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STĀSTU SEGA LATVIJAI

AIJA ABENA
8. februārī Alūksnē, Alūksnes
mūzejā atklās aizvadītajos divos
gados tapušo Stāstu segu Latvijai
– ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījumu Latvijas valsts Simtgadei.
Pirms diviem gadiem LaPa
muzeja darbiniekiem radās ideja
izveidot īpašu kopdarbu –
tekstilmozaīkas
(patchwork)
rokdarbu technikāveidotu segu.
Tekstilmozaīkas
(patchwork)
segas ir tradicionāls rokdarbu
veids angliski runājošajās zemēs.
Izmantojot šo tekstilmozaīkas
techniku, dažādi nelieli auduma
gabaliņi tiek sašūti kopā vienā
klājienā. Šādas segas nereti
ieguvušas pat simbolisku nozīmi
un tikušas mantotas no paaudzes
paaudzē, jo auduma gabaliņi bija
ņemti no dažādos dzīves posmos
svarīgām drānām – kāzu vai
kristību kleitām, bērnu sedziņām, tautastērpiem u. c., tādējādi
liecinot par dzimtas dzīves notikumiem daudzu gadu gaŗumā.
Segas sašūšanai bieži vien pat
rīkoja talkas (quilting bees),
kuŗās sievietes kopīgā darbā veidoja lieldarbu, vienlaikus stiprinot savstarpējās saites sarunās
un dziesmās.
Mūsu Stāstu segas idejas pamatā ir mērķis atklāt un veicināt
ārzemēs dzīvojošo latviešu piederību Latvijai, ieguldot kopīgā
rokdarbā gan savas domas par
Latviju, gan arī sevis paša darbu.
Projekts devis iespēju latviešiem
ārzemēs visās paaudzēs aktīvi
līdzdarboties Latvijas Simtgades
sagaidīšanā neatkarīgi no viņu
dzīvesvietas, vecuma un dzimtās
valodas prasmes. Stāstu sega ir
unikāla dāvana Latvijai, kuŗa lie-
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Top veltījums Latvijas Simtgadei

cinās nākotnes paaudzēm, par to,
Stāstu segas darināšana notika
ka Latvijas Simtgades laikā dzī- vairākos posmos. Projekta pirvojušajiem latviešiem pasaulē majā posmā (no 2016. gada sepviņu Tēvzeme ir svarīga un mīļa! tembŗa līdz 2017. gada augus-

tam) mūzeja darbinieki izsūtīja
informāciju ārzemēs dzīvojošiem
latviešiem – biedrībām, draudzēm, skolām, nometnēm, dažādām kopienām, Latvijas vēstniecībām u.c. Pēc noteiktiem parametriem sagatavotie tekstila darbiņi
15 x 15 cm lielumā visai drīz sāka
savu ceļu pa pastu no dažādām
valstīm uz mūzeja krātuvi Rīgā,
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
jeb Gaismas pilī, kur LaPa
mūzejam ir mājvieta.
Kopumā tika saņemti pavisam
1097 kvadrātiņi no visas pasaules!
No tiem 840 darbiņu gatavojušas sievietes, 257 – vīrieši.
Stāstu segas gabaliņi uz Latviju
atceļojuši gan no ASV – 564, gan
Eiropas – 188, gan Kanadas –
183, gan Austrālijas – 117, gan
Afrikas – 12, gan Āzijas valstīm
– astoņi.
Projekta otrajā posmā – no
aizvadītā gada septembŗa līdz
2018. gada 1. janvārim – visus
atsūtītos tekstila darbiņus projekta darbinieki mākslinieciski
noformēja
vienā
vērienīgā
kompozicijā.
Stāstu segas salikšana notika
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
vestibilā 2017. gada 14. oktobrī.
(Skat. attēlā!) LaPa mūzeja darbinieki un palīgi šķiroja, kārtoja
un salika vairāk nekā 1000
kvadrātiņus vienkop, un to varēja
vērot visi interesenti un
bibliotēkas apmeklētāji.
Visi Stāstu segai atsūtītie
darbiņi kopā tika salikti vairākās
7 1,5 m x 3 m lielās segās! Pēc tam
tās rūpīgi un stingri sašuva
Lielvārdes uzņēmuma “Linu
māja” meistares.

Savukārt darinātāju pierakstītos
stāstus un laba vēlējumus Latvijai
dzimšanas dienā mūzeja darbinieki pārrakstīja datorā. Dati
tika ievadīti multimedija prezentācijā, kas būs apskatāma līdz
ar Stāstu segu. Skatītāji varēs datoros palielināt bildes un labāk
apskatīt katru segas kvadrātiņu
atsevišķi, kā arī izlasīt darinātāju
stāstus.
Projekta trešajā posmā notiks
Stāstu segas izstādīšana vairākās
vietās Latvijā. Segas izgatavošanas
norisi var skatīt Facebook lapā
www.facebook.com/stastusega.
Projektu atbalstīja:
Valsts kultūrkapitāla fonds,
Latvijas Nacionālā bibliotēka,
ASV vēstniecība Rīgā,
ALA Kultūras fonds,
Latviešu fonds,
Latviešu Nacionālās apvienības
Kanadā Izglītības un kultūras
fonds,
Toronto latviešu kredītsabiedrība,
Pēteris un Liene Kalniņi,
Inese Liepiņa.
Uzziņai. Biedrība “Latvieši
pasaulē – mūzejs un pētniecības
centrs” (LaPa) ir privāta,
bezpeļņas organizācija, kas
dibināta 2007. gadā. Biedrība
uztur krātuvi, bibliotēku un biroju ar darbiniekiem Rīgā, kā arī
aktīvu valdi un biedrus Latvijā
un ārzemēs. LaPa veido ceļojošās
izstādes, publikācijas, filmas un
citus projektus par latviešu
izceļotāju dzīvi, kultūru un devumu Latvijai. Laika gaitā ir plānots
izveidot
pastāvīgu
mūzeja
ekspozīciju Rīgā vai kādā citā
Latvijas pilsētā.

ASV vēstniecības izstāde Talsos

“Kur tie lieli dūmi kūp. Latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla”
ASV vēstniecība Latvijā 11.
janvārī aicināja uz amerikāņu
mākslinieces Deboras Lagrasas
multimediju izstādes “Kur tie
lieli dūmi kūp. Latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla”
atklāšanu Talsu novada mūzeja
izstāžu zālē. Izstādes atklāšanā
piedalījās ASV vēstnieces Latvijā
vietnieks Pols Polītiss un folkloristi Aldis Pūtelis un Guntis
Pakalns. Izstāde bija apskatāma
līdz 4. februārim.
Izstādē tika aplūkots, kā simbolu, mītu un leģendām bagātās
latviešu dainu tradicijas un
jūgendstila architektūra var ie-

dvesmot radošo domāšanu un
mākslas radīšanu šodien. Māksliniece balstās uz temām, kas ir
izplatītas kultūrās starp folkloru
un mītoloģiju, architektūru un
simboliku.
Debora Lagrasa (Deborah La
Grasse) ir dzimusi Geinsvilā
(Gainesville), Floridas pavalstī
un ieguvusi mākslas bakalaura
gradu zīmēšanā un gleznošanā
Floridas universitātē, bet mākslas
un tēlniecības maģistra gradu
Illinoisas universitātē. Viņa ir bijusi gan tēlniecības, gan architektūras dizaina pasniedzēja vairāk nekā 30 gadu, pašlaik pasniedz
architektūras dizaina pamatus

Floridas Lauksaimniecības un
Mechānikas
universitātē
Talahasijā (Tallahassee). Lagrasas
darbi bijuši pārstāvēti izstādēs un
kollekcijās gan pašas valstī, gan
ārzemēs. Viņas interese par
kultūru dialoga veidošanu aizvedusi viņu par pasniedzēju uz
citām universitātēm, ļāvusi kā
organizātorei iesaistīties semināru un konferenču rīkošanā, kā
arī piedalīties mākslinieku kopprojektos Latvijā, Bosnijā un
Hercegovinā, Peru, Indijā un
Apvienotajā Karalistē.
“Pavadot Latvijā divas vasaras
2013. un 2014. gadā, es ievēroju veidot un aizstāvēt savu unikālo neparastos artefaktus,” norāda
šīs valsts pastāvīgos centienus identitāti, saglabājot un atzīmējot Debora Lagrasa.

LAIKS

2

Latvian newspaper

2018. gada 10. februāris – 16. februāris

Kopā leposimies un svinēsim!
Kristaps Porziņģis: „Gribētos arī, lai manu uzvārdu raksta ar ņ un ģ!”

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us
Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@hotmail.com,

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
Kanadā gadā ....... ASV $23.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
------------------------------------------------------------------------Ar šo nosūtu Jums
US $______________

par____________mēn.

2016. un 2017. gada Latvijas
Gada sportista un Gada basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētais NBA klubs Ņujorkas Knicks
sezonas priekšpēdējo mājas spēli
7. aprīlī veltīs Latvijas valsts
Simtgadei. Spēle sāksies plkst.
19.30 pēc vietējā laika (8. aprīlī
plkst. 2.30 pēc Latvijas laika)
Madison Square Garden, Ņujorkā.
Vakarā gaidāmi arī vairāki
speciāli notikumi – Ņujorkas
latviešu koris dziedās ASV valsts
himnu.
Spēli kuplā skaitā apmeklēs ne

tikai Ņujorkas latviešu kopiena, bet
arī daudz citi ASV dzīvojošie latvieši,
kas plāno ceļot uz Ņujorku, lai
piedalītos šajā unikālajā notikumā.
Biļetes varat iegādāties mājas
lapā www.nba.com/knicks/ vai
sazinoties ar MSG biļešu pārstāvi,
kuŗš latviešiem piedāvā speciālu
atlaidi šī vakara spēlei, e-pasts:
Cole.Schlesinger@msg.com , tāl:
212-631-5739.
Tiksimies!
Daris G. Dēliņš,
Latvijas Goda konsuls Ņujorkā

Aicinājums tautiešiem visā pasaulē!
Latvijas
Simtgades
zīmē
vēlamies mūsu pilsētā Valkā
pulcēt kopā zolītes spēlētājus no
visas pasaules, tādējādi ne tikai
svinot svētkus, bet arī dodot
iespēju iepazīties un, protams,
noskaidrot spēcīgākos.
2018. gada 14. – 15. jūlijā
Valkā notiks Pirmā Zolītes olimpiada. Šī būs vienreizēja iespēja

sacensties labākajiem zolmaņiem
no visas pasaules. Olimpiadu
rīko biedrība Latvijas Zolītes
federācija, Valkas novada dome
un biedrība Atbalsts Valkai.
Olimpiada norisināsies divas
dienas – pirmajā dienā
individuālās sacensības, bet
otrajā – komandu sacensības.
Gatavojoties Pirmajai Zolītes

Ulža Ivara Gravas piemiņai Likteņdārzā
Ulža Ivara Gravas ģimenes un
Likteņdārza
īstenotāja
–
„Kokneses fonda”- vārdā pateicamies
par
ziedojumiem
Likteņdārzam Ulža Ivara Gravas
piemiņai.
Paldies Pēterim Aivaram, Jānim Andersonam, Ilmai Ādamsonei, Ritai Balodei, Aivaram
Bāram, Silvai Bendrātei, Andrim
un Ingrīdai Bērziņiem, Guntim
un Laimai Bērziņiem, Ivaram
Bērziņam, Paulam Gundaram
Bērziņam, Ivetai Buiķei, Dzintrai
Bungs, Mārai un Aivaram Celmiņiem, Rasmai Cipulis, Ingrīdai
Circenei, Vitai Diķei, Zīlei Dumpei ar ģimeni, Lauris Gunta Eglītis, Pēterim Kārlim Elfertam,
Ingunai Gailei, Ilzei Garozai,
Mārtiņam Grīnbergam, Vinetai
Grozai, Ivetai Zintai Ivansonei,
Īrisai Jankovskai, Astrīdai Jansonei, Ģirtam Kaugaram, Artim
Kamparam, Kārlim Kamradzim,
Baibai Kangerei, Arturam Krišjānim Kariņam, Uldim un Rasmai Kariņiem, Mārtiņam Kenkeram, Līgai Kilmanei, Vijai Ilzei
Klīvei, Ģirtam Valdim Kristov-

skim, Ainaram Latkovskim, Pēterim Leimanim, Atim Lejiņam,
Margai un Uldim Lūšiem, Ingrīdai Meirovicai, Lorenai Ozoliņai, Vairai Paeglei, Irēnai
Pārupei, Astrai un Oļģertam
Pavlovskiem, Karinai Pētersonei,
Inārai Reinei, Līgai Rimšēvičai,
Baibai Rubesai, Dacei Monikai
Ruņģei, Jurim Ruņģim, Robertam Rūsim, Tālim Sējam, Solveigai Līgai Silkalnai, Andrim Staklim, Andrejam Svilānam, Viesturam Šiliņam, Ingrīdai Šmitei,
Aigaram Štālam, Sarmītei Astrīdei Andersonei Šveicei, Ievai
Vītolai, Martai un Vilim Vītoliem, Rutai Zadziorskai, Valdai
Auziņai, Veronikai un Jamie un
visiem, kas anonīmi ziedoja ziedojumu kastītē.
Mūsu visu kopā saziedotā
summa 5040 eiro pēc Ulža un
Sarmītes Gravu vēlējuma tiks
ieguldīta Likteņdārzā.
Uldis Ivars Grava dzīvos
Latvijai caur mīlestību un labajiem darbiem.

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Bezmaksas telefons:
Telefons:
Mobilais telefons:
1 (866) 944-1273
1 (313) 466-3310 1 (201) 944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

“Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!”
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

olimpiadai esam sarīkojuši divus
Zolītes dižsvētku turnīrus, kas
notika 2016. un 2017. gadā,
pulcējot attiecīgi 118 un 115
dalībniekus. Šāgada olimpiadas
organizatori, protams, cer uz vēl
lielāku atsaucību!
Lai labāk sagatavotos šim
pasākumam, organizatori lūdz
līdz 14. jūnijam paziņot par savu
līdzdalību pa e-pastu sports@
valka.lv.
Informācija par naktsmītnēm:
http://visit.valka.lv/
Vents Armands Krauklis,
Valkas
novada
domes
priekšsēdētājs
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Valsts, kur vērts
dzīvot, strādāt,
atgriezties

Atsaucoties Māras Zālītes,
Raimonda Paula, Ilmāra Knaģa
rakstītajam
Daudz fantazijas nevajag, lai
izprastu, kāpēc netika atvērti
čekas maisi atjaunotās valsts sākumā. Ar Gunta Ulmaņa ievēlēšanu tika radīta aura, ka tagad
valsti vadīs goda cilvēki ar tautas
interesēm pirmā vietā. Piemuļķoja! Arī mani. Maisu neatvēršanai bija savas konsekvences. Valdības nevarību izmantoja pretlatviskie elementi. Raisījās diskusijas pat par jautājumiem, kas
nav apspriežami, kā, piemēram,
valsts valoda. Mūsu tiesu instances izrādījās tikai tādi krancīši,
kas pa laikam ierējās, bet
galvenokārt luncināja astes. Kā
tas izskaidrojams, ka pie Eiropas
savienības pārpilnās siles barojās
„Latvijas pārstāvji” Rubiks un
Ždanoka? Kauns! Tiesu nevarība
turpinās vēl šodien. Mūsu
paaudzei nav cerību tikt vaļā no
okupācijas laiku traumas. Sāpīgi,
bet
saprotami.
Nākamajai
paaudzei būs darba pilnas rokas,
lai atgūtu zaudēto un izveidotu
valsti ar plašāku horizontu un
nākotnes perspektīvu. Valsti, kur
valda labklājība, kur vērts dzīvot,
arī atgriezties. Atverot čekas maisus tagad, tiktu apmierināta ziņkārība, bet tautai no tā nekāda
labuma nebūtu. Gluži otrādi, tikai
lieka naudas tērēšana un jauni
iemesli strīdiem.
Nogriezīsim šo Padomju laiku
nabas saiti! Čekas maisiem ir
jāsadeg, un jo ātrāk , jo labāk. Šurp
sērkociņus!
Ivars Galiņš
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ILZE STEDMAN,
AIJA ZELTIŅA-KALNIŅA
Šogad Draudzīgo aicinājumu
Losandželosas latviešu skolā
svinēja 2018. gada 28. janvārī.
Tieši šajā datumā, savā vārda
dienā, Ministru prezidents Kārlis
Ulmanis pirms 83 gadiem
aicināja tautiešus atbalstīt savas
dzimtās skolas, dāvinot grāmatas
un mākslas priekšmetus.
Mēs turpinām iesākto tradiciju. Gadiem ejot, Losandželosas
latvieši
turpina
atsaukties
Draudzīgajam aicinājumam un
atbalstīt vietējās latviešu skolas
darbošanos. Patlaban skolā
mācās ap 40 skolēnu.
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Draudzīgais aicinājums Losandželosas
latviešu skolā
neiztikt bez skābā krējuma, tik
ļoti iecienītās latviešu garšvielas
– dillēm un īstas, mājās ceptas
latviešu maizes. Nepacietīgākie
kārumnieki steidzās piestāt pie
saldā ēdiena galda, kur bija labs
Latvijas konfekšu asortiments,
cepumi, šokolādes, kēksi un citi
gardumi.
Pēc gardajām pusdienām sekoja svētku sarīkojums, ko atklāja
skolas vadītāja Nora Mičule,
pastāstot
un
atgādinot
klātesošajiem par Draudzīgā
aicinājuma aizsākumiem.
Pēc tradicijas, Losandželosas

Skolas bērni vienojušies kopdziesmā
Losandželosas
Draudzīgā skola Draudzīgā aicinājuma
aicinājuma sarīkojums ir jauka sarīkojumam izvēlas kādu latpēcpusdiena,
kad
skolas visku temu.
Par šī gada
atbalstītāji un skolas saime var Draudzīgā aicinājuma temu tika
pulcēties pie skolas vecāku izraudzītas
latviešu
tautas
sarūpētām zupas pusdienām, pasakas.
priecāties par skolēnu sasBērnudārza bērni kopā ar
niegumiem skolas un ārpusskolas skolotāju Sanitu Šūmani-Karami
konkursos, kā arī novērtēt bija iestudējuši nelielu uzveduskolēnu
radošos
darbus, mu par pasaku “Vecīša cimdiņš”.
dziedāšanu,
dejošanu
un Pirmā klase skolotāja Mārtiņa
aktieŗmākslu.
Leikarta vadībā bija izveidojusi
Visi kā viens pateicās čaklajiem zīmējumu izstādi, kas illustrēja
pavāriem par gardo maltīti. Zupu pasaku “Peles un kaķis”.
klāsts
bija
ļoti Skolotājas Gunas Reinas 2. klase
daudzveidīgs: pupiņu zupa, gaļas bija mācījusies pasaku “Kā radies
frikadeļu zupa, zivju zupa un vāverei vārds”.
skābu kāpostu zupa. Protams,
5. klases audzēkņi skolotājas

Aijas Zeltiņas-Kalniņas vadībā
bija iestudējuši lugu “Zvēri un
abras taisītājs”, kuŗa ir apskatāma
arī internetā youtube kanālī
https://m.youtube.com/
watch?v=YiiPg7zGpB0.
Vislielākā klase Losandželosas
latviešu skolā ir Valodas klase,
kuŗu māca skolotāja Ingrīda
Dženingsa ar savu palīdzi Aiju
Reimani.
Bērni bija sagatavojuši elektronisku pasaku grāmatu par
“Vēja dāvanu”, skolēni to bija
illustrējuši un ierunājuši tekstu.
Bija tik patīkami dzirdēt bērnus
lasām latviski! Jo dažkārt, skolas
ikdienā, šie bērni ir pārāk klusi
vai kautrējas runāt latviski.
Šī gada izlaiduma klase un
skolotāja Benita Trapse tad
sniedza ieskatu par to, kas ir
pasakas un teikas, un kā tautas
pasakas atšķiras no literārajām
pasakām.
Pēc katras klases uzstāšanās
skolēni saņēma liecības par
pirmā mācību pusgada sekmīgu
pabeigšanu.
Latviešu skolas visuzcītīgākā
skolnieka gods tika piešķirts
5.klases
skolniekam
deviņgadīgajam
Eduardam
Zeltiņam-Kalniņam par izcilo
skolas
apmeklējumu
un
piedalīšanos
visos
skolas
sarīkojumos un konkursos.
Eduards
dāvanā
saņēma
brīvbiļeti uz mūzeju pēc paša
izvēles.
Dziesmas un Ērika Teteru
ģimenes
fonds
apsveica
trīsgadīgo Kristoferu Karami par
neaizmirstamo priekšnesumu
Latvijas Neatkarības dienas
svinībās. Visiem par lielu
pārsteigumu Kristofers norunāja
no galvas visu R.Blaumaņa gaŗo
dzejoli “Tālavas taurētājs”.
Tāpat Teteru ģimene sveica un
pateicību par pašaizliedzīgo
ieguldījumu skolas darbībā iztei-

Skolas vadītāju Noru Mičuli sveic
Dziesma Tetere
ca skolas vadītājai Norai Mičulei
un mācību pārzinei Aijai
Zeltiņai-Kalniņai.
Par lielu prieku, skolai šogad
labvēļu netrūka. Mūsu skola
financiālu atbalstu saņēma no
Dienvidkalifornijas
latviešu
biedrības, Daugavas Vanagiem
un Vanadzēm, Latvijas goda
konsula Kalifornijā Juŗa Bunķa
un Dienvidkalifornijas Latviešu
Ev. Lut. draudzes.
Līga Sviks, no sava pūra
krājuma, skolai dāvināja divus
jauniešu tautastērpus, kuŗus
turpmāk mūsu skolas meitenes
varēs nēsāt svinīgos sarīkojumos.
Protams liels paldies visiem
klātesošajiem,
vecākiem,
vecvecākiem un ciemiņiem, kas
ar saviem ziedojumiem atbalsta

Kristofers Karami iejutās teicēja
un gaiļa lomā iestudējumā
“Vecīša cimdiņš”
un atceras mūsu latviešu skolu.
Sarīkojuma noslēgumā, skolas
bērni un viesi, sadevušies roku
rokā, vienojās kopdziesmā “Pūt,
vējiņi”. Tas bija tik aizkustinoši
un reizē kā atgādinājums ikvienam, ka tikai vienotībā ir spēks.
Kopīgi mēs varam veicināt
latviešu valodas, tradiciju un
kultūras
mācīšanu
un
saglabāšanu, kā arī nodošanu
jaunākajai paaudzei vēl daudzu
gadu gaŗumā.

1. klases skolēni; no kreisās — Laila Džennings, sk. Mārtiņš Leikarts,
Nikolas Leikarts un Anna Arnolda

Zupas ēdāji un virēji. No kreisās – Katrīna Strobele, Endija Damroze un Vilis Zaķis

No kreisās: sk. Aija Zeltiņa-Kalniņa un 5.klases skolēni — Eduards
Zeltiņš-Kalniņš, Ieva Arnolda, Eduards Barks un Kārlis Kalvāns
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MĀRIS
BRANCIS
Gribas kā Ozei Heinrika Ibsena
„Pērā Gintā” izsaukties: „Pēr, tu
melo!” – „Eleonora, Tu melo!”
Vai tad Tev ir 90?! Nudien neticu! Vēl izgājušajā vasarā – Tu tad
vēl biji pavisam jauna, tikai 89
gadi! – Tu kā jauna meitene
spriņģoji pa Rīgu! Iebrāzies
Latvijas Nacionālajā mākslas
mūzejā, kur atvēra Fridricha
Milta gleznu izstādi, un noteici
kā allaž kvēlu, spožu runu; šoreiz
tā bija īpaša – Milts bija viens no
Taviem mīļākajiem gleznotājiem.
Bet pēc pāris stundām Tev bija
jābūt kārtējā koncertā. Norunājām, ka mums noteikti jāsatiekas, bet dienas skrēja kā apmātas, Tu tām līdzi, es arīdzan,
un mēs nepaspējām satikties.
Kad nu beidzot mūsu ceļi
krustojās, bija palikušas tikai
pāris dienas no Tava Latvijas
laika, kas šoreiz tāpat jau tika
pagaŗināts; un tā nu bija jāatliek
mūsu sarunas uz citu laiku, kad
Eleonora atgriezīsies dzimtenē,
un tam jābūt šogad, šovasar.
Viņa noteikti atgriezīsies
Latvijā, te viņa pieder, te viņa
dzimusi, augusi, sākusi skoloties,
te viņas sirds. Ņujorka, kur
aizritējusi lielākā mūža daļa, ir
tikai apmešanās vieta, kur,
protams, ir bezgala daudz
vilinājumu, kultūras, bet tas
nekas – visas domas allaž bijušas
dzimtenē. Kas var būt jaukāk kā
būt tēva un mātes zemē, kur
debess zilāka, saule spožāka, zāle
zaļāka, kur asinis rit vienā ritmā
ar tautu! Un tā tam jābūt, jo še
viņa pieder. Še viņa nākusi
pasaulē.
Būdama miertiesneša Kārļa
Avena un viņa sievas Irmas
meita, Eleonora piedzima 1928.
gada 12. februārī Daugavpilī, šajā
tautu mistrojuma vietā. To, ka
šajā pilsētā dzīvo daždažādas
tautas, viņa zināja vairāk no
sarunām – ģimene bija ļoti latviska, spēlēties drīkstēja tikai
dārzā ap māju, arī pirmie soļi
skolā bija ļoti latviskā vidē – 2.
pilsētas pamatskolā. Tomēr saulaino bērnības dzīvi izpostīja
Latvijas okupācija 1940. gada 17.
jūnijā. Tēvs no darba tika
atbrīvots – kā Eleonora atceras,
skolota miertiesneša vietā tika
nozīmēts kurpnieks. Ģimene
pārcēlās uz tēva iepirkto
jaunsaimniecību Saldus apkaimē.
Tas droši vien paglāba viņus no
izvešanas uz Sibiriju 1941.gada
14.jūnijā. Toties, kad kaŗš gāja
jau uz beigām, visi Aveni devās
bēgļu gaitās uz Vāciju meklēt
brāli Voldemāru, kuŗš kalpoja
darba dienestā, lai izvairītos no
iesaukuma armijā, – ģimenei
grūtā brīdī jābūt kopā. Kādu
laiku Eleonora mācījās Saules
ģimnazijā, kas atradās Gestachtas
latviešu nometnē Hamburgas
apkaimē. Viņai jau vajadzēja
beigt ģimnaziju, kad ģimeni
pārcēla uz citu nometni, un tā
pēdējās klases audzēkne beidza
skolu Neištatē, kas atrodas
Lībekas tuvumā.
Skolas kori vadīja Latvijas
Konservātorijas docents Arnolds
Šturms. Viņam bija pačukstēts,
ka jaunajai skolniecei esot spēcīgs
alts. Skolotājs bija iedomājies, ka
šīs balss īpašniece būs slaida
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„Pēr, tu melo!”

