. Viņš bija kādus 
piecus gadus jaunāks par mani, 
bet viņa māsa Agita piederēja 
mūsu sieviešu sabiedrībai. Dzie-
dājām korī, dejojām tautasdejas 
un kopā spēlējām pašu sarīkotu 
teātri. Amerikā bieži tikāmies 
Dziesmu svētkos dažādās pilsē-
tās. Kā viņa ģimene, tā manējā 
vienmēr bijuši latviešu sabied rī-
bas aktīvistos. Tādēļ nemaz ne -
brīnos, ka viņa meita Aija tagad 
dzīvo Latvijā un ir ļoti darbīga. 
Bet šodien viņi abi ar vīru Ēriku 
Miķelšteinu ir pie manis.

Aija stāsta: „Sandora mamma 
bija Vanda Kauze, dzimusi Pē -
ter pilī, jo viņas tēvs bija muiž-
kungs. Tikai 14 gadu vecumā 
viņa bija pārcēlusies dzīvot uz 
Latviju. Tēvs Jānis bija virsnieks, 
brīvības cīnītājs un saņēma Lāč-
 plēša ordeni, un abi mira kādu 
laiku pēc tam, kad bija aiz  brau-
kuši uz Ameriku. Manas mam-
mas vecāki Oskars un Marija 
Neikeni bija dzimuši Mālpilī, 
tēvs tur bija mežsargs. Vecāmāte 
Marija Balode bija no Tukuma. 
Es pazinu visus savus vecve cā-
kus, izņemot tēva tēvu Jāni. Kad 
es piedzimu, Viņš jau bija miris. 
Mammai jaunākais brālis pie-
dzima vēl tikai Amerikā.”

Ēriks par savu vectēvu var pa -
teikt tikai tik daudz, ka viņš ir 
bijis skolas pārzinis ar uzvārdu 
Klāviņš, bet viņš arī miris, kad 
Ērika mammai bija tikai četri 
mēneši. „Viņu nošāva atentātā 
Ziemsvētku vakarā, un mana 
vecmamma nomira Eslingenā. 
Abi mani vecāki bija nonākuši 
Toronto, kur bija satikušies un 
apprecējušies. Tur arī es esmu 
dzimis, un man ir viens brālis. 

Mums ir divi bērni Daina un 

Pauls. Daina dzīvo un strādā 
Otavā, un Pauls šogad beidza 
studijas, viņš izstudēja pilsētas 
plānošanu un menedžmentu.”

Aija ir dzimusi 1957. gadā 
Filadelfijā. „Studēju vēsturi un 
liberal arts. Dabūju bakalaura 
gradu mākslā. Tad pārcēlos dzī-
 vot uz Kanadu, tur dabūju darbu 
Latviešu centrā un turpināju stu -
dijas. Centrā es biju biroja vadī-

gū, kas bija vairāk tāds kā vai -
rum tirdzniecības tirgus. Tas pār -
deva preces tikai veikaliem, un 
tur viņš sešus ar pusi gadus 
strādāja pie dārzeņu un augu 
kvalitātes kontroles.” 

Aija strādāja latviešu centrā 
un kreditsabiedrībā. Viņa stu -
dēja un izmācījās par skolotāju. 
„Tad sāku strādāt skolā Toronto 
un Ontario provincē. Skolotā-

nekas. To gadu viņi pabeidza, 
Daina skolu pabeidza, abi uz  la -
boja latviešu valodas prasmi. 
Pauls teica, ka viņa latviešu valo -
das skolotājs nevarēja saprast, 
kā bērns, kas dzīvojis Kanadā, 
prot latviski rakstīt un lasīt la -
bāk nekā bērni, kas te dzimuši 
un auguši. Skola viņiem te patika. 
Paulam bija tas gods Skolēnu 
Dziesmu svētkos nest skolas 
karogu. Un par to viņš bija ļoti 
lepns. Starplaikā man te iepa-
tikās, Ēriks bija atbraucis uz 
laiku ciemos, un tai laikā mēs 
dabūjām ļoti lētas biļetes uz 
Ēģipti. Pēc brauciena es dabūju 
piedāvājumu strādāt starptau-
tiskā skolā par pieklājīgu algu, 
tāpēc paliku Latvijā, iekārtoju 
dzīvi un nopirku dzīvokli. Bērni 
atgriezās Kanadā, Pauls pabei-
dza vidusskolu tur, jo Ēriks vēl 
bija Kanadā. Pēc diviem gadiem 
arī Ēriks atbrauca uz Latviju, 
bet bērni palika Kanadā, jo 
viņus te uzskata par ārzem nie-
kiem. Arī mūs abus te uzskata 
par ārzemniekiem, lai gan mēs 
protam latviski runāt un uzve-
damies kā latvieši. Katrā gadī-
jumā vietējie neuzskata mūs par 
latviešiem tikai tādēļ vien, ka 
mēs neesam dzimuši Latvijā. 
Viņiem te latvieši ir tikai Či  kā-
gas Piecīši. Tas gan ir tikai mūs 
paaudzei, tiem, kas vēl uzauguši 
padomju laikā. Mēs ļoti labi sa -
protamies ar jaunāko paaudzi. 
Jaunajiem ir stipri vieglāk in -
tegrēties Latvijā nekā mūsu 
pa audzei. Mums te ir daudz 
draugu bērnu, pašu draugu gan 
nav. Mūsu gados ļoti maz cil-
vēku ir pārcēlušies uz dzīvi Lat-
vijā, īpaši no Kanadas un Ame-
rikas, bet jaunāku ir daudz. 
Tādēļ mūsu draugu loks ir stipri 
jaunāki cilvēki. Es to jūtu savā 
darbā Stūŗa mājā, un es to jūtu 
visur citur. Šejienieši jūt, ka mēs 
neesam vietējie, un viņi mūs 
nekad neuzskatīs par vietējiem. 
Mēs esam te strādājoši cilvēki, 
un mums ir saskare ar viņiem 
katru dienu. Ar tiem, kam ir 
mazāk par 30, var saprasties ļoti 
labi, jo tie ir vairāk ar pasauli 
iepazinušies, ir ceļojuši. Viņi ir 

arī ārzemēs studējuši, un viņiem 
ir citāda attieksme pret mums, 
tādēļ jaunos te uz  skatām par 
savējiem.”

Ēriks saka, ka viņa pieredze 
ir tāda, ka te latvieši zina visu, 
un neko viņiem nevajag mācīt, 
katrs par sevi ir tas gudrākais. 
Aija pašlaik vēl ir projekta va -
dītāja Stūŗa mājā, bet tas ir darbs 
vēl uz pusgadu, jo arī Okupāci-
jas mūzejam vēl nav zināms, kas 
notiks pēc tam. Starplaikā viņa 
nodarbojas ar tulkošanu. Ēriks 
trīs dienas nedēļā strādā itaļu 
restorānā par pavāra palīgu, un 
tad vēl abi vada ekskursijas pa 
Rīgu. Viņam pašam ir sava re -
montdarbu brigāde. Viņš arī 
palīdz cilvēkiem apsaimniekot 
mežus. Aija sūdzas, ka viņa ar 
doktora gradu pedagoģijā nevar 
dabūt darbu universitātē. Vēl 
tagad daudz vietās vajadzīgs 
blats. Viņa nav savējā. 

„Citādi mums Latvijā ļoti pa  -
tīk, ja nepatiktu, mēs te nedzī-
votu. Ar jaunākiem cilvēkiem 
satiekam ļoti labi. Mēs gan 
daudz ceļot nevaram atļauties 
un bieži uz Kanadu braukt ne -
varam, jo saņemam šejienes al -
gas, ne tādas, kādas saņem ārze-
mēs. Arī mūsu izdevumi nav 
mazāki kā vietējiem. Mēs katrā 
ziņā domājam, ka Latvijai ir 
gaiša nākotne, jo jaunie cilvēki, 
kas ir izglītoti, ir gudri un ir 
uzņēmīgi, kas nebaidās iesākt 
kaut ko jaunu Ja tikai valdība 
atļaus viņiem darboties. Kultū-
ras un sporta dzīve Latvijā ir 
daudz pieejamākas, nekā tas ir 
Kanadā vai Amerikā. Te ir daudz 
koncertu, notikumi sportā, un 
te ir daudz mūzeju, te vienmēr 
ir kaut kas, ko var darīt, lai 
nebūtu jāsēž mājās. It sevišķi, ja 
šo sarīkojumu cenas salīdzina 
ar Kanadas cenām, ir iespēja par 
lētāku naudu redzēt pasaules 
klases māksliniekus. Te neviens 
uz mani neskatās šķībi, ja es 
staigāju tautastērpā vai ar kokli. 
Jā, mums te ļoti patīk, mēs te 
jūtamies kā mājās.”

// FOTO:
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tāja. Uz Kanadu es pārcēlos 
1980. gadā, tur mēs ar Ēriku sa -
ti kāmies un 1986. gadā apprecē-
jāmies. Kad piedzima bērni, tad 
jau dzīve ritēja mazliet citādāk.”

Ēriks ir dzimis 1959, gadā To -
ronto, ir gājis turienes baz nīcas 
svētdienas skolā un Toronto lat-
viešu ģimnazijā. Aija kā īsts „su -
perletiņš” ir skolojusies sestdie-
nas skolā Filadelfijā, vidusskolā 
Toronto, Gaŗezerā, Minsterē. 
Viņa tiešām ir no „superletiņu” 
ģimenes, jo vecāki sūtījuši visur, 
kur vien iespējams kļūt par lat-
vieti. Ērika māte nevadīja ma -
šīnu, tāpēc nevarēja dēlus pa 
dažādām skolām izvadāt. Aijai 
ir vēl divas māsas un brālis. 
Brālis dzīvo Rīgā, viena māsa 
Ņujorkā un viena – Filadelfijā.

„Kad mēs apprecējāmies, Ēriks 
strādāja Toronto Centrālajā tir-

jiem ir ļoti izdevīga sistēma – 
četrus gadus strādā, piekto gadu 
nestrādā, tas ir ļoti izdevīgi. Kad 
man tas piektais gads pienāca, 
mēs ar bērniem jau zinājām, ka 
uz gadu brauksim uz Latviju. 
Mēs jau 1986. gadā bijām noru-
nājuši – kad Latvija būs brīva, 
mēs brauksim uz Latviju. Tai 
laikā gan mēs vēl necerējām, ka 
tas notiks vēl mūsu dzīves laikā. 
Bet 1994. gada augustā es te at -
braucu viena pati ar bērniem, 
Ēriks palika Toronto strādāt. 
Bērni gāja vietējā ģimnazijā, 
Daina bija 12. klasē, Pauls – des-
 mitajā. Ar viņiem skolā apgājās 
kā ar baltiem zvirbuļiem – ne -
varēja saprast, ko ar viņiem da -
rīt. Angļu valodas skolotājiem 
bija bail no viņiem, jo angliski 
viņi zināja perfekti, kas bija 
labāk nekā skolotāji paši. Bet 

Dzintra Abolins – she is Latvia to 
me. She is its strength and resil-
iency, its sun-warmed cobblestone 
streets, its amber and pine, its 
rivers and sea. She is its music, its 
song and dance, its language. She is 

She is Latvia

its rooftops and shutters and roost-
er weatherva n es. She is the warmth 
of its saunas in country gardens, she 
is the timelessness and strength 
of the oak and the enduring femi-
ninity of the linden. She is its old 

world charm with touches of 
modernity, its resourcefulness, its 
proudly waving flag of burgundy 
and white. She is the dignity of 
the brick farmhouse, the promise 
of the apple orchard, the beauty 

of the stone castle. She is the 
laughter of Latvia, she is the tears 
of Latvia. She is pīrāgi. She is her-
ring. She is Christmas in Riga, 
she is St. John’s Day in the coun-
try, and she is Independence Day, 

fireworks exploding over the Dau-
 gava. She is bonfire and wildflower 
crown. She is the candle burning 
softly on the castle wall on Lāč plē-
sis Day. She is church organ and 
cathedral window. She is Latvia.

Aija Abene un Ēriks Miķelšteins
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Satversmes komentāru 
atvēršana

Rīgas pils Svētku zālē Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis un Mi  -
nistru prezidents Māris Ku  čin-
skis atvēra Satversmes ko men - 
tā ru ceturto sējumu, kuŗā ko -
men tētas Satversmes nodaļas par 
Val sts prezidentu un Ministru 
kabinetu. Satversmes komentā-
rus sagatavojuši ievērojami Lat-
vijas valststiesību zinātnieki un 
praktiķi – 36 autori un redkollē-
ģija deviņu ekspertu sastāvā. Vai-
rāku Satversmes komentētāju 
pro fesionālās darba gaitas biju - 
š as saistītas arī ar Valsts prezi-
denta institūciju.

“Satversmes komentāri ļauj 
labāk iepazīt mūsu valsts pamat-
likumu un ar to lepoties. Mums 
ir laba konstitūcija, un tai šogad 
jau apritējuši deviņdesmit pieci 
gadi,” teica Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis jaunā Satversmes 
komentāru sējuma atvēršanas 
svētkos.

Valsts prezidents Raimonds 
Vē  jonis pateicās Satversmes ko -
mentāru sagatavotājiem par ie -
sai stīšanos Latvijas valsts pamatu 
skaidrošanā. “Visu Satversmes 
pantu izvērsts skaidrojums būs 
lieliska dāvana mums visiem, 
sagaidot Latvijas simtgadi,” atzi-
na Raimonds Vējonis. Valsts pre-
zidents arī uzsvēra, ka šis Sat ver-
smes komentāru sējums būs no -
derīga rokasgrāmata, piemērojot 
Satversmi. 

Klātesošos uzrunāja arī pir - 
m ais Valsts prezidents pēc Sat ver-
smes darbības atjaunošanas Gun-
tis Ulmanis. Viņš atskatījās uz 
Valsts prezidenta institūcijas at -
jaunošanu un uzteica komentā -
ru autorus par rūpīgo Valsts pre-
zidentu darba analizi: “Latvijas 
Satversmi lielu padara nevis tās 
vecums, bet saturs, – tajā ir visas 
atbildes.”

Satversmes komentāru atvēr-
šanas svētkos Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis svinīgi pa -
snie dza jauno grāmatu tās sa -
gatavošanā iesaistītajiem.

***
Latvijas pašvaldību vēlēšanas 

skaitļos un faktos

Pēc Centrālās vēlēšanu komisi-
jas (CVK) sakopotajiem datiem, 
pašvaldību vēlēšanās Latvijā ko -
pu mā piedalījušies 727 839 vēlē-
tāji jeb 50,41%. Šogad pašvaldī -
bu vēlēšanās Latvijā kopumā no -
bal sojuši vairāk iedzīvotāju nekā 
2013. gada vietvaru vēlēšanās. 
2013. gadā vēlēšanās piedalījušies 
685 890 jeb 45,99% balsstiesīgo. 

 Aktīvitāte dažādās vietās bijusi 
atšķirīga. Visaktīvākie bijuši Ru -
ca vas (piedalījās 61,04%) un 

Mēr  s raga (60,54%) novada vēlē-
tāji. Rīgā vēlēšanās piedalījušies 
58,72% balsstiesīgo. Deviņos no -
vados aktīvitāte bijusi mazāka 
par 40%. Vismazākā ‒ Rundālē 
(33,21%), Daugavpils novadā 
(36,18%) un Jelgavas novadā 
(37,87%).

Balso Valsts prezidents Rai  - 
m onds Vējonis ar kundzi Ivetu

Pēc  Centrālās vēlēšanu komi-
sijas sakopotajiem datiem, paš-
reizējam Rīgas domes vadošajam 
polītiskajam spēkam Saskaņa/
Gods kalpot Rīgai (Saskaņa/GKR) 
pašvaldību vēlēšanās izdevies ie -
gūt vairākumu balsu, vienlaikus 
tas galvaspilsētas domē ir zaudē-
jis septiņus mandātus. Pēc balsu 
saskaitīšanas visos 158 Rīgas ie -
cirkņos šis polītiskais spēks sa - 
ņē mis 50,85% atbalstu. Tas nozī-
mē, ka Saskaņa/GKR nākamajā 
Rī g as domes sasaukumā iegūs   
32 deputātu mandātus. Iepriek-
šē jās pašvaldību vēlēšanās, kuŗās 
galvaspilsētas domē kopumā tika 
ievēlētas trīs partijas, Saskaņa/
GKR saņēma 58,54% balsu, kas 
ļāva tai tikt pie 39 mandātiem.

Rīgas domē kopā ar Saskaņu/
GKR ievēlēti polītiskie spēki no 
vēl četriem sarakstiem ‒ Latvijas 
Reģionu apvienības (LRA) un 
Latvijas attīstībai (LA) apvienotā 
saraksta, kas saņēmis 13,66% vē -
lētāju atbalstu, Jaunās konservā-
tī vās partijas (JKP) ar 13,41% vē  -
lētāju atbalstu, nacionālās apvie-
nības Visu Latvijai!/ Tēvzemei un 
brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) 
ar 9,24% atbalstu un Vienotības 
ar 6,26% atbalstu. Atbilstoši šā - 
d am balsu sadalījumam LRA un 
LA saraksts Rīgas domē saņemtu 
deviņus deputātu mandātus,  JKP 
‒ deviņus mandātus, nacio nālā 
apvienība VL-TB/LNNK ‒ sešus 
mandātus, bet Vienotība ‒ četrus. 
Pārējās partijas nav pār varējušas 
5% barjēru, kā pirmajai aiz svītras 
paliekot Zaļo un Zemnieku 
savienībai (ZZS) ar 3,29% 
vēlētāju atbalstu.

Rīgas domē ievēlētie polītiskie 
spēki ‒ Latvijas Reģionu apvienī-
ba/Latvijas attīstībai (LRA/LA), 
Jaunā konservātīvā partija (JKP), 
apvienība Visu Latvijai/Tēvzemei 
un brīvībai/LNNK (VL/TB/
LNNK) un partija Vienotība ‒ 
no  raida iespēju sadarboties ar 
galvaspilsētas pašvaldības vēlē-
šanās visvairāk balsis ieguvušo 
apvienību Saskaņa/Gods kalpot 
Rīgai (Saskaņa/GKR).

Plašākus komentārus par paš-
valdību vēlēšanu rezultātiem la -
siet 8. lpp.

***
Ikšķilē atklāta 

piemiņas vieta “Lāčplēšiem”
Gaidot Latvijas simtgadi, Ikš-

ķi lē atklāta piemiņas zīme 12 no  -
vada Lāčplēša kaŗa ordeņa kava-

lieŗiem. Lāčplēša kaŗa ordenis 
bija pirmais un augstākais Lat-
vijas valsts apbalvojums, ko pie-
šķīra par kauju nopelniem Brī-
vības cīņās. Aizsardzības minis - 
t rijas un Jaunsardzes centra pro-
jektā “Atceries Lāčplēšus” pelēkā 
granīta piemiņas zīmes tiks uz -
stādītas visos Latvijas novados, 
kur apzināti Lāčplēša ordeņa 
kavalieŗi.

Vairāk nekā divus metrus aug-
stā piemiņas zīme ‒ stēla, kuŗā 
iegravēts arī stilizēts Lāč plēša 
kaŗa ordenis, izgatavota Ķekavas 
akmens apstrādes centrā. To vei-
dojis mākslinieks Jānis Stru pulis. 
“Akmens arī izvēlēts ļoti simbo-
liski – Somijas akmens lauztu -
vēs. Tas ir tas pats pelēkais ak -
mens, no kā ir Brīvības piemi-
nekļa pelēkā granīta detaļas, un 
šādi pieminekļi būs pa visu Lat-
viju,” norāda mākslinieks. Ikšķile 
ir trešā pilsēta, kur Aizsardzības 
ministrijas un Jaunsardzes un 
informācijas centra projektā “At -
ceries Lācplēšus” godināta šo 
drosmīgo vīru piemiņa.

Par latviešu strēlniekiem Ikš-
ķiles vecajos kapos atgādina pa -
gājušajā gadsimta 20. gados uz -
stādīts piemineklis. Tagad līdzās 
izveidota piemiņas vieta arī Lāč-
plēša kaŗa ordeņa kavalieŗu pie-
miņai, kuŗi izcīnīja Latviju, cīno-
ties gan ar bermontiešiem, gan 
vācu landesvēru. “Tas ir lepnums 
par mūsu tautu, par to, ka mēs 
cienām tos, kuŗi deva mums šo 
iespēju būt brīviem gan tālajā 
brīvvalsts laikā, gan šodien. Pal-
dies viņiem par to!” stāsta Lat-
vijas ordeņu brālības priekšsēdis 
Juris Griķis.

