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Edgars Rinkēvičs (otrais no kreisās) kopā ar lietuviešu un igauņu kollēgām ārlietu darbā un ASV 
valsts Sekretāru Reksu Tillersonu // FOTO: Latvijas vēstniecība ASV

Rinkēvičs dodas uz ASV, lai 
runātu par Latvijas drošību

Imants Ziedonis

Svētvakars

Šī Dieva zeme –  ar Gaujas lejām, 
Ar stārķu ligzdām un kurmju ejām –
Ar Cēsīm, Talsiem un jaunām sejām,
Ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām, –

Par verga algu es tajā sirgšu,
Par indes malku es viņu pirkšu.
Ar zelta atslēgām slēpšu, slēgšu,
Kā puskauts āzis par viņu brēkšu.

Šo liktens zemi
svētvakaros,
no manas dvēseles
kāds noņem nost.

Ak, svētā brīvība, kā tad es jūtu,
cik esmu nesis smagu un grūtu!
Kad tā vairs nav – ne cik melns aiz naga –
tad es tik atjaušu, cik bija smaga.

Ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs (Vienotība) no 4. līdz 7. 
martam piedalījās Baltijas valstu 
ārlietu ministru kopīgā vizītē 
ASV, kuŗas laikā tika plānots sa -
gatavot 3. aprīlī gaidāmo Baltijas 
valstu un ASV prezidentu samitu 
(galotņu apspriedi), informēja 
Ārlietu ministrijā (ĀM).

5. martā ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs kopā ar Baltijas 
valstu ārlietu ministriem Vašing-
tonā tikās ar ASV valsts sekretāru 
Reksu Tillersonu (Rex Tillerson), 
lai pārrunātu gatavošanos ASV 
un Baltijas valstu samitam, kas 
pavasarī notiks Vašingtonā. Amat-
personas arī apsprieda Baltijas 
valstu reģiona un ASV sadarbību 
drošības polītikas jomā.

Ministrs pauda nostāju par 
Baltijas valstu vienotību attie cībā 
uz Nord Stream 2 projektu, kam 
ir skaidri ģeopolītiski mērķi, 
proti, tas pastiprinās atkarību no 
viena piegādātāja, un tas neat-
bilst Enerģētikas savienības prin-
cipiem, kas uzsveŗ energodro šī-
bu, piegādes avotu dažādošanu 
un konkurences veicināšanu. 
“Lat vija atbalsta raitu ES Gāzes 
direktīvas grozījumu pieņem-
šanu, lai veicinātu Enerģētikas 
Savienības mērķu sasniegšanu, 
uzlabotu ES iekšējā gāzes tirgus 
darbību un radītu tiesisko skaid-
rību gan attiecībā uz esošajiem, 
gan plānotajiem cauruļvadu pro-
jektiem no trešajām valstīm,” 
sacīja E.Rinkēvičs.

uzbrukumiem un informācijas 
kampaņām. Mums ir pieredze 
un ekspertīze kiberdrošības, stra-
tēģiskā komunikācijas, enerģē ti-
kas drošības, piemēram, NATO 
Izcilības centri Rīgā, Tallinā un 
Viļņā, un citos hibrīdā apdrau-
dējuma aspektos, tie jāizmanto, 
lai efektīvi vērstos pret šādiem 
izaicinājumiem,” pauda E.Rin-
kēvičs.

Ministrs aicināja turpināt at -
tīstīt Baltijas valstu un ASV 
sadarbību kiberdrošības jomā, 
paplašinot pieredzes apmaiņas, 
apmācību un kopīgu vingri nā-
jumu tvērumu un aktīvāk iesais-
tot privāto sektoru.

E.Rinkēvičs apliecināja Baltijas 
valstu atbalstu starptautiskajai 

Tikšanās laikā puses pārrunāja 
enerģētikas drošības jautājumus. 
Ministrs pozitīvi novērtēja ASV 
dabasgāzes eksporta pieaugumu 
un sašķidrinātās dabasgāzes glo -
bālo tirgus izaugsmi kopumā. 
“Pateicoties jau veiktajām tirgus 
reformām un īstenotajiem infra-
struktūras projektiem, tostarp ar 
Eiropas Savienības atbalstu, Bal-
tijas valstīm ir radusies iespēja 
dažādot piegāžu avotus. Saņem-
tas pirmās sašķidrinātās dabas-
gāzes piegādes no ASV kom pa-
nijām un gāzes cena ir pietuvoju-
sies Rietumeiropas gāzes cenām,” 
pauda E.Rinkēvičs.

Runājot par hibrīdo apdrau-
dējumu, E.Rinkēvičs pauda vie-
dokli par sociālo tīklu lomu vē -
lēšanu kampaņu norisēs, kas ir 
globālas nozīmes jautājums de -
mokratijām. “Hibrīdais apdrau-
dējums ir kļuvis par nopietnu 
izaicinājumu Baltijas valstu re -
ģio nam, Eiropai un arī NATO. 
Informācijas kampaņu un kiber-
uzbrukumu intensitāte pieaug, 
un novērojam centienus ietek-
mēt vēlēšanas Eiropā, kas rada 
riskus valstu iekšpolitiskai sta-
bilitātei un vienotībai. Baltijas 
valstis turpina pilnveidot spējas 
sevi labāk aizsargāt pret kiber-

koalīcijai cīņā pret terrorismu, 
nosūtot militāros instruktorus 
vai sniedzot financiālas kontri-
būcijas. Ministrs vērsa uzma-
nību, ka Baltijas valstis piedalās 
NATO misijā Resolute Support 
Afgānistānā.

Puses arī pārrunāja gatavo-
šanos ASV un Baltijas valstu sa -
mitam, kas 3. aprīlī notiks Va -
šingtonā. Plānots, ka ASV un 
Baltijas valstu samitu atklās ASV 
prezidents Donalds Tramps  kopā 
ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
prezidentiem.

  Akcija “Ziedosim 100” 
ziedosim $100 uz Valsts 100 gadiem

100 bērnu vajadzībām

Daugavas Vanagi ASV aicina Jūs ziedot

Latvijas bāreņu namiem, audžubērnu ģimenēm

un trūcīgām skolām.

Lūdzu sūtiet čekus uz:

Daugavas Vanagi ASV

c/o Ivars Zusevics 

5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 53129

DV ir 501 (c)(3) organizācija –

ziedojumiem ir nodokļu atlaides
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Rita Rotkale. Agra Straupeniece.

ES. Eduarda Smiļģa dzīves ceļš

Pirmo reizi lasītājiem pieejams latviešu teātŗa 
milža dzīvesstāsts, balstīts dokumentu un faktu 
iz  pētē. Mākslinieciski interesants Daigas Brink-
manes noformē jums, ļoti aizrautīgs pētnieču 
stā stījums.  Viena no visvairāk pirk ta jām 
grāmatām Latvijā.

USD 45,-, t.sk. pasta izdevumi.

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

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.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

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

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

Nīkuļošana

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

Rakstiet Rasmai Adams 114 4th Ave NW, Largo, FL33770 USA

Atkārtojam pēc lasītāju lūguma
(Vairāk lasiet Laiks Nr.8, 5.lpp.)

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Būdams ilggadējs Laika abo-
nē tājs un lasītājs, ar nepatikšanu 
un negribu rakstu šīs rindiņas, jo 
Laiks ir nonācis nīkuļošanas sta -
dijā. Tas attiecas uz saturu – pil-
nas lappuses ar veclaicīgiem, 
gaŗiem, izplūdušiem rakstiem, 
gan latviski, gan angliski. Vai ir 
iespējams atbrīvot Laika lappu-
ses no šiem gaŗiem rakstiem, kas 
stiprinātu laikraksta esamību.

Ar cieņu
Tālivaldis Spalviņš

Godātais T. Spalviņa kungs!
Vispirms – liels paldies par 

Jūsu uzticību Laikam, un tā jau 
dzīvē ir, ka īsts draugs saka pa -
tiesību acīs. Redakcija savukārt 
kritiku un aizrādījumus spēj uz -
ņemt ar sapratni, pat vēl vairāk – 
ar pateicību, jo tas taču apliecina, 
ka esam dzīvotspējīgi un apsprie-
šanas vērti. Taču Jūsu kritikai 
gan gribas piekrist tikai daļēji, un 
tas attiecas uz rakstu gaŗumu. 
Tiešām, mūsu autori bieži vien 
mēdz aizrauties ar gaŗiem stās-
tiem un, kā Jūs sakāt, izplūdušiem 
teikumiem, taču, ticiet man, visi 
šie gaŗie raksti ir mūsu redaktoru 
īsināti un rediģēti. Bet Jūs taču 
man piekritīsiet, ka citkārt, pie-
mēram, aprakstot kāda izcila tau-
tieša mūžu viņa jubilejā, nevar 
iztikt vien ar dažām strupām rin-
dām. Un mūsu intervijas ar mi -
nistriem, polītiķiem, nozaru spe-
ciālistiem? – Arī tām taču klājas 
būt izsmeļošām, jautājumu lokā, 
ko uzdodam, jācenšas iekļaut 
mūsu lasītāju daudzpusīgās inte-
reses. Tā nu esam spiesti meklēt 

„zelta vidusceļu”. 
Bet nekādā ziņā nevaru pie -

krist, ka attiecībā uz Laika saturu 
būtu piemērojams vārds „nīku ļo-
šana”. Tas drīzāk gan attiecināms 
uz strauji sarūkošo abonentu skaitu, 
kam par iemeslu ir vecākās paau-
dzes uzticamo lasītāju aiziešana 
Mūžībā. Būdama lielajos tautiešu 
sarīkojumos Amerikā, allaž apru  -
nājos ar saviem lasītājiem un ne -
lasītājiem arī. Parasti argumenti, 
kāpēc nepasūtina Laiku, ir ļoti 
līdzīgi: es lasu tīmekļa ziņas; man 
nav laika lasīt; mani bērni/maz-
bērni jau latviski nelasa. Attiecībā 
uz pēdējo argumentu – te arī pa -
skaidrojums Jūsu norādei par 
rakstiem angļu valodā, proti, 
būdama latviešus vienojošas avī-
zes veidotāja, negribētu, ka no 
mūsu lasītāju pulka „izkristu” 
cilvēki, kas neprot veikli lasīt lat-
viski. Starp citu, pazīstu gan dažu 
labu Laika ilggadīgu abonentu, 
kuŗš izlasa tikai bilžu parakstus, 
bet pasūtina avīzi, patriotisku jūtu 
vadīts, lai stiprinātu un pail dzi-
nātu tās iznākšanu.

Par interneta ziņu lasīšanu – jā, 
ja cilvēku interesē tikai ātri sa -
ņemt ziņas, jālieto internets, šis 
jaunlaiku „spožums un posts”. 
Taču – tās ir ziņas, bet Laiks le -
pojas ar saviem komentāriem, 
intervijām, analītiskajiem aprak-
stiem ar savu autoru bagāto un 
daiļskanīgo valodu un izteiksmes 
prasmēm. Laika ciltstēvs Hel-
mars Rudzītis jau 1949. gadā 
teica; “Laiks kļūs arī par latviešu 
grāmatu!” Un bieži vien iedo-
māju – ja ikviens latvietis tālajā 

Amerikā izlasītu Laiku, viņš taču 
„ar vienu šāvienu nošautu divus 
zaķus” – trenētu savu dzimto va -
lodu un saņemtu informāciju, ko 
veidojuši un uzrakstījuši savu 
jomu speciālisti (mākslā, lite rā-
tūrā, tautsaimniecībā, polītikā, 
sportā utt.)…

Par saturu runājot, vēlos gan 
palepoties ar kādu jaunu atzi-
nību, proti, Eiropas latviešu ap -
vienība izvirzījusi Latvijas Žur-
nālistu asociācijas balvai par iz -
ciliem sasniegumiem žurnālis-
tikā Eiropas latviešu laikrakstu 
Brīvā Latvija. Un tā kā Laika un 
Brīvās Latvijas saturs 2/3 ir viens 
un tas pats, šī atzinība attiecas 
tiklab uz vienu, kā otru izdevu-
mu. Pamatojumā balvai teikts: 
„Laikraksts Brīvā Latvija arī 
2017. gadā ir apliecinājis, ka 
spēj savienot savas patriotisma 
tradicijas ar aktuālitāti un svai-
gumu, ar “savējo skatu no 
malas”, vērtējot Latvijas norises. 
Laikraksts ir tā vibrējošā žur-
nālistikas stīga, kas saista Lat-
vijas “piekto novadu” – diasporu, 
īpaši Eiropā – ar Latviju, turklāt 
pārkāpjot nacionālromantiski 
ērtajai tradicijai šo saikni vie-
nādot ar kultūrvilkmi vien. Brī-
vās Latvijas publikācijas, īpaši 
intervijas un polītiskie ko  men-
tāri, ir apliecinājušas aktuā li-
tāti, devušas izzinošu ieskatu un 
demonstrējušas konstruk tīvu 
valstskritiku, tā uzturot dia-
sporā izpratni par Latvijas no -
risēm un palīdzot veidot pa -
saulē mītošo Latvijas cilvēku 
sabiedriski pilsonisko apziņu 
laikā, kad «piektajā novadā» 
notiek paaudžu un uzsvaru 
maiņa.” 

Aizvadītajā rudenī saņēmu 
PBLA Kultūras fonda Atzinības 
rakstu par sava darba kvalitāti, un 
tas ļoti spārno, palīdz, iedvesmo 
mūs itin visus, kas avīzes veido.

Bet tādas vēstules kā Jūsējā, 
palīdz „neiemigt modrībai” un 
nekļūt pašapmierinātiem. Tāpēc 
– paldies par to!

Cieņā – 
Ligita Kovtuna, galv.redaktore
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Losandželosas latviešu skolasbērni aizvadītajos Ziemsvētkos

 Tiekamies Dziesmu 
svētkos Rīgā!

Dziesmu svētku biļešu rezervācija 
Amerikas latviešu kultūras darbiniekiem

Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs ir piešķīris Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) da  līb-
organizācijām, tostarp Amerikas 
latviešu apvienībai (ALA), pār-
došanai Amerikas latviešu kul-
tūras darbiniekiem un Dziesmu 
un Deju svētku tradicijas uztu rē -
tājiem ierobežotu skaitu biļetes uz 
XXVI Vispārējo latviešu Dzies mu 
un XVI Deju svētku Noslēguma 
koncertu Zvaigžņu ceļā un Deju 
lieluzvedumu Māras zeme.

Ja kāds ALA biedrs / kultūras 
darbinieks, kuŗš plāno personīgi 
apmeklēt svētkus, vēlas pieteik-
ties uz iespēju iegādāties divas 
biļetes uz kādu no šiem sarī ko-
jumiem, tas tiek aicināts līdz 16. 
martam  pieteikties ALA mājas 
lapā:  www.alausa.org vai zvanot 
uz ALA biroju:  301-340-8719! 
Jāpaziņo vārds, uzvārds, telefona 
numurs, e-pasts, organizācija, kuŗā 
darbojies, loma organizācijā vai 
citi paskaidrojumi, kāpēc biļetes 
būtu piešķiŗamas uz vēlamo sa -
rīkojumu. Ja pieteikumu skaits 
pārsniegs ALA pieejamo biļešu 

skaitu, tad biļešu iegādes iespējas 
tiks noteiktas izlozes kārtībā. 
Katras biļetes cena ir $75.00 ga -
balā. Biļetes ir rezervējamas uz 
vienu vai otru koncertu un tiks 
pārdotas pa pāriem.

ALA valde

No redakcijas
14. lappusē publicēta XXVI 

Vispārējo Dziesmu un XVI Deju 
svētku programma. Īpaši aicinām 
kuplā skaita apmeklēt Andreja 
Jansona izlolotā mūzikla „Brī num-
putns” izrādes 3. jūlijā plkst. 14  
un 19 atjaunotajā VEF Kultūras 
pilī. (Šīs izrādes tapšanu atbalstī-
jis ALA Kultūras fonds.)

Tiksimies arī Pasaules latviešu 
dienas sarīkojumos Rīgas Lat-
viešu biedrības namā 2. jūlijā –  
plkst. 11 konference ‘Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas sa  gla-
bāšana un attīstība”; plkst. 18 – 
ārvalstu latviešu māksliniecisko 
kopu koncerts „Cilvēks. Mūža 
ritums”.

Losandželosā sparīgi 

aug jaunā paaudze, nule 

gada sākumā atsākušās 

mācības skoliņā, Lat vie šu 

namā valda liela enerģija 

un dzīvība. Tautasdeju 

kopa Pēr ko nītis, ko vada 

Diāna Zaķe un Ilze Ma -

tisone, pošas lielajiem 

Dziesmu un Deju svēt-

kiem šovasar Rīgā.

Losandželosas tautiešu
rosīgā jaunā paaudze

Skolas darbiņš iegūlis arī Latviešu Stāstu segā, kas tagad apskatāma 
Alūksnē un drīz turpinās savu ceļu // FOTO: Dzintra Geka

Turpinot mūsu laikraksta un apgāda „Grāmatu 
Draugs” dibinātāja  Helmara Rudzīša tradiciju, 
izsludinām literāro konkursu, aicinot latviešu 

prozas autorus visā pasaulē iesūtīt Laikam 
stāstus un romānus par latviešu trimdas un 

jaunlaiku „diasporas” tematiku.
Jūsu darbus vērtēs kompetenta žūrija. Iesūtītie 

darbi, pēc žūrijas vērtējuma, tiks publicēti
laikraksta slejās, bet mākslinieciski 
augstvērtīgākais – izdots grāmatā

serijā „Laika grāmata”.
Darbus lūdzam iesūtīt redakcijai pa pastu Rīgā, 
Ģertrūdes ielā 27, LV – 1013 vai e pastā: redak-

cija@laiks.us
Norises laiks – no šī paziņojuma 

pirmpublikācijas Laiks 1017.g. 34.nr. 
līdz  2018. gada 1. jūlijam.

Konkurss ir atklāts. Sūtījumam lūdzam
pievienot savu vārdu, uzvārdu un adresi.

(Ja ar pseidonīmu, redakcija garantē 
anonimitāti.) 

Lai top!
Jūsu redakcija 

Laiks izsludina 
konkursu!  

 15. februārī Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis atklāja 
Latvijas goda konsulātu Tek  sa-
sas pavalstī, Hjūstonā. Svinīgajā 
atklāšanas ceremonijā pieda lī-
jās vairāk nekā sešdesmit cil-
vēku – Hjūstonas pilsētas do  mes 
pārstāvji, citu ES valstu Goda 
konsuli un vietējā latviešu sa -
biedrība. A. Teikmanis novēlēja 
“veiksmi Goda konsulam Pēte-
rim Ragaušam, attīstot Latvijas 
un Teksasas attiecības biznesā, 
kultūras un izglītības jomās”. 
Pēc goda konsulāta atklāšanas, 
vēstnieks pasniedza Ārlietu mi -
nistrijas Atzinības rakstu biju-
šajam Latvijas Goda konsulam 
Teksasas pavalstī Stīvenam Pei-
nam (Stephen Payne).

