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Maiņas Pasaules Brīvo latviešu
apvienības vadībā

2017. – 2018. gadu mijā 
notikušajās vēlēšanās Pasau-
les Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēža amatā uz 
diviem gadiem ievēlēta Lat-
viešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija 
vadītāja, sabiedriskā darbi-
niece Kristīne Saulīte, bet val-
des priekšsēdes vietnieka 
amatā – advokāts un Amerikas 
latviešu apvienības priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs. 

nīgajām vērtībām un prio ritā-
tēm, – un tās ir: latvietības 
saglabāšana un uzturēšana ār -
zemēs; latviskās izglītības un 
kultūras veicināšana un uztu-
rēšana ārpus Latvijas; atbalsts 
Latvijas valsts drošības stipri-
nāšanai un sadarbība ar Latviju, 
lai veicinātu tās attīstību.”

PBLA priekšsēde K. Saulīte 
dzimusi Lestenē, Latvijā. Bijusi 
LAAJ priekšsēde un PBLA val-
des locekle kopš 2015. gada. 

viešu apvienības (ALA) valdē. 
Bijis ALAs Informācijas nozares 
vadītājs un priekšsēža vietnieks. 
Pildot šos amatus, Pēteŗa gal-
venā nodarbošanās bijusi strā-
dāt, lai panāktu Latvijas uzņem-
šanu NATO.

No 2003. līdz 2010. gadam 
P. Blumbergs bijis ALAs pār-
stāvis Apvienotā baltiešu ko  mi-
tejā (Joint Baltic American Na -
tional Committee – JBANC), 
divus gadus bijis šīs orga ni-

Rīgā un kopš 2006. gada ir pār -
stāvniecības vadītājs. No 2010. 
līdz 2013. gadam bijis viens no 
darba grupas locek ļiem Saeimā, 
Pilsonības likuma grozījumu 
izstrādes komisijā, veicinot du -
bultpilsonības iegū šanas statusa 
atjaunošanu Lat vijas Republikas 
Pilsonības li  kumā. 

Pārstāvniecībā grāmatve dī-
bas un projektu uzraudzības 
darbu veic Solvita Sekste, kuŗa 
līdz 2017. gadam vadīja Dau-

stacijas projekta veicināšanā, 
atbalsta darbu Latvijas ārpo li-
tisko mērķu sasniegšanā un 
gandrīz 20 ALAs kongresu 
rīkošanā. 20 gadus bijis redak-
tors ALAs izdevumam Latvian 
Dimensions. Apbalvots ar Valsts 
apbalvojumiem – Atzinības 
krustu un Aizsardzības mi -
nistrijas medaļu par Latvijas 
dalības NATO veicināšanu.

PBLA Izglītības padomes iz -
pilldirekores darbu no 2018. 

Kā savas nākamā gada prio-
ritātes PBLA priekšsēža amatā 
Kristīne Saulīte min – veicināt 
latviešu diasporas sadarbību ar 
Latvijas valdību un Latvijas ie -
dzīvotāju sapratni par pasaulē 
dzīvojošo tautiešu vajadzībām 
un interesēm. “Mums ir pēc 
iespējas jāvieno visi pasaules 
latvieši – mēs esam viena tauta 
vienalga, kur mēs dzīvojam. 
Mums jābūt vienlīdzīgiem, un 
ir svarīgi, ka ar savu darbību un 
vajadzībām nekādi nediskri mi-
nējam Latvijas iedzīvotājus,” 
saka Kristīne Saulīte. Viņa uz -
sveŗ, ka augstu vērtē ASV pre-
zidenta Džona F. Kenedija 
vārdus: “Neprasi, ko valsts var 
dot tev, bet domā, ko tu vari dot 
savai valstij”, kas kļuvuši par 
viņas dzīves principu.

PBLA priekšsēdes pienā ku-
mus pildot, K. Saulīte vēlas arī 
veicināt Latvijas ekonomisko 
attīstību un stiprināt latvisko 
izglītību gan Latvijā, gan tau-
tiešu mītnes zemēs. Jaunievē-
lētā apvienības priekšsēde uz -
sveŗ savu lojālitāti PBLA gadu 
gaitā izkoptajiem mērķiem: 
“Palikšu uzticīga mūsu nemai-

Bijusi arī Melburnas latviešu 
draudzes priekšniece 2013. – 
2014. gadā. Darbojusies Aus-
trālijas latviešu teātrī un dzie-
dājusi korī Daina.

K. Saulīte ir beigusi Melbur-
nas Biznesa skolas vadības klasi 
un ieguvusi stipendiju Hārvarda 
Biznesa skolas vadības un stra-
tēģijas diploma iegūšanai. Viņas 
darbs vienmēr ir bijis saistīts ar 
cilvēkiem – vadot darbinieku 
komandas, kā arī palīdzot cil-
vēkiem individuālajā izaug smē. 
Brīvā laika intereses Kristīnei ir 
mūzika, literātūra, polītika, māk-
sla, bizness, kā arī labdarība. 

PBLA vicepriekšsēdis Pē  te-
ris Blumbergs ir dzimis un 
audzis Čikāgā, ASV. Latvisko 
izglītību ieguvis Krišjāņa Ba -
rona skolā Čikāgā un Gaŗezera 
vasaras vidusskolā. Ieguvis B.S. 
gradu ekonomikā Ilinojas Uni-
versitātē un J.D., ar atsauksmi, 
DePaul Universtātē Čikāgā, kur 
bijis DePaul Law Review redak-
tors. Pirms vairāk nekā 20 ga -
diem pārcēlies uz Vašingtonu, 
strādā par advokātu Vašingtonā. 

No 1997. gada līdz 2003. ga -
dam bijis aktīvs Amerikas lat-

zācijas priekšsēdis. Pārstāvot 
JBANC, Pēteris piedalījies 
NATO galotņu konferencē 
2006. gadā, Rīgā. 

P. Blumbergs vairākus gadus 
(no 1999. līdz 2003.g.) bijis 
Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības valdes loceklis, vadījis 
PBLA informācijas darba grupu 
un bijis tās priekšsēdis svarīgajā 
NATO paplašināšanas laikā. 
Viņš ir aktīvs Vašingtonas ev. 
lut. draudzes un korporācijas 
Lettgalia loceklis. Apbalvots ar 
Latvijas valsts augstāko ap -
balvojumu – Atzinības krustu. 

Pēteris ir precējies un kopā ar 
sievu Lauru, kas ir architekte, 
audzina četrus dēlus: Aleksan-
dru, Grantu un dvīņus Ediju un 
Filipu. Visi četri dēli pieda lī ju-
šies latviešu skolās un no  met nēs.

PBLA pārstāvniecību Rīgā 
turpinās vadīt Jānis Ander-
sons. Viņš 1992. gadā beidzis 
Latvijas Universitātes Filoloģi-
jas fakultāti. No 1993. līdz 2005. 
gadam strādājis par žurnālistu 
un redaktoru dažādos Latvijas 
preses izdevumos un apgādos. 
Kopš 2005. gada J. Andersons 
strādā PBLA pārstāvniecībā 

gavas Vanagu Centrālās valdes 
pārstāvniecību Latvijā. Kopš 
2017. gada decembŗa pārstāv-
niecībā par projektu adminis-
tratori nepilnu laiku strādā arī 
Rīgas Stradiņa Universitātes 
Starptautisko attiecību – Eiro-
pas studiju bakalaura program-
mas studente Lora Egle.

Pārstāvniecības darbu Rīgā 
ar 2018. gada vasaru stiprinās 
ilggadējais Amerikas latviešu 
apvienības ģenerālsekretārs 
Raits Eglītis, kuŗu PBLA valde 
apstiprinājusi izpilddirektora/
ģenerālsekretāra amatam. Pēc 
20 darba gadiem Amerikas lat -
viešu apvienībā R. Eglītis pār-
celsies uz Latviju. Viņa galvenā 
atbildība būs pārstāvēt PBLA 
Latvijas valdības iestādēs, kā arī 
citi sabiedrisko attiecību projekti.

R. Eglītis beidzis Latvijas 
Universitātes Svešvalodu fakul-
tāti un ieguvis maģistra gradu 
žurnālistikā Mičiganas pavalsts 
universitātē. Strādājot ALAs 
birojā kopš 1998. gada, viņš 
izpelnījies Amerikas latviešu 
sabiedrības atzinību par darbu 
vēlēšanu iecirkņu organizēšanā 
ASV un pārvietojamās pasu 

gada 1. janvāŗa pārņēmusi 
Vita Tērauda – ASV dzimusi 
latviete, kas nu jau 27 gadus 
dzīvo un strādā Latvijā. V. Tē -
rauda ir strādājusi Latvijas 
valsts pārvaldē gan ierēdņa 
amatos, gan bijusi Valsts refor-
mu ministre. Viņa ir vadījusi 
organizāciju Sorosa fonds – 
Latvija, kā arī dibinājusi un 10 
gadus vadījusi Latvijas pirmo 
domnīcu Sabiedriskās polītikas 
centrs PROVIDUS. Vita Tē -
rauda labi pazīst trimdas lat-
viskās izglītības sistēmu, jo ir 
Vašingtonas latviešu skolas, 
Beverīnas vasaras vidusskolas, 
Minsteres Latviešu ģimnazijas, 
Latviešu studiju centra Kala-
mazū absolvente. Viņa bijusi 
ALJAs valdē, divus gadus priekš -
sēdes amatā. Apmeklējusi vai -
rākas 2x2 nometnes gan kā 
dalībniece, gan kā ievirzes va -
dītāja. Viņa ir strādājusi praksē 
gan Apvienotajā baltiešu ko -
mitejā (JBANC), gan Radio 
Brīvība latviešu nodaļā un 
piecus gadus bijusi žurnāliste 
Amerikas Balss latviešu redak-
cijā. Vitas ģimenē aug divi dēli 
– Guntis un Kalvis. 
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L A S Ī TĀ J A S  V Ē S T U L E

Tas bija vairāk nekā pirms 100 
gadiem, kad Pirmais pasaules 
kaŗš bija beidzies un drīz vien 
sekoja cariskās Krievijas imperi-
jas revolūcija. Vairākas tautas, 
kuŗas atradās zem tā laika Krie-
vijas okupācijas, izmantoja šo 
situāciju, lai iegūtu neatkarību un 
būtu noteicēji un valdnieki paši 
savās dzimtajās zemītēs. Ne  at ka-
rība jau negarantē labklājību – 
pašiem vien pie tā jāpiestrādā ļoti 
grūtā demokratiskā procesā. To -
laik imperiskās Krievijas robežās 
aizvien vairāk sāka parādīties ne -
apmierinātība, streiki, protesti, 
maizes trūkums, un tas bija iz -
aicinājums sociālismam un sar-
kanajam komūnismam. Boļše viki, 
meņševiki u. c. bija nostā jušies pret 
toreizējiem „baltajiem” caristiem.

Revolūcijas sākums bija 1917. 
gada oktobrī Petrogradā ar liel-
gabala šāvienu, kas nāca no 
kaŗakuģa Aurora Ņevas upē, deva 

Nebijām vienīgie
revolūcijas signālu – sarkanie 
uzbruka baltajiem Ziemas pilī. 
Ar to arī sākās bijušās Krievijas 
imperijas sabrukums, neziņa, ne -
skaidrība, bads, posts utt. Revo-
lūcijas kaŗš pārņēma visu tā laika 
Krieviju un tās pakļautās zemes. 
Cilvēki nezināja, kuŗā pusē no -
stāties, ar ko „kauties” un kāds 
labums no tā būs. Neviens īsti 
nezināja, kas ir tas komūnisms, 
un tāpēc bija liels procents tā 
līdzgājēju un piekritēju. Cilvēki 
lielākoties bija pārliecināti, ka 
sliktāk par cara imperijas valdību 
nevar būt. Bet īstenībā taču ko -
mūnisms varēja pastāvēt tikai ar 
korupciju, konfiskāciju, tautas 
laupīšanu, ar pagrīdes tirgu. Tāda 
„ekonomika” sabrūk, tās maksi-
mālais mūžs, kā izrādās, var būt 
tikai 70 gadus, un Padomju Sa -
vienība to pierādīja. Nozaga taču 
pat Ziemsvētku eglīti ar visu ve -
cīti! Baigie! Vai tagad būtu jāsaka 

paldies sarkanajiem boļševikiem 
par izdevības ceļu atvieglošanu 
uz neatkarību? Ārprāts! Bet... 
Sakarā ar šo nemieru, ķēdes reak -
cijā vairākas valstis deklarēja savu 
neatkarību. Pirmā bija Ukraina – 
1917. gada 7. novembrī, tad nāca 
Kazachstāna 13. decembrī, drīz 
vien sekoja vēl septiņas Krievijas 
okupētās republikas dienvidos. 
Bet pāris gadu laikā visas tās 
zemītes tika pārklātas ar komū -
nistu okupācijas asinskāres sar-
kano paltraku, ar cilvēku un 
īpašuma zaudējumiem.

Ir ļoti labi, ka šodien mūsu Bal-
 tijas valstis atrodas NATO aiz  sar-
dzībā, ka esam daļa no Eiropas 
Savienības un vēl arī 30 citās 
starptautiskās organizācijās. Tas 
sliktākais, kas var būt (un esam 
to jau piedzīvojuši) – ka lielvalstu 
konferencēs var noteikt, dalīt un 
okupēt mazās valstis.

Es vēlētos aicināt pateikties un 
apsveikt mūsu pirmo ziemeļu 
Baltijas valsti Somiju, kuŗa savu 
100 gadu neatkarību svinēja, pie-
minot 1917. gada 6. decembrī. 
Somi atguva neatkarību, zaudējot 
93 000 dzīvības un daļu no Somu 
Karēlijas. Vēlos apsveikt arī mūsu 
kaimiņvalstis – Lietuvu, kas savu 
neatkarību pasludināja 1918. gada 
16. februārī, un Igauniju – kas to 
izdarīja 1918. gada  24. februārī. 
Jūtu arī pienākumu pateikties un 
apsveikt mūsu dzimto zemi Lat-
viju, sagaidot tās Simtgadi 18. no -
vembrī. Vēlos arī izteikt ļoti lielu 
paldies visiem tā laika Latvijas, kā 
arī mūsu kaimiņu zemju tautas 
tālredzīgajiem atjaunošanas valdī-
bas vīriem par to neiedomājami 
lielo uzņēmību un izdarību, lai mēs 
būtu neatkarīgi un brīvi. Viņi ir, bija 
un paliks tautas varoņi. Paldies! 

Vēl gribu pateikties savai Tēvu 
zemītei Latvijai, ka man bija 
lemts tur piedzimt, būt un palikt 
par latvieti, lai arī kuŗā pasaules 
malā mani trimdas ceļi ir veduši.

Dievs, svētī Latviju!
Ārijs Vilemsons, 

The Rivers,  Mičiganā

Ir 1946. gads.  Haunštetenes 
no  metnē Augsburgā, Vācijā, lat -
viešu valodas klasi uzsāk ap -
mēram 22 skolnieki, klases au -
dzinātājas Ludmilas Birnes (Bir -
nītes) vadībā. Visi pa šo laiku 
kļuvām draugi. Vēlāk mūsu 
skaits pat palielinājās, bet līdz 
1949. gadam tas bija stabils. Pēc 
tam sākās izceļošanas laiks un 
mēs izklīdām pa plašo pasauli, 
tikai daži no mums tagad sa  -
rakstāmies un uzturam sakarus. 
Tagad vēlamies sazināties ar 
visiem, kas bijām klasē.

Esam sastādījuši divus sarak -
stus alfabetiskā kārtībā.

Alnis Dāniels, Alnis Irēne, 
Briedis Biruta, Delvigs Mar  ga-
rieta, Demidovs Ausma, Kalniņš 
Rita, Kalniņš Valda, Kupčs Skaid-
rīte, Liepiņš Andris, Liepiņš 
Valdis, Līcis Dzintra, Neimanis 

Egdars, Rotko Olegs, Šmithens 
Aivars. Par šiem skolniekiem 
trūkst mums informācijas, ne -
zinām  viņu atrašanās vietu – 
adreses.  Jebkuŗa ziņa vai in  for-
mācija par viņiem tiks saņemta 
ar sajūsmu un prieku. 

Auzenbergs Edvīns, Cukurs 
Zīle, Dimants Jānis, Jansone 
Zigrīda, Kalniņš Imants, Karelis 
Mirdza, Krīgens Arnis, Kupčs 
Skaidrīte, Lenšs Ilga, Neimanis 
Ilmārs, Paegle Inese, Zutītis Jānis. 
Šiem minētajiem klases biedriem 
mums ir adreses un ir bijis zi -
nāms kontakts, bet ar laiku adre-
ses varētu būt mainījušās. Tāpēc, 
ja jums kas ir zināms par šiem 
skolniekiem tagad, mēs būsim 
pateicīgi par kuŗu katru infor-
māciju, sākot ar adresēm, utt.

Atsauksimies un sazināsimies 
ar kontaktpersonu – Jānis J. Di -

mants, Jr., M.D. – 2330 Innsbruck 
Parkway, Minneapolis, Min  ne-
sota 55421-2068 USA, e-pasta 
adrese: dimants@hotmail.com. 

Tagad griežamies vispirms pie 
visiem haunšteteniešiem un pā  -
rējās sabiedrības, kuŗi ko zinātu 
par mūsu klases biedriem. Mēs 
būsim pateicīgi par jebkādu in -
formāciju par viņiem un iepriekš 
pateicamies par to. Visi tie, kas 
pazīst vai zina,  kur viņi atrodas, 
dariet mums to zināmu! Klases 
biedru sarakstu esam sastādījuši 
pēc atmiņas, cerot, ka nevienu 
neesam piemirsuši. Ja nu gadītos, 
ka tiešām kādu esam izlaiduši, – 
par to atvainojamies un gaidīsim 
informāciju arī par viņiem. 

 Saprotam, ka Guntis Bruniņš ir 
Dieva mierā.

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
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Jānis Lucs (pa kreisi) un Roberts Kukainis

Romualds Kalsons

Šī gada 6. martā Latvijas 
Nacionālajā operā jau 24. reizi 
notiks Lielās mūzikas balvas 
2017 pasniegšanas ceremonija 
ar koncertu, kuŗā klausītājiem 
tiks piedāvāts noklausīties pa -
šus labākos un nozīmīgākos 
aizvadītajā gadā tapušos skaņ -
darbus un atskaņojumus.

Gada gaŗumā profesionāla 
žūrija klausijās koncertus, lai 
balsošanas kārtībā atzītu  labā-
kos no labākajiem šādās nomi-
nācijās: gada jaundarbs, par 
izcilu darbu ansamblī, gada 
uzvedums, gada koncerts, par 
izcilu sniegumu gada laikā un 

Lielā mūzikas balva
Piedalīsimies vērtēšanā arī mēs!

gada mūziķis. Un pati pirmā 
balva – par mūža ieguldījumu 
– šogad tiks komponistam Ro -
mualdam Kalsonam. Arī jūs, 
cienījamie lasītāji, varēsiet vēr-
tēt Latvijas mūziķus, balsojot 
no 5. februāŗa līdz 5. martam 
portālā delfi.lv

Tāpēc piedāvājam jums visu 
nominantu sarakstu. Jūsu bal-
sojuma rezultātā tiks pasniegta 
delfi.lv sarūpētā Publikas sim-
pātiju balva. Un vēl – apbal vo-
šanas ceremoniju tiešsaistē pār-
raidīs Latvijas Televīzijas 1. ka -
nāls un Latvijas Radio  Klasika.

 
GADA JAUNAIS 
MĀKSLINIEKS
• Vijolniece Kristīne Balanas
• Kontrabasists Matīss Eisaks
• Traversflautiste Maija 

Kļaviņa
GADA JAUNDARBS:

• Krists Auznieks “Uguns un 
roze”, pirmatskaņojums 25. au -
gustā koncertzālē “Cēsis” – 
Sinfonietta Rīga un diriģents 
Normunds Šnē 

• Andris Dzenītis Klavieŗ-
darbu cikls “Astoņstūris”, 
pirm atska ņojums 9. septembrī 
Latgales vēstniecībā GORS – 
pianists Reinis Zariņš

• Linda Leimane Dialexica, 
pirmatskaņojums 12. augustā 
festivālā “Sansusī” – Sinfonietta 
Rīga un diriģents Normunds Šnē

PAR IZCILU DARBU 
ANSAMBLĪ
• Klavesīniste Ieva Saliete
• Čelliste Ieva Upatniece
•  Altiste Santa Vižine
GADA UZVEDUMS

• Richarda Vāgneras operas 
“Tanheizers” iestudējums Lat vi-
jas Nacionālajā operā, diri ģents 
Mārtiņš Ozoliņš, režisors Vilpu 
Kiljunens (rīkotājs – LNOB)

• Jāņa Šipkēvica un Marta 
Pujāta dziesmu izrāde “Zenīts” 
koncertzālē “Cēsis” festivālā “LNSO 
vasarnīca”, režisors Vies turs 
Meikšāns (rīkotājs – LNSO)

• Osvaldo Golihova operas 
Ainadamar iestudējums Cēsu 
pils parka estrādē, diriģents 
Andris Poga, režisors Viesturs 
Kairišs (rīkotājs – Cēsu Mākslas 
festivāls)
GADA KONCERTS

• 25. Liepājas Starptautiskā 
zvaigžņu festivāla atklāšanas 
koncerts 3. martā koncertzālē 
“Lielais dzintars” – solisti Iveta 
Apkalna, Dita Krenberga, Rei -
nis Zariņš, Liepājas Simfoniskis 
orķestris, diriģents Atvars Lak-
stīgala (rīkotājs – Liepājas Sim-
foniskais orķestris)

• “Brāmss iedvesmo Plakidi” 
Rudens kamermūzikas festivā  lā 
18. oktobrī Mazajā ģildē – Ag -
nese Egliņa, Ieva Parša, Egīls 
Šēfers un Guna Šnē (rīkotājs – 
“Latvijas Koncerti”

• “Divas Ceturtās. Tīrs. Šū -
manis” Baltijas simfoniskajā 
festivālā 25. novembrī Lielajā 
ģildē – solists Guntars Freibergs, 
LNSO, diriģente Kristīne Poska 
(rīkotājs – LNSO)
PAR IZCILU SNIEGUMU 
GADA GAŖUMĀ

• Rīgas kamerkoris Ave Sol, 
galvenais diriģents Andris Veis-
manis

• Baroka orķestris Collegium 
Musicum Riga, māksliniecis-
kais vadītājs Māris Kupčs

• Orķestris Rīga, galvenais 
diriģents Valdis Butāns
GADA MŪZIĶIS 
• Ērģelniece Iveta Apkalna
• Ģitārists Matīss Čudars
• Saksofonists
 Arvīds Kazlausks

Uzziņai  – Lielo mūzikas 
balvu – augstāko Latvijas valsts 
apbalvojumu mūzikā 1993. ga  dā 
nodibināja Kultūras ministrija 
pēc toreizējā kultūras ministra 
Raimonda Paula iniciātīvas ar 
mērķi izcilākos mūsu valsts sa -
sniegumus mūzikas dzīvē go -
dināt ar īpašu balvu. Laureāti 
saņem sudraba statueti, ko vei-
dojis mākslinieks Armands Jē -
kabsons, bet Mūža balvas iegu-
vējs tiek gandarīts ar 1500 eiro.

2016. gadā balvu par latviešu 
mūzikas populārizēšanu pa -
saulē saņēma komponiste Dace 
Aperāne.

Rokvillē, 2018. gada
25. janvārī 
Latvijas Brīvības fonds, 

organizācija, kas financē 
Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības darbību, nule pie-
dzīvojis vadības un pa  audžu 
maiņu – pēc 10 gadu brīv-
prātīga darba LBF pa  domes 
priekšsēdis Jānis Lucs node-
va fonda vadību Robertam 
Kukainim.

Četru stundu ilgās vadības 
maiņas tikšanās laikā tika 
pārrunāti 23 darba kārtas 
punkti, sākot ar LBF struk-
tūru, mērķiem un stratēģiju 
un beidzot ar statūtiem, zie-
dojumu pieņemšanas vadlī-
nijām un archīvu sagla bā-
šanu. Tajā piedalījās arī 
PBLA valdes kasieris Jānis 
Grāmatiņš un PBLA izpild-
direktors un ALAs ģenerāl-
sekretārs Raits Eglītis un 
LBF/ PBLA grāmatvede 
Baiba Dolinska. Tikšanos 
protokolēja ALAs Infor mā-
cijas lietvede Ilze Garoza.

R. Kukainis strādā Mi -
chelin North America, Grīn-

Maiņas Latvijas
Brīvības fonda vadībā

villē, Dienvidkarolīnā, ASV, 
kur attīsta servisa pakalpo-
jumus kompānijas klien-
tiem. Viņš ir Latvijas Re -
publikas goda konsuls Dien -
vidkarolīnā.

R. Kukainis ir beidzis 
Michigan State University 
Honors College. Vēlāk iegu-
vis Master of Business Ad -
ministration gradu Thun -
der bird School of Interna-
tional Management, Fīniksā, 
Arizonā.

Ro  berts Kukainis ir bijis 

Ame  rikas latviešu jaunatnes 
ap vienības priekšsēdis un 
Daugavas Vanagu apvienī-
bas Detroitā valdes sek re-
tārs. Absolvējis Gaŗezera 
Vasaras vidusskolu un Det-

roitas latviešu skolu. Roberts 
arī bijis Latviešu apvienības 
Detroitā (LAD) priekšsēdis 
un pašlaik korp! Talavijas 
oldermanis ārzemēs

R. Kukainis kopā ar sievu 
Lieni Kukaini audzina trīs 
dēlus – Lauri Ūsiņu, Miku 
Jumi un Vili Mārtiņu.

Varat iegādāties Latvijas operas ģildes
labvēļa ieejas karti rezervētām vietām

visiem koncertiem par $100,
sākot ar 2018. g. 1. februāri.
Būs ierobežots vietu skaits.

Labvēļi saņems arī Maijas Kovaļevskas,
Dzintras Erlihas un Krišjāņa Norviļa jaunizdoto CD.

Pēc koncertiem sekos pieņemšana ar atspirdzinājumiem
un tikšanās ar māksliniecēm.

Pēc 1. jūnija neizpārdotās vietas būs pieejamas
par pazeminātu cenu pie attiecīgo koncertu rīkotājiem.

(Sarakstu skat. 4.lpp.)

Sasauksimies Simtgadē ar Maiju Kovaļevsku!

Mūsu šarmantā pasaulslavenā operdziedātāja
Maija Kovaļevska dodas pasaules koncerttūrē

Kanadā, Austrālijā, Latvijā, ASV!
Kopā ar izcilo pianisti Dzintru Erlihu viņas dāvās

savus talantus tautiešiem Simtgadē ....

Foto: Polina Viljun 
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Piektdien, 28. septembrī – Bostonā, plkst. 7:00 vakarā
Bostonas latv. ev. lut.Trimdas draudze
58 Irving Street, Brookline, MA 02445
Marcis Voldiņš – 1- 617-969-2310
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Svētdien, 30. septembrī – Vašingtonā D.C., plkst.3:00
Vašingtonas latv. ev. lut. draudze
400 Hurley Ave. Rockville, MD 20850
Anita Juberte -1-301-814-1080
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Trešdien, 3.oktobrī – Klīvlandē, plkst. 6:30 vakarā
Klīvlandes Latviešu Koncertapvienība
1385 Andrews Ave , Lakewood, OH, 44107
Anda Sūna Cook - 1-216-651-0486
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Piektdien, 5. oktobrī, Priedainē, NJ, plkst. 7:00 vakarā
Ņudžersijas Latviešu Biedrība
1017 Hwy. 33 East, Freehold, NJ 07728
Jānis Students - 1-732-836-9750
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Svētdien, 7. oktobrī – Ņujorkā, NY, 4:00 pēcpusdienā
Kosciuszko Foundation – LNOG
15 East 65th Street, NYC, NY 10021
Aija Pelše – 1-516-319-9491
* Rezervēt patrona ieejas karti pirms 1. jūnija $100.–
Čeks par labvēļu kartēm visiem koncertiem rakstāms uz
“Latvian National Opera Guild” vārda un nosūtāms:
LNOG c/o A. Padegs 2 Merry Hill Rd.
Poughkeepsie, NY 12603

ĀRIJS LIEPIŅŠ

LĪGA NUTERE,
Daugavas Vanagu
apvienības Ročesterā
priekšnieceMaijas Kovaļevskas 

koncerti Amerikā

Reformācijas 500 gadu atcere 
Apvienotā Linkolnas latviešu 
draudzē tika atzīmēta mēneša 
gaŗumā. Atceres dievkalpojumā  
savā svētrunā māc. Gija Galiņa 
ietvēra visu Mārtiņa Lutera 
dzīvi. Agrā jaunībā viņš izjutis 
Dievu kā soģi, kuŗš cilvēkus 
dzen nāvē ar slimībām, jo tie 
grēkojuši. Šis uzskats izpaudās 
gadu simtā, kad Eiropu vairāk-

Reformācijas atcere Linkolnā 

Strēlnieku diena Ročesterā

dzīvē piedzīvojis ticības pārmai-
ņas sevī un personīgo refor-
māciju. To mēs tagad pazīstam 
kā Luterisko mantojumu. Tas 
sastāv no Dieva vārda, Viņa 
žēlastības pret cilvēkiem un 
mūsu ticības uz Dievu. 