Mūsu autorei Eleonorai Šturmai jubilejas reizē
blondīne, taču viņam nācās vilties – izrādījās, ka viņa ir neliela
auguma un turklāt brunete. Balss
tomēr esot skolotāju Šturmu iepriecinājusi – viņa brīžiem palīdzēja tenoriem. „Kaŗš un kaŗa
izraisītie satricinājumi visas tautas dzīvē”, kā secina kādā rakstā
jubilāre, „var pastrādāt dīvainības
arī cilvēku personiskajā dzīvē.”
Viena šāda dīvainība bija tā, ka

citas. Ar laiku viņa kļuva pat
eksperte mūzikas jomā.
Eleonora pieder tai paaudzei,
kuŗa izglītību ieguva savā mītnes
zemē, tāpat kā Vija Celmiņa,
Ģirts Puriņš, Edvīns Strautmanis,
Voldemārs Avens, Daina Dagnija
un daudzi citi. Viņa bija klāt
jauno pārmaiņu veidošanās gaitai ASV mākslas pasaulē, taču
viņa un Arnolds bija latvieši, kas

nāšanas 1975. gadā, Eleonora
bija neatņemama un neaizstājama redakcijas locekle un
autore. PBLA Kultūras fonds
1987. gadā piešķīris viņai Goda
balvu, bet 2010.gadā Amerikas
Latviešu apvienība pasniegusi
Atzinības rakstu.
Daļa Eleonoras rakstu sakopoti Rīgas apgāda „Mansards”
2011.gadā izdotajā krājumā „50

Eleonora Šturma vienmēr ir kopā ar mākslu

pēc skolas beigšanas skolotāja un
skolnieces starpā sāka veidoties
romantiskas attiecības, kuŗas
pirms izceļošanas uz ASV tika
„oficiāli” noformētas – līgavainis
lūdza vecākiem meitas roku.
Lai izbrauktu uz „personiskās
brīvības zemi”, bija vajadzīgi
galvotāji un uzaicinājumi. Tie
jauno pāri izšķīra – Eleonora
devās uz Viskonsīnu, Arnolds –
uz Detroitu. Pēc kāda laika
Tenesijas pavalsts galvaspilsētā
Nešvilā (Nashville) 1950.gada
28.jūnijā viņi salaulājās. Sekoja
Eleonoras mācības Džordža
Pībodija (George Peabody)
kolledžā, Vanderbilta universitātē
un Tenesijas universitātē, bet pēc
abu pārcelšanās uz Ņujorku
1953.gadā Eleonora studēja
Ņujorkas pilsētas universitātes
(City University of New York)
Hantera (Hunter) kolledžā, kuŗu
1958.gadā beidza ar bakalaura
gradu, bet 1960.gadā – ar
maģistra gradu tēlotājā mākslā
(glezniecībā, grafikā, tēlniecībā)
un mākslas vēsturē.
Studiju laikā darbu apdrošināšanas sabiedrībā nomainīja
pret profesijai tuvāku vietu –
zīmēja metus tekstilijām. „Darbs
bija interesants, jo, ūdenskrāsas
jaucot, bija „jānotrāpa” pareizās,
modes pieprasītās nianses, ziedi
un citi motīvi precīzi jāizglezno,
un motīvu atkārtošanās precīzi
jāizplāno. Turklāt, šos darbietilpīgos uzdevumus veicot,
varēja augu dienu klausīties klasisko mūziku”, atzīstas gavilniece.
Savu ikdienu Eleonora dalīja
starp divām mākslām – daiļo
mākslu un mūziku: gan kopā ar
Arnoldu Šturmu apmeklējot
koncertus vai izrādes, gan esot
klāt skaņdarbu tapšanas brīdī,
gan arī pārrakstot vīra kompozicijas, gan abiem kopā
apbraukājot senākas un ļoti senas
kultūras zemes – Ēģipti, Sīriju,
Turciju, Spāniju, Italiju, Grieķiju,
Maroku, Franciju, Angliju un

dzīvoja vienā elpā ar to latviešu
daļu, kas bija paglābusies ASV.
Viņa bija lieliski izglītota un viņai
būtiska bija latvietība. Tas bija
par iemeslu, kādēļ avīzes Laiks
galvenais redaktors Kārlis Rabācs
1961. gadā uzaicināja pirms gada
maģistra gradu ieguvušo mākslas
vēsturnieci aprakstīt latviešu
mākslinieku izstādes. Apņēmusies šo lauciņu apkopt, Eleonora to kopusi ārkārtīgi lietpratīgi. Kā savulaik atzinis žurnāla Latvju Māksla galvenais redaktors Arnolds Sildegs, „viņas
entuziasms un profesionālais
darbs ir bijis stingrs balsts šīs
publikācijas ilgajos pastāvēšanas
gados”. Viņš uzsveŗ: „Apveltīta ar
teicamu latviešu valodu, bez
liekas vārdu kosmētikas jeb
streipuļošanas svešvārdu džungļos, viņa palīdz lasītājam iedziļināties un izprast mūsu mākslas
pasauli”.
Tam jāpiekrīt un vēl jāpiemetina, ka Eleonora raksta ar lielu cieņu pret mākslinieku, izprotot radīšanas procesa vieglo ievainojamību. Tomēr viņa saglabā
arīdzan augstu pašcieņas līmeni
brīžos, kad kāda mākslas parādība īsteni nesakrīt ar viņas pārliecību. Viņa ir objektīva, doma
viņas rakstos risinās konstruktīvi.
Viņa ir mobila, pabūdama gandrīz vai vairākās vietās vienlaicīgi.
Eleonoras personība ir tā, kādēļ
viņa iemantojusi atzinību gan
ASV un pat Kanadas latviešu
sabiedrībā, bet nu jau arī Latvijā.
Viņas enerģija un iedvesmojošais
spēks, viņas atsaucība un
profesionālisms ir bijis tas, kāpēc
viņa gadiem kalpojusi ALAs un
PBLA kultūras nozarē, darbojusies 3×3 nometnēs, lasījusi lekcijas, bijusi klāt Amerikas latviešu
mākslinieku apvienības (ALMA)
dibināšanā 1982.gadā, pēc viņas
iniciātīvas bija izveidota Baltijas
mākslas apvienība „Baltia” un
viņa bijusi tās vadībā. Kopš
žurnāla Latvju Māksla dibi-

gadus mākslai pa pēdām”, par ko
autore 2012.gadā saņēmusi
PBLA Kultūras fonda Goda
balvu tēlotājā mākslā. Jubilāre
joprojām raksta ar roku (un ne ar
datoru) un sūta savus sacerējumus uz Ligitas Kovtunas vadīto avīzes Laiks Rīgas redakciju,
kur tos pārraksta, un kā „Kultūržurnālistes piezīmes no Ņujorkas” tie nonāk pie lasītājiem visā
pasaulē, par ko PBLA piešķīrusi
2017. gadā Eleonorai Krišjāņa
Barona prēmiju.
Viņas aktīvitātes ir neaprakstāmas, apskaužamas! Vēl pavisam nesen Eleonora bija Raistera fonda valdē, un vēl joprojām
viņas padoms nepieciešams tā
jaunajai vadībai.
Nezinu, var jau būt, ka kāds
būs pamanījis jubilāri ar sadrūvējušu, nopietnu seju, bet man
nav izdevies redzēt viņu bez platā
smaida uz lūpām, kuŗā nolasāma
labvēlība, sirsnība, atklātība, plaši
atvērtā sirds, jā, arī viņas varenā
kultūras bagāža, kuŗā ietilpst vai
visa pasaule. Un tas acīmredzot
ir tāpēc, ka viņa nav nogurdināma. Man joprojām spilgtā at-

miņā ir ciemošanās Ņujorkā, kad
viņa Metropolitēna mūzejā mani
ieveda drīz vien pēc tā atvēršanas.
Mēs klīdām no vienas zāles otrā,
man galva jau šķita piepampusi
no iespaidiem, kājas tikko nesa
augumu, brīdi piesēdām, un tad
jau atskanēja Eleonoras balss:
„Tev vēl jāredz mana mīļā
Ēģipte!” Pēc laiciņa: „Tu nedrīksti
aizbraukt, neredzējis Maksa
Ernsta izstādi!” un tā vēl un vēl.
Turklāt tas bija mūzeja gaŗais
vakars, kad durvis vērās ciet krietni vēlu. Bijām teju līdz pēdējam
zvanam. Bet manas ekskursiju
vadītājas spēks bija neizsmeļams,
enerģija – neizsīkstoša, galva –
allaž gatava uzņemt jaunus
iespaidus. Tas, kā es secinu, ir
ņujorkietes rūdījums. Cita
izskaidrojuma man nebija un
nav joprojām. Mana intelektuālā
uztvere pielāgojusies Latvijas
izmēriem. Varbūt še ir meklējama
Eleonoras neizsīkstošās enerģijas
avots; pieradusi pie Ņujorkas lielajiem attālumiem un miljonu
pilsētas vēriena, jubilāre te auļo
no vienas vietas uz otru nenogurusi.
Lai nu viņa vēl skrien un skrien
no ASV uz Latviju un atpakaļ!
Viņai taču ir jāatveŗ jauna
grāmata, kuŗu „Mansards” sola
šogad izdot un kuŗa varētu saukties „Kultūržurnālistes piezīmes
no Ņujorkas”. Zvaigznes viņai ir
labvēlīgas, to arī pati atzīst:
„Ticu, ka ir kāda Augstāka
Vara, kas visu vada un kārto,
tādēļ par visu saņemto pateicos
Dieviņam – par man piešķirtajām
daudzējādi skaistajām mūža
dienām, veselību, par mīļiem
tuviniekiem, draugiem, dienišķo
maizīti, jumtu virs galvas, par
saprātu un par to, ka visus šos
gadus Viņš tik brīnišķīgi mani
vadījis. Kamēr veselība turas,
spēju brīvi kustēties un pagūt
visu to, kas silda sirdi, esmu optimiste”.

Veselību, spēku, optimismu un dzīvesprieku arī turpmāk
novēl avīze Laiks un
šo rindu autors!

Jubilāres priekšlasījumi arvien saista un sajūsmina klausītājus ar
faktu bagātību un analīzes smalkumu
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KLĀVS ZICHMANIS
January 2018
In 2000 Vladimir Putin called
the collapse of the Soviet Union
“the greatest geopolitical tragedy
of the 20th century.” Since then,
he has been trying to regain
world power status for Russia by
forcing the components of the
former Soviet Union into the
Russian lead “Eurasian Union”.
The Baltic States had long warned the West of this possibility; the
West smiled and called the Balts
“paranoid”. Since the 2008 Russo-Georgian war, the West has
adjusted their assessment of Russia to new realities, especially
after Russia annexed Crimea in
2014 and took military action
against Ukraine. Today, the West’s
take on Russia parallels the Baltics.
Being the weakest of the Baltic
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“Ask not what your country can do for you,
but what you can do for your country”
States (see Unified Goal below)
and therefore easiest to subvert,
Putin’s plan for dominating
Latvia is not by military occupation, but economic pressure
through investments, and buying loyalty from segments of the
local political power elite. Russia
wants to take over Latvia, much
like Hitler took over Germany in
1933 in a “democratic” way.
Therefore, the 2018 Parliamentary election outcome is decisive
for the future of Latvia.
The importance of these elections and the threat to Latvia’s
sovereignty cannot be overstated. The current situation in
Latvia is the most serious since
1990 when Latvians decided to
renew their country. The rights
acquired at that time must now

be exercised and a decision made
to defend the country. The election campaign will be dirty and
unequal, because Russia has
money, organization, and experience in dismantling and destabilizing societies and countries.
It will not easily give up the
power it currently holds over
Latvia.
However, Latvia is able to resist
in a democratic struggle; the prosovereignty forces must win a
controlling majority in the
Saeima (Parliament). Alternatively, a victory for Putin’s forces
means the defeat of democracy,
and renewed Russian dominance
in Latvia.
The pro-independence forces
must recognize the seriousness of
the situation, unite to protect

Latvia’s sovereignty, join political
parties that value independence
and unequivocally demonstrate
to the world their desire for sovereignty by citizens voting in great
numbers for independence parties.
The Seriousness of the
Situation
As mentioned above, Russia
wants to draw Latvia into its
sphere of influence by buying
local allies, “investing” with the
aim of maximizing Russia’s economic impact and installing a
pro-Russian government in
Latvia. Hybrid war methods are
being used against Latvia: at first
soft power, later phases include
military rule. Of the eight phases
in a hybrid war, several signs of

the first four have already
appeared in Latvia. Currently, of
the parties represented in the
Saeima, the majority are sympathetic to Russian interests: Harmony (S), Green Farmers (ZZS),
and For Latvia from the Heart
(NSL). S will play a leading role,
the ZZS mission is to attract
Latvian voters, and NSL, now
disintegrating, is a party created
and financed by Moscow. More
clandestine supporters are in the
Regional Association (RA). So
far, none have openly campaigned in favour of Russian
interests, but it would not be
inaccurate to call this informal
coalition as treasonous.
(To be continued)

A TALE OF DISPLACED PERSONS
DP LIFE BEGINS IN GREVEN, GERMANY
GUNARS
FRICSONS
(Continued from Laiks no.4)
America? Would we pass
through America on our way to
Minster, I wondered? With renewed hope, I turned back to the
window.
A few minutes later, I turned
back and looked at my father.
Seeing my confusion, he said,
“America is a long way from here,
across the Atlantic Ocean.”
That, of course, didn’t help me
much. Confused, I went back to
looking at farms, forest and
fields. Would the train come to
the ocean and cross it?
A few years later, when we did
cross the ocean and I stepped off
the ship in Boston, Massachusetts,
the first thing I did was look for
cowboys and Indians…to no
avail.
No cowboys, Indians or ocean
today in Germany either, but as
the train entered the suburbs of
Minster, the change from farms
and fields to streets lined with
family homes and stores caught
my eye. As we neared the city
center, the landscape, once again
took on a different look.
I had found my ghost town.

A Bit of Background

station and started down the
street.
The city center was eerily quiet.
And the tall buildings looked like
someone had beat them down
with a hammer.
“What happened,” I asked
father.
He didn’t answer at first and we
continued walking. Instead of a
busy city center, with streets full
of automobiles, trucks and buses
and the sidewalks bustling with
shoppers and people on their
way to work, the city center was
deathly still. Many three and
four-story if not more city buildings had crumbled into rubble.
Partially-standing
buildings
looked as if someone had stolen
their floors and walls. Still others
were held up by a sliver or two of
wall and looked to be one strong
wind gust away from collapse.
As we walked down the rubble
strewn street, dark eyes followed
me. Startled, I cast a glance at
what was left of a building wall
beside me. Rows of dark, foreboding windows, the glass panes
long blown out, gave me a sorrowful look as they cast a judg-

Like tunnels of mystery, the dark
window openings disappeared
into the innards of the brokendown buildings.
To reach the front door of most
buildings and see what was
inside, one would have to kick
away rubble. The signature
trade-mark of this part of town
was piles of rubble…and piles of
more rubble.
“Tēti, father?” I looked at him,
still waiting for an answer. “What
happened here?”
“There was a war,” my father
said flatly. “Bombs fell on the city.”
My father then explained that,
while Minster had seen less damage than the major German cities, nevertheless it had fallen victim to American and British air
raids. It was many years later
before I understood the significance of it all.
We side-stepped rubble, that
like water puddles after a good
rain, blocked our way on the
sidewalk, and walked the three
blocks to the bus stop.
“The bus was running the last
time I was here,” my father said
as he looked up and down the
empty street hopefully. This was
not his first time visiting my
mother. Over the days she was in
Minster, he had come more than
once a week.
“Before that,” he said sheepishly. “I had to walk to the hospital.”
As we waited, I looked around
the deserted street. On this street,
there were a few pedestrians, but
not much else was moving. That
should not have been a surprise.
There was little petrol to be had.
Would there even be a bus today?
“Service is spotty,” father said
as if reading my mind. He gave
me a hopeful grin.
*****
The bus finally came, and we
started our journey to the outer
part of the city. The further from
the center city we rode, the more
the town landscape improved.
*****
mental eye at the piles of build- Here, town folk moved about, and
We walked out of the railroad ing rubble strewn around them. entire neighborhoods of houses

had survived the bombing.
The bus stopped in front of the
hospital and we got off.
“Mamma, your mother, is getting better,” my father said casually as he took my hand. Eventempered as usual, he gave me a
wishful look. “She is out of the
hospital now and will come
home soon.”
Instead of going in the hospital,
we walked past the front door
and started down a side street.
No bombs had found this street.
Sturdy age-old oak trees lined
the street and like sentries guarded a block of identical two-story,
red brick houses that looked to
be cut from the same cookie
mold.
The houses were used, my
father told me, for convalescing
patients who were not quite
ready to go home. Half-way
down the block, we entered one
of the houses. In front of me was
a long quiet, empty hallway with
many doors. We didn’t have far
to go. My mother was in the first
room on the first floor.
Our visit was short. For some
reason, my mother was short
tempered. She seemed agitated
and worried that she would
never come home. Yet, she was
fully dressed, like she was ready
to walk out the front door and go
shop at the city market.
As I sat on the end of the bed
and listened to her talk, I was
confused. Hadn’t father said that
she would be coming home
soon?
The mystery of this episode in
her life is buried with my parents. As many of us found out
over the years, our parents and
grandparents did not want to
think about the past, and, in their
minds, have to re-visit the nightmares of those days.
What can I say about my
mother’s health? There was an
accident in the bombed-out
house across the road from the
schoolhouse near Greven. Of
that, there is no doubt. But, what

had the beam falling on her done
to her? Broken or bruised some
ribs? Damaged some muscles
or…her spirit? Her accident
seemed to have sapped her
strength, which, by the time we
reached Greven, may have been
the only thing she had left.
She, like other refugees had
gone through more than a year
of flight, from Latvia to Germany,
and months in Germany, where
our safety and security were elusive. In our case, from the time
we landed in Gdynia in October
1944, to May of 1945, when we
found ourselves in British controlled Lubeck, danger never was
all that far away. We had survived
the trip from Liepāja to Gdynia
sailing across a Baltic Sea infested not by alligators but by submarines. Some 200 of 790
German ships were sunk. The
Wilhelm Gustloff went down in
January 1945 with over 10,000
souls including 5,000 children
on board. Only 1,000 passengers
survived.
Then, we had waited anxiously
in Germany for the war to end so
we could return home. Instead,
we had fled across Germany to
stay out of the hands of the Red
Army. Nothing had been guaranteed for us, including a drink
of water or the next meal.
But early in 1946, coming to
Greven offered us new hope.
Hopefully, some stability, safety
and security. For my mother, that
hope didn’t last long. As she
dropped through the floor of a
bombed-out farm house, everything crashed and crumpled
around her on that basement
floor. Was that a crushing blow
for her, on top of leaving her
homeland and family behind?
Sitting there in the convalescence room in Minster, watching
my mother, it seemed like her
physical strength had returned,
but maybe she was unprepared
to return to the real world, a
world that had taken so much
out of her life.
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JĀNIS KANCĀNS,
ALA sabiedrisko attiecību vadītājs
Jau gadu ASV latviešu sabiedrībā ir izsludināts aicinājums
pievienoties Call To Action (CTA)
akcijai. Tā ir ALAs atbalstīta iniciatīva ar mērķi bezpartejiski organizētā veidā sūtīt e-pastus pārstāvjiem ASV kongresā, aizstāvot mūsu
kopējās intereses Latvijas drošības
labā. CTA vairo mūsu ietekmi, jo
tādējādi varam kuplā skaitā reaģēt
uz šo svarīgo jautājumu risinājumu
ar e-pastiem. Līdz šim dalībai
CTA pieteikušies 170 cilvēki.
Piedalīties CTA vienībā ir ļoti
viegli – atverot ALA tīmekļa lapu
(alausa.org), jau pirmajā lapā parādās aicinājums pievienoties CTA.
Te var pieteikt savu vārdu un e-pastu. Turpat, ievadot savu pasta indeksu, iespējams arī atrast jūsu
štata senatoru kā arī kongresmeņu vārdus. Ar ALA valdes palīdzību CTA komanda trīs vai
četras reizes gadā izvēlas svarīgākos jautājumus un sagatavo
piemērotu vēstuli polītiķiem, kas
tiek e-pastā nosūtīts visiem
dalībniekiem CTA datubāzē. Dalībniekiem atliek tikai pielikt viņu
senatora un kongresa pārstāvju
e-pasta adreses un piespiest pogu,
lai nosūtītu ziņu saviem pārstāvjiem kongresā. CTA komanda saziņā lieto angļu valodu, jo
daudzi mūsu tautieši ir precējušies
ar amerikāņiem, daudzi mūsu
bērni un mazbērni vairs nerunā
tekoši latviski, bet tomēr stingri
atbalsta CTA projekta mērķus.
Starp CTA panākumiem minams fakts, ka Dziesmu svētkos
Baltimorā aizvadītajā vasarā tika
sakopotas un izsūtītas 1350
mūsu tautiešu parakstītas pastkartītes Kongresa pārstāvjiem,
pieprasot viņiem neatcelt sankcijas pret Krieviju. Tajā laikā bija
svarīgi panākt pietiekami lielu
ASV Kongresa atbalstu, jo bija
draudi, ka ar ASV prezidenta
veto varētu tikt gremdēts sankciju likums. Mūsu pūliņi atmaksājās ar gandrīz vienbalsīgu atbalstu Kongresā sankciju likumprojektam pret Krieviju, ko 2017.
gada 3. augustā parakstīja ASV
prezidents Donalds Tramps.
Likums ne tikai paturēja spēkā
esošās sankcijas pret Krieviju, bet
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Pievienosimies Call to action (CTA)!

arī ieviesa jaunas par krievu
neganto iejaukšanos 2016. gada
ASV prezidenta vēlēšanās.
Otra ļoti svarīga iniciatīva vēl
paliek kaujas laukā, jo nav vēl paveicies pārliecināt ASV ārlietu ministru Reksu Tillersonu, lai viņš
izmanto Kongresa piešķirtos 80
miljonus dolaru, lai apkarotu
Krievijas īstenoto dezinformāciju
Austrumeiropā, arī Latvijā. Proti,
Obamas administrācijas darba
pēdējā mēnesī, 2016. gada decembrī tika pieņemts likums
“Countering Russian Influence in
Europe and Eurasia Act”. Likums
nosaka, ka Austrumeiropā, ieskaitot Baltijas valstīs, ASV financiāli
atbalstīs vietējās programmas, kas
uztver un apkaŗo melus, ko izvērš
Krievijas dezinformācijas mašinērija šajās valstīs. Līdz 2017. gada
1. septembrim Ārlietu ministrijai
bija oficiāli jāpieņem šī nauda.
Bet tā ignorēja šo naudas piešķīrumu un grasījas to nepieņemt.
Tikai publisks polītisks spiediens
no Kongresa pārstāvjiem lika Tillersona kungam pēdējā brīdī oficiāli pieņemt šo naudu. CTA ar
savām 170 balsīm arī cīnījās lietas labā, sūtot mūsu pārstāvjiem
ASV Kongresā e-pastus. Pēc tam,
kad Tillersona kungs oficiāli pieņēma naudas piešķīrumu, vēl
viens viņa paša radītais šķērslis
joprojām bremzē šo vērtīgo pasākumu. ASV Kongress šim nolūkam piešķīra 80 miljonus dolaru,
kas administratīvi tiktu izdalīts
caur Ārlietu ministrijas “Global
Engagement Center” (GEC). Tillersona kunga mērķis samazināt
Ārlietu ministrijas personālu par
30% skāra arī GEC. Būdams jau
tāpat mazs departaments, GEC
vēl pazaudēja darbiniekus.
Personāla trūkumu dēļ, GEC
pašreiz nespēj izpildīt mandātu
šos 80 miljonus likt lietā. CTA arī
lūdza kongresa pārstāvjus aicināt
ārlietu ministru, lai viņš GEC
pieņem darbiniekus, lai izpildītu
likuma mandātu. Līdz šim nauda
nav tikusi izmantota.
CTA vēstulēs Kongresa pārstāvjiem tika proponēts , ka Rīgā
bazētais NATO Stratēģiskās komunikācijas centrs (NATO StratCom)

Vai 170 CTA dalībmieku ir daudz vai maz?
būtu ideāla vieta, kur ieguldīt
līdzekļus, jo tā mērķi pilnībā
sakrīt ar likuma mērķiem. Jāņa
Sārta vadītais NATO StratCom
centrs nav oficiāla NATO
sastāvdaļa. Tā ir starptautiska,
NATO sertificēta organizācija,
bet NATO valstu līdzdalība tajā
ir brīvprātīga, un centrs darbojas
pats ar savu budžetu. Centrs pulcina no visas pasaules speciālistus
psīcholoģijā un modernās technoloģijās, lai analizētu, kā Krievijas valsts iestādes pielieto dezinformāciju kā ieroci un pēta veidus, kā visefektīvāk pret to aizsargāties. Līdz šim ASV nav to NATO
dalībvalstu vidū, kas brīvprātīgi
piedalās centra darbībā, kaut gan
speciālisti no ASV bieži ceļo uz
Rīgu, lai piedalītos NATO StratCom
centra rīkotajos pasākumos.
Pagājušā gada vasarā Kongress
gandrīz vienbalsīgi nobalsoja (ar
517 balsīm par un tikai piecām
balsīm pret) par jaunām sankcijām pret Krieviju par to, ka tā bija
neganti iejaukusies 2016. gada
ASV prezidenta vēlēšanās. Lai arī
Prezidents Tramps lobēja Kongresu, lai neatbalsta ierosināto likumu,
beigu beigās pat viņa veto kļuva
bezspēcīgs, jo Kongresa balsojums pārsniedza divas trešdaļas
Kongresa balsotāju līmeni. Prezidents Tramps 2016. gada 3.
augustā gan negribīgi, tomēr
parakstīja likumu, pārmetot
Kongresam, ka tāds likums ir
pilnīgi nevajadzīgs. Pēc likuma,
Trampa administrācijai līdz

2018. gada 29. janvārim bija
jāsagatavo jauns saraksts, kas
papildina pret Krieviju jau esošās
sankcijas. Jauns sankciju saraksts
neparādījās 29. janvārī – parādījās tikai valdības preses relīze,
ka jaunas sankcijas nav vajadzīgas, jo pasaules valstis jau brīvprātīgi samazinājušas ekonomiskās saites ar Krieviju. Te nedrīkst
sajaukt jaunu sankcijas sarakstu
ar tā saukto Krievu oligarchu
sarakstu, ko Trampa administrācija izsludināja 26. janvārī! Līdz
ar to nevienam nav aizliegts turpināt vai uzsākt jaunas biznesa
saites ar minētiem Krievu oligarchiem. Šis saraksts ticis nosaukts
par “name and shame” sarakstu,
kas it kā šos oligarchus dēvē gan
par bezkauņām, bet nekādas
sankcijas pret viņiem netiek iedarbinātas. Šai sakarā noderēs
vēl viens CTA iniciatīva, informējot Kongresu, ka viņu pieņemtais likums netiek izpildīts.
Diemžēl vairākus mēnešus
stagnācija iestājusies CTA dalībnieku skaita izaugsmē un skaits
„iesalis” ap šiem 170 dalībniekiem. Pirms apmēram pieciem
mēnešiem izdevās krietni paaugstināt dalībnieku skaitu, pievienojot sarakstam visus pēdējā ALA
Kongresa delegātus ar norunu, ka
katrs no viņiem drīkst arī atteikt
savu līdzdalību. Kopš tā laika, kad
CTA sarakstu papildināja ALAs
Kongresa delegāti, tikai divi vai
trīs dalībnieki pievienojušies CTA.
Ir divi viedokļi, raksturojot šo

situāciju: viens pozitīvs, otrs negātīvs. No pozitīvā skatu punkta,
viena daļa mūsu tautiešu slavē,
ka tik labi izdevies apvienot tik
lielu skaitu ASV latviešu. Viņi
argumentē, ka mums jāatzīst, ka
pašreiz mūsu tautiešos valda liela
polītiska apātija un jāpriecājas
par tiem 170, kas ir pieteikušies.
CTA komandai būtu jālepojas
par to, ka, iesaistot CTA 170 dalībniekus, tā apvienojusi kritisko
masu tautiešu, kuŗai vēl interesē
Latvijas drošības aizstāvība.
Otrs viedoklis nav nemaz tik
glaimojošs, jo tiek uzskatīts, ka
CTA dalībnieku skaits ir ļoti niecīgs. Mēs, ASV latvieši, kādreiz
lepojamies par to, ka ASV dzīvo
ap 100 tūkstošiem cilvēku, kuŗi
sevi identificē par latviešiem. Vai
tad mums būtu jāpriecājas, ka tikai 0,17 procenti tautiešu piedalās CTA?! Pieskaitot vēl klāt mūsu
„ieprecētos” amerikāņu radus un
draugus, kuŗi neuzskata sevi par
latviešiem, bet tomēr atbalstītu
CTA mērķus, šī procentuālā līdzdalība kļūst apkaunojoši niecīga.
Cik no 5000 ALA biedru piedalās
CTA? ALAs un draudžu datubāzēs var uz pirkstiem katrā sarakstā saskaitīt CTA dalībniekus.
Pirms gada uzsākot CTA akciju, tika izvirzīts mērķis savākt
vienu tūkstoti CTA dalībnieku.
Kaut gan vēl iztrūkst 830
dalībnieku, ALAs CTA komanda
vēl tic, ka šis mērķis ir sasniedzams. ALA no sirds aicina jūs
ikvienu pieteikties CTA akcijai!