Starp 20 Ikšķilē dzimušu Lat-
vijas valsts pirmā un augstākā 
apbalvojuma saņēmēju vārdiem, 
kas iegravēti stēlā, arī Bernhar -
da Grūbes vārds. Viņa dēls jo -
projām glabā tēva apbalvojumu 
un ir ļoti priecīgs, ka beidzot no -
trausti vēstures putekļi. “Bija tādi 
laiki, ka par to nerunāja vien-
kārši, un varbūt tāpēc viņš arī 
izdzīvoja, netika izsūtīts, ka viņš 
ar to nekur neafišējās tajos laik os,” 
saka Grūbes dēls Jānis Rivdiņš.

***
Latvijā un Eiropā 
norisinās Eiropas 

Ilgtspējīgas attīstības nedēļa
Līdz 5. jūnijam Latvijā un visā 

Eiropā norisinājās trešā Eiro -  
pas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, 
snie dzot iespēju ikvienam in te-
re sentam un organizācijai popu-
lārizēt uz ilgtspējīgu attīstību 

vērstas aktīvitātes un sarīkoju-
mus. Eiropas Ilgtspējīgas attīstī-
bas nedēļas laikā interesentiem 
un organizācijām bija iespēja iz -
celt savu ieguldījumu Apvienoto 
Nāciju organizācijas izvirzīto 
Ilgtspējīgas attīstības mērķu sa -
sniegšanā, un tās laikā ik gadu 
notiek vairāk nekā 4000 aktīvi tā-
šu, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīs-
tību, rūpējoties par planētas, cil -
vēku un resursu nākotni. Pagā-
jušogad Eiropas Ilgtspējīgas at -
tīs tības nedēļā notika vairāk nekā 
4200 uz ilgtspējīgu attīstību vēr-
stu aktīvitāšu gandrīz 40 Eiropas 
valstīs, to skaitā astoņas – Lat vijā. 

***
Svinīgi atklāts Stradiņa 

slimnīcas jaunais korpuss
1. jūnijā plkst. 11 Rīgā notika 

Paula Stradiņa Klīniskās univer-
sitātes slimnīcas jaunā korpusa 
svinīgā atklāšana. Jaunā korpusa 
uzbūvēšana ir lielākās valsts un 
slimnīcas investīcijas veselības 
infrastruktūrā, kas ļauj sniegt 
Latvijas iedzīvotājiem mūsdie-
nīgu, pacientiem drošu, kvalitā-
tīvu un visaugstākajiem standar-
tiem atbilstošu ārstniecību un 
aprūpi.

Sveicot viesus, slimnīcas valdes 
priekšsēde Ilze Kreicberga norā-
dīja, ka šajā ēkā katru dienu div-
simt pacientu saņems ārstēšanu 
un aprūpi klīniskajās nodaļās, 
vairāk nekā septiņsimt pacientu 
konsultēsies poliklīnikā, kā arī 
veiks simtiem radioloģiskos un 
laboratoriskos izmeklējumus. 
Kreicberga izteica pateicību vi - 
s iem, kuŗi bijuši iesaistīti šajā tap-
šanas procesā, it īpaši Veselības 
ministrijai, kuŗa uzņēmās šo 
uzdevumu, visām valsts institū-
cijām, kuŗas ir gan kontrolējušas, 
gan konsultējušas visā projekta 
laikā, kā arī visiem mediķiem, 
kuŗi ieguldījuši savu pieredzi un 
zināšanas, lai veidotu ēku funk-
cionāli piemērotu un efektīvu.

Akadēmiķis Jānis Stradiņš, uz -
runājot klātesošos,  teica: “Man ir 
milzīgs lepnums. Ir uzcelta šim 
laikam un stilam atbilstoša ēka, 
kam ir milzīga nozīme Latvijas 
gaišajā nākotnē.” Apsveikuma 
vār dus teica arī viesi no Lietuvas 
medicīnas zinātņu universitātes 
Kauņas klīnikas, kā arī Tartu 
universitātes slimnīcas. Svinīgās 
atklāšanas laikā viesiem tika izrā-
dītas telpas, iekārtoti konsultā-
ciju kabineti un jaunākās viedās 
ēkas kontroles un vadības tech-
noloģijas. 1. jūnijā darbu jaunajās 
telpās uzsāka poliklīnika, pa -
cientu plānveida uzņemšana, la -
boratorisko analižu nodošanas 
kabinets. Klīniskās nodaļas dar-
bu jaunajā korpusā uzsāks pa  kā-
peniski.

***
Kazachstānā piemin 

polītisko represiju upurus
31. maijā, Kazachstānas polī-

tis ki represēto upuŗu piemiņas 
dienā, Latvijas vēstnieks Kazach-
stānā Jurijs Pogrebņaks kopā ar 

citu Kazachstānā akreditēto val-
stu vēstniecību pārstāvjiem no -
lika ziedus pie piemiņas zīmes 
Staļina represijās cietušajām 
Latvijas sievietēm lēģerī Alžir.  
(АЛЖИР- Акмолинский лагерь 
жён изменников родины – krie-
vu val.) Polītiski represēto atce r es 
dienas sarīkojumos, kuŗi no  tika 
visā Kazachstānā, vēstniecības 
otrais sekretārs Kaspars Mekons 
vienlaikus piedalījās arī piemi ņas 
sarīkojumā Spaskas memo riālajā 
kompleksā  (Karagandas apga-
bals), kur nolika ziedus pie 
pieminekļa  “Represēto Latvijas 
iedzīvotāju piemiņai”.

Alžir bija PSRS nometne, kur 
tika izsūtītas par dzimtenes no -
devību notiesāto tuvākās radi-
nieces. Nometne darbojās no 
1938. līdz 1953. gadam. Šajā laikā 
“kā dzimtenes nodevēju” sievas, 
māsas un meitas ieslodzījumā 
atradās vairāk nekā 100 Latvijas 
sievietes. Netaisnīgo sodu šeit iz -
cieta vairāk nekā 18 000 sievietes 
un viņu bērni, un grūtajos sadzī-
ves apstākļos un skarbajās Ka -
zachstānas ziemās daudzi  ieslo-
dzītie aizgāja bojā. Savukārt Spas -
s kas memoriāls ir veltīts Karlag 
(Ka  zachstānas territorijā esošie 
Gulaga lēģeri) nometnēs ieslo-
dzītājiem.

***
Ādažos notiek starptautiskās 

militārās mācības 
Saber Strike 2017

3. jūnijā Ādažu bazē norisinā-
jās militāro mācību Saber Strike 
2017 svinīgā atklāšanas ceremo-
nija, kuŗu apmeklēja Nacionālo 
bruņoto spēku komandieris ģe -
nerālmajors Leonīds Kalniņš un 
mācību vadītājs ģenerālmajors 
Nīls Loidolts. Latvijā mācību ak -
tīvā faze notiks Ādažu poligonā 
līdz 15. jūnijam. Līdz 14. jūnijam 
mācību norise plānota arī ārpus 
poligona – Amatas, Mālpils, Og -
res, Ropažu, Salaspils un Stopi -
ņu novados, kur bataljona līmeņa 
vienības, pārvietojoties ar bruņu-
techniku, veiks mācību uzdevu-
mus ar zemju īpašniekiem sa  ska-
ņotās territorijās.

Šogad apvienoto sauszemes un 
gaisa spēku mācību vadošā valsts 
ir Latvija. Mācībās Latvijā pieda-
līsies vairāk nekā 2000 kaŗavīru 
no Latvijas, Lietuvas, Italijas, Nor-
vēģijas, Lielbritanijas, Polijas un 
Slovakijas, kā arī ASV. Mācībās 
tiks uzlabota dalībvalstu sadar-
bība, gatavības un kaujas spējas, 
kā arī demonstrēta sabiedroto 
spēja ātri reaģēt un pārvietot spē-
kus visā reģionā. Saber Strike ir 
ikgadējas ASV vadītas apvie no-
tās sauszemes un gaisa spēku 
mācības, kas tiek organizētas jau 
kopš 2010. gada.
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dējām maestro Gidonu Krēme-
ru, kuŗš šogad svin 70. dzimšanas 
dienu, un viņa izloloto kameŗ-
orķestri Kremerata Baltica, kas 
šogad svin savu 20. gadadienu. Šī 
dubultjubileja tiek svinēta ar vē -
rienu – pēc mūzicēšanas pa  saul-
slavenās koncertzālēs un festi-
vālos Eiropā, ASV un Āzijā, Gi -
dons Krēmers un Kremerata 
Baltica atgriezās Latvijā un ar ko -
lorītu koncertprogrammu at  klāja 
Rīgas festivālu – Roberts Šūmanis 
uzbūra izsmalcinātas Austrumu 
ainas, leģendārais avangardists 
Karlheincs Štok hauzens 
portretēja zodiaka zī   - m es, bet 
Gidona Krēmera domubiedrs – 
smalkās psīcholoģijas meistars 
Leonīds Desjatņikovs skaņās 
gleznoja krievu gadalaikus. 
Jaundarbu jubilāriem dāvāja 
Jēkabs Jančevskis – viens no spilg-
tākajiem latviešu jaunākās pa -
audzes komponistiem.

Kremerata Baltica

8. jūnijā Kongresu namā notika 
koncerts “Latvijas Radio big-
bends un Šeina Stīla. Ellai Fic-
džeraldai – 100”. Slavenā ameri-
kāņu džeza dziedātāja Ella Fic-
džeralda tiek dēvēta gan par 
“dziesmas pirmo lēdiju”, gan 
“dže za karalieni”, arī “lēdiju Ellu”.

***
Baltijas jūras koŗu konkursā 

piedalīsies 13 koŗi 
no deviņām valstīm

Otrajam starptautiskajam Bal-
tijas jūras koŗu konkursam, kas 
notiks no 22. līdz 24. septembrim 
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, 
izvēlēti 13 dalībnieki no deviņām 
valstīm, portālam lsm.lv pavēstīja 
konkursa rīkotāji. Konkursā pie-
dalīsies jauktais koris New Dublin 
Voices no Īrijas, jauktais koris 
Grex Musicus no Somijas, Koper 
mūzikas skolas meiteņu koris un 
jauktais koris Crescendo no Slo-
vēnijas, vīru koris Svanholm Sin g-
ers un jauktais koris Harlanda 
Chamber Choir no Zviedrijas, 
jauktais koris Vox Iuvenalis no 
Čechijas, jauktais koris Harmony 
no Krievijas, Tartu studentu jauk-
tais koris no Igaunijas, sieviešu 
koris Gori no Gruzijas, kā arī trīs 
pašmāju kopas – jauktais koris 
Austrums, Emīla Dārziņa jauk-
tais koris un mākslas mūzeja 
Rīgas birža vīru koris no Latvijas. 
Pirmajā starptautiskajā Baltijas 
jūras koŗu konkursā triumfēja 
Latvijas kori. Grand Prix pirmo 
vietu ieguva Latvijas Kultūras 
akadēmijas jauktais koris Sōla 
(diriģents Kaspars Ādamsons).

***
Ventspils 4. vidusskolas 

zēnu korim Spartito
 lieliski panākumi 

Ventspils 4. vidusskolas zēnu 
koris Spartito konkursā Sankt pē-
terburgā ieguvis prestižo otro 
vietu un sudraba diplomu.

Ventspils 4. vidusskolas zēnu 
kora Spartito vadītāju Regīnu 

atgriešanās Latvijā strādājis par 
skolotāju un tulku.

***
Solidāritātes gājiens 

vēža pacientu atbalstam 
“Ejam kopā, lai dzīvotu!”

3. jūnijā Rīgā, pie Brīvības pie-
minekļa, notika solidāritātes gā -
j iens vēža pacientu atbalstam 
“Ejam kopā, lai dzīvotu!”.

Tām vēža pacientēm, kuŗas 
šobrīd saņem terapiju un citiem, 
kuŗi nevarēja kājām veikt visu 
gājiena distanci, bija iespēja pie-
dalīties gājienā, braucot īpašajā 
kampaņas autobusā. Pirms gā -
jiena, no plkst. 12 līdz 16 pie Brī-
vības pieminekļa bija pieejama 
kampaņas Info telts, kur varēja 
saņemt dažādus informātīvos 
materiālus un MFD mobilo ma -
mografu. Mobilais mamografs 
bija pieejams sievietēm ar ģi  me-
nes ārsta norīkojumu. Plkst. 17 
Arēnā Rīga  notika Rozā lentītes 
labdarības spēle starp Latvijas un 
Baltkrievijas sieviešu basket bola 
valstsvienībām.

***
Atvērs 

PROMO Cash&Carry veikalu 
15. jūnijā Liepājā tiks atvērts 

PROMO Cash&Carry specializē-
tais veikals. Tas ietilpst speciali-
zē to veikalu tīklā Baltijā ar 16 šā   da 
veida veikaliem, nodrošinot ne -
apšaubāmas līdeŗa pozicijas šajā 
tirgus segmentā. Līdz ar PROMO 
Cash&Carry atvēršanu Liepājā 
tiek radītas 40 jaunas darbavie-
tas, kā arī ir uzsākta veiksmīga 
sadarbība ar Liepājas Valsts tech-
nikumu. PROMO Cash&Carry 
rē  gulāri iepazīstina klientus ar 
jaunākajām pasaules tendencēm, 
pastāvīgi atjaunojot sortimentu, 
kā arī piedāvājot dažādas degus-
tācijas savās tirdzniecības vietās.

***
Rīgas festivālu atklāj 

Krēmers un Kremerata Baltica
VSIA Latvijas Koncertu rīkotais 

Rīgas festivāls notiks no 7. līdz 
21. jūnijam. Koncertos klausītā-
jus gaida tikšanās ar Ķelnes Ra -
dio simfonisko orķestri; Gidonu 
Krēmeru un kamerorķestri Kre-
merata Baltica; ar pasaules atzi-
nību guvušajiem latviešu mūzi - 
ķ iem Egīlu Siliņu un Ivetu Apkal nu.

Krāšņās programmās klausī tā-
jus priecēs arī Latvijas Nacio nā-
lais simfoniskais orķestris, Sin-
fonietta Rīga, Latvijas Radio big-
bends, Rīgas Doma zēnu ko  ris, 
Latvijas Radio koris, Valsts aka-
dēmiskais koris Latvija u.c. Kon-
certos skanēs Antonīna Dvor žā-
ka, Johannesa Brāmsa, Karla 
Orfa, Pētera Vaska, Gijas Kančeli, 
Ērika Ešenvalda un citu kompo-
nistu mūzika. Jaundarbus dāvās 
Uģis Prauliņš un Jēkabs Jančev-
skis.

Rīgas festivāla atklāšanas kon-
certā 7. jūnijā Lielajā ģildē dzir-

Daugavpilī tiekas Baltijas 
valstu aizsardzības ministri
Daugavpilī notika Baltijas val-

stu aizsardzības ministru tikša-
nās, kuŗā aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, Lietuvas 
aizsardzības ministrs Raimundas 
Karoblis un Igaunijas aizsardzī-
bas ministrs Margus Tsahkna 
pa  rakstīja Ministru Komitejas 
sanāksmes kopīgo komūnikē.

Komūnikē paredz Baltijas val-
stu ciešu trīspusējo sadarbību re   -
ģionālās drošības jautājumos un 
Varšavas samitā pieņemto lē  mu-
mu īstenošanu, tai skaitā NATO 
paplašinātās klātbūtnes nodro - 
ši nāšanu Baltijas valstīs, kas de -
mon strē alianses solidāritāti un 
vienotību. Komūnikē uzsver stra -
tēģisko attiecību nozīmi ar ASV, 
novērtējot ASV klātbūtni reģio-
nā un financiālo ieguldījumu Ei -
ropas iedrošināšanas iniciātīvā,  
kā arī Baltijas valstu apņemšanos 
2018. gadā palielināt aizsardzī bas 
financējumu līdz 2% no iekš-
zemes kopprodukta.

***
Diplomātam, ārlietu ministram 

Ludvigam Sējam – 135
Aprit 135 gadi, kopš dzimis dip-

lomāts, ārlietu ministrs Lud vigs 
Sēja (1885 – 1962). Bijis ārkār tē-
jais sūtnis un pilnvarotais mi - 
ni strs Lietuvā, ASV, ģenerāl kon-
suls, arī pagaidu pilnvarotais liet-
ve dis Lielbritanijā. Ieņēmis va -
do  šos amatus Ārlietu ministrijā – 
bijis Vācijas nodaļas vadītājs, 
Ad    mi nistrātīvijuridiskā depar-
tamenta direktors.

Ludvigs Sēja 1922. gadā panāca 
Latvijas de iure atzīšanu no ASV 
puses. Starpkaŗu periodā centās 
panākt sadarbību Baltijas valstu 
vidū. Vācu okupācijas laikā ie  sai s-
tījās pretošanās kustībā kā Lat-
vijas Centrālās padomes ģe  ne-
rālsekretārs, no 1944. līdz 1951. 
gadam atradās nacistu un komū-
nistu apcietinājumā Rīgas Cen - 
t rāl cietumā, Salaspils koncentrā-
cijas nometnē, vēlāk – Štuthofas 
koncentrācijas nometnē, Lub jan-
kas un Ļefortovas cietumā, bi  jis 
nometinājumā Komi APSR. Pēc 

LIETUVA. 1. jūnijā notika izstādes atklāšana Martina Mažvīda 
Nacionālajā bibliotēkā Viļņā par “Neatkarīgu valstu – Latvijas un Lietu-
vas – veidotājiem Jelgavas ģimnazijā”. Izstāde iegūst īpašu nozīmi, ga -
tavojoties arī Latvijas simtgades svinībām 2018. gadā. Atklājot izstādi, 
savā uzrunā Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis ar apbrīnu uz -
svēra, ka “Jelgavas ģimnazija tajā laikā bijusi izcila kadru kalve, kas vie-
nojusi Lietuvas un Latvijas tautas un savijusi mūsu likteņus. Šī iz  stāde 
palīdz apzināties, cik lielu lomu Jelgavas ģimnazijas audzēkņi starpkaŗu 
gados spēlējuši Lietuvas un Latvijas, kā arī kaimiņvalstu attiecību 
veidošanā un attīstībā.”

KANADA. Latvijas vēstniecība Kanadā aicināja izmantot iespēju 
un noskatīties Latvijas filmu “Vecāks par desmit minūtēm”, kas tika 
izrādīta ES īsfilmu festivālā Otavā. Filmas izrāde notika 4. jūnijā Arts 
Court Theatre, 2 Daly Avenue, Ottawa. Latvijas ievērojamā režisora 
Her ca Franka, operātora Juŗa Podnieka leģendārā filma (1978) ir ne 
tikai Latvijas, bet arī pasaules dokumentālā kino vēsturē – vienā precīzi 
izskaitļotā kadrā bez montāžas filmēts bērna dvēseles portrets.

NĪDERLANDE. 31. maijā Latvijas vēstniece Nīderlandē, Beļģijā 
un Luksemburgā Ilze Rūse aicināja Baltijas un Ziemeļvalstu vēstniekus 
Beļģijā uz darba pusdienām ar premjērministra vietnieku un ministru 
nodarbinātības, ekonomikas, patērētāju lietu un ārējās tirdzniecības 
jautājumos Krisu Pētersu. Pusdienu laikā tika pārrunāta virkne aktuālu 
ekonomiska rakstura jautājumu. Par galveno tematu kļuva Brexit – go -
da viesis Kriss Pēterss iepazīstināja ar Beļģijas augsta līmeņa darba gru-
pas secinājumiem un rekomendācijām šajā jautājumā. Vēstnieki 
interesējās arī par citām Beļģijas iekšpolītikas aktuālitātēm, tai skaitā 
valsts nodokļu reformas attīstību un iespējamo institucionālo reformu 
saistībā ar 2018. gada pašvaldību vēlēšanām. Pusdienu laikā klātesošie 
uzsvēra, ka pašreizējos polītiskajos apstākļos vēl nozīmīgāka ir kļuvusi 
kopīgas un vienotas Eiropas idejas saglabāšana.

AUSTRIJA. Turpinot iepriekšējo gadu tradiciju, arī šogad Latvijas 
vēstniecībā Vīnē notika Latviešu bērnu skoliņas Austrijā mācību ga -   
da nobeiguma sarīkojums. Latvijas vēstnieks Austrijā Edgars Skuja    22. 
mai ja pēcpusdienā aicināja uz vēstniecību vietējās Latviešu biedrī bas 
pārstāvjus – vecākus un skoliņas audzēkņus, lai kopā nosvinētu pagājušā 
mācību gada nobeigumu. Vēstniecībā šogad viesojās arī īpaši ciemiņi 
no Latvijas – Sējas Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansam-
blis un Sējas pamatskolas mazie dejotāji. Sējas skolas bērni ko  pīgā 
koncertā ar Latviešu skoliņas Austrijā bērniem izdziedāja gan latviešu 
tautasdziesmas, gan arī dejoja latviešu tautasdejas.