Pēc dievkalpojuma mācītāja 
Galiņa lūdza mūs uz sabied-
riskām telpām pusdienās. Bija 
liels pārsteigums, ka garšīgo 

Lutera sentences, gan nopietnus, 
gan arī humoristiskus domu 
graudus, kā, piemēram: “Lielā 
dīķī var atrast lielas zivis, bet 
mazā dīķī – labas zivis”, “Vīns ir 
stiprs, karalis ir stiprāks, sievie-
tes vēl stiprākas, bet patiesība ir 
visstiprākā”. Nopietnos cilvē kos 
varētu radīt apjukumu teiciens: 
“Ja Dievam nav humora izjūtas, 
es nevēlos nokļūt debesīs”. 

Atceres sarīkojumu turpinā-
jumā mums bija iespēja noklau-
sīties prāv. Dr. Fritz Kristberga 
referātus. Pirmais – “Mārtiņš 
Luters Reformācijas kontekstā” 
notika 30. novembŗa pēcpus-
dienā. Liels bija mūsu pārstei-
gums, kad skatuves priekšā ie -
raudzījām galdu, uz kuŗa atra -
dās paukošanas tērpi, floretes 
un rapieri. Iepazīstinot ar Ka -
nadas viesi, draudzes priekš-
nieks Kārlis Indriksons paskaid-
roja, ka viņš ir uzzinājis par 
daudzām un dažādām prāvesta 
interesēm – ne tikai par reliģiju, 
latviešu kultūru, architektūru, 
sporta mašīnām un dārzniecību, 
bet arī par mazāk pazīstamo 
sporta veidu – paukošanu. Krist-
berga kungs ir Kanadas senioru 
paukošanās čempions. Viņa pa -
skaidrojumiem par tērpiem un 
ieročiem, sekoja demonstrējumi 
ar Linkolnas paukošanās kluba 
prezidentu Christian Anderson. 
Negaidīts, bet interesants ievads 
referātam, kuŗā tika runāts par 
Māriņa Lutera cīņu ar Romas 
pāvestu. Jau pirms Lutera vai -
rāki priesteŗi mēģināja ievest 

Māc. Gija Galiņa ar meitu Margu // FOTO: Ārijs R. Liepiņš

Sarunas pēc referāta. No kreisās –  Laimons Iesalnieks, Dr. Fritz 
Kristbergs, Valdis Balodis un Jānis Lipiņš // FOTO: Ārijs R. Liepiņš

devām. Pēc dažiem gadiem no 
Latvijas reformācija ieviesās arī 
Dānijā un Zviedrijā. 

Nākamajā pēcpusdienā bija 
referāts “Kā celt katedrāli”. Tas 
noslēdzās ar ļoti interesantu fil  mu 
un Kristberga kunga stās tījumu 
par Chartes katedrāli Francijā. 
Milzīgi plašā un augstā celtne ir 
apbrīnas vērta. Par tās celtnie-
cību ir saglabājies ļoti maz ziņu, 

kārt skāra mēŗa slimības, jeb 
tautas valodā – “melnā nāve”. 
Uz  skats par Dieva sodu mai-
nījās, kad slimības pētniecību 
1878. gadā ievadīja latviešu bak -
teriologs E. Zemmers, kuŗš Tēr-
batas universitātē atklāja šīs 
slimības bacili, un sākās tās 
apkaŗošana. 

Neatkarīgi no tā, Luters vēlāk 

mielastu bija sagatavojusi pati 
Gija ar meitas Margas palīdzību. 
Lieliski garšoja gaļas bumbiņas 
ar viņas dārzā audzēto tomātu 
mērci un latvisku kartupeļu bie -
zeni ar sakņu papildinājumu. 
Kā jau jubilejā, tika pasniegts 
Noras Šmits ceptais kliņģeris un 
vīns. Uz galdiem katra dalīb-
nieka priekšā atradās Mārtiņa 

reformas katoļu baznīcā, bet tie 
visi tika notiesāti, izslēgti no baz -
nīcas, vai pat sadedzināti sārtos 
kā ķeceri. Luteru glāba ne tikai 
labā izglītība, bet arī viņa spējas 
būt izcilam orātoram, aizstāvot 
savus uzskatus Vormsas saei-
mas ķeizara Kārļa V priekšā. 

Jau 1521. gadā Rīgā rodas 
stiprs atbalsts Lutera refor mā-
cijas kustībai, izmantojot Sv. 

Daugavas Vanagu apvienība 
Ročesterā, kā ierasts, iesāka gadu 
ar Strēlnieku dienas atzīmēšanu. 
Katru gadu pirms Strēlnieku 
dienas kopā sanākšanas Dau -
gavas Vanagi noliek vainagu uz 
viena no Ročesterā apglabāto 
strēlnieku kapa. Šo darbu jau vai-
 rāk kā 25 gadus ir veicis Marģers 
Cubīns, un šogad viņš šo pie nā-
kumu nodeva tālāk mūsu jau nā-
kās paaudzes vanagam Aleksim 
Zadiņam, nodrošinot, ka turpi-
nāsim godāt vecos strēlniekus vēl 
daudzus gadus uz priekšu.

Pati Strēlnieku dienas atzīmē-
šana iesākās ar dievkalpojumu 
Ročesteras Krusta draudzes izkār-
tojumā. Pēc tam visi sapulcējās 

baznīcas sabiedriskajās telpās at -
cerēties mūsu strēlniekus. Apvie-
nības priekšniece Līga Nutere uz -
stājās ar īsu priekšlasījumu par 
strēlnieku nodarbēm no kaujām 
brīvajā laikā, šoreiz runājot par 
priekšmetiem, ko strēlnieki ra -
dīja pašu vajadzībām un suvenī-
riem. Informācija bija no Latvijas 
Kaŗa mūzeja izdevuma “Latviešu 
strēlnieks meistaro, vingro, dzied 
un spēlē teātri”, kuŗa autore ir Ilze 
Krīgere. Visiem bija interesanti 
uzzināt, cik daudz un dažādus 
priekšmetus strēlnieki darinaja. 
Visiem bija arī iespēja apskatīt 
fotografijas no šīs grāmatas.

Pēcpusdienas turpinājumā bija 
“sasildīšanās” ar karstām zupām 

– šī ir jaunākā tradicija Strēlnieku 
dienas svinībām – karstas zupas 
aukstā Ročesteras janvāŗa dienā. 
Šogad trīs saimnieces bija saga-
tavojušas dažādas zupas – frika-
deļu, kartupeļu un vistas-maka-
ronu. Visiem tās lieliski garšoja. 
Tāpat bija sagatavots kafijas galds 
ar maizītēm un saldumiem.

Kad visi bija iestiprinājušies, 
sākās nākamā programmas daļa 
ar kopīgu sadziedāšanos. Mūsu 
pašu vanadzei Veltai Zadiņai spē -
lējot klavieŗu pavadījumu, visi vie-
 nojās kopējās patriotiskās dzies mās 
– par kaŗavīriem, viņu meitenēm, 
mātēm un mūsu tēvzemi Latviju. 
Tad, kājās stāvot, nodziedāja “Še, 
kur līgo priežu meži”.

Pētera un Jēkaba baznīcas šiem 
sprediķiem. Liels atbalsts nāca 
arī no Rīgas tirgotājiem, kuŗi 
smagi izjuta Romas pāvesta un 
katoļu baznīcas iejaukšanos 
viņu darbībā ar smagām no  -

tomēr ir zināms, ka celšanā 
piedalījušies daudzi vien kārši 
zemnieki bez zināšanām. 

Paldies prāvestam Dr. Fritz 
Kristbergam par pilnvērtīgi pie-
pildīto laiku!
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GUNARS
FRICSONS

Grēvenes bērnudārzs

***
Big Paul Castellano spent one 

night in jail, then posted a 
$ 2-million bond and went home. 
But his career had effectively 
ended. He was too busy with 
legal problems to do his job. And 
word of the bugging of his house 
had been leaked to the press. 
Had the Godfather not been 
assassinated on December 16, 
1985, he would have witnessed 
the undoing of his life`s work. 
He would have been a defendant 
in the Commission trial and 
most likely have received the 
same 100-year sentence as the 
other bosses. He would have 
stood by helplessly as Joe 
Armone, Joe N. Gallo, Funzie 
Mosca, and Tommy Agro also 
went in jail.

Less than an hour after her 

CONVERSATIONS WITH
THE GODFATHER

From the book Boss of Bosses
by Joseph J. O`Brien and Andris Kurins

father`s murder, Connie Cas  tel-
lano Catalonotti presented 
Gloria Olarte with a sealed enve-
lope containing $ 18 000 in cash. 
“My father wanted you to have 
this,” she said. “Now get out.” The 
maid left immediately. She is 
now a travel agent in Bogotá, 
Colombia, and is currently enter-
taining offers for her memoirs. 
Nina Castellano moved back 
into the Todt Hill mansion, 
where, at this writing, she still 
lives, along with Connie and Joe 
Catalonotti and their child.

On the night of Big Paul`s 
death, John Gotti was reportedly 
kissed by many men at the 
Ravenite Social Club on 
Mulberry Street. While the new 
Godfather quickly achieved fame 
for his magnificent suits and 
apparent immunity to criminal 

con viction, law-enforcement in -
siders feel that the organization 
beneath him is in tatters. Gotti, 
on a government wiretap, has 
been overheard saving, “If I can 
get a year run without being 
interrupted, gonna put this thing 
together where they can never 
break it, never destroy it.” This 
almost certainly an illusion. Paul 
Castellano enjoyed a nine-year 
term as Godfather and was prob-
ably the most competent admin-
istrator the modern mob has 
known. Yet his machine had 
come unstuck almost before his 
corpse was cold, undone in 
roughly equal measure by the 
law and by the jealously and 
ambition of his blood-oath friends.

(New York, May 27, 1991,
p.30-43)

(To be continued)

(Continued from Laiks no.3)

(Continued from Laiks no.3)

In Yalta, back in January of 
1945, the big three, Roosevelt, 
Churchill and Stalin, in principle 
had agreed that all citizens of the 
allied powers had to be sent 
home to their home country, 
regardless of personal desires. All 
Soviet citizens must be returned. 
That meant my parents, my 
grandmother and… me. How 
were we, Latvians, Soviet citi-
zens? Latvia was an independent 
country until the 17 of June, 
1940. That was when the Soviet 
Union invaded and occupied our 
homeland, installed a Com -
munist regime, and petitioned 
Stalin that Latvia be accepted as a 
Soviet Socialist Republic. And, 
ergo, the Communists made 
every Latvian a citizen of the 
Soviet Union, expunging from 
all records that there ever had 
been an independent Latvia. 

To our, Latvian, good fortune, 
even with the Yalta agreement, 
the Western Allies rejected the 
Soviet claim over the Baltic 
Country DPs. They recognized 
us as citizens of pre-World War II 
independent Baltic countries, 
Lat via, Estonia and Lithuania. 

While the Western Allies de -
clined to repatriate us, a wonder-
ful thing for us, they, Churchill 
and Roosevelt, seemingly didn’t 
discuss with Stalin at Yalta, the 
future of the Baltic Countries. 
Thus, leaving the three countries 
in Stalin’s expanded Eastern 
European Empire. And, us, the 
DPs in Germany wondering if 
the door to sending us home had 
been left partially open. 

Leaving Latvia and the other 
Baltic Countries in Stalin and 
communist hands led to more 
repression and more deporta-
tions to Siberia.

*****
In Germany after the war, the 

Western Allies faced many chal-
lenging issues. Only one of them 
was how to sort through the mil-
lions of refugees in Western 
Europe and figure out what to do 
with all of us. America and Great 
Britain had a few thousand sol-
diers, POWs that were in prison 
camps in Poland and East 
Germany, which now were occu-
pied by the Red Army and under 
the control of Stalin. Stalin was 
not exactly rushing in to help get 
the POWs home. Stalin, for all 
practical purposes now owned 
Poland, Hungary, the Baltic 
Countries, Czechoslovakia and 
East Germany. And, this was not 
a game like Monopoly.

Holding on to his Western 
Allies prisoners of war longer 
gave Stalin leverage to do what 
he wanted to do in those coun-
tries. Thus, he continued to insist 
that everyone he owned be 
rounded up, kind of like stray 
cattle, put in railroad freight cars 
and returned to him.

We, the DPs were a long way 
removed from the world of the 
decision-makers, who met in 
government buildings and pal-

A TALE OF DISPLACED PERSONS
DP LIFE BEGINS IN GREVEN, GERMANY

A Bit  of Background

aces, dined on seven course din-
ners, wore dinner jackets, sipped 
wine, and wore shoes with soles, 
socks without holes and pants 
without patches. The world in 
which the Allied leaders met and 
discussed the future of Europe 
and the people without a coun-
try, like me, was kilometers 
removed from our life in Greven 
and who knew how high an 
Alpine mountain above us in the 
clouds. 

Sitting at the base of that 
mountain, with rumors like a 
waterfall rushing downhill, peo-
ple like my parents, warily and 
worriedly watched the exodus of 
Biblical proportions that moved 
millions of people from Western 
Germany to Eastern Europe 
(And the other way). Would they 
eventually come for us?

The mass movement started 
after the war and picked up 
steam through the rest of the 
year and into 1946. Western 
Allies held Russian POWs (cap-
tured by Germans during the war), 
around two million, and Polish, 
Ukrainian, and Russian refugees, 
around six million. They were 
repatriated, sent home to their 
Eastern European homelands. 

This massive movement of 
people, was more obvious in 
cities such as Lubeck through 
which train loads of POWS 
passed than Bernsen and then 
Greven where we ended up. But 
the rumors raced through the 
DP communities and no one 
really was sure how far-reaching 
the round-up of Eastern Euro-
peans would go. 

My father, nor other DPs, had a, 
“Get out of ‘a return to commu-
nist-held Latvia’ Free” card in his 
wallet.

*****
Meanwhile, as trains pulled 

hundreds of box cars carrying 
thousands of Eastern Europeans 
eastward and the Allies orga-
nized their four German Zones: 
American, British, French and 
Soviet, the four families staying 
in the schoolhouse looked for a 
way to stay warm.

“What’s your idea?” Grava 
asked reluctantly, frowning at the 
man whose idea a few minutes 
ago was to start a campfire in a 
classroom.

“There is a tree grove about 
three kilometers away,” Vitols 
said in an enthusiastic whisper. 
“We can get fire wood there.”

Would that bring on the wrath 
of UNRRA? The men thought 
about that for a minute.

“That is a long way to carry 
wood,” my father said finally. 
“We need a cart.”

“We need a saw,” Grava added.
 “What about the house down 

the road,” Zirnis said suddenly, 
bringing up the only building 
within kilometers.

Everyone looked at him.
“It’s bombed out,” Zirnis said. 

“No one lives there.” He looked at 
the men like they should know 
what that meant.

Grava did. “We can find fire-

wood there.” 
With a hopeful smile, Zirnis 

blew on his cold fingers. 
*****

While my grandmother looked 
after us, the children, the adults 
crossed the road and walked the 
quarter-kilometer to the bomb-
ed-out wooden farm house. As 

By the time I was allowed to 
see my mother, we had moved 
from the school to a basement 
apartment within the borders of 
Greven’s Latvian DP land and 
community. While I was very 
young, I understood when my 
father told me that we were going 
to see her. I already knew that she 

Satur  day, I had never heard of 
America and had only seen car-
toons and comedians like Charlie 
Chaplin, the Keystone Kops and 
Harold Lloyd. Harold Lloyd had 
dazzled me by hanging on for 
dear life from the minute hand of 
a city clock that hung on the side 
of a skyscraper far above the city 
street. As the clock went tick-
tock and the hand moved, Lloyd 
was about to lose his grip and fall 
to the street below. 

Now, as I looked out the train 
window and waited for the 
German landscape to change to 
the wild, wild West of last Sa -
turday’s movie, that was forgot-
ten. When would I see cowboys 
gallop across the open prairie 
chasing Indians? Where was the 
stagecoach, pulled by four horses, 
rushing forward on a dusty, dirt 
road, teetering and groaning, as 
masked riders closed in firing 
their guns? 

“Will we see cowboys today?” I 
turned away from watching the 
German countryside passing by 
my window and looked at my 
father. “Indians?” I added. I knew 
nothing of America or Germany, 
and given that, I expected the 
stagecoach and masked riders to 
appear outside my window at 
any moment. Where were the 
cowboys, Indians, horses, stage-
coach, bows and arrows, guns, 
desert and funny looking towns, 
called ghost towns? 

My father put down the Greven 
DP community newspaper which 
he was reading.

“Cowboys and Indians are in 
America,” he gave me a bemused 
look.

the adults worked through the 
ruins, they gathered loose wood, 
tore out loose boards from the 
walls, and broke up furniture. As 
they worked, the bomb-damag-
ed house was getting weaker and 
down came a structural beam. It 
hit my mother on the shoulder. 
She lost her balance and fell 
through an opening in the un -
stable, broken-up floor and land-
ed in the rubble of the basement. 

One of the men rushed to 
Greven for help. A few hours 
later, an ambulance took her to 
the hospital in Minster, about ten 
kilometers from Greven, where 
she stayed for six weeks.

*****

had been hurt. That Minster 
would be a bigger city than 
Greven didn’t mean much to me, 
until I got there. 

As the train chugged to 
Minster, I sat plastered to the 
window and watched the coun-
tryside fly by. The kilometers of 
German farm fields, forest, farm-
houses and barns, I decided, was 
much different from desert-like 
land, cacti, stagecoaches and 
ghost towns, which I had seen in 
the cowboy movie, my first, last 
Saturday at the theater where 
UNRRA showed weekly movies. 

I now was caught up in the 
wild, wild West of someplace 
called America. Before that 
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Zemgus Zacharāns 
atkal startē uz 
Pulicera balvu

Mūsu mākslinieks/karikatūrists Zemgus Zacharāns atkal pie  da-
līsies prestižajā sacensībā uz Pulicera balvu, ko piešķiŗ par polītiski 
aktuālu karikatūru un kuŗā trīs Zemgus karikatūras ir apstiprinātas 
dalībai, konkursa rezultātus paziņos 16. aprīlī. Turam īkšķus!

Red.

Trimdas bērni
un mazbērni –

Nora Inveisa
Šoreiz mana sarunu biedre ir 

Nora Inveisa, manu klases 
biedru Ulža un Anneles Blum-
bergas Inveisas mazmeita Nora. 
Viņi bija vienīgais pāris no 
mūsu Pinebergas vidusskolas 
vienīgā izlaiduma, kas pēc sko  las 
beigšanas palika kopā uz mūžu un 
apprecējās, būdami highschool 
sweethearts. Kad Nora pie manis 
atnāk, man jau liekas, ka pazīstu 
viņu sen, tāpēc sarunas mums 
vedas viegli un ne  iespiesti. 

„Mans tētis Māris Inveiss 
uzauga Milvokos un, sapro-
tams, ka izgāja visas latviešu 
skolas un skoliņas. Manas 
mammas vārds bija Gita Gri -
gors, un viņa uzauga Toronto. 
Arī Toronto bija ļoti cieša un, 
latviska sabiedrība. Viņi satikās 
kādā latviešu sarīkojumā un 
tuvāk iepazinušies, arī appre cē-
jās un pārcēlās uz Kaliforniju, 
tur 1990.gada 21. martā pie -
dzimu es. Drīz pēc tam mani 
vecāki atkal pārcēlās uz To -
ronto, un tāpēc es tiku uzau-
dzināta ļoti latviskā garā. Tāpat 
kā mani vecāki, arī es gāju visās 
latviskās skolās parallēli Ka  na-
das skolām. Vidusskolu Hum   -
berside Collegiate es pabei dzu 
Toronto un savu laiku mācījos 
arī Toronto Univer sitātē, kur 
2013. gadā dabūju bakalaura 
gradu angļu valodā un literā-
tūrā. Pēc tam strādāju kādā 
kafejnīcā, un tad Čikāgas Uni-
versitātē pamācījos rediģē šanu 
(editing), dabūju sertifi kātu. 
Čikāgā es iepazinos ar savu ta -
gadējo draugu Māri Lucānu.

It sevišķi tajā Toronto rajonā, 
kur mēs dzīvojām, bija arī 
daudz citu latviešu ģimeņu, un 
man tur bija daudz draugu. Arī 
manā Kanadas skolā gāja 
diezgan daudz latviešu bērnu, 
un tur mani draugi vairākumā 
bija latvieši. Tāpat kā daudzi 
mani draugi, arī es dejoju tau-
tasdejas un vasarās apmeklēju 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu. 
Pēc tam vairākus gadus arī tur 
nostrādāju, sākumā strādāju par 
bērnu nometnes audzi nā tāju, 
tad trīs gadus biju vidusskolas 
meiteņu audzinātāja. 

Pēc tam es īsti nezināju, kur 
iet un ko darīt, meklēju darbu 
Toronto, arī Čikāgā, bet tad es 
ievēroju, ka viena draudzene 
Facebookā stāstīja, ka viņa gru  pā 
Draugiem meklē cilvēkus, kas 
prot lasīt un rakstīt kā angliski, 
tā latviski, un es pieteicos. Mani 
pieņēma, un es izdomāju, ka va  ru 
pārcelties uz Latviju. Es pārcēlos 
2015. gada augustā, un Māris 
pārcēlās tā paša gada novembrī. 
Mēs tagad strādājam Draugu 
grupas uzņēmumā Print ful, kas 
ir ļoti augošs startup uzņēmums”.

Tā kā man šis termins neko 
neizsaka, apskatījos portālā 
Google un atradu šādu skaidro-
jumu: „Galvenā startup atšķi-
rība no citiem uzņēmējdarbī  bas 
veidiem ir to, ka startup ir 
strauji augošs un viegli «pa  pla-
šināms» (scalable jeb skeilo-
jams) uzņēmums. Mērķis ieka-
ŗot globālu tirgu, technoloģiju 
iesaiste un investīcijas ir tikai 

ASTRĪDA
JANSONE

blakusefekti un nepieciešamais, 
lai īstenotu straujo izaugsmi un 
paplašināšanos.”

Tālāk atkal stāsta Nora: „Tur 
ir labas iespējas izpausties, un 
es strādāju marketinga ko -
mandā. Tas ir superinteresants 
darbs ar labu algu.  Mēs esam 
Latvijas uzņēmums, bet mūsu 
galvenais tirgus ir Amerikā. 

latviešiem no ārzemēm un tāpat 
arī ar kolēģiem no Latvijas. Es 
vēl no ārzemju latviešiem pa -
zīstu Ingu Vītolu un Jūliju 
Giffordu. Agrāk viņa strādāja 
pie mums, bet tagad viņai pašai 
ir savs uzņēmums. Latvijā dzī-
vot man loti patīk, vienīgā 
problēma, ka esmu tik tālu no 
ģimenes. Tas man ir visgrū tā-

Amerikā notiek ražošana, bet 
visi dizaineri, programmētāji, 
marketinga komanda, mēs esam 
Latvijā. Es visu daru darbā, rak-
stu angliski, jo mūsu mērķau-
ditorija ir Ziemeļamerikā. No 
Amerikas latviešiem te esam 
tikai es un Māris, agrāk bija 
viena kanadiete un viens no 
Austrālijas. Pārējie ir Latvijas 
latvieši. Mēs esam pakalpojumu 
uzņēmums, kas visvairāk no -
darbojas ar marketingu online 
veikalos, jo arvien vairāk cil-
vēku iepērkas internetā. Mēs arī 
tikko atvērām ražotni Latvijā, 
un līdz ar to mūsu uzņēmums 
aug. Te mēs strādājam ar drau-
giem.lv, bet mūsu mātes kom-
pānija ir Draugiem Group. Tajā 
ir kādi 14 dažādi uzņēmumi, un 
mums ir iespēja tos arī mainīt, 
ja tas, ko darām tagad, mums 
apniktu. Par to gan es šaubos, jo 
mums ļoti patīk tas, ko darām 
tagad.

Savu brīvo laiku mēs pavadām 
ļoti dažādās nodarbībās. Man, 
piemēram, ļoti patīk ceļot; ne 
tikai uz citām valstīm, jo Eiropā 
tas ir ļoti viegli, bet mēs arī 
daudz braukājam pa Latviju. 
Mēs esam jau bijuši Igaunijā 
Lietuvā, Norvēģijā, Vācijā, Po -
lijā. Šovasar gribam aizbraukt 
uz Dāniju, bet tā kā Latvijā būs 
Dziesmu svētki, tad nezinu, vai 
tas izdosies. 

Latvijā patīk pastaigāties pa 
mežu vai gar jūrmalu, jo Latvija 
visur ir ļoti skaista. Arī opera te 
ir ļoti lēta salīdzinājumā ar 
cenām Kanadā un Amerikā. 
Tāpat arī kino un teātris. Teātris 
gan šeit man nepatīk, jo ļoti 
bieži es pat nesaprotu, kas uz 
skatuves notiek. Laiku pavadām 
arī ar draugiem pa kafejnīcām, 
man ļoti patīk kafejnīca „Mīts”. 
Mēs bieži tiekamies ar citiem 

kais. Man ir jaunāks brālis, kuŗš 
vēl joprojām dzīvo Toronto. 
Mani vecāki ir jau sen šķīrušies, 
viņiem abiem tagad ir jaunas 
ģimenes. Mamma ar patēvu 
dzīvo Toronto, un tētis ar pa -
māti dzīvo Ņujorkā. 

Es pat nezinu, kāpēc īsti pār -
cēlos uz šejieni,  Latvija man 
bija pazīstama tikai no vecve-
cāku stāstiem, tāpat arī no lat-
viešu skolām. Savā ziņā arī 
Kanada mazliet dabas un kli-
mata ziņa līdzinās Latvijai. Jau 
agrāk pirms neatkarības atjau-
nošanas mēs kādreiz bijām 
Latvijā, un jau tad man Rīga 
likās ļoti skaista. Es jau tolaik  
zināju, ka man gribas dzīvot 
kaut kur Eiropā, tāpēc izvēlēties 
Latviju bija viegli. Es te dzīvoju 
jau divus ar pusi gadus, un man 
te ir labi. Pašlaik nav nekādas 
vēlēšanās doties atpakaļ uz Ka -
nadu vai Ameriku, kaut es to 
varētu darīt, jo man ir visas trīs 
pilsonības. Arī Mārim te patīk, 
jo darbs mums ir labs un pa  tī-
kams, un, kamēr tas tā ir, mums 
nevajag domāt par kaut kādu 
pārcelšanos citur. Sākumā bija 
grūti pierast pie šejienes valodas, 
te lieto tādus vārdus, kas mums 
nav ierasti, bieži dzirdams krievu 
valodas slengs. Tomēr man lie -
kas, ka ārzemju latviešiem te ir 
ārkārtīgi labas iespējas.”.

Tad mēs vienkārši papļāpājam 
par dzīvi, un Noriņa smejas, ka 
raksts par viņu nevarētu būt 
pārāk gaŗš, jo arī viņas dzīve vēl 
nav diezin cik gaŗa. Bet tad, kad 
Nora ir aizgājusi, es atkal ie  grie-
žos Google portālā, un tur par 
viņu var lasīt diezgan daudz. 
Man ir skaidrs, ka Nora ir viens 
ļoti gudrs un Latvijai noderīgs 
un vērtīgs trimdas bērnu maz-
bērns, un man ir bijis liels prieks 
ar viņu iepazīties.
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SHARON DUNN The Shadow Mother’s Dream of Home

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

SARĪKOJUMI

BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība ( 531 North 7th St, PA 
19123).

6.februārī 11:00 pensionāru 
kopas sanāksme. Programmā 
valdes ziņojumi, nākotnes dar -
bība un pārrunas par polītiku 
Latvijā. Saiets beigsies ar dzi-
mumdienu svinēšanu pie kafi-
jas galda.