Aizstāvēsim Latviju
pret Putina naidu!
Rakstīsim ASV Kongresam un veicināsim
drošību, stabilitāti un mieru Latvijā!
Kļūsti savas zemes sargs!
Stājies ALA “Call to Action Unit”!
Mūs var atrast: www.alausa.org

Laika grāmatas jaunākie izdevumi
Rita Rotkale. Agra Straupeniece.
ES. Eduarda Smiļģa dzīves ceļš

MŪZIKAS UN KULTŪRVĒSTURES DRAUGIEM

LABAS LITERĀTŪRAS GARDĒŽIEM

Pirmo reizi lasītājiem pieejams latviešu teātŗa
milža dzīvesstāsts, balstīts dokumentu un faktu izpētē. Mākslinieciski interesants Daigas Brinkmanes
noformējums, ļoti aizrautīgs pētnieču stāstījums.
Viena no visvairāk pirktajām grāmatām Latvijā.
USD 45,-, t.sk. pasta izdevumi.

Jānis Zilgalvis.
Laiks ceļot

Atis Gunivaldis Bētiņš.
Latviešu skaņuplašu vēsture
USD 65,- t.sk. pasta izdevumi.

Elmārs Zemovičs.
Simfoniskā koncertdzīve
Jūrmalā līdz 1940. gadam
USD 50,- t.sk. pasta izdevumi.

Gunars Janovskis.
After Doomsday
(“Pēc Pastardienas”)
USD 20,-, t.sk. pasta izdevumi.

Otrais, papildinātais izdevums. Bagātīgi illustrēta,
lietošanai parocīga grāmata par sakoptajām Latvijas
pilīm un muižām.
Izdevums angļu valodā, tulkoŠajās grāmatās Jūs ieraudzīsiet daudz pazīstamu seju un izlasīsiet
USD 45,-, t.sk. pasta izdevumi.
daudz informācijas par to, kā savijušies mūziķu likteņi trimdā un jusi Sarmīte Ērenpreiss-Janovsdzimtenē. Unikāli izdevumi pēc satura, noformējuma un vēsturiskās kis. Augstas raudzes literārā formā pastāstīta patiesība par Latprecizitātes
viešu leģionu un cilvēku likteņiem vēsturiski dramatiskajā laikā
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu. Rakstiet Rasmai Adams 114 4th Ave NW, Largo, FL33770 USA
pēc Otrā pasaules kaŗa.
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SHARON DUNN
(Continued from Laiks no.4)
She announced dinner—her
creation each night—standing in
the doorway, giving a small bow,
hands knotted at her waist: “Na,
dinn’s ready.” So, she baked and
cooked, cleaned the house, laundered and ironed, fetched the
mail from the Main Building,
and assumed care for the little
brown dachshund my mother
brought home one day. Mother
named him Disraeli because of
his substantial nose, but he
became Anna’s beloved Dizzy
and slept in her room.
Nether World
Anna, will you pull the rosebud
nightie
over my head, undo my braids,
brush out the waves?
It is Easter Eve and you point
at him
out the dark blue window. I see
nothing
but the reflection of us
in the yellow kitchen
eating hot roast beef sandwiches
with big spoons.
Maybe he is looking in
and the darkness is his eye,
he is so big. The colored eggs are
in the dining room.
My fingers are green.
In the morning I find my basket
hidden
in the living room. They watch
me and smile.
You are leaning in the doorway
smoothing wet hands
against your white apron.
From the nest of paper
grass you pick out a jelly bean
and I eat the head of
a marshmallow chick.
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The Shadow Mother’s Dream of Home
mother’s irritating, repeated
phrase). Mother and Anna padded me up and put me in the
dark brown “circle” skirt Mother
had sewn for me—it had huge
yellow butterflies on four sides.
Butterflies! I think now—oh, I
was a butterfly out of the cocoon,
all right. I was grateful for the
safety of the dark brown skirt as I
walked off late to school. And
this was going to happen every
month! Anna was methodical,
helpful and quiet. I begged my
mother not to mention what was
for me private, and an embarrassment, to my father. Upstairs
at the banister rail that evening I
overheard my mother say to him
in the living room, “Your daughter is a young lady now.” He had
no idea what she meant. She
made the announcement, more
plainly. I was so disappointed in
her and angry with her, too. It
seemed to me that only Anna’s
serious demeanor had respected
my feelings at this huge change
in my life.
All those years Anna lived with
us! Empting overflowing ashtrays, dealing with trash and garbage, vacuuming, dusting, cooking, drying by hand every dish,
utensil and pan, ironing shirts
after supper, rising at six to
squeeze oranges for juice, doing
what Dr. and Mr. Dunn wanted.
She also heard everything, and
said nothing about, my father’s
constant hounding of my brother, the occasional thrashings
upstairs. She often accompanied
us on long-distance trips to our
grandparents and on Sunday
outings to Newfound Lake,
where she prepared all the picnic
fixings.

They have company so I sleep
in your cellar room
with its embroidered pillows
and picture of a princess
with a beaded crown. I go to bed
beneath your cross,
beside the white candle. You are
nearby, ironing shirts.
The photograph of your sister
faces me:
she is farming in a country
you will never see again.
When I wake up you are gone
upstairs
to squeeze the oranges. I sit
at the kitchen table
and pick seeds from the juice.
Late 1950’s, Anna accompanying
the family on a trip to Dr. Dunn’s
In back of the long building of hometown
garage stalls at the rear of the
Anna was my shadow mother,
doctors’ residences, Anna began the woman at home while my
a flower and vegetable garden. doctor mother was working. She
Summers we enjoyed cut flowers was reliable, she was always
including majestic gladioli, and there. However, Anna never held
also vegetables—carrots, radish- us, kissed us, or read to us. She
es, lettuce, corn and tomatoes. By never drove Mike and me anythe end of August bushel baskets where (she never learned how to
of tomatoes lined the stairs lead- drive). She and I were not confiing to the basement and more dantes, but I could be quiet with
sunned in the kitchen windows. her, watch her bake, work with
It was early on a brilliant morn- her in her garden, clear the dining in October of the year I was in ner table at night, stack the dishfifth grade. Ignorant and unpre- es and eventually stand beside
pared, I was horrified at my first her and dry them. The hospital
flow of blood. My mother clucked constructed a brand new duplex
like a proud hen, and fussed. house next to ours. The Birgers,
However, I didn’t see anything to after fifteen or so years in the
celebrate. There I was, bleeding, Main Building, moved next door
my insides ached awfully, I’d to us, and I realize now that Anna
turned ten only three months did double duty as housekeeper
before, and what did I care that I for both houses, since they were
was “a young lady now” (my a stone’s throw apart.

She stayed on with my parents
even after my brother and I grew
up and left the household. A couple years later though, after my
father’s death, and when Dr.
Birgers had retired and moved
off the hospital grounds, Anna
moved out of our house to live
with the Birgers. Anna was then
about sixty years old. She walked
from their State Street apartment
to our house and cleaned for my
mother till she too retired from
the hospital and moved. I did not
know then, but figured out later,
that all those years my parents
paid Anna a pittance.
***
After both my parents were
gone, and so too Dr. Birgers, with
his gallant European manners
(he was the only man who ever
kissed my hand upon greeting),
Anna and Mrs. Birgers were left
alone—in their servant-mistress
relationship. I saw them when I
came to work in Concord two
days each week, commuting from
Cambridge, Massachusetts, where
I lived and worked the rest of the
week. Anna had a sliver of a bedroom, with a single bed and a
small dresser. Mrs. Birgers had
the large sunny bedroom with
two twin beds. As lady of the
house, she would greet me and
have me sit with her on the sofa,
telling me each time how much
she missed Latvia, which she had
left almost fifty years before. It
was litany with her. Anna came
with an appetizer and returned
to the kitchen to continue cooking. Then Anna served dinner,
all three of us ate together, and
Anna sent me off later to my
motel room, and later apartment,
with her bacon pirogies, cinnamon raisin buns or a dark rye
bread for my family.
One evening I had photos from
a trip I’d taken that I wanted to
share with them. After looking
with interest, Anna in the spirit
of the moment, got out her photographs, shoeboxes of them
from decades when she lived
with my family. Picture after picture was set in the Birgers’ home,
gathering after gathering of
Latvians I did not recognize. Five
people crowded on the same sofa
where we three were now sitting.
There were many photos of the
dining table arrayed with food
Anna had prepared. Dizzy posed
on his hind legs in front of the
Birgers’ Christmas trees. Celebrations of name days, weekends at
the Birgers’ lakeside camp. Faces I
did not know. Anna happily shuffled through the photos. There
were no pictures of me! None of
any of my family! She had lived
under the same roof with us for
two decades, but her real life was
always elsewhere.
***
What was Anna’s life before I
knew her? Hearing bits and pieces,
I patched together her story over
time. She was born in 1914 and
was raised deep in the Latvian
countryside, father a tailor and
her mother a vegetable farmer,
grower of flax, weaver, cheese
maker. Anna was the second of
four sisters. Her schooling ended
when she was eight or nine, and
she was hired out to tend cattle,

do farm work and, later, housework. By her late twenties she
was keeping house for the Birgers
in the small city of Madona in
the east of the country. One day
at the end of summer 1944, Dr.
Birgers rushed home with news
of invading Soviet troops. He
and his wife Irma had promised
each other to flee their country if
the Soviets invaded.
Latvians were terrified of the
Soviets. Irma Birgers once
described to me what happened
when she was a girl in 1918,
when Latvia was vulnerable at
the end of World War I and the
Bolsheviks invaded. In the middle of her religious confirmation
celebration Bolshevik soldiers
barged in, roughed up family
and guests, ate the banquet, and
executed the minister. Ultimately
the Bolsheviks were pushed out
and Latvia did become an independent country—for a short
while. Then in 1940 at the beginning of World War II, the Soviets,
as part of their non-aggression
pact with Hitler, invaded Latvia
in what would be known as the
Year of Horrors. The Soviets
seized farms and businesses and
in one 48-hour period rounded
up and deported 15,000 Latvians
to Siberia and elsewhere; in all,
thirty-five thousand Latvians were
lost through execution and deportation—before the Germans, in
June 1941, turned on the Soviets
and invaded and occupied Latvia
as part of their Operation Barbarossa, thrusting toward Russia.
This small country was overrun
again and again.
By late summer and autumn
1944 the retreat of German forces in Latvia was imminent. Soviet
troops were moving across the
countryside and the capital Riga
would fall to them in mid-October. Close to 150,000 Latvians—
remembering the Year of Horrors
and dreading Soviet occupation—
fled west, most to Germany. The
Birgers had only a few minutes to
throw together some belongings.
Anna decided she wanted to go
with them; she had promised
Irma’s mother always to take care
of her daughter. Yes, come, they
said. The three made their way to
the coast, hid in a barn for a
week, then boarded one of three
ships in Riga’s harbor bound for
Germany. The other two ships
were bombed and sank that day.
Anna and the Birgers spent the
next six years in Germany. Upon
their arrival they settled privately
in a German city, I don’t know
which. I know Anna cared for
two children of a well-to-do
German family—once I saw a
photo of her with two tow-headed young children—and I imagine that Karlis Birgers’ profession
as medical doctor made him
highly employable.
They fled to Germany as a
haven? Nazi Germany? I learned
that for many Latvians Germany
as a “traditional enemy” was preferred over that other newer
enemy—the Communist Soviet
Union, whose brutality they had
experienced. Did Latvians know
of Nazi extermination policies?
How could they not know that in
the 1941 German occupation

over 30,000 Latvian Jews were
killed and the remainder concentrated in the Riga ghetto? I
am sure they knew. The Birgers
and Anna had fled toward the—
to them—lesser of two evils,
away from the “barbaric” Soviet
Communists. The Birgers, like
many educated Latvians of their
era, spoke German fluently and
appreciated German culture; Karlis Birgers, as his name suggests,
was of Germanic stock—a Germanic Balt—from a family resident for centuries in Latvia.
Then, no more than ten months
after the Birgers and Anna arrived
there, Germany was defeated.
With the fall of Germany in
June 1945 Anna and the Birgers
became displaced persons under
the aegis of the United Nations
Relief and Rehabilitation Commission (UNRRA), along with
1.8 million Europeans needing
food and shelter. Latvia was now
a Soviet Socialist Republic and
would remain so for more than
forty-five years. There was no
question: repatriation was impossible. With the defeat of Germany, refugees like Irma and
Karlis Birgers and Anna Obsenieks were clustered in whatever
German city they were found,
then consolidated and held in
collection centers before dispersal to DP sites in nationality or
ethnic groupings.
First, the three were placed in
Arneschtadt and eventually in
Wurtzburg, both DP camps in
the U.S. Zone. They worked, Karlis Birgers doctoring, Irma Birgers
volunteer-nursing and Anna cleaning administration offices. Typical camp buildings were military
barracks, quarter-mile square,
four-story, made of green stucco,
or one-story barracks camps
honeycombed with blankets on
poles to separate spaces allocated
to families. Anna said every time
they packed up and moved in
their journey they lost more and
more—a sweater, a tablecloth, a
book, a favorite ring. They lived
in the DP camps five years.
Because they hoped, maybe
even expected, that a geopolitical
shift would allow them to return
to Latvia, if not by the early
1950’s, then a few years after, the
Birgers settled in the eastern
United States. The distance was
not as great as relocation would
be from, say, Australia, South
America or the West Coast.
When the Birgers left Europe for
America, Anna stayed behind;
her identity papers had been lost.
She waited six months for new
papers. The anxiety must have
been great, because entry to the
U.S. was by no means easy. If she
couldn’t follow the Birgers, where
would Anna as a stateless person
live? Finally, the correct papers, a
clean bill of health (no TB or
other illness) and an American
sponsor were all in order. Anna
was very fortunate; she crossed
the Atlantic, knowing no one.
She told me that on board she
was one of the few who were not
seasick and she was complimented for her hard work cleaning.
(to be continued)
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Daugavas Vanagu organizācijas oficiālā informācija
Redakcija ceturtdien, 2018.
gada 1. februārī saņēma šādu
oficiālo informāciju par DV
priekšnieka un priekšnieces vēlēšanām.
DV Centrālās valdes prezidija
2017. gada 15. decembrī paziņotie vēlēšanu rezultāti, kuŗus apstiprinājusi DVCV Revīzijas komisija, ir atzīti par spēkā esošiem,
kā arī paziņo, ka nav saņemta
neviena sūdzība no DV zemju
revīzijas komisijām, no zemju
valdēm vai no DVCV noteiktā
sūdzību iesniegšanas termiņa laikā, kā to nosaka „DV priekšnieka Klāra Mētra

Gunārs Spodris

un priekšnieces vēlēšanu instrukcija”. Divu DV biedru –
Mārtiņa Bērziņa (Vācija) un
Mika Kalmaņa (Latvija, Talsu nodaļa) sūdzības netika saņemtas
savlaicīgi, kā arī, pēc DVCV Revīzijas komisijas priekšsēža Elmāra Smeltera parakstītā ziņojuma, „nav pamatotas un ir noraidāmas pilnībā”. Līdz ar to, saskaņā ar protokolu, saņemto
balsu skaits ir šāds: Austris Grasis
saņēmis 697 balsis, Gunārs Spodris – 866 balsis.
DV priekšnieces vēlēšanu balsojums: par Klāru Mētru – 386 bal-

sis, par Guntu Reynolds – 269
balsis, par Ilgu Vēveri – 200 balsis. (Protokolu parakstījuši A. Mežmalis, DV priekšnieks, I. Švānfelds, DVCV sekretārs, A. Staklis,
DVCV kasieris.)
Līdz ar to par DV organizācijas
priekšnieku ievēlēts Gunārs Spodris, par Vanadžu priekšnieci –
Klāra Mētra. Abi stājušies amatos, sākot no 2018. gada 1. janvāŗa.
Vēlam sekmīgu darbu, augstu
lidojumu un vienotību!
Red.

Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. 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.
•Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, draudzes sekretāre Zigrida
Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc.
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek
11:00. 11.februārī Dievk.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. 11. februārī
Dievk. ar dievg. 14. februārī
18:00 Pelnu dienas Dievk. ar
dievg. 18. februārī 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). Baptistu
draudzes dievk. notiek svētdienās 14:30. Bībeles stundas 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 valodā. Pensionāru saiets katrā
otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062. 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 Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934,
e-pasts: pastorlauma@gmail.com,
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-

258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Dievk.
sākas 11:00. Pēc Dievk. sadraudzība. 11. februārī Epifānijas
laika Dievk. ar Sv. vak, bērnu
uzrunu un Svētdienas skolu.
12:30 Dāmu saimes gadskārtējā
sapulce. 15. februārī Bībeles
stunda. 18. februārī Gavēņa
laika Dievk. 12:30 dr. gadskārtējā
sapulce. 25. februārī Gavēņa laika Dievk. ar Sv.vak. un draudzes
darbinieku ievešana amatā. Piedalīsies draudzes koris.Sadraudzība un stāstījums par Jelgavu
Latvijas Simtgades ietvaros. 27.
februārī 19:00 Bībeles stunda dr.
bibliotēkas telpās. 4.martā pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas
Dievk. Piedalīsies vīru ansamblis.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church
(P.O. Box 39, Station NDG,
Montreal QC H4A 3P7), tālr.:
514-992-9700. Dievk. vada dr.
pr. Jānis Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, e-pasts:
prez@draudze.org.
Valdes sēdes notiek ceturtdienās 19:00.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ). Māc. Ieva PušmucāneKineyko, tālr.: 908-638-1101,
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com Dievkalpojumi notiek 13:30. 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. Pusdienas.
Draudzes pilnsapulce. 18. martā
Dievk. (seko dr.pilnsapulce, ja tā
nav notikusi 4.martā). 30. martā
17:00 Lielās piektdienas Dievk.
ar dievg.
• 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.

DIEVKALPOJUMI
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 notiek koŗa
mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība ( 531 North 7th St, PA 19123).
Get $10 off for the Sunday, February 11th 3pm performance of
Really by Jackie Sibblies Drury!
An exclusive offer for members of
the Philadelphia Society of Free
Letts. Theatre Exile thanks you for
letting us use your beautiful space!
Call us at 215-218-4022 and
mention this email or use the
promo code LETTS vhen buying
tickets online.
LINKOLNA (NE)
Linkolnas draudzes sabiedriskās telpas (33 & Mohawk St, Lincoln).
10. februārī 18:00 filma “Melānijas Chronika’’. Ieeja $10.
22. februārī 18:00 koncerts
“Atkal kopā’’ (no Latvijas). Ieeja
$15. Koncerts (100 dziesmas Latvijas 100 gadu jubilejai). Vieglas
uzkodas, vīns, viesmīlīga sadziedāšanās pēc koncerta. Pieteikties
līdz 8.febr. pie Noras Smits, tālr:
402-483-6376, e-pasts: kunora@
windstream.net
ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254
Valentine Ave, Yonkers NY).
“Madison Square Garden’’ Ņujorkā
2016. un 2017. gada Latvijas
Gada sportista un Gada basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētais NBA klubs “Knicks’’ sezonas priekšpēdējo mājas spēli 7.
aprīlī veltīs Latvijas Valsts
Simtgadei.
Spēle sāksies 19:30 pēc vietējā
laika (8.aprīlī 2:30 pēc Latvijas
laika).
Vakarā gaidāmi vairāki speciāli
notikumi. Ņujorkas latviešu koris dziedās ASV Valsts himnu.
Spēli kuplā skaitā apmeklēs ne
tikai Ņujorkas latviešu kopiena,
bet arī daudz citi ASV dzīvojošie
latvieši, kas plāno ceļot uz Ņujorku, lai piedalītos šajā unikālajā
notikumā. Biļetes var iegādāties
caur MSG/Knicks mājas lapu:
www.nba.com/knicks/, vai sazinoties ar MSG biļešu pārstāvi,
kuŗš latviešiem piedāvā speciālu

atlaidi šī vakara spēlei: e-pasts:
Cole.Schlesinger@msg.com, tālr:
212-631-5739.
Consulate of Latvia in New York
Mr. Daris G. Delins- Honorary
Consul
Tālr: 1-646-230-0590, Fax:
1-646-230-0591, e-mail: info@
latvia-newyork.org , mājas lapa:
www.latvia-newyork.org
SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabiedriskās
telpas (128 N Elm St, Saginaw MI).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125).
23. februārī 20:00 Baltiešu
kamermūzikas koncerts kapelā
Good Shepherd.
2. martā Baltiešu simtgades
svinības Vašingtonas universitātē
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 biedrības nams (1705 9th Ave N, St.
Petersburg FL 33713).
17. februārī 18:00 Sirsniņu
balle, ar grupas “Atkal kopā’’
koncerta programmu “100 dziesmas sirdij un Latvijai’’, kā arī
mūzikāli pārsteigumi, brīnišķīgi
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, sasadancojiet!
3. martā 13:00 Biedrības pilnsapulce, kuŗā notiks valdes vēlēšanas, budžeta pieņemšana un
lemšana par Biedrības turpmāko
darbību. Katra biedra viedoklis ir
ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā! Nobeigumā balstiesīgos cienās ar
pankūkām, ievārījumu un desiņām. Nopietni aicinām visus
Biedrības biedrus 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: 514992-9700.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com. Runas stundas
trešdienās 10:00 – 15:00, piektdienās 16:00 – 18:00. Dievk. notiek 11:00.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s draudze-255043897965234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr: (820
Ontario St, Oak Park, IL 60302).
Māc. Oļģerts Cakars. Tālr.: 708383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek
svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sadraudzība. Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 –
17:00 un ceturtdienās 9:00 –
13:00 mācītāja pieņemšanas
stundas. Māc. H. Godiņa tālr.:
720-484-9857.
• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. 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 Commercial

(Turpinājums 18. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Latvija ved
biedrības aptaujā, kuŗā kopumā
savu mākslu uz Parīzi
varēja balsot par sešiem dizaina
Latvijas Nacionālajā mākslas piedāvājumiem (pa diviem no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas).
Šo eiro piemiņas monētu Eiropas puse ar nominālvērtības norādi (mākslinieks Luks Luikss
(Luc Luycx)), materiāls un izmērs
neatšķiras no citām 2 eiro apmūzeja pastāvīgajā ekspozīcijā grozības monētām. Latvijas Banturpmāko pusgadu nebūs aplū- kas izlaistajām piemiņas monēkojami daudzi Latvijas mākslas tām nacionālajā pusē ir uzraksts
klasiķu darbi. Izmaiņas ekspo- “LATVIJA” (attiecīgi Lietuvos
zīcijā saistītas ar Latvijas valsts bankas izlaistajām – “LIETUVA”,
Simtgadei veltīto izstādi Orsē bet Eesti Pank izlaistajām –
mūzejā Parīzē “Nepieradinātās “EESTI”) un monētas jostu, tāpat
dvēseles. Simbolisms Baltijas val- kā visām citām Latvijas Republistīs”. Tāpat mūzejs saņēmis Tau- kas 2 eiro apgrozības monētām,
bes ģimenes dāvinājumu par rotā uzraksts “DIEVS * SVĒTĪ *
godu Latvijas Simtgadei – divas LATVIJU *”. Jaunās 2 eiro monēvecmeistara Jaņa Rozentāla glez- tas kaltas monētu kaltuvē UAB
nas, kuŗas tagad papildinājušas Lietuvos monetų kalykla (Lietuva).
LNMM krājumu.
Janis Rozentāls “Gulbju jaunavas”
***
Prāta spēles Latvijas Simtgadei
Lielāko viktorīnu organizātors
Latvijā Prāta spēles sadarbībā ar
Ārlietu ministriju aicina latvie-

“Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” (Âmes
sauvages. Le symbolisme dans les
pays baltes; 10.04.–15.07.2018.)
Orsē mūzejā tiks atklāta 8. aprīlī.
Izstāde top kā vērienīgs visu triju
Baltijas valstu Simtgades kopprojekts un viens no lielākajiem
Latvijas valsts Simtgades notikumiem ārvalstīs. Franču skatītājiem un daudziem tūkstošiem
tūristu būs iespēja ne tikai labāk
iepazīt Latvijas un pārējo Baltijas
valstu mākslu, bet arī apmeklēt
mūzikas sarīkojumus, diskusijas,
zinātnisko konferenci un lekcijas, kuŗas šajā “Baltijas pavasarī”
norisināsies Parīzē.
***
Baltijas valstu
100 gadu jubilejai veltīta
2 eiro piemiņas monēta
Latvijas Banka 31. janvārī izlaidusi Baltijas valstu 100 gadu
jubilejai veltītu 2 eiro piemiņas
monētu.
Baltijas valstu 100 gadu jubilejā Latvijas Banka, Lietuvos ban-

kas un Eesti Pank izlaiž 2 eiro
piemiņas monētu ar vienotu, iedzīvotāju tīmekļa balsojumā izvēlētu valsts puses dizainu atgādinājumam par Baltijas nāciju
apņēmību aizstāvēt savu neatkarību. Monēta “Baltijas valstīm –
100” apliecina Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas vienotību un gatavību sadarboties neatkarības un
brīvības vārdā un simbolizē Baltijas valstu kopīgo pagātni, tagadni un nākotni. Monētā pārtapis Lietuvas dizainera Justa Petruļa (Justas Petrulis) darbs – simboliska bize, kuŗā savijas triju
Baltijas māsu liktenis. Šis dizains
saņēma lielāko balsu skaitu sa-

šus plašajā pasaulē un visus, kas
sirdī jūtas latvieši, piedalīties Latvijas Simtgades online spēlē. Spēle tiek īstenota kā unikāls komūnikācijas projekts sadarbībai ar
diasporu un īpaši – diasporas
jauniešiem visā pasaulē, un to
īstenot palīdzēs Latvijas vēstniecības un diasporas organizācijas.
Prāta spēles norise vienlaikus
daudzās valstīs un kontinentos
stiprinās savstarpējo saikni diasporā un saites ar Latviju, apliecinot latvietību caur interaktīvu
vidi. Piedaloties spēlē, ikviens interesents tiek aicināts pārbaudīt
savas zināšanas par Latviju, vienlaikus cīnoties par vietu finālā un
erudītākās komandas statusu.
Dalībnieki, kuŗi būs piedalījušies,
pastāvīgi un pozitīvi izcelsies,
saņems mūsu atbalstītāju veicināšanas balvas. Spēles norisināsies katra mēneša pēdējā sestdienā. Par precīzu laiku un vietu
komandas kapteinis tiks informēts e–pastā. Spēles tematiskie
jautājumi ietvers erudīcijas pārbaudi par Latvijas dabas bagātībām, radošām un izcilām personībām vēsturē un šodien, kultūru, vēsturi un daudz ko citu. Atceries, ka spēles laikā katra komanda izlozes kārtībā pati varēs
izvēlēties sev vēlamās temas no
piedāvātajām. Tas ir interesanti
un aizraujoši – pārbaudi sevi un
uzzini ko jaunu! Pēc katras spēles
būs aplūkojami tās rezultāti un
varēs novērtēt arī savu pretinieku panākumus. Aicinām sekot
aktuālajai informācijai mājaslapā
www.prataspeles.com un sociālajos tīklos! Jautājumu gadījumā –
lūdzu droši jautājiet, atbildot uz
šo e-pastu vai rakstot organizētājiem par spēļu praktisko pusi
uz e-pastu: lv100@prataspeles.lv .
***
Leģionāru piemineklim

Zēdelgemā dāsni ziedo naudu
Teju pusi no nepieciešamajiem
50 000 eiro Latvijas Okupācijas
mūzejs ziedojumos jau ir saņēmis, lai 2018. gada rudenī Zēdelgemā (Beļģijā) uzceltu pieminekli Brīvībai. Tas atgādinās par
latviešu un arī pārējo Baltijas valstu leģionāriem, kas 1945./1946.
gadā tika turēti britu izveidotajā
kaŗa gūstekņu nometnē. Spītējot
kaŗa beigu laika notikumiem, Latvijas vīri nezaudēja ticību savas
valsts brīvībai un Latvijas valsts
dibināšanas 27. gadadienu sagaidīja pie nometnē pašu izgatavota
6 m augsta Brīvības pieminekļa
atveidojuma.
Atsaucīgi ir bijuši ASV, Austrālijas un Latvijas privātie ziedotāji. Ziedojumi ir saņemti no
Valtera Nollendorfa un Aijas Ebdenas, Maijas un Viļņa Strēlniekiem, Līgas un Wolfhart Schubach,
Maijas Sinkas, Ineses Birznieces,
Valda Bērziņa, Ērika Krūmiņa,
Vitauta un Māras Beldaviem, Silvijas Rutenbergas, Žaņa Mediķa,
Janīnas Začestes, Tāļa Burkēvica,
Ilmas Celmiņas, Juŗa un Margitas
Jakoviciem, Aijas un Jāņa Stambuliem, Jāņa un Ingas Priedkalniem, Dzintras Bungs, Ināras Kalniņas, Gata un Minjonas Plūmēm, Vijas Zars, A. un A. Griguļa,
Juŗa Grestes, Ainas un Māra Kučeriem, Astrīdas Mednes, Dainas
Šķieznas Elsbergas un no Arnolda Zubecka, kuŗš savu ziedojumu atsūtīja 29. janvārī. Latvijas
Okupācijas mūzejs sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem! Ziedotāji, kas ziedojuši 100 EUR vai
ekvivalentu citā valūtā, saņems
skaistu pieminekļa bites piespraudīti bronzā.
Janvāra beigās pieminekļa galveno detaļu – Stāvstropu atlej

bronzā. Tas notiek Tallinā. Savukārt bitītes gatavo Rīgā. Pašreiz
pieminekļa sagatavošanās darbi
noritot pēc plāna. Pieminekļa
atklāšana paredzēta 2018. gada
septembŗa beigās.
***
Kad pirmoreiz tika lietots
vārds “neatkarība”?
1918. gada 28. janvārī Petrogradā uz savu otro sesiju pulcējās
Latviešu pagaidu nacionālā padome (LPNP). Šajā sesijā padome pieņēma vienu no vēsturiski
nozīmīgākajiem dokumentiem
savas pastāvēšanas vēsturē. 30.
janvāŗa rezolūcijā LPNP deklarēja, ka Latvijai ir jābūt apvienotai, demokratiskai un neatkarīgai republikai. LPNP otro sesiju
1918. gada 28. janvārī Latgales
bēgļu apgādāšanas komitejas telpās Petrogradā, Kazaņas ielā 52,
ar īsu uzrunu atklāja Satversmes
sapulces deputāts un Nacionālpadomes Ārlietu nodaļas vadītājs Jānis Goldmanis. Viņa runai
sekoja debates, kuŗās apsprieda
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
LIELBRITANIJA.

Britu – latviešu asociācijas ierosmē

Š. g. 18. janvārī Latvijas Republikas vēstniece Apvienotajā Karalistē
Baiba Braže teica runu „Latvijas un Apvienotās Karalistes attiecības
pēdējo 100 gadu laikā ar skatu nākotnē”.
Vēstnieces kundze savu uzstāšanos sāka ar ierosinājumu britiem
aktīvi darboties vietējā sabiedrībā, tikties ar vietējiem līderiem, tostarp ar parlamenta locekļiem, lai turpinātu iesākto labo sadarbību ar
Latviju, kā arī atbalstīt latviešus viņu dzīvesvietā. Lielbritanijā mīt
vairāk nekā 100 000 latviešu, no kuŗiem vairāk nekā puse ir vērsušies
pēc palīdzības vēstniecībā dažādu iemeslu dēļ. Studentu skaits dažu
pēdējo gadu laikā ir samazinājies uz pusi, šobrīd to ir 1900. “Pasaule
ir kļuvusi mazāka, un mums ir jāattīsta labas attiecības ar daudzu
tautību cilvēkiem. Jo īpaši tādēļ, ka notikumi Ukrainā parādīja, ka
pasaule nespēja novērst tur notiekošo par spīti 1994. gada Budapeštas Memorandā paustajām garantijām”, savā runā uzsvēra B. Braže.
Viņa arī atzīmēja, ka Lielbritanija ir septītais lielākais tirdzniecības
partneris Latvijai.
Informāciju par turpmākajiem sarīkojumiem skat. BritishLatvianAssociation@gmail.com
David Clarke, BLA komitejas loceklis

VĀCIJA. Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa 1. februārī ar uzrunu atklāja Satversmes tiesas priekšsēdes, Rīgas Juridiskās augstskolas profesores Inetas Ziemeles uzstāšanos prestižajā priekšlasījumu
serijā, kas norisināsies Berlīnes Humboltu universitātē (HumboldtUniversität zu Berlin) Vācijā. I. Ziemele dalījās ar savu skatījumu par
Eiropas nākotni, sniedzot priekšlasījumu par konstitucionālo tiesu
lomu mūsdienu globālizētajā pasaulē (“Constitutional Courts as
Lock-Gates in the World of International-National Tension”), informēja Latvijas Republikas Satversmes tiesa.
Ineta Ziemele uzsver: “Vēlos izmantot šo unikālo iespēju un runāt
par tiesu lomu 21. gadsimta Eiropas veidošanā. Mana priekšlasījuma centrā būs suverēnitātes paradokss globālizētajā pasaulē. Centīšos piedāvāt tādu konceptuālu skatījumu uz suverenitātes jēdzienu,
kas ir spējīgs darboties integrētajā Eiropā. Vērsīšu uzmanību uz
Satversmes tiesas līdzšinējo judikatūru un tajā paustajām atziņām
par suverenitātes jautājumiem un mēģināšu rast kopsaucēju, kas
starptautiskajām un konstitucionālajām tiesām ļautu mazināt to
starpā ik pa brīdim pastāvošo spriedzi.”
KAZACHSTĀNA. Šā gada 1. februārī Latvijas vēstniecībā
Kazachstānā viesojās Kazachstānas jaunatnes organizācijas Деловой
Совет молодежи dalībnieki un noklausījās vēstnieka Jurija Pogrebņaka lekciju par Latvijas valsts 100 gadiem un Latvijas – Kazachstānas
attiecībām. Vēstnieks savā lekcijā sniedza ieskatu Latvijas vēsturē,
ģeografijā un kultūrā, kas ietekmēja Latvijas ārpolītikas veidošanas
principus. Tāpat vēstnieks iepazīstināja ar mūsdienu Latvijas aktuālitātēm, pazīstamākajiem eksporta produktiem, kā arī kopīgajām
lappusēm Latvijas un Kazachstānas attiecību vēsturē. Lekcija izvērtās
par plašu sarunu, kurā klātesošie 25 starptautisko attiecību un jurisprudences studenti īpašu interesi izrādīja par Latvijas vēsturi, studijām Latvijā, diplomātisko dienestu un Latvijas lomu starptautiskajās attiecībās.
Latvijas starptautiskās orientācijas jautājumu, attieksmi pret
Vācijas un Krievijas miera sarunām un Latvijas nākotnes uzbūvi. Lielākā daļa klātesošo iestājās
par Latvijas orientāciju uz Antantes valstīm un uzskatīja, ka
nepieciešams deklarēt vēlmi veidot neatkarīgu un demokratisku
republiku.
LPNP valde 1917. gadā. 1. rindā

no kreisās: Kristaps Bachmanis
(sekretārs), Jānis Rubulis (priekšsēža biedrs), Voldemārs Zāmuels
(priekšsēdis), Jānis Palcmanis
(priekšsēža biedrs), Kārlis Pauļuks (priekšsēža biedrs), 2. rindā no kreisās: Vilis Siliņš, Oto
Nonācs, Kārlis Skalbe, Jānis
Akuraters, Eduards Laursons //
Foto no LSM archīva

Šajā sesijā piedalījās vairāk
nekā 20 delegātu no 10 dažādām
latviešu organizācijām (tai skaitā

četrām polītiskajām partijām).
Tā notika slepenībā, jo lielinieki
bija aizlieguši LPNP darbību.
Sapulces dalībnieki drošības nolūkos pat mainīja sesijas norises
vietu, pārceļoties uz Āboltiņa komercskolu Podoljes ielā 2. LPNP
30. janvārī ar 23 balsīm par un
vienu balsi pret (Jānis Zālītis) pieņēma rezolūciju miera un Latvijas starptautiskā stāvokļa jautājumā. Tās tekstā, starp citu, bija
teikts: “Dibinādamās uz visas pasaules demokratijas atzītām un
pasludinātām tautu pašnoteikšanās tiesībām, Latvijas pagaidu
nacionālā padome: atzīst, ka Latvijai jābūt patstāvīgai demokratiskai republikai, kas apvienotu
Kurzemi, Vidzemi un Latgali;
protestē pret jebkuru Latvijas sadalīšanas mēģinājumu, it sevišķi
pasvītrojot, ka latvju tautas pirmā un neatlaidīgā prasība ir
Latvijas territoriālā un etnografiskā nedalāmība; protestē pret
katru miera noslēgšanas mēģinājumu, kas pārkāpj tautu pašnoteikšanās principu; nosoda tautas gribas viltošanu zem okupācijas un kaŗa apstākļu spaidiem.”
(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)

B. Dzenis. Latvijas pirmā polītiskā karte. 1918. gada janvāris.
Līdzās 1918. gada 18. novembrim Latvijas vēsturē ir vēl vairāki datumi, kas pretendē uz
neatkarības pasludināšanas dienas godu. Laikabiedri un vēsturnieki ir minējuši gan 2. decembri
(1917. gada 2. decembrī LPNP
pieņēma rezolūciju par Latviju
kā autonomu valstsvienību), gan
18. janvāri (1918. gada 18. janvārī Jānis Goldmanis Krievijas
Satversmes sapulcē paziņoja, ka
Latvijas nākotne nav Krievijas
iekšējā lieta, bet gan starptautisks
jautājums). Tomēr vispopulārākais neatkarības pasludināšanas
datums ir tieši 30. janvāris.
30. janvāra LPNP rezolūcijā
pirmo reizi vārds “neatkarība”
tika lietots tieši, bez aplinkiem
un juridiskiem kalambūriem.
***
Aizsardzības ministrs
vizītē Otavā un Toronto
No 30. janvāra līdz 4. februārim
aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis darba vizītē apmeklēja Kanadu. R. Bergmanis tikās
ar Kanadas aizsardzības ministru
Hardžitu Sadžanu (Harjit Sajjan)
un Kanadas Nacionālās aizsardzības komitejas pārstāvjiem, lai pārrunātu valstu līdzšinējo un turpmāko militāro sadarbību, NATO
paplašinātās klātbūtnes Latvijā
aktuālitātes, reģionālās drošības
situāciju, kā arī ar jūlijā gaidāmo
NATO galotņu apspriedi (samitu) saistītus jautājumus.

R. Bergmanis iepazīstinās ar Latvijas aizsardzības nozares prioritātēm, Latvijas ieguldījumu militārās infrastruktūras attīstībā
un uzņemošās valsts atbalsta
spēju stiprināšanā. R. Bergmanis
apmeklēja arī Kanadas bruņoto
spēku bazi Petavavas garnizonā,
kur tikās ar Kanadas 4. divīzijas
komandieri brigādes ģenerāli
Stīvenu Kadenu (Stephen Cadden) un kaŗavīriem, apskatīja
techniku un ekipējumu, kā arī
iepazinās ar bazes infrastruktūru. Bergmanis viesojās arī Kanadas Karaliskajā militārajā institūtā un Kanadas spēku kolledžā,
kur tikās ar kolledžas komandantu brigādes ģenerāli Kevinu
Kotenu (Kevin Cotten).
***
Skrundā piemin
pulkveža Oskara Kalpaka
vīru pirmo uzvaru
29. janvāris Skrundā ir īpaša
diena. Mastā uzvijas Latvijas valsts

karogs un tiek svinēta Karoga
diena. Pirms 99 gadiem šī bija
diena, kad pulkveža Oskara Kalpaka vīri pirmo reizi Skrundas
kaujā uzvarēja lieliniekus, kas
apdraudēja nesen iegūto Latvijas
neatkarību. Tagad tā ir svētku
diena, kad jaunieši izzina vēsturi
sacensībās, ir gājiens un daudz
pateicības vārdu kalpakiešiem.
1919. gada 29. janvārī bija sals
un sniegs. Vēsturē saglabājušās
atmiņas, ka iepriekšējā vakarā
pie pulkveža Oskara Kalpaka un
viņa vīriem Rudbāržos viesojās
igauņu neatkarības cīnītāji, kas
stāstīja par savām uzvarām. Tas
latviešus iedvesmojis tā, ka viņi
bija pārliecināti – Skrundas kauja
būs tā, kuŗā beidzot būs uzvara.
Un tā arī kļuva par pirmo uzvarēto pēc daudzām neveiksmēm. Uzvaras turpinājās, un Latvija noturēja savu neatkarību. Karoga diena Skrundā tiek svinēta
jau vairāk nekā desmit gadu, un
par stabilu tradiciju ir kļuvis arī
gājiens, kuŗā kopā dodas dažādu
paaudžu ļaudis. Lai pievērstu šim
notikumam arī tūristu un pilsētas viesu uzmanību, Skrundas
centrā 2005. gadā novietots Skrundas kaujas piemiņas akmens.
***
Sašūpojies RB Rail
valdes priekšsēdes krēsls
1. februārī notikušajā Baltijas
valstu kopuzņēmuma AS RB Rail
akcionāru sapulcē Igaunijas un
Lietuvas akcionāri nobalsojuši
par uzņēmuma izpilddirektores
un valdes priekšsēdes Baibas Rubesas atstādināšanu. Latvijas puses akcionāru pārstāvis, “Eiropas
dzelzceļa līnijas” (EDzL) vadītājs
Andris Linužs balsojumā atturējās.

Uzņēmuma padomei šajā jautājumā būs jāpieņem gala lēmums, vadoties pēc akcionāru
sapulces lemtā. Arī satiksmes
ministrs Uldis Augulis (ZZS)
aģentūrai LETA norādīja, ka lēmums attiecībā uz valdes priekšsēdes amatu vēl jāpieņem uzņēmuma padomei. Notikušajā padomes sēdē šis jautājums neticis
skatīts. Taujāts par akcionāru no
pārējām Baltijas valstīm lēmumu, ministrs norādīja, ka Igaunijas un Lietuvas puses savus lēmumus skaidro ar neapmierinātību ar Rubesas darbu un citādāku redzējumu par uzņēmuma
darbību.
***
Rīga nominēta titulam
“Eiropas labākais tūrisma
galamērķis” 2018. gadā
Latvijas galvaspilsēta Rīga iekļuvusi 20 Eiropas pilsētu sarakstā, kas nominētas sacensībai par
prestižo Eiropas labākā tūrisma
galamērķa jeb “European Best
Destination” titulu 2018. gadā.
“Eiropas labākā galamērķa nominācija ir instruments, kā pil-

sētai piesaistīt vēl lielāku tūristu
skaitu. Tituls nes ne vien ekonomisko ieguvumu, piesaistot galamērķim jaunus tūristus, bet šis
tituls sniedz arī ievērojamu publicitāti medijos, tās vērtība mērojama vairāk nekā desmit miljonu
eiro vērtībā. Balsošanas kampaņā esam uzrunājuši arī vairākus
svarīgus partnerus,” skaidro Rīgas Tūrisma Attīstības biroja valdes priekšsēde Vita Jermoloviča.
Šogad uz Eiropas labākā tūrisma galamērķa titulu pretendē 20
Eiropas pilsētas: Rīga, Vroclava,
Lisabona, Vīne, Londona, Atēnas, Milāna, Prāga, Budapešta,
Parīze, Bilbao, Amsterdama, Kotora, Edinburga, Hvarsala, Berlīne, Barselona, Brisele, Kolmāra
un Bohiņa.
***
Latvijas Simtgades izstāde
Helsinkos
Laikmetīgās mākslas centrs
“Kim?” izziņo savu pirmo Latvijas valsts Simtgades programmas
izstādi ārvalstīs – somu-ebrēju
mākslinieces Dafnas Maimonas
personālizstādi “Ģimenes bizness”, kas skatāma SIC mākslinieku telpā Helsinkos no šī gada
3. februāŗa, bet tās turpinājums
Rīgā – no šā gada 20. aprīļa.
***
Egila Siliņa balss skan Eiropas
un pasaules operteātŗos
Latviešu basbaritons Egils Siliņš, gaidot debiju Baireitas festivālā, dzied Eiropas un pasaules operteātros, kā arī gatavojas
pirmizrādēm, portālu Delfi informēja dziedātāja pārstāve Liene Jakovļeva. Egils Siliņš zināms
kā dziedātājs, kurš dzied ne vien
plānotajās izrādēs, bet, pateicoties spējai elastīgi mainīt savus
plānus, nereti tiek aicināts aizstāt saslimušos kollēgas. 19. un 21.
janvārī Egila Siliņa balss skanēja
Drēzdenes filharmonijā Kārļa
Marijas fon Vēbera operas Eiriante koncertuzvedumā ar Mareku
Janovski pie diriģenta pults.

Egils Siliņš dzied operā “Klīstošais holandietis”
Starp abiem datumiem dziedātājam negaidīti nācās nodziedāt
arī Votāna lomu Richarda Vāgnera operas Valkīra izrādē Hamburgas Valsts operā. Līdzās tam
saņemts arī neplānots piedāvājums aizvietot kollēgu Ceļinieka
lomā Richarda Vāgnera operas
Zigfrīds izrādēs Bavārijas Valsts
operā Minchenē, kas notika 31.
janvārī un 3. februārī. Vasaras
gaidītākais notikums būs dalība
Baireitas festivālā, diriģenta
Kristiana Tīlemana vadībā dziedot Richarda Vāgnera operā
Loengrīns.
***
Ķīnas Nacionālās operas koris
Rīgā
2018. gada 28. janvārī Rīgā uzstājās Ķīnas Nacionālās operas
koris ar ļoti skaistu un daudzveidīgu programmu par godu

2018. gada 10. februāris – 16. februāris

S P I L G T S C I TĀT S

Arī viņai tika izteikts
piedāvājums...

Filozofijas un ētikas profesore
Skaidrīte Lasmane
intervijā žurnālam “Ieva”

“Būtiski ir tas, vai es patiešām sadarbojos vai nesadarbojos. Un atšķirībā
no postpatiesības par grūtībām
atšķirt māju no kuģa es skaidri
zinu, ka ar šo iestādi nesadarbojos. Iespējams, mani kaut kur
ierakstīja, jo kaut kādas atskaites taču šiem cilvēkiem vajadzēja. Jā, pie manis uz dzīvokli
atnāca divi vīri un teica, ka zina,
ka es braucot uz kongresu. Manuprāt, tas bija filozofu kongress Sofijā.
Un ļoti pieklājīgi teica, ka es varētu
viņiem pēc tam pastāstīt par šo braucienu. (..)
Bet kaut kāda iemesla dēļ es uz konferenci neaizbraucu, un tā
man palika tikai šis piedāvājums. Paldies Dievam, jo vienmēr
esmu teikusi – es neizturētu. Ja man uzspiestu, ja atgādinātu
manus vecākus – tēvs bija aizsargs – un pašas grēkus, es nebūtu
no tām drosmīgajām. (..)
Jautājums par sadarbību ar represīvajām iestādēm nav nokārtots. Un jautājumi, kuŗi nav nokārtoti, laiku pa laikam atkal uzpeld un atkal uzpeldēs. Beidzot ir jāpieliek punkts un nenoteiktībai jādara gals. Kaut gan es nedomāju, ka tas ir pilnīgi iespējams. Atceros, kā Lidijas Lasmanes-Doroņinas dzimšanas dienā
pirms pāris gadiem mēs parakstījām vēstuli ar illustrācijas prasību. Lustrācija ir attiecību kārtošana ar represīvo totālitāro pagātni, izgaismojot tos cilvēkus, kas vai nu paši strādāja šajās
iestādēs, vai arī bija informētāji. Kā latvieši teica – stukači. Tad
bija diskusijas, bet tās noplaka. Un šogad šis jautājums atkal
uzpeld, iespējams, saistībā ar vēlēšanām.
Un tagad, kad atkal ar milzīgiem līdzekļiem ir iedarbināta
komisija, no tās prasa rezultātu. Vajadzīga liela piesardzība, lai
mūsu sabiedrībā publicētu šos sarakstus. Bet būsim godīgi – tagad
šie cilvēki ir jau gados vai miruši. Tas bija sen jāizdara. Ļoti sen.”
Latvijas Simtgadei un ieskandinot ķīniešu Jauno gadu.
Koris šim īpašajam notikumam bija sagatavojis arī divas
dziesmas latviešu valodā – Latvijas Republikas valsts himnu
“Dievs, svētī Latviju!”, vārdu un
mūzikas autors Baumaņu Kārlis,
un “Rīga dimd”, latviešu tautasdziesmu Jāņa Cimzes apdarē.
***
Maijas Kovaļevskas
koncerts Toronto
28. janvārī Toronto, prestižajā
Koerner Hall, notika Maijas Kovaļevskas koncerts. Koncertā
tika atskaņota Gustava Mālera
4. simfonija, Žila Masnē “Thaïs”,
Pēteŗa Čaikovska “Jevgēņija Oņegina” Tatjanas vēstules skats.
Maijas Kovaļevskas koncerts
tika veltīts Latvijas valsts Simtgadei. Mākslinieci sveica Latvijas
vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums.
***
Tautieši Nīderlandē veiksmīgi
apgūst kokles spēli
Pagājušajā sestdienā gandrīz
20 kokles spēles interesentu tikās
Hāgā (Nīderlandē), lai mācītos
spēlēt kokli vai uzlabotu savas
kokles spēles prasmes.
Uz kokles spēles meistarklasi
no Hāgas un tās apkaimes, kā arī
Amsterdamas ieradās septiņi
bērni un 10 pieaugušie, kuŗi visas
dienas laikā katrs pēc savām
spējām un vēlmēm iepazina
dažādas kokles un to spēlēšanas
technikas. Izrādās, ka dažādiem

Latvijas novadiem ir arī atšķirīgas kokles, tāpēc meistarklasē
tika spēlēti vairāki kokļu veidi!
Uz meistarklasi bija aicināti gan
tie, kuŗi vēl nemāk spēlēt, gan tie,
kuriem jau ir iemaņas šī instrumenta spēlē. Taču arī dalībniekiem, kuŗi bija atnākuši tikai intereses pēc iepazīt šo instrumentu, pašiem sev par lielu pārsteigumu izdevās ne tikai nospēlēt
noteiktus akordus, bet arī izspēlēt pāris vienkāršas dziesmas un
dziedāt līdzi melodijai. Tiem,
kuŗi bija ieradušies padziļināt jau
esošās kokles spēles prasmes,
dažu stundu laikā izdevās iemācīties spēlēt pat vairāk nekā
desmit tautasdziesmas, tās izdziedot un pavadot uz kokles
dažādos veidos, sākot no viena
akorda un beidzot ar “mežģīņu”
veidošanu starp tiem. Meistarklasi vadīja meistarīgas koklētājas un prasmīgas skolotājas – Aiga
Ožehovska un Ingrīda Brežģe no
folkloras kopas “Dzērves”, kas
tieši uz meistarklasi bija ieradušās no Luksemburgas.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
Kļūdas labojums
Redakcijas neuzmanības dēļ
mūsu avīzes 4. numurā rubrikā
“Spilgts citāts” ieviesusies rupja
kļūda. SAB vadītāja Jāņa Maizīša citāta pirmajā teikumā pareizi
jābūt: “Pētīt noteikti vajag, bet
ir jābūt skaidrai metodoloģijai”
(attiecībā uz “čekas maisu” saturu. – Red.). Ļoti atvainojamies
J. Maizītim un lasītājiem!
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Kāpēc “novāca” tieši Cukuru?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS GORDONS
Telavivas lielākā laikraksta “Yediot Aharonot” (tulkojumā “Jaunākās Ziņas”) ilggadējais žurnālists
un analītiķis Ronens Bergmans
sarakstījis grāmatu angļu valodā
ar šādu nosaukumu: “Rise and kill
first. The secret history of Israel’s
targeted killings” (Celies un nogalini pirmais. Izraēlas mērķēto likvidāciju slepenā vēsture). Te prasās
semantiska izziņa: grāmatas nosaukuma pirmais teikums ņemts
no Talmuda, kur “stāv rakstīts”: “Ja
kāds nāk tevi nogalināt, celies un
nogalini pirmais.” Vārdi “targeted
killings” ņemti no Izraēlas militārās
terminoloģijas: ivritā – “sikulim
memukadim”. Vārds “sikul” nozīmē “likvidāciju”, var teikt – cilvēka
“novākšanu”.