ĒĢIPTE. 25. maijā, pēc ALESP (Arabu Valstu līgas Ekonomiskās 
savienības padome – League of Arab States, Council of Arabic Economic 
Unity) ģenerālsekretāra Mohameda Rabias  ielūguma, Latvijas vēstniece 
Ēģiptē Iveta Šulca uzstājās ALESP tautsaimniecības nozaru ministriju 
un uzņēmēju sanāksmē un sniedza prezentāciju par Latvijas un arabu 
ekonomikas sadarbības potenciālu. Sanāksmē piedalījās arabu valstu 
tautsaimniecības nozaru ministri un ministriju augstas amatpersonas. 
Sanāksmes uzrunas laikā ģenerālsekretārs akcentēja, ka saprašanās 
memoranda parakstīšana par sadarbības veicināšanu starp Latviju, kas 
ir ES dalībvalsts, un ALESP ir jauna prakse padomes vēsturē un aicināja 
izmantot Latvijas Arabu uzņēmēju padomes platformu biznesa kon-
taktu veidošanā un tirdzniecības veicināšanā starp valstīm. Ģenerāl-
sekretārs uzsvēra, ka Latvija ir vārti sadarbībai ar Baltijas un Ziemeļei-
ropas reģiona valstīm. Uzstāšanās laikā Šulca pateicās ģenerālsekretā - 
r am par ielūgumu ar Latvijas ekonomikas potenciāla izstādi piedalīties 
ALESP Ekonomikas konferencē š.g. decembrī, 105. padomes sesijas 
laikā Kairā. Šulca izcēla Latvijas uzņēmumu līdzšinējos veiksmes stā s-
tus arabu valstīs, sniedza prezentāciju par Latvijas ekonomikas sek-
toriem, iepazīstināja ar pārtikas ražotāju, IT sektora, augstākās izglītības 
pakalpojumiem.

KAZACHSTĀNA. Latvijas vēstniecība Kazachstānā aktīvi iesai s-
tās Eiropas dienas sarīkojumos Astanā, kas notiek š.g. maija – jūnija 
mēnešos. Uzsākot Eiropas dienai veltīto sarīkojumu programmu, Lat-
vijas Republikas vēstnieks Kazachstānas Republikā Jurijs Pogrebņaks  
ar lekciju “Eiropas stundā” uzstājās Astanas 72. skolā, kur stāstīja par 
Latviju, Eiropas Savienību, kultūru, izglītības iespējām mūsu valstī. Lie-
lu jauniešu interesi izraisīja studiju iespējas Latvijā. 25. maijā vēstnieks 
kopā ar citiem ES dalībvalstu pārstāvību vadītājiem piedalījās sarīkoju-
mā Ambassadors café, kur neformālā gaisotnē atbildēja uz Astanas 
jauniešu jautājumiem par ES polītiku, divpusējām un daudzpusējām 
attiecībām, ekonomiku, izglītību un citiem jautājumiem.

Lauri XI Latvijas skolu Jaunatnes 
dziesmu un deju svētku koŗu ka -
ŗu finālskatē uzrunāja Jūlija Bļi-
nova – IV Pasaules bērnu un 
jaun iešu koŗu konkursa izpild-
direktore, uzaicinot piedalīties 
konkursā Sanktpēterburgā. Zēnu 
koŗa Spartito dalība konkursā 
bija veiksmīga, tika iegūts sudra-
ba diploms spēcīgā koru konku-
rencē. Uz Sanktpēterburgu devās 
koŗa diriģente Regīna Laure, 
koncertmeistare Irina Kušni ren-
ko, soliste Marta Liepiņa (9. kla -
ses skolniece), 31 koŗa zēns un 

pedagogu atbalsta komanda. 
Koŗa dalībnieki priecājas par ie -
spēju uzstāties festivāla “Dzie do-
šā Masļeņica” nobeiguma kon-
certā lieliskajā Marijas teātŗa 
koncertzālē kopā ar Kauņas 
Tech noloģiskās universitātes 
aka  dēmisko kori Jaunyste, kuŗš 
konkursā ieguva Grand Prix. Pir-
mais konkursa gads bija veik - 
  s mīgs un apstiprināja pār lie cību, 
ka šādam sarīkojumam ir liels 
potenciāls. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Avīzes “Neatkarīgā” (NRA) sle-
ji nieks Viktors Avotiņš nācis klajā 
ar rakstu, kuŗa nosaukums vien, 
manuprāt, ir pietiekams, lai ne  va-
jadzētu lasīt tālāk: “Vai kāds grib 
normālas attiecības starp Rie tu -
m iem un Krieviju?” Šajā virsrakstā 
vien, var teikt, “ir viss Avotiņš”. 
Nostāja skaidrāka par skaidru.

Un tomēr der palasīt tālāk. Prā-
to dams par 22. starptautisko Bal ti-
jas foruma konferenci, kuŗā tika 
konstatēts, ka Krievijas un Rie tu-
mu attiecību krize saasinās, Vik tors 
Avotiņš skumji konstatē, ka viņš 
“šai pasākumā” nesaņēma “pilnvēr-
tīgu Rietumu un Krie vijas pašrei-
zējo attiecību cēloņu atklāsmi”.

Aizdomas, aizdomas...
VĒROJUMI UN PARDOMAS

Tātad “atklāsme” izpalika, kaut 
gan konferencē piedalījās eksperti 
“no Amerikas, Eiropas un Krie-
vijas”. Mulsums un neziņa... Un te 
nu raksta autoru pēkšņi sāk tirdīt 
aizdomas, stipras aizdomas: “Var-
būt valstu nosaukumi te ir tikai 
abreviatūras un jāskatās, kas stāv 
aiz tām? Varbūt šī polītiskā situā-
cija (..) piesedz kādu globālu, teik-
sim, biznesa projektu?”

Citiem vārdiem – kas ir tie spēki, 
kam Rietumu un Krievijas attie-
cību uzlabošana nav vēlama. Un te 
“nez kāpēc” Avotiņam “iešāvās 
prātā” britu polītologa Džona Ko -
lemana 1992. gadā izdotā grāma -
ta “300 komitejas – pasaules valdī-

bas noslēpumi”, kuŗā “faktiski 
visas šodienas lielās problēmas 
(no kristietības degradācijas un 
nacionālo valstu graušanas līdz 
ierobežotiem kaŗiem attīstītās val-
stīs) izskatītos kā noteiktu pa  sau-
les (polītisko) aprindu mērķis un 
to rīcības rezultāts”.

Labi vēl, ka Avotiņš iekavās pie-
sardzīgi precīzē, ka šīs noslēpu - 
m ainās aprindas ir polītiskas, nevis 
kādas citas. Un man, lasot šīs rin-
di ņas Avotiņa rakstā, nezin kā  pēc 
iešāvās prātā Krievijas imperistu 
aprindās cirkulējošie šausmu  
stāsti par briesmīgajiem Rotšildu 
un Rokfelleru klaniem, kas aiz 
kulisēm perina velnišķīgus plānus...

Drūmas aizdomas par tum - 
š iem spēkiem ir ne tikai NRA sle-
jiniekam. Lūk, 29. maijā Mas ka vu 
piemeklēja drausmīga vie suļ vētra, 
kas gāza ne tikai kokus, bet arī 
daļu no Kremļa “Senāta pils” 
jumta (tur atrodas Putina ofi ciālā 
rezidence). Sešpadsmit bojā 
gājušie, 200 ievainoti. Tas bija rie-
tumu vējš, un pazīstamā pareiz-
ticīgā staļinista Aleksandra Proha-
nova dēls, publicists Andrejs Fe fe -
lovs savam aprakstam par šo dabas 
katastrofu liek milzu virs rakstu: 
“TUMSA no RIE TUM IEM”.

No sasodītajiem Rietumiem 
taču var nākt tikai tumsa! Un 
Fefelovs steidz atsaukties uz “kli-

matisko kaŗu teorijas piekritē - 
j iem”, kuŗi vainu par šo “tumsu no 
Rietumiem” saskata amerikāņu 
militāristos, kas jau 1998. gadā at -
zinīgi vērtēja savu ierīci (usta-
novka) HĀRP, kuŗas “mikroviļņu 
starojums” spējot radīt “šaušalīga 
stipruma procesus atmosfērā”. 

Aizdomas, aizdomas par tumša-
jiem spēkiem. Atceros , ka jaunībā, 
vēlīnā staļinisma gados, “Pravda” 
vēstīja par Kolorado vabolēm, ko 
Pentagona mūdži lika “iepūst” 
PSRS gaisa telpā, lai “padomjze-
mes laukos” ietu bojā visa raža. 

No Kolorado vabolēm līdz 
HĀRP un “zināmām aprindām” – 
atkāpies, sātan!

2017. gada pašvaldību vēlēša -
nas Latvijā nu pagājušas. Sest-
dien, 3. jūnijā, kopumā no visiem 
balsstiesīgajiem vēlētājiem mūsu 
valstī uz iecirkņiem devās un sa -
vu izvēli veica nedaudz vairāk 
par pusi cilvēku – 50,41 procents. 
Tiesa, tas bija vairāk nekā 2013. 
gadā, kad vēlētāju aktīvitā te sas-
niedza vien 45,99 procentus. 
Rīgā pie urnām devās 58,72 pro-
centi vēlētāju (pirms četriem 
gadiem 55,55 procenti). Vietām 
Latvijā aktīvitāte bija lielāka, ci -
tur mazāka. Rucavas novadā sa  vu 
izvēli veica 61,04 procenti vēlē tā-
ju, un tas bija augstākais rādītājs 
visā valstī, savukārt Run dāles no -
 vadā vien 33,21 procents vēlētāju, 
iespējams, tāpēc, ka no  vadā tā arī 
bija sanācis tikai viens saraksts – 
“Cilvēkiem un zemei,” kuŗš saņē-
ma visus 99,66 procentus balsu. 

Vislielākā intriga bija par to, 
vai Rīgā citām partijām izdosies 
no troņa gāzt pilsētas ilggadējo 
mēru Nilu Ušakovu (Saskaņa tan-
dēmā ar partiju Gods kalpot Rī - 
g ai). Neizdevās. Rezultāti liecina, 
ka Saskaņai/GKR jaunajā domē 
būs par septiņiem mandātiem 
mazāk nekā iepriekš, taču vien-
alga sanāk 32 mandāti (pavisam 
domē ir 60 mandātu).  Mandātus 
arī zaudēja Nacionālā apvienība, 
kuŗai 2013. gadā izdevās iegūt 
12, bet šoreiz vien sešus, kā arī 
Vienotība, kuŗai mandātu skaits 
samazinājies no deviņiem līdz 
vien četriem. Atlikušos 18 man-
dā tus savā starpā sadalījušas Lat-
vijas Reģionu apvienība, kuŗa 
galvaspilsētā startēja kopā ar 
partiju Latvijas attīstībai (deviņi 
mandāti) un kādreizējā Latvijas 
tieslietu ministra Jāņa Bordāna 
veidotā Jaunā Konservātīvā par-
tija (JKP) – arī deviņi. 

Ko gaidīt nākamajos četros gados?
Latvijas attīstībai un JKP tas 

bija lielisks rezultāts, ja ņemam 
vērā pagājušās Saeimas vēlēša-
nas, kur pirmā saņēma 0,89, bet 
otrā vien 0,7 procentus balsu. 
Abos gadījumos, visticamāk, lielu 
lomu nospēlēja partiju izvirzītie 
kandidāti. Reģionu apvienības 
gadījumā runa ir par kādreizējo 
baņķieri un Valsts prezidentes 
kancelejas vadītāju Mārtiņu 
Bondaru, kuŗš ir gana atraktīvs 
cilvēks. Viņš patlaban ir Saeimas 
deputāts, tagad būs Rīgas domē. 
Savukārt JKP sev piesaistīja divas 
lielas zvaigznes no Korrupcijas 
novēršanas un apkarošanas bi -
roja (KNAB) – Jutu Strīķi un Juri 
Jurašu. Abi knābī vairs nestrā - 
dā, taču ir visas cerības, ka topo-
šajā Rīgas domes sasaukumā  
pret kor rupcijas gadījumiem būs   
krietni lielāka vēršanās nekā    tas 
bijis iepriekšējā sasaukumā, ja 
arī J. Strīķe un J. Jurašs acīm-
redzot būs opozīcijā. Sliktāk nu 
noteikti nebūs. Savulaik domē 
bija Pret korrupcijas komisija, 
bet tā tikās reti un paveica ļoti 
maz laikā, kad galvaspilsētas 
paš valdībā korrupcijas skandālu 
bijis gana daudz. Polītiķi bijuši 
kā trīs ma zie mērkaķīši, kuŗi 
neko neredz, ne  ko nedzird, neko 
nesaka. Cerams, bijušās KNAB 
amatpersonas spēs šo pīļu dīķi 
satricināt.

Zem piecu procentu balsu  bar-
jeras Rīgā šogad palika sešas 
partijas. Sevišķi pirkstos jākož 
Latv ijas Zaļo un zemnieku savie-
nībai, kurai galvaspilsētā kā ne -
sanāk, tā nesanāk. 2013. gadā par-
 tijas startēja atsevišķi, abas palika 
aiz svītras, bet, ja tās būtu star tē-
jušas kopā un saņēmušas tikpat 
lielu balsu skaitu kā katra atse-
višķi, tad gan būtu ieguvušas 

gandrīz sešus procentus balsu  
un zināmu skaitu mandātu do -
mē. Šogad partijas atkal startēja 
kopā, tomēr veiksme neuzspī-
dēja. Vien 3,30 procenti balsu, lie -
lākais procents to partiju starpā, 
kuras nepārvarēja barjeru, bet 
tas ir vājš mierinājums tiem, kuŗi 
cerēja, ka rezultāti būs labāki. 
Lie lākie neveiksminieki šogad 
bija no Eiroskeptiķu rīcības par-
tijas, kuŗa saņēma vien 549 no 
kopumā vairāk nekā ceturtdaļ-
miljona balsīm. Tas liecina, ka ar 
visu lielo populismu, kāds pēdē -
jā laikā pret Eiropas Savienību 
vēr sts citur Eiropā, mūsu valstī 
īpaši dzirdīgas ausis neatrast. 
Otrā vietā no apakšas bija kādreiz 
varenā Latvijas Sociāldemokra-
tiskā strādnieku partija, kuŗa sa -
vulaik bija pārstāvēta i galvas pil-
sētas domē, tur veiksmīgi pilsē-
tas mēra amatā iebīdot Gun-
daru Bojāru (viņš šogad ir at -
grie zies polītikā, šogad pārstā - 
v ot Zaļo par tiju Ādažu novadā 
un iegūst ot vienu no partijas 
diviem man dātiem šai domē),   
i arī Saeimā, lai gan tur gandrīz 
tikai un vie nīgi opozīcijā. Acīm-
redzot arī so   ciāldemokratu ide-
jas mūsu valstī nav īpaši po  pu-
lāras, lai arī Sa  ska ņa sev ir pie-
savinājusies jēdzie nu “so ciāl-
demokratiska partija”. 

Neveiksmīgas šīs vēlēšanas  
bija arī ekscentriskā Saeimas 
deputā ta Artusa Kaimiņa veido-
tajai par tijai KPL.LV, Rīgā vien 
mazliet pāri vienam procentam, 
kopumā valstī partija ieguva sau-
jiņu mandātu. Ļoti izšķirošas šīs 
vēlēšanas bija kādreiz varenajai 
Vienotībai, kuŗai laikā pirms vē -
lēšanām Rīgā reitings bija kriet - 
ni zem minētajiem pieciem pro-
centiem. Rīgā tomēr izdevās pār-

sniegt barjēru, turklāt četros Lat-
vijas novados Vienotība guva 
lielāko balsu skaitu. Saskaņa 
uzvarēja Rīgā, Rēzeknē un trijos 
novados, bet Daugavpilī, kur tai 
bija lielas cerības, ne, paliekot 
otrā vietā aiz Latgales partijas. 
Nacionālā apvienība guva lielā -
ko balsu skaitu sešos novados, 
tajā skaitā veselus 73,88 procen-
tus balsu divu partiju sacensībā 
Kocēnu novadā (otra bija Zaļo 
un zemnieku savienība). Tiesa, 
tam nav liela sakara ar nacionālo 
polītiku, jo pašvaldību vēlēšanās 
raksturīgi tas, ka mazā novadā ir 
labāka kandidātu atpazīstamība 
nekā lielpilsētā vai visā valstī. Re -
ģionu apvienība uzvarēja sešos, 
Zaļā partija atsevišķi trīs, bet ZZS 
14 novados plūs vēl Jūrmalā. 
Daudzos novados uzvarēja vie-
tēja partija vai partiju apvienība, 
piemēram, Daugavpils novadā – 
Daugavpils novada partija, bet 
Vaiņodes novadā – Vaiņodes no -
vada attīstības partija. Partiju 
apvienību gadījumā, piemēram, 
Ogres novadā uzvaru guva Na -
cionālā apvienība kopā ar Zem-
nieku savienību, bet Amatas no -
vadā – zaļie zemnieki tandēmā  
ar Vienotību.

Četrās Latvijas pilsētās – Rīgā, 
Ventspilī, Liepājā un Jelgavā – 
visticamāk, esošie domes priekš-
sēži amatu saglabās arī turp  - 
māk, Rīgā Nils Ušakovs (amatā 
asto ņus gadus) Liepājā Uldis 
Sesks (vairāk nekā 20 gadu), Jel-
gavā Andris Rāviņš (16 gadu), 
sa  vukārt Ventspilī Aivars Lem-
bergs, kuŗš tur pie nosacītas teik-
šanas ir bijis kopš tālajiem pa -
domju laikiem, sākot ar 1988. ga -
du, kad viņš kļuva par pilsētas 
Tautas deputātu padomes izpild-
komitejas priekšsēdi. Pēc tam 

viņš pāris gadus bija Latvi jas 
PSR un tad Latvijas Republi kas 
Augstākās padomes depu t āts, 
kļūstot arī par vienu no tiem, 
kuŗi 1990. gada 4. maijā nobal-
soja par Latvijas neatkarī bu. Pēc 
tam cilvēks atgriezās savā Vent s-
pilī (lai gan patiesībā dzīvo 
Puzē) un kopš 1991. gada pil-
sētas domē ievēlēts ik reizi. 
Rakstu “nosacīta teikšana” tā -
pēc, ka, kā zināms, A. Lembergu 
jau ļoti ilgi tiesā par naudas at -
mazgāšanu, kukuļošanu un ci -
tiem smagiem noziegumiem, 
kas starp citu liedz viņam dar-
boties kā pašval d ības vadītājam. 
Ventspils paš val dība visu laiku 
to likusies ne  manām, domes 
mājaslapā viņš joprojām minēts 
kā tās priekš sē dis, arī šogad viņa 
pārstāvētā partija Latvijai un 
Ventspilij sa ņē ma pārliecinošu 
vairākumu – 62 procentus balsu 
un deviņas no 13 vietām domē, 
turklāt pats A. Lembergs saņēma 
vislielāko plusiņu skaitu no vē -
lētājiem. La  sītājiem tas var šķist 
dīvaini, ka tik kompromitēts cil-
vēks vienalga dabū tik daudz 
atbalsta. Tā, ma  nuprāt, ir atrauga 
no tiem paš iem padomju laiki-
em, kad visa tauta zināja, ka 
nomenkla tūra ir korumpēta līdz 
ārprātam, bet, ja kāds krikumiņš 
atlēca vienkāršiem ļaudīm, tad 
viss labi. Lembergs savā pilsētā ir 
parūpē jies par atbalstu pensio-
nāriem un grūtdieņiem, acīm-
redzot līdz ar to “piemirstas”, ka 
viņam bi juš as tik lielas klapatas 
ar liku mu. Tomēr savējais.

Dzīvosim, redzēsim, kas Rīgā 
un citur notiks nākamajos četros 
gados. Ja nepatiks tas, kas no -
tiek, 2021. gadā būs iespēja pa -
mēģināt vēlreiz.
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Vasara sākusies, un pavisam drīz 
klāt būs jūlijs, kad Latvijā jau trešo 
reizi norisināsies Pasaules latvie-
šu jaunatnes seminārs 2x2. Šo -
reiz laikā no 6. jūlija līdz 14. jū - 
  l ijam Vidzemē, Priekuļu novadā, 
atpūtas kompleksā “Mežrozes”. Tā 
būs nometne latviešu jauniešiem 
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, 
pulcējot kopā gan tos, kas dzīvo 
ārzemēs, gan tos, kas Latvijā. 
Viens no 2x2 svarīgākajiem mēr -
ķ iem ir jauniešiem sagādāt emo-
cionālu pārdzīvojumu, kas veido-
tu ciešāku kontaktu un piederības 
sajūtu latviešu draugiem un Lat vi-
jai, kā arī veidotu intelektuālu pa -
audzi, jo katrs no mums ir po  ten-
ciālais nākamais Latvijas vadī tājs.