LINKOLNA (NE)
Linkolnas draudzes sabied-

riskās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

10.februārī 18:00 filma “Me -

lānijas chronika’’. Ieeja $10.
22.februārī 18:00 koncerts 

’’Atkal kopā’’ (no Latvijas). Ieeja 
$15. Koncerts (100 dziesmas 
Latvijas 100 gadu jubilejai). 
Vieglas uzkodas, vīns, vies mī-
līga sadziedāšanās pēc kon-
certa. Pieteikties līdz 8.febr. pie 
Noras Smits, tālr: 402-483-
6376, e-pasts: kunora@wind-
stream.net 

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Salas baznīcas sarīkojumu 

zālē (4 Riga Ln, Melville NY).
5.februārī 11:30 notiks Lat-

viešu Federālās Kredītsa bied-
rības Ņujorkā pilnsapulce. Pēc 
sapulces –  cienasts. Jauni biedri 
mīļi gaidīti!

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied-

riskās telpas (128 N Elm St, 
Saginaw MI).

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

6.februārī 12:00 Pensionāru 
pusdienas ar programmu.

6.februārī 19:00 Baltiešu fil -
mu vakars. Latviešu filma “Ak -
meņi manās kabatās’’.

23.februārī 20:00 Baltiešu ka -
mermūzikas koncerts kapelā 
Good Shepherd.

2.martā Baltiešu simtgades 
svinības Vašingtonas univer si-
tātē Meany Hall. 

18:00 pieņemšanā piedalīsies 
Igaunijas un Latvijas vēstnieki.

19:30 universitātes Chamber 
Singers un universitātes Chorale 
koncerts.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

6.februārī 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

17.februārī 18:00 Sirsniņu 
balle, ar grupas “Atkal kopā’’ 
koncerta programmu “100 
dziesmas sirdij un Latvijai’’, 
kā arī mūzikāli pārsteigumi, 
brī  nišķīgi gards Mārītes Rubīns 
cienasts, balle grupas mūziķu 

vadībā, ...atkal pārsteigumi! 
Neiztiksim arī bez loterijas – 
būs iespēja izlozēt 3 lieliskus 
dāvanu grozus. Tiem, kuŗi 
gribēs sirdis sasildīt ar glāzi 
vīna, par to jāgādā pašiem. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $30. 
Tā kā vietu skaits zālē ir 
ierobežots, lūdzam pieteikties 
iepriekš pie Daces Kupačas-
Hohlovas, tālr: 727-479-8026.

Sabrauciet, sanāciet, sa-sa-
dancojiet!

3.martā 13:00 Biedrības piln-
sapulce, kuŗā notiks valdes 
vēlēšanas, budžeta pieņemšana 
un lemšana par Biedrības turp-
māko darbību. Katra biedra vie-
doklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam 
aktīvi iesaistīties lēmumu pie -
ņemšanā! Noslēgumā balstie-
sīgos cienās ar pankūkām, ie  vā-
rījumu un desiņām. Nopietni 
aicinām visus Biedrības bied-
rus ierasties! Pēc sapulces 
paredzēta Biedrības īpašumā 
esošo gleznu izsole.

10.martā notiks DV rīkota 
kaŗavīru pēcpusdiena.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI

• Bostonas latv. ev. lut. 
Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors 
Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.Runas 
stundas tre šdienās 10:00 - 15:00, 
piektdienās 16:00 - 18:00. 
Dievk. notiek 11:00. 

OH, WE TOOK ANNA FOR 
GRANTED, my brother and I. 
She lived in our basement, and 
she was the first person we saw 
every morning. She set breakfast 
in front of us before we were off 
to school carrying the lunchboxes 
she’d packed with sandwiches, 
milk and cookies. And when we 
returned each day, she was home, 
out back hanging laundry on the 
lines or in the kitchen starting a 
pudding for dinner that night. 
Lean and quiet, she wore house-
dress and apron, her braided hair 
wound in a knot at the nape of 
her neck. She was thirty-eight 
and I was six when we met, and I 
was to know her all the rest of her 

Anna’s passport photograph, 
1940’s

ing Latvia in the 1944 Soviet 
invasion and occupation.

In her journey Anna had fol-
lowed Dr. and Mrs. Karlis 
Birgers, her employers in Latvia, 
who had arrived in the U.S. six 
months earlier. Work had been 
secured for Dr. Birgers at the 
state mental hospital in Concord. 
He and his wife had left behind 

At the Birgers’ apartment, with Latvian pillows, a 
weaving and a painting of a cabin for taking saunas

virtually everything–family, pos-
sessions, money. Not Anna. And 
yet they could not keep house-
hold help in their new world. 
Anna started out as a day clean-
ing woman for several families in 
the Concord area. Soon Dr. 
Birgers learned that his colleague 
Dr. Gladys Dunn, mother of two 
young children, needed full-time 

help. And that is how Anna 
became housekeeper for our 
family. She would live with us in 
our then-unusual household in 
the 1950’s, where our mother 
worked and our father was start-
ing a business. On her weekends 
off Anna walked from our half-
a-house on the periphery of the 
hospital grounds up the hill to 

the Birgers’ apartment in the 
Main Building. For those two 
days a week she became their 
servant again, filling again her 
true role.

Looking out our kitchen win-
dow, Anna watched over Mike 
and me, bringing sandwiches out 
to the sandbox when we were 
little, putting her body between 
ours when we scrapped. Her room 
in the basement was half of what 
had once been our father’s work-
shop. My parents had a toilet and 
sink installed for her in the cellar 
laundry room where she ironed. 
The central space in the small 
dimly lit basement was strung 
with clotheslines, one wall was 
stacked with bottle returns and 
another had dusty shelves with 
boxes and broken appliances. 

Anna never had visitors, no 
friends, or suitors. No telephone 
calls. Rarely, a letter arrived with 
foreign stamps. Once when the 
Soviet Union’s Premier Nikita 
Kruschchev appeared on a tele-
vision newscast in our living 
room–it was his shoe-beating-
the-desk fit at the United Nations 
in New York–Anna, leaning in 
the doorway, became bitterly 
upset, fiercely shaking her head, 
fists clenched, shards of sound–
not words–spit out of her thin-
lipped mouth; this is my only 
memory of her without her cus-
tomary equanimity. The Soviet 
annexation of her country was 
why she was living in the United 
States and not in her homeland. 

Anna baked delicious pies and 
cakes. She fried doughnuts made 
from scratch, fragrant with car-
damom. Her dinners were 
hearty; she learned to cook spa-
ghetti and meatballs and tradi-
tional meat and potatoes meals, 
but she also made us Latvian 
stuffed cabbage, golupsies, and 
meat-stuffed pancakes that she 
called komm morgen wieders 
(liter ally, come back tomorrow, in 
German).

Refugee
She came from the countryside 
of the old world where mothers 
grew flax for the linen they wove, 
where she herded cows, churned butter.
She could not speak our language
so she did not speak. She cooked, 
cleaned, mended, ironed,
made beds, began her garden.
She lived in a basement room,
cinderblock painted turquoise, 
asbestos-swaddled pipes overhead.
She was always in the house, except to walk
to the little market to buy a loaf of bread.
She left us alone to play indoors 
and outdoors. She made sandwiches 
for lunch at the sandbox. She baked cookies,
brownies, cupcakes and we could lick
the beaters. She became the roof
over our heads, the house that held us,
the body between us when we fought.
We raced around the kitchen table
yelling and hitting, and she was mute
witness to our love.

(To be continued)

long life. As children, Mike and I 
knew she was different from us–
she was Latvian, she had left her 
country, she had no family here 
in New Hampshire, at first she 
spoke only a little English. Even 
as a child, I sensed her singulari-
ty, and her losses. 

It was in March 1951 at the age 
of thirty-six that Anna Obsenieks 
had crossed the Atlantic Ocean 
on the U.S.S. General G. H. Muir 
and arrived at Ellis Island in New 
York Harbor on her way to 
Concord, New Hampshire. She 
traveled alone, and then did not 
know a word of English. For six 
years she had lived in United 
Nations Displaced Persons 
camps in Germany after escap-

Šerona Dana (Sharon Dunn) ir dzejniece un 
rakstniece, nesen izdotās memuārgrāmatas “Under 
a Dark Eye: A Family Story”  un divu dzejoļkrājumu 
“Refugees in the Garden”, “My brother and I” 
autore. Viņa dzīvo Rietumu Masačusetsā (Western 
Massachusetts), Keipkodā (Cape Cod). Šeronas 
bērnība aizritēja psīchiatriskajā slimnīcā, kur 
meitenes māte bija ārste. Bet Latgales meitene 
Anniņa Obsenieks, kas bija kalpone latviešu 
ārstu ģimenē, bija devusies viņiem līdzi trimdā. 
Slimnīcā Šeronas māte pieņēma Anniņu par 
kalponi, bet Šeronai un viņas brālim Anniņa bija 
daudz kas vairāk – „ēnu māte” (The Shadow Mother).

Šis ir emocionāls stāsts par latvietes dzīvi 
trimdā no amerikānietes viedokļa.

PHOTO: Laura Baker
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Laikraksts, kuŗu lasīja 93 gadus
Vai „Laiks”būs otrajā vietā?*

Iepazīsimies – Arnis Borgs

Gaŗus gadu desmitus latviešu 
mājās nekas netika gaidīts vai -
rāk kā pastnieks ar laikraksta 
Latweeschu Awises jaunāko nu -
muru. Žurnālistikas vēsturē šim 
preses izdevumam ir ļoti no -
zīmīga vieta: tas ir visilgāko 
laika posmu, 93 gadus izdotais 
laikraksts latviešu valodā, tur -
klāt šis rekords palicis nepār-
spēts pat līdz mūsdienām! Ar 
1822. gadu, kad iespieda pirmos 
Latviešu Avīžu numurus, laik-

 Kas ir Arnis Borgs? Droši 
vien lielumlielais tautiešu vai -
rākums to nezina. Liepājas 
operā savulaik dziedāja Jūlijs 
Borgs (1905-1962). Piecdesmito 
gadu sākumā Jūlijs Borgs re -
žisēja klīvlandiešiem divu lugu 
uzvedumus: Pāvila Gruznas 
komēdiju „Pūra lāde” un Mār -
tiņa Zīverta komēdiju „Ķīnas 
vāze” (1954-55?) Piecdesmito 
gadu sākumā Klīvlandē Borgu 
Jūlijam ir arī radi.

Arnis Borgs uzaudzis Ulža un 
Vitas Borgu ģimenē, un viņam 
ir divas māsas Gunta un Dace. 
Arnis beidzis Columbia High 
tepat Klīvlandes piepilsētā (Co -
lumbia Station). Mācījies arī 
draudzes skolā un runā tekoši 
latviski. Pēc tam studējis Lorain 
Community kolledžā un Dyke 
university (1972-82), beidzot ar 
BS gradu veikalu vadībā (busi-

miskās ģimnazijas skolotāja 
dēls, vācu izcelsmes teologs 
Kārlis Frīdrihs Vatsons (1777-
1826). Lestenes mācītājs salī-
dzināms ar Garlību Helvigu 
Merķeli, jo arī viņš bija latviešu 
draugs, kuŗš mūsu tautā sa -
skatīja lielas iespējas, kā arī 
norādīja uz latviešu radniecību 
ar lietuviešiem un slāviem. 
Mācītājs K. F. Vatsons rēgulāri 
uzstājās ar priekšlasījumiem 
Kur  zemes literātūras un māk-

nieks 1816. gadā latviešu bērnu 
vajadzībām sagatavoja lasāmo 
grāmatu, kam tematus izvēlējās 
no mūsu tautiešu dzīves; sa -
vukārt gadu vēlāk kopā ar 
Kēleru un Fogtu iztulkoja Kur-
zemes zemnieku likumus.

Lestenes mācītāja lielākais 
no    pelns ir tas, ka Jelgavas 
spiestuvē „J. Štefenhāgens un 
dēls” 1822. gadā sāka izdot 
pirmo latviešu laikrakstu „Lat-
viešu Avīzes”. K. F. Vatsons bija 
uzņēmies ļoti atbildīgu uzde-
vumu: lai izdevums vispār va -
rētu iznākt, viņam bija jārūpē-
jas gan par līdzekļiem, gan par 
laikraksta saturu, kā arī gandrīz 
ik nedēļu jāmēro piecu jūdžu 
gaŗš ceļš no Lestenes līdz Jel-
gavai un atpakaļ.

Jau Latviešu Avīžu pirmajā 
numurā tika izklāstīti tās iz  de-
vēju mērķi: „Mēs gribam lat-
viešu zināšanas vairot, dažas 
ziņas no klātenes un tālenes 
atvezdami, dažu labu padomu 
dodami, dažas gudrības izpau-
dēdami, ir brīžam pasmie da-
mies, ko labu mācīt un tā, cik 
spēdami, piepalīdzēdami pie 
arāju ļaužu prāta cilāšanas un 
labklāšanas (..). Latviešu tautu 
un latviešu valodu no sirds 
mīļojam.”

Pēc mācītāja K. F. Vatsona 
nāves Latviešu Avīzes gan kļuva 
neinteresantākas, neiz  teik  smī-
gākas, savukārt laikā, kad par 
laikraksta redaktoru kļuva mā -
cītājs Rūdolfs Šulcs, tas pārtapa 
par vācu garīdz niecības izde-
vumu ar tieši pre tējiem mēr-
ķiem nekā izdevuma dibi nā-
tājam.

Raibu raibi rakstītāji
Pirmo Latviešu Avīžu nu -

muros publicēto rakstu autori 
galvenokārt bija vācu mācītāji, 
bet 19. gadsimta 30. un 40. ga -
dos pārsvaru guva latviešu tau-
tības autori. Slavenākie no tiem 
ir Neredzīgais Indriķis, Ansis 
Leitāns, Ansis Līventāls, Ernests 
Dinsbergs, vēlāk arī Augusts 

Saulietis un Jēkabs Janševskis. 
Kad redakcijai pievienojās A. Sau-
 lietis un J. Janševskis, laikraksta 
abonentu skaits strauji auga. 

Latviešu Avīžu pirmajos iz -

došanas gados visaktīvākais rak -
stītājs bija tās redaktors pats. 
Jāpiebilst, ka darbība redakcijā 
nebija K. F. Vatsona maizes 
darbs, bet gan sirdij tīkama aiz -
raušanās. Mācītājs sagata voja 
apjomīgus materiālus, piemē-
ram, četru gadagājumu gaŗumā 
28 (!) turpinājumos tika publi-
cēts viņa apraksts „Kurzeme”, 
kur vēstīts par dažādām saim-
nieciskām un ģeografiskām lie-
tām: territorijas lielumu, admi-
nistrātīvo iedalījumu, pilsētām, 
iedzīvotājiem, pārvaldi, augsnes 
auglību un izmantojumu utt. 
Viņš bija pārliecināts, ka lasī-
tājiem vispirms labi jāiepazīst 
pašiem sava dzimtene un tikai 
tad citas valstis. Iespējams, sava 
kollēgas K. F. Vatsona ietekmē 
arī citi garīdznieki sāka publicēt 
līdzīgus aprakstus. Mācītājs 
Kon  rāds Šulcs laikrakstam sa  -
gatavoja materiālu „No Dau-
gavas”. 

Tā kā ikviena laikraksta uz -
devums vispirms ir informēt 
lasītājus, Latviešu Avīžu titul-
lappusē pārsvarā publicēja pa -
vēles un rīkojumus, kas zem-
niekiem būtu jāzina. Savukārt, 
lai ziņotu par to, kas notiek citās 
zemēs, tika izveidotas atsevišķas 
sadaļas „Iekš Vāczemes avīzēm 
lasa” un „Krievu avīzēs”. Katrā 
laikraksta numurā bija arī kaut 
kas no beletristikas.

Laikraksta saturs informā tī-
vāks kļuva 20. gadsimta sākumā, 
kad to izdeva trīs reizes nedēļā, 
bet vēl vairāk brīdī, kad Lat-
viešu Avīzes sāka iznākt katru 
dienu. Šis posms gan nebija ilgs, 
tikai divus gadus, jo sākās Pir-
mais pasaules kaŗš un 1915. ga  dā 
laikrakstu slēdza.

Izdevuma „Latviešu Avīzes” 
redaktori:

Kārlis Frīdrihs Vatsons;
Vilhelms Pantēnijs;
Rūdolfs Šulcs;
Augusts Bīlenšteins.
Laikrakstam Laiks šā gada
8. novembrī apritēs
69 gadi. – Red.

ness administration).
Četrus gadus nokalpojis ame-

rikāņu armijā, kur bijis radio 
operātors. Divdesmit septiņu 
gadu vecumā, pēc armijas die -
nesta, iestājies Fred Astaire deju 
studijā, lai iemācītos dancot. 
Viņam piedāvāta vieta, kur pēc 
treniņa viņam dota licence kā 
trenētam instruktoram.

Kopš Arnim pamata izglītība 
veikalvadībā, viņš pirms asto-
ņiem gadiem nolēmis veidot 
pats savu deju studiju, kas pa -
zīstama kā Ball Room Dance 
Place. Studija atrodas Klīvlan-
des rietumu piepilsētā Elirijā. 
Apakšstāvā ir Action Wear vei-
kals. Tur pārdod piemērotus 
apģērbus dejotājiem, īpaši apa-
vus. (Studijas dalībnieki varot 
iegādāties apavus ar atlaidi!)

Studijas telpas ir otrajā stāvā. 
Auto novietne pieejama turpat 

uz Broad St. /Studijas adrese 
333 Broad St, Elyria,OH./

Arnis pastāsta, kā ticis pie 
pasākuma. Gan tūlīt aprādot, 
cik prasīgs esot deju instruktora 
darbs, jo tam ir dažādi darba 
laiki. Viss atkarīgs no piepra-
sījuma, turklāt jāorganizē arī 
deju sacensības un deju vakari. 
Tāpēc ģimenes dzīvei neesot 
laika. Bet viņam patīk būt in -
struktoram, pa reizei ar savu 
partneri rīkojot deju demon -
strācijas, kāds bija Klīvlandes 
DV pavasaŗa sarīkojums 4. jū -
nijā.

Kā daudzi aizraujas ar mū -
ziku, teātri vai mākslām, Arnim 
vismīļākā ir dejošana. Ir daži 
nosacījumi, lai veiksmīgāk pati 
dancošana veiktos. Apzinīgi jā -
trenē ķermenis, lai dejojot to 
spētu kontrolēt gan ritmā, gan 
soļos. Svarīgs ir pareizs apģērbs, 

bet īpaši apavi. Par laimi viņa 
apakšstāva veikals labprāt ar 
Arni sadarbojoties.

Pieteikties deju apmācībai va -
rot gan pa telefonu, gan ar  
e-pastu. Arī otrs deju partneris 
neesot obligāts, bet, ja dejot 
mācīties grib pāris, tad tas ir 
lieliski. Tomēr prasmīgs deju 
instruktors ātrāk parādot visus 
dejo šanas noslēpumus. Deju 
apmā cības varot sarunāt pēc 
klientu intereses un vajadzībām. 
Notiek arī grupu apmācības par 
$7 no personas. Šādas apmā-
cības no  derīgas, lai satiktos un 
iepazītos ar citiem, bet  tās ne -
esot deju sacensības.

Pirmā deju stunda – par 
brīvu. Tad var sarunāt arī laikus 
un maksājumus. Deju stunda ir 
45 min. gaŗa.  

Kad nu apmācības veiksmīgi 
paveiktas, varot piedalīties stu -

dijas rīkotās sacensības vai deju 
vakaros. Par to informācija pie -
ejama uz vietas.

Deju soļus parādīt varot ik -
katrs, bet nopietnai apmācībai 
(deju sacensībām) vajag no -
pietnu vingrināšanos. Nepie -
ciešams vingrināt muskuļus, lai 
spētu kontrolēt savu ķermeni. 

Tad mūsu saruna pievēršas 
ļaužu savstarpējai saziņai. La -
bāk atturēties no personīgām 
attiecībām, īpaši ar nepazīs ta-
miem cilvēkiem. Arņa ieskatā, 
tāpēc ģimenes dzīve tikpat kā 
neiespējama, kad cilvēciskās at -
tiecības veidojas apmācīšanas 
sakarā. Cilvēki bieži pārprotot 
pat profesionālos pakalpoju-
mus, savstarpējās attiecības sa -
jaucot ar personīgo dzīvi.

raksts iznāca reizi nedēļā, no 
1901. gada – divas reizes, no 
1911. gada – jau trīs reizes, bet 
no 1913. gada – katru dienu. 
Savukārt 1915. gadā tika izdots 
Latviešu Avīžu pēdējais nu -
murs. 

Lestenes mācītāja 
nopelns

Cilvēks, kuŗam piederēja ideja 
izdot pirmo avīzi latviešu va   -
lodā jeb latviešu avīžniecības 
di binātājs ir Jelgavas akadē-

slas biedrībā, kas uzskatāma par 
pirmo sabiedrisko organizāciju 
Baltijas provincēs. Tās darbības 
mērķis bija „iepazīstināt sa -
bied rību ar ikdienai derīgiem 
izgudrojumiem un atklājumiem 
un cīnīties pret kaitīgiem aiz -
spriedumiem” (citāts no bied-
rības statūtiem). Viens no Les-
tenes mācītāja priekšlasījumu 
tematiem bija latviešu garīgās 
attīstības veicināšana. Lai savas 
idejas īstenotu dzīvē, garīdz- Augusts Bīlenšteins

Pantēnijs

Kārlis Frīdrihs Vatsons
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Bokserim Mairim Briedim 
pasniedz Triju Zvaigžņu ordeni

Latvijā spēcīgākais bokseris 
Mai  ris Briedis kļuvis par Triju 
Zvaigž ņu ordeņa komandieri. 
Valsts augstākais apbalvojums 
sportistam piešķirts par izciliem 
panākumiem sportā un Latvijas 
vārda populārizēšanu pasaulē. 
Valsts augstākos apbalvojumus 
svinīgā ceremonijā prezidenta 
pilī tradicionāli pasniedz valsts 
svētkos – 18. novembrī. Bet lat-
viešu spēcīgākais bokseris Mairis 
Briedis tobrīd trenējās ārzemēs 
nu jau pēc pāris dienām gaidā-
majai cīņai un ierasties nevarēja.

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis svinīgā ceremonijā Rīgas 
pilī pasniedz valsts augstāko 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu 
ordeni – bokserim Mairim 
Brie  dim par izciliem sasnie-
gumiem sportā un nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas vārda po -
pulārizēšanā pasaulē

Tādēļ pēc ordeņa Mairis Brie-
dis Rīgas pilī ieradās 24. janvārī. 
“Jauniešiem vajag elkus, un, ma -
nuprāt, Mairis mums ir šāds elks, 
kuŗam daudzi jaunieši grib līdzi-
nāties, un, manuprāt, tas ir sva-
rīgi, ka mums nav jāmeklē kaut 
kur ārpus valsts, bet mums pa -
šiem ir šādi elki, kam līdzinā ties,” 
sacīja Valsts prezidents. Briedis  
ir arī Valsts policijas amatperso-
na un sveicienu saņēma arī no 
kollē gām likumsargiem.  “Parasti 
mēs darbā, saņemot kādas goda 
zī  mes vai paaugstinājumus, sa -
kām – gods kalpot Latvijai. Bet 
tie nav vienkārši vārdi, ar šādu 
sajūtu es vienmēr daru savu da -
rāmo šajā sporta veidā,” sacīja 
Mairis Briedis.

***
Kremerata Baltica 

velta koncertu Viļņā 
Baltijas valstu Simtgadei

24. janvārī Viļņā notika Slavas 
Poluņina un Gidona Krēmera 
kopprojekts “Sniega simfonija” 
ar kameŗorķestŗa Kremerata Bal-
tica un Slavas Poluņina trupas 
piedalīšanos. Slava Poluņins un 
Gidons Krēmers – divi lieli māk-
slinieki, divi fantazētāji, dzejnie-
ki, divi drosminieki, kas spējuši 
apvienot kopīgajā izrādē tik ne -
savienojamas mākslas. Viens – 
iemīlējies mūzikā, otrs – smalki 
iejuties humorā.

Latvijas vēstnieks Lietuvā Ei -
nars Semanis pēc uzveduma (at -
tēlā) tikās ar Gidonu Krēmeru 
un sveica viņu ar izcilo sniegumu 
un lielajiem panākumiem Viļņā. 

Vēstnieks uzsvēra, ka šis uzve-
dums ir lieliska dāvana Baltijas 
valstu Simtgadē. Orķestris Kre me-
 rata Baltica ir Latvijas, Igau nijas 
un Lietuvas valstiskās ne  atka-
rības pasludināšanas Simt ga des 
kultūras vēstnieks 2018. ga  dā. 
27. janvārī “Sniega simfonijas” 
koncertuzvedums bija skatāms 
Tallinā un 30. un 31. janvārī –
Rīgā, Dailes teātrī.

***
Empire State Building 

ēku Ņujorkā izgaismos 
Latvijas karoga krāsās

9. februārī, Phjončhanas Zie-
mas olimpisko spēļu atklāšanas 
dienā, Ņujorkas pilsētas ainavā 
labi pamanāmo Empire State Buil-
ding ēku izgaismos dalībnieku 
valstu karogu krāsās, arī Latvijas 
valsts karoga krāsās. Ēkas izgai s-
mo šana sāksies vakarā pēc saul-
rieta ap plkst. 17.30.

Katras valsts karoga krāsas pa -
rādīsies uz piecām sekundēm       
un izgaismošana turpināsies līdz 
plkst. 2 naktī. Latvijas karoga 
krāsas būs redzamas aptuveni 
sep tiņas reizes katrā stundā. Lai 
projekts veiksmīgi izdotos, aktīvi 
strādājis Latvijas goda konsuls 
Ņujorkas pilsētā Daris Gunārs 
Dēliņš.

***
Ārlietu ministrijā svin Latvijas 

Republikas starptautiskās 
de iure atzīšanas 97. gadadienu

26. janvārī, atceroties Latvijas 
Republikas starptautiskās de iure 
atzīšanas 97. gadadienu, kā katru 
gadu Ārlietu ministrija orga ni-
zēja svinīgo pieņemšanu.    

Tajā ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs uzsvēra, ka mūsu val-
stij nozīmīgajā simtās dzimšanas 
dienas gadā būs daudz iespēju 
runāt par Latvijas vēsturi, domāt 
par valsts dibinātājiem, diplo mā-
tiem, valsts atjaunotājiem, vēstu-
risko ceļu un nākotni. Ministrs 
pauda īpašu gandarījumu, ka 
ideja par Latvijas pirmajam ā r-
lietu ministram Zigfrīdam Annai 
Meierovicam veltītu pieminekli 
Tukumā sekmīgi noris, un tā at -
klāšanas sarīkojums paredzēts īsi 
pirms 18. novembŗa gadadienas 
Tukuma vecpilsētā. Ārlietu mi -
nistrija atbalsta un sadarbojas ar 
Tukuma novada domi, lai par 

godu Latvijas valsts Simtgadei īs -
tenotu ideju par pieminekļa iz -
vei di vienam no Latvijas valsts 
dibinātājiem, pirmajam Latvijas 
ārlietu ministram Z.A. Meiero-
vicam.

***
Grāmata par Latvijas  valsts 

un diplomātijas tapšanu

Latvijas diplomātijas un ārlietu 
dienesta veidošana tāpat kā arī 
Latvijas valsts tapšana notika ilg-
laicīgā darbā, reizēm ļoti sarež-
ģītā, ne vienmēr taisnā un vieglā 
ceļā. Tas bija apņēmīgu, gudru 
un aizrautīgu cilvēku izsapņots 
un īstenots mērķis. Par šiem di  -
v iem savstarpēji saistītajiem pro-
cesiem un personībām ceļā uz 
Latvijas valsts proklamēšanu ir 
radīts Ārlietu ministrijas izde-
vums “Latvijas valstij un diplo-
mātijai topot. No 19. gs. vidus 
līdz tautas pašnoteikšanās tie -
sību īstenošanai 1918. gada 18. 
novembrī”.

Jaunlatviešu kustība 19. gs. vi   dū 
atmodināja tautas pašapziņu, de   va 
stimulu nacionāli valstiskas do -
māšanas pirmsākumiem. Un jau 
1903. gada nogalē Šveicē sociāl-
demokratu izdevumā “Proletā-
rie tis” Miķelis Valters izvirzīja 
lo  z ungu “Patvaldību nost! Krie-
viju nost!”. Pēc Latvijas valsts no -
dibināšanas Miķelis Valters bija 
iekšlietu ministrs, pēc tam – 
sūtnis un konsuls.

***
Pieminam diplomātu Bruno 

Pavasaru (1896-1978)
Latvijas de iure dienā piemi-

nam diplomātu Bruno Pavasaru 
(1896-1978), kuŗš ar savu darbī-
bu nenogurstoši skaidrojis Lat vi-
jas valstiskuma kontinuitāti Nī -
derlandē un pēc nāves 1978. ga    dā 
atdusas kapos Hāgas apkārtnē. 