Līdztekus goda konsulāta atklā-
šanai Hjūstonā vēstnieks viesojās 
arī pavalsts galvaspilsētā Ostinā, 
kur tikās ar Teksasas pavalsts 
sek  retāru, kuŗš strādā ar ārlietu 
jautājumiem, Rolando Pablosu 
(Mr Rolando Pablos) un pār ru-
nāja Latvijas un Teksasas pavalsts 
sadarbības iespējas. Saskaņā ar ASV 
Komercdepartamenta datiem, 
2016. gadā kopējais Latvijas un 
Teksasas tirdzniecības apgro zī-

Teksasā atklāts
Latvijas Goda konsulāts

jums sasniedza aptuveni 50 mil-
jonus USD, no kuŗiem Latvijas 
eksports veidoja aptuveni 18 mil-
jonus USD. Latvijas galvenās 
eksporta preces uz Teksasu ir pār  -
svarā alkoholiskie izstrā dā ju mi, 
elektronikas preces, kūdras pro -
dukti un stikla šķiedras izstrā dā-
jumi.

ar rezidences vietu Hjūstonā ir 
latviešu izcelsmes amerikānis Pē -
teris Aloizs Ragaušs, kuŗš amatā 
tika apstiprināts 2017. gada de  cem-
brī. Goda konsula īpašās intereses 
ir latviešu un latgaliešu kultūra, 
un enerģētikas nozare. P. Ragaušs 
veicinājis dažādus Latgales kul-
tūras projektus ārpus Latvijas. 

Teksasas pavalstī, īpaši Hjūs-
tonā, ir izvietotas ASV un pasaulē 
lielāko enerģētikas kompāniju pār -
stāvniecības. Vēstnieks tikās arī 
ar uzņēmumu Extiel, Cheniere, 
Tellurian un Mitsubishi pārstāv-
jiem, pārrunājot perspektīvas sa -
darbībai ūdeņraža degvielas un 
sašķidrinātās dabasgāzes jomās. 
Latvijas ekonomisko potenciālu 
vēstnieks uzsvēra arī savas uz  stā-
šanās laikā Hjūstonas World Affairs 
Council un Beikera institūtā. Vēst-
nieks saņēma arī apsveikumu no 
Hjūstonas mēra Silvestera Tēr nera 
(Mr. Sylvester Turner). Vēstnieks 
viesojās Rotko kapelā, Hjūstonā – 
tajā atrodami Daugavpilī dzi  mušā 
amerikāņu abstraktā ekspresio-
nisma mākslinieka Marka Rotko 
14 sienas gleznojumi.

Latvijas Goda konsuls Teksasā 

Viņš arī darbojas Baltijas-Ame-
rikas Brīvības fonda valdē. P. Ra -
gaušs studējis inženieŗzinātni 
Mi  či  ganas pavalsts universitātē 
(Michigan State University) un 
ieguvis uzņēmējdarbības vadības 
maģistra gradu Hārvarda uni ver-
sitātē (Harvard Graduate School 
of Business Administration).

Goda konsuliem uzticēts veikt 
valsti reprezentējošas un kon  su-
lārās funkcijas, par to nesaņemot 
atalgojumu. Latvijai ASV ir 18 
Goda konsuli – Aļaskas, Floridas, 
Džordžijas, Ilinoisas, Jūtas, Miči-
ganas, Ziemeļkalifornijas, Ņujor-
kas, Ohaio, Oregonas, Pensil vā-
nijas, Rodailendas, Dienvid karo-
līnas, Dienvidkalifornijas, Tek sa-
sas, Virdžīnijas un Vašingtonas 
pavalstīs, kā arī Ņujorkas pilsētā.

Latviesi.com 
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Ņujorkas skautu un gaidu vienības
svin 69 gadu darbības atceri

Rīgas (90.) skautu vienība un 
Zilā kalna (4.) gaidu vienība 25. 
februārī atskatījās uz 69 darbības 
gadiem. Svinības, kā jau katru ga  du, 
sākās ar vienību piedalīšanos mā -
cītāja J. Saivara vadītajā dievkal-
pojumā, kam sekoja akts, ko 
sekmīgi vadīja skautu un gaidu 
vecāku padomes priekšsēde Gita 
Berga ar uzrunu:

Pēdējos septiņus gadus man ir 
bijis tas gods un prieks vecāku 
padomes vārdā apsveikt jūs šajos 
svētkos. Pēc septiņiem gadiem iz -
liekas, ka nekas daudz nav mai nī-
jies – tas pats pasākums, tās pašas 
telpas, būs garšīgas pusdienas, iz -
lozes, skauti un gaidas uzvedīs 
jauku lugu. Bet tomēr ir maiņa – 
šie nav tie paši bērni, ko redzējām uz 
skatuves iepriekšējos gados. Mums 
ir daudz jaunu mazskautu un gun-
tiņu; lielgaidas un roveŗi, kuŗu nav 
šeit, jo viņiem ir nopietni univer-
sitātes darbi. Nometnes, nodar bī-
bas, lugas iestudēšana – katrā no 
šīm aktīvitātēm skauti un gaidas 
gūst kaut ko jaunu, iemācās darīt 
kaut ko citādāk. Visi šie piedzī vo-
jumi veido mūsu jauniešus un 
dod viņiem pašapziņu, ka var pār-
varēt jebkādus dzīves šķēršļus.

No apsveicējiem bija Ņujorkas 
ev. lut. draudzes priekšniece Baiba 
Kļaviņa, Ziemeļnovada draudzes 
priekšnieks Lauris Vidzis un Zie-
 meļnovada dāmu komitejas priekš -
niece Aina Laķe, kā arī Ņujorkas 
latviešu organizāciju padomes pār -
stāve Baiba Rudzīte-Pinne. Rak-
stiskus apsveikumus vienības sa -
ņēma no Lsp vad. Arņa Vējiņa, Lgp 
vad. Anitas Vējiņas un ASV skautu 
jendas priekšnieka vad. U. Sīpola.

Zilā kalna (4.) gaidu vienības 
priekšniece vad. Laila Liepiņa-
Southard vispirms pateicās lab-
vēlei Mārai Ast un apbalvoja viņu 
ar gaidu pateicības zīmi par piecu 
gadu darbību, sagatavojot gads-
kārtējiem sarīkojumiem bērniem 
piemērotas lugas, tās iestudējot, 
lai visi vadāmie var izmēgināt 
savas aktieŗu spējas. 

Tam sekoja pārskats par vie  nī-
bas darbību un sastāvu. Šogad vie-
 nībā ir 15 guntiņas, kuŗas vada 
vad. Daina Gulbe un vad. Ilze 
Bārs, 9 gaidas ar vad. Ilzei Aivaru 
un 4 lielgaidas ar vad. Lailu Lie -
piņu-Southard. 

Rīgas (90.) skautu vienības 
priekšnieks vad. Reinis Sīpols pa -
teicās labvēļiem par atbalstu vie -
nības darbībām un pasniedza 
skautu kustības apbalvojumus 
Saulīti Lindai Byron un Janai 
Teterei. Viņš arī ziņoja par skautu 
vienības sastāvu: 18 mazskauti ar 
vad. Gvido Teteri, v.v. David 
Kreichelt un v.v. Joeseph Spanier; 
14 skauti ar v.v. Imantu Liepiņu 
un 8 roveri ar vad. Reini Sīpolu.

Vad. Inta Šķinķe stāstīja un 
rādīja fotografijas par pagājušās 
vasaras latviešu skautisma Simt-
gadei veltītu nometni Simtgades 
ugunskurs. Nometne notika Lat vijā, 
un no Rīgas (90.) skautu vie  nības 
nometnē piedalījas četri maz-
skauti un viens skauts ar diviem 
vadītājiem, un no Zilā kalna (4.) 
gaidu vienības viena gaida un 
viena guntiņa. Vad. I. Šķinķe pa -
teicās vienībām, kā arī ASV 
skautu jendas priekšniekam vad. 
U. Sīpolam par financiālo atbal-

stu braucējiem uz šo vienreizējo 
nometni.

Par skautu un gaidu labo darbu 
stāstīja vad. Kristina Putene. Lat-
vijas skauti un gaidas katru gadu 
piedalās lielajā talkā savos nova-
dos un pilsētās, kas šogad notiks 
21. aprīlī. Tā arī Ņujorkas skauti 

un gaidas šai dienā veiks savu 
labo darbu Ņujorkas apkārtnes 
latviešu īpašumos. 

Par pusdienām rūpējās vadītāji 
Mārtiņš un Kristīna Puteņi ar 
daudziem palīgiem, ieskaitot Māru 
Lazdu, Dainu Vītiņu, Guntu Ģigu, 
Ilzi Kancānu, Līviju Medni-Bun gu, 

Veltu Soucie, Janu Teteri un Te -
rēzu Apsīti.

Šogad luga saucās „Senču gada -
laiki”, un tā ir veltījums Latvijas 
Simtgadei. 

Mūsu tautiskā latviskā nacio-
nā lā kultūra bez dziesmas nemaz 
nav iedomājama. Bijuši laiki pa -

$300 vērtība Meixner ģimene. 
Galvenā laimesta – Apple iPad – 
ieguvējs bija Kārlis Ķirsis. Pār  stei-
guma laimests bija basketbumba 
ar Knicks komandas basketbola 
zvaigznes Kristapa Porziņģa pa -
rakstu, un to laimēja vad. Ints 
Rupners. Paldies visiem ziedo tā-

Abas vienibas 25.februāra svinīgajā sarīkojumā// FOTO: Kristina Rathod

Meitenes pin vainagus, gatavojoties vasaras saulgriežiem

Senču gadalaiki – uzdevuma nosaukums un programma

Lielo lāci loterijā ieguva mazskauts Aldis Bungs

gātnē, kur mūsu tautas gara dzīve 
varēja izpausties gandrīz vai vie -
nīgi tikai dziesmās. Un ne tikai 
senatnē, bet arī tagad neviens 
mūsu kultūras dzīves izpausmes 
veids nepulcē ap sevi tik daudz 
ļaužu, neienes tādu lielu saviļ ņo-
jumu, nerada tādu kopības ap  ziņu, 
tādu sirsnīgu kopības sajūtu, kā 
taisni latviskā dziesma, – tā teicis. 
Latvijas iekšlietu ministrs V. Gul-
bis 1935. gadā, atklājot dziesmu 
dienas Valmierā. Šie vārdi un mūsu 
bērnu mīlestība uz dziesmu ir 
pamats šim uzvedumam, kuŗu 
iestudēja vad. Daina Gulbe un 
Vilis Gulbis. Tas saistās ap seno 
latviešu četriem gadalaikiem 
dzies mās un dejās. 

Izrādei sekoja divas izlozes, tā 
saucamā “mazā’’ un “lielā” loterija. 
Lielajā loterijā aicinām mūsu ilg-
gadīgos labvēļus un bijušos vie -
nību locekļus ziedot vienību dar-
 bībai. Divu nakšu brīvu palikšanu 
Draudzes īpašumā ieguva vad. 
Linda Rence, bet divas naktis Rotā 
laimēja Vizma Dahncke, drau  dzes 
dolarus saņēma Liziņu ģimene, 
Laika avīzes viena gada abone-
mentu Ivars Bērziņš, dāvanu kartes 

jiem par atbalstu!
Mazo loteriju izkārtoja Jana 

Tetere un Dace Spanier. Ikkatrs 
varēja ielikt loterijas biļeti attie-
cīgajā traukā, lai mēginātu iegūt, 
ko tik sirds vēlas no 45 iespē ja-
miem laimestiem, piemēram, Lego 
kollekcijas, biļetes uz hokeja spēli, 
operas izrādi ar Maiju un Michael 
Israelu, ekskursiju uz ANO ēku 
Latvijas vēstnieka J. Mažeika va -
dībā. Šo loteriju ar guntiņu un 
mazskautu palīdzību sekmīgi va -
dīja Gints Gulbis. Vislielākā pie -
krišana bija milzu lācim, kuŗu 
dāvināja Zenta Hayes, un to 
ieguva mazskauts Aldis Bungs. 
Loteriju beigās visi, gan lielie gan 
mazie, bija priecīgi par savām 
jau  nām mantām un vecāku pa -
dome par iegūtiem līdzekļiem 
skautu un gaidu darbībai nāka-
majā gadā.

Pēc gaŗās dienas vadītāji vēl 
pakavējās, lai pārrunātu dienas 
gaitas un nākotnes plānus, jo pēc 
divām nedēļām notiks ziemas 
nometne Katskiļu kalnos un 
nākamā gada februārī vienības 
svinēs 70 pastāvēšanas gadus!
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 NEATVAIRĀMS MŪZICĒŠANAS PRIEKS
Ansambļa “ImantaDimanta un draugi” koncerts Vašingtonas pievārtē

Spītējot brāzmainiem vējiem, 
kas plēsa jumtus, gāza kokus un 
draudēja izdzēst gaismas, Va -
šing tonas un apkārtnes tautieši 
šī gada 2. martā pulcējās re -
kordkuplā skaitā latviešu centrā 
Rokvillē, MD, baudīt ciemaku-
kuli no Rīgas – folkloras ansam-
bļa ImantaDimanta un draugi 
koncertu. Programmai sākoties, 
klausītāji, sasēduši pie galdiem, 
jau bija paspējuši iebaudīt no 
vīnogām un apiņiem darinātos 
atspirdzinājumus, noskalot no 
dvēselēm darba dienas putekļus 
un noskaņoties priekšnesu-
mam, kas bija reizē tautisks, 
mūsdienīgs un visnotaļ jaunī-
bas spara pilns.

Kaut arī ansambli veido pieci 
mūziķi, galvenās lomas spēlēja 
abas vokālistes Imanta Nīgale 
un Katrīna Dimanta. Imanta 
uzaugusi Amerikā, apmeklējusi 
latviešu sestdienas skolu, iemī-
ļojusi latviešu tautasdziesmas 
un ar mandolīnu bagāžā no  nā-
kusi Latvijā. Tur 2012. gadā sa -
stapusi Katrīnu, jaunu, pro  fe-
sionāli izglītotu dziedātāju, vi -
joles un citu instrumentu pra-
tēju, kam jau no bērnības tuvs ir 
folkloras žanrs. Atklājušas, ka 
vienas vārds jauki saskan ar 
otras uzvārdu, un arī to, ka abas 
dzimušas vienā un tai pašā 
datumā – 3. februārī. Sākušas 
sadziedāties, rotaļādamās ar 
tautas melodijām, tās pār vei-
dojot pēc savas gaumes. Vēlāk 
viņas pieaicinājušas arī vairākus 
puišus: Vācijā dzimušo ģitaristu 
Krišjāni Silu, kā arī basģitaristu 
Kristapu Strodu, sitamo instru-
mentu mūziķi Matīsu Uškānu 
un citus, izveidojot ansambli, 
kas balstās uz Katrīnas un 
Imantas spēcīgajām balsīm un 

visu dalībnieku instrumentālo 
veiklību un dažādību. Ansam-
blis atradis mājvietu Rīgas Folk-
mūzikas klubā ALA pagrabs, 
kur tas iepriecina apmeklētā-
jus nedēļas nogalēs. 2017. gadā 
grupa laida klajā savu pirmo 
skaņu ierakstu “Izauga mātei 
brīnuma meita”.

saviem instrumentiem un šur 
tur piedūkdami vokālo pava dī-
jumu. Skatītāju īpašu uzmanību 
gan brīžam izpelnījās bundzi-
nieks Matīss, darbodamies ska-
tuves dibenplānā tikpat sparīgi 
kā Bītlu Ringo, šad tad akro-
bātiski uzmezdams vālītes gaisā. 
Ansambļa spraigie ritmi, kā arī 

un Imantas dzirkstīgais mūzi-
cēšanas prieks, kas neatvairāmi 
pārsviedās publikā. Jau pēc pir-
mās dziesmas no galdiem, kur 
sēdēja jaunāki gadu gājumi at -
skanēja atzinīgi saucieni. Otrās 
dziesmas laikā varēja manīt arī 
vecāko paaudžu vidū ritmisku 
kāju piesišanu. Bet pēc dzies-

pulciņš dejot gribētāju; toties, 
tie, kas palika sēžot, varēja viņus 
vērot un noskatīties kā daļu no 
priekšnesuma. Jāpiemin, ka pāri 
par 200 galvu lielajā koncerta 
apmeklētāju saimē bija redzamas 
visas paaudzes; liela daļa bija 
jauni vai pajauni ļaudis, netrūka 
arī bērnu. Noslēgumā Vašing-

No kreisās: Krišjānis Sils, Imanta Nīgale, Katrīna Dimanta, Kristaps 
Strods, Matīss Uškāns // FOTO: Pēteris Alunāns

Imanta Nīgale un Katrīna Dimanta (ar vijoli). Vidū – Matīss Uškāns
// FOTO: Pēteris Alunāns

Koncerta programmā ietilpa 
14 dziesmas, kam vārdi ņemti 
no tautas dainām, – tās atainoja 
Latvijas dabas skaistumu, meitu 
un puišu sadzīvi, tautās iešanu, 
dziedāšanas un pozitīvas domā-
šanas tikumus, vecu ļaužu gud-
rību, kā arī kaŗavīra gatavību 
sargāt savu zemi. Dziesmu par 
māsu, kas aizprecēta “sīvajās 
tautiņās”, bet staigā dziedādama, 
ciemiņi nodziedāja kopā ar 
vietējo Vašingtonas folkloras 
grupu Sudrabavots. Program-
mas laikā atklājās ansambļa da -
lībnieku raksturi un pare dzētās 
lomas: pretēji abām smaidoši 
spriganajām solistēm, puiši iz -
turējās nopietni, ļaudami runāt 

Katrīnas un Imantas priecīgie 
izsaucieni fražu beigās atgā di-
nāja tiklab latviešu ganu mei-
teņu gavilēšanu, kā arī bluegrass 
bezbēdīgo stilu. Mākslinieki paši 
kādā intervijā savu mākslu no -
saukuši par kalagrass, savieno-
jot bluegrass ar kaladū, tā no -
rādot uz savu tieksmi saliedēt 
latvisko un amerikānisko. Vai -
rums dziesmu bija jautrā no -
skaņā; tamdēļ tīkamu pārmaiņu 
programmā ienesa daži minora 
toņkārtās dziedātie gabali – to 
vidū Krišjāņa Sila paša kom-
ponētā un nodziedātā dziesma, 
bagātīgā ģitaras pavadījumā.

Katrā ziņā, koncertā palie ko-
šāko iespaidu radīja Katrīnas 

mas, kuŗā meiča piedāvā puisim 
naktsmājas, solīdamās mīlīgi 
pagulēt blakus, klausītāji jau 
jūsmīgi plaukšķināja līdzi. Pub-
likas līdzdalību veicināja abu 
solistu gaišā noskaņā sniegtie 
paskaidrojumi par dziesmām, 
kā arī mudinājumi dziedāt līdzi 
vai celties kājās un dejot, ja 
rodas tāda vēlēšanās.

Iespēja īsti izlocīt kājas radās 
bagātīgās programmas otrā daļā, 
kas bija veltīta dančiem. Sekojot 
Katrīnas norādījumiem, dejotāji 
tūlīt uz vietas iemācījās attie-
cīgos gājienus tādiem dančiem 
kā “Pankūkas” un “Oira, oira”. 
Nelielajā dejas laukumā ska  tu-
ves priekšā saradās krietns 

tonas tautieši sumināja māksli-
niekus no Rīgas ar sir snīgiem 
aplausiem, kājās stā  vēdami.