Sakarā ar šīs, var teikt, sensacionālās grāmatas iznākšanu Ronens Bergmans devis apjomīgu interviju Davidam Horovicam, kas
publicēta interneta izdevuma “Times of Israel” 2018. gada 28. janvāra laidienā.
Ronens Bergmans šajā intervijā
paskaidro, ka izmantoti daudzi tagad atslepenoti dokumenti un sarunas ar daudzinātā Izraēlas ārējā
izlūkdienesta “Mossad”, iekšējā
drošības dienesta “Šin Bet” un militārā izlūkdienesta “Aman” veterāniem un neseniem darbiniekiem.
No grāmatas izriet, ka 70 Izraēlas valsts pastāvēšanas gados tika
veiktas pāri par 2700 “likvidēšanas”
akciju – lielākoties pret arabu terrora akciju organizētājiem un diver-

siju speciālistiem. Turklāt “likvidācijas” tika veiktas tiklab Tuvajos
Austrumos, kā arī vairāku ārvalstu
territorijā.
Pirmajos Izraēlas pastāvēšanas
gados “Mossad” medīja un tiecās
likvidēt, resp., “novākt”, arī nacistiskos kaŗa noziedzniekus, kas bija
patvērušies Latīņamerikā, Sīrijā un
citur.
Un te nu mēs nonākam pie
Bergmana grāmatā un intervijā aprakstītas epizodes, kas noteikti interesēs šī laikraksta lasītājus.
Sākot ar 1965. gadu, “Mossad”
koncentrējas uz aktuālajiem draudiem no Izraēlas ienaidnieku puses, un nacistisko kaŗa noziedznieku medīšana tika faktiski izbeigta,
jo par pagātni svarīgāka ir tagadne.

Citēju no Bergmana intervijas:
“Te bija viens izņēmums – Herberts Cukurs – latviešu kaŗa noziedznieks, kas tika nogalināts Paragvajā (te ir kļūda. Cukuru nogalina Urugvajā. – F. G.), bet tas bija
izņēmums zināmu personisku iemeslu dēļ: viņš nogalināja (Izraēlas
armijas militārā izlūkdienesta vadītāja) Aharona Jariva ģimenes locekļus, un Meirs Amits (“Mossad”
direktors. – F. G.) bija Jariva tuvs
draugs. Viņi sēdēja kādā istabā, un
kāds nolasīja meklējamo nacistisko
kaŗa noziedznieku vārdus, un tika
minēts Cukura vārds un atskanēja
dobjš troksnis (there was a bang):
Jarivs noģība un nokrita uz muguras, dzirdot Cukura vārdu. Cukurs
nodedzināja (burned) daudzus

viņa ģimenes locekļus, un tad nu
bija, ziniet, jāizdara kaut kas drauga
labā.”
Tiktāl citāts no Bergmana intervijas.
Izziņa: Aharons Jarivs (Yariv –
īstais uzvārds ivritizēts) dzimis
1920. gadā, uzaudzis Liepajā Kurzemes ebrēja ģimenē. 1935. gadā,
būdams 15 gadus vecs, Aharons devās uz Palestīnu, lai piedalītos cionistu kustības aktīvitātēs. Piedalījās Izraēlas armijas priekšteces –
“Haganah” vienību operācijās. No
1964. līdz 1972. gadam vadīja Izraēlas militāro izlūkdienestu. Miris
1994. gadā. Grāmatā “The Jews of
Latvia” pieminēts kā viens no
izcilākajiem Izraēlā ieceļojušajiem
ebrējiem no Latvijas.

Slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās
SALLIJA BENFELDE
Latvijas Centrālā statistikas pārvalde sākusi ikgadējo iedzīvotāju
aptauju par ienākumiem un dzīves apstākļiem 2017. gadā. Salīdzinot ar pārējām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, 2016. gadā Latvijā saglabājās augsta ienākumu nevienlīdzība. Gada laikā
Džini koeficients Latvijā nebija
mainījies un 2016. gadā bija 34,5%.
Vidēji ES šis rādītājs 2015. gadā
bija 30,8%. Jāpiebilst, ka 2016.
gadā Latvijā nabadzības riskam
bija pakļauti 425 tūkstoši jeb
22,1% iedzīvotāju – par 0,3 procentpunktiem vairāk nekā 2015.
gadā.
IKP (iekšzemes ienākumu pieaugums) uz vienu iedzīvotāju gan
turpina lēnām augt, arī tirdzniecības apgrozījums pagājušajā gadā audzis, un noteikti arī 2017.
gadā ir iedzīvotāju grupas, kuŗu
ienākumi ir auguši. Tomēr tajā
pašā laikā, šķiet, Latvija drīz kļūs
par rekordisti ziedojumu vākšanā, it sevišķi, ja runa ir par cilvēku dzīvībām, kuŗas Latvijā nevar
glābt un valsts neapmaksā ārstēšanos ārzemēs, kaut gan formāli tas
ir paredzēts. It kā gan nav tā, ka
apmaksā mazākos tēriņus, bet
lielos atstāj katra paša ziņā, bet
praktiski aizvien biežāk cilvēki ar
retām slimībām un onkoloģiskām
saslimšanām caur ziedot.lv vēršas
pie sabiedrības ar lūgumu saziedot naudu dzīvības glābšanai.
Lūgums pēc palīdzības, kas saviļņoja visu Latviju un janvārī izskanēja kā mūziķu labdarības
koncerts “Vienoti par iespēju”,
bija vēlme savākt naudu 30 onkoloģijas slimniekiem. Koncertu pārraidīja arī Latvijas Televīzija. Sākotnēji koncerts tika iecerēts kā
palīdzība savam kollēgam.
Pagājušā gada novembrī mūziķis un TV raidījuma skolēniem
“Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs Valters Frīdenbergs vērsās pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt. Izrādās,
Valters bija saslimis ar vēzi, Latvijā
tika veikta operācija un pavisam

tika saņemti 8 ķīmijterapijas
kursi, bet slimību uzveikt neizdevās. Ārsti pateica, ka Latvijā neko
vairāk izdarīt nav iespējams, trīsdesmitgadīgais mūziķis savā dzimtenē bija nolemts nāvei. 17 tūkstoši
eiro, kas sākotnēji bija nepieciešani
Šaritē klīnikā Vācijā, lai noteiktu
ļoti precīzu diagnozi un vajadzīgo
ārstēšanu, mūziķim bija nesasniedzama summa, nerunājot jau par
pašu ārstniecības kursu.
“Valters Frīdenbergs ir Latvijā
iemīļots mūziķis. Viņš ir dziedājis
grupās “Dzeguzīte”, “Putnu balle”,
“Tumsa”, nesis Latvijas vārdu pasaulē, startējot Eirovīzijas dziesmu
konkursā. Daudzu gadu garumā
ar vārdiem “Sirds ir kā tilts” labdarības akcijās aicinājis palīdzēt
smagi slimiem bērniem. Šobrīd
palīdzība nepieciešama Valteram
pašam”, rakstīja ziedot.lv. Cilvēku
atsaucība bija milzīga, un pāris
dienās tika saziedoti 100 tūkstoši
eiro, tagad Valters ārstējas Vācijā
un ir cerība, ka vēzis tiks uzveikts.
Bet mūziķa kollēgas, kuŗi sākumā
par labdarības koncertu domāja,
lai palīdzētu Valteram, nolēma, ka
cilvēki grib dzīvot, tādēļ koncerts
tomēr notiks. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā pie ziedot.lv bija vērsušies 58 onkoloģijas slimnieki,
30. janvāra koncertu sagaidīja tikai puse no viņiem. Koncertā vairāku stundu garumā uzstājās Latvijā pazīstami dziedātāji un grupas, un cilvēki saziedoja mazliet
vairāk par 110 tūkstošiem eiro –
to varēja izdarīt, gan nopērkot
koncerta biļetes, gan pa telefonu,
gan ziedot.lv mājaslapā. Cerību
dzīvot šis ziedojums deva deviņiem cilvēkiem, bet mājaslapā ziedot var joprojām.
Lai gan ziedojumi Valteram Frīdenbergam un labdarības koncerts onkoloģijas slimniekiem piesaistīja visas Latvijas uzmanību un
bija redzams un dzirdams katram,
kurš to vēlējās, patiesībā ziedojumu kampaņas Latvijā nav nekas
pārsteidzošs. Ieejot minētajā mā-

jaslapā, ieraudzīsit ļoti daudz ziedojumu mērķu. Un ziedotāju vidū
ir ļoti daudz nebūt ne turīgu
cilvēku, arī pensionāru. Īsi sakot,
jau sen izskatās, ka “slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās”.
Tikmēr pagājušajā nedēļā turpinājās dancis ap māju-kuģi, kuŗu
vienā no saviem komentāriem aprakstīja kollēga Kārlis Streips.
Ej nu zini, kā tas beigsies – lai
gan Latvijas Jūras administrācijas (LJA) valdes priekšsēdis Jānis
Krastiņš intervijā pauda, ka šo
objektu var vērtēt kā ēku, un,
atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, jaunākajā LJA apsekojumā secināts,
ka objekts aizvien ir būvniecības
stadijā esošs peldlīdzeklis. Laikam
jau brīnīties nav vērts, jo Pāvilostas
novadā jūras krastā esošās ēkaskuģa īpašnieks, uzņēmējs Argods
Lūsiņš un viņa ģimenes locekļi
kopš 2010. gada dažādām partijām kopumā ziedojuši 154 833
eiro, liecina informācija Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) mājaslapā. Protams,
nevienam nav liegts oficiāli ziedot
kādai partijai vai partijām. Galu
galā katrs pats izvēlas, kā tērēt
nopelnīto naudu, arī miljonāri.
Tāpat kā katram ir tiesības draudzēties un svinēt dzimšanas dienu
ar biznesa partneriem, draugiem
un dvēseles radiniekiem. Tādēļ
nepārsteidza arī par oligarchu
dēvētā Aināra Šlesera četrdesmit
astotās dzimšanas dienas svinības
26. janvārī viesnīcā “Hotel Roma”,
ko apmeklēja liela daļa Latvijas
biznesa un polītikas elites. Piemēram, Andris Šķēle ar kundzi,
jo ģimenes saista kopīgs bizness;
Ivars Godmanis ar kundzi Ilzi
Godmani, kuŗa salīdzinoši nesen
zaudēja pieeju augstākā līmeņa
informācijai jeb valsts noslēpumam un aizgāja no valsts sekretāres darba Iekšlietu ministrijā. Tiesa
gan, kundze bez darba nav palikusi un kļuva par “Latvijas Gāzes”
(LG) meitas uzņēmuma “Gaso”

valdes priekšsēdi. Starp citu, laikam lieki piebilst, ka galvenais akcionārs LG ir Krievijas “Gazprom”
un ka darbu tā pavēnī atradis ne
tikai bijušais polītiķis un premjers Aigars Kalvītis, bet arī bijusī
Valsts kancelejas Ministru kabinetā vadītāja Elita Dreimane. Ar
vārdu sakot, uz dzimšanas dienu
pulcējās tie, kuŗi laikam taču jūt
dvēseles vai biznesa radniecību
un kuŗus ne mazākajā mērā nemulsina ne Šlesera izteikumi “oligarchu komisijas” izmeklēšanas
laikā, ne viņa agrāk runātais un
darītais. Nauda vieno. Un pēdējā
gada notikumi, valdot Zaļo un
zemnieku savienībai (ZZS), maksātnespējas administrācijas nu jau
“kuplā” lieta un Nacionālās apvienības (NA) attieksme liek domāt,
ka koruptīvā varas un naudas elite
saliedējas un nostiprinās aizvien
vairāk. Ideoloģijas kalpo vien kā
aizsegs, izskatās, ka brīdinājums

“krievi nāk!” un “glābiet krievu
valodu!” kalpo vien savu vēlētāju
noturēšanai, bet patiesībā kopīgā
ir daudz, daudz vairāk nekā atšķirīgā.
Var vaicāt, kādēļ komentāra sākumā minēju par ziedojumu
kampaņām un par to, ka cilvēkus
un bērnus glābj ne jau turīgākie?
Jā, nav dzirdēts, ka bagātie un
pie varas esošie, nespējot sakārtot
valsti, vismaz ziedo kādu eiro,
piemēram, lai bērnunamu bērnus
varētu ātrāk adoptēt, vai onkoloģijas slimniekiem, kuŗiem Latvijā
vairs nākotnes nav. Iespējams, ka
elite savu labo sirdi tur lielā noslēpumā. Tomēr aizvien vairāk izskatās, ka varas un naudas eliti
lielāko tiesu “parastie” cilvēki interesē vien tik, lai vēlēšanās dabūtu
balsis sev par labu. Tādēļ teiciens –
Slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās –
šķiet, ir kļuvis par elites moto.
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Viņas tēvs – dubultaģents

EDUARDS SILKALNS

Manā ilggadējā mītnes pilsētā
Melburnā, Austrālijā, reiz dzīvoja
iecienītā aktrise Lūcija Kalniņa.
Kā noskaidrojis un grāmatā Latviešu aktieŗi trimdā (1936) atklājis
akadēmiķis Viktors Hausmanis,
Kalniņa bija dzimusi 1905. gadā,
bet, ieceļojot Austrālijā, iemeslu
dēļ, par kuŗiem varam tikai spekulēt, viņa bija kļuvusi par desmit
gadiem jaunāka. Aktrises atdusas
vietā, Foknera kapu latviešu Sv.
Krusta draudzes nodalījumā, reiz
pamanīju, ka Kalniņas kapa plāksnē iekalts vienīgi viņas miršanas,
bet ne dzimšanas datums kā citiem. Viņas apglabātāju izvēle jau
ir labi saprotama: kapakmeņi un
datu plāksnes urnu novietnēs ir kā
Dievam uzrādāmas vizītkartes, un
nedrīkst taču mānīties Debestēva
priekšā, kuŗš uz Viņa valstībā nonākušo dvēseļu mirstīgajām čaulām
no augstumiem vēlīgi noraugās.
Bet ko lai sakām par Imantu
Lešinski (1931-1985), kuŗš no
1960. līdz 1978. gadam gan kalpoja okupantu Valsts drošības komitejai (VDK), gan slepus piegādāja
ziņas amerikāņu centrālās izlūkošanas pārvaldei (CIP), līdz kamēr
1978. gadā ar dzīvesbiedri un
meitu Ievu (dz. 1958. g.) pārmuka
pie amerikāņiem un lūdza patvērumu ASV? Amerikāņi drošības
labad Lešinskiem piešķīra jaunas

Imants Lešinskis. Starp divām pasaulēm, Kalpības gadi un citi raksti,
sastādījusi, rediģējusi un tulkojusi Ieva Lešinska,
izdevusi biedrība “Domas spēks”, 2017. g., 432 lpp.

identitātes: Imants pārtapa par Kēnigsbergā dzimušu vācu izcelsmes
vēstures profesoru Pēteri Frīdrichu
Dornu. Meitas Ievas tagad sarūpētajā grāmatā par tēvu “Starp divām pasaulēm” pati skumjākā vieta šķiet atverē pretī 113. lappusē
skatāmais fotoattēls, kur virs viņas
tēva kapavietas lasāms viņu reiz
sargājušais vārds, bet reizē arī viltus vārds PETER F. DORN.
Mūsdienu vecākā trimdas paaudze vēl atcerēsies, par kādu sensāciju Lešinska pārbēgšana uz Rietumiem pirms nu jau četrdesmit
gadiem izvērtās. Kā nekā, viņš
taču bija augstu amatu ieņēmējs
okupētās Latvijas varas un ietekmes organos: viņš taču bija latviešiem ārzemēs domātā propagandas laikrakstiņa “Dzimtenes
Balss” galvenais redaktors (1960 –
1970) un uzstrādājās līdz Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs (KSK) valdes priekšsēža amatam (1970 – 1976). Grāmata neatklāj, kādus tieši noslēpumus par Padomju Savienību vai
tās paverdzināto Latviju Lešinskis
būtu piespēlējis amerikāņiem un
kāds bija šīs informācijas nodošanas mechanisms. Bet atklājumus par pārbēdzēja darbību avīzē
un KSK ar pastiprinātu interesi
gaidīja arī trimdas latviešu sabiedrība, un tās vēlmes Lešinskis lielā
mērā apmierināja ar kādiem trim
dučiem rakstu ar kopīgo virsrakstu “Kalpības gadi”, kuŗus publicēja
mūsu pašu Laiks no 1979. gada
jūlija līdz 1980. gada septembrim.
Šī rakstu serija aizņem gandrīz vai
pusi jaunās grāmatas apjoma.
Citi pēc Lešinska pārbēgšanas
sagatavotie un tagad viņa meitas
grāmatā pārņemtie raksti sākotnēji bijuši publicēti Zviedrijas latviešu sociāldemokratu izdevumā “Brīvība”, rakstu krājumā “Latvija Šodien”, “Baltiešu Forumā” un
“Jaunajā Gaitā”, negūdami varbūt
gluži tik plašu lasītāju auditoriju
kā Laikā iespiestie.
Īpaša vērtība ir pirmpublicētajam rakstam “Starp divām pasau-

lēm”, kuŗa nosaukumu autora
meita izvēlējusies likt visas grāmatas virsrakstā. Šis tikai 20 lappušu
gaŗais autobiografiskais stāstījums
bijis domāts kā konspekts detaļētākam Lešinska dzīvesstāstam, kas
viņa pāragrās nāves dēļ beigās palicis neuzrakstīts. Te pārliecinoši
pastāstīts, kāpēc Imants pēc bērnībā un jaunībā piedzīvotā un pārdzīvotā kļuvis sarkans (bez izlikšanās, ar pārliecību!), un kāda
turpmākā dzīves pieredze viņu no
“sarkanās slimības” izārstējusi.
Pirmpublicējums ir Induļa Zālītes apcere par “Kalpības gadiem”,
kur tiek pieminēta arī Lešinska
“mīklainā nāve” (191 lpp.), kaut
viņa meita jau grāmatas ievadā,
pirmpublicētajā rakstā “Dubultaģents, dubultideālists: mans tēvs’’
čekas vai cita ļauna spēka lomu
tēva nāvē negrib atzīt. Viņa liecina:
“Mans tēvs, kuŗš nekad netika izcēlies ar īpaši veselīgu dzīvesveidu,
pēdējos gados, kā likās, patērēja
vēl vairāk cigarešu un sarkanvīna
nekā agrāk. Viņam garšoja treknie
vāciski latviskie ēdieni un amerikāņu steiks, nekāds sportists viņš
arī nebija, līdz ar to oficiālā diagnoze – infarkts – īpašu pārsteigumu neizraisa.” (9. – 10.) Vēl grāmatā publicētas pāris Lešinska ar
trimdas dzejnieku Valdi Krāslavieti izmainītas vēstules, izcelta
viņa sirsnīgā draudzība ar Uldi
Ģērmani (abiem kopīga bijusi
pretkomūnistiskā nosliece un ironiskā daba) un pastāstīts šis tas cits.
Spilgtākās vietas Imanta Lešinska stāstījumos ir vīpsnāšanas pilnās epizodes par Kultūrsakaru komitejas uzaicināto ārzemju latviešu uzvešanos un izteikumiem saskarsmē ar komitejas darbiniekiem un komitejas sarīkojumos.
“Alaiņtēvs”, izdevējs Eduards Alainis no Memingenas Rietumvācijā atkārtoti lepojies, kā viņa dēls
Imants reiz reakcionārā cīnītāja
pulkveža Januma mašīnas benzīna tvertnē iebēris cukuru, tāpēc
pulkveža spēkrati tālāk par Frankfurti atteikušies kalpot. Kāda varena cīņas metode! – Dažkārt at-

braucēji sūdzējušies par augstām
“taksēm” savā mītnes zemē. Kāpēc
tad tūdaļ nepieteicās palikt LPSR?
Visrūgtāko ironiju Lešinkis pataupa ielūgtajiem viesiem uz “padomju varas atjaunošanas 1940.
gada 21. jūlijā” gadadienas svinībām restorānā Sēnīte. To viņš sauc
par “danci uz Latvijas kapa”. (171.)
Viņš droši vien pareizi spriež, ka
tie nav nekādi komūnisti un ka
savās mītnes zemēs “ar svinīgu
izteiksmi sejā viņi godprātīgi sēž
18. novembŗa atceres aktos un
dažkārt arī Aizvesto piemiņas
dievkalpojumos”. Viņš šos cilvēkus
sauc par “bezprincipu divdabjiem”. (172.) Neiejušanos ārzemju
latviešu ciemiņu ādā gan var pārmest arī pašam Lešinskim. Kad
viņš viņiem aizrāda, ka “ikviens
dzimtenes apciemotājs taču varēja
teikt, ka viņš vai viņa... nosoda
apspiedēju režīmu Latvijā” (169.),
viņš aizmirst, ka daudzi no šiem
cilvēkiem bija pieredzējuši Baigo
gadu un tagad vai nu pamatoti vai
gļēvi baidījās, ka viņiem par viņu
“izlēcienu” varētu notikt kas ļauns.
Viņi, drošs paliek drošs, izlikās
esam citādi, nekā viņi bija sirdī,
bet vai tad arī visa Imanta Lešinska
dzīve – un pat viņa kapavieta –
nebija milzu izlikšanās?
“Pārdomās par... dzimtenes likteņiem” Lešinskis 1979. gadā nosauc četrus veidus, kādos, viņaprāt,
Latvija varētu atgūt neatkarību.
Klasiskā iespēja, tā viņš domā,
būtu kaŗš starp Padomju Savienību un Rietumiem, tomēr tādā
kaŗā bojā ietu ne vien Eiropas
mazās tautas, bet varbūt pat “visa
pasaules civīlizācija tās tagadējā
veidolā”, tāpēc tāds kaŗš nevarētu
būt “nopietnu polītisku kalkulāciju objekts”. Otra iespēja Baltijas valstu neatkarības atgūšanai

varētu būt kaŗš starp Padomju
Savienību un Ķīnu, trešā – revolūcija Krievijā un tās apspiestajās
zemēs, bet ceturtā – pārmaiņas,
kas nāktu esošā PSRS režīma evolūcijas gaitā. Var strīdēties, vai tas,
kas faktiski 1991. gadā notika, bija
tuvāks Lešinska izdomātajam trešajam vai ceturtajam variantam,
tomēr brīvību atguvām. Varam
ilgi un dikti domāt un prātot, kā
būtu tālāk virzījies Imanta Lešinska dzīves ceļš, ja viņam būtu laimējies nodzīvot normālu mūža
gaŗumu. Vai jaunā Latvijas polītiskā elite būtu viņu sodījusi par
viņa darbību VDK un viņus ignorējusi jeb vai būtu viņam atlīdzinājuši par “nākšanu pie prāta”
un darbošanos Rietumu interesēs? Varbūt viņš būtu izšķīries
mīļāmiera labad par palikšanu
Amerikā, turpinot izbaudīt turienes ērtības vai nu ar īsto vārdu,
vai viņam piešķirto segvārdu?
(Starp citu, par segvārdu runājot,
uzmetiet jel acis parakstam Peter
F. Dorn 1982. gadā izsniegtajā
ASV pasē, kas redzama 320. lappuses atverē! Tā taču burtus veido pirmziemnieks, ne vēstures
profesors.)
Pirms dažiem gadiem Latvijā
populāra bija dokumentālā filma
“Mans tēvs – baņķieris”, kur latviete sadzen pēdas kādā Malaizijas trakonamā savam 1990. gados
Latvijā šķietami sekmīgam, bet
pēkšņi pazudušam baņķierim, viņas tēvam. Ievas Lešinskas tēvs
nav bijis mazāk eksotisks, neparasts avantūrists un censonis par
nupat minēto baņķieri, tāpēc gribas ticēt, ka grāmata piedzīvos
līdzīgu populāritāti. Protams, visātrāk to izķers tie trimdas tautieši,
kuŗu vārdi tur pieminēti, viņu
radi un viņu draugi.

Kļūdas labojums
Mūsu laikraksta Nr. 3, 6. lpp. I. Baloža rakstā “Kopēji izlolota
Brīvība” pareizi jābūt Etlingenas deklarācija, jo ELJA kongress
1957. gadā notika Etlingenā, nevis Eslingenā, kā kļūmīgi publicēts. Redakcija atvainojas raksta autoram un lasītājiem.
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LIKTEŅA ROTAĻA

GAIDA VALKOVSKA-SILENIECE
(Turpināts no Nr. 4.)
Kaut bija vēl gaužām agrs, likās,
nometnē valdīja jau dzīva rosība,
un tikko pieklauvēju, mamma atvēra durvis. Viņa zināja par manu ierašanos, tikai bija pārsteigta
par “manu mantu nesēju”. Īsi paskaidroju, ka šis zēns meklē savus
tautiešus – lietuviešus, vai tādi
nometnē ir? Esot gan, nedaudz
ģimenes, tikai ne viņu apdzīvotajā ēkā. Kā Dieva sūtīts bez tuvākajiem iemītniekiem pienāca
arī bloka vecākais, kuŗa birojs bija
tajā pašā gaitenī. Šis jaunais cilvēks bija izpalīdzīgs. Viņš pats
nāca līdzi, futbola laukuma otrā
pusē ar D burtu apzīmētās ēkas

ieejai un norādīja, ka trešajā stāvā
apdzīvotāji esot lietuvieši un, minot istabas numuru, norādīja uz
lietuviešu pārstāvi. Pateicos, un
kāpām augšā līdz minētajām
durvīm. Jau gaitenī bija dzirdama
iekšā dzīva rosība, cilvēku balsis,
trauku šķindēšana – brokastlaiks.
Pēc mana klauvējiena durvis
atvēra jauna meitene. Īsi pateicu
viņai, ka te ir cilvēks, kurš meklē
savus tautiešus. Viņa aicināja iekšā,
bet es teicu, ka nu gan iešu pie
savējiem. Par sevi viņš pastāstīs
pats. Atvadījos, un meitene smaidīdama ieveda manu līdzgājēju
istabā, kur vēl skanēja priecīgas
čalas un sasveicināšanās.