Latvijas diplomātisko un kon-
su lāro pārstāvju sanāksme. No 
labās: karjēras ģenerālkonsuls 
Hāgā B. Pavasars, pilnvarotais 
lietvedis, sūtniecības Vašing to-
nā vadītājs, dienesta vadītājs   
A. Spekke, pilnvarotais lietve-
dis, sūtniecības Londonā vadī-
tājs T. Ozoliņš, dienesta vadī-
tāja pārstāvis Šveicē un Ženēvā 
izvietotajās starptautiskajās or -
ganizācijās A. Skrēbers, pilnva-
rotais pārstāvis Francijā K. Be -
rends, dienesta vadītāja pārstā-
vis Zviedrijā Latvijas pilsoņu 
interešu aizsardzībai J. Tepfers, 
dienesta vadītāja delegāts Vā -

LIELBRITANIJA.  Pirms 97 gadiem – 1921. gada 26. janvārī – 
Latvijas Republika tika atzīta starptautiski, tāpēc Latvijas kalendārā 
katru gadu 26. janvāri atceramies kā Latvijas Republikas (de iure) at -
zīšanas dienu, kā arī neformāli kā Latvijas diplomātu dienu. Svinot šo 
dienu, 26. janvārī Latvijas vēstniecība Londonā rīkoja Latvijas goda 
konsulu Apvienotajā Karalistē sanāksmi. Vēstniece Baiba Braže izteica 
pateicību goda konsuliem par ieguldīto darbu, pārstāvot Latvijas intere-
ses Apvienotās Karalistes reģionos, īpaši uzsverot katra pārstāvja 
nozīmīgo lomu Latvijas atpazīstamības veicināšanā. 

ZVIEDRIJA. Latvijas atzīšanas de iure 97. gadadienā Latvijas vēst -
nieks Zviedrijā Marģers Krams un vēstniecības darbinieki apmeklēja 
Zviedrijā guldīto Latvijas diplomātu atdusas vietas. Ziedi tika nolikti pie 
pēdējā pirmskaŗa Latvijas sūtņa Voldemāra Salnais piemiņas vietas Ho -
galīdas baznīcas kolumbārijā. Būtisks ir viņa ieguldījums arī Otrā pa -
saules kaŗa laikā un pēckaŗa periodā, uzturot sakarus ar citiem Latvijas 
diplomātiskajiem pārstāvjiem ārvalstīs un Latvijas Centrālo padomi, 
gatavojot informāciju par okupācijas varas nelikumībām. Tie kalpoja 
par pamatu Rietumvalstu valdībām iesniegto memorandu izstrādei. 
Tika apmeklēta arī Tepferu dzimtas atdusas vieta Sandsberjas kapos, 
pieminot Latvijas ārlietu dienestā un valsts bruņotajos spēkos kalpo -
jušo Herbertu Tepferu un bijušo Latvijas sūtni Somijā Jāni Tepferu. 
Ziedi gūla arī uz ievērojamā vēsturnieka un kādreizējā Ārlietu minis - 
t rijas darbinieka Arveda Švābes kapa Stokholmas Ziemeļu kapsētā.

ĪRIJA. Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure dienā, 26. janvārī, 
Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis Mountdžeromejas kapos (Mount 
Jerome Cemetery) Dublinā svinīgā ceremonijā atklāja piemiņas plāksni 
Latvijas diplomātam Īrijā Jānim Mežam. Uzrunas laikā vēstnieks uz -
svēra, ka šī diena – 26. janvāris, kad pirms 97 gadiem Latvijas Republika 
tika atzīta de iure, pamatoti tiek uzskatīta arī par diplomātu profesio nā-
lajiem svētkiem. Pateicoties diplomātu pūlēm tolaik, kā arī vēlāk oku-
pācijas gados, mums šobrīd ir iespēja lepoties ar pašiem savu neatka-
rīgu valsti. Arī Dublinā šodien godinot Jāņa Meža piemiņu, mēs patei-
camies par viņa nenovērtējamo ieguldījumu Latvijas labā. Svinīgajā 
sarīkojumā uzrunu un lūgšanu teica arī Kristus Apvienotās ev. lut. 
latviešu draudzes Īrijā diakons Imants Miezis.

POLIJA. 23. janvārī Latvijas vēstniecības telpās notika Varšavas 
universitātes Baltistikas nodaļas studentu tikšanās ar vēstniecības dar-
biniekiem. Vēstniecībā viesojās 10 studenti, kas apgūst latviešu valodu 
maģistrantūras programmā. Jauniešus pavadīja Baltistikas nodaļas va -
dītāja Joanna Tabora un latviešu valodas pasniedzēja Liene Gūtmane. 
Tikšanās noritēja kā interaktīvs dialogs un notika latviešu valodā. Stu-
denti iepazīstināja ar savu motīvāciju apgūt latviešu valodu un dalījās 
atmiņās par ceļojumiem uz Latviju. Jaunieši arī ieteica Polijas skaistākās 
vietas, kuŗas, viņuprāt, Polijas viesiem būtu vērts apmeklēt. Latvijas 
diplomāti iepazīstināja ar savu darba pieredzi un dalījās ar iecerēm par 
Latvijas Simtgades svinībām Polijā. Studenti tika aicināti iesaistīties 
gaidāmajās vēstniecības aktīvitātēs.

SPĀNIJA. Latvijas vēstniecībā Madridē notika pieņemšana sakarā 
ar Latvijas dalību Starptautiskajā tūrisma gadatirgū FITUR 2018. Lat vi-
jas vēstniece Spānijā Argita Daudze pateicās klātesošajiem par dalību 
izstādē, īpaši izceļot Tūrisma departamentu par veiksmīgo stenda dizai-
na konceptu un Latvijas viesnīcu un restorānu asociāciju par atbalstu 
projekta reālizēšanā. Latvijas klātbūtne FITUR 2018 ar nacionālo sten-
du ir īpaši svarīga Latvijas Simtgades kontekstā. Dalība izstādē veicinās 
tūrisma nozares attīstību, īpaši uzsverot Latvijas apmeklēšanu Simt-
gades svinību laikā. Sarīkojumā piedalījās pārstāvji no Latvijas nacio-
nālā stenda, kā arī viesi no Spānijas Ārlietu un sadarbības ministrijas, 
Spānijas Uzņēmēju konfederācijas, tirdzniecības centra El Corte Ingles 
un žurnālisti.

KRIEVIJA. 26. janvārī vēstnieks Māris Riekstiņš tikās ar Krievijas 
Ārzemju literātūras bibliotēkas direktoru Vadimu Dudu, lai pārru -  
nātu iespējamo sadarbību 2018. gadā. Latvijas vēstniecība Krievijā, sa -
darbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Rakstnieku 
savienību, šogad Krievijas Ārzemju literātūras bibliotēkā plāno rīkot 
dažādus sarīkojumus par godu Latvijas Simtgadei – Latvijas grāmatu 
stenda atklāšanu, Latvijas rakstnieku un izdevēju prezentācijas, kino-
filmu demonstrēšanas un vairākas izstādes un meistarklases. Latvijas 
Simtgades programma Krievijas Ārzemju literātūras bibliotēkā tika 
atklāta ar Dzintras Gekas filmas “Meklējot Tissē” pirmizrādi Krievijā. 
Bibliotēkas Lielajā zālē tika atklāta Latvijas tautas fotostudijas “Vidze” 
izstāde “Rīga – svētkos un ikdienā”.

cijā R. Liepiņš, diplomātiskais 
pārstāvis Latvijas interešu aiz-
sardzībai Spānijā R. Kampuss. 
Londona, 30. 09. – 02. 10. 1964 
//No Ārlietu ministrijas archīva foto-
dokumentu kopuma

Pavasars dzimis tirgotāja ģi  me-
nē. 1912. gadā pabeidza Pē  te ŗa I 
reālskolu Rīgā, 1933. gadā absol-
vējis Latvijas Universitātes Taut-
saimniecības un tiesību zinātņu 
fakultāti, iegūstot tautsaimnie cī-
bas maģistra gradu. Pirmajā pa -
saules kaŗā pēc kaŗaskolas beig-

šanas B. Pavasars cīnījās Krievijas 
armijas latviešu strēlnieku vie nī-
bās Vidzemē. 1918.–1922. gadā 
die nējis Latvijas Pagaidu valdības 
bruņotajos spēkos, piedalījies 
Ne  atkarības kaŗā. No 1923. gada 
B. Pavasars strādāja Finanču mi -
nistrijā, bija Muitas departamen-
ta vicedirektors (1928–1934), 
Va  lūtas komisijas priekšsēdis 
(1934–1935), Tirdzniecības un 
rūpniecības departamenta direk-
tors (1935–1937). 
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Biznesa vadības kolledžā, kur ap -
gūst nepieciešamās zināšanas zī -
mola veidošanai un attīstībai, 
stu  dējot biznesa vadības mārke-
tingu. (Pēc Latviesi.com)

***
2019. gadā sāks pāreju uz 
mācībām latviešu valodā

Ministru kabinets 23. janvārī  pie-
krita no 2019. gada 1. sep tem bŗa 
vispārējās izglītības iestādēs sākt 
pakāpenisku pāreju uz mācībām 
latviešu valodā. Valdība piekrita 
grozīt Izglītības likumu un Vis pā-
rējās izglītības likumu, abos nor-
matīvajos aktos iekļaujot nosacī-
jumus, kas jāsasniedz, lai nodro-
šinātu pāreju uz mācībām latviešu 
valodā, pārmaiņas beidzot 2021./ 
2022. mācību gadā. Izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis 
(Vienotība) uzsvēra, ka latviešu 
valoda un kultūra reizē ir arī Lat-
vijas sabiedrību vienojošais pa -
mats, tādēļ sabiedrības, kā arī 
valsts mērķis ir kopt valodu un 
gādāt par nacionālās identitātes, 
pilsoniskās sabiedrības un sabied-
rības integrācijas vērtībām ilgter-
miņā. Īstenojot pāreju uz mācī-
bām valsts valodā vidusskolā, 
Šadurska ieskatā tiks stiprināta 
valsts valodas loma Latvijā, arī 
turpmāk nodrošinot dažādu tau-
tību Latvijas iedzīvotāju nacionālo 
kultūru savdabību un attīstību. 
Šadurskis solīja, ka Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM) atbildīgi 
pildīs uzņemtās starptautiskās sai s-
tības mazākumtautību izglītības 
nodrošināšanā un attīstībā, tai 
skaitā nodrošinot nepieciešamo 
financējumu tām izglītības iestā-
dēm, kuŗas saskaņā ar starptau-
tiskajiem līgumiem īsteno mazā-
kum tautību izglītības program-
mas. Pārmaiņu mērķis ir nodro-
šināt ikvienam bērnam Latvijā 
līdzvērtīgas iespējas iegūt kvalitā-
tīvu izglītību, kas veicina 21. gad-
simtā nepieciešamo zināšanu, 
prasmju un attieksmju apguvi. 
Jau nais mācību valodas rēgulē-
jums paplašinās mazākumtautību 
jauniešu iespējas profesionālajā 
un augstākajā izglītībā, kur mācī-
bas notiek latviešu valodā, kā arī 
viņu konkurētspēju darba tirgū.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

dāšanas pieredze. Vairums pē -
dējo reizi balsis locīja tikai skolas 
korī, bet daudziem “Trejzemīte” 
ir pirmais koris viņu mūžā. Koŗa 
mākslinieciskā vadītāja ir diri-
ģente un soliste Ilze Paegle. Viņa 
ir beigusi Jāzepa Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmiju, šobrīd stu  -
dē vokālo pedagoģiju Šveices pil-
sētā Bāzelē un piedalās dažādos 
mūzikālos projektos.

***
Lāsmas Zorgenbergas 
dzīves un darba līnijas 

Lāsma Zorgenberga dzimusi 
Liepājā. No Latvijas jauniete aiz-
brauca, kad viņai bija 19 gadu, 
tobrīd Latvijas Universitātē viņa 
bija pabeigusi pirmo gadu Infor-
mācijas technoloģiju studijās. Uz 
Jaunzēlandi viņu atveda ģimene – 
viņa atbrauca uz mēnesi ciemos 
pie mammas, patēva un māsām. 
Ģimene atgriezās Latvijā, savu-
kārt Lāsma Jaunzēlandē atrada 
savu dzīvesbiedru. Pāris gandrīz 
divus gadus pavadīja gan Kana-
dā, gan Jaunzēlandē, taču šobrīd 
ir atgriezušies Jaunzēlandē, Ok -
lendā, un ir jauna, aizraujoša biz-
nesa sākumā. Viņi ir Nz Coastal 
Life’ zīmola radītāji un īpašnieki.

Viņi laiduši klajā apģērba līni -
ju – sērfošanas un dzīvestila ap -
ģērbu, kas reprezentē Jaunzē lan-
des dzīvesveidu un stilu, sērfa 
kultūru, kā arī atspoguļo cilvē-
kus, kas ir aktīvā dzīvesveida 
piekritēji. Ideja par apģērba līniju 
Lāsmai radās kopā ar savu dzī -
vesbiedru – viņai tuvāks apģērbs, 
bet viņas partnerim – grafiskais 
dizains. Ar apģērba līniju viņi vē -
lējās atspoguļot to, no kurienes 
viņi nāk un kas viņi ir. Lāsma 
šobrīd uzsākusi otro studiju gadu 

2018. gada pavasarī, bet balvas 
ieguvēju paziņos Latvijas un Igau-
nijas ārlietu ministri svinīgā ce -
remonijā Rīgā. Pieteikumus bal-
vas konkursam un nominēto 
per sonu Curriculum Vitae (CV) 
var iesūtīt Ārlietu ministrijā elek-
troniski pa e-pastu: mfa.cha@mfa.
gov.lv vai pa pastu: K. Valdemāra 
iela 3, Rīga, LV-1395, ar norādi 
“Valodu balva” līdz 2018. gada 
14. martam (ieskaitot).

***
Darba un informācijas portāls 

remigrantiem YourMove.lv

24. janvārī tika atklāta Your 
Move – vietne, kas savieno profe-
sionāļus ar pasaules pieredzi un 
mūsdienīgus, augošus un mak-
sāt spējīgus uzņēmumus Latvijā, 
kuŗi meklē šādus darbiniekus.

Your Move ir privāta iniciātīva, 
kuŗas autors Jānis Kreilis pēc de -
viņu gadu prombūtnes studijās 
un darbā ārzemēs pats 2016. ga  dā 
atgriezies Latvijā un šobrīd vada 
biedrību “Ar pasaules pieredzi 
Latvijā”. Jānis ir apvienojis spē -
kus ar Reini Znotiņu, kurš ir dzī-
vojis ASV un Nīderlandē. Reinis 
ir Baltic American Freedom Foun d-
ation Latvijas absolventu asociā-
cijas prezidents un iepriekš ir 
vadījis biznesa attīstību jaunuz-
ņēmumā Anatomy Next. Portāla 
sākotnējā mērķauditorija ir jau-
nie un vidējā vecuma profesio -
nāļi – zinoši, strādīgi un mērķ-
tiecīgi cilvēki, kuŗi atgriezušies 
Latvijā pēc darba vai mācībām 
ārzemēs vai arī vēlētos to darīt, 
kā arī dzīvesbiedriem, kas nav  
no Latvijas. Portāla mērķis ir pa -
līdzēt remigrantiem attīstīt veik-
smīgu karjēru un iekārtoties uz 
dzīvi Latvijā, tā risinot samilzušo 
darbaspēka trūkumu mūsu val-
stī. Your Move ir pievienojušies 
ap 30 vadošu uzņēmumu Latvijā 
finanču, IT, konsultāciju, ārpa-
kal pojumu, viesmīlības un citās 
nozarēs. Tās ir gan Latvijas, gan 
starptautiskas kompanijas, kas ir 
mūsdienīgi, augoši un maksāt-
spējīgi uzņēmumi ar rietumnie-
cisku, starptautisku darba vidi 
un projektiem, kas sniedzas pāri 
Latvijas robežām.

***
Bērzainē aizvadīta ģimeņu 
koŗa “Trejzemīte” nometne
Freiburgā, latviešu centrā Bēr -

z ainē, norisinājās ģimeņu koŗa 
“Trejzemīte” nometne. Divu die-
nu laikā koŗa dalībnieki no Frei-
burgas, Strasbūras, Bāzeles un 
Luk semburgas izdziedāja piec-
pad smit dziesmas, no kuŗām 
gan drīz visas ir iekļautas arī va -
sarā gaidāmo XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku reper-
tuārā.

Koris “Trejzemīte” dibināts pa -
gājušā gada 5. februārī, Meteņu 
dienā, un tā pirmais mēģinājums 
notika tieši Bērzainē. Šobrīd 
“Trejzemīte” ir pats jaunākais lat-
viešu diasporas koris pasaulē, 
kuŗš plāno piedalīties Dziesmu 
svētkos. Izaicinājums ir grūts – 
praktiski no nulles gada laikā 
panākt tādu līmeni, lai izturētu 
koŗu konkursu un tiktu uz 
svētkiem. Tikai ceturtajai daļai 
dalībnieku ir nesena koŗa dzie-

Atpakaļ saņemtās grāmatas:    
1. Viscount D’Abernon: Ein Bo  t-
sch a fter der Zeitwende. Memo-
iren. 3 Bände. 2. Leopold Ranke: 
Französische Geschichte vorne-
hmlich im sechzehnten und sieb-
zeh nten Jahrhundert. 3. Bd. 3. J. 
A. Farrer: Die europäische Politik 
unter Eduard VII. 4. Edvard Be -
neš: Der Aufstand der Nationen. 
Der Weltkrieg und die tschecho-
slowakische Revolution. 

***
Lielbritānijā apspriež 

sadarbību ar diasporu un
 kopienas aktuālitātes

21. janvārī Straumēnos un 22. 
janvārī Londonā Ārlietu minis-
trijas (ĀM) parlamentārā sekre-
tāre Zanda Kalniņa-Lukaševica 
darba vizītes laikā tikās ar Lat vi -
jas diasporas pārstāvjiem Apvie-
notajā Karalistē  un Lielbritanijas 
amatpersonām, lai apspriestu 
gan diasporai aktuālos jautāju-
mus, gan arī Eiropas Savienības 
(ES) pilsoņu tiesību nodroši nā-
šanu Lielbritanijā.

Daugavas Vanagu Lielbritani-
jas fonda īpašumā Straumēnos  
Z. Kalniņa-Lukaševica fonda val-
des, AK Latviešu biznesa asociā-
cijas (UK’s Latvian Busines Net-
work), Latviešu nedēļas skolas 
Londonā un Vulverthamptonā 
pārstāvjus iepazīstināja ar dias-
poras polītikas aktuālitātēm. Sa -
runās ar tautiešiem, kuŗu vidū 
bija Latviešu Nacionālās pado mes 
Lielbritanijā, Mančestras lat viešu, 
Latvijas ev. lut. Baznīcas, baznīcas 
ārpus Latvijas  (LELBāL) un citi 
kopienas pārstāvji, Z. Kalniņa-
Lukaševica uzsvēra, ka ir svarīgi 
noteikt – sadarbība ar diasporu, 
kā arī atbalsts tiem valstspie-
derīgajiem, kas vēlas atgriezties, 
ir valsts pienākums. 

“Lielbritanijā dzīvo aptuveni 
100  000 latviešu, un viņi dod 
sa  vu pienesumu gan šīs valsts, 
gan Latvijas ekonomikai, kā arī 
starpkultūras sakariem un kon-
taktiem starp cilvēkiem. Viņu 
intereses un labsajūta ir svarīga 
Latvijas valdībai, un es esmu 
gan darīta, ka tas ir svarīgi arī 
Apvienotās Karalistes valdībai,” 
teica Z. Kalniņa-Lukaševica. 

***
Latvijas un Igaunijas Ārlietu 

ministriju Valodu balvas 
konkurss

Latvijas un Igaunijas Ārlietu 
ministrijas izsludina pieteikšanos 
konkursā ikgadējai Latviešu un 
igauņu valodu populārizēšanas 
balvai (Valodu balva). Saskaņā ar 
nolikumu balvai var pieteikt daiļ-
literātūras vai dažādu jomu zi -
nātniskā darba tulkojumus, pētī-
jumus, kā arī latviešu valodas 
skolotājus Igaunijā un igauņu 
valodas skolotājus Latvijā par ie -
guldījumu valodu populārizē ša-
nā 2017. gadā. Žūrijas lēmums 
par balvas ieguvēju tiks pieņemts 

Aktīvi darbojies 1934. gada 15. 
maija valsts apvērsuma organi zē-
šanā un Kārļa Ulmaņa auto ri tā-
tīvā režīma iedibināšanā Lat vijā. 
B. Pavasara darbību 1940. gadā 
pārtrauca Otrais pasaules kaŗš. 
B. Pavasars devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju. B. Pavasars aizgāja mū  žī-
bā Hāgā 1978. gada 10. augustā. 
B. Pavasars apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa III un IV šķiru, 
Beļģijas, Igaunijas, Italijas, Lietu-
vas, Somijas ordeņiem. Viņa ģi -
meni nežēlīgi skāra Padomju va -
ras īstenotā sovjetizācija un izsū-
tīšana, un šobrīd nav zināma ne 
B. Pavasara kapavieta Hāgā, ne 
arī saglabājušās kādas liecības 
par viņa dzimtas turpinājumu.

***
Latvijas vēstniecībā Vācijā 
atgriežas pirms gandrīz 80 
gadiem zudušās grāmatas

26. janvārī, Latvijas de iure atzī-
šanas dienā, Berlīnes centrālā bi  b-
liotēka, Vācijas Ārlietu minis - 
t rijas pārstāvja klātbūtnē, nodeva 
Latvijas vēstniecībai atpakaļ grā -
matas ar pirmskaŗa Latvijas sūt-
niecības Vācijā zīmogiem, kuŗas 
atgriezās mājās pēc nepilnu 80 
gadu prombūtnes. “Neatkarīgas 
Latvijas valsts dibināšana pirms 
100 gadiem ir cieši saistīta ar ār -
polītiskā un diplomātiskā die-
nes ta izveidošanu. Latvijas valsts 
starptautiskā atzīšana de iure 
1921. gada 26. janvārī valstij pir-
mo reizi deva iespēju akreditēt 
diplomātus un ārzemēs atvērt sa -
vas pārstāvniecības,” saņemot 
grā matas, norādīja Latvijas vēst-
niece Vācijā Inga Skujiņa.

Latvijas vēstniece Vācijā Inga 
Skujiņa

“Esmu patiesi gandarīta, ka 
šajā īpašajā dienā un gadā mājās 
atgriežas Latvijas sūtniecības Vā -
cijā pirms gandrīz 80 gadiem zu -
dušās grāmatas. Grāmatu atgrie-
šanās jubilejas gada ievadā no -
slēdz zināmu vēsturisku apli,” 
sacīja vēstniece. Arī Vācijas Ār -
lietu ministrijas pārstāvis Mi  ha-
els Fabrī (Michael Fabri) izteica 
gandarījumu, ka grāmatas atgrie-
zušās pie sava likumīgā īpašnieka, 
un uzsvēra Latvijas paveikto pēc 
neatkarības atjaunošanas. Vēst-
nie cība no Berlīnes Centrālās 
bibliotēkas kopumā atpakaļ sa -
ņēma sešas grāmatas ar Latvijas 
sūtniecības Vācijā zīmogu pir-
majā atvērumā. Tās visas izdotas 
20. gadsimta divdesmitajos ga -
dos. Bibliotēka šobrīd veic izpēti, 
kā grāmatas nonākušas tās krā-
jumos. Līdz šim zināms, ka tās 
1945. gadā atrastas Bergungstelle 
87 jeb meklēšanas punktā Nr. 87 
un bijušas iekļautas kāda Dr. 
Runtes privātajā bibliotēkā. Bi -
bliotēka, visticamāk, piederējusi 
Dr. Ludvigam Runtem, kuŗš ie -
ņēmis augstu amatu Nacionāl so-
ciālistu administrācijā 20. gad-
simta trīsdesmitajos gados.

“Aģentu lietas un 
lielgabalgaļa”

Intervijai ar SAB vadītāju Jāni Maizīti dots šāds virsraksts jaunā-
kajā žurnāla Klubs numurā. Atbildot uz jautājumu, ko tad darīt ar 
čekas maisiem, J. Maizītis atbild:

“Pētīt noteikti nevajag, bet ir jābūt skaidrai 
metodoloģijai. Nevis sākt ar to, ka viss ir 

publiskojams, bet pētīt un saprast, ko 
no tā visa var izlobīt. Par ko tika zi -
ņots, kas bija cilvēki, kuri ziņoja, 
cik lielā mērā ziņojumi ietekmēja 
citu cilvēku dzīvi. Piemēram, ja ir 
runa par “Smerš” aģentiem, tad ir 
skaidrs – viņi šāva nost. Varbūt tā 
ir daļa, kas jāpublisko.
Cilvēki, kuri ziņojumu rezultātā 

tika izsūtīti, represēti, jau šobrīd var 
nākt un par sevi uzzināt, vai ir informā-

cija, kas viņus nodeva. Ne jau visur bija 
aģen tu ziņojumi. Pietika, ja esi bijis, piemēram, aizsargs. Tās ir 
Totalitārisma seku dokumentēšanas centra krimināllietas.

Manuprāt, ir jāgrupē un jāskatās, kas ir jāpublisko, bet tā vienkārši 
publiskot sarakstu – tā nu gan noteikti ir nepareiza pieeja.”
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Latvijas Republikas Saeimai pa -
gājusī ceturtdiena bija gana aiz-
ņemta diena. Vispirms deputāti 
uzklausīja ziņojumu no ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča par 
stāvokli mūsu valsts ārpolītikā, 
“gudrajām galvām” pēc tam iesa-
istoties debatēs par temu. Vēlāk 
nācās apspriest par lamentārās 
izmeklēšanas komi sijas (PIK) 
gala ziņojumu tā dē  vētajā oli -
garchu lietā. Diskusijas bija gana 
karstas. Pa starpu de  putāti bija 
noraidījuši priekšli kumu no mi -
nētās komisijas va  dības atcelt tās 
priekšsēdi Ingunu Sudrabu (No 
sirds Lat vi jai). No tā gan nebūtu 
lielas jēgas, jo reiz komi sija taču 
savu darbu  pabeigusi. Četri li  kum-
projekti tika nodoti komi sijām, 
tajā skai tā viens, kuŗā ir pare-
dzēta Lat vijas Anti dopinga biro-
ja, Latvijas Nacio nālās antido-
pinga pado mes un Disciplinārās 
antido  pin ga komi sijas izveido-
šana. Do  pings pat laban pasaulē 
ir milzīgi nopietns jautājums, 
īpaši Krie vijas plašā dopinga skan-
 dala un tā rezultātā diskvalifi -
cēto sportistu kontekstā arī mūsu 
spor  tis tiem gaidāmajās Ziemas 
Olim pis kajās spēlēs ir gana labas 
iz  redzes. Diviem de  putātiem  
tika piešķirts bezmaksas atvaļi-
nā jums, divas tiesneses saņēma 
ama ta apstipri nājumu. Un tad 
deputāti ķērās klāt pie minētā 
gala ziņojuma.

Savā uzrunā ministrs Rinkēvičs 
atzina, ka “šogad Latvijas ārpo-
lītika iesoļo otrajā simtgadē. Tas 
nav tikai simbolisks notikums. 
Neskatoties uz globālizācijas 

Diskusijas un debates
procesu, katra suverēna valsts arī 
turpmāk piedalīsies pasaules po -
lītikas veidošanā, gan divpusēji, 
gan ar starptautisku organizā -
ciju starpniecību. Latvija nav iz -
ņēmums.” Tiesa, Latvijai kā ma -
zai valstij iespēja piedalīties lielu 
lietu kārtošanā var būt visai ie -
robežota, taču jauki, ka ministrs 
mūsu valsti ierindo citu valstu 
starpā. Turpinot ministrs vēstīja:  
“Lai gan mēs visi vēlētos redzēt 
starptautiskās attiecības kā meis-
tarīgu šacha partiju, tās bieži vien 
atgādina cirku. Karstasinīga re -
to rika, spēlētāju paviršība vai ne -
veiksmīga metamo kauliņu sum-
ma var novest pie stichiska iznā-
kuma. Gribas ar baltām dūjām 
uzlidot augstāk, bet bieži sanāk 
kā pērtiķim nošļūkt lejā.” Nav 
grūti uzminēt, kas E. Rinkēvičam 
tobrīd bija padomā. Nudien pērn 
varēja padomāt, ka starptau -
tiskā un atsevišķu lielvalstu po -
lītika ir visnotaļ cirkam līdzīga.