Ar koncertu Vašingtonas pie -
vārtē, ansamblis ImantaDi  manta 
un draugi sāk vairāk nekā mē -
nesi ilgu turneju ASV, kur tas 
viesoties 18 latviešu centros. 
Turneju izkārtoja Amerikas lat-
viešu apvienība par godu Lat-
vijas simtgadei. Vašingtonieši 
saka paldies arī vietējai kopor-
ganizācijai LOV, kas rūpējās par 
mākslinieku uzņemšanu un at -
spirdzinājumiem koncerta laikā. 
Liekas, ka vairums klausītāju 
bija vienisprātis: ImantaDimanta 
un draugi, uzlabo omu un pa  līdz 
spodrināt Latvijas tēlu pasaulē.

Līdz šim nav atbildes ne no 
valdības, ne Saeimas, kāpēc 
čekas maisi netika atvērti at -
jaunotās valsts sākumā. Tā bija 
valdības un Saeimas nevarība, 
gļēvums un polītiskās gribas 
trūkums to darīt, visādi gudri 
un pārgudri aizbildinoties, it kā 
baidītos no kā. Jā, no kā? Paši 
no sevis? Nekas netika uzrādīts, 
bet sazvērnieciski noklusēts, ce -
rot, ka cilvēki aizmirsīs. Cil vēki 
nekad neaizmirst. 

Atveŗot maisus tagad, varbūt 
beidzot tiksim pie kādas skaid-
rības par mums pašiem, tas 
mazinās īstus un izdomātus 
aizspriedumus. Tas kliedēs ne -
ziņu, kas mūs grauž diendienā. 

Daži saka: kādu labumu tas 
dos, ja atveŗam maisus tagad. 
Tad jājautā: ko mēs vispār no tā 
visa sagaidām un gribam. La -
bums kā zelta gabals neatlēks. 
Un ko nozīmē labums? 

Tās lietas nav tik sarežģītas, 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

No maisiem jātiek ārā …

kā to grib mums visiem iegalvot 
daudzi cilvēki, valdībai un Saei-
mai ciešot klusu. 

Kad mēs beigsim sevi mocīt, 
šaustīt un turēt citus dažādās 
aizdomās, nezinot čekas maisu 
sastāvu, aizbildinoties, ka šogad 
nebūtu gudri to darīt. Bet kāpēc 
tas nebūtu gudri? 

Visus šos gadus esam “dis ku-
tējuši” ar teorētiskiem spriede-
lējumiem, esam apzināti vilci-
nā jušies, gaidot uz “vēsturnieku 
vērtējumiem”. Šī visa runāšana, 
kas notiek “komisijas darbā” 
nav nesusi nekādu skaidrību, 
ieteikumus vai risinājumus. Un 
vispārīgi – vai ko risinošu va -
ram sagaidīt no tā. Cik gadu ir 
pagājis un vēl joprojām netie-
kam pie mazākās skaidrības. 
Galu galā – no kā mēs bai-
dāmies? Paši no sevis? Ar skaid-
ru prātu nevēlamies skatīties 
patiesībai acīs. 

Vairs neesam cīnītāji, lai gan 

latvieši ir visur. Mēs esam pa -
likuši pasīvi, neizdarīgi, bailīgi 
– tas viss bieži noved pie garī-
giem traucējumiem. Sametas 
kauns par to un necieņa pret 
tiem, kas nevar skatīties patie-
sībai acīs un attīrīties. Šodienas 
valodā runājot, – mēs terrori-
zējam sevi paši. Un mūsu ne -
labvēļi un naidnieki par mums 
smejas un ņirgājas. Zūd respekts. 
Zūd uzticība citam pret citu.

Maisi jāatveŗ ne jau ziņkārības 
dēļ, bet patiesības un taisnības 
vārdā. Ja mēs paši to nedarīsim, 
neviens cits to mūsu vietā 
nedarīs, jo citiem tas nesāp un 
nerūp. 

Mēs varam kļūdīties, to mums 
vēsture piedos, bet ja neko ne -
darījām vai nemēģinājām ko 
darīt lietas labā, vēsture mūs 
visus bargi sodīs un nepiedos. 

Jānis J. Dimants,
Jr., M.D. 

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

Rakstiet Rasmai Adams

114 4th Ave NW, Largo, FL33770 USA

Otrais, papildinātais 

izdevums.

Bagātīgi il  lus trēta, 

lietošanai pa  rocīga 

grāmata par

sakopta jām Latvijas 

pilīm un muižām.

USD 45,–,
t.sk. pasta izdevumi.

Jānis Zilgalvis     

Laiks ceļot
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BIRUTA MAGONE

SANFRANCISKO JAUNAIS TEĀTRIS un 
Annas Brigaderes „Sprīdītis” 

2018. gada sākumā San fran-
cisko Teātŗa darbnīca pieņēma 
lēmumu mainīt teātŗa nosau-
kumu. Četru iestudēto izrāžu 
pieredze deva pārliecību, ka 
drīkstam sevi saukt par piln-
tiesīgu teātri – Sanfrancisko 
Jauno teātri. 

Teātŗa direktore, režisore, arī 
tā dibinātāja ir Māra Lewis. 

Jaunais teātŗa nosaukums 
šķita vairāk atbilstošs šodienas 
plāniem. Aktieŗu uzticība kal po 
kā pamats režisores izvēlei, uz -
sākot teātrim atbilstošus pro-
jektus.

Pagājušais 2017. gads teātŗa 
izaugsmei bija ievērojams. 
Drīz pēc pirmizrādes San-
francisko, izrāde „Emīls un 
Berlīnes zēni” tika vesta uz 
Losandželosu. Pēc tam teātris 
tika aicināts piedalīties XIV 
Vispārējos Dziesmu un Deju 
svētkos Baltimorā.

Skatītāju lielā atsaucība stip-
rināja Jaunā teātŗa drosmi, garu 
un pārliecību par savām spē-
jām. Šogad tiek godināti Lat-
vijas Valsts pastāvēšanas 100 
gadi. Visa Latvija gatavo kādu 

dāvanu savai valsti. Lat vieši ir 
izcili ar savu iedzimto talantu 
uz mākslu, tāpēc veltes gatavo 
visu mākslas veidu pārstāvji. 

pamet tēva mājas, (pametot arī 
savus pienākumus pret savē-
jiem) parādās vairākos izcilos 
literāros darbos. Slavens ir 

pēc bagātības un brīvības. Pēc 
tādas brīvības, kuŗai nav ne -
kādu saišu ar tuviniekiem, ar 
mīļajiem, ar dzimteni. 

Tāpat kā pazudušais dēls, 
kuŗš, izprasījis tēvam savu man -
tojuma daļu, dodas pasaulē 
laimi meklēt, pēc kāda laika 
viņš sevi atrod pie vienas siles 
ar cūkām. Līdzīgi ir Brigaderes 
Sprīdītim, viņam nākas mal-
tītes vietā ēst samazgas. Cie-
šanas un briesmas, kuŗas šos 
pasaulē skrējējus sagaida, Anna 
Brigadere raksturo, zīmējot tos 
kā latviešu folkloras tēlus. 
Katrs latvietis ir kaut ko dzir-
dējis, gan par Meža māti, gan 
par Vēja māti, kā arī par velnu, 
kuŗš pa pasauli apkārt vazājas. 
Bet aiz šiem folkloras tēliem 
var saskatīt arī moderno pa -
sauli, kur Milzis Lutausis vairs 
nav tikai senais tēls, kuŗš ķeŗ 
bērnus, lai tos ēstu. Šis Lu -
tausis, iespējams, nodarbojas 
ar bērnu tirdzniecību? Četri 
Vēja mātes dēli, kuŗus viņa 
nespēj novaldīt, varbūt tie ir 
alkoholiķi un narkomāni? 
Var būt, nejaukā Pamāte arī 

nebūtu tik nejauka, ja nebūtu 
nogurusi no darbu pārpil nī-
bas? Iespējams, ka Karalis ir 
ne visai veiksmīgs polītiķis? 
Luga, kas rakstīta pirms vairāk 
nekā simt gadiem, var pārsteigt 
ar to, ka izrādē tā izskatās 
nupat svaigi rakstīta. Šis darbs 
tad arī būs Sanfrancisko Jaunā 
teātŗa velte Latvijas Simtgadei.

Luga patiesībā ir saprotama 
gan bērniem, gan pieau guša-
jiem. Izrāde tiek iestudēta tikai 
ar pieaugušajiem aktieŗiem, 
un lomas jau ir sadalītas. 

Aktieŗi: Andrejs Gulbis, Gints 
Danne, Indris Klimanis, Mār -
tiņš Zinbergs, Sallija Filitsa, 
Anita Greenband, Astrīda Lā -
cītis, I lze Pleiša Musajeva, 
Biruta Magone, Džoanna 
Pāvuliņa, Gundega Ozola, 
Māra Vilde. 

Tērpu un skatuves māksli-
niece – Linda Treija. Produ-
cente – Iveta Grava. Grupas 
Iļģi speciāli rakstīta mūzika. 

Režisore – Māra Lewis. 
Par izrādes laiku un vietu 

informācija sekos.

Dziesmā par nelīdzeno ceļu 
uz baznīcu maz ievēroti paslīd 
gaŗām trīs vārdi – IK SVĒT-
DIENAS BAZNĪCĀ. Tas ir 
ideāls. Pēdējos mēnešos mū -
žībā aizgājuši Trimdas drau-
dzes locekļi, kas tam pietu vo-
jās: Imants Skaubītis un Jūlijs 
Vilde. Noveco ne tikai cilvēki, 
bet arī celtnes. Baznīcai tiek 
aizpildītas starp akmeņiem 
izdrupušās cementa fūgas. 
Bažu un raižu, šķiet, netrūkst, 
bet sapulce šoreiz centās mek-
lēt pozitīvas atbildes nāko-
šajam darba posmam. Plašā-
kais pārskats bija kasierei 
Krisītei Skarei. Uz ekrāna tika 
parādīta statistika par pagāju-
šo gadu, arī salīdzinājumi ar 
iepriekšējiem gadiem. Drau-
dzes locekļu jautājumi bija 
pārdomāti un atbildami. Bija 
skaidri redzams, ka ar drau-
dzes locekļu gada maksāju-
miem ne tuvu nevar segt bu -
džeta izdevumus, ja neņem 
pa  līgā rezerves fondu. Kasie-
rei bija ieteikumi par plašāku 
draudzes nama izmantošanu 
un arī par ārpus draudzes stā -
vošo lielāku iesaisti. Priekš-
nieces Katrīnas Veidiņas ziņo-

IVARS
GALIŅŠ

TAS DARBS, KAS 
PASTĀVĒS

Bostonas Trimdas
draudzes pilnsapulce

Toronto pensionārus iepriecina 
mūzikālā Vītolu ģimene

jumā tika pieminēti visi drau-
dzes Padomes locekļi un arī 
laicīgie darbinieki, izsakot 
pateicību par ieguldīto darbu. 
Viņi tika izsaukti sapulces 
priekšā, un daži pat saņēma 
veltes. Ziņojumi un draudzes 
budžets tika pieņemti bez 
grozījumiem. Revīzijas komi-
sijas ziņojums liecināja, ka 
draudzes finanču stāvoklis ir 
teicams. Draudzes lielākais 
ieguvums ir jaunais draudzes 
mācītājs Igors Safins. Neilgā 
laikā viņš ir ieguvis draudzes 
locekļu cieņu un atzīšanu. 
Draudzei ir laimējies ar archi-
tektiem. Daudzus gadu des -
mitus par draudzi rūpējās 
Kārlis Grinbergs. Šķiet, ka 
tagad rūpi uzņēmies Krists 
Kārkliņš. Viņu, tāpat kā Mār-
tiņu Rāceni, ievēlēja jaunajā 
padomē. Viņš pārzina mūžībā 
aizsauktā draudzes locekļa, 
architekta Gunāra Birkerta 
dāvinātā celtņa būvi. Piln sa-
pulci vadīja bijusī draudzes 
priekšniece Astra Galiņa, pro -
tokolēja Patrīcija Safina un 
Ieva Broka. Bija ievēlēti arī 
balsu skaitītāji, bet tiem pie -
trūka darāmā.

Pavasaŗa mēneša marta pir-
majā dienā Toronto pensionāri 
savā saietā šoreiz neskatījās 
“Panorāmu”, jo telpā pie skatuves 
rīkojās zinīgi vīri, uzstādīdami 
sarežģītu skaņu sistēmu pro-
gram mā paredzētajam koncertam.

Auseklis Zaķis īsi atskatījās uz 
pagājušo nedēļu, kur bija daudzi 
kulturāli pasākumi, sevišķi iz -
ceļot Ērika Ešenvalda koncertu. 
Viņš pieminēja labi izdevušos 
pilnsapulci. Bija skaidrs, ka val-
des locekļi turpinās savus ieras-
tos pienākumus. Lai viņiem tik-
pat labas sekmes nākamjā dar-
bības gadā!

Liene Mārtinsone ziņoja, ka 
nākamajā saietā viesosies mā  cī-
tājs Ģirts Grietiņš ar referātu par 
latviešu identitāti, patriotismu un 
garīgumu. Šodien programmu 
sniegs mūzikālā Vītolu ģimene: 
Alberts Vītols, viņa dzīvesbiedre 
operdziedātāja Marija Torbērna 
(Maria Thorburn), un viņu abu 
dēls Alastērs (Alastair), kuŗu mēs 
reiz iepazinām kā “mazo letiņu”. 
Katru gadu koncertos vērojām 
viņu augumā pastiepjamies, ka  mēr 
tagad viņš jau ir slaids jauneklis. 
Vītolu ģimenei pievienojās pia-
nists Dāvids Šmits un Alastēra 
kollēģe no Kanadas Bērnu operas 
Alia Ginevra.

Alberts pastāstīja par Alastēra 
karjēru. Viņš ir solists Toronto 
Simfoniskajā orķestrī, ir dziedājis 
operā un koncertējis. Tāpat viņš 

darbojas kā dalībnieks Kanadas 
Bērnu operā (Canadian Children’s 
Opera), kur programmās viņa 
vārds tiek rakstīts – Alastair 
Thorburn-Vitols.

Mūzikālais ceļojums pa Eiropu 
sākās Latvijā ar Lauŗa Reinika 
dziesmu “Tik balti”, žēlojot zemi, 
kuŗai būs auksti. Visas dziesmas 
pavadīja vai nu Dāvids pie kla -
vierēm, Alberts ar ģitaru, vai arī 
abi. Skaņas saliedējās ar balsīm, 
jo viņi jau sen un labi saspē lē-
jušies. Dziesmotais ceļojums tur-
pinājās ar Alberta un Alastēra 
duetu, Aigaram Graubam brau-
cot meklēt Ziemeļmeitu. Tas veda 
cauri Polijai, kur Dāvids spēlēja 
Šopēna “Polonēzi”. 

Alberts un Marija neziņā jau-
tāja: ”...uz kuŗu pusi vēji nesīs?” 
Tie visu ansambli aizveda uz 
Franciju, kopā ar Džo Dasēnu 
(Joe Dassin) pastaigāt pa Elizejas 
laukiem (Champs Elysées). Tad tēvs 
ar dēlu dziedāja franču kompo-
nista Šarla Trenē (Charles Trenet) 
iemīlēšanos “Boum!” no Džeimsa 
Bonda filmas “Skyfall”. Alastērs 
pierādīja savas spējas arī pie 
klavierēm ar Guaraldi mūziku 
slidošanai no filmas “Čārlija 
Brauna Ziemsvētki” (“Charlie 
Brown’s Christmas”).

Ceļojumā netika aizmirsta arī 
Īrija. Džona Karneja (John Car ney) 
skumjo mīlestības dziesmu “Lēni 
krītot” (“Falling slowly”) no dzies  mu 
spēles “Reiz” (“Once”) iz     teiksmīgi 

dziedāja Alberts un Alastērs.
Bērnu duetu “Tu vuo fa l’Ame -

ricano” (komp. Renato Caro sos ne), 
no filmas “The Talented Mr. Ripley” 
dziedāja Alastērs un Alia, pierā-
dot, cik spēcīga balss augumā 
sīkajai meitenītei. Vēlāk viņi abi 
dziedāja duetu no bērnu operas 
“Dr. Canon’s cure”, kuŗu kom-
ponists Dereks Holmans rakstījis 
uz pasūtinājumu Kanadas Bērnu 
operas korim.

Argentīnā nonākot, Marija dzie-
dāja Astora Piacollas tango 
“Balāde trakajam” („Balada para 
un loco”), bet programma tuvojās 
beigām, tamdēļ Alberts un Ma -
rija Imantam Lapiņam veltīja 
meksikānietes Konsuelas Velas-
kezas (Consuelo Velasquez) skumji 
kaislīgo šķiršanās dziesmu “Skūpsti 
mani, skūpsti mani” („Besame 
mucho”).

Puķes šoreiz saņēma tikai abas 
dāmas, bet ansambļa kungiem 
bija jāsamierinās ar sirsnīgiem 
“paldies!” Liene, kā parasti, sāka 
tielēties par piedevām. Tās nebija 
tālu jāmeklē, jo katrs ceļinieks 
reiz atgriežas mājās. Dāvida Fos -
tera “Lūgšanai”, kuŗa oriģināli bija 
rakstīta itāļu un angļu valodās, 
Pēteris Zariņš bija devis latviešu 
tekstu, ko izpildīja Alberts un 
Marija. Lūgšana sākās klusi un 
bijīgi, tad izteiksmīgi pieņēmās 
spēkā, lūdzot: “Vadi mūs uz drošu 
vietu!” Šāda lūgšana katram nāk 
no sirds!                                        da

Priekšā: Andrejs Gulbis, Gundega Ozola Zumente. 1. rindā no kr. 
Astrīda Lācītis, Sallija Filitsa, Džoanna Pāvuliņa 3. rindā no kr. 
Biruta Magone, Ilze Pleiša Musajeva, Māra Vilde, Anita Greenband

Režisores izvēle krita uz lat-
viešu literatūras klasiķes Annas 
Brigaderes lugu „Sprī dītis”. 
Lugas satura pamatā ir bibliskā 
tema par pazudušo dēlu. Šī 
tema par jaunu cilvēku, kuŗš 

Henrika Ibsena Pērs Gints, 
pasaulē skrējējs un laimes 
mek lētājs. Anna Brigadere savu 
„pazudušo dēlu” rāda kā bā -
reni, lauku zēnu, kuŗam viss 
tēva mājās apnicis, kuŗš ilgojas 
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Zeltkaļa Kardijaka lomā Rauno Elps

Simbolisks rokas spiediens – Aivars 
Mae un Zigmars Liepiņš

Igaunijas Nacionālā Operas nams Tallinā

Skats no baleta “Naudas gars”

GUNDEGA
SAULĪTE

PAULS LEGZDIŅŠ

Esam kaimiņi, esam kopā!
Igaunijas Nacionālās operas viesizrādes Rīgā

Gadā, kad svinam Latvijas Simt-
gadi, par sirsnīgu un māksli nie-
ciski vērtīgu notikumu izvērtās 
Igaunijas Nacionālās operas un 
Latvijas Nacionālās operas un ba -
leta viesizrāžu apmaiņa. Pē  dē jās 
divas februāŗa un pirmās divas 
marta dienas abi kaimiņvalstu 
lielie mūzikālie teātŗi bija it kā 
apmainījušies vietām – Rīgā uz -
stājās igauņu mākslinieki, savu-
kārt Tallinā ar izrādēm un kon-
certu viesojās mūsu operas un 
baleta mākslinieki. Šī viesizrāžu 
apmaiņa notika tikai dažas dienas 
pēc Igaunijas valsts Simtgades 
24. februārī, kas notikumam pie-
 šķīra arī valstiski svarīgu nozīmi: 
tā Rīgā pirms E. Tubina baleta 
„Naudas gars” izrādes uz ska -
tuves kāpa gan Igaunijas valsts 
prezidente Kersti Kaljulaida, gan 
Latvijas valsts prezidents Rai  monds 
Vējonis, lai apmainītos apsvei-
kuma vārdiem un kopīgi no  dzie-
dātu kā Igaunija, tā Lat vijas him-
nas. Zālē skatītāju vidū bija dip-
lomātiskā korpusa pār stāvji un 
arī abus turpmākos va  karus – 
laba tiesa Rīgas igauņu. Līdz ar to 
izrādes noritēja abpu sēj as lab vē-
lības un sirsnības gaisotnē. 