Kā uzsver semināra vadītāja 
Vanda Dauksta: “Laikā, kad esam 
pārslogoti ar informāciju, kad cen-
šamies atšķirt būtisko no ne -
būtiskā, kad gan mūsu pašu dzī-
vēs, gan pasaulē virmo lieli izai-
cinājumi, ir vērtīgi uz nedēļu pa -
teikt visam STOP! Ir ne tikai vēr-
tīgi, es pat teiktu, ir nepieciešami 
uz brīdi apstāties, iedziļināties sevī 
un savā identitātē, gūt zināšanas, 
smelties spēku. Ir vērtīgi kalt ne 
tikai rotas, bet arī plānus, kā piln-
veidot sevi un kā saredzēt jaunas 
iespējas Latvijā un pasaulē. Ir vēr -
tīgi satikties ar saviem vienau - 
 dž iem no visas pasaules, izveidot 
draudzības ar skatu vērstu uz 
nākotni ‒ uzņēmējdarbībā, tradi-
ciju kopšanā, pilsoniskajās aktī-
vitātēs ‒, lai kur pasaulē mēs arī 
atrastos. Un vēl kāpēc? Jo pro-
gramma, kuru veido 2x2 koman-
da, solās būt aizraujoša, intensī va, 
izaicinoša un arī izklaidējoša!”

Programma būs piesātināta ar 
dalībniekiem saistošām, izglītojo-
šām, aktīvām un radošām lekci-
jām, projektiem un aktīvitātēm, 
kuŗas vadīs kompetenti lektori un 
nozaru speciālisti. Vakaros semi-
nā ra dalībniekiem pašiem būs ie -
spēja parādīt savus talantus, ie  pa-
zīt citus jauniešus, diskutēt, dzie-
dāt latviešu dziesmas, izdejot lat-
viešu dejas un gūt neaizmirstamas 
atmiņas.

Katram dalībniekam seminārā 
būs jādarbojas vienā ievirzē un 
pro jektā. Ievirze ir nodarbība, ku -
ŗā nometnes dalībnieki interak  -
tīvi darbosies mazās grupās visu 
nometnes laiku, klausoties dažā -
du nozaru speciālistus un uzzinot 
jaunākās aktuālitātes un svarīgā-
kos nozares pamatprincipus.

Pasaules latviešu jaunatnes seminārs 2x2 tuvojas!

2x2 SEMINĀRĀ
 IR PLĀNOTAS 

ŠĀDAS IEVIRZES:
• Sevis un citu vadīšana (vadīs 

Harijs Rokpelnis, Mazsalacas no -
vada domes priekšsēdis) ‒ sapra-
tīsim, ko nozīmē vadīt sevi un ci -
tus un ko nozīmē labi vadīt. Ap -
lūkosim katrs savu personību, 
savas vērtības, savas stiprās puses 
un kā tās varam izmantot sev 
vēlamo rezultātu sasniegšanai… 

• Polītika un sabiedrība (vadīs 
Andris Grafs, polītisko norišu pār-
 zinātājs, Baltijas Korporatīvās 
pārvaldības institūta Latvijas pār-
stāvniecības vadītājs) ‒ šīs ievirzes 
laikā diskutēsim par aktuāliem 
izaicinājumiem Latvijā un Eiro -
pā, kā arī meklēsim atbildes uz 
daudziem jautājumiem. Ievirzes 
laikā arī kopīgi strādāsim un por-
tālā ManaBalss.lv iesniegsim ini-
ciātīvu, kā arī iemācīsimies de -
batēt, izvērtēt dažādu cilvēku vie-
dokļus, lai noformulētu savu un 
veiksmīgi to prezentētu.

• Uzņēmīgie latvieši (vadīs Dag-
nija Lejiņa, Reputācijas vadības 
kompānijas “Lejiņa & Šleiers” va -
dītāja, “Digital Freedom Festival” 
vadītāja) ‒ meklēsim un atradīsim 

receptes, lai kļūtu par veiksmīgu 
uzņēmēju. Darbošanās ievirzē no -
teikti palielinās izredzes nākotnē 
veiksmīgi attīstīt savu biznesu. 

• Kultūra un māksla (vadīs 
Latvijas Televīzijas kultūras ziņu 
žurnāliste Eva Ikstena) ‒ runāsim 
par mūziku, mākslu, kultūru un 
radīsim paši savus kultūras plā-
notājus 2017. un 2018. gadam!

• Es un Tu (vadīs jauniešu grupu 
līdere/trenere Madara Mazjāne-
Kokina) ‒ “Es un Tu” ir laiks un 
telpa, kur gan kopīgi, gan indi vi-
duāli meklēsim un radīsim at  bil-
des uz personību izzinošiem un 
attīstošiem jautājumiem. Diskutē-
sim par tādām tēmām kā sabied-
rībā valdošie stereotipi un hiera r -
hija, un kā tas ietekmē mūsu ik -
dienu, lēmumus un rīcību.

• Valoda (vadīs Aiga Veckalne, 
valodas un lietišķās saziņas eks-
perte) ‒ dibināsim vārdu pilis un 
pētīsim to vēsturi, spēlēsimies ar 
valodu un iepazīsim tās spēku un 
ietekmi.

• Kritiskā domāšana un argu-
men tācija (vadīs Juris Baltačs,   di -
gitālā mārketinga speciālists, 
SkeptiCafe līdzorganizātors) ‒ uz -
zināsim, kādas loģiskas kļūdas 

bieži pieļaujam, kā tās saskatīt ci   - 
t os un neuzķerties un kā formulēt 
savu viedokli, lai tas spētu citus 
pārliecināt.

Projekts ir praktiska nodarbī -ba, 
kuŗā semināra dalībniekiem būs 
jādarbojas sevis izvēlētajā gru pā, 
attīstot savu radošo garu, piln-
veidojot savas dotības un pras mes.

2X2 SEMINĀRĀ IR 
PLĀNOTI ŠĀDI PROJEKTI:
Mūsdienu latviešu virtuve (va -

dīs Māris Jansons, restorāna Bi - 
b lio tēka No 1 šefpavārs) – 5 dienās 
15 jaunieši, katru dienu iemācīs ies 
gatavot 4 jaunus ēdienus. No katras 
dienas darba tiks izvēlēts 1 vai 2 
ēdieni, ko pasniegs pēdējā nomet-
nes vakarā ‒ grandiozās va  kariņās, 
ko varēs baudīt visa no  metne.

Aktīvā atpūta dabā (vadīs Agita 
Berga, Latvijas apceļotāja un pie-
dzīvojuma organizācijas Lūzum-
punkts darbone) ‒ projektā viens 
no galvenajiem mērķiem būs ie -
drošināt doties dabā un pašiem 
mācīties radīt piedzīvojumu.

Podniecība (vadīs Krists Ozo  - 
l iņš, podnieks) ‒ keramikas pro-
jek ta galarezultāts – pašdarināti 
un ikdienā praktiski izmantojami 
mā  la trauki. Strādāsim ar mālu  no 
dažādām Latvijas māla atrad  -n-
ēm, darbus veidosim lipināšanas 
technikā un apdedzināsim tradi-
cionālā malkas ceplī, izmantojot 
svēpēšanu. 

Folklora, danči un rotaļas (va -
dīs Imanta Nīgale, folkloras gru-
pas Laiksne dalībniece, un Dārta 
Apsīte, folkloras grupas Skandi nie -
ki dalībniece) ‒ projektā iepazī sim 
dažādus tradicionālās kultū ras 
aspektus ‒ tautastērpus, dzie dā ša-
nu, dancošanu un rotaļās ie  šanu, 
kā arī mūzikas instrumentus. 

Metallkalšana (vadīs Jānis Nī  -
ma nis, asmeņkalis) ‒ gūsim ieska-
tu darbā ar metālu. Izgatavosim 
dažādus mājās noderīgus priekš-
me tus no metāla. Kādam varbūt 
sa  nāks nagla, kādam krāsns kru ķis, 
kādam varbūt durvju rokturis.

Nometnes avīze un blogosfēra 
(vadīs Arta Balode, Islandes medi-

ja The Reykjavik Grapevine dar-
bone) ‒ būsim tā darbīgā koman-
da, kas veidos saturu nometnes 
avīzei un blogam. 2x2 redakcijā 
kū  pēs gan datori, gan kafija, jo 
dienas plānā būs kā nopietni, tā arī 
pavisam nenopietni atskati un 
reportāžas, novērojumi un fakti, 
apspriedes un diskusijas.

Brunču un kreklu darināšana 
(vadīs Anna Zvejniece, mūzikas 
skolotāja, kuras hobijs ir brunču 
šūšana) ‒ ikviena meitene vēlas,  
lai viņas drēbju skapī būtu pašas 
darināti brunči. Tad, izejot no 
mājas, katra var lepoties ar tiem, jo 
veidojusi ir pati!

Es un vide (vadīs Santa Krasti-
ņa, vides organizācijas homo ecos 
vadītāja, neformālās izglītības ap -
mācītāja) ‒ iedziļināsimies, kā ar 
savu rīcību ietekmējam vidi un 
cil vēkus savā valstī un citur pa  sau-
lē, kā arī, kā vide ietekmē mūs. 

Papildu ievirzēm un projektiem, 
kur dalībnieki darbojas katru 
dienu, vakaros būs īpašas vakara 
programmas, kas sevī ietvers kop-
lekcijas ar populārām personī - 
b ām Latvijā, kā, piemēram, nomet-
ni apciemos Baiba Rubesa, Ansis 
Bogustovs, Raimonds Graube, kā 
arī kultūras ministre Dace Mel-
bārde u.c., diskusijas, aktīvo atpū-
tu, dančus, dziesmu kaŗu, sporta 
spēles, ugunskura vakaru utt. Un 
viena no semināra dienām būs 
veltīta ekskursijai.

2x2 semināram var pieteikties, 
reģistrējoties mājaslapā 2x2pasau-
le.lv vai rakstot uz e-pastu info@ 
2x2pasaule.lv. Dalības maksa se -
minārā 290 EUR, bet, aizpildot sti -
pendijas pieteikumu, iespējams 
sa  ņemt atlaidi dalības maksai līdz 
pat 50%. Noteikti iesakām jau - 
n iešiem arī vērsties vietējās latviešu 
kopienās, lai lūgtu atbalstu dalī -
bai nometnē, jo tas noteikti būs 
liels ieguvums un gandarījums 
ikvienam ‒ gan jaunietim, kas pie-
dalās, gan kopienām un organizā-
cijām, kas atbalsta latvietības sa -
glabāšanu.

Izmanto šo iespēju un piesakies 
2x2 semināram!
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Pirms sarunas sacījāt, ka dia-
sporas jautājumos ir svarīgi jau-
numi un ka jūs tas priecē. Kas ir 
noticis?

Trīs ministri ‒ izglītības, kultūras 
un ārlietu ‒ tikās ar premjēru un 
tika nolemts, ka financējums dia-
sporai tiks iekļauts bazes budžetā, 
un tas nozīmē, ka to nevajadzēs no 
jauna pieprasīt ik pa trīs gadiem. 
Diaspora mums ir ļoti nozīmīga,  
jo liela daļa Latvijas tautas dzīvo un 
arī dzīvos ārpus mūsu valsts. Kul-
tūras ministrija gatavo rīcības plā-
nu, jauno diasporas polītikas doku-
mentu no 2019. gada, un ir nolemts, 
ka darbu ar diasporu koordinē Ār -
lietu ministrija. Diasporas darba 
grupa tāpat jau strādā Ārlietu mi -
nistrijā, un es esmu tās vadītājs. 
Dia sporas organizācijas cieši sa -
darbojas ar vēstniecībām, un tādēļ 
saprotamā kārtā tās mums ir vis-
tuvāk. Tādējādi tāds lēmums ir 
tikai apsveicams.

Vai financējuma iekļaušana 
bazes budžetā nozīmē konkrētu 
summu katru gadu vai zināmu 
procentu no IKP?

Šobrīd  šis budžets ir nepilns mil-
jons eiro un ir izkliedēts pa četrām 
dažādām institūcijām. Tas, ka Ār -
lietu ministrija iesniegtu kopīgu 
pieprasījumu no visām institūci-
jām, nozīmē saprātīgus un loģiskus 
lēmumus, jo tad “spēles laukums” 
būtu labi pārredzams. Protams, 
nākamais jautājums ir, ko izvirzām 
kā prioritāti, ko mēs gribam panākt. 
Tas ļaus izvairīties no vienas insti-
tūcijas jeb resora pieejas, kā tas ir 
bijis līdz šim. Prioritāte, kuŗai jāat-
spoguļojas arī topošajā rīcības plā-
nā, ir bērnu un jauniešu izglītība. 
Esmu pārliecināts, ka tieši tas ir šo -
dienas neatliekamais jautājums.

Tātad nozīmīga financējuma 
daļa tiks ieguldīta svētdienas sko-
lu un vasaras nometņu attīstībā?

Daļa financējuma izglītībā tiek 
ieguldīta jau tagad, bet jautājums   
ir par to, ka tai ir jābūt būtiskai da  ļai 
no financējuma. Tas ir neatlie kams 
jautājums, ir jāattīsta diasporas 
izglītības mugurkauls – sestdie nas 
skolas, kuŗas šobrīd pasaulē ir 
vairāk par simtu. Ja finanču pietik-
tu, mēs varētu visām šīm skolām 
nosegt vismaz telpu īres izmaksas. 
Tas būtu liels solis uz priekšu,  un tā 
būtu finanču sloga noņemšana no 
vecāku pleciem. Protams, svarīga  
ir skolotāju apmācība, ko jau tagad 
veic Valsts valodas aģentūra, meto-
diskie materiāli. Manuprāt, tas viss 
ir ļoti svarīgi, ja gribam šajā jau-
tājumā “soļot pareizajā virzienā”. 
Financējumu izglītībai nedrīkst sa -
mazināt, tieši otrādi  ‒ tas ir pareizi 
jānovirza prioritārajām lietām.

Vai jūsu sacītais nozīmē, ka 
Latvijas valsts ir sapratusi – lielā-
kā daļa aizbraukušo neatgriezī - 
s ies, bet grib saglabāt un uzturēt 
latviskumu, cerībā, ka tas notiks 
kādreiz nākotnē?

Tas ir skaidrs, ka šobrīd nekāda 
masveida remigrācija nenotiks. Arī 
aizbraukušo skaitam diemžēl nav 
tendence būtiski samazināties. Lat-
vijas valstij ir svarīgi radīt mūsu 
dar ba devējiem iespēju, lai tie ar 
saviem darba piedāvājumiem va -
rētu aizsniegt arī mūsu diasporu. 
Tādēļ jāsaglabā valoda un saikne ar 
Latviju, lai remigrācija nepiecie ša-

PRAST SASKATĪT SVARĪGĀKO
Vēstnieks Atis Sjanīts sarunā ar žurnālisti Salliju Benfeldi 

par polītiku un financējumu diasporas jautājumos

mības gadījumā varētu notikt. Va -
loda un etniskā identitāte un pie de-
rība ir izšķirošais apstāklis, kas  to 
varētu veicināt. Man nav žēl ne -
viena eiro, ko mēs ieguldām izglī tī-
bā. Ja, piemēram, runājam par Kat-
skiļu nometni, par Gaŗezeru Ame-
rikā, tad, protams, lielākā daļa bēr-
nu paliks Amerikā un varbūt ar 
lai ku latviešu valodu pat piemirsīs, 
bet, ja pamats ir ielikts, to neviens 
vairs dzīvē nevar atņemt un iz -
dzēst. 

Vai var sacīt, ka savā ziņā ir 
cerība, ka notiks tā, kā tas notika 
ar īriem, kuŗi savulaik masveidā 
aizbrauca, bet, situācijai valstī uz -
labojoties, daudzi atgriezās vai arī 
ieguldīja savu nopelnīto nau du 
projektos dzimtenē?

Es uzreiz gan gribētu teikt, ka 
nevar rēķināt tā, kā to dara daži 
ierēdņi, kuŗi saka – jūs ieguldījāt  
tik un tik un cik cilvēku tad šogad 
atgriezās!? Vienmēr jau gribas pār-
skatus, kuŗos ierakstīt ciparus, bet 
remigrācijas jautājumā nevar gri-
bēt tūlītējus un labi redzamus re - 
z ultātus. Tādēļ polītiski šis diasporas 
financējuma un remigrācijas jau -
tā jums nebūs tas populārākais un 
iemīļotākais temats. Runājot par 
Latvijas attīstību, jau šodien uzņē-
mēji saka, ka trūkst darbaspēka. 
Un tad jautājums ir, vai mēs gri - 
b am ievest darbaspēku no trešajām 
valstīm,  vai arī domājam un da - 
r ām tā, lai mūsu cilvēki ar ārpus 
Lat vijas iegūtu izglītību vai piere -
dzi gribētu strādāt Latvijā. Ir tikai 
divas alternātīvas, trešā ceļa nav. Ja 
gribam attīstīt Latviju, mums va  ja-
dzēs darbarokas. Nav jau jābūt eko -
nomistam, lai saprastu, ja 200 –  300 
tūkstoši cilvēku aizbrauc no valsts, 
tad rodas tukšums, kas būs jāaiz-
pilda. Tā ir reālitāte, tādēļ saik ne ar 
valodu un Latviju ir jāsaglabā ne 
tikai abstrakta latviskuma dēļ.

Dokumentālajā filmā par tau-
tiešiem Īrijā kāds no latviešiem 
teicis, ka Jaungada uzrunā sacī - 
jis – mūs aicina atpakaļ, bet kas 
notiks, ja mēs, kādi 20 – 30 tūk-
stoši, uzreiz atgrieztos Latvijā? 
Bezdarbs taču palielinātos, pa -
balstiem pietrūktu naudas... ko 
viņi ar mums darītu!?

Brīvo darbavietu skaits Latvijā 
pieaug, bet skaidrs, ka mums grūti 
konkurēt ar ārvalstu algām. Un de -
mografija ir nepielūdzama. Starp 
citu, Igaunijā, kuru visu laiku pie-
minam kā pozitīvo piemēru, iedzī-
votāju kritums šogad ir apstājies. 
Gribu teikt, ka tas nav jautājums ar 
tūlītēju un vieglu risinājumu, bet 
jādara jau tagad, ja negribam at -
tapties situācijā, ka vienīgā izeja ir 
dar baspēka ievešana no trešajām 
valstīm.

Tīmeklī nav vietnes, kuŗā pār-
skatāmi būtu atrodami darba 

piedāvājumi visā Latvijā. Darba 
piedāvājumi ir pašvaldību mā   -
jas lapās, ir Nodarbinātības valsts 
aģentūras mājaslapa, bet visā tajā 
nav viegli orientēties.

Par to esam diskutējuši ar no -
darbinātības valsts aģentūru. Mēs 
pasūtīsim pētījumu par to, kā dia-
spora meklē darba sludinājumus 
Latvijā. Tas ir izaicinājums aģentū-
rai – vai viņiem ir nopietna datu 
baze, vai viņi spēj orientēties uz 
diasporu. Uzņēmēji ir bijuši pie 
ma nis un sacījuši, ka viņiem ir kva-
lificēta darba piedāvājumi, vaja-
dzīgi cilvēki ar citu, plašāku darba 
pieredzi. Turklāt līdzšinējie pētī-
jumi saistībā ar diasporu liecina, ka 
alga nav vienīgais, kas interesē tos, 
kuŗi būtu ar mieru atgriezties. Ie -
spēja bērnus izglītot latviski un ģi -

menes saites Latvijā ir ļoti būtiski 
apstākļi, kas liek pieņemt lēmumu 
par atgriešanos – to apliecināja mū -
su pasūtītais pētījums par re  mig-
rāciju. 

Atgriezties droši vien varētu 
gados jaunāki cilvēki, kuŗi grib 
un spēj apgūt ko jaunu, jo darba 
tirgū prasības un prasmes aug  un 
mainās visu laiku. Daudzos aro-
dos ar pirms gadiem divdes mit 
iegūtām prasmēm šodien vairs 
nepietiek.