Taču konkrēti par mūsu valsti 
un tās nākotni domājot, īstā 
vie  tā bija šāds atgādinājums: 
“Kopš neatkarības atjaunošanas 
diskusijās par Latvijas ārpolītikas 
mērķiem un uzdevumiem jo  pro-
jām pastāv pretēji uzskati. Ir tie, 
kuŗi Latviju uzskata par vārtrū-
mi vai tiltu, vai pieturvietu ceļā 
uz Krieviju, un ir tie, kuŗi Latviju 
redz kā pilntiesīgu Rietumu si  s-
tēmas daļu ar tai raksturīgo pār-
liecību par demokratiskas un  
tiesiskas valsts vērtībām. Tās ir 
savstarpēji izslēdzošas koncep-
cijas.” Tā patiešām ir! Debatēs 
pēc ministra uzrunas  atskanēja 

atsevišķas balsis, aicinot attie cī-
bas ar Krieviju uzlabot, tostarp 
atsakoties no sankcijām. Te maza 
atkāpe. Patlaban Saeimā atrodas 
likumprojekts, kam dots Mag  -
ņi tska likuma nosaukums. Runa 
ir par savulaik Krievijas cietu-
mos līdz nāvei nomocīto juristu 
Ser geju Magņitski un par aizlieg-
umu mūsu valstī ierasties pa -
prāv am skaitam kaimiņvalsts 
amatpersonu, kuŗas par to bija 
vai varēja būt atbildīgas. Uzreiz 
pēc likumprojekta piedāvāšanas 
sā  kās gaušanās, ka tā nevajag, kā -
pēc kaitināt Krieviju un tā tālāk. 
Šie iebildumi nāca no gaužām 
paredzamiem iecirkņiem, pir  -
m ām kārtām jau no Saskaņas pus-
es, kā arī no Ventspils bosa Lem-
berga. Abos gadījumos jau sen 
bijis apgalvojums, ka attiecībās ar 
kaimiņvalsti mūsu valsts var iet 
pati savu ceļu un neatkarīgi no 
tā, ko dara, piemēram, Eiropas 
Savienība vai NATO (lasītāji var-
būt atcerēsies, ka pēdējo Lem-
bergs savulaik nosauca par “oku-
pācijas spēku”). Kaimiņvalsts Lie-
tuva savu Magņitska likumu pie-
ņēma pirms pāris nedēļām. Laiks 
rādīs, ko darīs mūsu “gudrās gal-
vas,” bet garantēta likuma pie-
ņemšana diemžēl nav nudien.

Vismaz Ārlietu ministrijai par 
šo lietu skatiens ir skaidrs. “Mēs 
apzināmies, ka Krievija mums ir 
tuva ģeografiski, taču vērtību 
ziņā ļoti tālu,” teica ministrs. 
“Tādēļ attiecības ar šo valsti tiek 
veidotas, gan īstenojot dialogu, 
kur tas ir iespējams, gan iestā-
joties par atturēšanas un sank -

ciju polītiku pret Krieviju tik   
ilgi, cik ilgi Krievija pārkāps 
starptautiskās tiesības un citu 
valstu suverēnitāti.” Dialoga kon-
tekstā vērts pieminēt, ka pērn 
oktobrī pēc astoņu gadu darba 
Latvijas un Krievijas pārstāvji 
parakstīja robežas galīgās de -
mar kācijas dokumentu, un tik-
līdz tas būs ratificēts Saeimā un 
Krievijas Valsts domē, tas būs 
jautājums, kam pielikts punkts. 

Uzrunā E. Rinkevičs arī minēja 
to, ka šogad pirmo reizi mūsu 
valsts ir sasniegusi NATO no -
teikto aizsardzības izdevumu lī -
meni – divus procentus no iekš-
zemes kopprodukta. Protams, 
divi procenti no mūsu koppro-
dukta veido summu, kas ir ekvi-
valenta, piemēram, viena ASV 
kaŗakuģa vai  lidmašīnas cenai, 
taču tas vienalga ir būtisks sim-
bols. Ministrs neaizmirsa pa -
teikties kaŗavīriem no sešām 
NATO dalībvalstīm, kuŗi patla-
ban rotācijas kārtībā atrodas 
mūsu valstī. Vēl ministrs aicināja 
veidot stiprāku Eiropas Savie nī-
bu, teica, ka viņš ir pārliecināts, 
ka 27 dalībvalstis spēs atrast ri -
sinājumu ar niķīgo Lielbritaniju 
arī pēc  Breksita. Šādas ārpolīti-
kas debates parlamentā ir  jau 
ierasta tradicija, un izskanējis 
priekšlikums tādas rīkot arī vi -
sām pārējām ministrijām. Šo 
do  mu es būtu gatavs atbalstīt no 
visas sirds! Arī iekšpolītikā to -
mēr ir gana jautājumu, kuŗi pel-
na plašāku izvētīšanu, nekā tas 
notiek tikai vienas ministrijas 
ietvaros.  Viens no tādiem ir jē   -

dz iens “valsts nozagšana,” par ko 
turpināšu šīs nedēļas komentāru.

Latvijai ar parlamentārās iz -
meklēšanas komisijām (PIK) ne -
kad nav īsti veicies,  un PIK ga  -
dī jumā šaubas par efektivitāti  
ra dās jau tad, kad par komisi -    
jas priekšsēdi iecēla jau minēto   
I. Sudrabu. Gribējās cerēt, ka 
kād reizējā Valsts kontroliere dar-
bu veiks nopietni un objektīvi, 
taču tā tas nenotika. Visu to sešu 
mēnešu gaŗumā, kamēr komi -
sija darīja savu darbu, priekšsēde 
tā arī netika pie pielaides valsts 
noslēpumam, kas nozīmēja, ka 
brī žos, kad tapa skatīti doku-
men ti ar noslēpumu, viņa ne -
drīk stēja piedalīties. Gala rezul-
tāts, tā dēvētais “sausais atli-
kums,” līdz ar to ir tāds – nekāds. 
Vienotību pārstāvošais komisijas 
loceklis Andrejs Judins ir teicis, 
ka viņš gatavos pats savu, alter-
natīvo ziņojumu. Katrā gadīju-
mā tas, kas savulaik tika saru -
nāts tā dēvētajās Rīdzenes sa  ru-
nās, nekur nav pazudis, un vai-
rāki cilvēki, kuŗi tur piedalījās, 
joprojām darbojas polītikā. Pati 
I. Sudraba minētajās oligarchu 
diskusijās tika minēta kā iespē-
jama kandidāte premjērministra 
amatam, pret kuŗu Maskavai ne -
būtu iebildumu. Varbūt tāpēc 
atteikums piešķirt pielaidi valsts 
noslēpumam?  Bet ir skaidrs, ka 
šī komisija nebija pareizā, kuŗai 
veikt attiecīgo izmeklēšanu. Ār -
po lītikas debates bija vaja dzī gas 
un labas. Izmeklēšana par oli-
garchu lietu – ne tik.

Pirmo pasaules kaŗu Vācija un 
Austroungārija zaudēja. Par no -
teicējām Eiropā kļuva Lielbri ta-
nija un Francija, presē dēvēti par 
sabiedrotajiem, bet visbiežāk to -
laik runa bija par Antanti (En -
tente – Saprašanās). Te jāpieme-
tina, ka, vēl karam liesmojot, 
1918. gada 8. janvārī, ASV prezi-
dents Vudro Vilsons, uzrunājot 
savas valsts kongresu, nāca kla jā 
ar t.s. “14 punktiem”, vēlamās 
pēc kaŗa kārtības izklāstu, bal - 
s toties uz tautu pašnoteikšanās 
principu un ierosinot ideju par 
Tautu savienību (ANO priekš te-
ci). ASV drīz pēc šī kaŗa beigām 
nosliecās uz izolacionismu un 
zināmā mērā novērsās no “Eiro-
pas lietām”, tā ka pēckaŗa kartību 
Eiropā faktiski ieviesa Antante.

Runājot par Latviju, būtu īpa - 
ši jāuzsver, ka tālaika Lielbrita-
nijas ārlietu ministrs lords Bal-
fūrs   – viens no Antantes dižvī - 
r iem – vēstulē Zigfrīdam Meiero-
vicam atzina neatkarīgo Latviju 
de facto jau 1918. gada 11. no -

Antante un četras simtgades
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

vembrī – nedēļu pirms Latvijas 
Republikas proklamēšanas Rīgā. 
Tā bija Antante, kas balstīja Ul -
maņa Pagaidu valdību, kad tās 
sēdeklis bija vien kuģis Saratov, 
un ka britu un franču kaŗaku - 
ģ iem Daugavas grīvā bija sava 
loma cīņā pret Bermontu 1919. 
gada novembrī.

Šoruden līdzās Latvijas Simt-
gadei mūs gaida vēl trīs Simt ga-
des, 1918. gada 29. oktobrī dzima 
Dienvidslāvija, 11. novembrī at -
dzima Polija un 14. novembrī 
dzima Čechoslovakija.

Antante, var teikt, stāvēja kū -
mās trim nosauktajiem “dzim-
šanas aktiem” tajā 1918. gada 
rudenī.

29. oktobrī uz Austroungārijas 
drupām tika proklamēta valsts, 
kuŗas oficiālais nosaukums bija 
“Kraļevina ŠS” (Serbu, Chorvatu 
un Slovēņu karaliste). Vadību 
šajā jaunvalstī īstenoja Serbijas 
Karageorgeviču dinastija. 1929. 
gadā par oficiālo šīs centralizētās 
valsts nosaukumu kļuva “Jugo - 

s lavija”, kaut gan neoficiāli to tā 
sauca no paša sākuma. Līdz pat 
Otrajam pasaules kaŗam Dien-
vidslavijā gruzdēja pretišķības 
starp katoliskajiem chorvatiem 
un pareizticīgajiem serbiem, ko 
prasmīgi izmantoja Hitlers, kad 
Lielvācijas kaŗaspēks 1940. gada 
aprīlī straujā triecienā sakāva 
dienvidslavu armiju un tika iz -
veidota fašistiska vasaļvalsts – 
NDH, “neatkarīgā (!) chorvatu 
valsts” ar Ante Paveliču priekš ga-
lā. Kaŗa gados okupētajos Dien-
vidslavijas novados izvērsās spē-
cīga komūnistisko partizānu kus-
 tība ar Josipu Broz-Tito priekš-
galā, kurš 1944. – 1945. gados 
lika pamatus “Dienvidslavijas 
So  ciālistiskai Federātīvai Repub-
likai”, kuŗas režīms bija nedaudz 
mērenāks par boļševistisko kār-
tību Padomju Savienībā. Taču 
ap  tuveni 1990. gadā, vispārējā 
komūnisma norieta gaisotnē, 
Dienvidslavijai kā kopvalstij pie-
nāca gals, uzliesmoja asiņainie 
“Balkanu kaŗi”, un tagad mums  

ir darīšana ar Serbiju, Chorva -
tiju, Slovēniju, Melnkalni, Bos ni-
ju un Hercegovinu, Maķedoniju 
un piedevām Kosovu. Žēl tomēr, 
ka dienvidslavu tautu kopvalsts 
ideja, kas iemiesojās pirms 100 
gadiem, palikusi vien piemiņā.

1918. gada 11. novembrī atdzi-
ma Polija, kas kopš 18. gadsimta 
beigām atradās Krievijas, Prū  - 
si jas/Vācijas un Austroungārijas 
pakļautībā. Tika proklamēta 
“Dru ga Rzeczpospoilita” – brīvā 
tulkojumā “Otrā brīvvalsts” (pir-
mā bija tā Polija, kas no 1772. 
līdz 1795. gadam tika trijiem 
lāgiem sadalīta). Tā pastāvēja 
līdz 1939. gada septembrim, kad 
tai saskaņoti uzbruka hitleriskā 
Vācija un staļiniskā Padomju Sa -
vienība. Pēc Lielvācijas sagrā ves 
Kremlis Polijā ieviesa komūnis-
tisku režīmu ar nosaukumu PRL 
(Polijas Tautas Republika), kas 
beidza pastāvēt pēc Berlīnes 
mūra krišanas un tika proklamēta 
demokratiska “Trzecia Rzeczpos-
poilita” (Trešā brīvvalsts), kas 

iestājās NATO un Eiropas Sa -
vienībā un kuŗai 11. novembris  
ir un paliek galvenie valsts svētki.

1918. gada 14. novembrī Prāgā 
tika proklamēta Čechoslovakijas 
Republika, par kuŗas prezidentu 
kļuva Tomass Masariks – nelo-
kāms demokrats un boļševisma 
pretinieks. Šajā valstī, kas apvie-
noja pārsvarā protestantiskos 
čechus un katoliskos slovakus, 
visus starpkaŗu gadus bija priekš-
zīmīga demokratija. 1939. gada 
martā tai pienāca gals, Lielvā ci -
jai izveidojot t.s. Bohēmijas un 
Morāvijas protektorātu un fašis-
tisku Slovakijas vasaļvalsti ar Jo -
zefu Tiso priekšgalā. Maskava 
1945. – 1948. gados uztiepa Če -
choslovakijai komūnistisku režī-
mu, kas 1989. gadā sabruka mie-
rīgas “samta revolūcijas” rezul tā-
tā. Un 1993. gadā Čechija un 
Slovakija mierīgi, pat draudzīgi 
šķīrās. Bet 14. novembri šogad 
svinēs abas tautas, jo tai dienā 
pirms 100 gadiem tās atbrīvojās 
no pakļautības Austroungārijai.
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EDUARDS
SILKALNS

Kāpēc dažas grāmatas laik  -
rak s tā recenzējam, kamēr citām 
lemts palikt ārpusē? – recenzēto 
grāmatu skaitu nosaka laikraksta 
apjoms un iznākšanas biezums, 
kā arī recenzentu lasītprieka un 
rakstītgribas līmenis. Dažkārt 
apgādi vai autori savu jauniz nā-
kušo grāmatu laikraksta redak-
cijai uzdāvina, jo uzskata, ka ap -
cere, it īpaši, ja tā būs pozitīva, 
veicinās grāmatas noietu. Šādas 
grāmatas aprakstām visas. No re -
cenzenta tās gan prasa papildu 
piepūli būt objektīvam, jo kā tad 
nu dāvātam zirgam ies skatīties 
zobos!  Citreiz grāmatas pret sa -
maksu veikalā iegādājas redak-
tore vai atstāj to izvēli pašam 
recenzentam. Viens no kritē ri - 
j iem ir:  ciktāl  grāmata varētu 
uz  runāt laikraksta lasītāju kodo-
lu, t.s. veco trimdu un tās dēlus 
un meitas. Lūk, tā ! 

Pērnajā adventa laikā Latvijas 
Pasts redakcijai atnesa nelielu, 

Cilvēks lūko saprast
Rob. Voicāns,Vēstule draugam, avīžraksti 1945 –1960, 

Latgales Kultūras centra izdevniecība Rēzeknē, 2017.g., 52 lpp.

vienā piesēdējienā viegli izla sā-
mu grāmatiņu Vēstule draugam. 
Tās autors – Rob. Voicāns, īstajā 
vārdā Roberts Spodris (1898-
1968), bet ievada autors un pie-
sūtītājs, acīmredzot kāds rada 
gabals – Gunārs Spodris, kuŗš pa -
 vadvēstulē raksta: “Dāvinu jums 
grāmatu ar nodomu, ka varbūt  
to varēs recenzēt...” Kālab gan ne, 
prieks paklausīt!

Roberts Spodris bijis tipisks 
Otrā pasaules kaŗa bēglis, trim-
dinieks, Pusmūžā viņš nonācis 
Špakenbergas bēgļu nometnē 
Vā  cijas angļu zonā, no kurienes 
1947. gadā pārcēlies uz Angliju. 
Tur viņš strādājis kā laukstrād-
nieks un vēlāk riepu fabrikā. An -
gļu valodu runāja ar grūtībām, 
meklējis, bet ne vienmēr atradis 
draugus Anglijas latviešu sabied-
rībā. Daudz smēķējis, bet nedzē-
ris. Veselība nav bijusi laba. Bijis 
reliģiozs cilvēks, luterānis, bet 
dievkalpojumus nav apmeklējis. 

Paliek iespaids, ka viņš bijis lielā 
mērā savrupnieks. 

Krājumiņā pārpublicēti 14 Ro -
berta Spodra jeb Rob. Voicāna  
avīžraksti. Pirmais, kuŗa virs-
raksts “Augsim lieli Latvijai!”,  vēl 
atspoguļo tik samērā nesen aiz-
vadītā Kārļa Ulmaņa laika ideā-
lis mu, bet arī nacionālo patosu, 
bijis iespiests pirmajā trimdas 
avīzē Trimda 1945. gada augustā. 
Turpmākie 13 starp 1951. un 
1960. gadu parādījušies vienā no 
mūsu pašu Brīvās Latvijas  priekš-
tecēm Londonas Avīzē, un tiem 
visiem vai nu kā galvenajā,  vai 
paskaidrojošā virsrakstā likts 
Vēs  tule draugam. Virsraksta iz -
vē le nav slikta, jo, pirmkārt, ik -
vienam jau patīk tikt nosauk tam 
par draugu, kā to labi zina mi -
sionējoši sektanti, bet vēstule sa -
vukārt neliek no rakstītāja sa  gaidīt 
secībā un uzbūvē pārdo mātu vēs-
tījumu vai argumentā ciju, viņš  
var ļauties brīvai domu plūsmai.

Krājumiņa rakstiem savā lai -
kā būs bijusi aktuālitātes vērtība, 
bet tagad tie skatāmi retrospek-
tīvi. Redzam, kā inteliģents cil-
vēks, kam lielvalstu konfrontā-
cija un mazo valstu pakļaušanas 
tieksmes izpostījušas ierasto dzī-
vi, mēģina jauno situāciju kaut 
kā apzināt, noskaidrot, saprast 
un nodot tālāk savu pārdomu un 
atziņu lasītājiem. Normālai mie-
ra laika dzīvei dzimtenē arvien 
tālāk nogrimstot aiz apvāršņa   
un dzīvei izceļošanas zemē tikai 
gausi un negribīgi stabilizējo ties, 
bieži tika dziedāts, ka “mums 
visiem vienas sāpes un vienas 
cerības”, bet Rob. Voicāns bija 
viens no šiem “mums visiem”.  
Viņa pārdomu  paliekošā vērtība 
ir nevis tajā, ka viņš būtu iz -
domājis kaut ko īpaši oriģinālu 
vai pat ģēniālu, bet gan tajā, ka 
viņš godīgi izsaka visai tipiskas 
“pārvietotās personas” un vēlāk 
jaunas, bet ne vairs gluži piln-

vērtīgas dzīves atsācēja ilgas un 
izjūtas. Lielāko viedumu un brie-
dumu rakstītājs sasniedz savā pē -
dējā “vēstulē”, bet tad jau klāt bija 
ilgstoša slimība un beigās nāve. 

Grāmatiņa labi  patiks tās au -
tora likteņbiedriem, tagad jau 
pavisam sirmajai trimdas paau-
dzei, kas tajā atpazīs ja ne sevis 
pašu, tad vismaz savu vecāku 
“sāpes un cerības”. Latvijas lat-
vieši, kam jau vien temats inte-
resējis, varējuši līdz šim ērti ie -
pazīties ar trimdas dzīves gaitu 
un notikumiem, bet šī viela ir 
citāda, tā izgaismo autora un 
viņa līdzinieku iekšējo pasauli.

Vēstule draugam par 4,50 eiro 
(ieskaitot pasta izdevumus Lat-
vijā) var iegādāties pie Gunāra 
Spodra pēc adreses “Pūpoli” Ap -
ši, Lendžu pagasts,  Rēzeknes 
novads,  LV- 4625

Grāmata varētu būt laba dā  va-
niņa nelielos draugu godos šoko-
lādes kastes vai vīna pudeles vietā. 

Bija dzidrs decembŗa rīts, kad 
toreiz, vēl no jaunās, spodrās Qeen 
Juliana – Holandes satiksmes 
kuģa izkāpām Hugas ostā. Tur 
mūs uzņēma vilcienā, kuŗš veda 
līdz Vācijas robežai. Kaut Holan-
de ir samērā maza zeme, taču ar 
daudzām, ilgākām pieturām brau-
ciens ilga veselu dienu. Bija ie -
spēja vērot apkārtni, kur līdze-
numi, ar neskaitāmiem lielā - 
k  iem vai mazākiem kanāliem, vai-
rāk nekā grāvjiem, bet pilniem ar 
ūdeni,  apņēma ikkatru lauku 
māju. Kaut zeme bija bez sniega 
segas, tak kanālos ūdens bija pār-
klāts ar vieglu, saulē vizuļo jošu 
ledus kārtiņu. Kāds pretstats, pēc 
veselu nedēļu biezā miglā tītās 
Londonas!

Vilciena kupejas bija ar ērtiem 
sēdekļiem, bet citādi patukšas no 
braucējiem. Visu laiku bijām di -
vas ar draudzeni un darbabiedre-
ni, kur abas, ģimeņu sauktas, ta -
gad atgriezāmies Vācijā. Bijām 
labi ģērbtas, tādēļ laikam holan-
diešu robežsargi domāja, ka mēs 
esam no turīgām ģimenēm, un 
nāca ar mums amizēties. Angļu 
un vēl vācu valodā, lietojot ar 
holandiešiem viņu va  lodu, gluži 
labi varēja saprasties.

Robežai tuvojoties, viņiem arī 
bija savi pienākumi, un viņi 
mūs, laimīgu ceļu novēlēdami, 
beidzot atstāja, arī vilciens  drīz 
apstājās, un mums tika dots rī  ko-
jums – izkāpt! Bija jādodas caur 
muitu un dokumentu pārbaudi. 
Šīs visas formālitātes bija ļoti vien-
kāršas, ātras, bet jau ar pirma - 
j iem soļiem Vācijas zemē, priekš-
svētku laikā, mūs apņēma kāds 
ilgi nejusts siltums. Telpā atska-
ņoja klusinātu Ziemsvētku mū -
ziku. Neuzkrītoši dekorējumi un 
egļu skuju vainagi pie sienām at -
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gādināja lielo svētku tuvošanos.
Netālu no pārbaudes bija galds 

ar nelieliem maisiņiem, kā kād-
reiz skolas bērniem. Tajos atra-
dās daži āboli, svētku cepumi un 
saldumi. Katram pēc dokumentu 
pārbaudes mums pasniedza vie-
nu no šiem maisiņiem, novēlot 
“Frohe Weihnachten” – Priecīgus 
Ziemsvētkus!

Tajā brīdī man acis apmiglojās, 
pārņēma silta sajūta – it kā tu, 
cilvēk, atgriezies mājās! Vai Svē-
tie raksti nesaka: “Ko tu esi darījis 
savam mazākajam brālim, to tu 
esi darījis man!”

Aiz muitas ēkas gaidīja atkal 
vilciens, kas mūs veda tālāk iekš-
zemē līdz Minsterei. Tur mūsu 
ceļi dalījās. Man bija nozīmēts 
vilciens, kuŗš bez pārsēšanās 
mani tajā vakarā noved līdz 
Lībekai – Holšteinā, bet drau-
dzenei bija jāņem vilciens, kas 
veda uz Brēmeni un tad no turie-
nes tālāk līdz galapunktam.

Jau Minsterē izkāpjot un ejot 
caur tuneli,  ievērojām pārmaiņu 
pēc diviem prombūtnes gadiem. 
Skatlogos bija gaumīgas mantas, 
kaut tikai īsu laiku Vācija bija 
atguvusi patstāvību. Šis mazais 
zemes stūrītis! Bija redzams,  ka 
tautā mājo dzīvotspēks.

Atvadījāmies, lai tālāk brauktu 
katra savu ceļu – man tas vēl bija 
priekšā krietni gaŗš. No Lībekas 
bija jātiek vēl tālāk līdz Eitīnai, 
Holšteinas Šveicē.

Vilciens vakara laikā tālbrau-
cienā bija patukšs. Kādu laiciņu 
sēdēju kupejā viena. Tad tomēr 
parādījās otrs ceļotājs. Puskrēslā 
labi nevarēju saskatīt, bet tas, li -
kās, bija jauns zēns, tā ap divdes-
mitiem, slaida auguma, tumš zilā, 
bet tādā kā vasarīgā uzvalkā ar 
baltu zīda kaklautu. Tāds apģērbs 

šajā gada laikā mani pārsteidza. 
Nodomāju, laikam kāds vācietis, 
kurš ceļos īsāku ceļa gabalu, bet 
tad ievēroju,  ka braucējam rokā 
ir tāda pati tūtiņa, kādu mums 
izsniedza vācu muita. No tūtiņas 
viņš šo to rubināja. Vai tiešām šis 
zēns būtu no citas zemes? Bet 
viņa apģērbs!

Kad kādu laiciņu bijām viens 
otru vērojuši, tad šis dīvainais 
ceļabiedrs ierunājās pirmais ļoti 
skaidrā vācu valodā, pat bez ak -
centa.Viņš teica: es arī nāku no 
Anglijas ogļraktuvēm, kur biju 
vairāk nekā gadu nostrādājis. 
Dar ba līgumā bija teikts, kad   
pēc viena gada katrs varēs meklēt 
sev atbilstošu darbu. Es tam ti -
cēju. Bija vēl daži citi manā darba 
grupā,  kuŗi atteicās iet atpakaļ  
uz ogļraktuvēm, bet mūs apcie-
tināja. Tas bija vēl vasarā, un nu, 
pēc diviem mēnešiem, mani ta -
gad sūta atpakaļ uz Vāciju. Visas 
manas mantas palika darba 
nometnē. Tās teicās man pārsūtīt, 
kad man būšot Vācijas dzīves-
vietas adrese. Esmu tāds, kādu 
mani vēl siltajā laikā apcietināja, 
bet es neesmu vācietis. Es esmu 
lietuvietis.

Kad 1940. gadā Lietuvu krievi 
okupēja, viņi apcietināja manu 
tēvu, kurš bija virsnieks gaisa 
flotē. Es toreiz biju tikai skol-
nieks. Kad austrumu fronte sāka 
šķobīties, mana māte mani aiz-
sūtīja uz Vāciju, kur vairākus ga -
dus pavadīju technikumā, mā   co-
ties mechaniku. Tā es iemācījos 
arī pareizu vācu valodu. Kad pēc 
kaŗa 1947. gadā man bija 18 gadu 
un radās iespēja braukt uz An -
gliju darbā – pieteicos. Es do -
māju, vienu gadu var arī ogles 
rakt, ja pēc tam var meklēt citu 
darbu. Es tak biju mācījies me -

chaniku. Bet kas notika ar dota-
jiem solījumiem? Katrā zemē ir 
gan godīgi, gan negodīgi cilvēki. 
Es sevi tad varētu pieskaitīt pie 
laimīgajiem. Kas attiecas uz an -
gļiem, viņi savus, manā darba lī -
gumā, dotos solījumus pildīja 
visos sīkumos. Negals sākās ar 
amerikāņu dažādo tautību ie -
rēd ņiem, bet tas ir cits stāsts. 

Tagad vēl par šo lietuviešu 
zēnu. Kad viņš savu stāstu bija 
beidzis, es teicu, ka  esmu viņam 
no kaimiņiem – latviete – un 
braucu tagad uz DP nometni 
Vācijā, Holšteinā pie vecākiem, 
kuŗi grib izceļot uz kādu citu 
kontinentu, bet ne bez manis, un 
pie izceļošanas lietu kārtošanas 
es būtu palīdzīga. Zēns kļuva 
prie cīgs. Vai tad viņš varētu 
braukt man līdzi un tajā DP 
nometnē varbūt esot arī lietuvie-
ši un atrastu viņam apmešanos. 
Visas, viņam kādreiz zināmās 
vietas tagad esot austrumu zonā. 
Teicu, ka par to, vai Eitīnā lietu-
vieši ir vai nav, es nezinu, jo mani 
vecāki uz turieni tika pārcelti no 
Šlēzvigas tikai pirms gada, bet 
nometnes vadība zinās kaut ko 
vairāk.

Lībekā (Lübeck) nonācām īsi 
pirms pusnakts. Ķīles vilciens, ar 
kuŗu man būtu ceļš līdz Eitīnai 
(Eutin), gāja tikai otrā rītā pulk-
sten  6.30, bet stacijā bija iespēja 
par pāris DM apmesties guļam-
kabīnītēs, kuŗas apkalpoja laip -
na, vecāka sieviņa. Man vācu 
naudas vēl nebija, bet pēc vē  rungs-
 gsreformas angļu naudai Vācijā 
bija liela vērtība. Es samaksāju 
angļu šiliņos un arī par zēnu, jo 
viņam naudas nebija nekādas. 
Laipnā sieviņa vēl noteica, lai 
guļu bez bēdām, viņa no rīta lai-
kus pamodināšot.