Igaunijas Nacionālās operas ģe -
nerāldirektors Aivars Mae, kā at -
ceramies jau no iepriekšējām 
kaimiņu viesizrādēm, gan ar kol-
 lēgām, gan žurnālistiem sa   ru nā-
jās labā latviešu valodā. Arī ope-
ras un baleta solistu Galā kon  certa 
vadītājs Tallinas igauņu bied rības 
priekšnieks Marts Mikks skatī-
tājus uzrunāja latviski. Ko tur 
piebilst – valoda atveŗ sirdis un 
sniedz roku pretī draudzībai un 
tālākai interesei par kaimiņu māk-
slu. Igauņi to lieliski apzinājušies.

Viesizrāžu repertuārs bija no 
daudziem viedokļiem pārdomāts 
un izsvērts. Pa vienai baleta un 
operas izrādei, bet 1. marta va -
karā – Galā koncerts, kas vis pirms 
piesaistīja ar vērienu un svinī-

gumu. Koncertā  uz skatuves 
kupls orķestŗa sastāvs, kas mūzi-
cēja teātŗa mūzikālā vadītāja 
Vello Pehna vadībā, beletāžas 
orķestŗa ložās abās pusēs skatu-
vei – koris, orķestŗa priekšā notika 
arī baleta priekšnesumi. Kon -
certa programmu ievadīja igauņu 
mūzika, tika atskaņoti fragmenti 

zo no operas „Pazudušais dēls” 
jaunās mūsu operas solistes 
Lauras Teivānes priekšnesumā. 

Sekoja pazīstamu operu ārijas 
igauņu mākslinieku izpildījumā. 
Īpašas publikas simpātijas izpel-
nījās tenors Igors Morozovs un 
baritons Rauno Elps, par viņu 
nākamajā vakarā priecājāmies 

Igaunijas Nacionālā opera savu 
pastāvēšanu skaita no 1906. gada. 
Šis teātris arvien pratis piesaistīt 
skatītāju uzmanību ar centie niem 
dzīvot līdzi laika garam, arvien 
turpinot mākslinieciskās izteik-
smes meklējumus. Par to varējām 
pārliecināties arī šajās Rīgas vies-
izrādēs. Tā Eduarda Tubina ba -

ka alkatība un dzīšanās pēc nau-
das nes postu un iznīcību. Neko 
teikt – laikmetīga, mūžam ak -
tuāla tema!

Savukārt, atvedot uz Rīgu P. Hin-
 demita divcēlienu operu „Kar di-
jaks”, Igaunijas Nacionālā opera 
veica arī patiesu apgaismotāju 
misiju – šis skatuves darbs Latvijā 
nekad nebija ne redzēts, ne dzir-
dēts. Mūzikālais vadītājs Vello 
Pehns sadarbībā ar režisoru Vilpu 
Kiljunenu un scēnografu Kimmo 
Viskari (abi no Somijas) izvei-
dojuši iespaidīgu inscenējumu, 
kur skatītāju un klausītāju bez 
mūzikālās partitūras spilgti uz -
runā arī forma un krāsa skatuves 
iekārtojumā, kostīmos un mizan-
scēnās. Librets par zeltkali Kar di-
jaku un viņa neparasto kaislību 
nogalināt tos, kam pārdevis savus 
meistardarbus, ņemts no E.T.A. 
Hofmaņa stāsta „Magdalēna fon 
Skideri”. Iestudējumā tas izvērsts 
teatrālas nosacītības līdzekļiem, 
ļaujot izpausties gan Parīzes ie -
dzīvotāju bailēm un sašutumam, 
gan baisi noslēpumainai gaisot-
nei, gan galvenā varoņa pret-
runām un viņa līdzcilvēku – 
Meitas un Oficieŗa līdzjūtībai. 
Aplausi bija ilgi un pelnīti.

Tai pašā laikā Tallinā notika 
mūsu Nacionālās operas un ba -
leta izrādes – balets „Šeherezāde 
un viņas stāsti”, Dž. Verdi opera 
„Nabuko” un Galā koncerts. 
Izrādes bijušas izpārdotas, pub-
likas atsaucība – silta. Un solisti, 
tāpat kā koristi un orķestranti no 
Igaunijas atgriezušies pacilāti. Ir 
taču tiesa – šāda viesizrāžu ap -
maiņa ir svētīga kā skatītājiem, tā 
pašiem māksliniekiem. Tāpēc ir 
vērts jau tagad iecerēt nākamo 
soli abu valstu sadraudzības tur -
pināšanai.

Ar prieku rīdzinieki saņēma 
ziņu, ka oktobrī notiks viesizrāžu 
apmaiņa ar Lietuvas Operas un 
baleta teātri no Viļņas. Gaidīsim.

no Evalda Āva un Eugena Kapa 
un Arvo Perta skatuves darbiem. 
Ar līdzīgu nacionālo kolorītu un 
mūzikas episku garu šajā kon-
certa  ievada daļā labi iederējās 
arī Jāņa Mediņa prologs no 
operas „Uguns un nakts”, ko 
dziedāja Latvijas Nacionālās 
operas solists Krišjānis Norvelis 
un Romualda Kalsona Ilzes ario-

vokāli un artistiski sarežģītajā 
titullomā P. Hindemita operā 
„Kardijaks”. Bet koncerta finālā 
visu dalībnieku kopā dziedātajā 
sekstetā no Ž. Ofenbacha operas 
„Hofmaņa stāsti”  skanēja aplie-
cinājums saskaņai ne tikai mū -
zikā, bet arī mūsu abu tautu 
izvēlētajā ceļā, ko ejam jau simt 
gadu gaŗumā.

lets „Naudas gars”, kas pirmuzve-
dumu piedzīvojis 1943. gadā, 
pirms pāris sezonām Tallinā 
iestudēts pilnīgi jaunā choreo-
grafijā, ko veidojusi baletmeis-
tare Marina Keslere. Senais stāsts 
par Saimnieku, Velnu un Naudas 
garu atdzīvojas mūsdienām at -
bil stošā dejas valodā un atgādina 
arī mūsu tautā zināmo patiesību, 

Šogad Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojumā piedalījās ne tikai 
vienas klases skolēni, bet visu 
klašu bērni un vairāki vecāki un 
skolotāji, turklāt skatītājus prie-
cēja ne vien bērnu tēlošanas dā -
vanas, bet arī visdažādākie ta -
lanti un sniegumi. Daudzpusīgā 
programma liecināja par skolēnu 
dotību, interešu un vaļas nodar-
bību daudzveidību.

27. janvāŗa pēcpusdienā, kad 
TLBSS skolēni jau vairākas stun-
das bija nodevušies mācībām, 
skolas saime un atbalstītāji pul-
cējās, lai noskatītos uzvedumu 
“Gribam, varam, spējam, pro-
tam!” Pēcpusdienu vadīja atjautī-
gais 6. klases skolnieces tēvs Arnis 
Kalniņš, kas ne tikai pieteica 
priekšnesumus, bet arī uzjaut ri-
nāja auditoriju ar asprātīgām 
piezīmēm. Programmu ievadīja 
Laila Kūlniece, skaisti nospēlējot 
ar vijoli Valsts himnu. Skolas 
direktore Rasma Gaide uzrunāja 
klātesošos un pavēstīja, ka šogad 
Draudzīgo aicinājumu svinēs ci -
tādi nekā līdz šim. Sekoja dažādu 

Pārvērtās un pastāvēs! 
TLBSS Draudzīgā aicinājuma sarīkojums

organizāciju pārstāvju sveicieni 
un ziedojumu pasniegšana, un 
tad sākās programma.

Uzstājās vairāki mūziķi (kok lē-
tājas, pianistes, vijolnieces, altistes, 
ģitaristi, sitamo instrumentu mū   -

zāles priekšā tika demonstrētas 
divas skolēnu veidotas filmas – 
viena par kanadiešu kaŗavīra 
kaŗā pazaudētas šautenes likteņ-
gaitām, otra par garda saldā ēdiena 
gatavošanu. Notika arī modes 

noliktas dziesmu lapiņas, un starp 
priekšnesumiem Aldis Sukse ar 
ģitaru novadīja kopdziesmas.

Zāles malās bija izstādīti dažādi 
skolēnu un skolotāju mākslas 
darbi un rokdarbi – gleznas, zī -

va iebaudīt.
Pēc sarīkojuma, pie garšīga cie-

nasta viņiem bija iespēja pārrunāt 
piedzīvotos jaukos brīžus un ne 
vienu vien redzēto un dzirdēto 
pārsteigumu. Vecāki bija arī sa  rū-
pējuši loteriju, kuras biļetes kais-
līgi pirka gan pieaugušie, gan 
bērni. 

Tāpat kā tradicionālā skolas 
teātŗa izrāde vienmēr nodroši-
nāja skaistu pēcpusdienu skatītā-
jiem un piepildījumu skolēniem 
(un viņu vecākiem), arī jaunais 
Draudzīgā aicinājuma variants, 
šķiet, spēja sniegt jauku izklaidi 
publikai un apmierinājumu pro-
grammas dalībniekiem. Par tei-
cami izdevušos pēcpusdienu jā -
iz saka pateicība ne tikai uzņē mī-
gajai skolas vadībai, bet arī ve  cā ku 
komitejai – Sandrai Kalniņai, Ar -
nim Kalniņam, Pēterim Puķītim, 
Kristīnai Belinskai un Ingai 
Knesei, tāpat daudzajiem darba 
rūķiem, kas pielika roku gan 
pirms sarīkojuma, gan pašā 
Drau dzīgā aicinājuma dienā.

Sarīkojumā skanēja kokļu mūzika // FOTO: Ojārs Sils

ziķe), divi burvju mākslinieki (ar 
visiem asistentiem), deklamētāja, 
dziedātāji, dejotāji un krūzīšu 
ātrkrāvējas (!). Uz liela ekrāna 

skate, kuŗā skolnieces demon-
strēja skolotājas Ilzes Maksiņas 
projektētos un uzšūtos tērpus. 
Uz apmeklētāju galdiņiem bija 

mējumi, fotografijas, keramika 
un adījumi. Turpat bija arī kuli -
nārijas izstrādājumi, kurus atsau-
cīgi pasākuma apmeklētāji pagu-
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Juri Augustu dzimšanas dienā sveic DV apv. Indianapolē priekš-
nieces vietnieks Gunārs Kancs un sekretāre Rasma Kārkliņa

JURIM AUGUSTAM – 85 

Daugavas Vanagu Mēnešraksts
2018. gada nr.1 ceļā pie jums!

S A R Ī K O J U M I

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

Brookline MA).
Symphony Hall- Boston, MA
March 15,16,17 at 20:00 – 

Boston Symphony Orchestra. 
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St, PA 19123).
 LINKOLNA (NE)
Linkolnas draudzes sabied ris kās 

telpas (33 & Mohawk St, Lincoln).
MINESOTA
10.- 24.martā Latvisko cimdu 

izstāde Ingebretsen’s veikalā – iz -
stāde no Latvijas ar vietējiem 
paraugiem.

11.martā 12:30 latviešu dr. nama 

lejasstāvā notiks Minesotas Lat-
viešu Kredītsabiedrības gadskār-
tējā biedru sapulce. Visi kredīt sa-
biedrības locekļi laipni aicināti! 
Pēc sapulces siltas pusdienas. 

Sākot ar 11. martu, tūlīt pēc 
“American Idol’’ ABC televīzija 
(Minesotā #5 kanāls) rādīs drāmu 
’’Deception’’. Mūsu Laila Robiņa 
drāmā tēlo FBI aģenti.

25. martā 16:00 īru klubā 
Celtic Junction  latviešu tautas un 
postfolk mūzika – “Imanta-Di -
manta un draugi’’ koncerts. 
Atspirdzinājumi. Ieeja $ 20, bēr-
niem zem 16 g.v. $5.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Salas baznīca (4 Riga Ln, 

Melville NY).
18.martā 10:30 Dievk. un Pa  va-

saŗa sarīkojums. Filma „Andris 
Nelsons – Genius on Fire” angļu 
valodā. Sekos siltas pusdienas, 
kafija un kūkas. Izloze. Laipni ie -
lūdz Salas novada dāmu komiteja!

Parkside Lounge (317 East 
Houston St (corner Attorney St) 
NY 10002 (lower East Side).

4.aprīlī 22:00 koncerts ’’Imanta 
Dimanta & friends’’. 

Madison Square Garden Ņujorkā
2016. un 2017.gada Latvijas 

Gada sportista un Gada basket-
bolista Kristapa Porziņģa pār stā-
vētais 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 daudzi citi ASV dzīvojošie 
latvieši, kas plāno ceļot uz 
Ņujorku, lai piedalītos šajā uni-
kālajā notikumā. Biļetes var 
iegādāties caur MSG/Knicks mā -
jas 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 

Carnegie Hall (881 7th Ave, 
NY 10019).

12.aprīlī 20:00 Andris Nelsons 
conducts the BSO at Carnegie 
Hall.

25. un 26.aprīlī 20:00 Kre me-
rata Baltica at Carnegie Hall.
Pianist Danill Trifonov and cel-
list Gautier Capuçon.

PRIEDAINE (NJ)
Latviešu centrs (1017 State RT- 

33, Freehold NJ 07728).
24.martā 13:00 Ņudžersijas 

latviešu kredītsabiedrības piln-
sapulce. Plkst. 15:00 latviešu 

bied   rības pilnsapulce. Starplaikā 
uz  kodas un sabiedriskais starp-
brīdis. Būs iespēja apmeklēt lie-
toto mantu tirdziņu, ko rīko 
Ņudžersijas latviešu skolas bērnu 
vecāki, lai sniegtu palīdzību 
“Sveika, Latvija!” ceļojumam 
sko las absolventiem. Tirdziņš 
dar bosies arī 25.martā. 

31.martā 13:00–17:00 Liel-
dienu lustes Priedaines mežiņā. 
Lieldienu zaķis un viņa draugi 
gaidīs ciemos lielus un mazus 
svinētājus! Būs olu krāsošanas 
darbnīca, Lieldienu masku pa  -
rāde, jautras spēles un rotaļas, 
dziesmu dziedāšana, foto stūrītis, 
Lieldienu zupa un citi gardumi, 
kā arī darbosies Lieldienu tir-
dziņš. Pārdevēji laipni aicināti 
pieteikties, rakstot uz e-pastu: 
priedaine.nj@gmail.com vai 
priedaine@priedaine.com Ieeja 
pasākumā par ziedojumiem.

Daugavas Vanagu goda priekš-
nieks Juris Augusts dzimis 
1932. gada 20. novembrī Lie -
pājā. Tēvu zaudējis agrā bēr-
nībā. Skolas gaitas iesācis 1939. 
gadā Liepājas 5. pamatskolā. Kā 
visiem tā laika jauniešiem, kuŗu 
vecāki devās uz Rietumiem, 
viņam bija jāpārtrauc skolas 
gaitas un jāatsāk Vācijā DP 
nometņu skolās.

1950. gadā Juris nonāk Aus-
trālijā, kur nostrādā divus lī -
guma gadus. 1954. gadā tiek 
iesaukts Austrālijas armijā. Pēc 
armijas turpina izglītību un pa -
beidz South Sydney Technical 
College veikalvadības zinībās, 
Phillips School of Managment, 
Dale Carneagie School of Sales-
manship un Managment 8. course. 
Strādā par veikalvedi Eric An -
derson Pty Ltd. Sekojot darba 
devēja ierosinājumam, iegūst 
miertiesneša privilēģijas, kas 
bija nepieciešamas ikdienas 
darbā. 

1957. gadā Juris Augusts ap -
precas ar Ligitu Dzelzaini. Ģi -
menē meita Māra. 1967. gadā 
Juris ar ģimeni pārceļas uz 

Indianapoli, Indianas pavalstī, 
ASV. Strādā par veikalvedi 
Audio Electornics, 1980. gadā 
viņš tiek iecelts par viceprezi-
dentu. Šajā amatā Juris paliek, 

līdz kamēr pensionējas 1996. 
gadā.

Pēc ierašanās Indianapolē Juris 
iestājas Daugavas Vanagu In -
dia napoles apvienībā. 1982. gadā 

ievēlēts valdē, kur vadīja Ārējās 
informācijas nozari. 1987. gadā 
ievēlēts par apvienības priekš-
nieku. Lielu vērību piegriezis 
jaunu biedru iesaistīšanai, se -
višķi no jaunākās paaudzes. 
Vienmēr līdzi nēsājis biedru 
iestājas kartītes, lai vajadzīgā 
brīdī, satiekot kādu “iespējamu 
biedra kandidātu”, varētu uz -
runāt ar savu pazīstamo aicinā-
jumu: “Nu, kas ir, iestājies 
Vanagos”. Un bija panākumi! 
Ne viens vien izpildīja pasnieg-
to kartīti. ALAs paspārnē rī  ko-
tajam “Sveika, Latvija!” ceļo ju-
mam, ar viņa ierosinājumu, DV 
apvienības valde piešķīra $500 
atbalstu katram vietējās Lat-
viešu skolas 8. klases absolven-
tam ar noteikumu iestāties DV; 
tika sarīkotas vairākas DV ASV 
delegātu sapulces un apzināti 
mūžībā aizgājušo kaŗavīru kapi 
Indianapolē. Tika apzinātas 43 
kapu vietas. Brīvībai atveroties, 
lielu vērību pievērsis palīdzībai 
Latvijas bērnu namiem, jaun-
sargiem/ozolniekiem. Juris va -
dīja apvienību līdz 2000. gadam, 
kad tika ievēlēts par Daugavas 
Vanagu ASV priekšnieku un 
atkārtoti ievēlēts 2002. gadā. 
Pirms tam viņš darbojās DV 
ASV zemes valdē.