Domāju, ka cilvēks, kas dzīvo 
Anglijā vai Īrijā, atšķiras no Latvijas 
reģionos dzīvojošajiem cilvēkiem. 
Viņš neizbēgami ir ieguvis pasau les 
pieredzi, ieguvis vismaz kaut kādus 
svešvalodas pamatus.  Darbs citā 
valstī jebkurā gadījumā ir jauns 
ieguvums, jaunas prasmes. Pro-
tams, daļa cilvēku strādās ārpus 
Lat vijas, līdz saņems pensiju. Tāpat 
mūsu ministrija nevar ietekmēt 

piedāvājumu Latvijas darba tirgū, 
bet jau šodien daudzi uzņēmēji 
mērķtiecīgi raugās uz ārpus Lat - 
vi jas strādājošajiem. Alternatīvas 
jau nav, ja ir vajadzīgs labs spe ciā-
lists. Valsts var sagatavot plat for  -
mu, lai uzņēmējam būtu iespē jams 
meklēt un atrast darbiniekus starp 
diasporas cilvēkiem. Tālākais jau   
ir darba devēja un potenciālā dar -
ba ņēmēja savstarpējās vienošanās 
jautājums, bet valsts loma, piemē - 
r am, būtu jau manis pieminētā bēr-
nu integ rācija Latvijas skolās. Pa -
līdzēt kādā citādā veidā vienmēr ir 
grūti, jo jāraugās, lai netiktu diskri-
minēti Latvijas iedzīvotāji. Teiksim, 
dzīvokļu vai kādi citi pabalsti – tas 
būtu jautājums par to, vai netiek 
diskriminēti tie, kuŗi nav aizbrau-
kuši.

Mani priecē, ka Latvijā nodibi-
nājusies jauno cilvēku remigrantu 
kopa “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, 
kas tūlīt arī tiks reģistrēta kā 
biedrība. 

Daudzi, lasot par izglītību kā 
prioritāti, droši vien vaicās, vai 
deju kopas, kori, folkloras an -
sambļi un Jāņu svinēšana tagad 
tiks atstāti bez financiāla atbalsta 
no valsts puses?

Mēs atbalstām atsevišķus dia-
sporas pasākumus, mūsu prio -
ritāte ir Eiropas valstis, kuŗās notiek 
aktīvs diasporas pašorganizācijas 
process. Pēdējā laikā loti aktīvi ir 
tautieši Vācijā. Lielbritanijā tagad ir 
mūsu lielākā diaspora ārpus Lat vi-
jas, tur ir jauna un enerģiska vēst-
niece, un ceru, ka jaunajā diasporā 
notiks straujāka pašorganizēša - 
nās. Kā darba ņēmēji Lielbritanijā 
ir reģistrēti aptuveni 60 tūkstoši 
Latvijas valstspiederīgo, tiek lēsts, 
ka diasporas kopējais skaits tādējā-
di varētu tuvoties 100 tūkstošiem.

Esam atbalstījuši simtiem pro-
jektu, kuŗus īsteno latviešu orga ni-
zācijas. Neatceros, ka mēs būtu at -
teikušies atbalstīt, piemēram, kādu 
valsts svētku sarīkojumu, apmak-
sājot telpu īri. Atbalsts ir pieejams, 
un to pasākumu loks, ko varam 
atbalstīt,  ir diezgan plašs. Tomēr 
jāsaprot, ka mēs nevaram piešķirt 
lielas summas, piemēram, vienas 
latviešu grupas vienam vai diviem 

koncertiem Anglijā, uz kuŗiem 
atnāk tikai kāds simts klausītāju.   
Tā ir Latvijas nodokļu maksātāju 
nauda. Mēs nevaram arī atbalstīt 
komercprojektus. Ļoti apsveica -ma 
ir Bērzes Strazdu rīkotā Jāņu svinē-
šana Straumēnos – tas varētu būt 
šobrīd lielākais diasporas sa  rīko-
jums pasaulē līdzās dziesmu svēt-
kiem. Bet kā komercprojektu 
diemžēl nevaram to atbalstīt ar 
valsts naudu, taču ceram, ka viņi 
tikpat sekmīgi turpinās realizēt 
savas idejas.

 Jebkuŗā gadījumā, ja ir iecerēts 
kāds projekts, kuŗam vēlas lūgt Lat-
vijas valsts atbalstu, tad jāvēršas 
vēstniecībā, kas varēs visu paskaid-
rot un palīdzēt.

Šogad ir gaidāmi vairāki dia-
sporas rīkoti Dziesmu un deju 
svētki. Vai piedalīsieties Balti-
moras un Eslingenas dziesmu 
svētkos?

Jūnija vidū došos uz Eslingenu. 
No Amerikas nupat esmu atgrie-
zies, kur piedalījos ALA ikgadējā 
kongresā. Bija patīkami redzēt, ka 
Amerikas Latviešu apvienība kā 
mūsu spēcīgākā diasporas orga ni-
zācija joprojām ir ļoti aktīva, pie-
saistot arī jaunās paaudzes darba 
turpinātājus. Visus šos gaŗos gadus 
viņi ir strādājuši Latvijas labā un 
snieguši tai nesavtīgu atbalstu un 
turpina to darīt. Viņi to dara neat-
karīgi no polītiskās konjunktūras 
Latvijā, fokusējoties tikai un vienīgi 
uz Latvijas interesēm. 

Jūs pieminējāt Eslingenu – sa -
vu laik bijāt liecinieks nu jau le -
ģendārajam mūzik lam “Eslin ge-
na”, kad to pirmo reizi iestudēja 
Toronto, Kanadā, kur tolaik bijāt 
Latvijas vēstnieks...

Tas patiesi ir izcils darbs. Nesen 
būdams Lo  san dželosā, ļoti prie cā-
jos, ka Rit ma ņu ģimene, kuŗai ir 
savs vārds Ame rikā, joprojām ir 
ļoti aktīva lat viešu kopienā. 

Amerikas latvieši pirmām kār-
tām paļaujas uz sevi, ļoti attīstīta ir 
ziedošanas tradicija. Tas ir radījis 
spēcīgu pamatu t.s. “vecās trimdas” 
zemēs, lai nākamās paaudzes šo 
darbu turpinātu. Par to arī pārlie-
cinājos ALA šīgada Čikāgas kon -g-
resā.

Atis Sjanīts: “Ja, piemēram, runājam par Kat-
 skiļu nometni, par Gaŗezeru Ame rikā, tad, 
protams, lielākā daļa bēr nu paliks Amerikā 
un varbūt ar lai ku latviešu valodu pat pie-
mirsīs, bet, ja pamats ir ielikts, to neviens 
vairs dzīvē nevar atņemt un iz  dzēst.”
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Teiciens “kā caur adatas aci”, 
protams, visvairāk noder, ja ska-
tāmies uz pašvaldības vēlēša - 
n ām Rīgā. Latvijas galvaspilsētas 
vara paliek Ušakova un Amerika 
rokās, pateicoties 0,82% vēlētāju 
balsu. Tātad vēlēšanu rezultātu 
izšķīruši vien daži simti vēlētāju. 

Kā zināms, Ušakova& Co vēlē tā-
ji lielāko tiesu ir tie, kuŗu dzimtā 
valoda ir krievu, tādēļ balsojums 
neapšaubāmi ir etniski iekrāsots, 
un tieši tas šo  reiz izglābis Ušako-
vu&Co. Turklāt pie varas esošie 
Rīgā pilnā mērā izmantoja admi-
nistratīvos resursus, lai stāstītu 
un stāstītu, cik daudz laba viņi iz   da-
rījuši un cik ļoti rūpējas par ie  dzī-
votājiem. At  liek cerēt, ka Kor rup-
 cijas no  vēr ša nas un apkarošanas 
birojs (KNAB), vērtējot vēlēšanu 
kam pa ņas finanču tēriņus, to 
ņems vērā.

Paraugoties uz visu Latviju, jā -
teic, ka Saskaņa savus vēlētājus 
īpaši nav zaudējusi, jo, rēķinot 
procentos, partija vietām mazāk 

Kā caur adatas aci jeb Kā vērtēt pašvaldību vēlēšanas?
balsu saņēmusi tāpēc, ka balso-
tāju kopumā bijis vairāk. Tādēļ, 
manuprāt, var priecāties, ka Rīgā 
Ušakova&Co pozīcijas vairs nav 
tik stabilas un var cerēt, ka gal vas-
pilsētas vara mazliet samazinās 
savus korruptīvo darījumu tem-
pus. Tāpat var cerēt, ka šie ir pē -
dējie četri gadi, kad Rīgā saim-
niekos cilvēki, kuŗu mīļākā de -
bes  puse ir Austrumi un tikumi, 
kādi tur valda.

Uzvaru Ventspilī var svinēt arī 
Aivars Lembergs, un jāteic, ka 
pār metumus par to, ka smagos 
noziegumos apsūdzēts polītiķis 
joprojām var piedalīties polītis-
kajos procesos un uzvarēt vēlēša-
nās, jāuzņemas ne jau tiem, kuŗi 
civīlizētā un demokratiskā veidā 
cīnās ar Lembergu vēlēšanās. Ap -
vienoto Vienotības, Nacionālās 
apvienības (NA) un Latvijas Re -
ģionu apvienības (LRA) sarakstu 
vadītājam Ģirtam Valdim Kri s-
tov skim, kuŗš arī diskusijās pali-
ka pieklājīgs un neaizmirsa par 

elementāru cieņu pret oponentu, 
bija smagi cīnīties ar Aivaru Lem-
bergu, kuŗš izcili apguvis dema-
goģijas prasmi. Patiesībā par to, 
ka Ventspilī ir valdījis, valda un 
valdīs Lembergs, atbildība būtu 
jāuzņemas valsts tiesībsargā jo ša-
jām iestādēm, kuŗas ar šo aiz do-
mās turēto polītiķi nekādi nespēj 
tikt galā, un vēlētājiem, kuŗi ne -
spēj saprast dažas pavisam vien-
kāršas lietas. Piemēram, Ventspilī 
ceļ jaunu mūzikas skolu ar kon-
certzāli 25 miljonu vērtībā, būs 
ērģeles 11 miljonu vērtībā, būs 
jauns peldbaseins, kaut gan pil-
sētai jau ir Ūdens parks ar peld-
baseinu utt. Protams, iedzīvo-
tājiem tas patīk, un viņus pilnīgi 
neinteresē, ka tā ir budžeta un 
Eiropas fondu nauda, kas pare-
dzēta ne tikai vienai pilsētai vai 
novadam Latvijā. 

Tomēr iepriekš rakstītais nav 
nekāds jaunums, un šīs vēlēšanas 
arī neko daudz nav mainījušas. Ja 
nu vienīgi jāatzīmē, ka cerīgi iz -

skatās tas, ka balsotāji tomēr sā -
kuši mosties no tāda kā letar ģiskā 
miega, kad pat uz vēlēša n ām ne -
iet, jo, raug, viss tāpat ir un būs 
slikti.

Dažas atziņas šīs vēlēšanas to -
mēr ir nesušas.

Vienotība vēl nav aizgājusi “pa 
skuju taku”, un tas vieš cerības, ka 
partija varētu saņemties, ka iesīk-
stējušos polītiķus tomēr varētu 
nomainīt jaunāki un kaut maz -
liet citādāk domājoši cilvēki. Jeb-
kuŗā gadījumā jāteic, ka vēl ir ie -
spēja saņemties un nākamā gada 
Saeimas vēlēšanās nepalikt “aiz 
borta”. 

Vēl viena atziņa gan ir visai 
skarba – manuprāt, LRA ir pie -  
vī lusi savus vēlētājus un tās līde - 
 r is Mārtiņs Bondars ir parādījis, 
ka patiesībā viņu interesē tikai 
iespēja pagozēties kādā labi re -
dzamā amatā un tās iespējas, ko 
nes būšana pie varas. Kā zināms, 
Bondars gribēja kļūt gan par 
Valsts prezidentu, gan par Mi -

nist ru prezidentu un tagad pre-
tendēja uz Rīgas galvas amatu. 
Viņa apvienotais saraksts ar Lat-
vijas Attīstībai Rīgas domē ie -gu-
va deviņas vietas, bet uz galvas 
posteni gan vairs cerēt nevar. Pēc 
vēlēšanām uz jautājumu, vai pēc 
gada Bondars aizies no domes, lai 
atkal kandidētu Saeimas vēlē-
šanās (jo Saeimas deputāta man-
dāts tagad būs jānoliek un jāstrā-
dā Rīgas domē), Bondars neat-
bildēja, bet laipoja un cilpoja kā 
zaķis, gan neaizmirsdams ap -
galvot, ka viņam nerūp amati, bet 
tikai Latvija un tās tauta. To klau-
soties, nāca smiekli, bet vēl pēc 
brīža arī smieties vairs negribējās, 
jo uz jautājumu – vai tajās paš-
valdībās, kuŗās LRA ir ievēlēta,  tā 
ies kopā ar Saskaņu, ja tas va  rētu 
nozīmēt tikšanu pie varas pilsētā 
vai novadā, Bondars at  bil dēja, ka 
partija par to nelems, lai katrs 
ievēlētais deputāts pilsētā vai 
novadā lemj pats. Tā teikt, lielā 
demokratija...

Šis stāsts sākas 1939. gadā Val-
mierā. Kādreiz dzīvē notiek lietas, 
kuŗas mēs nebūtu varējuši iz -
gudrot. Notikumi, kuŗi liek pārdo-
māt, kas ir sagadīšanās, kas ir lik-
tenis, un kādi spēki vada notiku-
mus dzīvē. Šis ir viens no tiem 
stāstiem. Lai būtu vieglāk visu iz -
stāstīt un lasītājam saprast, uz  rak-
stīšu notikumu norisi pa pun - 
k tiem, secībā, pa starpām ievijot 
paskaidrojumus.

• Man ļoti interesē vēsturiski, 
veci dokumenti, fotografijas, ob -
jekti un grāmatas.

• Kur vien atrodos, vienmēr pē  tu 
visu veco, seno. To daru īpaši, kad 
esmu Latvijā. Radi ir dalīju š ies ar 
saviem archīviem, un esmu pētījis 
visādas senas lietas antik va riātos.

• 2012. gada sākumā biju iegājis 
Rutas Kramēnas latviešu veika-
liņā, kas atradās Čikāgas Ciānas 
draudzes telpās. Veikala diemžēl 
vai rāk nav – Ruta to pagājušajā 
g  adā slēdza. Rutas ģimeni pazīstu, 
kamēr vien sevi atceros, un bieži 
iegāju viņas veikaliņā, lai parunā-
tos un apskatītu preces. Ruta laiku 
pa laikam brauca uz Latviju, kur 
uzpirka lietas pārdošanai Čikāgā. 
Man vienmēr īpaši interesēja veci 
žurnāli, grāmatas un pastkartītes/
skatkartītes, kuŗas viņa bija at  ve-
du si no Latvijas. Daudzas arī no -
pir ku. Šoreiz pamanīju, ka Rutai 
pārdošanā ir senas pastkartes. 
Paņēmu tās un sāku pētīt.

• Ieraudzīju kādu latviešu apsvei-
kuma kartīti Vasarsvētkos. Skaista, 
mīļa glezniņa priekšpusē, bet aiz-
mugurē sveiciens kādai sievietei 
Strenčos (neliela pilsētiņa Vidze mē, 
20 km attālumā no Valmieras).

• Adresē ieraugot vārdu Strenči, 
mana interese auga augumā, jo 
man Strenčos dzīvoja tuvi radi, un 
es tur esmu bijis vairākkārt. Radi 
nu miruši, bet man tur ir ļoti tuvi 
draugi, ar kuŗiem uzturu sakarus 
un kuŗus vienmēr apciemoju,   kad 
esmu Latvijā. 

• Mani šī kartīte ļoti uzrunāja un 
intriģēja. Nopirku to, vedu mā  jās 
un uzreiz aizrakstīju Strenču drau-
giem, prasot, vai viņi kaut ko zina 
par šo vārdu un adresi.

Bij’ Vasarsvētki toreiz...

• Atbilde mani patiesi pārstei-
dza! Izrādās, ka tā māja ir turpat 
netālu no manu draugu mājām, 
un es esmu tai mājai garām brau-
cis ikreiz, kad devos pie viņiem 
cie mos. Vēl vairāk – persona, kuŗai 
kartīte adresēta 1939. gadā, ir ne 
vien dzīva, bet joprojām turpat arī 
dzīvo, un mani draugi viņu pazīst, 
ilggadēji kaimiņi būdami.

• Es uzreiz sapratu, ka man šī 
kar  tīte jāved atpakaļ uz Strenčiem 
un jānogādā īpašniecei.

• Čikāgā toreiz ciemojās do  ku-
mentālās filmas režisors Askolds 
Saulītis no Latvijas, kuŗš te rādīja 
savu filmu “Bermontiāde”. Pastā s-
tīju Askoldam šo stāstu, un arī viņu 
tas intriģēja. Askolds pie dā vā jas 
aizbraukt un filmā un foto grafijās 
iemūžināt pastkartītes at  griešanos 
Strenčos. To arī izdarī jām!

• Tajā vasarā braucu uz Latviju. 
Strenčos satikos ar Askoldu un 
viņa draudzeni Ingu Beikuli. 
Askolds filmēja, Inga fotografēja. 

Mani Strenču draugi bija sarunā-
juši ar kartītes īpašnieci Āriju Zu -
menti, ka mēs pie viņas piestāsim.

• Zvanu pie durvīm Trikātes ielā. 
Mani sagaida Zumentes kundze, 
kuŗai tagad vīra uzvārds. Biju sa -
gaidījis, ka kundze būs māmuļa 
ļoti cienījamos gados, bet kundze 
likās vismaz desmit gadus jaunā-
ka, nekā biju sagaidījis. 

• Pasniedzu viņai adresēto Vasar-
svētku apsveikumu. Ārija ilgi to 
pētīja, un tad atzinās, ka to neat-
ceras, bet kartīte noteikti bijusi 
sūtīta viņai. Ārija toreiz bija maza 
meitene. Ārija arī uzreiz nevarēja 
pateikt, kas būtu sūtītājs. Pēc neil-
gas apspriedes noskaidrojās, ka  
tas būs bijis viņas krusttēvs, kuŗš 
dzīvoja Valmierā. Krusttēvs kartīti 
bija parakstījis tikai ar sava vārda 
pirmo burtu.

• Atlika vien izskaidrot, kā šis 
sveiciens bija aizceļojis no Stren - 
č iem uz Rīgu. Izskaidrojuma nebi-
ja. Ārija teica, ka kartīte droši vien 
daudzus gadus bijusi kādā kastē 

kādas mājas pagrabā. Viņai nav ne 
jausmas, kuŗš to būtu aizvedis uz 
Rīgu un pārdevis kādam antik va-
riātam. Kartīte neskarta pārdzī vo-
jusi kaŗu, plūdus un daudzus gadu 
desmitus. 

• Kartītes ceļš no Rīgas uz Čikā-
gu bija Rutas Kramēnas izkārtots, 
savukārt ceļš no Čikāgas atpakaļ 
uz Rīgu un tad uz Strenčiem bija 
mans nopelns.

• Liels paldies Askoldam un Ingai 
par notikuma iemūžināšanu!

Tā šī senā, skaistā, mīļā apsvei-
kumu kartīte atrada ceļu uz savām 
mājām, turklāt vasarā, un tur, kur 

tai jābūt – Strenčos, Trikātas ielā 
pie krustmeitiņas Ārijas. Liktenis šo 
Vasarsvētku sveicienu Čikāgā ielika 
manās rokās, zinot, ka es atradīšu 
tās īpašnieci un atgriezīšu to viņai.

Man tas viss liekas tik ļoti mīļi, 
apbrīnojami un interesanti, un tā 
vienmēr būs viela pārdomām par 
dzīvi, likteni un sagadīšanos.

Ceru, ka jums šis stāsts patika. 
Ceru, ka jums bija skaisti Vasar-
svētki. Novēlu jums burvīgu, siltu, 
saulainu vasaru! Sūtiet apsveiku-
mu kartītes!

Armands Birkens,
Čikāgā, šā gada Vasarsvētkos

• Atbilde mani patiesi pārstei-
Mani Strenču draugi bija sarunā-
juši ar kartītes īpašnieci Āriju Zu-

g j

Ārija Zumente saņēmusi vēsturisko kartīti

Armands Birkens apmierināts ar padarīto
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Maijā Igaunijas universitātes, 
mūzeju un Hanzas pilsētā Tartu 
noritēja vairāki starptautiski sarī-
kojumi, kas bija saistīti ar lauk-
saimniecības zinātni, senā lauku 
dzīvesveida izpēti un tā populā-
rizēšanu. Tajos līdzdalīgi bija arī 
pārstāvji no Latvijas. 