Domas pārāk aktīvi darbojās, 
tā ka nekāda aktīva gulēšana 
neiznāca, bet mazākais varēja 
mainīt ķermeņa stāvokli pēc 
ilgās sēdēšanas vilcienā. Kad otrā 
rītā ienāca apkalpotāja modināt, 
es jau biju ceļošanas gatavībā. 
Viņa priecājās par angļu naudu 
un par to pašu bija piegādājusi 
divas krūzītes kafijas un divas 
maizītes. Lietuviešu zēns gan ie -
nāca vēl nomiegojies un teica: 
viņš esot it kā pēc atvieglotām 
rūpēm iekritis dziļā miegā. Lai  -
k am cilvēkiem ir kāda priekšno-
jauta, ka apstākļi atrisināsies lab-
vēlīgi.

Vilciens atgāja laikā, un pēc 
apmēram četrdesmit minūšu 
stun das brauciena bijām Eitīnā, 
agrā rītā, vēl puskrēslā. Nelielā 
stacijas ēka likās vēl mazāka, arī 
pati pilsētiņa. Jautājot pēc adre - 
s es, viegli atradu galveno ielu, 
kuŗa gāja tieši gaŗām bijušām 
armijas kazarmām, tagadējai DP 
nometnei. Sargs pie vārtiem jau 
iepriekšējā dienā no mammas 
bija ticis informēts, viņš laipni 
mani sveicināja un to zēnu no -
turēja par manu mantu nesēju.

Nometnes iedzīvotāji bija iz  vie - 
t oti pa četriem lieliem trīs stā vī - 
 g iem kazarmju blokiem, virtuves 
ēka ar ēdamzāli, kuŗu tagad iz -
mantoja sarīkojumiem un tad vēl 
bijušās virsnieku dzīvokļu māji-
ņas. Tad starp C un D bloku fut-
bola laukums. Mana māte bija no -
metināta C bloka pirmajā stā vā, 
netālu no galvenās ieejas, ko  pā ar 
ģimeni, kuŗa sastāvēja  no trim 
pieaugušajiem un div  iem bēr - 
n iem. Lielā telpa bija pār dalīta ar 
skapjiem, un māmu ļai bija telpas 
mazākā daļa. Viņi visi sadzīvoja 
draudzīgi, kā to vēlāk novēroju.

(Turpinājums sekos)
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Vai no Krievijas ir ļoti jābai dās?
Domāju, ka vārds “jābaidās” ne -

būs piemērotākais. Drīzāk – šābrī-
ža polītiskajā situācijā un vēstu  -
ris kajā kontekstā pareizāk būtu 
teikt – mums pirmām kārtām 
Krievija būtu jāsaprot, lai gan ir 
po  pulārais teiciens: “Krieviju ar 
prātu nesaprast.” Īstenībā – ļoti 
labi var saprast. No Krievijas ir jā -
piesargās, un to saku tādā nozī mē, 
ka jāzina šīs valsts polītika, stra tē-
ģija, vēsture, emocijas. Un pats gal-
venais – nedrīkst nolaisties līdz per -
sonīga rakstura apvainojumiem. 
Ja paraugāmies aizvadīto apmē - 
r am 15 gadu vēsturē, nākas atzīt, ka 
bijušajā postpadomju telpā, tomēr 
ir izskanējušas aizvainojošas piezī-
mes par Krievijas vadītāja perso-
nību. Tas nav labs tonis attiecībā 
ne uz vienu valsti, tā nedrīkst, un 
attiecībā uz Krieviju šobrīd – ne -
pavisam. Attiecībā uz Krieviju ir 
jāizvērtē visi pozitīvie un negātī  -
vie aspekti un sadarbība jābalsta 
uz sapratni. Latvijā cilvēki teiks – 
bet mēs taču saprotam, pazīstam, 
ir kopīga vēsture, ir okupācija, bet 
jāņem vērā, ka attiecības, piemē - 
r am, vēstures pētnieku vidū ja ne 
gluži stāv uz vietas, tad – neattīstās. 
Tam, protams, ir objektīvi iemesli – 
Krievijas agresīvā rīcība Krimā  
un Ukrainā, Krievijas pretsankci-
jas Eiropai u. c. Mana pārliecība – 
mēs ar Krieviju esam kaimiņi un 
tādi paliksim, mums, bez šaubām, 
nevar būt vienaldzīgi, kā attīstās    
šī valsts, ne arī tas, kā attīstās mūsu 
divpusējās attiecības. Jo ar valstu 
kaimiņiem ir tāpat kā privāti – 
izvēlēties kaimiņu tu īsti nevari, 
un sarunu jācenšas uzturēt. Visla-
bākais – dzīvot mierīgi, pat ja viņš 
nav tas mīļākais, “sapņu” kaimiņš. 
Jāmēģina “uztaustīt” kopīgos sa -
skarsmes punktus, un tādi neap-
šaubāmi ir – pārrobežu sadarbība, 
kultūras projekti, attiecības ar kon-
krētiem reģioniem, gluži praktis-
kas sadarbības programmas, kā    -
d ām par piemēru varu minēt, pie-
mēram, mūsu robežu demar kā-
ciju! Piebildīšu – tā nav tikai mūsu 
valstu robeža, bet Krievijas un 
Eiropas Savienības robeža. 

Un vēl ir svarīgi saprast, ka Krie-
vija dzīvo pati savu dzīvi ar visām 
savām problēmām. Šobrīd tā iz -
dzīvo polītisko ciklu, kas saistās ar 
valsts prezidenta vēlēšanām, jā,   
šis process pelna pamatotas kritis-
kas piezīmes, bet diezin vai mums 
būtu jālauza galva krievu tautas 
vietā par to, kā viņiem dzīvot. 

Gluži tāpat, kā Amerikas tau-
tai bija ļauts pašai izlemt par 
savas valsts prezidentu...

Latviešiem taču arī noteikti ne -
patiktu, ja kāds cits ņemtos izlemt 
viņu vietā! Mēs varam dot savu 
vērtējumu, mēs varam spriest, bet 
līdz robežai, kad sākas uzmācīga 
pamācīšana, kā dzīvot. 

Vai, piemēram, Latvijā izdoto 
grāmatu ekspozīcija Krievijas 
Ārzemju literātūras bibliotēkā, 
ko ar plašu vērienu atklās mar ta 
vidū mūsu valsts Simtgades ie -
tvaros, varētu būt kā zināms “at -
kusnis”, nu, vismaz snieg pulk-
stenītis? Ekspozīcijā esmu ie snie-
gusi arī Laika Grāmatas se  rijā 
iz  doto Amerikas tau tie šiem labi 
zināmo “Rutiņas grā matu”. 

Par atkusni gan būtu skaļi teikts! 
Jo lielais sasalums Krievijas un 

Raudzīt saprast Krieviju, bet būt piesardzīgiem
Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš intervijā Ligitai Kovtunai

Rietumu attiecībās tomēr ir Krie-
vijas – un tikai  – agresīvās ārpo lī-
tikas sekas. Un to atkausēt nevar 
ar kādu kultūras notikumu. Pir -
mo reizi pēc “aukstā kaŗa” beigām 
tika mainītas robežas ar militāru 
spēku, un tas ir pārlieku nopietni. 
Mēģinājumi piesaukt par piemē -
ru Kosovu ir neadekvāti. Kosovā – 
atšķirībā no Krimas – notikumi 
risinājās citādi. Par Kosovas sta-
tusu pēc kaŗa Dienvidslāvijā asto-
ņu gadu gaŗumā ANO ietvaros 
nebija iespējams panākt risinā ju-
mu mierīgu sarunu ceļā. Tad Ko -
sova spēra izšķirošu soli, vien pu-
sīgi pasludinot neatkarību. Kur-
pre  tim monitorēta procesa ANO 
ietvaros attiecībā uz Krimu gluži 
vienkārši nebija. Bija referendu -
ma parodija, kas arī izsauca pa -
matotu Rietumu reakciju, jo bija 
rupjš, ļoti rupjš starptautisko tie-
sību pārkāpums. Krievija, pro-
tams, mēģina atrast un skaidrot 
iemeslus, bet tie nepārliecina. Un 
šai ledainajā situācijā kāds starp-
valstu kultūras projekts to galve -
no noteikti neatrisinās! Bet tas ne -
kādi nenozīmē, ka mums nebūtu 
jācenšas atrast kopīgu valodu ar 
Krievijas sabiedrību, kas ir ļoti 
daudzslāņaina. Turklāt – tie, kas 
sa  darbojas kultūras un zinātnes 
jomā, cenšas izvairīties no tām pe -
ripetijām, kas norisinās polītikā. 
Šajās jomās vienkārši ir profe-
sionāli jāstrādā, un to arī darām, 
cenšamies darīt – būtu pareizāk 
teikt. Jo arī kultūras un vēstures 
jautājumi šai valstī ir polītizēti. 
Jaunākais piemērs – aizliegums 
Krie vijā demonstrēt filmu “Staļi -
na nāve”. Kāpēc? Manā ieskatā – 
Krievija joprojām nav spējusi tikt 
galā ar savu vēsturi. Tas arī sapro-
tams, vēl jo vairāk tāpēc, ka šīs 
vēstures lappuses nav īpaši glai-
mojošas, maigi izsakoties. Bet arī 
latviešiem ne viss vēsturē ir tāds, 
par ko būtu lepnums. Krievijā cil-
vēkiem vēstures izpratnē ir pilnīgs 
juceklis, ir komūnistu frakcija, 
baznīca, kas caru ceļ svēto kārtā, 
Ļeņins joprojām “guļ” goda vietā 
Sarkanajā laukumā, lai gan pēc 
viņa pavēles cara ģimeni nogali-
nāja… Ķīselis, gluži nediplo mā tis-
ki izsakoties! Nule aizritēja Okto b-
ŗa revolūcijas simtgade, ko te ne -
viens tā īsti nemaz nesvinēja. Nu, 
mokās ar to vēsturi… Sabiedriskās 
domas aptaujas parāda, ka Sta - 
ļins joprojām tiek uzskatīts par 
vienu no nozīmīgākajām perso  - 
n ām Krie vijas vēsturē, bet Putins 
noliek ziedus pie Gulaga upuŗu 
piemiņas vietas. FSB vadītājs pa -
ziņo, ka tas, kas notika “sarkanā 
terrora” laikā, daudzējādā ziņā no -
ticis pamatoti! Un zinām taču, ka 
arī latvieši šajos procesos “iepē do-
juši” diezgan “sirsnīgi” – sākot ar 
diviem Dzeržinska vietniekiem 
un “sarkanā terrora” izstrādātāju 
Mārtiņu Lāci.

Atbildot uz jūsu jautājumu – 
kul  tūras projektu Krievijas lielajā 
bibliotēkā nevarēsim vis nosaukt 
par kādu atkusni, pat par snieg-
pulkstenīti ne. Taču ir nopietni   
un konsekventi jāstrādā ar cil  - 
vēk iem, kas ir mūsu draugi un 
sa   bied  rotie. Tādu Maskavā ir 
daudz, vi  ņus satiekam diplomā-
tiskajās pie ņemšanās. Bet ir arī 
tādi, kas ne vēl mums labu, un   
arī tā ir reālitāte.

Ko jums teica Putins, kad ie -
sniedzāt akreditācijas doku-
mentus?

Divas frazes – pirmā – Krievija 
vēlas veidot attiecības ar Latviju 
labu kaimiņattiecību gaisotnē; 
otrā – “vēstnieka kungs, mēs vē -
lēsimies divpusīgā dialogā uzturēt  
jautājumu par mūsu līdzpilsoņu, 
mūsu tautiešu tiesībām Latvijā.” 
Man tas nebija pārsteigums, ņe -
mot vērā to, ka Krievija konsek-
venti par šo otro jautājumu runā-
jusi dažādos starptautiskos foru-
mos. Protams, mēs esam gatavi 
stāstīt par visu to, ko Latvijas valsts 
darījusi un turpina darīt mazā-
kumtautību polītikas jomā, izglītī-
bas, pilsoņtiesību jomā utt. Mums 
ir pozitīvs stāsts, taču mēs zinām, 
ka krieviem ir kāds raksturīgs     
teiciens: “Vasja slušajet da jest” – 
“Vasja klausās un turpina vien 
savu ēšanu”…

Lai gan attiecīgās likumdošanas 
īstenošana joprojām tiek uzrau-
dzīta no ANO, Eiropas Drošības 
padomes u. c. organizācijām, ku -
ŗām ir starptautisks mandāts, Lat-
vija ir izturējusi visas pārbaudes 
un saņēmusi no šīm institūcijām 
pozitīvu vērtējumu. Tātad – mums 
nav problēmu ar Krieviju, ja vien 

tai ir vēlme ar mums apmainīties 
viedokļiem un runāt. Jo mums ir 
savi jautājumi. Piemēram, ja Krie-
vijai ir kaut kas sakāms par mūsu 
izglītības reformu un plāniem 
pakāpeniski pāriet uz pilnīgu 
valsts apmācību valsts valodā, sa -
glabājot mazākumtautību tiesības 
apgūt savu valodu un kultūru savā 
valodā, tad mums ir tiesības un 
pienākums atgādināt, ka Krievijai 
pašai arī par to jārūpējas. Kā teica 
pats Putins, krievu valodai Krie-
vijā “ir garīgā karkasa jēga” kā 
savas valsts valodai. Tātad – arī 
Latvijā latviešu valodai kā valsts 
valodai ir tāda pati jēga un nozī-
me, turklāt Latvijā – arī “valstiskā 
karkasa” jēga, jo Latvija ir vienīgā 
valsts pasaulē, kur sava valoda var 
saglabāties un nostiprināties. Glo-
bālizētajā pasaulē katra valsts par 
to īpaši rūpējas.

Vai, pēc jūsu diplomātiskās pie-
 redzes, ir izveidojies kāds tuvu 
draugu loks? Vai varbūt arī kāds 
atturīgo vai pat nedraugu loks, kas 
dažādu iemeslu pēc Latviju ne  -
uztver kā stabilu, no  pietnu valsti?

Mūsu sabiedrotie ES un NATO 
ir stabili, draudzīgi partneri. Pro-
tams, ikdienas intereses un vēlē-
šanās vai nevēlēšanās iedziļināties 

polītiskajās niansēs dažām val -
stīm gluži objektīvu iemeslu dēļ ir 
bijusi par iemeslu mūs pilnībā ne -
izprast tik labi, kā, piemēram, mūs 
izprot somi. Līdzīgi kā sarunās  
par ES polītiku Afrikā – ģeogra-
fiskais attālums un vēstures nepār-
zināšana iezīmē to, ka izpratne ir 
virspusēja. Bet nekad neesmu 
saskāries ar to, ka kādai Eiropas 
valstij rastos izbrīns par to, kādi 
procesi notiek Latvijā.

Ap Latvijas vēstniecībām  pa -
rasti arī pulcējas attiecīgās mīt-
nes zemes tautieši, ko jūs labi 
redzējāt, būdams vēstnieks ASV. 
Kā ir Maskavā?

Protams, cenšamies uzturēt kon -
taktus un sadarbību ar tautiešiem 
Krievijā, turklāt, kā zināms, Ār -
lietu ministrijas rīcībā pēdējos 
gados ir atvēlēts vairāk līdzekļu 
diasporai, tātad varam vairāk pa -
līdzēt arī financiāli. Tautieši vien-
mēr ir mīļi gaidīti mūsu vēstnie-
cībā, ir plānots vairāk sarīkojumu 
un citu aktīvitāšu, piemēram, svi-
nēsim koŗa “Tālava” jubileju 8. ap -
rīlī, kad arī pasniegšu PBLA At -
zinības rakstu tā ilggadējais va  dī-
tājai Tamārai Semičevai, būs Lat-
vijas karoga svētki, darbojas Svēt-
dienas skoliņa, ko apmeklē aptu-
veni 40 bērnu, kas pulcējas divas 
reizes mēnesī. Protams, salīdzinā-
jumā  ar diasporas rosībām ASV, 
Kana dā vai Eiropas zemēs, kur 
dar bī ba notiek galvenokārt saistī-
bā ar draudzēm, Daugavas Va na  -
g iem   u. c., Krievijā tā nav. Mas ka-
vā, 20 miljonu pilsētā, nav tik 
vienkārši atbraukt uz Čapligina 
ielu, lai vēstniecībā rēgulāri tiktos 
un darbotos. Krievijā arī cilvēkiem 
nav tādu finanču resursu, lai uz -
turētu savas aktīvitātes – tautieši 
Ameri kā apliecinās, ka “būt lat-
vietim” ir dārgi. Ar patriotismu un 
ieguldīto laiku vien nepietiek.

Taču 17. – 18. maijā Sanktpē ter-
burgā notiks plašs latviešu bied -
rību salidojums, kur aicinām pul-
cēties kopā “trimdiniekus” ne vien 
no Krievijas, bet no visas pasaules.

Jūs bijāt arī Latvijas vēstnieks 
NATO pašā izšķirīgajā brīdī. 
Jūsu gandarījums?

Velsas samits 2014. gadā, kad 
tika nolemts vislielāko uzmanību pie-
vērst mūsu – Baltijas valstu – drošī-
bai gan militārās plānošanas, gan 
valsts aizsardzības spēju stiprinā-
šanas ziņā. 2011. gadā, kad stājos 
amatā, runāt par NATO spēku 
izvietošanu Baltijā būtu bijis uz -
skatāms par tādu kā slikto toni. Jo 
toreiz šķita, ka attiecības ar Krie-
viju varētu veidoties pozitīvi – bija 
aizvadīts Lisabonas NATO samits 
2010. gadā, kur bija cerība ar Krie-
viju panākt stratēģiskās partne-
rības līmeni attiecībās. Baltieši un 
poļi tolaik ieteica nodrošināties 
“sliktajam scenārijam”. Kā cilvēks, 
kas iegādājas apdrošināšanas po -
lisi, bet “necer”, ka viņam kāja 
salūzīs... Bija doma nodrošināties – 
“ja nu gadījumā”. „Ukrainas stāsts” 
pierādīja, ka krize Eiropā nav tik-
vien kā teorētiska spriedelēšana. 
Un nu atgriežamies pie mūsu sa -
runas sākuma: ar Krieviju jābūt 
piesardzīgam, jo tā mēdz “uzņem-
ties polītiskus riskus”.

Tas, ka esam NATO dalībvalstu 
vidū, ir ne tikai mans personiskais 
gandarījums, tas ir valstisks gan-
da rījums. 

Māris Riekstiņš: “Arī kultūras un vēstures 
jautājumi šai valstī ir polītizēti. Jaunā -
kais piemērs – aizliegums Krievijā demon-
st  rēt filmu “Staļina nāve”. Kāpēc? Manā 
ieskatā – Krievija joprojām nav spējusi 
tikt galā ar savu vēsturi.”
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Latvija šogad svinēs 100 gadus. 
Gadsimta jubileja būs arī valsts 
līdzaudzim Ērikam Tomsonam. 
Savā laikā viņš vadājis uz Zvied-
riju bēgļus – latviešus, kuŗi bēga 
no kaŗa.

Par jūrnieku kļūt Ēriks izdo-
māja, jau puika būdams. Gribējis 
kā tēva brālis – braukt uz kuģiem 
pa pasauli. “Esmu dzimis pie jū -
ras, Salacgrīvas pusē. Skolā biju 
lielākais palaidnis un dabūju stā-
vēt kaktā. Skolotājs teica: no p a-
laidņiem iznāk riktīgi veči. Nu 
nezinu,” stāsta Ēriks. Tēvs bija ie -
cerējis dēlam lauksaimniecības 
skolu, taču jaunākais no četriem 
bērniem gribēja kļūt par jūr nie ku.

1943. gadā Ēriks Tomsons pa -
beidza Krišjāņa Valdemāra jūr-
skolu Rīgā. Divdesmit piecus ga -
dus vecais vīrietis Otrajā pasaules 
kaŗā nekaroja, jo skaitījās neaiz-
vietojams: brauca uz tirdznie cī-
bas flotes tvaikoņiem un strā dāja 
arī jūrniecības departamentā, kas 
apkalpoja ostas. Ieraksts kuģnie-
cības vēstures grāmatā liecina, ka 
1944. gadā Tomsons iesaistījies 
bēgļu pārvešanā uz Zviedriju no 
Mērsraga ostas. Latvieši bēga, lai 
netiktu izsūtīti uz Sibiriju vai iz -
bēgtu no citām padomju varas 
represijām. Uz Zviedriju aizce-
ļoja ap 4500 cilvēku.

Ēriks atceras, ka vienā reisā ar 
mazo velkonīti pārvedis ap 50 
cil vēku: vakarā izbrauca un no 
rīta jau bija Gotlandē. Viņš lēš, 
ka tumsiņā pār jūru pārvedis 
astoņas bēgļu “porcijas”. “Tas viss 
notika nelegāli. Apzinājos – ja 
mani pieķertu, sanāktu lielas zie-
pes. Izsūtītu uz Sibiriju,” atceras 
kungs. Pēdējā braucienā Tom-
sons pats arī palika Zviedrijā. 
Nā  kamo reisu, ko stūrēja kāds 

IEVA ALBERTE, žurnāls IR
Jūras viļņu auklēts mūžs

kollēga, krievi pārtrauca, jo kāds 
bija nodevis.

Zviedrijā Ēriks brauca uz pa  sa-
žieŗu kuģīša par mechaniķa pa  -
līgu, strādāja arī rūpnīcā. “Dzī-
voju Stokholmā. Pasaka, zin’, tā 
pilsēta! Atceros – pirmoreiz iz -
kāpu krastā Gotlandē, kā mūs 
tur sagaidīja! Ar kafiju un kū  ci-
ņām.” Gar krastu vietējie iedzī-

votāji bija sakūruši ugunskurus, 
lai atbraucēji atrastu piestātni. 
Katru pārvesto bēgli nofo to gra-
fēja salas fotografs Hol merts.

Tomsonam joprojām ir kon-
takts ar bijušo pārcēlāju Pēteri 
Jansonu (95), kuŗš pēc bēgļu gai-
tām Latvijā neatgriezās, jo Got-
lan dē satika skaistu un staltu 
zviedru meiteni Ingu, viņu lau-

lībai šogad aprit 71 gads. Vēl 
pirms četriem gadiem Ēriks bija 
ciemos pie Pēteŗa Gotlandē. Tom-
sons bija tik dūšīgs, lai dotos 
braucienā pa Baltijas jūras salām 
un piestātu arī Gotlandē. Un šajā 
Vecgadā, kā ierasts, viņš ņēma 
rokās telefonu un apzvanīja savus 
draugus Zviedrijā.

Kaŗš beidzās, un Tomsons ar 
kuģi 1946. gadā ieradās Skultes 
ostā. Toreiz viņš pildīja arī īpašu 
pretošanās kustības dotu uzde-
vumu – atrast un palīdzēt nokļūt 
Rietumos svarīgam šīs kustības 
biedram. Mērķis bija saglabāt sa -
karus ar Latviju un veicināt drī-
zāku neatkarības atjaunošanu. 
Tomsons uz kuģa, pašam nezi-
not, bija uzņēmis kādu VDK sa -
karnieku. (Padomju versija par 
tā laika notikumiem parādīta 
filmā “Kad lietus un vēji sitas 
logā”.) Tomsonu Rīgā arestēja. 
Sekoja nopratināšana un fiziska 
ietekmēšana Stūŗa mājā. Kā īpaši 
bīstamu padomju varai Tomsonu 
pārveda uz cietumu pie Maska vas. 
Tad eskorts atpakaļ uz Lat viju.

Tā pagāja visa 1947. gada zie-
ma, līdz beidzot padomju vara 
lēma, ka viņš ir nodevējs un līdz-
vainīgs spiegošanā, tāpēc pie-
sprieda 25 gadus un nosūtīja uz 
Noriļsku.

Reiz visi “noziedznieki” ar vil-
cienu no Noriļskas tika pārvesti 
uz darba nometni Vladivostokā, 
un no vitamīnu trūkuma pie me-
tās tā sauktais vistas aklums. Re -
dze kļuva ļoti slikta – iestājoties 
krēslai, saskatīt jelkādu priekš-
metu kontūras varēja, tikai gro-
zot acu ābolu, it kā šķielējot ar 
vienu acs kaktiņu. Piemetās arī 
cinga: kājas kļuva jēlas, āda pe  lē-
ka, zobi kustējās. “Par laimi, Sibi-

rijas mazajās stacijās sieviņas stā-
vēja ar melleņu spaiņiem. Mums 
atļāva izkāpt un nopirkt. Cinga 
un aklums pārgāja. Palīdzēja arī 
zivju eļļa. Tā visu savu mūžu 
godā turu mellenes un allaž at -
ceros, ka tās mani izglāba.”

Piespriesto 25 gadu vietā Ēriks 
Noriļskā sabija 10 gadus. Strā-
dāja būvniecībā, organizēja arī 
darbus zelta raktuvēs Kolimā. 
Un vēl Ēriks labi zīmēja. “Tā zī -
mēšana mani izvilka. Es ar zī -
muli skicēju portretus uz pa  pi-
rosu paciņām, jo papīru no  pirkt 
nevarēja. Puikas pasūtīja portre-
tus, lai ir ko aizsūtīt sievām uz 
māju. Lai redz, kā izskatās. Foto-
grafu jau ar’ tolaik nebija.” Tā 
viņš šo to nopelnījis. Ar zīmēšanu 
arī iepaticies vadībai. Kad kul-
tūras daļas priekšnieks meklēja, 
kas māk zīmēt plakātus, viņš pie-
teicās. Priekšniekam tā patika, ka 
uzaicināja uz savām mājām, lai 
uzzīmē viņa portretu. Tikmēr 
priekšnieka sieva cienājusi ar 
kafiju.

“Kad man pateica, ka esmu 
brīvs, neticēju,” atceras Ēriks. Uz -
zinājis labo vēsti, viņš, aiz laimes 
sareibis, gājis mājās. Paņēmis ie -
krāto naudu un palicis zem spil-
vena, lai neviens nenozog un rīt 
var nopirkt biļeti mājup. “Aiz 
pārdzīvojuma es visu nakti pali-
ku nomodā,” Ēriks atceras.

Mājās. Ieraudzījis priedes jūr-
malā, Tomsons bija saviļņots. Sa -
meklēja tēva mājas. Tās bija iz -
postītas, jo ģimene bija izsūtīta 
uz Sibiriju un atgriezās pāris 
ga  du pēc Ērika, tikai 1957. gadā. 
“Pirmos gadus traki gāja, bet, ko 
darīt, bija jādzīvo tālāk. Ar taga-
dējo pieredzi varu teikt: katra 
diena, ko nodzīvo, ir laba.”

Vītolu fonda ziedotāji ne tikai 
sniedz materiālu atbalstu saviem 
stipendiātiem, viņi rūpējas arī 
par jauniešu vispusīgu izglīto ša-
nu un ir patiesi ieinteresēti viņu 
personības izaugsmē. Viena no 
šiem ziedotājiem ir Biruta Hei s-
tere, kuŗa ik gadu dāvina 60 fon-
da stipendiātiem biļetes uz operu. 

Jau piekto reizi ziedotāja Biruta 
Heistere fonda stipendiātiem no 
visas Latvijas dāvā iespēju ie -
mīlēt operas mākslu. “Opera un 
balets – tie vienmēr ir svētki,” 
atzīst stipendiāti. Šoreiz kopā ar 
stipendiātiem uz operu “Turaidas 
roze” devās Birutas Heisteres mei-
ta Lia Heistere ar vīru Krisu. 
Meita Lia nodeva siltus sveicie -
nus no ziedotājas. Savukārt katrs 
stipendiāts bija sagatavojis patei-
cības vēstuli, kuŗa ar Lia Heisteres 
palīdzību tiks nogādāta ziedo tā-
jai. 

Stipendiāte Ramona Barkāne 
raksta: “Viss, kas bijis skaists, pil-
nīgi iznīkt nevar nekad. Tikai 
apaugt ar dzīvi un pārmaiņām. 
Tāpat kā mēs paši. Opera “Tu  rai-
das Roze” ir ieguvusi jaunu krā-
su, un tā ir mainījusies līdzi lai-
kam. Operā nebiju bijusi kopš 
astoņu gadu vecuma, tāpēc šī 

Biruta Heistere dāvina operu “Turaidas roze” 
60 stipendiātiem

reize likās jaunu iespaidu un 
emo ciju pārpilna. Bija ļoti inte-
resanti, kā seno latviešu stāstu 
ataino mūsdienās. Liels paldies 
Birutas Heisteres kundzei par šo 
dāvāto lielisko iespēju vēlreiz pēc 
vienpadsmit gadiem viesoties 

skai stajā Latvijas Nacionālajā ope-
 rā un noskatīties lielisku izrādi. 
Paldies Liai Heisterei par sirsnību 
un jauko sarunu, kas bija skaists 
nobeigums īpašai svētku dienai!”