2003. gadā Juris Augusts uz -
ņemas Daugavas Vanagu orga-
nizācijas vadību, un šo amatu 
pilda līdz 2011. gada 31. decem-
brim, nekandidējot turpmāk. 
Viņa vadībā tiek noorganizēta 
DV pārstāvniecība Latvijā, kas 
izkārto slimo leģionāru aprūpi, 
rūpējās par mazkustīgiem un 
uz gultas gulošiem leģionā riem. 
Viņiem tiek piegādātas zāles un 
cits nepieciešamais, kas viņu 
dzīvi dara mazliet gaišāku. Pa -
līdzība tiek sniegta arī trūcīgām 
daudzbērnu ģimenēm un le  ģio-
nāru atraitnēm. 

Piedalījies Lestenes Brāļu 
kapu atklāšanā, uzrunā teicis: 
“Tā, viņi, Dievam uzticoties, 
pacēla savus sarkanbaltos karo-

gus un devās pretim pārspēkam, 
atdeva visu, kas viņiem bija...”. 
Nepārtraukti aicinājis ziedot 
Lestenes Brāļu kapu iekār to-
šanai un iesniedzis lūgumu 
valdībai par nodokļu atlaidi 
Lestenei un prasot atļauju le -
ģionāru pārbedīšanai, kas at -
dusas Krievijas kauju laukos. 

2006. gada janvārī Rīgas Brāļu 
kapu komiteja vienbalsīgi ievēl 
Juri par locekli. Juris darbojies 
arī Kalpaka pieminekļa valdē. 
2006. gadā tiek ievēlēts par 
Nacionālo kaŗavīru biedrības 
goda biedru. 

2008. gadā Latvijas valsts pre-
zidents Valdis Zatlers apbalvo 
Juri Augustu ar Triju Zvaigžņu 
ordeni,  iestājies Latvijas ordeņu 
brālībā. 2011. gadā ģenerāl leit-
nants Raimonds Graube apbal-
vo Juri ar Latvijas Valsts bru-
ņoto spēku Goda rakstu “par 
ilggadēju atbalstu, sadarbību, 
personisko  ieguldījumu Lat vi-
jas Valsts bruņoto spēku attīs-
tībā, izaugsmē un populā rizē-
šanā”. 

Juris ir arī apbalvots ar 
Latvijas Republikas Aizsar dzī-
bas ministrijas NATO piemiņas 
medaļu par sekmēšanu Latvi  jas 
iestājai NATO; saņēmis ALA 
Goda rakstu un apbalvots ar 
DV nozīmi zeltā. 2015. gadā 
DV CV nobalso un ieceļ Juri 
Augustu par DV goda priekš-
nieku. 

2011. gadā Juris zaudēja dzī -
vesbiedri Ligitu un dažus gadus 
vēlāk 2015. gadā meitu Māru. 
Šie bija ļoti grūti pārdzīvojumi 
un zaudējumi. Arī veselības 
problēmas likušas sevi manīt. 
Tomēr Juris piedalās sabied-
riskajā dzīvē, interesējas par 
polītiskajām norisēm Latvijā un 
apmeklē vietējos sarīkojumus.

DV apvienība Indianapolē 
novēl Jurim labu veselību un 
možu garu, lai vēl daudzus 
gadus viņš būtu kopā ar mums. 
Daudz baltu dieniņu...

DVM varat iegādāties arī elektroniskajā versijā
(Saturs tas pats, kas drukātajā)

Maksa gadā – 11.15 eiro

Lūdzu, visiem elektroniskā/digitālā DVM abonētājiem pasūtināt to
pie saviem  DVM koordinātoriem/pārstāvjiem, nosūtot viņiem

DVM samaksu un savu e-pasta adresi 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Atklāj Simtgadei veltītu 
mo   nografiju “Latvija. Zeme, 

daba, tauta, valsts’’
9. martā Latvijas Universitātes 

(LU) Akadēmiskā centra Dabas 
mājā Magnum notiks valsts Simt -
gadei veltītas monografijas “Lat-
vija. Zeme, daba, tauta, valsts’’ at  -
klāšana, aģentūru LETA infor mēja 
LU Komūnikācijas un ino vā cijas 
departamenta pārstāve An  tra Sprē-
 de. Monografija teksta, tabulu, 
diagrammu, karšu un attēlu 800 
lappusēs stāsta par Latvijas ģeo-
gra  fiju. 

Grāmatā caur territorijas ģeo-
lo ģiskās attīstības prizmu aprak -
s  tīts ļoti gaŗš Latvijas territorijas vei -
došanās periods, sākot no Pirm s-
kembrija perioda līdz mūs die-
n ām. “Šī grāmata raksturo Latvijas 
daudzveidību un daudzšķaut  -
ņai nību, aplūkojot tās territorijas 
vei došanos un mums patlaban 
pieejamo resursu – zemes dzī -   
ļu, klimata, ūdeņu, ekosistēmu – 
daudzveidību, bet, galvenais, tā 
raksturo cilvēkus un visu to fak-
toru kopumu, kas veido nacio nā-
lo identitāti. Grāmata iezīmē jau-
nu posmu Latvijas dabas, tautas 
un kultūrvides izpētē un apzinā-
šanā. Līdzīgi pētījumi ir tapuši 
pirms vairāk nekā 50 gadiem,” 
monografiju raksturoja LU rek-
tors Indriķis Muižnieks.

Monografijas sagatavošanā pie-
 saistīti Latvijas vadošie ģeogra-
fijas, vides un ekoloģijas speciā-
lis ti. Autoru kopu veido vairāk 
ne kā 60 Latvijā vadošo zinātnie-
ku ģeoloģijā, ekoloģijā, ģeografijā 
un vides zinātnē. Monografijai ir 
četri zinātniskie redaktori – Lat-
vijas Universitātes profesori Oļ -
ģerts Nikodemus, Māris Kļaviņš, 
Vitālijs Zelčs un Zaiga Krišjāne.

***
Levits atkārtoti apstiprināts 

Eiropas Savienības 
Tiesas tiesneša amatā  

Eiropas Savienības (ES) dalīb-
valstu valdību pārstāvji 28. feb-
ruārī iecēla amatā deviņus ES 
Tiesas tiesnešus un trīs ģenerāl-
advokātus. Viņu vidū ir arī ties-
nesis Egils Levits (attēlā).

Viņu pilnvaru laiks, sākot ar 
2018. gada 7. oktobri, būs seši 
gadi. Iecelšana amatā notika sai s-
tībā ar Tiesas sastāva daļējo no -
maiņu, kas notiek ik pēc trim ga -
diem. Savukārt par ģenerālad vo-
kātiem iecēla Francijas, Italijas 
un Polijas pārstāvjus. Kopumā   
6. oktobrī beigsies 14 tiesnešu un 
piecu ģenerāladvokātu pilnvaru 
termiņš. Šogad vēl ir jāieceļ ama-
tā pieci tiesneši un divi ģenerāl-
advokāti. ES Tiesas sastāvā ir 
viens tiesnesis no katras dalīb-
valsts un vienpadsmit ģenerāl-
advokāti. Tiesnešus un ģenerāl-
advokātus ieceļ uz sešu gadu 
piln varu laiku, un viņus amatā 
var iecelt atkārtoti. Ik pēc trim 
gadiem tiek veikta tiesnešu un 
ģenerāladvokātu daļēja nomaiņa.

***
Otavā godina 

Oskara Kalpaka piemiņu
4. martā Latvijas vēstnieks Ka -

nadā Kārlis Eichenbaums ar dzī -
vesbiedri Ināru un aizsardzības 
atašeju pulkvežleitnantu Agri Ozo-
liņu piedalījās tradicionālajā Os -
kara Kalpaka piemiņas diev kal-
pojumā Otavas ev. lut. Miera 
draudzē. Goda sardzē pie Latvijas 
un Kandas karogiem stāvēja kor-
porāciju pārstāvji un jaunie Ka -
nadas jūras kadeti brāļi Leo un 
Niks Zariņi.

Interesentiem bija arī iespēja 
noklausīties informatīvi bagātu 
Latvijas vēstniecības Kanadā aiz-
sardzības atašeja priekšlasījumu 
un uzzināt, kā sargājam Latviju, 
kāda sadarbība izveidojusies starp 
Latviju un Kanadu tās vadītajā 
NATO kaujas grupā Latvijā.

***
Oskara Kalpaka 
labdarības balle 

3. martā piecas latviešu studen-
tu korporācijas, kuŗu biedri bija 
pulkveža Oskara Kalpaka ba   tal-
jona Studentu rotas kaŗavīri, ko  pā 
ar pulkveža Oskara Kalpaka pie-
miņas fondu un Rīgas Latviešu 
biedrību rīkoja tradicionālo lab-
da rības sarīkojumu Kalpaka balli. 

Balles bagātā vēsture aizsākās 
jau 1922. gadā, simboliski pa -
beidzot Brīvības Cīņu posmu un 
svinot pirmās Latvijas atbrīvo ša-
nas kaujas. Mūsdienās balle tur-
pina pirmskaŗa laika tradicijas. 
Tā ne tikai mudina sabiedrību 
pieminēt savus varoņus un iz -
vērtēt patriotisko vērtību lomu 
valsts un katra tās pilsoņa dzīvē. 
Balles ienākumi paredzēti ziedo-
jumiem, lai atbalstītu projektus, 
kas padara Latviju daiļāku un tās 
vēsturi bagātāku. Iepriekšējos ga -
dos ziedojumi tika veltīti O. Kal-
paka pieminekļa Rīgā izveido-
šanai, pulkveža piemiņas vietu 
Latvijas novados atjaunošanai,    
I. Selecka dokumentālās filmas 
“Septiņi spoži gadi” tapšanai, Rī -
gas Latviešu biedrības vēsturisko 
komisiju darbības atjaunošanai, 
kā arī Jana Rozentāla veidotā 

ciļņa virs ieejas Māmuļā atjauno-
šanai un Latvijas valsts nodibi-
nāšanai veltītās piemiņas plāk - 
s nes pie Latvijas Nacionālā teātŗa 
ēkas atjaunošanai. Šā gada balles 
mērķis bija atbalstīt Valsts aizsar-
dzības un patriotisma fonda 
“Namejs” uzsākto akciju “Atce - 
 r ies savējos!”, kuŗas ietvarā plā-
nots atbalstīt bojāgājušo kaŗavīru 
bērnus, ģimenes un papildināt 
veterānu sociālo atbalstu.

***
Ārlietu ministrija atbalsta 
pētījumus par diasporai 
aktuāliem jautājumiem

Parakstīta Ārlietu ministrijas 
un Latvijas Universitātes (LU) 
Vienošanās par atbalstu Sociālo 
zinātņu fakultātes Sociālo un 
po  litisko pētījumu institūta Dia-
spo ras un migrācijas pētījumu 
cent ra (LU DMPC) pētījumiem 
2018. gadā. 

Sadarbībā ar Ārlietu minis - 
t riju LU DMPC šogad turpinās 
izzināt starptautisko praksi par 
diasporas polītiku un analizēt 
apstākļus, kas kavē atgriešanos 
Latvijā. LU DMPC šogad veiks 
trīs pētījumus: “Diasporas po  lī-
tikas attīstība”, “Diasporas iegul-
dījuma Latvijā apzināšana” un 
“Atgriešanās apstākļi un nosa-
cījumi”. Ministrija centra darbī-
bas atbalstam šogad ir piešķīrusi 
financējumu 18 372,30 eiro. Ār -
lie tu ministrija cenšas sekmēt 
aktīvitātes, kas ir paredzētas dia-
sporas atbalstam un sadarbības 
ar diasporu veidošanai, balstītas 
uz zināšanām par diasporu un 
tās vajadzībām.

***
Stāsts par kopīgo spēka avotu
Latvijas institūts (LI) prezen-

tējis Latvijas valsts Simtgadei 
(LV100) veltītu videoklipu lat-
vie šu un angļu valodās. Tas pie -
ejams LI komūnikācijas kanāļos – 
portālā Latvia.eu, Facebook kon-
tos “If you like Latvia, Latvia likes 
you”, “Latvian Institute” un “Kaut 
kas mīļš no Latvijas”. Foto no sa -
rīkojuma un klipi lejupielādei 
pieejami arī LI Flickr kontā, kā 
arī YouTube kontā.

“Šis ir stāsts par mūsu kopīgo 
spēka avotu. Sava valsts ir liela 
vērtība – mēs katrs ar savu ener-
ģiju, domām un darbiem veido-
jam tautas demokratisko spēku, 
ar ko ejam cauri pārbaudīju-
m iem un svinam mūsu kopīgos 
sa  sniegumus. Latvijas Simtgades 
svinību gads ir iespēja atgādināt 
sev un pasaulei, ka mēs esam 
demokratiska sabiedrība ar dzi-
  ļ ām saknēm un stipru valstsgri-
bu,” saka LI direktore Aiva Ro -
zen berga.

***
Ziemeļeiropas diasporas 

skolotāju seminārs Bergenā
17. un 18. februārī Latviešu va -

lodas aģentūras (LVA), Eiropas 
Latviešu apvienības un Latviešu 
kultūras skolas “Bergausis” orga-

LIELBRITANIJA. 2. martā Latvijas vēstniecība organi zēja 
konsulu tikšanos, lai apspriestu aktuālitātes bērnu interešu aizsardzī-
bas jomā, dalītos pieredzē un veicinātu sadarbību starp Eiropas Sa -
vienības dalībvalstīm. Sanāksmes dalībniekus uzrunāja Latvijas vēst-
niece Baiba Braže, kuŗa uzsvēra šī jautājuma nozīmīgumu vēstniecī-
bas darbā. Sanāksmē piedalījās konsuli no Slovakijas, Polijas, Bul-
gārijas, Ungārijas, Čechijas, Lietuvas un Latvijas. Savā pieredzē par 
Apvienotās Karalistes tiesu sistēmu un bērnu aizgādības tiesību pār-
skatīšanas procesu dalījās viens no vadošajiem Apvienotās Karalistes 
ģimenes tiesību ekspertiem, bijušais Apelācijas tiesas tiesnesis Sers 
Metjū Torps (Sir Mathew Thorpe). 

VĀCIJA. 4. martā Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa atklāja 
profesora Alekseja Naumova un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 
studentu darbu izstādes atklāšanu Gīterslo pilsētas Mākslas biedrībā. 
Latviju ar šo pilsētu un reģionu saista cieša sadarbība pašvaldību 
jomā. “Starp Latviju un Gīterslo reģionu notiek aktīva un rēgulāra 
sadarbība, kas iedibināta jau uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – 
šobrīd ar gandarījumu varam atskatīties uz sadraudzību vesela 
ceturtdaļgadsimta garumā,” sacīja vēstniece Inga Skujiņa. 

IGAUNIJA. Par godu Latvijas un Igaunijas  Simtgades svinī-
b ām no  27. februāŗa līdz 1. martam  Igaunijas Nacionālajā operā 
no    tika Latvijas  Nacionālās operas un baleta viesizrādes. Latvijas Na -
cio nālā opera un balets uz Tallinu bija atvedis  baletu “Šeherezāde un 
viņas stāsti” un Verdi operu “Nabuko”. 28. februārī Galā koncertā 
kla siķu un mūsdienu autoru skaņdarbus Tallinā atskaņoja Ilona Ba -
gele, Samsons Izjumovs un virkne citu operas solistu. Pie diriģenta 
pults bija Mārtiņš Ozoliņš un Jānis Liepiņš. Par godu abu valstu 
Simt gadēm un Latvijas Nacionālās operas viesizrādēm, Latvijas vēst-
nie cība  rīkoja pieņemšanu. Koncertu un pieņemšanu apmeklēja 
Lat vijas un Igaunijas prezidenti un Igaunijas premjērministrs. Vies-
izrādes bija viens no Latvijas Ārlietu ministrijas koordinētajiem 
Publiskās diplomātijas projektiem Latvijas valsts Simtgades ietvaros.

ZVIEDRIJA. Latvijas  vēstnieks Marģers Krams apmeklēja 
Gēteborgu reģionālā vizītē. Vēstnieku vizītē pavadīja LIAA pārstāvji 
Zviedrijā Austra Krēsliņa un Gints Janums, LIAA Technoloģiju pār-
neses nodaļas vecākā eksperte Lauma Muižniece, kā arī vēstniecības 
padomniece Elīna Tanne. Vēstnieks tikās ar Gēteborgas pilsētas 
mēra vietnieci Elizabeti Rotenbergu. Sarunā tika skarti divpusējo 
attiecību jautājumi, kā arī apspriestas iespējas paplašināt sadarbību 
starp abu valstu pētniekiem un uzņēmējiem. Gēteborgā labi pazīst 
Latvijas kultūru, īpaši klasiskās mūzikas izpildītāju talantu. Šoruden, 
svinot Latvijas Simtgadi, pilsētas koncertzālē notiks kamerorķestra 
“Sinfonietta Rīga” koncerts. Sarunas gaitā vēstnieks uzsvēra arī Gē -
teborgā dzīvojošo latviešu ieguldījumu latviskās identitātes stip ri-
nāšanā un draudzīgo starpvalstu attiecību veicināšanā. Tiekoties ar 
Vesterjētlandes lēņa gubernātoru Anderšu Danielsonu  un Gēte-
borgas reģiona pārstāvi tika pārrunāta ekonomisko kontaktu dibi-
nāšana, sadarbība starp augstskolām, atbalsts pētniecībai un inovā-
cijām, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu ieiešana starptautiskā tirgū. 

SPĀNIJA. Latvijas vēstniece Spānijā Argita Daudze 28. feb-
ruārī apmeklēja Latvijas Mobilā telefona (LMT) stendu “Mobile 
World Congress”  izstādē Barselonā un tikās ar LMT prezidentu Juri 
Bindi. Latvijas innovācijas Barselonā izvietotas īpašā garāžas eks-
pozīcijā, ko veidojuši mākslinieki Katrīna Neiburga un Andris Eg -
lītis. Izstādes laikā tika prezentētas deviņas Latvijā veidotas pasaules 
līmeņa innovācijas. Latvijas Mobilais telefons (LMT) no 26. februāŗa 
līdz 1. martam pārstāvēja Latviju vienā no pasaules vērienīgākajiem 
notikumiem mobilo technoloģiju jomā “Mobile World Congress”. 

ĒĢIPTE. 27. februārī vēstniece Iveta Šulca Aleksandrijā tikās 
ar Annas Lindas fonda (ALF) izpilddirektoru Polu Voltonu. Vēstniece 
informēja, ka Latvijas sieviešu nevalsts organizāciju tīkls ir kļuvis par 
nacionālo kontaktpunktu un tam ir vairāk nekā 15 gadu sekmīga 
darba un projektu pieredze. Tīkls, pateicoties ciešai sadarbībai ar 
Latvijas augstskolām, ir ieguvis arī teicamu digitālā darba pieredzi. 
Vēstniece informēja, ka Latvijas NVO patlaban piedalās ALF kon-
kursā programmā “Erasmus + Virtual Exchanges”. Vēstniece arī vē  lē-
jās iegūt vairāk informācijas par ALF konsultāciju padomes dar bu.     
P. Voltons pauda gandarījumu par Latvijas partneru aktīvo darbu. 