Kad nākamajā dienā gaitenī
sastapu bloka vecāko, viņš pastāstīja, ka tā lietuvieša zēna uzņemšana nometnē esot notikusi bez
kavēkļiem un viņu pārstāvis pats
par viņu rūpējoties.
Svētvakarā, laukumā, sastapu
savu “mantu nesēju” kopā ar šo
meiteni. Pārējie man zināja stāstīt, ka lietuviešiem tā esot vienīgā “jaunā” meitene – lietuviešu
pārstāvja meita. Vecgada vakarā,
nometnē bija balle, un nu jau šie
abi ieradās roku rokā. Zēns mani
vienmēr sveicināja, zemu paklanīdamies, mana māte smējās, kā
karalieni. Meitene arī draudzīgi
uzsmaidīja.

Togad tajā apkārtnē īstas ziemas nebija. Zeme šad, tad uzsala
gan. Redzēju, ka zēnam nu ir īsti
biezs, pelēks uzvalks, kaut ne gluži
pēc viņa mēriem, arī vilnas puloveris un silti dūraiņi. Tikai no
Anglijas viņa drēbes un citas
mantas atsūtītas nebija, kaut teicās divreiz rakstījis – bet veltīgi.
“Drīz būs pavasaris – izdzīvošu!”
Viņš nosmējās.
Pagāja vairāki mēneši, un tad
kādā saulainā marta dienā nāca
šie abi jaunieši mani satikt. Nometnē ļaudis runāja, ka iepriekšējā dienā lietuvieši svinējuši kāzas. Te nu jaunais puisis man lielā
sirsnībā pateicās, jo esot bijusi

likteņa sūtīta, kuŗu viņš saticis
vilcienā, no Anglijas braucot. Bez
manas palīdzības nezin ko viņš
būtu iesācis, kur apmeties? Teicu,
ka es jau neko tik speciālu neizdarīju, bija tāda sagadīšanās.
Viņam nu būšot mūža draudzene, tuvi cilvēki, ģimene! Tad jaunā sieviņa uzlika savu rociņu uz
mana pleca un, tā sirsnīgi man
acīs skatīdamās, teica: “Jūs bijāt
tā, kuŗa tanī decembŗa rītā viņu
pie mums atvedāt!” Vēlēju viņiem
laimīgu kopdzīvi un veiksmīgu
dzīves sākumu tālajā kontinentā! Viņi visi drīz izceļoja uz Ameriku, pēc iedzīvotāju skaita rēķinot – “Otru Lietuvu”!
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Kam un kādēļ vajadzīgs Diasporas likums?

Simtgades simboliskais svars un
Saeimas vēlēšanu tuvošanās mudinājusi polītiķus rosināt jauna
Diasporas likuma izstrādi. Tas ir
pozitīvs signāls par gatavību veidot skaidru satvaru ilgtermiņa sadarbībai ar diasporu un saiknes
uzturēšanai ar Latviju, arī atgriežoties Latvijā.
Tomēr īsais laiks līdz šārudens
vēlēšanām un polītiķu drūzmēšanās ap šo vēl netapušo projektu
var izrādīties gan tā veiksmes atslēga, gan lāsts. Optimists manī
saka, ka tā ir iespēja kopīgo mērķu labad radīt patiešām jēgpilnu
likumu. Bet pragmatiķis liek jautāt, vai pirmsvēlēšanu steigā gatavots likums nepaliks tikai formālu
saukļu līmenī, pēc būtības neiedziļinoties, kāda ir diasporas vieta
Latvijā un kā to sekmīgāk mobilizēt kopējās labklājības celšanai.
Lai optimists uzvarētu, jātop saliedējošam, saturīgam un sadarbīgam likumam.
SALIEDĒJOŠS
Mūsu ikdienu jau tā nereti piesārņo šķeļoši pretnostatījumi starp
“pareizajiem” un “nepareizajiem”
latviešiem. Tāpēc šāda – būtībā
vēsturiska – likuma radīšanā ir
svarīgi paturēt prātā kopīgo mērķi: stiprināt Latviju, Latvijas pilsoņu kopumu un latvisko identitāti. Tas nenozīmē radīt kādas
“pārbēdzēju” privilēģijas vai mudināt cilvēkus uz aizbraukšanu.
Tas vienkārši nozīmē atzīt šodienas reālitāti – mobilitāti – un veicināt Latvijas sabiedrības saliedētību pāri robežām un paaudzēm.
Likumā tas izpaustos, nostiprinot
piederības, līdzdalības, vienlīdzīgu iespēju un atpakaļiekļaušanās
veicināšanas principus un pasākumus. Diaspora jau ikdienā ir Latvijas sastāvdaļa ne tikai pārnestā,
bet arī tiešā nozīmē. Diasporas
likums to var atspoguļot un stiprināt tāpat kā Jaunatnes likums
attiecībā uz mūsu jauniešiem.
Un Latvijā šobrīd tik daudziem
nozīmīgiem tiesiskuma, sociālās
drošības un ekonomikas izaugsmes jautājumiem vajadzīgo enerģiju nevajadzētu izšķiest terminoloģiskos strīdos par jēdzienu “diaspora” vai “aizbraucēju” un “palicēju” šķirošanā. Vislietderīgākā
būtu izlēmīga nostāja, ka “visi
esam savējie”, un praktiskas sadarbības veidošana starp diasporu
un Latvijas valsts iestādēm, pašvaldībām, uzņēmējiem, medijiem
un sabiedriskām organizācijām.
SATURĪGS
Ja Diasporas likums paliks bez
praktiska satura, tas tikai sekos
nesen klusi apbērētā Reemigrācijas plāna pēdās, abās robežas
pusēs vairojot neizpratni par valsts
dokumentu jēgu un pienesumu
cilvēku dzīves uzlabošanai. Latvijas piederīgie ārvalstīs vairumā
nav jauna likuma pieprasītāji, pat
ja novērtē šādu iniciatīvu. Pagājušovasar notikušajā pirmajā Eiropas Latviešu kongresā diskusija
par šāda likuma ideju beidzās
ar secinājumu – būtiskāks par formu ir saturs. Nozīmīgs, praktisks
saturs. Tāpēc šis kongress kā lakmusa testu vispārējai polītiskai
retorikai deva mandātu Eiropas
Latviešu apvienībai (ELA) risināt
vairākus šķietami prozaiskus jautājumus, kas tieši ietekmē daudzu

Foto: Timurs Subhankulovs

“Diasporas saikne ar Latviju ir daļa no Latvijas spēka pasaulē.
Latvijas vētrainās vēstures, ekonomikas un vērtībtelpas dēļ ārpus
Latvijas mīt jau gandrīz piektā daļa tās piederīgo. No tiem Eiropā
mīt aptuveni 250 tūkstoši, liela daļa – rēgulārā apritē starp Latviju un otru mītnes zemi. Jaunajam Diasporas likumam būtu
īpaši jāņem vērā šī mūsu vēsturiski jaunā reālitāte – Latvija kā
Eiropas Savienības sastāvdaļa. Eiropas Savienībai ir kopēja
pilsonība, un katrs Latvijas pilsonis vienlaikus ir arī Eiropas
Savienības pilsonis – viņa statusu nosaka arī Eiropas Savienības
tiesību normas. Tam ir būtiska polītiska un juridiska nozīme līdz
pavisam ikdienišķiem jautājumiem.”
ikdienu. Starp tiem ir diasporas
dzīvesvietas reģistrācijas kārtības
radītie apgrūtinājumi saiknes uzturēšanai un atgriešanās plānošanai, ārvalstu pensiju neapliekamā
minimuma aizsardzībai atgriežoties, diasporas pārskaitījumi un citi
jautājumi. Pagaidām ELA darbs ar
ministrijām un Saeimu šajās lietās
lielus augļus nav nesis – lai gan
2018. gads uzjundījis dažas cerību
vēsmas.
Ja šīs vēsmas liecina par patiesu
vilkmi, Diasporas likumā būtu jāparedz diasporas mobilitātei pielāgota dubultas dzīvesvietas reģistrācijas kārtība, jānoregulē ārvalstīs gūtu pensiju vai cita sociālā nodrošinājuma pārnesamība uz Latviju, jāatvieglo diasporas pārskaitījumu veikšana un jānovērš paaugstinātas nodokļu likmes piemērošana par nekustamo īpašumu Latvijā. Pēc pārdesmit gadiem,
kad mūsu cilvēki strādājuši Eiropas Savienības un citās starptautiskās organizācijās, valsts interesēs būtu arī šīs pieredzes atgriešana Latvijas valsts pārvaldē un,
attiecīgi, iegūtās kvalifikācijas, stāža un sociālo garantiju atzīšana.
Pienesums izaugsmei būtu arī
reglamentētajās profesijās (mediķi, architekti, inženieŗi u.c.) Eiropas Savienības valstīs iegūtās
profesionālās kvalifikācijas atzīšana attiecīgam īstermiņa vai pastā-

vīgam darbam Latvijā un ārvalstu
akadēmisko gradu atzīšana darbam Latvijas augstskolās, arī vadošās pozicijās.
Likumam ir jārunā par Latvijas
pilsonības iegūšanas un paturēšanas nozīmi ārvalstīs dzīvojošo
un dzimstošo vidū. Tas arī nozīmētu uz laiku dot iespēju tiem
cilvēkiem diasporā (pārsvarā latviešu sievietēm jauktās ģimenēs),
kas vēl pirms dubultpilsonības ieviešanas savu bērnu labad no Latvijas pilsonības atteicās par labu
mītnes zemes pilsonībai, Latvijas
pilsonību atjaunot reģistrācijas, nevis naturalizācijas kārtībā. Kvalitatīvai polītikai nozīmīga ir pilsoņu
aktīva dalība vēlēšanās, un diasporā tālabad jāatbalsta vēlētāju lokam atbilstīga vēlēšanu iecirkņu
skaita izvietojums un pasta balsošanas kārtības atvieglošana. Bet
pašvaldību vēlēšanās būtu jāparedz pasta balsošanas iespēja no
ārzemēm – jo balsstiesības ir arī
tām divām trešdaļām ārvalstīs mītošo, kam Latvijā pieder nekustamais īpašums.
Diasporas likums var arī nostiprināt valsts stratēģisko izvēli sniegt
tik būtisko ilgtermiņa atbalstu latviskās identitātes un valodas uzturēšanai, latviskās izglītības un kultūras pieejamībai ārvalstīs, kā arī
diasporas nevalstisko organizāciju
darbam un diasporas atspoguļo-

jumam sabiedrisko mediju saturā.
Likumā var paredzēt sadarbības
formātus, kā veicināt diasporas
uzņēmēju, profesionāļu un zinātnieku iesaisti Latvijas tautsaimniecībā, eksporta un investīciju
veicināšanā, technoloģiju pārnesē, pētniecībā un izstrādē.
Visbeidzot, šī ir iespēja dot jaunu grūdienu jēgpilniem remigrācijas un atpakaļiekļaušanās atvieglošanas pasākumiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kas atgriežas uz pastāvīgu
dzīvi Latvijā. Tas papildinātu Repatriācijas likumu, kuŗš attiecas
galvenokārt uz latviešu trimdu,
kas izveidojusies Latvijas okupācijas rezultātā. Remigrācija ir
viens no risinājumiem augošajam
darbaspēka deficītam, jaunu uzņēmumu krītošajam skaitam, bet
arī visu paaudžu, tostarp senioru,
gādīgu roku un maciņu trūkumam, īpaši novados.
SADARBĪGS
Diasporas jeb, plašāk, mobilitātes polītika ir pārmaiņu un innovācijas polītika. Tā pieprasa ilgtermiņa pārliecību un stratēģisku
daudznozaru vadību. Diasporas
jautājumi šodien jau iesniedzas
tik daudzu ministriju pārziņā, ka
topošajā likumā ir svarīgi tiem
noteikt skaidri vadītu, vienkāršu
un caurskatāmu pārvaldības for-

mu. Tas tikai cels pašas valsts pārvaldes un resursu izlietojuma
efektivitāti.
Pārvaldībā ir princips “neko par
mani – bez manis”. Tas pats attiecas uz šādu likumu un katru
no iepriekš skartajiem praktiskajiem jautājumiem. Tos nevar
risināt izkaisīti. No pašiem aizmetņiem jāiesaista visi spēlētāji –
Saeima, koordinējošās un nozaru
ministrijas, kā arī pašvaldības un
uzņēmēju vai darba devēju apvienības. Lielākais likumu jēgas tests
ir to piemērojamība – un šajā gadījumā praktiski rezultāti nav iespējami bez katra spēlētāja gatavības reāli iesaistīties.
Tas pats princips gan likuma
izstrādē, gan arī ikdienas lēmumu pieņemšanā par diasporu
attiecas arī uz ārvalstīs mītošo
Latvijas piederīgo pārstāvību un
līdzdalību. Nozīmīga loma šajā
ziņā ir jau senas tradicijas nostiprinājušajām trimdas organizācijām ar PBLA priekšgalā, gan arī
tādām reģionālām un ikdienas
mobilitātes jautājumos aktīvi iesaistītām organizācijām kā ELA.
Mūsdienu zibakciju un mirkļiniciātīvu laikmetā gan ir svarīgi
šo organizāciju darbu papildināt
arī ar tiešu līdzdalību. Tāpat kā
Latvijā, daudzi ārvalstīs dzīvojošie
biedrībās neiesaistās, bet ir aktīvi
tikai konkrētos sev akūtos jautājumos. Tāpēc jau pēc notikušā Eiropas Latviešu kongresa modeļa
būtu jāveido diasporas konsultatīva asambleja, to papildinot ar
ikdienas digitālas līdzdalības rīku. Smeļoties iedvesmu Somijas
un Horvātijas labajā praksē, tas
dotu iespēju diasporai iesniegt
konkrētus likumdošanas priekšlikumus izskatīšanai Saeimā kollektīvajiem iesniegumiem noteiktajā
kārtībā un piedalīties konkrētu ar
diasporu saistītu lēmumu pieņemšanā. Pats galvenais, tas stiprinātu ārvalstīs mītošo izpratni
par Latvijas norisēm un pilsonisko
saikni – kas var būt īpaši nozīmīgi,
apsverot lēmumu par atgriešanos.
Beidzot jāuzsveŗ – diasporas
saikne ar Latviju ir daļa no Latvijas
spēka pasaulē. Latvijas vētrainās
vēstures, ekonomikas un vērtībtelpas dēļ ārpus Latvijas mīt jau
gandrīz piektā daļa tās piederīgo.
No tiem Eiropā mīt aptuveni 250
tūkstoši, liela daļa – rēgulārā apritē
starp Latviju un otru mītnes zemi.
Jaunajam Diasporas likumam
būtu īpaši jāņem vērā šī mūsu
vēsturiski jaunā reālitāte – Latvija
kā Eiropas Savienības sastāvdaļa.
Eiropas Savienībai ir kopēja pilsonība, un katrs Latvijas pilsonis
vienlaikus ir arī Eiropas Savienības pilsonis – viņa statusu nosaka
arī Eiropas Savienības tiesību normas. Tam ir būtiska polītiska un
juridiska nozīme līdz pavisam
ikdienišķiem jautājumiem.
Diaspora ir nozīmīga gan mūsu
tautas saliedētībai un kultūras
kopšanai mūsdienu mobilitātes
apstākļos, gan arī kā starptautiskas pieredzes, ekonomiska pienesuma un speciālizētu zināšanu
avots. Ar topošo Diasporas likumu šo mūsu nācijas daļu var nepārprotami iekļaut Latvijas kopējā apziņā un veiksmīgāk piesaistīt tās pienesumu kopējās dzīves kvalitātes celšanai. Neizniekosim šo iespēju!
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MASKAVAS IESKICĒJUMI

LIGITA KOVTUNA
Maskavas brauciena nedaudzās brīvās stundas nolēmu izmantot pastaigai pa Veco Arbatu. Atminējos Michailu Bulgakovu, Alekseja Arbuzova “Vecā Arbata pasakas”, aizvadītā
gadsimta 80. – 90. gadu miju,
kad, strādājot par avīzes “Literātūra un Māksla” žurnālisti un
tulkotāju, te nācās būt... Nu, nav
pat to laiku noskaņas, nav! Tumšādaini vīri ar pižikiem (kažokādas ausainēm) galvā ar reklāmas plakātiem uz vēdera un muguras te itin neieinteresēti valkājas pa tukšo ielu, aicinot galvenokārt uz restorāniem vai skaistumkopšanas saloniem. Nevienā
restorānā neriskēju spert kāju, jo
tiku informēta, ka, piemēram,
par vienām pusdienām Maska-

2018. gada 10. februāris – 16. februāris

vas slavenību iecienītajā restorānā “Puškins” var nākties samaksāt cenu, kas līdzinās manam
puskažoķelim... Tā teica taksists
Igors, kas mani kopā ar ceļabiedriem vizināja pa Maskavu
jebšu bija uzticams vīrs, interesants sarunbiedrs, brauca tīri nomazgātā automašīnā un par savu pakalpojumu prasīja naudas
summu, kas līdzinās tai, ko ierasts maksāt citur pasaulē. Un vēl
Igors dzīvi Maskavā raksturoja
ar vārdiem, par kuŗiem līdz šim
brīdim man jādomā un jādomā – “Maskavā labi dzīvo tie, kas
ir valdības siles tuvumā. Pārējie
sitas!” Velku drūmas līdzības ar
iespējamu (nedod, Dievs!) dzīvi
Tēvzemē. Igors ir ļoti runātīgs
un sirsnīgs – atminas tos laikus,

Vecais Arbats janvāŗa dienvidū

Krievijas Ārzemju literātūras bibliotēkā filmas “Meklējot
Tisē” pasaules pirmizrādi atklāj Latvijas vēstnieks Krievijā
Māris Riekstiņš. Blakus – Dzintra Geka, Modris Kļaviņš,
Viktors Gribermans

Grigorijs Amnuels, atklātā kluba “Starptautiskais dialogs”
vadītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris, maija vidū viesosies
pie latviešiem Amerikā, Vašing- Runā Jevgeņijs Smirnovs no
Soļikamskas
tonā

Latvijas vēstniecības 3. sekretārs Kaspars Svilāns lasa A. Bloka dzejoli “12” latviešu valodā
I. Ziedoņa tulkojumā sarīkojumā jaunā Ārzemju literatūras
bibliotēkā

kad ekskursijās apmeklējis Rīgu
un Jūrmalu, atminas Rīgas melnā
balzama garšu un noskaņas. Un
vēl – viņš neuzticas Krievijas informācijas avotiem, bet lasa pasaules ziņas, nosoda Krievijas
rīcību Ukrainā un Krimā. Cik
tādu, kā viņš, Krievijā ir, grūti
spriest – statistika joprojām vēstī
par Putina populāritātes augstajiem reitingiem, un, kā mūsu
avīzes iepriekšējā numurā teica
vēstnieks Māris Riekstiņš, joprojām par vienu no ievērojamākajām vēsturiskajām personām
Krievijā tiek uzskatīts Staļins.
Vecā Arbata suvenīrtirgotavās
ir arī Ļeņina portreti, krūzītes
ar Putina attēlu, PSRS simbolika
arī šokolādītes šaujamieroču un
patronu rindas veidā. Tādas redzēju veikalā, kur iegriezos nopirkt konfektes savām mazmeitām. Kamēr bolīju acis uz
šiem agresīvajiem saldumiem,
mani reālitātē atsauca – un vecajos, piedzīvotajos padomju
laikos atpakaļ aizmeta – pārdevējas, krāšņas krievietes, pērkondimdošais uzsauciens: “Zakazivaiķe, govoriķe!” (“Pasūtiniet,
runājiet!”).
Maskavas latviešu skoliņas bērnu darbi izlikti goda vietā mūsu vēstniecībā, Čapligina ielā 3, nama “Tālava” telpās
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brīdī lepojos ar savu draudzeni
Dzintru un viņas komandu! –
operatoru Viktoru Gribermanu
un izpildproducentu Modri Kļaviņu, kuŗi bija klāt un līdz ar
Dzintru ar savu pašcieņas pilno
stāju ļāva diskusijai raisīties dziļā un inteliģentā plūdumā! Dzintra ir “dziļurbēja”, meklētāja, izzinātāja, un tas ļauj viņai pārliecinoši atbildēt uz jautājumiem
un paskaidrot katru atrasto faktu.
Tie, kas skatījuši Gekas filmas
“Dievputniņi”, “Doreda sala”, filmu par Konstantinu Čaksti, Sibirijas filmas, piekritīs – šī režisore dod vārdu galvenokārt cilvēkiem un faktiem, atstājot vietu
pašu skatītāju secinājumiem un
spriedumiem vai – vēl labāk –
vēlmei uzzināt vairāk.
Krievijas Ārzemju literātūras
bibliotēka gatavojas arī kādam
nozīmīgam notikumam Latvijas
Simtgades sakarā – marta vidū
te atklās Latvijā izdoto grāmatu
krievu valodā ekspozīciju, kuŗā
būs arī Laika Grāmatas izdevumi – mums labi zināmā Rutiņas
grāmata jeb Rūtas Upītes “Vēl tā
gribējās dzīvot”, Džona Haidena “Pauls Šīmanis. Minoritāšu
aizstāvis”, Roalda Dobrovenska
“Dzeja”, kā arī Okupācijas mūzeja grāmata krievu valodā.
Sarīkojumā bija ieradušies arī
Maskavas latvieši un cilvēki,
kam interesē latviešu vēsture,
kultūra un literātūra. Bet Jevgeņijs Smirnovs bija ieradies no
Soļikamskas pilsētas, žurnālists,
šīs pilsētas televīzijas direktors,
kur bijām kopā Sibirijas bērnu
braucienā 2011. gadā, un Jevgeņijs ir kļuvis par īstu latviešu
draugu un atbalstītāju, palīdzot
gan ar dokumentu meklēšanas
iespējām, gan gluži cilvēciski ieinteresētu saišu pēc.
Milda Sokolova (no labās) kopā ar Leonīdu Kotoviču un tulkotāju
Te satiku arī Leonīdu KotoJeļenu pēc filmas “Meklējot Tisē’ pirmizrādes
viču, vīru, kuŗš Maskavā māca
latviešu valodu tiem, kas to vēlas,
un viņam līdzi bija Jeļena, tulkotāja, kuŗai mūsu literātūra
gluži vienkārši šķiet vērtīga un
interesanta. Viņas tulkojumi tiks
izmantoti Krievijā joprojām aktuālā žurnāla “Inostrannaja Ļiteratura” (“Ārzemju Literātūra”) izdevumā, kas šopavasar tiks veltīts tieši latviešu literārajiem daiļdarbiem. Un to, savukārt, veido
Milda Sokolova, redaktore un
autortiesību speciāliste, žurnāla
līdzstrādniece. Kā jau nojautāt –
ar latviešu saknēm. Par viņu vislabāk vēstīs eseja, ko Milda 2016.
gadā iesūtīja Latvijas Avīzes eseju
konkursam un kas tika godalgota par uzvarētāju.

Nebija jau tā, ka es aizkavētu
gaŗu rindu, nē, bez manis te grozījās tikai pāris cilvēku. Atpazinu šo toni! – tā ar mums runāja
padomju laikos, jo nelaipnība,
pārākuma demonstrācija bija
“stils”, norma. Īstenībā krāšņā
pārdevēja izrādījās lāga sieva,
pat uz noliktavu aiztecēja dabūt
šokolādīti ar tādu bildi, kādu
gribēju. Nu, kādos vilkos esi...
Bet es grēkotu pret patiesību,
ja teiktu, ka piedzīvoju daudz
negāciju. Pozitīvas izjūtas vairoja
jau minētais taksists Igors, citviet arī nācās satikt gluži laipnus
ļaudis. Savukārt Krievijas Ārzemju
literātūras bibliotēkā, kur notika
sarīkojums, par kuŗu tūlīt stāstīšu, tādu bija tuvu simtam – inteliģenti, draudzīgi cilvēki, kas
savu piektdienas vakaru bija
veltījuši, lai tuvāk iepazītos ar
Latvijas kultūru. Sarīkojuma iemesls – mums labi pazīstamās
dokumentālā kino režisores un
Sibirijas bērnu fonda dvēseles
Dzintras Gekas jaunās filmas

“Meklējot Tisē” pasaules pirmizrāde. Neņemšos filmu raksturot
kā skandalozu – teikšu tā – urdošu, izzinošu, iedvesmojošu,
tādu, lai raisītu interesi par ievērojamā Eizenšteina filmu operātora Eduarda Tisē dzīvi un daiļradi, kas joprojām glabā daudz
noslēpumu un minējumu. Tisē
saknes cieši saistītas ar Latviju
(lai gan dzimis, ticamāk, Lietuvā), Dzintras rīcībā trīs gadu desmitus glabājas viņa atraitnes, rumāņu izcelsmes sievas Bjankas
autentisks stāsts, kas arī liek noskaidrot, minēt, atklāt aizkulises,
saistītas ar abu kinoleģendu dzīvi
un veikumu. Pieminētajā filmas
pirmizrādes sarīkojumā patīkami iepriecināja tas, ka nebija katēgorisku, skaļu strīdu – diskusijā, kuŗā iesaistījās krievu kinokritiķi un arī kāds kaismīgs
Eizenšteina pētnieks, grāmatas
autors, notika mierīga domu apmaiņa, allaž uzsverot – malači,
latvieši, pratuši vēstīt ar smalku
taktu, atstājot vietu dažādu viedokļu pierādījumiem. Kā es šai

Milda Sokolova

Latviešu dzimtas
pēdas Krievijas
plašumos
120 gadu gaŗumā
Es nedzīvoju Latvijā – mani
senči aizbrauca no Latvijas uz
Krievijas impērijas Tālajiem
Austrumiem pēc 1895. gada,
kad pēc Nikolaja II rīkojuma
bezzemniekiem no Rietumu novadiem sāka piešķirt neapstrādāto, brīvo Sibirijas zemi. Tā
6. martā Maskavā dziedās Intars Busulis. Reklāmlapiņas Krievijas mana vecvecmāmiņa Anna LinĀrzemju literātūras bibliotēkā izdalīja Mildas Sokolovas vedekla, de kuplā latviešu ģimenē nokļuva Tālajos Austrumos. Manu
liela Intara daiļrades cienītāja un populārizētāja kaimiņzemē

Milda Sokolova

vecvectēvu Pēteri Robiņu iesauca krievu-japāņu kaŗā no Valmieras apriņķa. Viņš ar medaļu
par priekšzīmīgu dienestu demobilizējās Vladivostokā un apprecēja Annu.
Tālajos Austrumos 20. gadsimta sākumā nodibinājās liela
latviešu kopiena – kuģu būvētāji
un jūrnieki, īsti zemnieki, strādīgi, sīksti, ļoti pacietīgi un izturīgi ļaudis. Viņi būvēja mājas,
iekārtoja saimniecības, audzināja bērnus. Daudzo tautību attiecības bija labas – par strādīgumu, nosvērto raksturu un gatavību palīdzēt tuvākajam, latviešus
cienīja gan krievi, gan ķīnieši.
Diemžēl mierīgā dzīve turpinājās neilgi – Krievijā notika
revolūcija. Pēc tam sākās kollektīvizācija, kas deva latviešu kopienai drausmīgu triecienu.
Stiprās latviešu saimniecības pirmās tika ierakstītas “kulakos”, un
viņiem atņēma visu. Daudzi cieta badu, vīrieši mira cietumos.
Vecvectēva draugi zuda viens
aiz otra – man līdz šim nav izdevies atrast savas vecmāmiņas
krusttēva Richarda Bērziņa un
krustmātes Annas Kurikas pēdas.
Nākamais terrora vilnis sākās
1937. gadā pēc Iekšlietu tautas
komisāra pavēles Nr. 00447, kas
skāra Tālos Austrumus. Šis vilnis
ķēra Chabarovskas un Vladivostokas rūpnīcu kvalificētos strādniekus, inženieŗus un meistarus.
Starp tiem bija daudz latviešu,
manu vecvectēvu – kuģu būves
meistaru ieskaitot. Viņu arestēja
1938. gadā kā japāņu spiegu. Pēc
daudziem gadiem mana māte
un vecmāmiņa sameklēja nopratināšanas protokolus – vecvectēvs bija izturējis spīdzināšanas
un nebija atzinies, nošauts 1938.
gada 11. maijā. Pēteŗa Robiņa
vārds ir ierakstīts Chabarovskas
novada Piemiņas grāmatā.
Tālajos Austrumos piedzima
mana vecmāmiņa Irma Robiņa –
viņa kļuva par ārsti un visu mūžu
strādāja bērnu ātrajā palīdzībā.
Vecmāmiņa glāba bērnus visur,
kur varēja – Ļeņingradas blokādes laikā izveda no piefrontes
joslas pamestu bērnudārzu. Evakuācijā Čuvašijā vecmāmiņai nācās šaut uz vilkiem, kuŗi uzbruka, kad viņa brauca ragavās pie
slimnieka. Irma nekad neslēpa,
ka ir latviete, un mācīja mani
darīt tāpat, lai gan Krievijā būt
par latvieti bija bīstami.