Tradicijas un pārmaiņas ilgt-
spējīgai nākotnei – ar šādu moto 
Tartu no 10. līdz 13. maijam noti-
ka 18. Starptautiskais Lauk saim-
niecības mūzeju asociācijas kon-
gress (tiek organizēts ik pēc trīs 
gadiem) CIMA XVIII, kuŗu rīkoja 
Igaunijas Lauksaimniecības mū -
zejs tā direktores Merli Sild va -
dībā. Šajā plašajā sanāksmē bija 
pārstāvētas ne tikai Eiropas val -
stis, bet arī ASV, Japāna, Indija, 
Kanada, Austrālija u.c., pavisam 
piedalījās 78 dalībnieki. Piesako-
ties šim forumam, bija jāiesūta 
ziņojuma kopsavilkums, un tālāk 
jau tika izvēlēti 36 lektori, starp 
tiem arī no Latvijas – Latvijas Uni-
versitātes doktorante etnografe 
Indra Čekstere un RLB “Sprīdīša 
skolas” un radošo darbnīcu vadī-
tāja Margita Poriete.

Indrai Čeksterei Igaunijas Lauk-
saimniecības mūzeja organizētie 
pasākumi vairs nav jaunums – tie 
tika apmeklēti jau sesto reizi. 

Kā aizsākās ceļš uz šiem Igau-
nijas kongresiem? 

I. Č. Kopš 2003. gada Lat vijā 
tiek svinēti Jēkabi – jaunrudzu 
maizes diena ar labāko cepēju go -
dināšanu un maizīšu cepšanu, kā 
arī Kukuļtirdziņu. Uz vieniem 
šādiem svētkiem Āraišos bija at -
braukuši arī Igaunijas Lauksaim-
niecības mūzeja darbinieki, kuŗi 
toreiz, nogaršojuši mūsu karaši-
ņas, uzaicināja mūs tās uzcept arī 
Tartu. Tā sākās sadarbība. 

Kāds bija jūsu vēstījums šī 
gada kongresam?

I. Č. Mana ziņojuma pieteikums 
bija ‒ Latviešu rudzu maize tradi-
cionālā simbolika un izmantošana 
kalendārajos svētkos un ģimenes 
godu tradicijās. Tradicijas un mo -
dernās interpretācijas. 

... Rudzu maizes cepšana mājās 
atkal kļuvusi moderna. Tradicio-
nālo cepšanu piedāvā “Donas” 
Smiltenē, Maizes mūzejs Aglonā, 
kā arī lielās maizes ceptuves. Arī 
daudzās lauku mājās viesiem pie-
dāvā piedalīties maizes cepšanā. 
Tradicionālajā maizes cepšanā ce -
pēji lieto maizes zīmes (tagad tās 
izmanto arī piparkūku rotāšanā), 
un jāteic, ka sabiedrībā ir pieau-
gusi interese par zīmju lietošanu 
un to nozīmi. Pētīts arī līvu tra di-
cionālais kulinārais mantojums – 
rudzu maize, rauši, skābputra, 
zivjkukulis. 

Baltijas kultūras telpā vārds 
“maize” vairākumā ir saistīts ar go -
tu vārdu “daigh” un “hlaif” (mīk la, 
maize). Rudzu maizes simbolis - 
kā nozīme vieno Baltijas zemes, 
mums ir kopēja vēsture un līdzīga 
pasaules uztvere. 

Latviešu tradicionālajā dzīves 
veidā – līdz 20. gs. 40. gadiem 
ikdienā lietotā maize bija rudzu 
maize, līdzās tai dažādu putru, 
biez putru un piena putru veidā 
tika lietoti apstrādāti miežu grau di 
– putraimi, grūbas un kartu -peļi. 
Darba nedēļas nobeiguma 
sestdienā tika kurināta pirts un 
cepti miežu vai rupji maltu kvie -
šu plāceņi vai karašas, dažreiz tika 

Tradicijas un pārmaiņas ilgtspējīgai nākotnei

cepti arī rudzu plāceņi vai rauši   ar 
pildījumu. Svētkos tika cepta balt-
maize no kviešu miltiem, arī 
dažādi rauši, karašas, pīrāgi. Vēlāk 
tiem pievienojās dažādas plāts-
maizes. 

Maize ieņēma nozīmīgu vietu 
arī ģimenes svētku rituālos. Pre cī-
bu sūtnis nesa līdzi cienastu. Ja 
precību piedāvājums netika pie-
ņemts, līdzi nestais cienasts baltā 
lakatā netika pieņemts un atvērts. 
Ja precības bija izdevušās, galdā 
cienastu lika arī mājinieki. Līdz   ar 
pūru uz līgavaiņa mājām tika at -
vesta maize, ko pēc mičošanas da -
 līja jaunā sieva. Pirms došanās uz 
laulībām līgavu sēdināja uz abras 
un tika ēsta “dzīves maize”. 
Līgavainim kabatā ielika maizi   
un sudraba naudu. Sudraba nau-
dai bija jābūt arī līgavas apavos. 

Krustabās mazā drāniņā kristā-
ma jam bērnam pietina sāli, maizi, 
sudraba naudu, dažreiz arī grā-
matas lapu. To glabāja. Pārbraucot 
no kristībām, lauza maizi – 3 ga  ba-
 liņus, uzbēra sāli, teica vēlēju mus 
un uzdzēra alu. Dažreiz alu uzlēja 
galdam un sita tajā ar plaukstu. 
Krustībās, ēdot maizi ar pienu, 
sēdēja cieši, lai bērnam nebūtu reti 
zobi. 

Krustvecāki rūpējās par krust-
bērnu, apciemoja to, atnesot la  bā-
ku maizes kukulīti (karašu, rau - 
š us). Krustībās bija jānes nepāra 
ku  kuļi, lai nedzimst dvīņi, bet kā -
zās – pāris, lai jaunie būtu pa pā - 
r iem. 17. gadsimtā bērēs nomiru-
šajam uz kapa uzlika lielu maizes 
klaipu, arī zārkā ielika maizi un 
naudu baltmaizei. Senākais cie-
nasts – medus rausis vai medus 
podiņš tika likts kapā Veļu mātei. 
Veļu laikā, kas ilga parasti no 
Miķeļiem līdz Mārtiņiem, pie -
minot mirušos, tika klāts īpašs 
galds, aicinot nomirušos garus 
pamieloties. Veļi māju apciemoja 
arī saulgriežos – Jāņos un Zie mas-
svētkos. Arī kalendārajos svētkos 
tika ceptas īpašas maizes – jezuītu 
ziņojumos minēts, ka Ziemas 
saul griežu maize cepta čūskas vai 
suņa (domājams – vilka) veidā. 
Tau tasdziesmas piemin četrstū r ai-
nu, kaudzei līdzīgu maizi, lai jau-
najā saules gadā viss būtu “kau -
džu kaudzēm”. Meteņos tika cepta 

īpaša apaļa maize ar pildījumu, 
kam izmantoja smalki sagrieztu 
gaļu, sīpolus, kaņepes. Dažreiz šo 
maizi sarullēja, tāpēc tai dots vārds – 
vīsteknis, slokatnis. Meteņu tradi-
cionālie ēdieni ir putraimu putra 
ar bagātīgu gaļas piedevu un pī  rā-
gi, pildīti ar gaļu.

Lieldienās cepa apaļas karašiņas 
ar biezpienu, galdā bija sviests, 
biezpiens, galerts, teļa gaļa. Daudz 
tika vārītas olas. Jurģos, izdzenot 
zirgus pieguļā, ēda pantāgu – uz 
ugunskura katlā gatavotu olu    
kul teni ar gaļu un sīpoliem, vārīja 
olas. Baltmaize bija jācep Vasar-
svētkos. Jāņos galvenais ēdiens – 
siers un alus, taču ceptas arī ka -
rašas, plātsmaizes, rauši, izmanto-
tas ogas. Jēkabos un Annās cepa 
jauno rudzu un miežu maizi, kas 
tika īpaši godināta. 

Rudenī bagātīgu galdu klāja ap -
jumībās – Miķeļos, kad kāva jē  r us, 
sivēnus, cāļus, vārīja zupu, cepa 
maizi, galdā cēla dažādus dār ze-
ņus un augļus. Ziemas sā  k ums un 
apkūlības parasti tika svi nētas 
Mārtiņos, kad galdā cēla gai ļa un 
vistas cepeti, asinspan kū kas, put-
raimu desas, raušus, sklan draušus 
jeb dižraušus, medus plāceņus... 
Visbagātāk galdu centās klāt Zie-
mas saulgriežos, lai nākamais Sau-
les gads būtu bagāts un veiksmīgs. 
Īpašā goda vietā bija rupjmaizes 
klaips, sāls un degoša svece, kuŗa 
dega visu nakti. Jāēd bija 9 reizes 

un galdā jāceļ 12 dažādi ēdieni – 
ķūķu putra, cūkas šņukurs ar pu -
pām, vārīti zirņi, pīrāgi, rauši, su -
tināti kāposti, kartupeļi, cūkas ce -
pe tis, desas, vēlāk pievienojās pi -
parkūkas, plātsmaizes, cepti āboli. 
Jūras piekrastē galdā tika celti arī 
dažādi zivju ēdieni, ar zivīm pil -
dīti kukuļi (līdzīgi somu kalakuk-
ko), rauši...

Vai kongresa dalībnieki da -
būja pagaršot arī Latvijā ceptu 
maizīti?

I. Č. Gribēju parādīt mūsu mai-
z es dažādību. Uz kongresu atve -
du rudzu maizīti, ko katru sest-
dienu Brīvdabas mūzejā cep Ance 
Bumble, arī Laumas Krastiņas 
karašiņas, kuras igauņiem ļoti gar-
šo (tās cildināja arī cepēja no Uk -
rainas). Slavēta tika mūsu balt-
maize, plātsmaizes un pīrāgi. 

Salīdzinot ar iepriekšējo kon-
gresu, kas šajā bija jauns?

I. Č. Šis gads atšķīrās ar to, ka 
bija piesaistīti profesionāli sarīko-
jumu organizātori. Jo kongress ir 
plašs – ilgst vairākas dienas. Ano-
tācijas, publikācijas, fotografijas 
un fiksēšana, un konferenču va -
dīšana – to darīja profesionāli sa -
gatavoti cilvēki un, manuprāt, tas 
bija ļoti veiksmīgi. Iepriekšējā rei-
zē mūzeju cilvēki bija strādājuši 
pāri spēkiem. Lai gan gribu pie mi-
nēt, ka iepriekšējais, pirms trim 
gadiem rīkotais, tieši RUDZIEM 
veltītais kongress bija lielisks. To -

reiz to ar savu klatbūtni pagodi-
nāja arī Hanss Krūsamegi – Igau-
nijas Rudzu karalis – saimnieks, 
kuram ir vislielākie rudzu sējumi 
Igaunijā. 

Margita Poriete šajā starptau-
tiskajā forumā uzstājās ar ziņoju-
mu Dabas materiālu izmantošana 
radošajās darbnīcās bērniem. Pro-
ti, par dabas materiālu lietošanu 
“Sprīdīša skolas” radošajās darb-
nīcās bērniem Latvijas mūzejos, 
pilsētu un novadu svētkos, sarī ko-
jumos Rīgas Latviešu biedrībā – 
kas ir vecākā latviešu sabiedriskā 
organizācija un Latvijas mūzeju 
veidošanas aizsācēja. 

Vai tavs vēstījums izraisīja 
klausītajos interesi? Izvēlētais te -
mats liekas neparasts lauk saim-
niecības mūzeju kongresam? 

M. P. Jā, tas bija kaut kas pavisam 
citāds – es stāstīju par to, kā mate-
riāli, kas saistīti ar lauksaimnie-
cību un lauku dzīvesveidu mūsu 
radošajās darbnīcās, tiek lietoti 
atbilstoši gadskārtai; darbnīcās ga -
tavojam ne tikai tradicionālas lie-
tas, bet arī ar tradicionāliem pa -
ņēmieniem gatavojam jaunas. 
Eno grafiskajos materiālos nav at -
rodamas ziņas, ka senatnē bērni 
būtu veidojuši sienalelles kā rotaļ-
lietas, tajā pašā laikā nevar pierā dīt 
arī pretējo – ka kāds ganubērns no 
siena un aukliņām, ar vien kāršiem 
paņēmieniem nebūtu to darījis. 
Tāpat arī maskas no dabas ma -
teriāliem – koka mizām, bērzu 
tāsīm, žagariem, salmiem, pļavu 
zālēm, liniem – varbūt es tām pie-
lieku mūsdienīgas formas, bet šie 
materiāli un gatavošanas paņē  - 
m ieni varētu būt bijuši pieejami 
cilvēkiem arī tālā senatnē. Doma 
par saistību dabā un cilvēka dzīvē 
gadskārtu tradicijās zemkopju tau-
tām vienmēr ir bijuši aktuāla. Klau-
sītājos interesi izraisīja foto attēli ar 
lielajām sienalellēm leļļu teātrim 
un radošo darbnīcu no  formē ju - 
m am, kā arī runātais par tādu sarī-
kojumu veidu bērnu iz  glītošanā,  
kā materiāla ieguve da bā – lauku 
sētā, līdzās folkloras apguvei.

Kādi ziņojumi tev šķita intere-
santi?

M. P. Kongresa ziņojumos bija 
daudzas interesantas temas, pie-
mēram: par aitu ganīšanu Norvē-
ģijā, kas tradicionālajā veidā sa -
glabājusies vairāku gadsimtu ga -
rumā līdz mūsdienām; par Liel-
dienu olu krāsošanas radošajām 
darbnīcām Rumānijā; par sakņu 
dārzu iekārtošanu pilsētvidē An - 
g lijā; par seno amatu prasmju un 
dzīvnieku demonstrējumiem lau-
ku darbos mūzejos Igaunijā, Po -
lijā, Kanadā, Krievijā, ASV un 
Austrālijā... 

Šajā laikā Tartu risinājās vēl 
viens nozīmīgs notikums saistībā 
ar lauksaimniecību – 8. Starptau-
tiskā konference “Biosistēmu in -
ženierzinātne 2017”. Tajā piedalī-
jās RLB Folkloras komisijas bied-
re, “Sprīdīša skolas” izzinošo no  -
darbību vadītāja Dr. agr. Baiba 
Ošmane, pārstāvot Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes projek -
tu “EUROLEGUME” kā vadošā 
pētniece. Šajā konferencē viņa pie-
dalījās ar sagatavoto postera pre-
zen tāciju par Latvijā audzēto pu  pu 
un zirņu izmantošanu slaucamo 
govju ēdināšanā. Konferencē pie -
da lījās aptuveni 300 dalībnieku no 
24 valstīm.

Tartu, Igaunijas Lauksaimniecības mūzejā. Radošās darbnīcas “Mūzeju pedagoģija un pētniecība” 
dalībnieku grupa.  l. rindā no kreisās: Anna-Kristina Rätsep (Igaunija), Anne Jorunn Frøyen (Norvē-
ģija), Andreea Panait (Rumānija), Isabel Hughes (Apvienotā Karaliste) – darba grupas vadītāja, 
Marja-Liisa Vieraankivi (Somija), Margita Poriete (Latvija), Natalija Trofimenko (Krievija), Julia 
Hanulewicz (Polija);  2. rindā no kreisās: Īvs Segers (Beļģija), Eduards de Laubrie (Francija)

INESE RAUBIŠĶE

Tartu, etnografe Indra Čekstere, Katerina Kaljuzhna (Ukraina), 
RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete, RLB domniece 
Anita Feldmane, Inčukalna Tautas nama direktore Inga 
Freimane
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLA

VĒLATIES UZZINĀT 

PAR TAUTIEŠIEM LIELBRITANIJĀ? 

www.latviesiem.co.uk

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 21) atrisinājums
Līmeniski.  4. Lodza. 9. 

Cēlonis. 10. Bēres. 11.    Ūs -
iņš. 12. Cedriņš. 13. Pēr ta. 
14. Novecot. 15. Liedz. 20. 
Sigulda. 21. Iztika.      25. 
Saloniki. 26. Pieņemts. 28. 
Hanuka. 29. Veseris. 33. 
Samoa. 35. Sintēze.    37. 
Galms. 38. Korsika.    39. 

Āpsis. 40. Lieks. 41. Vienots. 42. 
Pieši. 

Stateniski.  1. Pēteris. 2. Kon-
rāds. 3. Cieņa. 5. Oksforda. 6. Ziņ-
ģes. 7. Dēvēt. 8. Ķerts. 13. Por-
ziņģis. 16. Zirneklis. 17. Pulks. 
18. Ciems. 19. Paust. 22. Psihe. 
23. Plāns. 24. Bites. 27. Legzdiņš. 
30. Samsons. 31. Vorkuta. 32. 
Stipri. 34. Zaķis. 35. Smuks. 36. 
Tonis.    

Līmeniski. 1. Žurnāls Latvijā. 
4. Sīka Indijas monēta. 6. Ap -
dzīvota vieta Viļakas novadā. 7. 
Ostas pilsēta Arģentīnā. 8. Izrā-
des nobeiguma aina. 10. Upes 
mala. 13. Saistīts. 15. Lielbritani-
jas administrātīvi polītiskā sa -
stāvdaļa. 17. Stiprs alkoholisks 
dzē riens. 19. Māla izstrādājumi. 
20. Rožu dzimtas krūms. 21. 
Klai donis Francijā. 23. Zemes 

auglības un mīlestības dieviete 
semītu tautām. 26. Senas. 29. Kon-
ditorejas izstrādājumi. 30. Viz-
bu ļu dzimtas krāšņuma augs. 31. 
Saules sistēmas planēta. 32. Jau-
nas ziņas. 33. Figūras projekciju 
rasējums plaknē. 34. Ābolu vīns.

Stateniski. 1. Pakāpiens. 2. Mo   d-
ras, žirgtas. 3. Pilsēta ASV zie-
meļ austrumos. 4. Kadiķis. 5. Sīk-
stuļi. 7. Ungāru komponists, pia-

nists (1811-1886). 9. Mitrs tropu 
mežs Dienvidame rikā. 11. 
Apkārtmērs. 12. Galvenā 
pazīme. 14. Dārza puķes. 
16. Zodiaka zvaig -z nājs. 
17. Kūrortpilsēta Krie vijā, 
Krasnodaras no  vadā. 18. 
Beļģu pūšamo mūzikas 
instrumentu   mei stars 
(1814 – 1894). 22. Māj-
kalpotāja (novec. vārds). 23. 
Negodīgs darījums.   24. 
Valsts Āzijas dienvid-
austrumos. 25. Mazlēpju  
dzimtas ūdensaugs. 26. 
Vīrieša vārds (jūl.). 27. 
Cie tuma telpas. 28. Sens 
gaismeklis.

Daugavpilī jūnija sākumā darba vizītē bija ieradušies Baltijas 
valstu aizsardzības ministri – Raimonds Bergmanis no Latvijas, 
Lietuvas aizsardzības ministrs Raimundas Karoblis un Igaunijas aiz -
sardzības ministrs Margus Tsahkna, kuŗi nobeigumā parakstīja Mi -
nistru Komitejas sanāksmes kopīgo komunikē. Tas paredz Baltijas 
valstu ciešu trīspusējo sadarbību reģionālās drošības jautājumos un 
Varšavas samitā pieņemto lēmumu īstenošanu, tai skaitā NATO pa -
plašinātās klātbūtnes nodrošināšanu Baltijas valstīs, kas demonstrē 
alianses solidāritāti un vienotību. Vizītes laikā ministri apmeklēja arī 
Zemessardzes 34. Artilērijas bataljonu. 

Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts ir saņēmis vis-
augstāko starptautiskās žūrijas novērtējumu Eiropas Padomes 
(EP) ģenerālsekretariāta konkursa Eiropas Ainavu balvu 5. sesijā. 
Bija iesniegti projekti no 13 Eiropas valstīm. Daugavpils projekts 
augsto vērtējumu saņēma par simboliskas pilsētvides ainavas atjau-
nošanu agrāk degradētā vietā, kas šobrīd sabiedrībai piedāvā dažā-
dus izglītības un kultūras pakalpojumus kvalitātīvā vidē. Cietokšņa 
reģenerācijas projektu īsteno Daugavpils pilsētas dome, mērķtiecīgi 
piesaistot financējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF), iekļaujot Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmu, Nor vē-
ģijas finanču instrumenta un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF). 
No 2008. līdz 2016. gadam cietokšņa reģenerācijai kopumā piesaistī-
ti vairāk nekā 15 miljoni EUR, no tiem 14 miljoni saņemti no ERAF, 
kuŗa aktīvitātes iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā adminis - 
t rēja VARAM. 

Kuldīgā 3. jūnijā notika bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni 
danci veda”, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs sadar bībā ar 
Kuldīgas novada pašvaldību un tās Bērnu un jauniešu centru. 
Piedalījās vairāk nekā 4 000 dejotāju no dažādiem Latvijas nova diem 
un pilsētām. Festivāla laikā notika ielu koncerti, svētku gājiens un 
lielkoncerts “Dievzemītes rakstus pinu”.