BALTKRIEVIJA. 3. martā Latvijas vēstnieks Baltkrievijā 
Dr. Mārtiņš Virsis atklāja latviešu tautas pasaku krājuma izdevumu 
baltkrievu valodā “Ceļotāja pasakas. Latviešu tautas pasakas” (Казкі 
вандроўнік. Латышскія народныя казкі). Grāmatas atklāšanas 
sarīkojumā, kas norisinājās 25.  Minskas starptautiskās grāmatu iz -
stā des laikā, piedalījās arī Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdis 
Arno Jundze, kā arī Rakstnieku savienības izdevēju un tulkotāju 
atbalsta programmu koordinātore Jeļena Budanceva. Latviešu tautas 
pasakas baltkrievu valodā izdotas ar Latvijas Rakstnieku savienības 
un Valsts Kultūrkapitāla fonda financiālu atbalstu baltkrievu izdev-
niecībā “Мастацкая літаратура”. Izdevumā iekļautas sešpadsmit 
latviešu tautas pasakas. 

nizētais Ziemeļeiropas diasporas 
skolotāju seminārs Bergenā (Nor -
vēģijā) kopā pulcēja 31 dalīb nie-
ku – 19 diasporas skolotājus no 
Oslo, Bergenas, Stokholmas, Ko -

penhāgenas, Varšavas un Zie m eļ  -
īrijas, kā arī Izglītības un zinātnes 
ministrijas un Valsts izglītības 
satura centra pārstāvjus.
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Zanda Mangule, Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Kultūra” 
direktora vietniece Inta Englan-
de, Saeimas Starpparlamentu at -
tiecību biroja vecākais konsul-
tants M. Krūmiņš, Jelgavas pil sē-
tas pašvaldības attīstības un sa -
biedrisko attiecību speciālisti. Sa  -
nāksmes laikā Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Kultūra” pār-
stāvji informēja par Baltu vie nī-
bas dienas svētku plānoto pro-
grammu un atsevišķajiem sarī-
ko jumiem visas svinību dienas 
gaŗumā. Sanāksmes dalībnieki 
izteica ieteikumus un pieredzē 
bal stītus papildinājumus par 
svētku plānojumu. R. Ražuks 
sanāksmes dalībniekus infor mē-
ja, ka Latvijas Saeimas priekšsē -
de I. Mūrniece un Lietuvas Sei-
ma priekšsēdis V. Pranckietis ir 
vienojušies, ka piedalīsies Baltu 
vienības dienas svētkos Jelgavā. 
Baltu vienības dienas sarīkojuma 
galvenā ideja centrējas ap kopē-
jām rūpēm par baltu tautu valo-
du un kultūras mantojuma sagla-
bāšanu un kopšanu mūsdienās. 
Pagājušajā gadā Baltu vienības 
die nas svētki norisinājās Palan-
gā, Lietuvā, savukārt 2016. gadā – 
Liepājā. Baltu vienības diena abu 
valstu kalendāros tika ierakstīta 
2000. gadā ar Latvijas Saeimas 
un Lietuvas Seima lēmumu, pie-
minot 1236. gadā notikušo Sau-
les kauju. Baltu vienības dienas 
svinēšana ir viena no iniciātīvām, 
kas radusies, īstenojot “Ziņojuma 
par Latvijas un Lietuvas sadarbī-
bas perspektīvām” ieteikumus. 
Ziņojums tapa 2011. gadā, un tas 
ir viens no ierosmes avotiem Lat-
vijas un Lietuvas sadarbības pa -
plašināšanai dažādās jomās.

***
Latviju Eirovīzijā pārstāvēs 

Laura Rizoto  

Latvijas Eirovīzijas konkursa 
“Supernova 2018” žūrijas sastāvā 
bija “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” 
mūzikas redaktors un šī gada 
konkursa žūrijas vadītājs DJ Rudd, 
mūziķe un vokālā pedagoģe Jo -
lanta Gulbe-Paškeviča, kompo-
nists Jānis Lūsēns un Universal 
Music Group Somijas un Baltijas 
valstu reģiona komercdirektors 
Petri Mannonens. Naktī uz 25. 
februāri beidzās cīņa par ceļazī-
mi uz Portugali, lai pārstāvētu 
Latviju Eirovīzijas dziesmu kon-
kursā. Skatītāji un žūrija lēma, ka 
vislabāk tas varētu izdoties Lau - 
r ai Rizoto ar dziesmu Funny Girl. 
Papildus iespējai pārstāvēt Lat - 
vi ju starptautiskajā Eirovīzijas 
dzies mu konkursā Portugalē 
“Su  pernova 2018” uzvarētāja 

***
Lielkoncertā 

“LIEPĀJA izAICINA” 
piedalīsies 500 jauniešu 

no visas Latvijas
Šis būs ļoti īpašs koncerts, at -

klāj koncerta radošā komanda, 
jo visi koncerta aspekti top pro -
fesionāļu un Liepājas jauniešu 
kopdarbā. Vairāk nekā 30 jaun ie-
šu jau kopš oktobŗa aktīvi strādā 
kopā ar režisoru Intaru Rešetinu 
un scenārija autori Rasu Bugavi-
čuti-Pēci.

“Ir milzīgs prieks, ka šī Liepājā 
dzimusī ideja ir sasniegusi īstos 
cilvēkus. Ir izveidota spēcīga un 
profesionāla radošā komanda, kas 
vairāku mēnešu gaŗumā ko  pā ar 
jauniešiem paveikusi lielu darbu, 
lai jau pēc divām nedēļām mēs 
piedzīvotu tiešām brīnišķīgu sa -
rī  kojumu. Būt koncerta klausī-
tājam un skatītājam ir lieliski.  
Vēl lielāku pārdzīvojumu, po  zi-
tīvu emociju gammu un pie dzī-
vojumu rada iespēja būt koncer-
ta dalībniekam un vēl jo vairāk – 
būt iesaistītam svētku veidošanā. 
Mēs ceram, ka gan programmā, 
gan organizēšanas darbos iesais-
tītie jaunieši spēs paņemt savu 
devu iedvesmas un pārliecības 
par saviem spēkiem, un arī nā -
kotnē būs motīvēti iesaistīties, 
darīt, radīt un reālizēt arvien jau-
nas idejas,” pārdomās par liel-
koncerta tapšanu dalās Liepājas 
Kultūras pārvaldes pārstāvis Nau -
ris Lazdāns. “Jauniešu drosmīgās 
idejas un degsme arī mūs pro  jek-
tā ievilkusi par visiem 120 pro-
centiem, koncertā par būtisko 
valsts Simtgadē runājot caur kul-
tūras un izklaides valodu,” saka  
I. Rešetins, kuŗš nu jau vairākus 
mēnešus Liepājā kļuvis par rē  gu-
lāru viesi.

***
Gatavošanās Baltu vienības 

dienas svinībām Jelgavā
26. februārī Jelgavas pilsētas 

do  mē notika pirmā “Baltu vie nī-
bas dienas 2018” organizātoriskā 
sanāksme. Sanāksmes sākumā Lat-
 vijas vēstnieks Lietuvā Einars 
Semanis sveica Jelgavas pilsētas 
vadību ar godpilno iespēju orga-
nizēt Baltu vienības dienas svi nī-
bas Jelgavā Latvijai tik nozī mī-
gajā un īpašajā Simtgades gadā. 
Vēstnieks visiem svētku organi-
zē tājiem vēlēja veiksmi un izdo-
šanos.

Sanāksmes dalībnieki (attēlā) 
bija Jelgavas pilsētas domes priekš-
sēdis A. Rāviņš, Saeimas depu-
tāts, Latvijas Lietuvas parlamen-
tārās grupas vadītājs R. Ražuks, 
Latvijas vēstnieks Lietuvā E. Se -
manis, VARAM Latvijas-Lietu-
vas programmas nodaļas vadītāja 

Divu dienu gaŗumā iepazīsto-
ties ar diasporas skolām aktuāla-
jiem jaunumiem, apgūstot dažā-
dus metodiskos paņēmienus pir ms-
skolas un sākumskolas vecu -     
ma bērnu ieinteresēšanā un ra -
do  šā latviešu valodas mācīšanā, 
laiks paskrēja nemanot. Diaspo-
ras skolotāji aktīvi sekoja līdzi 
lektores Dairas Liepiņas vadīta-
jām nodarbībām “Skaitāmpanti 
un rotaļas bērnu valodas krājuma 
attīstībai” un “Mācīšanās motī vā-
cija un tās sekmēšana mācību 
procesā”, LVA galvenā speciā lis-
te-metodiķe Vineta Vaivade ie  pa -
zīstināja ar LVA jaunajiem mā -
cību materiāliem diasporas sko-
lām, Santa Kazāka stāstīja par 
latviešu valodas apguves iespē-
jām tālmācībā ClassFlow vidē, 
Aija Otomere informēja par LVA 
diasporas skolu atbalsta sistēmu, 
īpašu uzmanību pievēršot fi  n an-
cē juma saņemšanas iespējām 
2018. gadā. Pieredzē ar Ziemeļ-
eiropas skolotājiem dalījās Por-
tadaunas latviešu skolas “Zīļuks” 
vadītāja Vineta Makšus no Zie-
meļīrijas, bet ar savu jauno mācī-
bu līdzekli diasporas skolām “Da -
žādas spēles un uzdevumi lat-
viešu valodas apguvei” iepazīs ti-
nāja tā autore Gunta Neimane no 
Stokholmas. 

***
Čechijā izdots žurnāla 

“Pasaules valstis” numurs
27. februārī Latvijas vēstniecī-

bā Prāgā tika prezentēts populārā 
pasaules valstu apraksta un ceļo-
jumu žurnāla Země Světa (Pa -
saules valstis) speciālizdevums, 
kas veltīts Baltijas valstīm. 

Žurnāls izdots, lai veicinātu 
Čechijas tūristu interesi par Bal-
tijas valstu reģionu kā populāru 
un atraktīvu tūrisma galamērķi, 
īpaši uzsverot Baltijas valstu Simt-
gades, kas tiek svinētas 2018. ga -
dā. Latvijas vēstnieks Alberts Sar-
 kanis, Lietuvas vēstnieks Edvils 
Raudoniķis  un Igaunijas vēst-
nieks Stens Švēde  izteica patei cī-
bu žurnāla redakcijas vadītājai 
Milušei Žakovai un rakstu un 
dizaina autoriem par veiksmīgo 
sadarbību, sagatavojot šo izdevu-
mu. Latvijai veltītos materiālus 
gatavoja Čehu-latviešu kluba 
biedri Josefs Miškovskis, Nadja 
Vaverova  un Jaromīrs Adamecs. 
Žurnālu publicē un izplata “Geo-
Bohemia” 20 000 eksemplāros 
(72 lpp.) čechu valodā. Šis noti-
kums ir daļa no Ārlietu minis - 
t rijas Latvijas Simtgades publis-
kās diplomātijas programmas.

Lau ra Rizoto balvā saņem arī lī -
gumu ar mūzikas izdevniecību 
Universal Music Group, lai popu-
lārizētu savu dziesmu ārpus Lat-
vijas, un 5000 eiro stipendiju no 
konkursa atbalstītāja Ondo.lv.

“Supernova 2018” uzvarētājai 
Laurai Rizoto ir 23 gadi. Dzie dā-
tājas un dziesmu autores dzīslās 
rit arī latviešu asinis. Viņa ir lido-
tāja un aviokonstruktora Her-
ber ta Cukura mazmazmeita. Vi -
ņas tēvs ir latvietis, māte – por tu-
gaļu izcelsmes, Laurai ir Latvijas 
un Brazīlijas dubultpilsonība. Sa  vu 
pirmo melodiju Laura, kas dzi-
musi Brazīlijā un pašlaik dzīvo 
ASV, sarakstīja jau 11 gadu vecu-
mā, un kopš tā laika ir publicē-
jusi vairāk nekā 100 oriģinālu 
dziesmu. Dziedātāja sāka uzstā-
ties uz Riodežaneiro mūzikas ska-
tuves piecpadsmit gadu vecu - 
mā un itin drīz parakstīja līgumu 
ar Universal Music Brasil. Lauras 
Rizoto debijas albums Made in 
Rio klajā nāca 2011. gadā. Īsi   
pēc tam Laura ieguva stipendiju, 
lai apmeklētu mūzikas kolle - 
džu ASV.

Viesojoties Latvijā, Laura stā s-
tīja: “Mūsu ģimenē joprojām     
ir dažas latviešu tradicijas. Liel-
die nās rīkojam olu kaujas, Bra-
zīlijā tā nedara. Arī mūzicēša-
nas prieks nāk no latviešu 
puses, jo latvieši nudien ir tau -
ta, kas dzied. Man ļoti patīk arī 
latviešu tradicija svinēt vārda 
dienas, zinu, ka mana iekrīt 
aprīlī. Cītīgi mācos latviešu va -
lodu un ceru runāt tekoši pa -
visam drīz.”   

***
Edijs Scurovskis – talantīgs 
audiovizuālais mākslinieks
Edijs Scurovskis dzimis Latvijā 

1997. gada 30. aprīlī. Jaunietis bi -
jis radošs jau kopš savas bēnības, 
kad kopā ar kaimiņu meiteni 
pārdevuši zīmējumus, lai nopel-
nī nu. Savu bērnību Edijs pavadī-
ja Latvijā, bet apmēram desmit 
gadu vecumā kopā ar māti pār-
cēlās uz Nīderlandi. Tur viņš šo -
brīd darbojas kā neatkarīgs au -
diovizālais mākslinieks.

Vidusskolas laikā Edijs paplaši-
nāja savu radošumu, kopā ar 
draugiem veidojot videoklipus, 
kuŗus publicēja tiešsaistē. Vēlāk 
jaunietis kopā ar labāko draugu 
sāka eksperimentēt ar mūziku. 
Edijs izvēlējies turpināt filmu 
veidošanu, piesakoties adiovi zu ā -
lajās studijās Eindhovenā, kur 
apgūst filmu mākslu.

Talantīgais jaunietis 2017. gada 
jūnijā laida klajā audivizuālo 
pro jektu, tajā apvienojot desmit 
atšķirīgu žanru dziesmas. Katrai 
dziesmai izveidots atbilstošs vi -
deoklips, kurš sniedz vēstījumu. 
Šie videoklipi ir savstarpēji sai s-
tīti, veidojot filmu, kurā Edijs 
pats spēlē vadošo lomu. Šobrīd 
viņš strādā arī pie jauna mūzikas 
projekta.

Pēc skolas absolvēšanas Edijs 
vēlas pārcelties uz Ameriku, lai 
tur iegādātos ierakstu kompani-
ju. Pirms tam viņš uzstāsies Nī -
derlandē, lai palielinātu savas au -
ditorijas apjomu. (Pēc latviesi.com.)

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Gaidāmo lielo Dziesmu svētku biļešu tirgošanas problēmas īste-
nībā varēja paredzēt – tādas tās bijušas arī iepriekšējās svētku reizēs, 
bet kā saka – gudrais no kļūdām mācās, muļķis tās atkārto. Citādi kā 
vien par muļķību nevar nosaukt biļešu tirdzniecības uzticēšanu fir-
mai “Biļešu paradīze”, kuŗai nav pieredzes darbā ar tik lielu apjomu. 
Kā Latvijā populārās TV 24 Preses klubā līdzībās teica uzņēmējs un 
bijušais premjērministrs Vilis Krištopans (viņa dzīve šobrīd rit starp 
ASV un Latviju) – ja man pieder mikroautobuss, kuŗā varu pārvadāt 
astoņus cilvēkus, bet saņemu pasūtinājumu pārvest 80 cilvēkus, 
loģiski, ka man jādomā, kā ar šo desmitkārt lielāko apjomu tikt galā – 
braukāt vairākkārt vai noīrēt citu busu. Vēl Krištopana kungs īsti ame-
 rikāniskā lietišķumā pauda, ka biļešu problēmas saknē ir tas, ka šīs 
biļetes nemaksā tik, cik tām īstenībā jāmaksā – līdzīgi kā Amerikā: ja 
gribi sporta “izrādē” sēdēt aiz muguras, piemēram, Porziņģim, rēķi-
nies, ka būs jāsamaksā 3 – 4 tūkstoši par šo ekskluzīvo biļeti. Un vēl 
Krištopana kungs uzskata, ka nav īsti taisnīgi, ka viņa ģimene, kas 
darbojoties nekustamā īpašuma biznesā, ik mēnesi valstij maksā 
daudzus tūkstošus nodokļos, bet Dziesmu svētkus būs spiesti vērot 
zilajos ekrānos. Proti – ja biļetes maksātu to, ko tām jāmaksā, tas no -
zīmē diezgan bargu naudu, tad lielās jezgas ar to iegādi nebūtu.

Citādās domās gan ir komponists Andris Dzenītis un Nacionālās 
operas un baleta direktors Zigmars Liepiņš. Zigmars Liepiņš: 

“Apmēram pirms piecpadsmit gadiem ierosināju mainīt Dziesmu 
svētku organizēšanas principus. Pirmkārt, atteikties no Kultūras mi -
nistrijas pārraudzības, atdodot organizāciju, kā pirms 1937. gada, 
Dziesmu svētku komitejai pie Latviešu biedrības. Otrs – rīkot tos 
klajā laukā (Spilve, Rumbula, citur), uzbūvējot vienreiz lietojamu 
estrādi – kā savulaik Esplanādē. Dziedāt bez skaņas pastiprinājuma – 
dabiski, kā korim jādzied. Koncertā neizmantot prožektorus, māk-
slīgo apgaismojumu un pabeigt to līdz ar saules rietu. Rīkot tos kā 
tautas svētkus un, protams, bez ieejas maksas. Bet skaidrs, ka šāda 
doma gan toreiz, gan šodien ir nepieņemama.”

  Andris Dzenītis: “Tikpat utopiski sagaidīt, ka Dziesmu svētki 
kādreiz tiešām kļūtu vienkārši par Tautas dziedāšanas un kopābū-
šanas svētkiem, bez milzu pompa, grandiozām izmaksām un visas 
tās supermašinērijas. Ar bezmaksas ieeju un vienkāršu sirsnību, 
kuŗā augt patiesā kopības sajūtā.”

Bet kā domājat jūs?
Red.

(Lasiet arī S. Benfeldes komentāru 5. lpp.)

Par biļešu elli un 
Dziesmu svētkiem
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Man jau reiz nācies norādīt uz 
Rīgas krievu laikraksta Segodņa 
vulgāriem un “bulvārīgiem” pa -
ņēmieniem, iepazīstinot lasītājus 
ar Izraēlas specdienesta veterāna, 
pensionāra Jākova Kedmi (Kaza-
kova) izteicieniem, kas atspo -
guļo Krievijas viedokli.

Tas pats arī šoreiz, minētās 
avī zes tīmekļa varianta Vesti    
26. feb ruāŗa numurā: “Baltijas 
valstis pa  zudīs XXI gadsimta 
vidū.” Šāds virsraksts, protams, 
liek lasītajam nodrebēt. Tālāk 
nāk – trekniem burtiem – šāda 
rindkopa: “Krie vija necietīs 
pastāvīgi vācu, an  g ļu, amerikāņu 
tankus 700 kilometros no Ma  s-
kavas un ameri kāņu militārās 
eskadriļas 10 li  dojuma minūtēs 

Kedmi pauž Kremļa draudus Baltijai un 
iepriecina Rīgas krievu avīzi

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

no Pēterburgas – raksta avīze 
Segodņa.