Vecmāmiņas brālis Aleksandrs
Robiņš, iedams sava nošautā tēva
pēdās, izmācījās par kuģu būvētāju. Kaŗa laikā viņš aizgāja uz
fronti kā brīvprātīgais un neatgriezās – pazudis bez vēsts. Ar
lepnumu saku: neviens no vecvectēva bērniem nav atteicies no
sava tēva – “tautas ienaidnieka”.
Aizv. gs. 90. gadu sākumā
Latvijas Tautas frontes darbības
laikā es īpaši lepojos, ka esmu
latviete. Nekad nepadoties un
darīt, kas jādara – to man iemācījusi manas dzimtas vairāku paaudžu pieredze. Gribu atrast
savas dzimtas pēdas un kapavietas Valmieras apriņķī. Gribu saprast, kāpēc mīlu Baltijas jūru.
Turklāt – man ir sapnis un
dzīves mērķis – apzināt latviešus,
kas gājuši bojā kaŗu un revolūcijas laikā, kā arī represijās latviešus, kuŗi cietuši kā disidenti,
kuŗi pazuduši bez vēsts armijā.
Gribu veidot Latviešu piemiņas grāmatu milzīgajai Krievijas
territorijai. Tie ir skarbi un asiņaini latviešu likteņi. Tāds ir
mans pienākums pret aizgājējiem. Šīs pēdas ir jāzina visiem –
gan latviešiem, gan krieviem,
kuŗiem pašiem traģiskie notikumi nebūt nav gājuši secen.
Maskavā, 2016. gada aprīlī
***
Nu, tādi iespaidi no Maskavas
pāris dienu “ieskrējienā”, vēloties
kādu drusciņu uzzināt par to, kā
dzīvo šī pilsēta, šī megapole, un
latvieši tajā, notvert kādus pavedienus, kas kaimiņzemi saista ar
Latviju. Lielvalsts gavilē par uzvaru savu olimpiešu gandarījuma cīņās un gatavojas prezidenta vēlēšanām. Un, kā intervijā
teica vēstnieks Māris Riekstiņš,
joprojām mēģina tikt galā ar savu
vēsturi. Un vēl viņš teica: “Mūsu
kultūras projektus nevarēsim vis
nosaukt par kādu atkusni, pat
par sniegpulkstenīti ne, bet ir
konsekventi jāstrādā ar cilvēkiem, kas ir mūsu draugi un sabiedrotie.”
Liels paldies Latvijas vēstniecības ļaudīm par viesmīlīgo uzņemšanu, īpaši 3. sekretāram Kasparam Svilānam un pārvaldniekiem
Astrīdai un Pēterim!
Precīzējums. Koŗa “Tālava” sumināšana notiks š. g. 28. aprīlī
Čapligina ielā 3.
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5. BITES OKUPĀCIJAS MŪZEJĀ
Bites, jūs jautāsit? Jā, arī es nevarēju noticēt. Bet vienudien Latvijas Okupācijas mūzeja pagaidu
mājvietas vestibilā ieradās bišu
strops ar visām bitēm! Viņas gan
nelidoja apkārt, jo ir cieši piestiprinātas pie stropa. Bet bites gan,
bišu gari bronzā.
Par bitēm savs stāsts. Nevis par
medu, bet par latviešu leģionāriem un viņu likteni. Man it bieži
gadās ar viņu gariem satikties
mūzeja krātuvēs, kur saguluši
viņu atmiņu stāsti un piemiņas
lietas. Savā ziņā viņu gariem ar
latviešu strēlnieku gariem vecajā
Mūzeja ēkā ir daudz kā kopīga,
un man liekas, ka viņi arī palaikam tiekas un stāsta cits citam
gaŗus garu stāstus par karošanu
svešās zemēs un armijās. Bet
kāds tam sakars ar bitēm?
Kad 1945. gadā kaŗš Eiropā
gāja uz beigām, liels skaits latviešu leģionāru nonāca Zēdelgemā. Nelegāli iesaukti Vācijas armijā un Vācijas austrumos karojuši pret sarkanajiem, viņi pēdējās dienās “paņēma vagu” un
devās uz Rietumiem, jo ticēja, ka
angļi un amerikāņi sapratīs, ka
viņi bija cīnījušies tikai pret
Latvijas ienaidniekiem. Nesaprata, un teju 12 tūkstoši no viņiem
nonāca kaŗa gūstekņu nometnē
Zēdelgemā, kas ir pilsētiņa Flandrijas provincē, Beļģijā. Latvieši
gan to toreiz sauca pa vācu izrunai – Cēdelgēma.
Gūstekņu nometnē aiz dzeloņstieplēm viņi cīnījās ar badu,

Zēdelgemas vēsturniekiem, kuŗi
arī interesējās par leģionāriem
un viņu likteni nometnē. Un zēdelgemieši nolēma laukumu jaunā pilsētas daļā nosaukt par Brīvības laukumu, Brivibaplein. Bet
kāpēc tā? Nolēma arī, ka tas pienācīgi jāizskaidro un jāveido Piemineklis brīvībai. Latviešu leģionāru un Latvijas brīvībai.
Viņi nolēma veidot pieminekli
kopā ar Mūzeju. Izsludināja konkursu, un izvēlējās uzvarētāju.
Tas bija latviešu tēlnieks Kristaps

slimībām, pazemojumiem, bet
centās uzturēt možu garu un dzīvu ticību savai un Latvijas brīvībai. 18. novembrī viņi uzcēla Brīvības pieminekļa modeli un svinēja Latvijas neatkarības 27. gadadienu. Viņi nodibināja Dau-
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Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1

2

3

4

5

9

6

7

8

10
11

12

13
14

15

16

17
19

22

20

18

21

23

25

24
26

27

28

34

30

29
31
35

32

gavas Vanagu organizāciju. Viņus atbrīvoja 1946. gada maijā.
Mūzeja ļaudis ieradās Zēdelgemā 2014. jūnijā, filmēja, kas
bija vēl palicis no leģionāru pēdām un sagatavoja filmu par
Zēdelgemu. Viņi sadraudzējās ar

33

36

37

38

39
40

ogām. 6. Bikšu daļas. 7. Sienu
gleznojums ar ūdenskrāsām uz
svaiga apmetuma. 8. Vēsturiski
lauka nocietinājumi. 16. Sievietes vārds (jūn.). 18. Tāds, kam ir
daudz poru. 19. Noteikta maksa,
par darbu un pakalpojumiem.
20. Latviešu gleznotāja (1953).
21. Ziedkopa. 23. Franču gleznotājs (1871 – 1958). 25. Japāņu
rakstnieks (1924 – 1993). 28.
Apaļa būve, ko sedz kupoli. 30.
A vitamīns. 32. Salokāmas brilles
ar rokturi. 33. Mjanmas galvaspilsēta. 35. Īsi pāvesta raksti. 36.
Sporta sacensību sākuma moments. 37. Cilvēks, kas dzīvo ļoti
atturīgi, vienkārši. 38. Vīriešu
balss.

41
42

43

Līmeniski 9. Nodrošināt. 10.
Zinātne par runas mākslu. 11.
Starptautiska organizācija (abrev.).
12. Kaŗaskolas audzēkņi. 13. Latvijā augošs kukaiņēdājs augs. 14.
Salīdzinošais vērtējums. 15. Pieņemt lēmumu. 17. Sengrieķu pilsētvalsts. 19. Kājceliņi. 22. Polītiska organizācija. 24. Akmeņkoks.
26. Saldūdens zivs. 27. Romāna
“Cepurnieka pils” autors. 29. Latviešu diriģents (1884 – 1956). 31.
Apdzīvota vieta Jelgavas novadā.
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34. Vicas. 37. Radioaktīvs halogēns. 39. Trauki zupas pasniegšanai galdā. 40. Iekārta radioviļņu uztveršanai un raidīšanai.
41. Dogma, ko ieviesusi un sankcionējusi baznīca. 42. Pašcieņa.
43. Saņemt dokumentu par izgudrojumu. 44. Dabiska.
Stateniski. 1. Slavens Arģentīnas futbolists. 2. Māksliniecisko
izteiksmes līdzekļu kopums. 3.
Neizskatīt. 4. Pastāvīga, noturīga.
5. Rožu dzimtas augs ar melnām

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 4)
atrisinājums
Līmeniski. 7. Plovdiva. 8. Aisbergs. 10. Blefs. 11. Amors. 12.
Perimetrs. 16. Ķirsis. 19. Cirtas.
20. Bagetes. 21. Tacis. 22. Arkas.
23. Nere. 24. Alts. 25. Balle. 27.
Panda. 29. Kamenes. 31. Laucis.
32. Alauns. 36. Pakistāna. 40.
Asari. 41. Omāna. 42. Smaragds.
43. Staieris.
Stateniski. 1. Golfs. 2. Dilles.
3. Gaiķi. 4. Dalbe. 5. “Oskars”. 6.
Krams. 7. Policija. 9. Surinama.
13. Meģe. 14. Tiesnesis. 15. Tiraspole. 17. Galeras. 18. Kefales. 26.
Anapests. 28. Dindonis. 30. Ezis.
33. Karogs. 34. Ūnijas. 35. Urgas.
37. Ibiss. 38. Talsi. 39. Amūra.

Gulbis. Viņa doma: strops ir nācija, bites ir tās pilsoņi. Viņi ir
strādīgi un mīl mieru, kamēr viņus kāds neapdraud. Un neliela
bišu saime ir apmēram tikpat
liela, kā leģionāru skaits nometnē.
Tagad top bronzā atliets bišu
strops. Kad to ar visām bitēm
atklās septembrī, es būšu stropā
un dūkšu līdzi ar bitēm kā tāds
dzīvais bišu un leģionāru gariņš.
Bet kad vecās nometnes nometnē
atklās Mūzeju, es to godu atdošu
gariņam, kas mājos tajā.

Ziedotāji, kuŗi Brīvības piemineklim Zedelgemā ziedos vismaz 100 EUR
vai ekvivalentu citā valūtā, saņems bronzā atlietu Zēdelgemas bites piespraudīti.
ASV. Čeki rakstāmi OMFA (norādot – Zedelgemas piemineklim) un sūtāmi Ilze
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu
atlaidēm. Ziedojot ar kredītkarti, lietojiet OMFA “PayPal” adresi paypal@omfa-usa.org
E-pasts saziņai ilze48@yahoo.com
KANADA. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi
“Okupācijas mūzejam” (norādot – Zēdelgemas piemineklim) un sūtāmi: Dagnija
Staško, 16 Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu
atlaidēm. E-pasts saziņai dagnijast@gmail.com
AUSTRĀLIJA. Čeki sūtāmi mūzeja pārstāvei: Ināra Graudiņa, 141 Darley Road,
Randwick, NSW 2031. Klāt var pievienot vēstuli ar norādi “Zēdelgemas piemineklim”
E-pasts saziņai graudinsiv@bigpond.com
LIELBRITANIJA. Čeki rakstāmi un ar norādi “Zēdelgemas piemenklim” sūtāmi
mūzeja pārstāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR; vai ar
to pašu norādi “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe,
Leicestershire LE17 6DF. E-pasts saziņai inese.auzinasmita@gmail.com
Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Ī S Z I ŅAS
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas mūzejs aicina kopīgi
veidot izstādi “Brīvības stāsti: Latvijas vēsture – ģimenes vēsture”,
kas veltīta Latvijas Simtgadei. Līdz 15. februārim gaidīs ikvienu ar
vēstures liecībām, tā iekļaujot savas ģimenes stāstu Latvijas kopīgā
brīvības stāstā. Pērn mūzejā ciemojās liepājniece Irēna Obra, kuŗa
uzdāvināja mammas – daugavpilietes – roku darbu – rūpīgi glabātu
20. gs. 30. gados baltu galdautu, izšūtu rišeljē. Informācija tīmeklī
dnmm.lv vai pa tālruni: 65-421-247.
Rīgas pilī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards pasniedza vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” 22 lauku tūrisma
saimniecībām. Latvijā to piešķir kopš 1999. gada, un to jau saņēmuši
72 lauku tūrisma uzņēmumi, kas apliecina videi draudzīgu saimniekošanu un ir iecienīti arī no ārvalstu tūristiem.
Limbažos aktīvas meitenes Kate Repina, Zita Vārsberga un Ilze
Ukina apvienojušās labdarības akcijā “Gūt var dodot” trūkumā
nonākušajām ģimenēm. Tajā aktīvi iesaistījušies arī iedzīvotāji, atnesot mazlietotas drēbes, jo par mazu, gultas veļu, apavus, sadzīves lietas
un pārtiku. Saziedotā uzglabāšanai atrasta neliela pagraba telpa kādreizējā pasta ēkā. Tās īri divas reizes gadā apmaksā pašas aktīvistes.
Viņas plāno dibināt biedrību, tad labdarībai varētu pievērsties vēl
nopietnāk, saņemot atbalstu arī no pašvaldības un fondiem.
Sēlijā februārī notiek “Dzīvo stāstu dienas”, kas aptvers 17 reģiona “salas”, kuŗās tiks identificēts potenciāls sekmīga lauku tūrisma
produkta izstrādei: Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā,
Kaldabruņā; Salas novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos,
Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.
Liepājas koncerzālē “Lielais dzintars” 3. februārī izskanēja Baltijas valstu Simtgadei veltīta mūsdienu etnomūzikas programma
“Zem austras koka”. Koncertā piedalījās lietuviešu izcelsmes amerikāņu mūziķis Ābrahams Brodijs, latviešu koklētāja Laima Jansone
un postfolkloras ansamblis “Trys Keturiose”.
Liepājā 2. un 3. februārī darba vizītē bija ieradusies Apvienoto
Arābu Emirātu (AAE) vēstniece Latvijā Hanana Al Alīli (Hanana
Halfana Obaid Ali AL Madhani) ar delegāciju. Tikās ar Liepājas
domes priekšsēdi Uldi Sesku un vadošiem speciālistiem, kā arī
apmeklēja dažādu nozaru uzņēmumus. Latvijai paredzēts slēgt ar
AAE ekonomiskās sadarbības līgumu, tāpēc tiks izveidota apvienotā
ekonomiskā komiteja, kur vēstniece vēlas redzēt arī ostas pilsētas
Liepājas pārstāvi.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

LAIKS

2018. gada 10. februāris – 16. februāris

17

V Ē L A M V E I K S M E S M Ū SU O L I M P I E Š I E M P H J O N Č HA NĀ !

Pēdējās četrās olimpiskajās spēlēs bijām pieraduši, ka uz hokejistu rēķina sportistu skaits Ziemas
olimpiskajās spēlēs ir aptuveni 50,
taču šogad jāiztiek bez hokeja izlases, un uz Phjončhanu aizbrauc 35.
Latvijas sportistu delegācija
Phjončhanā. Skeletons (3): Martins Dukurs, Tomass Dukurs, Lelde Priedulēna. Bobslejs (9): Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga,
Oskars Ķibermanis, Jānis Jansons,
Helvijs Lūsis, Matīss Miknis, Intars Dambis (rezervists). Biatlons
(3): Andrejs Rastorgujevs, Oskars
Muižnieks, Baiba Bendika. Kamaniņas (10): Inārs Kivlenieks, Kris-

Lasiet
tīmeklī!

ters Aparjods, Artūrs Dārznieks,
Juris Šics/Andris Šics, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš, Elīza
Cauce, Ulla Zirne, Kendija Aparjode. Daiļslidošana (2): Deniss
Vasiļjevs, Diāna Ņikitina. Ātrslidošana (1): Haralds Silovs.
Šorttreks (2): Roberts Zvejnieks,
Roberto Puķītis. Kalnu slēpošana
(2): Kristaps Zvejnieks, Lelde Gasūna. Slēpošana (3): Indulis Bikše,
Patrīcija Eiduka, Inga Paškovska.
***
Olimpiskajā delegācijā ir pieci
veterāni un 13 debitanti. Četriem
mūsu olimpiešiem būs trešās spēles, 12 atlētiem – otrās, debitantu
ir 13. Phjončhanā olimpisko gaisu
pirmo reizi ieelpos biatlonisti Baiba Bendika un Oskars Muižnieks,
bobsleja stūmēji Jānis Jansons un
Matīss Miknis, daiļslidotāji Diāna
Ņikitina un Deniss Vasiļjevs, distanču slēpotāji Patrīcija Eiduka,

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts
internetā

www.brivalatvija.lv

www.307.lv

Inga Paškovska un Indulis Bikše,
šorttreka slidotājs Roberts Jānis
Zvejnieks, kamaniņu braucēji Artūrs Dārznieks, Kendija un Kristers Aparjodi. Debitantiem nevar
pieskaitīt bobsleja stūmēju Intaru
Dambi, jo viņš bijis jau divās
Ziemas olimpiskajās spēlēs, taču
Vankuverā nestartēja tāpēc, ka
nopietni bija saslimis Intara četrinieka pilots Jānis Miņins, bet Sočos ieradās komandas rezerves
stūmēja statusā un netika pie
braukšanas. Rezervists Dambis 34
gadu vecumā ir arī Phjončhanā.
Phjončhanas Olimpiskās spēles
tika atklātas 9. februārī un risināsies līdz 25. februārim.

29 6 0 0 0
47 8 0 0 0
57 8 0 0 1
58 9 0 2 0
58 9 0 2 2
35 9 ? ? ?

PIRMIZRĀDI PIEDZĪVO
“LEDUS TRASES SAPŅI”
Phjončhanas Ziemas olimpisko
spēļu priekšvakarā Latvijas Televīzija (LTV) demonstrē Korejas dokumentālo filmu “Ledus trases
sapņi” par Latvijas olimpieti Martinu Dukuru un viņa sīvāko pretinieku — Dienvidkorejas skeletonistu Sunbinu Junu.
Skeletons ir viens no centrālajiem un intrigām bagātākajiem
Latvijas sportistu skaits Ziemas ziemas sporta veidiem Dienvidolimpiskajās spēlēs (Gads, vieta, spor- korejā un Latvijā. Dokumentālais
tistu skaits, sporta veidi, medaļas.)
stāsts ielūkojas abu valstu skeleto1992 Albērvila
23 6 0 0 0
na pasaules “plūsos” un “minusos”,
1994 Lillehammere 27 6 0 0 0
sniedzot kopskatu un piedāvājot

iespējamās prognozes par skeletonistu sasniegumiem šā gada olimpiskajās spēlēs. Filma “Ledus trases sapņi” iezīmē ziemas sporta
veidu īpatnības Latvijā, parādot
tās no korejiešu skatpunkta. Filma
ir viena no trim filmu cikla serijām
Latvijas – Korejas kopprojektā, ko
īsteno Korejas kompanija Upright
Media un TV Chosun sadarbībā ar
Latvijas Televīziju un Latvijas producentu kompaniju Avantis Promo. Korejas TV pārstāvji devās uz
Latviju, lai iepazītos ar mūsu valsts
sportistiem, izzinātu ziemas sporta veidu īpatnības Latvijā, īpašu
vērību pievēršot mūsu skeletonista Martina Dukura sasniegumiem lielajā sporta arēnā un
salīdzinot tos ar viņa sīvā pretinieka – Dienvidkorejas skeletonista Sunbina Juna – ievērojamajiem
panākumiem.
(Turpinājums 20. lpp.)

PAKALPOJUMI
Uzpērkam dabīgos matus astēs
un bizēs par labu cenu no 35 cm
gaŗuma. Zvaniet!
Tālr. 24915507.

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND
Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un paliekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.
ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

1998 Nagano
2002 Soltleiksitija
2006 Turīna
2010 Vankuvera
2014 Soči
2018 Phjončhana

Valentīndienas svinības
Sestdien, 17. februārī, 2018
3:00pm-6:00pm
115 W 183rd St, Bronx, NY 10453
Sākam ar ziemas peldi
Orchard pludmalē plkst. 12:00
(ja neesi gatavs peldēt, nāc atbalstīt
peldētājus un piedalīties labdarības akcijā
“Winter swim against homelessness”,
kopā ar Bronxnet TV)
Pēc tam Daugavas Vanagu namā,
omulīgā un siltā atmosfērā pie kamīna,
ēdieni, našķi un karstvīns.
Visi laipni gaidīti.
Nāc pats un aicini draugus!
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Trimdas bērni un mazbērni
Aleksandrs Blūms

ASTRĪDA
JANSONE
Svētki ir pagājuši, un tagad man
atkal ir iespēja aicināt kādu jaunu
cilvēku uz sarunu. Pirmais šajā
jaunajā gadā ir Aleksandrs Blūms,
kas ir arī viens no pirmajiem
trimdas bērnu mazbērniem.
Tikai viņš jau ir dzimis Latvijā.
Jau esmu intervējusi viņa māmiņu – burvīgo un Latvijā bezgala
darbīgo Māru Sīmani. Aleksandru pašu iepazinu tikai pirms
vairākām dienām, kad svētkos
ciemojos pie Vitas Tēraudas, kas
ir Aleksandra krustmāte. Tur atklāju, ka Aleksandrs ir ļoti simpātisks jauns cilvēks, kas labi
saprotas ar Vitas dvīņiem –
pusaudžiem Gunti un Kalvi, un
tikpat labi ar vecākiem cilvēkiem.
Nolēmu ar viņu parunāties un
uzzināt, ko domā trimdas bērnu
mazbērni, kas jau dzimuši un
uzauguši Latvijā
Viņš atnāk pie manis jau 3.
janvārī, un pirmais, ko man pastāsta, ka tikko ir piedalījies trimdas sarīkojumā 2x2 nometnē.
Tas viņam ir ļoti paticis, jo ir iepazinies ar daudziem interesantiem cilvēkiem, ir iemācījies cept
latviskos pīrāgus un piedalījies
grupā, kam interesējusi kritiskā
domāšana. Man nav īsti skaidrs,
kas tā tāda ir, un viņš man paskaidro, ka tā māca atšķirt, kas
no pasaules ziņām ir fake news,
kas patiesība. Tad sēžamies pie
galda, un viņš sāk savu stāstu:
„Es piedzimu 1995. gada 15.
jūlijā Rīgā, kad maniem vecākiem
bija dzīvoklis Jūrmalā, Bulduros.
Tur mēs dzīvojām, līdz man palika kādi septiņi gadi. Man brālis
Pēteris jau bija piedzimis, un
dzīvoklis mums kļuva par mazu.
Tad mēs pārcēlāmies uz vecmāmiņas māju, jo viņa pēc vectēva
nāves bija palikusi viena lielā mājā. Māju vecāki pārbūvēja mūsu
vajadzībām, bet ļoti tradicionāli,
jo Jūrmalā mājas bija jārestaurē
tādas, kādas tās bija bijušas iepriekš. Tas paņēma daudz laika.
Tādēļ mamma nolēma aizbraukt
atpakaļ uz Ameriku un kādu
gadu padzīvot pie savas mammas, tā nu es kādu pusgadu gāju
Čikāgā pamatskolā. Pa to laiku
māja bija restaurēta, un mēs varējām braukt atpakaļ uz Latviju.
Te es gāju tā sauktajā Alternatīvajā skolā, kuŗu bija dibinājis
mans tētis. Tajā viņš mēģināja
pielietot dažādas alternatīvas mācību metodes. Viņš šogad oficiāli
iet pensijā, bet tomēr turpinās
skolā strādāt, jo tas viņam patīk.
Es Jūrmalas Alternatīvajā skolā
gāju līdz 9. klasei, bet es zināju,
ka uz 10. klasi gribu braukt pie
vecmammas uz Čikāgu un vienu
gadu mācīties Amerikā, jo tai
laikā mana angļu valoda vairs
neizklausījās tik pareiza. Pēc tam
tomēr biju atpakaļ Latvijā un
gribēju pieteikties I Valsts gimnazijā, bet tad dabūju zināt, ka
tur man būs grūti, jo gadu pirms
tam biju gājis skolā Amerikā,
tādēļ pieteicos II ģimnazijā, jo arī
par to biju dzirdējis labas atsauksmes. Biju priecīgs, ka tā biju
izdarījis, jo Latvijā skolniekiem
ir daudz vairāk atbildības, Amerikā skolēni var izvēlēties, kādus
priekšmetus viņi grib mācīties.
Es savu klasi daļēji jau pazinu, jo
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man viņi visi bija feisbukā. Tā es
divus pēdējos gadus nomācījos
II ģimnazijā un 2014. gadā to
pabeidzu.
Es biju domājis, ka studēšu
fiziku vai elektronikas inženieŗzinātni, bet mani interesēja arī
polītika. Pieteicos vairākās augstskolās Latvijā, un tad iedomājos
pamēģināt arī kādā augstskolā
ārzemēs. Pieteicos uz četrām augstskolām Anglijā, ieskaitot skolu,
par kuŗu man teica, ka tie nevienu no Latvijas neņemot. Mani
tomēr pieņēma, un tā es sāku
studijas Anglijā Southhampton
universitātē, kuŗas reitings arī
bija diezgan augsts. Studēju elektronisko inženieriju. Vairāk neko
par šo universitāti nezināju, kā
tikai to, kur tā atrodas. Man tā
ļoti patika, un tajā bija ap 23
tūkstošiem studentu. Tie visi
dzīvoja vienkāršās mājās, un
man palaimējās iepazīties tikai
vēl ar vienu latvieti. Es dzīvoju
vienā no lētākajām kopmītnēm,
un man gandrīz visi draugi bija
angļi, jo pilsētā nebija latviešu
sabiedrības. Tur vispār ārzemnieku bija ļoti maz. Latviešu studentu vairāk bija Skotijā, jo tur
augstskolās izglītība ir par brīvu.
Pa studiju laiku es vienmēr strādāju. Pirmajā gadā es strādāju
kādā lielveikalā pārtikas nozarē.
Darbs man patika, jo tas sākās
četros no rīta, beidzās ap
deviņiem, un tad es no darba
gāju tūlīt uz lekcijām.
Vasarā es braucu uz Latviju,
taču viņi man negribēja dot trīs
mēnešu atvaļinājumu. Tad nākamā
gadā es strādāju universitātē
Public policy departamentā. Tur
universitātē akadēmiķi saražo
visādus pētījumus, bet puse no