Birutas Heisteres sadarbība ar 
Vītolu fondu aizsākās 2005. gadā, 

kad viņa dibināja Birutas un 
Dau manta stipendiju fondu, ik 
gadu sniedzot gan materiālu,  
gan garīgu atbalstu tiem, kuŗiem 
tas visvairāk nepieciešams – trū-
cīgiem, bet talantīgiem jaunie - 
š iem, kuŗi iegūst augstāko izglī tī-

bu. Stipendija tiek piešķirta Do -
beles rajona Bukaišu un Elejas 
pagasta, kā arī Pļaviņu novada 
jauniešiem, jo tā ir Birutas un 
Dau manta dzimtā puse. Daudzu 
gadu laikā izskoloti deviņi jau - 
n ieši. Pati pirmā stipendiāte Edīte 
Kulmane ir beigusi studijas me -
dicīnā un tagad strādā par sirds 
ķirurģi. Ar Daumanta un Birutas 
Heisteru stipendiju šobrīd Rīgas 
Stradiņa universitātē studē Ilze 
Maļkeviča. 

Sirsnīgs paldies ziedotājai Bi -
ru tai Heisterei, Liai Heisterei un 
viņas vīram Krisam, kuŗu dvēse-
les skaistums un garīgā bagātība 
tiek allaž nesavtīgi dāvāta stipen-
diātiem!

Vītolu fonds

Biruta Heistere ar meitu Lia

Foto: Matīss Markovskis



LAIKS 152018. ga da 3. februāris – 9. februāris

I N  M E M O R I A M

“Stipri kā Staburags, dzidri kā 
Liepavots centīsimies Latvijai 
augt!” Tā pirms 70 gadiem es 
mācīju Tev un Taviem vien au  - 
dž  iem apliecināt savu mazskauta 
apņemšanos. Tu biji tolaik devi-
ņus, desmit gadus vecs. Es – sep-
tiņus gadus vecāks – biju pārāk 
jauns, lai pēc noteikumiem būtu 
vadītājs, bet tā kā trūka vadītā - 
ju, es vadīju mazskautu pulciņu 
Grē venes bēgļu nometnē Vācijā. 
To Tu piemini savā grāmatā Tā -
lumā, bet ne svešumā. Ja pie Tavas 
Latvijai augšanas un vēlākās Lat-
vijai kalpošanas kāds nopelns arī 
man, esmu par to gandarīts. Viss 
tālākais jau gan Tavs paša no -
pelns.

Mūsu ceļi uz laiku šķīrās 1950. 
gadā, kad Tu nonāci ASV Aus - 
t rumu krastā, es vidienē – liels 
attālums. Turpinājās mūsu skau-
tu gaitas, bet klāt nāca arī Ame-
rikas Latviešu jaunatnes apvie-
nība. 1956. gada kongresā mani 
ievēlēja par ALJAs priekšsēdi, 
bet Tevi, tikko 18 gadus vecu, 
valdē. Kā Tu vēlāk labsirdīgi 
smē jies, atkal es Tev priekšā. 
Ta  ču ne pārāk ilgi. 

Manam mazskautam Mūžībā 
ULDIS GRAVA

01.04.1938. – 19.01.2018.

Tikai pēc nedaudziem gadiem 
Tu pats ne tikai kļuvi par ALJAs 
priekšsēdi, bet vēl vairāk: Tu sāki 
konkrēti īstenot to, par ko trim-
das mazliet vecākie jaunie, arī   
es, vēl tikai rakstīja  – ne vairs 
aizstāvēt trimdu kā cietoksni,  
bet iziet atklātā cīņā, veidojot 
jaunu un aktīvu trimdas polītiku 
gan iepretī aukstā kaŗa piesar-
dzīgajai polītikai Rietumos, gan 
iepretī tautai un tās apspiedē -
jiem Latvijā. Kļūstot par pirmo 
jaunās paaudzes Amerikas lat-
viešu apvienības priekšsēdi, Tu 
ar saviem domubiedriem sāki 
ātrā gaitā pārveidot gan šo or -
ganizāciju, gan Brīvās pasaules 
latviešu apvienību. Tā Tavā va  dī-
bā pārtapa par Pasaules brīvo 
latviešu apvienību un kopā ar 
lietuviešu un igauņu trimdas 
centrālajām organizācijām tika iz  -
veidota Pasaules baltiešu ap  vie-
nība. Tas jau bija jauns, apvienots 
dinamisks polītisks spēks, kuŗš 
sevi pierādīja Eiropas sadarbības 
un drošības konferencē 1973. un 
1975. gadā Helsinkos. Tur bal-
tieši ar Tevi priekšgalā aktīvi ie -
saistījās procesos un pievērsa sev 

vēl nebijušu uzmanību. Tas bija 
tikai sākums. 

Tava mērķtiecība, enerģija, Ta -
vas zināšanas un spējas Tevi 
ve da tālāk. Daudzi novērtē un 
no   vērtēs Tavus mūža darbus un 
sa  sniegumus, Tavus amatus un 
godinājumus. Man Tev tie nav 
jāstāsta; Tu to visu esi labi un ar 
smalku humoru aprakstījis savā 

grāmatā. Tu nekad neko nedarīji 
pa pusei, bet dedzīgi – ar pār lie-
cību un pilnu atdevi. Taču, kad 
beidzot viss būs apzināts un ap -
kopots, paliks pats svarīgākais, 
nozīmīgākais un paliekošākais: 
tās lielās pārmaiņas, ko Tu 
trimdas polītiskajā dzīvē ieviesi 
1970. gadu sākumā, tikko pār-
kāpis 30 gadu slieksni. Par to 

esmu pār lie cināts. Jo tām bija 
sekas un tur pi nājums gan Tev 
pašam, gan mums visiem. Trim-
da sāka daudz efektīgāk cīnīties 
par Latvijas neatkarību un tau-
tas tiesībām okupētajā Latvijā. 
Kad tauta Latvijā nevardarbīgi 
at  guva neatkarību, trimda varēja 
viegli veidot Latvijas diplomā tis-
kos priekšposteņus un atbalsta 
punktus brīvajā pasaulē un pa  - 
lī dzēt tautai tās grūtajā valsts at -
jaunošanas ceļā. Sekas un turpi-
nājums bija arī mūsu atgriešanās 
un darbs Latvijai nu jau atkal 
neatkarīgajā Latvijā. Nu es vairs 
nebiju vadītājs, Tu – mazskauts. 
Gadu starpība palika, bet visno-
taļ vadītājs biji Tu. Taču visam 
pāri draudzība un 70 gadus lolo-
tais Latvijas ideāls. 

Bet vai tik tiešām Tev bija šo -
reiz jāaizsteidzas man pa priek-
šu? Vēl jau bija un ir daudz da -
rāmā. Nu Tu, savu padarījis, esi 
iekāpis Mūžībā. Mūžība ir mil-
zīga, un tur beigās viss nonāk, un 
gan jau tiksimies, mazskautiņ. 
Tad Tu varēsi vadīt mani – pretī 
Latvijas mūžībai, ar ko mēs 
sākām. 

1947. gada 6. jūlijs. Valtera Nollendorfa vadītais mazskautu pul c iņš 
nometnē Grēvenes tuvumā. Uldis Grava stāv ceturtais no kreisās

VALTERS NOLLENDORFS

Vīzes izgatavotas no 
liepu lūkiem. Tās 2011.
gadā uzpinis Baškīrijas 
latvietis Ēvalds Inspē-
ters (1926 – 2017). 

Ēvalds Inspēters dzi-
mis un audzis latviešu 
kolonijā Bakaldīnā, Ba  š-
kīrijā. Līdz Otrajam pa -
 saules kaŗam latvie š - 
iem Baškīrijā vīzes bija 
viens no izplatītākajiem 
apaviem – ar tām lat-
vieši gāja gan uz darbu, 
gan večerinkām un 
dančiem brīvajā laikā. 
Tās valkāja gan vasarā, 
gan arī ziemā (ar vai-
rākām vilnas zeķēm), 
īpaši kaŗa un pēckaŗa 
laikā, kad pārticība ma -
zinājās. Ēvalds stāsta: 
“Ar vīzēm es aizgāju ar -
mijā. No Bakaldīnas bi -
jām kādi 30, kas brauca 
uz armiju, un laikam 
tikai diviem bija kurpes. 
Ar vīzēm aizbraucām 
uz nometni un tur mūs 
apāva ar apaviem.”

Sākot ar 19. gadsimta 
otro pusi, tūkstošiem 
latviešu brīvprātīgi iz -
ceļoja uz citām Krievijas gu -
berņām, lai iegūtu “savu stūrīti” 
zemes. Viens no izceļotāju gala-
mērķiem bija 2500 km tālā Ba  š-
kīrija Ufas guberņā (tagadējā  
Ba  škortostānas Republika Krie-
vijas Federācijā). Latvieši apme-
tās viensētās, uzcēla latviešu sko-
las un lūgšanu namus, runāja un 
dziedāja latviski. Ne tikai zem-
kopība, pienkopība, biškopība, 

Par janvāŗa priekšmetu

bet arī liepu lūku sagatavošana 
bija viens no latviešu ienākumu 
avotiem. Pēc Otrā pasaules kaŗa 
Baškīrijā latviešu skaits krasi 
samazinājās, to veicināja mobi-
lizācija armijā, polītiskās represi-
jas un aizceļošana, tostarp uz 
Latviju. Pēc tautas skaitīšanas 
datiem, 2002. gadā Baškortostā-
nā dzīvoja 1508 latvieši (20. gs. 
20. gados – ap 10 tūkstošu).

Vilhelmīne, Dāvids, Žoržs un Ēvalds 
Inspēteri 1932. gadā Baškīrijā. Foto no 
mūzeja “Latvieši pasaulē” krājuma

25. janvārī mūzejs un pēt nie-
cības centrs “Latvieši pa  saulē” 
Latvijas Nacionālajā bi  bliotēkā 
atklāja izstādi “Mēneša priekš-
mets”.

Visa gada gaŗumā ik mēnesi 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
5. stāvā apmeklētāji varēs iepa-
zīties ar vienu priekšmetu no 
mūzeja “Latvieši pasaulē” 
krājuma. Katrs no izstā-
des priekšmetiem atspo-
guļo kādu īpašu stāstu 
par latviešu dzīvi ārpus 
Latvijas. 

Pašlaik mūzejam “Lat-
vie ši pasaulē” nav savas māj-
vietas ar pastāvīgu eks po-
zīciju, tāpēc tiek izmanto-
tas dažādas iespējas pa  rā-
dīt daļu no mūzeja krāju-
ma unikālajām kollekci-
jām. Mūzejs 10 gadu laikā 
savācis vairākus tūkstošus 
vienību (priekšmetus, fo -
tografijas, dokumentus, 
dzī vesstāstus), kas ataino 
latviešu izceļotāju stāstus, sākot 
no 19. gadsimta līdz pat mūs-
dienām. Mūzeja kollekcijās vis-
ba gātīgāk atspoguļota Otrā pa -
saules kaŗa izbraucēju vēsture un 
dzīve dažādās valstīs (visplašāk 
pārstāvētas latviešu kopienas 
ASV, Kanadā, Lielbritanijā un 
Austrālijā). Ievērojama ir kollek-
cija par latviešu izceļotājiem uz 
Brazīliju 19. gs. beigās – 20. gs. 
sākumā; 20. gs. 20. gados un pēc 
Otrā pasaules kaŗa. Neliela, bet 
nozīmīga ir kollekcija par lat-
viešu izceļotājiem uz Krieviju – 
Sibiriju, Baškīriju 19. gs. bei gās – 
20. gadsimta sākumā un to pēc-

LaPa mūzejs piedāvā jaunu izstādi
teču dzīvi Padomju Savienībā. 
Arvien bagātāka top arī Argen-
tīnas latviešu kollekcija un ir 
sācies darbs pie mūsdienu izce-
ļotāju vēstures apzināšanas. 

Izstādi “Mēneša priekšmets” 
ievadīs Ēvalda Inspētera pītās 
vīzes, atgādinot par latviešu iz -
ceļotājiem uz Baškīriju 20. gad-

simta pirmajā pusē. Februāŗa 
priekšmets būs ogle ar papardes 
nospiedumu, ko atrada bijušais 
kaŗavīrs Mārtiņš Kļaviņš, pēc at -
brīvošanas no gūsta strādā dams 
ogļu raktuvēs Francijā. Martā 
būs aplūkojams Laimona Spri-
dzāna no džinsu bikšu kabatas 
pašrocīgi pagatavotais maciņš, 
kuŗa savulaik tika vesta mājās  
20. gadsimta 90. gados celtnie cī-
bas darbos Vācijā sapelnītā nau da. 

Turpmākajos mēnešos tiks iz -
stādīti vēl citi vēsturiski priekš-
meti, piemēram, dzejnieces un 
prozaiķes Rūtas Skujiņas rak - 
s tām mašīna, ar kuŗas palīdzību 

viņa ASV pelnīja iztiku ģimenei; 
Anglijas latvietes Jutas Dannen-
bergas 27 gadus rūpīgi glabātais 
ziedu vaiņags, kuru 1990. gadā, 
pirmo reizi apciemojot Tēvzemi, 
kāda nepazīstama meitene, iz -
skrē jusi no dziesmu svētku gā  jie-
na, uzlika viņai galvā. Augustā 
skatīsim mūsu mīļā Alberta 

Legzdiņa Čikāgas Piecīšu 
koferīti.

Aptuveni 370 000 lat-
viešu pašlaik dzīvo ārpus 
Latvijas. 87% latviešu at -
zīst, ka viņiem ir kāds tuvs 
paziņa vai ģimenes locek-
lis, kas dzīvo ārpus Lat-
vijas, tādēļ pārdomas par 
izbraukšanu no Latvijas 
un dzīvi citā zemē ir ak -
tuāla tēma gan mūsdienu 
izbraucējiem un viņu ģi -
menēm Latvijā, gan agrā-
ko laiku izceļotāju pēc nā-
cējiem. Mūzeja “Latvieši 
pasaulē” krājumā savāktie 
priekšmeti un dzīvesstāsti 

trāpīgi atspoguļo un apraksta šos 
mūsdienu sabiedrībā aktuālos 
un nereti sāpīgos jautājumus. 

Izstādi “Mēneša priekšmets” 
atbalsta Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības Kultūras fonds, Valsts 
kultūrkapitāla fonds, Latvijas 
Uni versitātes Literatūras, fol -
kloras un mākslas institūts un 
Lat  vijas Nacionālā bibliotēka.

Plašāka informācija atrodama 
www.lapamūzejs.lv vai facebook: 
Latvians abroad: museum and 
research centre, vai, sazinoties ar 
izstādes kuratori Mariannu Auli-
ciemu +371 29175510. 
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 3) atrisinājums
Līmeniski.  5. Precīzēt. 

6. Skarpija. 8. Sinepes. 9. 
Gondola. 11. Gēteborga. 
14. Brūces. 17. Zēģele. 18. 
Vulgārs. 19. Emalja. 20. 

Antons. 23. Knislis. 25. Tracis. 
26. Fizika. 30. Samazināt. 32. 
Mango. 33. Krējums. 34. Miesa. 
35. Porteris. 36. Dzīvžogs. 

 Stateniski.  1. Verns. 2. Dzie - 
 d  ēt. 3. Saronga. 4. Lidot. 7. Pie-
balga. 8. Sartrs. 10. Annele. 12. 
Bergmanis. 13. Vēstnesis. 15. 
Jurjāns. 16. Princis. 21. Aspazija. 
22. “Pravda”. 24. Aktīvs. 27. 
Dankers. 28. Bārstīt. 29. Žagars. 
31. Veidot.  

Līmeniski. 7. Pilsēta Bulgārijā. 
8. Peldošs jūras ledus. 10. Iz  do-
mājums pārspīlēta priekšstata 
radīšanai. 11. Mīlestības dievs 
romiešu mītoloģijā. 12. Apkārt-
mērs. 16. Rožu dzimtas augļu 
koks. 19. Sprogas. 20. Ietvarlīstes. 
21. Zvejas rīks. 22. Lokveida pār-
segumi. 23. Nemunas pieteka. 
24. Zema sieviešu vai bērnu 
balss. 25. Plašs saviesīgs sarīko-
jums. 27. Jenotu dzimtas dzīv-

nieks. 29. Bišu dzimtas kukaiņi. 
31. Dumbrvistiņu dzimtas putns. 
32. Sērskābes dubultsāls. 36.    
Val sts Dienvidāzijā. 40. Jūrmalas 
pilsētas daļa. 41. Valsts Arabijas 
pussalā. 42. Dārgakmens. 43. 
Gaŗo distanču skrējējs.

Stateniski. 1. Sporta spēle.       
2. Garšaugi. 3. Apdzīvota vieta 
Bro cēnu novadā. 4. Dzelzceļa 
stacija posmā Rīga – Jelgava.        
5. Ame ri kas Kinoakadēmijas 

balva. 6. Cie ts silicītiezis.   
7. Valsts drošī bas organs. 
9. Valsts Dienvid amerikā. 
13. Administrā tīvi territo-
riāla iedalījuma vienība 
Ungārijā. 14. Spor ta sacen-
sību vadītājs. 15. Pilsēta 
Moldovā. 17. Airē ja mi ka -
ŗakuģi līdz 18. gs. 18. T ro-
pu jūru piekrastes ūdeņu 
zivis. 26. Trīszilbju pant-
mērs. 28. Latviešu se  lek-
cio nārs (1877-1967). 30. 
Kukaiņēdāju kārtas dzīv -
nieks. 33. Oficiāls valsts 
simbols. 34. Valstu ap  vie-
nības. 35. Nelieli strauti. 
37. Svēts putns Senajā 
Ēģiptē. 38. Novada centrs 
Latvijā. 39. Krievijas un 
Ķīnas robežupe.
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Latvija tika kupli pārstāvēta no 19. līdz 28. janvārim Vācijā no -
tikušajā Starptautiskajā pārtikas izstādē – gadatirgū Internationale 
Grüne Woche Berlin 2018 (“Zaļā nedēļa”) Berlīnē. Latvijas Etnogra-
fiskais Brīvdabas mūzejs piedalījās kā Eiropas Kultūras mantojuma un 
Latvijas simtgades nesējs. Latvijas stendā varēja iegādāties “Kurzeme 
GB” nēģus, “Kārums” svaigo, ķimeņu sieru un biezpiena sieriņus, 
“Smiltenes piens” biezpienu, “Talsu piens” siera rituļus, “Rānda” kaviāru, 
“Kaija” siļķes Matje un šprotes. Liela piekrišana bija mājražotājiem – 
“55 mārītes” ekoloģiskajām tējām, Z/S “Jāņkalni” sukādēm un sīrupiem, 
“Skrīveru pārtikas kombināts” konfektēm Gotiņa un Skrīveru mājas 
saldējumam un vairākiem citiem. 

Priekules Mūzikas un mākslas skolai – 50! 23. janvārī notika jubile-
jai veltītas radošās darbnīcas un karnevāls “Zelta 50”, bet pavasarī svi-
nēšana turpināsies ar koncertiem, kuŗos piedalīsies absolventi un bi  -
jušie pedagogi. Savukārt 2. jūnijā pirmo reizi skolas vēsturē tiks rīkots 
absolventu salidojums. Lai apkopotu skolas 50 gadu vēsturi, absolventi 
laipni aicināti līdz 5. martam sūtīt fotografijas un aprakstus par skolas 
gaitām uz e-pastu: priekulesmms@inbox.lv.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2. februāŗa sāksies jau-
nā izstāžu sezona. Latvijas 6 fotografi piedāvā “Skatoties ārpus, skatoties 
iekšpus”. Ar simboliem interpretēta Haralda Jegodzienska izstāde “Manu 
jautājumu ceļš”. Sievietes jūtu pasauli atklāj Jolanta Ābele projektā “Rap-
sodija sievišķībai” un meitenes keramikā Elīna Titāne ar Sanitu Ābelīti, 
bet Lija Rage ievij tekstila darbu kompozīcijās. Ir arī mākslinieka Jona 
Arnes Mogstada no Norvēģijas izstāde “Iespējas skaistums” un Latvijas 
laikmetīgie akvareļi. 

Viesītes pilsētai – 90! Novadnieki laipni gaidīti 8. februārī uz jubile-
jas sarīkojumu Viesītes kultūras pilī. Vēsturiski tā bija kā Āžu miests, 
tad Eķengrāve, bet 1926. gadā pārdēvēja par Viesīti un 1928. gadā 
piešķīra pilsētas tiesības, jo bija nozīmīgs šaursliežu dzelzceļa mezgls, 
no kuŗienes ar bānīti varēja nokļūt Jēkabpilī, Daudzevā, Aknīstē un 
Neretā. Šeit šūpulis kārts izcilajam latviešu ārstam Paulam Stradiņam 
(1896 – 1958), kur iekārtots viņam veltīts mūzejs.

Rīgas Rātsnamā no 6. līdz 21. februārim būs skatāmi 46. Starp-
tautiskajai bērnu mākslas izstādei – konkursam Čehijā “LIDICE 2018” 
no visiem valsts reģioniem izvirzītie darbi Latvijas kārtai. Konkursa 
galvenā tēma ir “Ūdens”, tā dažādās izpausmēs. Darbus Rīgā vērtēs 
žūrijas komisija un tikai pašus labākos sūtīs tālāk konkursam uz Čehiju. 

Latvijā no 2018. līdz 2021. gadam Aizsardzības ministrija (AM) 
plāno ik gadu investēt aptuveni  50 miljonus eiro militārās infra-
struk tūras attīstībā, informē AM. Apjomīgākās investīcijas (60%) plā-
notas ieguldīt Ādažu bazē, kur tiks turpināta arī kazarmu un nolik -   
tavu būvniecība, jo pērn tā territorija paplašināta par 5 259 ha. Plāno 
sākt jaunu bazu infrastruktūras attīstību Zemessardzes bataljoniem – 
Rīgā, Jelgavas, Bauskas, Dobeles, Krustpils un Gulbenes novados. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Ēka blakus Rīgas Rātslau ku -
m am daudziem nepatika un to 
saukāja par “melno kasti.” Vēl 
ļaunāk – par “melno bleķa kasti.” 
Bet tā līdz 2012. gadam bija ma -
nas mājas. Tur es dzīvoju līdzi 
Latvijas Okupācijas mūzeja ļau-
dīm. Īstenībā viņiem nebija vieg-
li. Kā gan nācās spiesties un sa -
spiesties! Pat man –  garam pa -
gra ba telpās reizēm sāka trūkt 
gaisa.

Bet bija vēl ļaunāk. Es,  jaunais 
ēkas gariņš, jau sākumā sajutu, 
ka te vēl arvien plīvinās visādas 
astrālas būtnes: komūnisma rēgs 
un veco latviešu strēlnieku gari. 
Bet no mana viedokļa pavisam 
reāli – Ļeņina spoks. Kā pirmo-
reiz iegāju pa durvīm, viņš lēnām 
izkāpa no liela, vaŗā veidota Ļe -
ņina tēla zāles tālajā tumšajā galā. 
Bail man nebija, bet drusku no -
skurinājos gan. Taču izrādījās, ka 
vairāk satraucies bija viņš. Es iz -
skatoties mazliet pēc pionieŗa 
gara, bet skaidrs, ka drīzāk kā 
skauts, nevis pionieris. Jā, pio-
nieŗu un komjauniešu laiki, tie 
gaŗām, to arī viņš atzina. Arī strēl-
nieku laiki. Tie gan bijuši jauki. 
Un pats sākums! “Melnā kaste” 
sākumā neesot bijusi melna, bet 
gan sarkana. Nekāds bleķis – 
vaŗš! Viņš kļuva sentimentāls.   
Te esot dzīvojis kopš 1970. gada 
22. aprīļa. Ļeņina 100. jubilejā te 
atvērts Latviešu sarkano strēl-

MELNĀ KASTE UN TĀS ĻEŅINA SPOKS

nieku mūzejs. Sarkanā ēka esot 
spīdējusi, bruģakmeņi un plāk - 
s nes visi sarkani, laukums pilns 
sarkaniem karogiem. Tie tik bi -
juši laiki! Un pēc gada laukumā 
nostājušies sarkanie strēlnieki. 
Vot!– viss, kā vajag, sarkans. Un 
pazuda. 

Ļeņina spoku sejā satiku vēl 
divreiz. Pirmoreiz 1999. gadā, 
kad Rīgas dome nolēma ēku no -
jaukt. Kāda domes dāma, kas 
pati reiz tur stājusies pionieŗos, 
kā mēļoja, esot teikusi, ka viņai 
ejot drebuļi pār visu augumu, 
melnajā kastē ieejot. Jājauc nost, 
lai tiktu vaļā no pagātnes rēgiem. 
Par to nu gan bija satraukušās 
visas ēkas nemateriālās un ma -

teriālās būtnes. Arī es. Nav ēkas, 
nav vietas ne gariem, ne spo-
kiem. Protams, arī Mūzeja ļau-
dīm, kas savā saspiestībā tomēr 
gribēja turpināt gaisināt cienī-
jamās domnieces rēgus. Ļeņina 
spoks izlīda nez no kurienes un 
čukstēja: “Vai tiešām ar mani 
cauri?” Man pat kļuva viņa žēl, 
kaut arī bail bija. Cauri būs arī ar 
mani un visu Mūzeju... 

Bet Latvijas Okupācijas mū   -
zejs tad jau bija kļuvis pārāk sva-
rīgs, lai to tā vienkārši likvidētu. 
Tikai retais ēku vairs sauca veca -
jā vārdā, ja nu vienīgi, lai atgādi-
nātu tā izcelsmi. Ēku tā arī ne -
nojauca. Bet kā tālāk? Tad kādu 
dienu 2001. gadā ieradās archi-

tekts Gunārs Birkerts un Mūze-
jam dāvāja metaforu: es melnajai 
pagātnei piebūvēšu balto tagadni 
un to noslēgšu ar stikla sienu, pa 
kuŗu iespīdēs nākotnes gaisma. 
Vai kā man tas patika! Jo meta-
fora jau arī ir garīga būtne. Ne -
domāju, ka Ļeņina spokam šāds 
risinājums bija pa prātam, bet 
viņš nerādījās. 

Nerādījās līdz 2015. gadam. 
Birkerta plāni jau bija gatavi celt-
niecībai. Ļoti grūti bija gājis, bet 
gatavi bija. Tad – iedziedājās ar -
chitekte Gaile: saglabāsim melno 
kasti kā pieminekli! Pieminekli 
kam? Un Ļeņina spoks izlīda vēl-

reiz. Vot! – viss būs atkal kā vajag! 
Tad nu gan es kļuvu dusmīgs līdz 
ar Mūzeja ļaudīm, kuri uz jauno 
ēku gaidīt gaidīja. Vai tiešām mel-
nā kaste paliks melna un mūžīga 
Ļeņina spoka mājvieta? Kā viņi 
cīnījās man par prieku, lai tā ne -
notiktu. Tagad nu beidzot lie kas, 
ka Birkerta metafora iegūs ap -
veidu un ēkā varbūt ienāks arī 
paša Birkerta gars. Vai tajā vairs 
būs paglābies Ļeņina spoks? Ko -
mūnisma rēgs? Skatos, kā top 
jaunā ekspozīcija. Drīzāk liekas, 
ka – nepaglābsies. Tie paliks ie -
sprostoti vēsturē. Un arī es varēšu 
uzelpot. 

Mūzeja jaunajai ekspozīcijai un Mūzeja iekārtošanai 
Latvijā var ziedot šādi:

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība, reģ. nr. 40008018848. 
Obligāti norādīt ziedojuma mērķi! 
AS “SEB banka” reģ. nr. 4000315174, SWIFT UNLALV2X
 Konts: LV67UNLA0002400700517 
AS “Swedbank” reģ. nr. 40003074764, SWIFT HABALV22 
 Konts: LV20HABA0551029425092.

Ar PayPal: okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot
Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība ir Finanšu ministrijas atzīta sabiedriskā labuma 

organizācija. Latvijas ziedotāji – juridiskas personas un privātpersonas – var saņemt 
likumā noteiktās nodokļu atlaides. 
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

(Turpinājums 20. lpp.)

L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Latviešu Federālā kreditsabiedrība Ņujorkā
paziņo, ka gada kārtējā biedru pilnsapulce notiks

svētdien, 4. februārī, plkst. 11.30 dienā
Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY

PĒC SAPULCES – CIENASTS.

JAUNI BIEDRI MĪĻI GAIDĪTI!

ATSEVIŠĶUS PAZIŅOJUMUS

KREDĪTSABIEDRĪBAS BIEDRIEM NEIZSŪTĪS

SIRSNIŅBALLE FLORIDĀ!