Lūk, tā: Krievija necietīs, “rak - 
s ta avīze”. Šīs niknās, draudīgās 
rin dkopas autors nav minēts, un 
biedējošais efekts jau sasniegts! 
Te jāņem vērā, ka avīzes tīmekļa 
portālu lasa vairāk cilvēku nekā 
drukāto laikrakstu.

Šiem spalgajiem, kliedzoša j iem 
teikumiem seko penterē jums par 
to, kā Segodņai izdevās ar “Vispa-
saules krievu preses aso ciācijas” 
palīdzību izmangot Jā  kova Ked-
mi piekrišanu intervijai. Šis 1947. 
gadā Maskavā dzi  mušais vīrs, Iz -
raēlā kopš 1969. gada, kādu laiku 
vadīja šīs valsts specdienestu “Na-
tiv” un nu jau vecuma gados rē -
gulāri uzstājas Krievijas valsts te -

levīzijas raidī jumos, konsekventi 
aizstāvot Kremļa viedokli.

Intervija sākas ar nomierinošu 
apgalvojumu: “Kaŗa nebūs.” Tā -
lāk nāk nožēla par Lībijas diktā-
tora Muamara Kadafi “iznīcinā-
šanu” un mājiens, ka nebūs ne - 
kas slikts, ja Baširs Asads paturēs 
Siriju savā varā. Rietumi uzskata, 
turpina Kedmi, “ka viņi, novācot 
Putinu, varēs darīt ar valsti (Krie-
viju. –F.G.) to, ko viņi darīja Gor-
bačova un Jeļcina laikā”. Kedmi, 
kuŗš jaunībā lauztin lauzās uz 
Izraēlu, spītējot Padomijas varai, 
vecumdienās nevar piedot Gor-
bačovam un Jeļcinam PSRS sa -
brukuma paātrināšanu...

Un tikai tālāk, intervijas beigu 
posmā, Kedmi – Kremļa rupors – 

metas uzbrukumā. Atbildot uz jau-
tājumu, kādas sekas būs NATO 
spēku izvietošanai Baltijas val-
stīs, Kedmi spriež: “Galu galā tas 
beigsies tā – vai nu viņi paši aiz-
ies, vai viņus sviedīs ārā (..) Krie-
vija nevarēs ilgi paciest tādu si -
tuāciju. Samaksās par to, līdzās 
NATO kaŗavīriem, Lietuvas, Lat-
vijas un Igaunijas iedzīvotāji.” 
Tā  lāk seko teikums – “Krievija 
necietīs...”, ko Rīgas krievu avīze 
likusi pašā augša kā baisu brīdi-
nājumu. Intervijas tekstā Kedmi 
šos Kremļa draudus vēl pastip-
rina: “Pēc kāda laika, bet tā 
(Krievija. – F.G.) tam darīs galu. 
Labāk, ja tam darīs galu paši šo 
valstu iedzīvotāji, vienojoties ar 
NATO. Ja ne, tad Krievija lietos 

spēku un izsviedīs tos.” Bet pašā 
intervijas sākumā Kedmi taču 
nomierināja: “Kaŗa nebūs”...

Un nobeigumā – daži vārdi par 
otru nekrietno paņēmienu, ko at -
ļāvusies Rīgas krievu avīze: klie-
dzošais virsraksts “Baltijas valstis 
pazudīs XXI gadsimta vidū”, kas 
skan kā pasaules gals, kā Apo ka-
lipse, nozīmē vien to, ka zemā 
dzimstība un masveida emigrā-
cija “iztukšos” Latviju, Lietuvu 
un Igauniju. Uz to savas intervi-
jas pašās beigās norāda Kedmi. 
Tā ir skumja perspektīva, demo-
grafija ir Baltijas valstu sāpīgākā 
problēma, un man, kā Latvijā 
dzimušam un uzaugušam, par to 
sāp sirds. Bet vizuālais veids, kā 
to pasniedz Segodņa, ir nekrietns.

Latvijā jau labu laiku tiek ru -
nāts par to, ko īsti valsts varētu 
eksportēt, un bieži tiek pieminē-
ta IT nozare. Tomēr notikumi ar 
e-veselības ieviešanu un nupat no -
tikusī absurdā situācija ar Dzies-
mu un Deju svētku biļešu pār-
došanu liek vaicāt, – ko tad mēs 
eksportēsim? E-pakalpojumi – 
vismaz tie, kuŗus pasūta valsts – 
drīzāk izskatās pēc neprašu muļļā-
šanās. Tajā pašā laikā speciālisti 
teic, ka Latvijas programmētāji 
un pārējie IT nozares profesio-
nāļi nav zemē metami un savu 
darbu zina. Iznāk, ka , IT cilvēku 
zināšanas eksportam der, bet tas, 
ko no viņiem prasa valsts, gan 
nekam neder?

Par e-veselību jau esam rak stī-
juši, un tā mēdz klibot joprojām. 
Šobrīd ir pieejamas e-receptes 
un darba nespējas jeb slimības 
lapas, bet visu pacientu datu lie-
tošana e-vidē joprojām nenotiek 
un ir atlikta. Pacientiem vēl šo -
brīd visu izmeklējumu un kon-
sultāciju dokumentus nākas ko -
pēt un turēt pie sevis kā otru t.s. 
slimības vēsturi, lai, dodoties uz 
konsultācijām pie speciālistiem 
vai nonākot slimnīcā ar neatlie ka -
mo medicīnisko palīdzību, ārsti 
redzētu pacienta diagnozi un iz -
meklējumu vēsturi. Pašlaik no -
tiek e-veselības ieviešanas pār-
bau des, bet vienu laikam gan nav 
grūti uzminēt – valsts iestāžu pa -
sūtinājums ir bijis tik neprofe sio-
nāls, ka jāvaicā, vai to veikuši kā  di 
pagājušā gadsimta pirmajā pusē 
dzīvojoši cilvēki.

Savukārt Dziesmu un Deju svēt-
ku biļešu pārdošana, kas sākās    
3. martā, izvērtās par Lielo Jezgu. 
Uzreiz gan jāteic, ka pārdošanā 
nonāca aptuveni 95 tūkstoši bi -
ļešu un, protams, visiem gribē-
tājiem to nepietika un nevarēja 
pietikt. Piemēram, rindā pie Dai - 
l es teātra Rīgā cilvēki stāvēja jau 
kopš iepriekšējās dienas. Starp 

Lielās Jezgas lielvalsts – Latvija
citu, šogad publiskā tirdzniecībā 
bija par 62% vairāk Dziesmu un 
deju svētku biļešu nekā iepriek-
šējos svētkos, tomēr pieprasī-
jums pēc tām arī šoreiz vairāk 
nekā 10 reizes pārsniedza piedā-
vājumu.  Taču stāsts nav par to, 
ka visiem biļešu nepietiek, bet 
par to, ka vismaz pusei biļešu 
gribētāju tās iegādāties nemaz 
nebija iespējams. 

Tātad biļetes varēja nopirkt ka -
s ēs, kur, protams, tika izmantoti 
datori un internets, vai arī Kul tū-
ras ministrijas izraudzītā biļešu 
pārdevēja “Biļešu para dī ze” mājas-
lapā. Šī mājaslapa “uz  kā rās” jau 
pir majās biļešu pār došanas mi   -
nū tēs, un ļoti daudzi gaidīja stun-
dām ilgi, bet tā arī nesagaidīja, kad 
lapa atvērsies, datora ekrānā re -
dz ot vien lūgu mu pagaidīt un ro  tē-
jošo aplīti, kas liecina par datu ie -
lādi. Daudz iem tomēr izdevās sa -
gaidīt, kad viņu elektroniskā rin-
da pienāks, pat izdevās samaksāt, 
bet biļetes viņi tā arī nesaņēma. 
(Ja arī jums, cie nījamo lasītāj, tā 
gadījies, rakstiet e-pasta vēstuli uz 
info@bilesupa ra dize.lv, obligāti no  -
rā dot savu vārdu, uzvārdu un pir-
kuma rēķi na nr. vai bankas mak-
sājuma uz  devuma kopiju, lai biļe-
tes tomēr saņemtu. – Red. )

Tas, ka, pārdodot biļetes uz 
Dziesmu un Deju svētkiem, “pa -
radīze pārvēršas par elli”, nav 
nekas jauns. Jau 2008. un 2013. 
gadā “Biļešu paradīze” netika 
galā ar Dziesmu svētku biļešu tir-
gošanu. Liepājā “Biļešu paradī-
zes” mājaslapa vispār nestrādāja, 
jo tai jau pirms svētku biļešu 
pārdošanas “esot bijušas problē-
mas”. Tomēr ne Kultūras minis-
t rija, ne Nacionālais kultūras 
centrs  to likās neievērojam un 
nezi nām un konkursā atkal iz -
vēlējās to pašu biļešu pārdevēju, 
par spī ti tam, ka toreiz Kultūras 
mi  nistrija solīja visu izvērtēt un 
to vairs nepieļaut.

Latvijas Televīzija (LTV) tagad 
atgādina, ka 2008. gada 10. mar-
tā ziņu raidījums “Panorāma” 
sākās ar sižetu par biļešu pārdo-
šanu un to, ka internetā biļetes 
nopirkt paspēja tikai ašākie, jo 
“Biļešu paradīzes” serveris neiz-
tu  rēja lielo pieprasījumu skaitu 
no Latvijas un ārzemēm. Savu-
kārt 2013. gada 6. aprīlī Dziesmu 
svētku biļetes varēja iegādāties 
gan kasēs, gan rezervējot pa tāl-
ru ni, gan internetā. Arī tad rezer-
v ācijas tālrunis daudziem bija ne -
sazvanāms, un priekšpusdienā 
“Biļešu paradīzes” interneta lapa 
neatvērās. Organizatori gan lie  -
dz ās atzīt, ka biļešu iegādē ir 
tech niskas problēmas.

Šogad biļešu tirgotājs paziņo -
ja, ka noticis hakeru uzbrukums, 
bet svētku rīkotājs uzrakstījis pre-
 tenziju par “Biļešu paradīzes” pie -
prasīto papildu maksu par biļe -
šu iegādi internetā, jo rīkotāji 
saka, ka tas pārkāpj parakstītā 
līguma nosacījumus. 

Lieki piebilst, ka sludinājumos 
jau notiek biļešu tālākpārdošana 
ar uzcenojumu, kas divas vai pat 
trīs reizes pārsniedz oficiālo biļe-
šu cenu. Sociālajos tīklos jau pa -
zibējis joks, ka maina biļetes pret 
māju Rīgā, Juglā.  Skaidrības la -
bad jāpiebilst, ka katram pircē - 
 j am bija iespējams iegādāties 
tikai noteiktu biļešu daudzumu 
uz vienu sarīkojumu. 

Ministrija tagad taisnojas, ka 
konkursā izvēlējusies lētāko pie-
dāvājumu un ka biļešu pārdevējs 
apgalvojis, ka viss būs kārtībā. 
Konkursa nolikumā acīmredzot 
ministrijai neienāca prātā ielikt 
prasību par servera jaudu, kaut 
gan jau pirms desmit gadiem 
biļešu tirgotājs apgalvoja, ka pie-
prasījums bijis 500 biļešu minū -
tē un serveris tādu slodzi nevar 
izturēt. Šogad pieprasījums bija 
vēl lielāks, ir izskanējusi infor-
mā cija, ka 3. martā kopumā biļe-

tes vēlējās iegādāties ap miljons 
cilvēku. Ir vispārzināma prakse, 
ka gadījumos, kad gaidāms liels 
biļešu gribētāju skaits, serveri uz 
dažām dienām var izīrēt un tas 
nebūt neprasa ieguldīt tūkstošus. 

Latvijas Universitātes (LU) Pro -
g ram mēšanas katedras Datori-
kas fakultātes profesors Jānis Bi -
čevskis Latvijas Radio jau paudis, 
ka problēmas ar Dziesmu un 
Deju svētku biļešu pārdošanu, 
kas tika uzticēta tirgotājam “Bi -
ļešu paradīze”, diskreditē Latvi  jas 
informācijas technoloģiju (IT) 
nozari. “Šis ir gadījums, kad tre-
šo reizi biļešu izplatīšana caur i  n-
 ternetu bijusi neveiksmīga. Pirms 
desmit gadiem to varēja piedot, 
vienkārši nebija pieredzes,” sa -
cīja Bičevskis. Profesors skaid-
roja,  ka pastāv programmatūras 
stresa testēšana, kuŗā sistēmai 
mākslīgi tiek radīta milzīga slo-
dze un tiek vērots, kā sistēma uz 
to reaģē. Šajā gadījumā tam bija 
jānotiek ilgi pirms biļešu izpla-
tīšanas. Savukārt Latvijas Elek tro-
technikas un elektronikas rūp-
nie cības asociācijas prezidents 
Normunds Bergs sacīja: “Mēs de -

tālizēti iepazināmies ar prasī-
b ām interneta sadaļai, un tā ne -
bija ne profesionāli, ne labi orga-
nizēta.” 

Patiesībā tas nepārsteidz, jo 
valsts iestāžu mājaslapas ne vien-
mēr ir racionāli un ērti lietoja-
mas. Pārsteidz tas, ka nenotiek 
konsultācijas ar IT jomas profe-
sionāļiem un kļūdas tiek nemi-
tīgi atkārtotas. Vai tiešām, pie -
m ēram, Kultūras ministrijai neie-
nāk prātā, ka daļa IT jomas pro-
fesionāļu drīz vien vairs negribēs 
savu vārdu saistīt ar Latviju tās 
ēnas dēļ, kas gulst pār nozari, un 
labākajā gadījumā paliks šeit un 
strādās attālināti, bet daudzi aiz-
brauks? Latvija jau tagad atļauto 
viesstrādnieku sarakstā ir ieli -
kusi IT speciālistus.

Par Latvijas iedzīvotājiem, viņu 
vilšanos un rūgtumu, ko atstāj 
tādas Lielās Jezgas, laikam runāt 
nav vērts. Galu galā cilvēki lielā-
koties gan ārstus atrod, gan zāles 
nopērk, un Dziesmu un Deju 
svētki notiks, būs dziedāšana un 
dancošana, ministre plati smai-
dīs, un “laime būs pilnīga”. Līdz 
nākamajai Lielajai Jezgai.
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EDUARDS
SILKALNS

1948. gada februārī režisoram 
Os  valdam Uršteinam rakstītā vēs-
tu lē Anšlavs Eglītis sevi nodēvē par 
“vienu nabaga iesācēju rakstnie -
ku”. Tādu sevis nosaukumu tagad, 
70 gadus vēlāk, varam uztvert ar 
vīpsnu, jo zinām, ka kādreizējais 
iesācējs izvērtās par vienu no vi -
su laiku populārākajiem latviešu 
rakstniekiem. Bet pat pirms viņš 
1944. gadā devās trimdā, iesācēja 
vārds vairs nebija vietā: bija izdots 
teju pusducis grāmatu, bet perio-
dikā turpinājumos iespiesti divi ro -
māni. Eglītis bija paguvis sev izcīnīt 
pietiekami labu vārdu, lai vācu 
okupācijas gadu dienas laikraksts 
Tēvija viņa Homo novus skriptu bū  tu 
gatavs pieņemt pa daļām. Tā taču 
no redakcijas puses ir milzu uzti-
cēšanās autoram, paļaušanās uz to, 
ka viņam kaut kad pusceļā rakstīt 
neapniks vai ka romāns neaizies 
neceļos. Un Rīgas lielajās skatuvēs jau 
bija izrādīta Kosma simfonija (vēlāk – 
konfirmācija) un Par purna tiesu.

Dr. habil. philol. Viktors Haus-
ma nis, neapšaubāmi pats aizrautī-
gākais literātūras un teātŗa draugu 
iepazīstinātājs ar Anšlavu Eglīti pēc-
padomju Latvijā, savācis, sakrājis, 
sakārtojis un ar komentāriem un 
paskaidrojumiem Eglīša cienītā  - 
j iem nodevis prāvu gubu vēstuļu, 

Rakstīšanas prieks
Anšlavs Eglītis, Vēstules teātriniekiem, sastādījis un komentējis Viktors Hausmanis, 

apgāds “Zinātne”, 2017. g., 424 lpp.

kas sasniegušas šādus adresātus šā -
dos laika periodos: Osvaldu Urštei-
nu (1945 –1974), pēc Uršteina nā -
ves viņa dzīvesbiedri, aktrisi Hildu 
Princi (1981,1990), aktieri, režisoru 
un Sanfrancisko Mazā teātŗa di  bi-
nātāju un vadītāju Laimoni Siliņu 
(1966 –1992) un pašu Viktoru 
Hausmani (1988 –1993). 

Sarakste ar Uršteinu Eglītim iz -
veidojās pēckaŗa Vācijā, kad Ur -
š teins dzīvoja Mērbekas bēgļu no -
metnē angļu okupācijas zonā, bet 
Eglīšu pāris, t. i., Anšlavs ar dzī ves-
biedri Veroniku Janelsiņu, “vācu 
saimniecībā”, kā toreiz mēdza teikt, 
Tailfingenā franču joslā. Eglītis iz -
vērtās par lugu piegādātāju Urš tei-
na iestudējumiem Mērbekas Lat vie-
šu teātŗī. Laikam jau pasaulē lie lā-
koties ir tā, ka lugu rakstnieki un 
režisori katrs savu darbu veic pat-
stā vīgi, nekonsultējoties un viens 
otru pat nepazīstot. Taču no Eglīša 
un Uršteina iznāca veiksmīgs div-
jūgs: Uršteins ieteica Eglītim šo vai 
to pagrozīt vai papildināt viņa tek-
stā, kamēr Eglītis nāca ar vēlmēm 
un ieteikumiem pie režijas. Sadar-
bība turpinājās, kad abi nonāca 
Ame rikā. Kaut gan visā mūžā viņi 
tikai nedaudzas reizes tikušies, sa -
rakste liecina par uzplaukstošu drau-
dzību. Agrīnajās vēstulēs Eglī tis iz -
vēlas formālo uzrunu “Ļoti cienī-
tais Režisor!” vai “Ļoti cienītais 
Urš teina kungs!” Vēlāk abi pāriet 
uz “tu” formu, un tagad Eglītis savai 
bagātīgajai izdomai piešķir brīvu 
vaļu. Veidojas tādas uzrunas kā 
“Sveiks, Mērbekas Dižais!”, “Sveici-
nāts, Nedarbīgais Skapēn!” (sakarā 
ar Moljēra “Skapēna nedarbu” ie  stu-
dējumu), “Sveicināts, trimdas Allu-
n  an, teātra Tēv un Apsarg!”, “Sveiks, 
ap Teātŗa Liesmu Auļojošais!” 

Pirmajā (1950. g.) vēstulē, ko 
ASV Austrumu krastā nonāku ša-
jam Uršteinam Eglītis sūta no Rie-
tumu krasta, lasām:

Sveicināts, Dižais Asprātoni! – Es 
ilgi domāju, vai Tev atbildēt vai ne -
atbildēt. Nabaga provinciālis un 
Me  žonīgais Rietumu pionieris, ko 

izrupjinājusi dzīves šaurība, nevar 
dot nekādas ekvivalences Tavai sple n-
dīdajai asprāta kaskādei, ar kādu 
Tu mani apžilbināji savā trejvēstu -
lē! Būtu man tik daudz niķu iekšā, 
tā  da vella izdoma un forma, tad es 
būtu pavisam savādāks rakstnieks 
un birdinātu ludziņas iz abām 
piedurknēm.  