Valdekas pilī nosvinēti pils svētki, kas bija veltīti barona Kristofa 
fon der Rekes 200 gadu jubilejai (apritēs 11. jūlijā). Jelgavas novada 
amatierteātru aktieri teatralizētos tēlos demonstrēja 19. gs. beigu 
mo  di. Svētku noskaņu radīja elegantu dāmu pastaiga ar saules -
sargiem, mūzicēja leijerkastnieks, ar viesiem aprunājās pats Valdekas 
pils barons Kristofs fon der Reke. Koncerta daļā Ādolfa Alunāna 
Jelgavas teātris rādīja skatus no J. Dreslera “Burbuļmātes priekiem un 
bēdām”, bet Lielplatones amatierteātris – no Edvarda Vulfa ko  mēdijas 
“Līnis murdā”. Piedalījās arī LLU Studentu teātris. 

Ventspilī 3. jūnijā sezonu atklājis „Pludmales akvaparks”, kur   
ir trīs dažādi baseini un ūdens temperatūra tiek uzturēta aptuveni 
+24° C. Pie baseiniem ierīkoti 8 un 10 m augsti torņi ar vairākiem 
slīdkalniņiem. Mazuļus priecē īpaši viņiem piemērotas atrakcijas. 
Vēsā laikā pēc peldes iespējams sasildīties saunās vai burbuļvannās. 
Visu vasaru darbosies arī kafejnīca “Parka roze”. “Pludmales akva-
parks” būs atvērts līdz augusta beigām – katru dienu no plkst. 10 
līdz 21.

Dobeles novada zemnieku saimniecība “Rūķīšu tēja” (saimnieks 
Raimonds Lignickis) uzsākusi produkcijas eksportu uz Lielbri-
taniju, kas notiek ar ALTUM jaunās valsts atbalsta programmas 
palīdzību, piedāvājot eksporta darījumu apdrošināšanu uz ES. Pir-
majā produkcijas sūtījumā ir vairāk nekā 57 000 ievārījuma burciņu 
ar 11 dažādām garšām. Plānots, ka pēc aptuveni nedēļu gara ceļa     
no Dobeles ievārījums jau no maija vidus būs nopērkams gan 
Londonā, gan arī citviet Anglijā.

Liepājā 4. jūnijā sagaidīja Dinu Vecānu, kurš kopš 18. maija de -
vies izaicinājuma pilnā izturības skrējienā apkārt Latvijai – projektā 
“Apskrien Latviju”. Dienā jānoskrien 80 kilometru. Priekulē viņu 
sagaidījusi futbola komanda, kur kopā skrējuši mazie futbolisti un 
treneris. Nepilnu trīs nedēļu laikā ir pieveikti jau 1 397 kilometri. 
Dins Vecāns ir skriešanas entuziasts, kurš 2016. gadā 28 valstīs,        28 
dienās, noskrējis 28 maratonus (42,2 km katru dienu). Projekts 
“Apskrien Latviju” tiek realizēts kopā ar Ghetto Games un fondu 
“1836”, kurš 2015. gadā uzsāka īstenot projektu “Aplido, apceļo, 
apmīļo Latviju” ar merķi izveidot vienojošu 1 836 km garu tūrisma 
ceļu apkārt Latvijai. 

Latvijā no 1. līdz 16. jūnijam notiek jūras spēju mācības 
“Baltops”, kas ASV vadībā Baltijas jūrā tiek organizētas kopš 1972. 
gada. Šogad mācībās piedalās sabiedroto un partnervalstu gaisa, 
jūras un sauszemes spēki no 14 valstīm.

Ilūkstes novada Dvietes palienē 17. jūnijā no plkst. 18 līdz pus-
naktij notiks dabas, mūzikas, mākslas performance – “Dabas kon-
certzāle”, kuŗu rīko Dabas aizsardzības pārvalde un mūziķu radošā 
komanda. Norises galvenā varone būs 2017. gada bezmugurkaul-
nieks – augsnes dižslieka (Lumbricus terestris). Latvijā dzīvo 13 slie-
ku sugas, kas gādā par augsnes auglību. Kopš 2006. gada Da -bas 
koncertzāle norisinājusies jau 17 pašvaldībās, pulcinot tūksto  - š iem 
ģimenes ar bērniem, pievēršot uzmanību konkrētai sugai dabā. Ieeja 
ir bezmaksas.

Latvijas Etnografiskajā brīvdabas mūzejā Rīgā 17. jūnijā plkst. 9 
sāksies Latvijas Pirts svētki, kas norisināsies visas dienas garumā, jo 
būs ieradušies pirtnieki no visiem valsts novadiem, kas uzmun dri nās 
klātesošos vairāk nekā 10 pirtīs. Zāļu dienas ieskaņā būs pirts slotu 
siešana, zāļu tēju, pirts skrubju gatavošana, mājas un sētas puš ķo šana. 
Vakarā tiks kurts ugunskurs, skanēs dziesmas un danči līdz saullēktam. 
Dabas kinozālē būs iespēja noskatīties populārās latviešu filmas “Dāvana 
vientuļai sievietei” un “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Vidzemes universitātes rektors 
Gatis Krūmiņš izdevis jaunu ka -
pitāldarbu – “Latvijas taut saim-
niecības vēsture”. Viņa va  dībā 12 
ekonomistu un vēstur nieku ko -
manda vairāk nekā 1000 lappusēs 
izpētījusi Latvijas eko nomiku no 
19. gadsimta līdz šodienai. Pēdē-
jo reizi šāds ka  pi tāldarbs iznāca 
1968. gadā, profesora Arnolda 
Aizsilnieka “Lat vijas saimniecī-

Tautsaimniecības vēstures 
kapitāldarbs

bas vēsture no 1914 – 1945”. Dau -
gavas apgādā Stokholmā.

Grāmatas atvēršanā 18. maijā 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
autors teica: “Grāmata domāta 
plašai auditorijai, tā ir viegli la -
sāma. Strīdīgākais jautājums   
bija par privātizāciju. Kas dabūja 
ko? Pirmās Latvijas laikā agrārā 
reformā bija noteikts, kas dabūs 
zemi, pirmām kārtām brīvības 
cīnītāji. Pēc otrās neatkarības 

iegūšanas īpašumu pārdale no -
tika pēc neskaidriem kritēri - 
j iem. Tautas frontei neatkarība 
bija svarīgāka. Par privatizāciju 
viņiem faktiski nebija ideju.”

Sekoja paneļdiskusijas – polī-
tiķiem par temu “Ceturtdaļ gad-
simts pēc ekonomiskās neatka-
rības atgūšanas – pārsteigumi un 
likumsakarības”, bet uzņēmē -
jiem – “Tautsaimniecības noza-
res pēc neatkarības atgūšanas”.

MĀRIS SLOKENBERGS

No kreisās: Einars Repše, Valdis Dombrovskis, Māris Kučinskis, 
Māris Slokenbergs un Gatis Krūmiņš
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

Kaltenē 1,64 hektāra platībā, pašā jūras krastā tiek 
pārdots īpašums – zemes gabals ar saskaņotu projektu 

un spēkā esošu būvatļauju plašas privātmājas 
būvniecībai. No mājas paveras brīnišķīgs skats uz 

jūru. Pamati un pagrabstāvs jau ir izbūvēti. Ir sakopta, 
attīrīta un sakārtota teritorija. Īpašumam ir pievilkta 

elektrība, izbūvēts piebraucamais ceļš. 
Saskaņā ar projektu ir plānota divstāvu privātmāja

ar kopējo platību 339,21m2. Mājai ir plānotas 
pagrabstāvā 2 garāžas, pirmajā stāvā ‒

2 guļamistabas, kabinets, halle, virtuve, 2 WC, 
saimniecības telpa; otrajā stāvā ‒ 2 guļamistabas, 
vannas istaba, halle un balkons. Cena: $120,000 

Sīkāku informāciju un bildes var iegūt, zvanot Agnim 
+371 29 501 342 Rīgā vai Ilzei (847)877-2191 Čikāgā.

When you read The Girl from Riga you will see the effects of 
WW II through the eyes of a young child whose life was turned 
upside down. This is the story of an eight-year old girl, who 
with her family fled her native country, Latvia, and then lived in 
impoverished conditions in refugee camps for six years before 
coming to the United States, where a new struggle began.

The author Sibilla Hershey is the daughter of Latvian poetess 
Karola Dale and jurist Viktors Dale. During WWII she lived 
with her brother Kornelijs and grandmother Sofija Auzaraja at 
Sofija’s farm near the Riga airport, located in Spilve Meadows, 
where her mother Karola Auzaraja had grown up and her mater-
nal grandfather, Karlis Auzarajs, had been murdered.

“To read her work is to breathe deeply the harsh realities and 
surmounting wonder of life.” – Comment made by

Allegra Silberstein, Poet Laureate of Davis, California

The Girl from Riga
A Memoir by Sibilla Hershey

The book is available for purchase at
AMAZON.COM

Pārdodu skaistu apbūves zemes gabalu Jaunjelgavā,
tuvu pie Daugavas un jaunās upmalas promenādes. 

5508 m2 (1.36 akrs); cena 6500 EUR.

annarudite@gmail.com
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(Turpināts 19. lpp.)

REGĪNA RŪSIŅA

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

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt-
dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģi-
nājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju Bied-

rība (531 N 7th St).
INDIANAPOLE (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

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

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

MINEAPOLE (MN)
21.jūnijā 18:00 svinēsim Jā  ņus. 

turpat, kur pagājušajā gadā – 
Beard’s Plaisance parkā, Ha  rietas 
ezera rietumu pusē, netālu no 
Upton avēnijas un 46. ielas. Sāk-
sim ar vainagu pīšanu no līdzpa-
ņemtām jāņuzālēm. 19:00 sāksies 
līgošana ar draudzes koŗa līdzda-
lību, sekos rotaļas un danči. Lū -
dzam ņemt līdzi groziņus ko  pē-
jam azaidam. Drīkstam dzert 3.2% 
alu no krūzēm vai skārdenēm 
(ne no stikla pudelēm). Nopietna 
negaisa gadījumā pāriesim uz 
latviešu baznīcas lejas stāva tel-
pām. Info: Baiba Olingera, tālr.: 
612-202-7305 vai Māra Pelēce, 
tālr.: 612-227-8979.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

Centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle WA 98125).

11.jūnijā 12:00 (pēc Dievk.) 
Aizvesto piemiņas dienas sarīko-

jums kopā ar igauņiem un lietu vie-
 šiem. Māgi ansambļa koncerts un 
pieņemšana. Lūdzam nest līdzi 
groziņus kopīgam azaidam.

13.jūnijā 12:00 pensionāru 
pus dienas ar programmu.

23.–25.jūnijā Jāņi Rietum-
krasta Latviešu Izglītības centrā 
Šeltonā. Info: www.rklic.org 

9.jūlijā – 5.augustā Kursas va -
saras vidusskola Rietumkrasta 
Latviešu Izglītības centrā. Info: 
kursa.rklic.org 

11.jūlijā 12:00 pensionāru pus-
dienas ar programmu.

6. – 12.augustā Mežotnes bēr-
nu vasaras nometne Rietumkrasta 
Latviešu Izglītības centrā Šeltonā.

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

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

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

24.jūnijā 16:00 Jāņu dienas svi-
nēšana ar līgošanu, alus bau dī-
šanu un mielošanos ar groziņos 
līdznestiem Jāņu dienas labumiem 
Biedrības namā. Jāņabērnus ar pī -
rāgiem sagaidīs Biedrības saim-
niece Mārīte, bet par svētku alu 
gādās saimniecības vadītājs Ivars.

Visi, kam patīk līgošana un va -
saras saulgriežu svinēšana pul ci ņā, 
mīļi gaidīti! Ieejas ziedojums $5.

PRIEDAINE (NJ)
24.jūnijā 16:00 tradicionālie 

Jāņi Priedainē. Tautasdeju priekš  -
nesumi: Ņujorkas „Jumis”, Fila-
del fijas „Dzirkstele”, Vašingtonas 
„Namejs” un Ņudžersijas Lat-

vie šu skolas deju kopa „Zaglītis”. 
Koncertā dziedās Evija Sloka no 
Latvijas. Balles mūziku spēlēs lat-
viešu mūzikantu grupa „Atkal 
kopā”. Sadziedāšanās pie ugun-
skura Jāņa Studenta akordeona 
pavadījumā. Programmas sā  kums 
ap 18:30. Ieejas maksa $35. Bied-
 riem un pensionāriem $30. Bēr -
niem 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.
Notikumi Tērvetē – svinam 

60 gadus!
23.jūnijā 20:30 sadziedāšanās/

iesildīšanās Jāņiem.
24.jūnijā Jāņi.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa mē   -
ģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi-
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; 
E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; 
www.facebook.com/Čikāgas-
C i ā    n a s - d r a u d z e -
255043897965234. Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafi-

jas galds. Māc. Gundega Puidza, 
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. notiek 
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles 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. 11.jūnijā Aizvesto pie  mi-
ņas dienas 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: An -
drejs 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 Con -
gregational Parish of Norton (2 W 
Main St, Norton, MA 02766). 
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. 
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi, 
draudzes sekretāre Zigrida Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
10:00. 11.jūnijā 11:00 Tautas 
sēru dienas Ekumēniskais Dievk. 
18.jūnijā Dievk. ar Sv.vak. Seko 
pusdienas Tautasdeju grupas 
’’Dzirkstele’’ izkārtojumā un pāris 
tautasdejas, ko dejos Baltimoras 
Dziesmu svētkos. 25.jūnijā Dievk. 

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt die-
nās 14:30. Bībeles stundas no -
tiek 10:00 katra mēneša otrajā 
un ceturtajā trešdienā.

• Lankastera: Mt. Calvary Lut-
 heran Church (308 East Peters burg 
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: zie-
donis@ptd.net

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510). 

Mēs tikāmies ar Vijas kundzi 
kādā diezgan dzestrā pavasaŗa 
dienā Hudzonas upes krastā. Tā 
bija saulaina, visai vējaina diena, 
kad gubu mākoņiem bija jāpa-
dodas vēja iegribām. Mēs apsē dā -
mies uz soliņa, baudot spilgto pa -
vasaŗa saulīti, kuŗa acīm lika sa -
miegties, un vērojām upi. Pa Hu -
dzonu, visā savā lepnībā, lielais 
kruīzu kuģis vizināja atpūt niekus.

Un Vijas kundze iesāka stāstu 
par viņas kuģošanām pa pasaules 
plašajiem ūdeņiem. Tikai ar ku -
ģiem vien māksliniece esot 2,5 
reizes apkārt zemeslodei apce ļo-
jusi. Viņas pirmā lielā kuģošana 
ir bijusi no Ausburgas Vācijā uz 
Austrāliju un ilgusi 40 dienas. 
Tas bija laiks, kad tūkstošiem un 
tūkstošiem cilvēku sapņoja par 
to, ka varbūt labāka, mierīgāka 
dzīve viņus sagaida tur, vēl ne -
zināmajā pasaules malā...

Vēlāk, kad bija liela vēlme stu -
dēt dejas mākslu, Vijas kundze 
devās ar kuģi no Austrālijas uz 
Indiju, pēc tam uz Italiju, tālāk uz 
Spāniju, kur studēja flamenko 
dejas mākslu. Ar kuģi devusies 
uz Parīzi un Londonu. Tad atkal 
kuģojusi mājup uz Austrāliju.

Vija Vētra ir pabijusi piecos  
pasaules kontinentos, kur dejoja, 
gleznoja, skoloja dejas mākslā 
jauno paaudzi. Tos, kuŗi, tāpat kā 
māksliniece, bez sakrālās dejas 
savu dzīvi nevarēja iedomāties.

Būdama lepna par to, ka ir lat-
viete, gaŗus 74 gadus uz skatuves 

Vētrainā Vija Vētra
Pavisam mazas dzīves nianses

daudzās pasaules malās un vietās, 
māksliniece vienmēr nesa Lat vi-
jas vārdu ar cieņu, prezentēja mūsu 
valsti, no kuŗienes ir nākusi. Vi -
sās publikācijās viņa pieminēja 
Latviju.

niece piekrita savam sirds dar-
bam, bet tikai uz vienu akadē-
misko gadu, jo viņu gaidīja at -
grie žamies Austrālijā. Taču ne 
vienmēr notiek tā, kā cilvēks 
izdomā. Tā arī šoreiz, jo māk-

1990. gadā V. Vētra uzsāka in -
diešu deju kustību Latvijā. Ir 12 
meistarklases Rīgā, Liepājā. Ir ti -
kusies ar interesentiem, skatītā-
jiem Lielvārdē, Ogrē. Jau vairākus 
gadus apmāca senioru deju gru-
pas Siguldā. Latvijā un Amerikā 
pazīstamā mūziķe, komponiste 
Dace Aperāne katru otro gadu 
aicina mākslinieci Siguldas Bal-
tajā flīģelī apmācīt dejā Starptau-
tisko mūzikas kursu dalībniekus. 

1992. gadā V. Vētra dejoja sak-
rālās dejas Usmas baznīcā, Brīv-
dabas mūzejā. Tāds notikums 
Latvijā bija pirmo reizi. Māksli-
niece atceras: „Pats Dieviņš sita 
bungas negaisa laikā. Deju no -
beidzot – saulīte uzspīdēja man 
uz rokas, viss norimās... Mis-
tika!”

1999. gadā Vijai Vētrai tika pa -
sniegts apbalvojums – Triju Zvaig-
žņu ordenis. Par V. Vētru ir uz -
ņemtas trīs dokumentālās filmas. 
Pirmo pasūtināja Indijas valdība, 
otro uzņēma Latvijā („Studija 9”), 
trešo – Dienvidslavijā serbu re  ži-
 sors. Ir izdotas divas grāmatas – 
„Deja – mans mūžs” un „Deja un 
dvēsele”.

Austrālijā ir sacīkšu zirgs vārdā 
– Vija Vētra, kuŗš pieder ķīnietim. 
Latvijā ir kūka ar nosaukumu 
„Vija Vētra”, kas tapusi Baldones 
„Kūkotavā”.

V. Vētra atceras, ka Melnburnas 
pilsētas mērs, pasnie dzot viņai 
Austrālijas pilsones pasi, teicis: 
„Indiešu princese no Latvijas ta -

gad ir austrāliete!” Māk  sliniece jau 
no 1970. gada katru gadu ap -
meklē Grieķiju. Atēnās, Eginas 
salā viņa tapa kronēta par tempļa 
priesterieni...

Esmu laimīgs cilvēks, ka man 
ir tas gods pazīt šo pasaulē pa -
zīstamo mākslinieci, smalko, šar-
manto dāmu.Vijas kundzes mī -
ļākā krāsa ir violetā. Viņas gar-
derobē šī krāsa vienmēr dominē, 
un tā viņai ļoti piestāv. Arī Latviju 
māksliniece apmeklē ceriņu zie-
dēšanas laikā, kad dzimtene ir 
tērpta ceriņos.

Par iecerēm un sapņiem?! Vija 
Vētra gribētu apmeklēt leģendām 
apvīto Maču Pikču Perū, kur ir 
inku sakrālā vieta. Ir sapnis apci-
emot tempļus Kioto, Japānā, 
zemē, kuŗā nav būts. Un savā 95. 
dzimšanas dienā un par godu 
Latvijas simtgadei – viņa dejos!!!

Par godu Latvijas simtgadei 
tiks īstenots vērienīgs projekts 
Ņujorkā, kuŗu realizēs Daugavas 
Vanagi. V. Vētra piedalīsies šajos 
Latvijas svētkos kā mūsu latviešu 
leģenda.

Patlaban māksliniece dodas uz 
Latviju, kur viņu gaida ar nepa-
cie tību, lai atkal redzētos un tur-
pinātu iesāktos projektus. Jūnijā 
paredzēti sarīkojumi Rīgā, Lie -
pājā un citur. Vēlēsim māksli nie-
cei laimīgu atkalredzēšanos ar 
dzimteni un sapņu piepildījumu.

Veiksmi visās lietās un vietās!
Uz tikšanos Latvijas simtgadē 

Ņujorkā!

V. Vētra radīja pati savu deju 
grupu – austrumu + rietumu stilā. 
Austrumi – indiešu dejas, rietu-
mi – latviešu svīta. Austrālijā, 16 
gadu gaŗumā, valsts televīzijā pa 
pusstundai tika translēta māksli-
nieces uzstāšanās un deju grupas 
izrādes.