Aleksandrs Černobiļā, Ukrainā

pieteicos uz universitāti Kopenhāgenā un Londonā, un uz pāris
augstskolām tomēr arī Latvijā.
Mani uzņēma Londonā un Kopenhāgenā. Man bija izvēle starp
Londonu un Kopenhāgenu, bet
tā kā Kopenhāgenā man būtu
jāiet divi gadi, kamēr Londonā es
to varēju paveikt vienā gadā vai
pusotrā, tad pēdējo gadu biju
Londonā un sāku mācīties maģistra gradam. Lai to dabūtu,

Sākumā domāju, ka gadu vai
divus pastrādāšu kādā citā Eiropas valstī, lai iegūtu pieredzi, un
tad atgriezīšos atpakaļ Latvijā, jo
nekur citur nav iespējas tik ātri
tikt uz augšu, ja esi izglītots. It
sevišķi tagad, kad Latvijā sāk
trūkt speciālistu gandrīz vai visās
nozarēs. Vispirms es gribu pieteikties uz Eiropas Komisijas
praktikanta darbu, tas būtu vai
nu Briselē, vai Strasburgā. Es

Es biju domājis, ka studēšu fiziku vai elektronikas inženieŗzinātni, bet mani
interesēja arī polītika. Pieteicos vairākās augstskolās Latvijā, un tad iedomājos
pamēģināt arī kādā augstskolā ārzemēs. Pieteicos uz četrām augstskolām Anglijā,
ieskaitot skolu, par kuŗu man teica, ka tie nevienu no Latvijas neņemot. Mani
tomēr pieņēma, un tā es sāku studijas Anglijā Southhampton universitātē,
kuŗas reitings arī bija diezgan augsts. Studēju elektronisko inženieriju.
tiem dzīvē nekad netiek izmantoti. Tādēļ mūsu departamentam bija jāatrod, kam šādi pētījumi varētu noderēt, un rezultāti tiem jāpiegādā. Bija arī jārūpējas, lai līdzīgi pētījumi kaut
kur citur notiktu pēc iespējas
mazāk. Jāpainteresējas arī par to,
kādu iespaidu šie pētījumi atstāj.
Trešajā vasarā es strādāju Gaŗezera Vasaras vidusskolā par audzinātāju zēniem. Tur man ļoti patika. Tā bija pirmā vasara, kad es
vispār nebiju Latvijā, bet pēdējo
mēnesi izbraukāju Meksiku un
Kubu. No Amerikas uz Kubu jau
toreiz vēl nedrīkstēja braukt, bet
no Meksikas man nebija nekādu
grūtību ar iebraukšanu Kubā, jo
es uz turieni braucu ar Latvijas
pasi, bet, lidojot uz Ameriku,
lietoju Amerikas pasi.
Pēdējo gadu es gribēju studēt
kaut kur citur un izvēlējos studēt
salīdzinošo polītiku, diemžēl tajā
priekšmetā Latvijā nav pārāk
lielas un labas izvēles. Beigās es

man būs jāmācās visu vasaru un
jāiesniedz diplomdarbs vasaras
beigās. Bet vadībai paies mazākais
seši mēneši, kamēr viņi manu
diplomdarbu izvērtēs. Kad iegūšu
gradu, sākšu skatīties pēc darba.
Vēl gribēju pastāstīt, ka, būdams Gaŗezerā pēc vidusskolas,
es vienu mēnesi nostrādāju
JBANC pie Karla Altau, un tas
arī man bija ļoti interesanti.
Vispār man Vašingtonā ļoti patika, jo tur ir liela latviešu sabiedrība, kur notiek daudzas latviskas
aktīvitātes. Turklāt pašā Vašingtonā vienmēr notiek kādi kongresi, uz kuŗiem var iet klausīties,
dažādi institūti taisa prezentācijas, kaut kur katru dienu var
arī dabūt bezmaksas pusdienas...
Interesanti ir arī vērot, kā tur
notiek dažādi protesti un demonstrācijas. Kamēr biju Gaŗezerā, es pieteicos arī uz kādām
trim vietām praksē, bet neviena
no tām man neatbildēja. Tādēļ es
aizbraucu uz Vašingtonu.

pieteiktos no Latvijas, jo no Latvijas ir mazāka konkurence, un
tad man būtu vieglāk šo vietu
dabūt. Es varu iet arī uz visiem
posteņiem, kur ir vajadzīga latviešu valoda. Tur viņiem tieši ir
cilvēku trūkums. Ir daudzi, kam
ir laba angļu un franču valoda,
bet tādu ar latviešu valodu viņiem
trūkst. Es pieteicos Latvijā arī
skolotāju programmā „Iespējamā misija”. Pagājušā vasarā es
viņiem palīdzēju izstrādāt finanču pratību, kas skaidro, kā budžetēt, kā plānot ienākumus pensijai, kā neiekļūt parādos, kā atvērt bankas kontu un kā lietot
bankas karti. Tādas pamata lietas, ko cilvēki reizēm nezina.
Tad es iedomājos, ka tēta skolā
es varētu pastāstīt astotajai un
devītajai klasei par to, ko es daru.
Man par lielu pārsteigumu tas
viņiem patika un patika arī man.
Tas bija kaut kas dzīvē noderīgs,
un līdz šim neviens to viņiem
nebija stāstījis. Kad es būšu at-

griezies Latvijā un kļuvis par Iespējamās misijas skolotāju, es
mācīšu sociālās zinības II ģimnāzijā, tāpēc ka tā ir mana skola.
Man viena draudzene, kas bija
vienu klasi augstāk par mani, jau
tagad tur strādā. Iespējamās misijas skolotāji ir baigi forši, un
man liekas, ka man tas arī patiktu, jo es klasei varētu stāstīt par
visām tām zemēm, kur esmu
bijis un ko tur esmu iemācījies.
Es satiku vienu interesantu dāmu, kura tagad ir Iespējamā misijā, un ir pabeigusi manu universitāti Londonā. Viņa tūlīt pēc
universitātes beigšanas bija atgriezusies Latvijā un iestājusies Iespējamā misijā. Viņa arī bija mācījusies manā programmā, tagad
viņa māca ekonomiku un domā,
ka Iespējamā misija ir superīga”.
Tad es Aleksandram pajautāju,
ko viņš domā par to, ka beidzot
2020. gadā Latvijā visas skolas
būs latviešu valodā. Man par lielu
pārsteigumu viņš saka, ka ir pārliecināts par „mīkstākiem” veidiem, kā integrēt krievus. Man tas
ir galīgi nesaprotami, jo nu jau 26
gadus esam neatkarīgi, un es
lūdzu viņam tuvākus paskaidrojumus. Viņš domā, ka „tagadējai
krievu paaudzei domāšanā jau
nav vairs lielu atšķirību ar tā paša
laika latviešu paaudzi, un nākamā paaudze jau būs vēl tuvāka
latviešiem pat bez tāda likuma.
Tādēļ man nav nekas pret to, ka
viss notiek tādā mierīgā gaitā. Ja
tik ilgi mums tas nebija vajadzīgs,
tagad tas vairs nav vajadzīgs, jo ar
laiku mēs tāpat visi integrēsimies”.
Ar to mūsu saruna beidzas, un
Aleksandrs aizsteidzas. Viņam
tik daudz lietu darāmas un kārtojamas Latvijā pirms došanās
atpakaļ uz skolu. Bet es esmu
priecīga, ka arī trimdas bērnu
mazbērni, kas dzimuši Latvijā, ir
izaudzināti par burvīgiem patriotiskiem un gudriem latviešiem.
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DIEVKALPOJUMI
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
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.
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 sabiedriskajās telpās.
24. februārī 14:00 latviešu kluba
pilnsapulce draudzes sabiedriskajās telpās.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis.
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk.
kafijas galds. 3.martā Dievk. 7.
aprīlī Lieldienu 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.
seattlelatvianchurch.org 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.
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 stundas notiek Biedrības
namā 11:00. Māc. Aivars Pelds,
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija
Norbergs, tālr.: 727-367-6001.
Katrs 1. svētdienas Dievk. notiek
Biedrības namā plkst. 14:00. 11.
februārī Bībeles stunda.
• Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievk.notiek Centrā, tālr:
514-992-9700, www.draudze.org.
Dievk. notiek 14:00. Valdes sēdes
notiek 19:30 ceturtdienās (15.febr.,
15. martā, 5. aprīlī). 11. februārī
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.: 416-9213327, E-pasts: baznica@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 Latviešu 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. 17.martā 11:00 Dievk.
ar dievg. 7.aprīlī 11:00 Lieldienu
Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. sekos
azaids lejas zālē. Visi mīļi aicināti!
• Ziemeļkalifornijas latv.ev.lut.
dr.: (425 Hoffman Ave, San Francisco).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais –
SVĒTDIENĀS! Kārtējam avīzes
numuram ziņas uz redakciju tiek
nosūtītas PIRMDIENĀS.

Dieva mierā aizgājis mans mīļais dzīves draugs,
mūsu Tētis, Opaps un brālis

ANSIS INTS SAUTIŅŠ
Dzimis 1932. gada 3. martā Cēsīs,
miris 2018. gada 1. janvārī Columbus, Ohio
Klusē Tava mīļā sirds.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA INGRIDA, MEITAS IVETA AR HARIJU, INGRIDA AR ALDI
MAZBĒRNI LARISA, AINA, AKSELS, LIJA
BRĀLIS JURIS AR ĢIMENI
RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā memmīte un vecāmāte

EDĪTE LŪCIJA PĒTERSONE,
dzim. KRĪGERS
Dzimusi 1922. gada 25. janvārī Embūtē, Latvijā,
mirusi 2018. gada 21. janvārī Port Perry, Kanadā
Kā zīlīte piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām;
Ar Dieviņu ielīgoju
Dvēselīšu namiņā.

Mīlestībā viņu piemin
MEITA ILZE (HAROLD) UN DĒLS VILNIS (ELITA)
MAZMEITAS ANN-MARIE (ALDIS), GRIETIŅA (GERARD),
ĒRIKA (DAINIS) UN ANNA
MAZMAZMEITAS LILJA UN TEIKA

Miris mūsu mīļas brālis un krusttēvs

HALDORS HJALMĀRS PAMPE
Dzimis 1928. gada 7. augustā Dubultos, Jūrmalā, Latvijā,
miris 2017. gada 20. novembrī Walnut Creek, Kalifornijā
Augšā aiz zvaigznēm,
Tur vilšanās nav,
Gaišs tur un skaidrs,
Un atklāts ir viss.

LAILA AR LERIJU UN DĒLIEM
ĒRIKU UN MARKU

Pūš eņģeli vaŗa taures,
Lai skan visa pasaulīte!
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa debesīs.

JĀNIS REVELIŅŠ

Dzimis 1940. gada 26. decembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2018. gada 5. janvārī Čikāgā IL

Mīlestībā par viņu sēro
SIEVA ASTRA
MEITA BEATRISE UN MARKS
DĒLS ARMANDS
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V Ē L A M V E I K S M E S M Ū SU O L I M P I E Š I E M P H J O N Č HA NĀ !
(Turpināts no 17. lpp.)
Korejas filmas režisors ir Kims
Kjongils, scēnārija autore Džiun
Lī. Dienvidkorejā filma tiks izrādīta 15. februārī, sasniedzot vairākus miljonus lielu auditoriju tieši
pirms galvenajām olimpiskajām
sacīkstēm skeletonā.
SLĒPOŠANA
Latvijas distanču slēpotājs Indulis Bikše pirms starta Phjončhanas Ziemas olimpiskajās spēlēs
Šveicē izcīnīja 24. vietu U-23 pasaules meistarsacīkstēs 15 kilometru klasiskā stila distancē.

Uzvarēja norvēģis Matiss Stenshāgens, kuŗš finišu sasniedza pēc
36 minūtēm un 28,3 sekundēm.
Bikše no čempiona atpalika nedaudz vairāk kā divarpus minūtes
(+2:31.8). Iepriekš sprintā Bikše
ieguva 62. vietu. Bikše ir viens no
trim Latvijas distanču slēpotājiem
Phjončhanā,
kur startēs arī
Patrīcija Eiduka un Inga Paškovska.
RŪPĒSIES PAR
LATVIJAS OLIMPIEŠU
DROŠĪBU KOREJĀ
Pirmo reizi Latvijas olimpiskās
delegācijas sastāvā 2018. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Korejas
kūrortā Phjončhanā būs savs drošības dienestu virsnieks. Korejā
drošību par Latvijas sportistiem
un amatpersonām gādās Valsts
policijas priekšnieka vietnieks
Artis Velšs (attēlā).

“Mūsu darbā uztraukums ir
sveša lieta. Es jau vairāk piedalos
kā sava darba profesionālis,” bez
satraukuma pirms došanās uz
2018. gada Olimpiskajām spēlēm
portālam Delfi sacīja Velšs, kuŗš
līdz šim tik liela līmeņa sporta sarīkojumos nav bijis. Latvijas policijai un Velšam ir laba sadarbība
ar Korejas kollēgām. Tās ietvaros
viņš 2015. gadā devās uz pasaules
studentu spēlēm jeb Universiadu,
bet tagad sekojis aicinājums no
Korejas puses doties uz Ziemas
olimpiskajām spēlēm un darboties
starptautiskajā sadarbības centrā.
Šajā centrā strādās daudzu valstu
policijas pārstāvji, kuŗi palīdzēs
Korejas kollēgām olimpiskās spēles veidot vēl drošākas visdažādākajos aspektos.
ATCEĻ KRIEVU SPORTISTU
DISKVALIFIKĀCIJU
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS)
paziņojusi par diskvalifikāciju atcelšanu 28 Krievijas sportistiem,
tostarp skeletonistam Aleksandram Tretjakovam, kuŗiem
iepriekš Starptautiskā Olimpiskā
komiteja (SOK) bija piespriedusi

mūža diskvalifikāciju no dalības
olimpiskajās spēlēs, atjaunojot arī
šo atlētu izcīnītos rezultātus 2014.
gada Soču Olimpiadā. CAS lēmums nozīmē, ka Latvijas skeletonistam Martinam Dukuram tomēr netiks piešķirta Soču Olimpisko spēļu zelta medaļa, kuŗu
saglabās Tretjakovs. Martins Dukurs Sočos palika otrais, kamēr
viņa brālis Tomass ieņēma ceturto
vietu, tagad netiekot pie bronzas.
Bronzas medaļu Sočos izcīnīja
amerikānis Metjū Antuāns.
Sudrabu saglabās arī kamaniņu
braucējs Alberts Demčenko, līdz
ar to Krievijas komanda arī saglabās otro vietu kamaniņās stafetē.
Tādējādi Latvijas kamaniņu komanda saglabās bronzu un netiks
pie sudraba, kā to paredzēja SOK
sākotnējais lēmums.
Apelācija apmierināta tikai da-ļēji bobslejistiem Aleksandram
Zubkovam, Aleksejam Vojevodam, Aleksandram Kasjanovam,
Aleksejam Puškarjovam un Ilviram Huzinam. Līdz ar to Latvijas
bobslejistiem pienākas pārdalītās
Soču medaļas pēc Krievijas ekipāžu diskvalifikācijas. Divnieku sacensībās bronzu saņems sākotnēji
piektajā vietā finišējušie Oskars
Melbārdis/ Daumants Dreiškens,
bet četriniekos sudrabu par zeltu
“pārvērtīs” Melbārdis/Dreiškens/
Arvis Vilkaste/Jānis Strenga.
OLIMPISKĀS UGUNS
GAISMĀ
• Par 102 medaļu komplektiem
septiņu sporta veidu 15 disciplīnās 16 dienu gaŗumā cīnīsies 2925
sportisti no 92 pasaules valstīm.
Tas ir jauns gan dalībnieku, gan
dalībvalstu rekords Ziemas olimpisko spēļu vēsturē.
• Lielākā būs ASV delegācija ar
242 sportistiem, bet Kanadai būs
226 sportisti. Mājiniece Koreja sacensībās startēs ar rekordlielu 144
sportistu delegāciju, turklāt mājinieki būs pārstāvēti visās disciplīnās. Savukārt ar neitrālām formām Korejā startēs 169 sportisti
ar nosaukumu “Olimpiskie atlēti
no Krievijas” (OAR).
• Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas profesore Agita Ābele
būs 52 daiļslidošanas tiesnešu brigādē Phjončhanas Olimpiskajās
spēlēs. Viņai ir Augstākās katēgorijas tiesneses sertifikāts.
• Pirmo reizi ziemas olimpisko
spēļu vēsturē šogad startēs Ekvadora (distanču slēpošana), Eritreja
(kalnu slēpošana), Kosova (kalnu
slēpošana), Malaizija (daiļslidošana), Nigērija (bobslejs un skeletons) un Singapūra (šorttreks).
• Bokss var zaudēt vietu 2020.
gada Tokijas Olimpisko spēļu programmā, brīdinājis Starptautiskās
Olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Tomass Bachs. Kā norādījis Bachs, SOK pašlaik ir norūpējusies par situāciju Starptautiskās
Boksa asociācijas (AIBA) vadībā,
tāpēc organizācija patur iespēju
izslēgt boksu no šī gada jaunatnes
Olimpiadas un 2020. gada Tokijas
Olimpisko spēļu programmām.
• 2018. gada Phjončhanas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā
nepiedalīsies liela daļa Krievijas
sportistu, kuriem arēnā būtu jāienāk zem Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) karoga un kā
neitrālu atlētu komandai, vēstī
vietējie mediji. Izdevums Sport

Ekspress no Korejas ziņoja, ka atklāšanas ceremoniju ignorēs biatlonisti un distanču slēpotāji, kuŗu
pārstāvji nav atklājuši atteikuma
iemeslu. Sportistiem “neesot vēlmes” iziet arēnā zem SOK karoga,
daudzus biedē izsvilpšana, citus –
pārmetumi no Krievijas par patriotisma trūkumu vai līdzdalību
kaut kādā “zaudētāju akcijā”, norāda izdevums. Krievijas delegācijai stadionā būtu jāiznāk starp
Austriju un Uzbekistānu, bet SOK
karogu nesīs nevis kāds no krievu
sportistiem, bet gan spēļu rīkotāju
izvēlēts brīvprātīgais.
LATVIJAS HOKEJISTUS
EKSAMINĒ KANADAS
OLIMPISKĀ IZLASE
Latvijas hokeja izlase pārbaudes
spēlē ar rezultātu 0:2 zaudēja Kanadas olimpiskajai valstsvienībai,
kas Rīgā gatavojās Phjončhanas
spēlēm. Kanadas izlase pirmos
vārtus šajā spēlē guva jau trešajā
minūtē, kad pēc Marka Andrē
Granjāni uzmetiena ripa ielidoja
vārtos. Spēles vidū rezultāts kļuva
0:2 – Dereks Rojs lieliski piespēlēja Metam Robinsonam, kuŗš teicami apspēlēja Latvijas vārtsargu
Elvi Merzļikinu.

šeit viņi meklēja nūjas un vērsa
uzmanību uz metienu pielabošanu. Vārtsargam visgrūtāk notvert
ir tieši pielabotus metienus. Kanada spēlēja Nacionālās hokeja
līgas (NHL) stila hokeju. Esmu
priecīgs par doto iespēju iepazīt
Kanadas hokeju. Zinu, kā man ir
jātrenējas un kur jākļūst labākam,”
sacīja Merzļikins.
Pašlaik 23 gadus vecais Merzļikins šosezon Šveices meistarsacīkstēs 40 spēlēs vidēji ielaidis
2,76 ripas un atvairījis 91,97%
metienu. Viņa pārstāvētais klubs
Lugano kopvērtējumā atrodas
ceturtajā vietā.

vārtsargs, piedaloties valstsvienības treniņnometnēs, bet pie spēlēšanas viņš vēl nebija ticis. Tāpat
pirmo spēli izlasē aizvadīja pussargi Raivis Andris Jurkovskis,
Ņikita Ivanovs, Ingars Sarmis
Stuglis un Eduards Emsis, uzbrucējs Vladislavs Fjodorovs.
FLORBOLS
Latvijas vīriešu florbola izlase
Valmierā 2018. gada pasaules meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīra
spēlē ar 14:0 (6:0, 5:0, 3:0) sagrāva
Islandes valstsvienību, nodrošinot
ceļazīmi uz finālturnīru.

TENISS

Latvijas labākā tenisiste Aļona
Ostapenko Sanktpēterburgā uzsāka dalību WTA Premier turnīrā.
Viņa šajā turnīrā izlikta ar otro
numuru, tāpēc turnīru sāka no
otrās kārtas, ar rezultātu 7:6 (8:6),
6:3 pārspējot pieredzējušo mājinieci Veru Zvonarevu. Šī uzvara
Ostapenko nodrošināja 100 WTA
ranga punktus. Trešajā kārtā jeb
Latvija – Kanadas olimpiskā ceturtdaļfinālā viņa tikās ar Čeizlase // Foto: LETA
chijas tenisisti Petru Kvitovu un
negaidīti smagi zaudēja ar 0:6, 2:6.
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pretinieku metieniem, bet Latvijas izlasei nepietika ar 27 metieniem, lai “atslēgtu” Kanadas vienības vārtus.
Pēc pamatlaika treniņu nolūkos
izlases izspēlēja pagarinājumu. Kanadas izlase tajā uzvarēja ar rezultātu 3:1. Latvijai vārtus guva Ņikita
Jevpalovs, bet Kanadas izlasē precīzi meta Dereks Rojs, Čejs Genovejs un Brendons Kozuns. Savukārt treniņu pēcspēles metienos
Latvijas izlase bija pārāka ar
Latvijas labākais tenisists Ernests
2:1, “bullīšus” realizējot Gunāram Gulbis Bulgārijā Sofijas ATP World
Skvorcovam un Jevpalovam. Ka- Tour 250 serijas turnīra kvalifikānadai precīzs bija Rojs.
cijā izcīnīja divas uzvaras un ieLatvijas hokeja izlases vārtsargs kļuva pamatsacensībās. kur pirElvis Merzļikins aizvadītajā ne- majā kārtā tiksies ar Serbijas pārdēļas nogalē piedzīvojis vienu no stāvi Viktoru Troicki.
saviem skarbākajiem režīmiem
karjērā, jo aizvadīja trīs spēles trīs
FUTBOLS
Latvijas futbola izlase neoficiādienās. Viņa ieskatā bijis interesanti iepazīt Kanadas hokeju. Tas lajā pārbaudes spēlē Turcijas pilir pavisam citādāks – ātrāks ar sētā Antaljā ar rezultātu 0:1 (0:1)
mazāk metieniem. Tie bija vairāk zaudēja Dienvidkorejas valstsviear pielabošanu, teica Merzļikins. nībai, kas šovasar piedalīsies Pa“Uzskatu, ka varēju labāk nospēlēt saules kausa izcīņas finālturnīrā.
brīdī, kad zaudējām otros vārtus.
Pirmajos vārtos es ripu tikpat kā
neredzēju. Par komandu gan
grūti teikt, kāpēc neizdevās uzvarēt. Tā spēlēja labi un bloķēja
metienus. Mentalitāte komandā
bija tāda pati kā pasaules meistarsacīksēs. Bija jauni hokejisti, kuŗus
nepazinu, bet viņi, manuprāt, nospēlēja labi. Kopumā mums vajag
laiku, lai trenētos un lai kļūtu tik
tuvi kā ģimene. Tā tas bija pasau- Foto: AFP/Scanpix.LETA
les meistarsacīkšu laikā,” uzsvēra
Latvijas izlasē šajā spēlē debitēja
Merzļikins. “Pret Kanadu bija citādāks hokejs nekā ikdienā ierasts. Kaspars Ikstens, kuŗš pēdējos
Šveicē ir vairāk metienu, kamēr gados ir Latvijas izlases rezerves

Latvijas izlase līdz ar to pasaules
meistarsacīkšu finālturnīrā spēlēs
desmito reizi pēc kārtas un 11.
reizi šo turnīru vēsturē.
DAŽOS VĀRDOS

• Trīskārtējā Eiropas čempione
brīvajā cīņā Anastasija Grigorjeva uz laiku pievienojusies Indijas čempionu klubam NCR
Punjab Royals. Viņa startēs svara
katēgorijā līdz 63 kg. Indijas līgā
startē seši cīņas sporta klubi.

• Eiropas meistarsacīkstēs parabobslejistiem Austrijā, Īglsas trasē,
pirmo vietu izcīnīja Latvijas pārstāvis Alvils Brants. Turpat risinājās pasaules kausa izcīņas piektais
posms, kuŗā viņš ieguva sudraba
medaļu.
• Latvijas futbola izlase jaunizveidotās Nāciju līgas turnīra izlozē
uzzināja savus pretiniekus D divīzijas pirmajā apakšgrupā. Latvijas
izlase D divīzijas pirmajā grupā
spēlēs pret Gruzijas, Kazachstānas
un Andoras valstsvienībām. FIFA
rangā Gruzijas izlase ierindojas
104. vietā, Andora atrodama 136.
pozīcijā, bet Kazachstāna ieņem
135. vietu. Latvijas izlase jaunākajā
pasaules komandu rangā ir 131.
vietā.
Sporta ziņas sakopojis
P. Karlsons