Sestdien, 17. februārī, plkst. 18:00
Biedrības namā

(1705 9th Ave N, St. Petersburg , FL)
Baudīsim atraktīvas grupas

Atkal kopā koncerta programmu
“100 dziesmas sirdij un Latvijai”

Būs mūzikāli pārsteigumi,
gards Mārītes Rubīns cienasts,

loterija, balle grupas mūziķu vadībā.
Ieejas ziedojums, sākot ar $30.00.

Vairāk informācijas un pieteikšanās:
Dace Kupača-Hohlova

mob. 727 479 8026 vai atstāt balss pastu.

Latvijas karogu 
olimpisko spēļu 

atklāšanas 
ceremonijā

nesīs
bobslejists 
Daumants 
Dreiškens

Latvijas karogu gaidāmo 
Phjon čhanas olimpisko spēļu 
atklāšanas ceremonijā nesīs 
pieredzējušais bobsleja stūmējs 
Daumants Dreiškens, noskaid-
rojās notikušajā Latvijas olim-
piskās komandas prezentācijas 
sarīkojumā. „Nevar teikt, ka šis 
man nav pārsteigums. Domāju, 
ka mūsu olimpiskajā komandā 
ir virkne ar sportistiem, kas 
būtu pelnījuši šādu godu. Uz -
tveru to kā visas mūsu bobsleja 
komandas novērtējumu un 
ceru, ka karogu neatrādīsim 

tikai atklāšanas ceremonijā, bet 
arī apbalvošanā,” sacīja 33 gadus 
vecais Dreiškens.

Phjončhanā Dreiškenam būs 
ceturtās olimpiskās spēles, tur-
klāt pirms četriem gadiem 
Sočos viņš Oskara Melbārža 
četrinieku ekipāžā izcīnīja 
olim pisko sudrabu. Tomēr, ja 
Sporta arbitrāžas tiesa apstip-
rinās krievu pilotu Aleksandra 
Zubkova un Aleksandra Kas-
janova ekipāžu diskvalifikācijas 
no Soču Olimpiadas, Melbārža 
četrinieks tiks pie zelta god al-
gām, turklāt divniekos Mel-
bārdis ar Dreiškenu, visticamāk, 
tiks pie bronzas. 2006. gada 
Turīnas Olimpiskajās spēlēs 
Dreiškens ieņēma sesto vietu 
divniekos un desmito četri nie-
kos Jāņa Miņina pilotētajās 
ekipāžās, bet 2010. gadā Van-
kūverā bija astotais divnieku 
sacensībās ar pilotu Edgaru 
Maskalānu.

Latvijas komandas prezen-
tācijā piedalījās arī vairākas 
valsts augstākās amatpersonas, 
novēlot ne tikai veiksmi, bet arī 
to, kas pasaules sportā kļuvis 
par deficitu – godīgu cīņu. 

Ministru prezidents Māris 
Kučinskis delegācijai uzdāvāja 
prāvu grozu ar rupjmaizi, speķi 
un ķiplokiem. „Tie ir pret sli-
mībām un konkurentu blē dī-

bām. Viena ķiploka daiviņa ir 
jau puse no uzvaras,” sacīja 
Kučinskis.

Medaļotais
Siguldas ledus

Siguldā risinājās Eiropas 
meis  tarsacīkstes un Pasaules 
kausa izcīņas pēdējais – devītais 
– posms kamaniņu sportā. 
Latvijas komandas dalībnieki 
„izbrauca” vairākas medaļas.  

Stafetes sacensībās Latvijas 
ko  mandas rindās startēja tei-

Oskars Gudramovičs un  Pēteris Kalniņš

camā formā esošā Kendija 
Aparjode, Inārs Kivlenieks, kā 
arī divnieku ekipāža Andris un 
Juris Šici. Latvieši savus brau-
cienus veica bez lielām kļū-
dām, sākotnēji atpaliekot vien 
no Krievijas. Kā noslēdzošā 
komanda stafetē startēja spē-
cīgā Vācija, taču tās braucēji 
trasē pieļāva vairākas kļūdas, 
kas reāli neļāva cīnīties par 
pirmo vietu, tomēr viņiem iz -
devās tikai par 0,018 sekundēm 
apsteigt Latviju un iegūt sud-
rabu. Mūsējiem – bronzas 
godalgas.

Latvijas divnieku ekipāžas 
Andris un Juris Šici, kā arī 
Oskars Gudramovičs un Pēteris 
Kalniņš Siguldas trasē izcīnīja 
attiecīgi sudraba un bronzas 
medaļas. Pie viena Šici nodro-
šinājuši uzvaru arī Sprinta 
kausa sezonas kopvērtējumā, 
šādu trofeju iegūstot pirmo 
reizi.

Par sacensību uzvarētājiem 
svētdien kļuva sezonas līderi 
Toni Egerts un Saša Benekens 
no Vācijas, kam Šici piekāpās par 
0,087 sekundēm. Savukārt valsts 
otrā ekipāža Gudra mo vičs/Kal-
niņš divnieku pamat sacensī bās 
palika uzreiz aiz goda pjedes-
tāla, tomēr Sprinta kausā, vei-
cot solīdu braucienu, viņi iz -
cīnīja bronzu, no uz  va rētājiem 
atpalikdami 0,194 sekundes.

***
Teicamā formā esošā Latvijas 

kamaniņu braucēja Kendija 

Aparjode Siguldā izcīnīja piek-
to vietu Eiropas meistarsacīk-
stēs un bronzu –Sprinta kausā.

Līdz ar to 21 gadu vecā 
Aparjode ar augstvērtīgiem sa -
sniegumiem izcēlusies jau divās 
nedēļas nogalēs pēc kārtas. 
Sprinta kausā uzvarēja krieviete 
Tatjana Ivanova, kura par 0,006 
sekundēm apsteidza titulēto Na   -
tāliju Geizenbergeri no Vācijas, 
kura šosezon uzvarēja Pasaules 
kausa ieskaitē. Aparjode uzva-
rētājai zaudēja 0,113 sekundes. 
Atzīstamu braucienu veica arī 
Ulla Zirne, kuŗa ilgāku laiku 
bija pirmajā vietā, beigās ierin-
dojoties piektajā pozīcijā. No 
goda pjedestala viņa atpalika 
0,076 sekundes. Elīza Cauce 
ierindojās devītajā vietā.

Vīriešu konkurencē augstāko 
– ceturto vietu – izcīnīja Inārs 
Kivlenieks. Kristers Aparjods 
un Artūrs Dārznieks ieguva 
attiecīgi astoto un devīto vietu.
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D I E V K A L P O J U M I
Dieva mierā aizgājusi mūsu

mīļā māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

LONIJA BANDERS,
dzim. RAKS LASMANIS

Dzimusi 1916. gada 8. martā Valkā, Igaunijā,
mirusi 2017. gada 16. novembrī Troy, Mich

Mūžībā aizgājis

ALFREDS JUZUPS
Dzimis 1929. gada 6. oktobrī Kalētos, Latvijā,

miris 2017. gada 11. decembrī Port Vašingtonā, Ņujorkā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma un omamma

SKAIDRĪTE RITA BEBRIS,
dzim. KALNIŅŠ

Dzimusi 1927. gada 14. februārī Rīgā,
mirusi 2018. gada 13. janvārī Silver Spring, MD

Mūžībā aizgājusi

AUSMA GRAVA
dzim. KAMOLIŅA

Dzimusi 1924. gada 6. augustā Ļaudonā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 15. janvārī Mayfi eld Hts., OH

Mīļi paturēsim mūsu sirdīs
MEITA BIRUTA AR VĪRU TIM DECONINCKS

MAZDĒLS DERIKS UN LISA DECONNINCKS AR ĢIMENI
MAZMEITA NICOLE UN JEFF LASKOWSKI AR ĢIMENI

MAZMEITA ALISSA UN CRAIG LAUFER AR ĢIMENI

Viņu piemin
RITA ILGA JUZUPS

DIANA, ERIC UN EMMA
ROBERTS UN SANDY

Par viņu sēro un mīlestībā piemin
DĒLS JĀNIS, MEITAS SANDRA UN IVETA UN

VIŅU DZĪVES DRAUGI LOLITA, TOMS UN ALVIS
KOPĀ AR MĪĻIEM MAZBĒRNIEM

Ar mīlestību viņu piemiņā paturēs
VĪRS ARTURS, MEITA INESE AR VĪRU ARNI

DĒLS ELMARS, MEITA SILVIA AR VĪRU ALLEN
MAZBĒRNI BRIGITA UN DĀVIS

Augšā aiz zvaigznēm
Tur tiksies reiz mīļi...

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami.
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.

Nu mūžībā es aizgājusi esmu,
un zemes raizes neskaŗ mani vairs, 
kā biris zieds vēl dzīvo acīs esmu,
bet rokās mani ņēmis Mūžīgais.
(Indra Gubiņa)

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. Trešdienās 
17:00 Bībeles stundas. Treš die-
nās 15:00 – 17:00 un ceturt-
dienās 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 svēt die-
nās 10:00. 11.februārī Dievk. 
ar dievg. Nodarbības bērniem. 
25.februārī Dievk. Pankūku 
brokastis.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 
4.februārī Dievk. ar dievg. 
Prāv. Gunārs Lazdiņš.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 4.februārī Dievk. 
Pēc Dievk. Draudzīgais Aici-
nājums māc. Jāņa Siliņa Sti-
pendijas Fonda izloze. 11.feb-
ruārī Dievk.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 4.februārī 
Dievk. 11.februārī Dievk. ar 
dievg. 14.februārī 18:00 Pelnu 
dienas Dievk. ar dievg. 18.feb-
ruārī Dievk. 21.februārī 11:00 
Bībeles stunda ciemā Latvija. 
25.februārī Dievk. angļu val. 
28.februārī 11:00 Bībeles stunda 

Kalamazū. 4.martā Dievk. ar 
dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 
svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu va  -
lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Māc. 
Igors Safins. Dievk. notiek 
11:00. 17.februārī. Dievk. 
31.martā Lieldienu Dievk. ar 
dievg. Sarīkojums. Visi mīļi 
gaidīti!

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. sākas 11:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 4.februārī Epifā-
nijas laika Dievk. 11.februārī 
Epifānijas laika Dievk. ar Sv.
vak, bērnu uzrunu un Svēt-
dienas skolu. 12:30 Dāmu sai-
mes gadskārtējā sapulce. 
15.feb     ruārī Bībeles stunda. 
18.februārī Gavēņa laika 
Dievk. 12:30 dr. gadskārtējā 
sapulce. 25.februārī Gavēņa 
laika Dievk. ar Sv.vak. un drau -
dzes darbinieku ievešana amatā. 
Piedalīsies draudzes koris.Sa -
draudzība un stāstī jums par 
Jelgavu Latvijas Simtgades iet-
varos. 27.februārī 19:00 Bībeles 
stunda dr. bibliotēkas telpās. 
4.martā pulkveža Oskara Kal-
paka piemiņas Dievk. Pie da-
līsies vīru ansamblis.

• Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus un Māc.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:00. 

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com Dievkal po-
jumi notiek 13:30. 4.februārī 
Dievk. ar dievg. 14.februārī 
10:30 Pelnu dienas svētbrīdis 
un Bībeles stunda. 18.februārī 
Ciešanu laika 1.svētd. Dievk. 
4.martā 11:00 Ciešanu laika 
3.svētd. Dievk. ar dievg. Pus-
dienas. Draudzes pilnsapulce. 
18.martā Dievk. (seko dr.piln-
sapulce, ja tā nav notikusi 4.
martā). 30.martā 17:00 Lielās 
piektdienas Dievk. ar dievg.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis mūsu brālis un onkulis

ERIKS BUMBIERIS
Dzimis 1937. gada 18. maijā Mālpils pag. „Zīburtos”,

miris 2017. gada 11. decembrī Hopkins, Minesotā
apglabāts Crystal Lake Kapsētā Mineapolē

Dieva mierā aizgājusi

MAIJA ZIEMELIS,
dzim. GRĪNBERGS

Dzimusi 1935. gada 20. maijā Salgaļos, Sidgundas (tagad Allažu) pagastā, Latvijā,
aizgājusi mūžībā 2017. gada 13. decembrī, Plainwell, Mičiganā

No mums šķīrusies mūsu klases biedrene

VALIJA INĀRA VALDMANE
Dzimusi 1936. gada 4. decembrī Rendā, Latvijā,

mirusi 2018. gada 16. janvārī Āchenā, Vācijā

Mana mīļā māsiņa

ALMA DZIDRA ELKSNIS,
dzim. GULBIS

Dzimusi 1922. gada 12. oktobrī Jumurdas pag. „Smauģenos”,
aizgājusi Dieva mierā 2018. gada 2. janvārī Kalamazoo, Mich.

Viņu mīlestībā piemin
MĀSA VELTA AR JĒKABU LIELKOKS

MĀSAS BĒRNI UN MAZBĒRNI 
INGRIDA DREIMANN UN EINIJA, ANIKA

TEODORS AR SUSAN LIELKOKS UN 
ERIK, ANDREA

KRISTINE AR DAVID MARKS UN SYDNY, SAGO
RADI LATVIJĀ

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA INTA JENSEN AR VĪRU ERIC UN DĒLI ALEKS UN BEN

DĒLS ARTURS  AR SIEVU JULIE UN BĒRNI MIKUS, RUDIS, ELLIJA
BRĀLIS ATIS UN MEITA KARENA

MĀSA JUTA SAVAGE UN MEITA SIBILA
BRĀLIS UĢIS AR SIEVU MĀRĪTI UN MEITAS DIĀNA, ANITA UN LARISA AR ĢIMENĒM

AUGUSTDORFAS LATVIEŠU ĢIMANZIJAS X IZLAIDUMS

MĀSA RITA

Netraucēs tev rīta salna,
Nedz ziemeļu auksti vēji.

Vieglas smiltis…

Es zinu, ka ir debesis,
Kur laimes bērni mīt.
Tur saulīte daudz spožāki
Un mīlīgāki mirdz.
(J. Poruks) 

Mūžībā aizgājis mūsu fi listrs

IVARS BUKALDERS
Dzimis 1937. gada 3. decembrī, Madonas pag., Latvijā,

miris 2017. gada 8. decembrī, Milwaukee, WI

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fi l! ULDIS IVARS GRAVA, oec, 1956 II
Dzimis 1938. gada 1. aprīlī Liepājā, Latvijā,

m iris 2018. gada 19. janvārī Rīgā, Latvijā

Sērās pieminot
TERVETIAS FILISTRU BIEDRĪBAS KOPA ĀRZEMĒS

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Sit tibi terra levis

Sit tibi terra levis

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY). Māc. Saliņš.

Priedaine (1017 State Rte 33, 
Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl 
House (123 E 15th St, NY 
10003). Māc. Saliņš.

4.februārī 14:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. Seko Superbowl 
viesības 17:00.

10:30 Salas bazn. Dievk. Seko 
Kredīta sabiedrības sapulce.

11.februārī 11:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. ar dievg. Māc. 
Saliņš, Saivars, diak. Kaņeps.

Seko gada sapulce.
18.februārī 10:00 Jonkeru 

bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk. ar 

dievg.
13:30 St.Andrew bazn.Dievk. 

ar dievg. 
25.februārī 11:00 Jonkeru 

bazn. Dievk. Seko Skautu un 
Gaidu sarīkojums.

10:30 Salas bazn. Dievk. 
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze Taggart. 
4.februārī Atspīdēšanas laika 
Dievk. 25.februārī Ciešanu 
laika Dievk. Gada sapulce. 

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

18.februārī pēc Dievk. 14:00 
draudzes pilnsapulce sabiedris-
kajās telpās.

24.februārī 14:00 latviešu 
kluba pilnsapulce draudzes sa -
biedriskajās telpās.

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

12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
3.februārī Dievk. ar dievg. 
3.martā Dievk. 7.aprīlī Liel -
dienu Dievk. ar dievg. 5.maijā 
Vasarsvētku Dievk., draudzes 
sapulce. 2.jūnijā 11:00 siera 
gatavošanas un pīrāgu cepšanas 
mācības.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. notiek katra 
mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc 
Dievk. saiets ar groziņiem. Māc. 
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 4.februārī Dievk. 
Draudzes Dāmu komitejas sēde. 
11.februārī Dievk. ar dievg. 
Bībeles stunda. 18.februārī Dievk. 
vadīs Inese un Ēriks Raisteri. 
25.februārī Dievk. angļu val. ar 
dievg. Bībeles stunda. 4.martā 
Kalpaka dienas Dievk. ar dievg. 
11.martā Dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Janv. un febr. Dievk. 
nenotiks! 18.martā Dievk. 
Gada sapulce.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā. Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Katrs 
1. svētdienas Dievk. notiek Bied-
rības namā plkst. 14:00. 4.feb-
ruārī Dievk. Biedrības namā. 
11.februārī Bībeles stunda.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes sē -
des notiek 19:30 ceturtdienās 
(15.febr., 15.martā, 5.aprīlī). 11.feb-
 ruārī Pelnu dienas Dievk. Jānis 

Mateus. 4.martā Dievk. Vik.
Zvirgzds. 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. Jānis Mateus. 
30.martā Lielās piektd. Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 1.aprīlī 8:00 
Lieldienu Dievk. Jānis Mateus. 
Lūdzu ņemiet līdz svētku 
groziņus! 22.aprīlī 13:00 Dievk. 
Jānis Mateus. Sekos pilnsapulce. 
Ceram parādīt slīdītes par 
draudzes darbību Tērvetē.

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

grietins@gmail.com. Dr. pr. 
Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.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. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 

dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Māc. Igors Safins. 3.feb-
ruārī 11:00 Dievk. ar dievg. 
Kafijas galds.

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vē  lā kais – SVĒTDIENĀS! 
Kār tē jam avīzes numuram 

ziņas uz redakciju tiek 
nosūtītas PIRM DIENĀS.
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Rastorgujevs – 
Eiropas čempions 

biatlonā

Latvijas labākais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs Italijā ne -
aizvēra pēdējo mērķi, bet tāpat 
kļuva par Eiropas čempionu des-
mit kilometru sprinta disciplīnā. 
Pie Eiropas čempiona titula Ras -
torgujevs kļuvis otro reizi karjērā.

Pirmajā ugunslīnijā Latvijas 
sportists aizvēra visus piecus 
mērķus un bija vadībā, bet otrajā 
šaušanas reizē viņš šāva lēnām 
un pirms pēdējā šāviena ieturēja 
pauzi, tomēr tāpat raidīja to ga -
rām. Pēc otrās šaušanas viņam 
bija piecu sekunžu pārsvars pār 
krievu Aleksandru Loginovu. 
Nākamajā kontrolatzīmē tas sa -
mazinājās līdz 3,7 sekundēm, bet 
finišā Rastorgujevs atkal bija 
priekšā 5,5 sekundes. Citiem 
Latvijas pārstāvjiem bija pie ti -
cīgi rezultāti: Oskars Muiž nieks 
ierindojās 43., Roberts Slotiņš – 
81., Aleksandrs Pat  ri juks – 105. 
vietā.

Dāmu konkurencē Baiba Ben -
dika 7,5 km sprintā ierindojās 
14., bet 10 km iedzīšanā – astotajā 
vietā.    

Briedis piedzīvo 
pirmo zaudējumu 

karjērā
Latvijas bokseris Mairis Briedis 

27. janvārī Pasaules Boksa super-
serijas (WBSS) pusfinālā Arēnā 
Rīga piedzīvoja savu pirmo zau -
dējumu karjērā un neaizstāvēja 
savu Pasaules Boksa padomes 
(WBC) čempiona titulu.

Briedis šajā cīņā piedzīvoja 
zaudējumu pēc punktiem. Ties-
neši lēma, ka Briedis zaudēja ar 
114:114, 113:115, 113:115. Līdz 
ar to Oleksandrs Usiks nosargāja 
savu Pasaules Boksa organizācijas 
(WBO) čempionu titulu, kā arī 

ieguva Brieža WBC čempiona 
titulu. Tāpat ukrainis iekļuva 
Pasaules Boksa superserijas fi -
nālā. Līdz ar to ukrainis kļuvis 
par čempionu divās versijās.

“Cerams, ka visiem patika cīņa. 
Pretī bija spēcīgs bokseris, pir-
moreiz man bija tik labs. Šķiet, 
biju pārāk mierīgs uz cīņu un tas 
mani iegāza. Tagad esmu tikpat 
mierīgs. Šo cīņu mums vajadzēs 
atkārtot un ceru, ka tā notiks,” 
pēc dueļa sacīja Briedis. “Cīņa 
bija līdzīga, bet tiesnešiem no 

malas labāk redzams. Man būs 
stimuls turpināt trenēties un ga -
tavoties.” Pēc šīs cīņas Briedis 
izcīnījis 23 uzvaras un piedzīvojis 
vienu zaudējumu, savukārt Usiks 
guva 14. panākumu, no kuŗiem 
11 gūti ar nokautiem. Usiks 
WBSS finālā tiksies ar krieva 
Murata Gasijeva un Kubas bok-
sera Juniera Dortikosa pāŗa uz -
varētāju. WBSS fināls risināsies 
Saūda Arabijas pilsētā Džidā.

Porziņģis izraudzīts 
dalībai NBA Visu 

zvaigžņu spēlei
Knicks zvaigzne Kristaps Por-

ziņ ģis Visu zvaigžņu spēles bal-
sojumā netika labāko trijniekā 
starp Austrumu līgas gaŗajiem 
spēlētājiem, taču viņam bija lielas 
izredzes tikt iekļautam starp re -
zervistiem, kuŗus izvēlējās ko -
mandu galvenie treneri.

Tā arī notika. Kristaps Por-
ziņģis tika izraudzīts starp rezer-
vistiem dalībai šī gada Nacionā-
lās basketbola asociācijas (NBA) 
Visu zvaigžņu spēlē, tādējādi 
kļūs par pirmo Latvijas basket-
bolistu, kurš piedalīsies šāda 
mēroga sacensībās. NBA Visu 

zvaigžņu spēle 18. februārī notiks 
Losandželosā. 

Kristapa brāļa un aģenta Jāņa 
Porziņģa ieskatā “Tas ir kas 
īpašs,” Newsday.com citē Jāņa 
Porziņģa teikto. “Atrasties šo spē-
lētāju pulkā, kuŗus uzskata par 

labākajiem līgā un visā pasaulē, 
ir liels gods. Domāju, tas ir 
pagrieziena punkts. Viņš jūtas tā, 
ka būtu piederīgs pie kaut kā 
jauna. Kristaps ir strādājis, un arī 
mēs visi esam viņam palīdzējuši 
viņam to sasniegt.” Basketbolista 
brālis arī uzsvēra, ka Kristaps 
Porziņģis vasarā strādājis sevišķi 
cītīgi divreiz dienā sešas dienas 
nedēļā, jo apzinājās, ka pēc Kar -
melo Entonija aiziešanas viņam 
jākļūst par Knicks līderi. Pirmajā 
trīs stundu treniņā viņš cilājis 
svarus un spēlējis basketbolu, 
otrajā, kas ildzis divas stundas – 
darbojies skrejceļā un baseinā vai 
boksa ringā, bet reizēm arī bas-
ketbola zālē. Laiku starp treni-
ņiem viņš pavadījis ēdot, guļot 
un atjaunojoties.

Par savas komandas uzvaru 
Nacionālās basketbola asociācijas 
(NBA) Visu zvaigžņu spēlē lat-
vietis Kristaps Porziņģis saņems 
100 000 dolaru (80 600 eiro). Kā 
vēsta ietekmīgais Ziemeļamerikas 
sporta medijs ESPN, NBA šogad 
savā Visu zvaigžņu spēlē vēlas 
vairot cīņas garu, tāpēc tā ir pa -
lielinājusi naudas balvu apjomu. 
Līdz ar to katrs spēlētājs no ko -
mandas, kas uzvarēs šajā pa  raug-
spēlē, tiks pie 100 000 dola  riem, 
kamēr zaudētāji iegūs 25 000 do -
larus (20 000 eiro).

Iepriekšējās divas sezonas Por-
ziņģis piedalījās NBA Uzlecošo 
zvaigžņu spēlē, kur pārstāvēja 
Pasaules komandu. Tāpat Por-
ziņģis pērnā gada februārī Ņū -
orleānā uzvarēja vienā no Visu 
zvaigžņu spēles meistarības kon-
kursiem. Ņujorkas 

Hokejs
zem klajas debess

Kontinentālās hokeja līgas 
meis tarsacīkstēs Rīgas Dinamo 
kārtējo spēli aizvadīja nevis 
ierastajā Arēnā Rīga, bet zem kla-
jas debess – Pļavniekos iekār-
totajā laukumā. Meistarsacīkšu  
ziemas klasikas sacensībā atklātā 
laukumā jeb Winter Ice Break 
spēlē ar rezultātu 2:3 (1:0, 1:2, 
0:1) zaudēja Minskas Dinamo. 
Rīgas Dinamo šajā spēlē izvirzī-
jās vadībā ar 2:0, bet nespēja 
nosargāt iegūto pārsvaru. Vis-
pirms 13. minūtē precīzi meta 
Brendons Makmilans, bet 34. 
minūtē Richards Bukarts dubul-
toja savas komandas pārsvaru.

Speciāli šai spēlei tika izveidots 
KHL standartiem atbilstošs ho -
keja laukums, kā arī uzbūvētas 
tribīnes ar 8500 stāvvietām skatī-

tājiem. “Paldies kluba vadībai un 
līgai, par šiem hokeja svētkiem. 
Šī bija unikāla pieredze, kuŗu 
varēs atcerēties visu mūžu. Viss 
bija lieliski, gaisotne, ledus kva-
litāte, līdzjutēji,” pēcspēles pre  ses 
konferencē stāstīja vie  nī bas gal-
venā treneŗa vietas izpil dītājs 
Ģirts Ankipāns.  

Ostapenko 
nominēta 

prestižajai Laureus 
sporta balvai

Latvijas tenisa zvaigzne Aļona 
Ostapenko nominēta prestižajai 
Laureus sporta balvai katēgorijā 
„2017. gada lielākais atklājums 
jeb izlaušanās”. Laureus balvas 
tiek pasniegtas kopš 2000. gada. 
Tās piešķir par izciliem sasnie-
gumiem sportā, sportiskā gara 
un godīgu sacensību principu 
ievērošanu cilvēkiem, kuŗi kalpo 
par piemēru citiem un uzlabo 
sava sporta veida tēlu. Balvas 
piešķir organizācijas Laureus 
World Sports Academy žūrija, 
kuŗā strādā 50 izcili bijušie 
sportisti un sportistes.

Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ar Francijas atklāto meis tar-
sacīkšu finālā iegūto kausu. // Foto: APP/LETA

vienu no lielākajiem panā ku miem 
Latvijas sporta vēsturē. Kopā ar 
viņu uz gada lielākā atklājuma 
balvu pretendē arī britu bokseris 
Entonijs Džošuā, jaunā franču 
futbola zvaigzne Kilians Mbapē, 
spāņu golferis Serhio Garsija, 
talantīgais grieķu basketbolists 
Jannis Adetokunbo, kā arī ameri-
kāņu peldētājs Keilebs Dresels.

***
Aļona Ostapenko 29. janvārī 

par vienu pozīciju laboja savu 
rekordu WTA vienspēļu rangā. 
Šobrīd viņa atrodas 6. vietā.

Olimpiskā trase 
Latvijā?

Siguldā viesojās Zviedrijas 
Olim piskās komitejas (ZOK) un 
galvaspilsētas Stokholmas dele-
gācija, lai iepazītos ar iespēju 
2026. gadā mūsu ledus trasē rīkot 
ziemas olimpisko spēļu sacen sī-
bas bobslejā, skeletonā un ka  ma-
niņu sportā. Stokholma plāno 
pieteikties šo spēļu rīkošanai, 
konkurējot ar Kalgari (Kanada), 
Sjonu (Šveice), Saporo (Japāna), 
Grācu vai Šlādmingu (Austrija), 
kā arī, iespējams, ar Soltleiksitiju 
(ASV).

Taču zviedriem trūkst ledus 
renes trases, norvēģi no sadar-
bības atsacījās, un tad nāca pie-
dāvājums latviešiem. ZOK izpild-
direktors Pīters Rēnebo pēc ie -
pazīšanās ar trasi žurnālistiem 
sacīja, ka tā ir pilnīgi piemērota 
iecerētajam mērķim un abu 
valstu pārstāvju sarunas turpi-
nāsies. Latvijas Olimpiskajai ko -
mitejai līdz marta vidum jāsa ga-
tavo Zviedrijas Olimpiskās ko  -
mi tejas pieprasītā informācija 
potenciālajam pieteikumam 
2026. gada Ziemas Olimpisko 
spēļu rīkošanai, pēc kā paredzēta 
vēl viena komiteju pārstāvju 
tikšanās.

Ostapenko pērn sensacionāli 
triumfēja Francijas atklātajās te -
nisa meistarsacīkstēs, sasnie dzot 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