Amerikā Vijas kundze pirmo 
reizi ieradās tālajā 1948. gadā un 
otro reizi 1964. gadā, kad māksli-
nieci aicināja veidot koncerttur-
neju pa ASV, kā arī Kanadu(no 
krasta līdz krastam). Kopumā 
tika sniegtas izrādes 46 pilsētās. 
Pēc šīm koncertu turnejām 
V. Vētru Ņujorkā aicināja teātŗa 
skolā par pasniedzēju. Māksli-

slinieces laiks Amerikā ieilga.
Tolaik arī Carnegie Hall dar bo-

jās internacionāla baleta studija, 
kuŗā dejotprasmi pasniedza Vijas 
kundze. Sakrālo deju (un ne tikai) 
skolotāji bija retums, īpaši tādu, 
kāda bija un ir mūsu Vija Vētra. 
Austrālijā, Anglijā, Amerikā un 
Latvijā V. Vētru dēvē par deju 
mācītāju.

Jau no 1990. gada māksliniece 
katru gadu apmeklē Latviju. Pēc 
ilgu, ilgu gadu prombūtnes māk-
sliniece ieradās savā dzimtenē 
pēc Imanta Ziedoņa aicinājuma. 
Tika rī  ko ta Vijas Vētras jubilejas 
izrāde uz Nacionālā teātŗa lielās 
skatuves.
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Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā, neaizmirstamā mamma, vecmāmiņa-omī un māsa

RITA MIESNIEKS,
dzim. CAUNE

Dzimusi 1925. gada 25. septembrī Dolē, Latvijā,
mirusi 2017. gada 5. maijā East Brunswick, NJ, USA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

VALDA AIJA LAPKAŠS,
dzim. PANTELS

Dzimusi 1937. gada 29. jūlijā Sēlpilī,
mirusi 2017. gada 13. martā Ukiah, CA

Dieva mierā aizgājusi

ILGA ALEKSANDROVS
Dzimusi 1931. gada 22. janvārī Rīgā,

mirusi 2017. gada 9. maijā Cincinnati, Ohio

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais
vīrs, tēvs un vectēvs

OJĀRS JĀNIS ATSLĒGA
Dzimis 1932. gada 19. oktobrī Veclaicenes pagastā, Latvijā,

miris 2017. gada 15. maijā Melrose Park, Illinois, USA

Viņas mīlestību piemiņā patur
DĒLS ANDRIS AR SIEVU CLAUDIA CHESLER

MEITA MĀRA AR VĪRU DUNCAN BALSBAUGH
MEITA IEVA ROGERS

SEPTIŅI MAZBĒRNI: MARISSA UN ANDREA MIESNIEKS
AMANDA AR VĪRU NATE DAPPEN

NICHOLAS UN ALEXANDER BALSBAUGH
OLIVER UN COLTON ROGERS

BRĀLIS MINTAUTS AR SIEVU ILGU UN ĢIMENI

Skumjās un mīlestībā viņu piemin
VĪRS NIKOLAJS, DĒLI PAULIS (ULRIKE) UN

ROBERTS (MARILYN) UN MAZBĒRNI JASON, LOGAN, UN NICOLE.
MĀSA VAIDA AR MEITU STEFANIJA (BILL) AR BĒRNIEM KAYLA UN JUSTIN

BRĀLIS MĀRIS AR DĒLIEM DEREK, LANDON UN EVAN
UN MĀSA ILGA AR ARTURU UN KRUSTDĒLU VALDI

Mīļā piemiņā viņu paturēs draudzenes
AINA, BAIBA UN DZINTRA

Mīlestībā skumst
SIEVA AUSTRA

MEITA LINDA AR VĪRU MICHAEL
MAZBĒRNI MICHAEL, ALEXIS, MARK

MĀSA ELGA AR VĪRU WALTER
SVAINE AINA

MĀSĪCA INGRĪDA

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

Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 
tālr.: 402-438-3036. Dievk. no  tiek 
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 Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
die nās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 10:00. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība. 11.jūnijā Dievk. kopā ar 
igauņiem un lietuviešiem, Sv.vak. 
14.jūnijā 19:00 Aizvesto piemi-
ņas svētbrīdis ar filmu. 18.jūnijā 
Dievk. 25.jūnijā Dievk. ar Sv.vak.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church 
(P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7), tālr.: 514-992-
9700. Dievk. vada dr. pr. Jānis Ma -
teus, tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org. Dievk. no  tiek 
14:00. Mācītāja vieta vakanta. 
11.jūnijā Aizvesto piemiņas die-
nas Dievk. 

Valdes sēdes notiek ceturtdie-
nās 19:00.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 18.jūnijā 13:30 Dievk. Pa -
do mes sēde.

• 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).
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.
25.jūnijā Dievkalpojumi ne -

no tiek!
 • 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.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@chartermi.net 

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 

Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
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. sa  iets 
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 11.jū  nijā 
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 Fur-
 man St, Schenectady NY 12308). 
18.jūnijā 14:00 Tautas sēru die-
nas Dievk. ar dievg. Dz.grāmatas. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek 
Biedrības namā 11:00. Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katrs 1. svētdienas 
Dievk. notiek Biedrības namā 
plkst. 14:00. 11.jūnijā Dievk. 
baznīcā. Viss ziedojums par labu 
Okupācijas mūzejam. 18.jūnijā 
Bībeles stunda. 25.jūnijā Bībeles 
stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@bell-
net.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 647-986-5604, 
E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. 
pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.
com. Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309, e-pasts: sukse@sym-
patico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdrau-
dze@verizon.net, Info: www.dc -
draudze.org Mācītāja prāv. Anita 
Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-302-
3270, e-pasts: macanitavp@gmail.
com, dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat -
viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Kafijas galds. Grā-
matu galds. 12:30 ie  svētes mācība.

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: 
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bach -
muts, tālr.: 860-644-3268. 10.jū -
nijā 12:00 Aizvesto piemiņas die -
nas Dievk. kopā ar Manchestras 
draudzi. Māc. Dr.Jānis Keggi. 
Kafijas galds.

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

DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais 

– SVĒTDIENĀS! Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

Mīlestība nekad nebeidzas...

Visi vēji norimuši,
Mierā lai dus sirds.

Nē, draudzību neaprok zemē,
Ar baltsmiltīm neaizbeŗ,
Tā paliek uz mūžu mums blakus...

Gan mīlestībā klusi
Par tevi as`ras birst.
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Balso Kristaps 
Porziņģis

Latviešu basketbolists Kristaps 
Porziņģis, kuŗš pašlaik pārstāv 
Nacionālās basketbola asociācijas 
(NBA) komandu Ņujorkas Knicks, 
pašvaldību vēlēšanās balsi atde-
vis par futbola komandas Liepāja/
Mogo prezidentu Māri Verpa-
kov ski, kuŗš pašvaldību vēlēšanās 
startēja līdzšinējā Liepājas domes 
priekšsēža Ulda Seska vadītajā 
Liepājas partijā.

Porziņģa ieraksts vietnē Twitter 
liecina, ka viņš savā pirmajā bal -
sošanas reizē dzīvē atdevis balsi 
par Māri Verpakovski. “Ticu vi -
ņam, lai izdodas!” norādījis Por-
ziņģis, pamatojot savu balsi.

***
Pēc Centrālās vēlēšanu komisi-

jas (CVK) sakopotajiem datiem, 
pašvaldību vēlēšanās šogad star-
tējuši vairāki esošie un bijušie 
sportisti, kuŗiem bijušas mainīgas 
sekmes, Rīgas domē iekļuvusi 
bijusī basketboliste Anete Jēkab-
sone-Žogota (Latvijas Reģionu 
apvienība, LRA/Latvijas attīstī-
bai), Liepājas domē ievēlēts biju -
šais futbolists Māris Verpakov-
skis (Liepājas partija), bet Ozol-
nieku domē ievēlēts hokejists 
Miķelis Rēdlichs (LRA). Ķekavas 
novada domē no Vienotības, Polī-
tiskās partijas izaugsme un Lat-
vijas attīstībai saraksta ievēlēts 
futbolists Kaspars Gorkšs. Polī-
tiķa karjēru nav izdevies uzsākt 
volejbolistam Mārtiņam Pļavi-
ņam, kuŗš startēja Rīgā no Zaļo 
un Zemnieku savienības, kā arī 
autosportistei Beātei Klipai, kuŗa 
startēja no Latvijas Zem nieku sa -
vienības Lielvārdes novadā.

Eiropas 
meistarsacīkstes 

šachā Minskā
Minskā risinās Eiropas meis-

tarsacīkstes šachā. No Latvijas 
tajās piedalās kontinenta vice-
čem pions starptautiskais liel meis  -
tars Igors Kovaļenko (indivi duā-
lais reitings 2657), lielmeistars 
Arturs Neikšāns (2599), starp-
tautiskie meistari Ņikita Meškovs 
un Toms Kantāns (2473). Ko  pumā 
turnīrā Baltkrievijas galvas pilsētā 
piedalās 397 (!) dalībnieki no 38 
valstīm. Reitinga līderi ir Dmitrijs 
Andreikins (Krievija, 2734), Dā -

vids Navara (Čechija, 2732) un 
Dmitrijs Jakovenko (Krievija, 
2718). Visaugstāk no mūsējiem 
ir Igors Kovaļenko – 34. vietā 
starta rangā. Ņikitam Meškovam 
šis sastāva ziņā ļoti stiprais turnīrs 
ir lieliska iespēja izpildīt trešo liel -
meistara normu. 22 labākie spē -
lētāji iegūst tiesības piedalīties 
nākamajā Pasaules kausa izcīņā, 
kas ir viens no pasaules meistar-
sacīkšu  atlases cikla turnīriem.

Pēc piecām kārtām Kovaļenko 
un Kantāns bija ieguvuši pa 4, 

Neikšāns – 3,5 un Meškovs – 3 
punktus. 

***
Šartrā notika  Francijas koman-

du meistarsacīkšu  fināls jeb Top 
12. Divpadsmit komandu konku-
rencē Latvijas šachista Artura 
Neikšāna (individuālais reitings 
2599) pārstāvētā  komanda Saint–
Quentin ierindojās 7. vietā. Mūsu 
lielmeistars, pārsvarā spēlējot pie 
pirmajiem diviem galdiņiem, de -
viņās partijās ieguva 4,5 punktus.

Arturs Neikšāns

Aleksejs Širovs (pa kreisi)

Pērn gan Neikšāns, gan arī 
Igors Kovaļenko debitēja Top12 
un viņu Santkventinas komanda 
ierindojās augstajā sestajā vietā. 
Šogad Neikšāns bija vienīgais 
Latvijas pārstāvis šajā turnīrā.

***
Olaines sporta namā aizvadīts 

spēcīga sastāva starptautisks ātrā 
šacha (12+3) turnīrs “Olaines 
šaha pavasaris”, kuŗš pulcēja 46 
dalībniekus no piecām valstīm. 
Bez mūsējiem bija arī viesi no 
Norvēģijas, Krievijas, ASV un 
Čechijas. Visai sīvā cīņā uzvarēja 
galvenais reitingfavorīts no Lat-
vi jas Aleksejs Širovs (2686). 

palika Igors Rausis (Čechija, 
2478). Tūdaļ aiz goda pjedestala 
palika Normunds Miezis – arī 
6,5 punkti.

Astoņus gadus vecs 
šachists iegūst 

bronzas medaļu 
Minskā notikušās pasaules jau-

 niešu meistarsacīkstes ātrajā ša -
chā (desmit minūtes partijai plūs 
piecas sekundes par gājienu) ko -
pumā pulcēja 626 dalībniekus no 
24 valstīm. Patīkamu pārsteigumu 
sagādāja Latvijas jaunais šachists 
Miķelis Vingris (8 gadi),  izcīnot 
bronzas godalgu. 

Miķelis Vingris // FOTO: no ģi -
menes personiskā archīva

Miķelis, sacenšoties U-8 ve  cu ma 
grupā, turnīru sāka ar piecām 
uzvarām pēc kārtas, bet pēc tam 
piedzīvoja vienīgo zaudējumu. 
Pēc tā latvietis guva vēl trīs pa -
nākumus, nobeigumā tiekot pie 
astoņiem punktiem. Ar astoņiem 
punktiem deviņās kārtās Vingris 
dalīja pirmo vietu ar vēl diviem 
konkurentiem, taču viņiem bija 
labāki papildrādītāji, tāpēc bija 
jāsamierinās ar trešo vietu. Šajā 
pašā vecuma grupā 27. vietā starp 
174 šachistiem ierindojās Daniils 
Harlamovs, bet 114. pozicijā pa -
lika Vadims Aleidžāns. U-10 ve   cu -
ma grupā Latvijas pārstāve Ag -
nesa Ter-Avetisjana ierindojās 25., 
Elza Liepiņa – 51. vietā. Savu kārt 
starp U-12 vecuma šachistiem 60. 
vietu ieņēma Kirils Bogdanovičs, 
kamēr 69. un 80. pozicijā bija 
attiecīgi Jevgeņijs Spriņģis un 
Artjoms Burenkovs. Meitenēm 
šajā vecuma grupā Evelīna Tok-
ranova ierindojās 48. pozicijā.

***
Latvijas šachistiem veiksmīgi 

beidzies Baltijas zonālā turnīra 
otrais posms Viļņā. Par uzvarētāju 
kļuva Toms Kantāns (reitings 
2452), kuŗš izpildīja lielmeistara 
(GM) normu, savukārt pirmo 
starp  tautiskā meistara (IM) nor mu 
spēja sasniegt Arturs Bernots 
(2332).

BMX
Latvijas BMX riteņbraucējs Ri -

chards Veide Eiropas kausa iz -
cīņas 7. posmā Veronā izcīnīja 
ceturto vietu.

Fināla braucienā Veide turējās 
trešajā vietā, bet pēdējā taisnē 
viņš savu poziciju zaudēja. Vīru 
elites grupā startēja arī Edžus 
Treimanis, kuŗš apstājās ceturt-
daļfinālā. Par posma uzvarētāju 
kļuva Lielbritanijas BMX riteņ-
braucējs Kails Evanss. Junioru 
grupā no latviešiem finālistu 
pulkā iekļuva Mikus Strazdiņš 
un Vineta Pētersone, kuŗi at -
tiecīgi puišu un meiteņu kon-
kurencē izcīnīja trešās vietas. 
Vecuma grupā līdz 16 gadiem 
otro vietu izcīnīja Edvards 
Glāzers, bet ceturtais bija Niks 
Rožukalns. Pusfinālu šajā kon-
kurencē sasniedza Markuss 
Valdmanis.

Teniss
Aļona Ostapenko (WTA rangā  

47. vietā) French Open 4. kārtas 
spēlē ar 2:6, 6:2, 6:4 pieveica bi -
jušo finālisti Samantu Stousuru 
(WTA 22. v.), pirmoreiz karjerā 
sasniedzot Grand Slam līmeņa 
ceturtdaļfinālu.

Pirms Francijas atklātajām meis -
tarsacīkstēm nevienā Grand Slam 
turnīrā netiekot tālāk par trešo 
kārtu (tā sasniegta tikai vienreiz), 
Ostapenko Parīzē sakrājusi četras 
uzvaras, sasniedzot pirmo major 
ceturtdaļfinālu. Ar to nopelnīti 
430 punkti, kas ļaus veikt lielu 
kāpumu rangā, debitējot Top 30, 
un 340 000 eiro prēmija. Pusfinālā 
Ostapenko spēlēja ar bijušo ranga 
līderi Karolīnu Vozņacki, pret 
kuŗu Jeļenai  ir pozitīva bilance 
– trijās spēlēs trīs uzvaras.

Plūdmales volejbols
Maskavā risinājās plūdmales vo -

lejbola Pasaules tūres trīs zvaig-
žņu katēgorijas posma turnīrs. Lat -
vijas vadošais duets Alek sandrs 
Samoilovs/Jānis Šmēdiņš sek mī  gi 
aizcīnījās līdz pusfinālam. Viņi 
vispirms uzvarēja krievus Liho-
letovu un Lešukovu (21:13, 22:20), 
pēc tam zaudēja aus trie šiem Dop-
leram/ Horstam (15:21, 13:21).

Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā 
Samoilovs un Šmēdiņš latviešu 
duelī apspēlēja Toču un Finsteru 
(21:19, 17:21, 15:8), bet astot daļ-
finālā un ceturtdaļfinālā izslēdza 
attiecīgi amerikāņus Brunneru/
Patersonu (30:32, 21:14, 15:10) un 
brazīliešus Alisonu/Brunu (18:21, 
22:20, 15:12). Pusfinālā sekoja 
neveiksme pret krievu duetu Kra    -
siļņikovs/Ļamins (14:21, 17:21). 
Cīņā par bronzas medaļu viņiem 
trīs setos nācās atzīt krievu Oļega 
Stojanovska/Artjoma Jarzutkina 
pārākumu – 21:18, 14:21, 8:15.

Mārtiņš Pļaviņš un Haralds 
Regža pasaules tūres posmu Mas -
kavā beidza ar zaudējumu Pēc 
iekļūšanas izslēgšanas spēlēs viņi 
pirmajā kārtā zaudēja Grže gor-
žam Fijalekam/Mihalam Brilam 
(Polija) ar 0:2 (18:21, 17:21), tur-
nīrā ierindojoties 17. vietā. Tāpat 
šo turnīru beidza arī Richards 
Finsters/EdgarsTočs. 

Basketbols
Latvijas dāmu izlase basketbolā 

pirms Eiropas meistarsacīkstēm 
aizvadīja pēdējo pārbaudes spēli 
savā laukumā, ar 73:66 pārspējot 
Baltkrievijas valstsvienību. Šī spēle 
aizritēja tā saucamās rozā lentītes 
zīmē, vēršot uzmanību krūts vēža 

problēmai. Pirms šīs sacensības no 
Brīvības pieminekļa notika solidā-
ritātes gājiens vēža pacientu at  bal -
stam “Ejam kopā, lai dzī  votu!”. 

Šo gājienu jau septīto gadu pēc 
kārtas organizēja vēža pacienšu 
atbalsta biedrība Vita un Latvijas 
Basketbola savienība (LBS). Balt-
krievijas izlase pēdējā desmitgadē 
bijusi viena no labākajām koman-
dām Eiropā. 2015. gada Eiropas 
meistarsacīkstēs baltkrievietes iz -
cīnīja ceturto vietu, bet Riode ža-
neiro olimpiskajā turnīrā finišēja 
devītajā pozicijā. Savukārt šī gada 
Eiropas meistarsacīkšu kvalifikā-
cijas turnīrā Baltkrievijas izlase 
savā apakšgrupā izcīnīja otro vietu. 

Vai slavenais 
brazīliešu futbolists 

Ronaldinju spēlēs 
komandā Riga FC?
Brazīliešu futbola superzvaig-

zne Ronaldinju, kuŗš gan karjēru 
jau beidzis, nofotografēts, rokās 
turot Synottip Virslīgas futbola 
klubā Riga FC kreklu.Vai tas no -
zīmē, ka Ronldinju gatavs atsākt 
karjēru Latvijas bagātākajā fut-
bola klubā?

// FOTO: Riga FC

Par to, ka Riga FC uzrunājusi 
Ronaldinju, raidījumā “Futbol-
bum bas” stāstīja kluba pārstāvis 
Sergejs Soboļevs. Tagad kluba 
Fa  cebook profilā publicēta foto-
grafija, kuŗā leģendārais brazī lie-
tis tur rokās rīdzinieku formas 
kreklu.

37 gadus vecais Ronaldinju kar-
jēru beidza 2015. gadā dzimtās 
Brazīlijas klubā Fluminense. Kar-
jēras laikā pārstāvējis tādas vie-
nības kā Paris Saint-Germain, Bar -
celona un Milan, kā arī 14 gadus 
bija Brazīlijas izlases spēlētājs. 
2004. un 2005. gadā Ronaldinju 
tika atzīts par labāko pasaules 
futbolistu FIFA aptaujā, bet 2005. 
gadā saņēma arī Ballon d’Or. No 
Ronaldinju daudzajiem panāku-
miem jāizceļ uzvaras Čempionu 
līgā, Pasaules kausā, Intertoto 
kausā, Spānijas un Italijas meis-
tarsacīkstēs kā arī virkne indivi-
duālo atzinību.

Dažos vārdos
 Latvijas vindsērfinga jaunais 

burātājs Mārtiņš Dzirnieks izcī-
nījis trešo vietu junioru konku-
rencē Vācijā pasaules vindsērfinga 
meistarsacīkstēs Formula klasē, 
pieredzējušais Jānis Preiss bija 
astotais kopējā vērtējumā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Mūsu lielmeistars deviņās kār-
tās izcīnīja 7,5 punktus, turnīru 
aizvadot bez zaudējumiem. Tik-
pat ieguva arī Jevgeņijs Svešņikovs 
(Krievija, 2527), bet trešais ar 6,5 