Būtu jau bijis interesanti lasīt 
Uršteina vēstuli, kas tādu Eglīša 
uzslavu izpelnījusies, tāpat kā vie nu 
otru citu Uršteina vēstuli, lai re  dz ē-
tu, kā viņa stilistiskā māžo ša nās, 
zirgošanās, ākstīšanās samēro jas ar 
Eglīša spilgtajiem efektu meklē-
jum iem. Vai Uršteina rakstī tās vēs-
tules būtu aizgājušas nebū tībā?  

Sarakstei ar Laimoni Siliņu jā -
mēro īsāks attālums Amerikas ga -
dos nekā ar Uršteinu, jo kā Eglītis, 
tā Siliņš dzīvo Rietumkrastā, Eglītis 
Losandželosā, bet Siliņš – Sanfran-
cisko. Salīdzinot ar vēstulēm Ur - 
š teinam, šīs Eglīša vēstules ir daudz 
piezemētākas. Sākotnējā uzruna 
“Ļoti cienītais Siliņa kungs” ne  pār-
top par neko ekstrēmāku kā vien 
“Mīļais Režisor!” vai “Sveicināti, 
Re  žisor!” Pāreja no “Jūs” uz “Tu” 
no  tiek tikai sarakstes devītajā gadā. 
Plašu vietu sarakstē ieņem temats 
par Eglīša sacerēto kamerlugu ie -
studēšanu Siliņa Mazajā teātrī, bet 
atainojas arī ASV latviešu teātŗu 
darbs vispār, kā arī Siliņa un viņa 
dzīvesbiedres Brigitas rosmes ame-
rikāņu teātŗos. Vēstuļu  tonis ir lie-
tišķīgs: acīmredzot Eglītis Siliņā 
saskatījis tādu personības tipu, ar 
kādu nevar vellu dzīt. 

Ar Rīgas profesoru Hausmani 
Eglītis sarakstījies mūža pēdējos 
gados, īsi pirms un īsi pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas. Abi izmai-
nī jušies grāmatām un citiem ie -
spiedumdarbiem. Vēstules labi pa -
rāda Eglīša bezkompromisa no  stā-
ju pret komūnismu un padomju 
varu, viņa tēva slepkavām, bet tai 
pašā laikā viņa cieņpilno attieksmi 
pret godīgu, nesasmērējušos Lat-
vijas dažādu nozaru mākslinieku 
veikumiem kultūrā. Paši vērtīgā - 

kie ir atklājumi par romāna Homo 
novus prototipiem. 1991. gadā, jau 
tuvu iespiesto vēstuļu krājuma 
beigām, to autors parādās daudz 
citādāks nekā grāmatas sākumā 
lasāmajās 1945. – 46. gada vēstulēs. 
Noguruma pazīmes manāmas 
šādā rindkopā: 

Nekādos kalnos es gan vairs ne -
kāpju. Aizbraucu kaut kur ne pārāk 
tālu, cik augsti uziet ceļš, un tad 
drusku pastaigājos. Nekā īpaša ne -
rakstu. Pie romāna negribas ķerties. 
Piepūle par lielu. (Eglīša pēdējais 
romāns Piecas dienas iznāca jau 
senajā 1976. gadā. – E. S.) Rakstītu 
lugu, ja gadītos pateicīga tema. Tā 
kā neesmu ideju paudējs, man va -
jadzīgs motīvs, kas saistās ar noteik-
tiem raksturiem, bet nekas tāds 
nešaujas prātā.

Šī ir uzskatāma par vaļsirdīgu 
atzīšanos garā tuvam sarakstes 
bied ram, par ko Eglītim droši vien 
ne prātā neienāca, ka tā kaut kad 
nākotnē varētu tikt publicēta. Tēls, 
ar kādu viņš  vēlējās atklātībā zī  mē-
ties, bija jaunāks, spirgtāks, ener-
ģis  kāks tēls. Kad Austrālijas Latvietī 
biju recenzējis tai pašā 1991. gadā 
izdotas Eglīša Esejas divās grāma-
tās un atzīmējis, ka 1. grāmatā ska-
tāms Eglīša, kalnos kāpēja nobil dē-
jums jaunākos gados, bet 2. grā ma-
tā jau krietni vecāka Eglīša por -
trets, Eglītis atrakstīja un izrādīja 
nepatiku, ka esmu vērsis uzmanī -
bu uz viņa novecošanu. Jaunais 
vēstuļu sējums rāda, ka Eglītis bijis 
itin jūtīgs pret kritiku. Viņam rū -
pējusi honorāru saņemšana, kas  
arī labi saprotams, jo bez rakstnie-
ka un vēlākajos gados filmu kritiķa 
amata viņš taču citu maizes darbu 
nestrādāja. 

Vēstuļu krājumā visvairāk sajūs-
mina to autora visaugstākās rau-
dzes rakstīšanas, vārdu un idiomu 
sameklēšanas, apčubināšanas, pa -
šķo bīšanas un kopā salikšanas 
prieks. Ar eksplozīvu spēku tas šļāc 
ārā no Uršteinam rakstītajām vēs tu-
lēm. Romānā Laimīgie, kuŗa 1. iz -
devums iznāca 1952. gadā, Eglītis, 

starp citu, bija izsmējis Ilonas Lei-
manes Vilkaču mantinieci pārspī-
lēti tautisko, senvārdiem un apvi-
dus vārdiem pārblīvēto stilu, bet 
gadu vēlāk, rakstot Uršteinam,  
viņš tādā pašā vīzē diebj tālāk. Lūk, 
teikums paraugam no 108. lappuses: 

Ka būsi.... muti ar listeriņu iz  ska-
linājis, atbildi man uz sekotājām 
vaicēm: vai šāds dujnegabals vispār 
būtu skatuves spējīgs, ja pieņemtu, 
ka to izdotos techniski  glītāk sadirbt 
un sabeisterēt?

Jauka prāta rotaļa varētu būt šā -
du teikumu pārcelšana mūsdienī -
gā (bet salīdzinoši garlaicīgā!) lat-
viešu valodā. Pamēģināsim? – 

Kad būsi muti izskalojis ar lis-
teriņu, atbildi man uz šādiem jau-
tājumiem: vai šāds gabals divām 
personām vispār būtu skatuvei pie-
mērots, ja to izdotos rūpīgi pār strā-
dāt?

Gluži kā Eglītis izsmej tieksmi 
pēc senlatviskuma pielāgošanu 
mūs dienām, viņš ironizē arī par 
latīņu cilmes svešvārdu pārbagā-
tību, kas caur angļu valodu ienāk 
gan pārgudro, gan jaunāka gadu 
gājuma latviešu rakstos. Šoreiz tei-
kums no 152. lappuses: 

Tava epistola, kā arvienu, imple-
mentēja man masīvu satisfakciju, 
liecinādama par Tavu allaž enerģē-
tiski pulsējošo teātrisko tonusu.

Latviski tas skanētu apmēram tā: 
Tava vēstule, kā arvien, mani ļoti 

iepriecināja, norādīdama uz Tavu 
neatslābstošo interesi par teātri.

Jau Eglīša valodisko dzīru dēļ 
vien esam Viktoram Hausmanim 
milzu pateicību parādā par to, ka 
viņš nav ļāvis Eglīša vēstulēm ap -
putēt kaut kur archīvos, bet pa  da-
rījis tās pieejamas plašam lasītāju 
lokam. Eglīša rakstīšanas prieks āt ri 
vien pāriet citu lasīšanas priekā: 
viņa vēstules saista vairāk par daža 
ierindas autora spriedzes romānu.

Grāmatā iekaisīts labs skaits fo  to-
attēlu. Gadījās uziet vairākas ne  pre-
cīzitātes informatīvajās parindēs, 
bet to atklāšana lai nu šoreiz izpa-
liek!

Pirms pāris nedēļām ar pārstei-
gumu un prieku ieraudzīju Brīvā 
Latvijā nr. 2 pirmajā lapā man no 
bērnības dienām pazīstamu dāmu – 
Aiju Bertrāni. Fotoattēls pievienots 
rakstam “Latviešu pārnēsājamās 
ainavas Parīzē”, kur iepazīstina la -
sītājus ar Raimondu Dunkanu, 
slavenās dejotājas Izidoras Dun   -
ka nes brāli un viņa dzīvesbiedri 
Aiju Bertrāni. Tūlīt man atausa 
atmiņā šie manu vecāku – Fēliksa 
un Mai jas Cielēnu – draugi, ar 
kuŗiem ko  pā pavadīts daudz jauku 
brīžu, kad uzturējāmies Parīzē un 
tās priekšpilsētā Ville-d/Avray no 
1933. līdz 1940. gadam. Vienmēr 
priecājos, kad iznāca tikties ar šīm 
simpātiskajām, oriģinālās grieķu 
togās tērptām personībām – vai nu 
pie mums, vai Raimonda aka dē-
mijā. Tur varēju apbrīnot viņu 
tekstilmākslas izstrādājumus vai ie -
pazīties ar drukātavu, kur varēja 
pats salikt burtus, vai pagriezties pa 

IZABELLA CIELĒNA Atmiņas par Aiju Bertrāni un Raimondu Dunkanu

lielo skatuvi, kur kādreiz dejoja ba  s-
kājainas skaistules. Bet labāk par 
saviem draugiem ļaušu izteikties 
manam tēvam, citējot viņa atmi -
ņas no memuāriem “Laikmetu 
mai  ņā” 111(Memento,1964).

“Samērā diezgan bieži pie mums 
atbrauca ciemā pazīstamais oriģi-

nālais Parīzes kultūras darbinieks 
Raimonds Dunkans ar abām sa -
vām draudzenēm Aiju un Žannu. 
Ievērību Parīzē šis amerikānis no 
Kalifornijas bija guvis ar seno 
grieķu traģēdiju izrādēm oriģināl-
valodā, ko deklamēja un spēlēja 
viņa speciāli sagatavota trupa. Pēc 

tam parīziešu uzmanību saistīja vi  ņa 
ritmisko deju trupa ar interesan-
tiem psīcholoģiskiem un estē tis-
kiem priekšnesumiem. Viņa vār  du 
Parīzē cēla arī tas, ka viņš bija pa -
saules slavenās dejotājas Izidoras 
Dunkanes brālis.  Viņam Parīzes 
centrā piederēja liels nams, kuŗā 
viņš bija ierīkojis savu akadēmiju. 
Tajā viņš pats un ievērojami parī-
zieši lasīja lekcijas par mākslu, li -
terātūru un filozofiju. Tur notika 
arī mūzikāli priekšnesumi, un pa -
zīstami rakstnieki tur deklamēja 
savus nepublicētos dzejoļus. Vi -
ņam šo akadēmiju palīdzēja vadīt 
abas viņa draudzenes – Madame 
Žanne, francūziete, un latviete Aija, 
kas bija precējusies, bet šķīrusies no 
francūža Bertrana (..) Viņus mēs 
labprāt uzņēmām mūsu mājā, kaut 
gan Maijai nenācās nemaz viegli 
pacienāt šos ciemiņus. Dunkans 
bija veģetārietis, un pagatavot kaut 
ko garšīgu šai kulinārajā nozarē ir 

ļoti grūti. Madame Žanne bija iz -
smalcināta parīziete. Viņa, pro tams, 
nebija veģetāriete. Ar savu dzīvo 
temperamentu, izteiksmīg iem žes-
tiem un manierēm viņa vienmēr 
ienesa mūsu mājā īstu parīzisku 
noskaņu. Turpretim Aija Bertrane 
bija pavisam vienkārša savā ārējā 
tērpā un izskatā: viņa valkāja no linu 
audekla darinātu senās grieķietes 
togu, kā arī savādu galvassegu. 
Tomēr viņas siltās, dziļ domīgās acis 
un sirsnīgais balss tonis pauda per-
sonību, kas bez ārējā teatrālisma 
sai s tīja pie sevis ar savām zinā šanām 
un dvēseles siltumu.” 

  Ar šiem tēva vārdiem beigšu šīs 
atmiņu rindiņas, arī izsakot patei-
cību Parīzes latviešiem, kas tagad 
ceļ gaismā šīs oriģinālās tautietes 
dzīves gaitu kopā ar izcilo Rai-
mondu Dunkanu, rādot viņu ie -
spaidus mūsdienu mākslā pašrei-
zējā izstādē Parīzē (Villa Vassilieff, 
21 avenue du Maine, 13/1-23/3)

Aija Bertrāne. 20. gs. sākums. Montfermeila // Publicitātes foto
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Vēl pirms dažiem gadiem jūs 
strādājāt ārlietās, starptautiskajās 
organizācijās. Tagad esat sabied-
riskās organizācijas Eiropas Lat-
viešu apvienības vicepriekšsēde 
un māmiņa diviem bērniem. 
Kāpēc mainījāt nodarbošanos?

Patiesībā nekad neesmu bijusi 
Ārlietu ministrijas darbiniece. Lat-
vijas Universitātē ieguvu juristes  
di  plomu. Darbu starptautiskajās 
orga  nizācijās sāku patstāvīgi, pie-
daloties Eiropas Savienības kon-
kursos, esmu pati vērusi durvis     
un lau zusi ceļu Eiropas iestāžu 
“džungļos”. Briselē sāku strādāt jau 
2003. gadā, gatavojot Latvijas pie-
vienošanos Eiropas Savienībai. 
Stu  dēju cilvēktiesības Venēcijā un 
Strasburgā, tad strādāju ANO – 
Ženēvā un Ņujorkā, piedalījos vē -
lēšanu novērošanas misijās Afrikas 
valstīs. Uz gadu atgriezos Latvijā  
un strādāju Tiesībsarga birojā. Tad 
man piedāvāja darbu Briselē, Ei -
ropas Savienības Ģenerālsekreta-
riāta Ārlietu departamentā par ār -
lietu ģenerāldirektora palīgu kri žu 
risināšanas un cilvēktiesību jautā -  
j umos (no 2008. līdz 2012. gadam), 
piedalījos Eiropas ārlietu dienesta 
veidošanā un biju šī dienesta ģe  ne-
rālsekretāra palīdze. 

...Un tad mīlestības vārdā devos 
uz rāmo Luksemburgu līdzi savam 
vīram, kuŗš ir diplomāts. Šeit kļuvu 
par tulkotāju un arī par māmiņu 
un iesaistījos Luksemburgas Lat-
viešu biedrības darbā. Satiku šeit 
daudz interesantu un radošu lat-
viešu, mums bija prieks kopā radīt 
idejas un tās īstenot. Cilvēki šeit ir 
pieraduši darīt lietas paši savām 
rokām, ir ļoti eiropeiski noskaņoti 
jo redz gan Eiropas institūciju 
darbu, gan to, kā dibinātājvalsts 
Luksemburga, neskatoties uz to,   
ka tā ir maza  un ar sarežģītu vēs-
turi, ar tālejošu vīziju un pārdomā-
tu polītiku īsā laikā var kļūt par 
labklājīgu, sociāli drošu un tiesisku 
valsti. Tas iedvesmo un apliecina, – 
ka nav mazu valstu, ir tikai mazas 
domas. To, cik lieli ir mūsu darbi, 
nosaka mūsu spējas skatīties nā -
kotnē, atrast partnerus un būt 
drosmīgiem. 

Kur jūs vairāk jūtaties kā mā -
jās – Luksemburgā vai Lat vijā?

Es mājās jūtos Eiropā. Māju iz -
jūta, manuprāt, nav ģeografiska, 
bet tā ir saistīta ar cilvēkiem, vietām 
un lietām. Latvija man ir ļoti sva-
rīga gan emocionāli, gan tāpēc, ka 
es vēlos, lai tā būtu ne tikai valsts, 
kuŗu es mīlu, bet arī valsts, ar kuŗu 
es lepojos. 

Jūsu bērni arī augot “kā īsti ei -
ropieši, kam vienlīdz labi garšo 
kā okeāna zivs, tā latviešu cūciņ’”...

Man patīk dziedāt saviem bēr  - 
n iem šūpuļdziesmas. Viņi klausās 
un dzied līdzi, un mēs dziedam par 
div’ dzelteniem kumeliņiem. Katru 
dienu puksten trijos paņemu bē r-
nus no dārziņa, un mēs kopā ejam 
pastaigās pa parkiem, vērojam put-
nus, un es mācu bērniem viņus 
atpazīt, mācu dažādu lapiņu nosau-
kumus – mācu latvieša izpratni par 
dabu. Ejam peldēt, ejam barot 
zirdziņus. Pēc iespējas ņemu bēr-
nus līdzi uz Latviju, lai viņi var būt 
kopā ar maniem vecākiem, bet 
mēs bieži braucam arī uz Portugāli 
pie vīra vecākiem. Smejamies, ka 
savā ģimenē izdzīvojam Eiropu, jo 

“Valsti var izdaiļot ar dziesmām un dejām, bet ne uzbūvēt”
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) vicepriekšsēde Elīna Pinto intervijā Sallijai  Benfeldei

vīrs ir no pašiem Eiropas dienvi-
diem, bet es – no ziemeļiem. Esam 
satikušies un dzīvojam Eiropas 
sirdī, un bērniem ir abas pases. 

Bērni labi runā latviešu valodā, 
viņi apmeklē latviešu skoliņu. Vīrs 
arī runā latviski, gan pagaidām kā 
četrgadīgs latvietis. 

Kāpēc nolēmāt piedalīties kon-
kursos Eiropā un strādāt starp-
tautiskajās institūcijās? Juristam 
darba netrūktu arī Latvijā.

Mani vienmēr ir bijis svarīgi sa -
prast, kas atrodas soli tālāk par de -
guna priekšā notiekošo. Man vien-
mēr ir gribējies redzēt lielo kop-
a inu, skatīties uz dažādām lietām    
arī no citas puses. Jau skolas laikā es 
sāku aktīvi mācīties valodas, jo vē -
lējos gan lasot, gan ceļojot redzēt, 
kā cilvēki dzīvo citur, ko mēs varam 
no tā mācīties, kā varam veidot 
savu dzīvi sasaistē ar citām valstīm. 
Latvijas pievienošanās Eiropas Sa -
vienībai ir vērtīga iespēja arī šajā 
ziņā – izmēģināt, ko nozīmē strādāt 
dažādajā daudzu valodu un dau-
dzu kultūru Eiropas valstu kollēgu 
lokā. Es izvēlējos studēt cilvēk tie-
sības, nevis konkurences vai no -
dokļu tiesības, jo, manuprāt, tieši 
tas, cik lielā mērā mēs spējam pa -
sargāt cilvēka cieņu, dzīvību, vese-
lību un cilvēka iespējas iesaistīties 
savas dzīves veidošanā, ir pats sva-
rīgākais. Ja mēs paturētu prātā, tad 
savā valstī lielu daļu no kļūdām 
būtu izdevies novērst.

Valsts uzdevums ir nodrošināt 
to, lai mums visiem būtu drošs pa -
mats zem kājām, lai būtu izjūta, ka 
par viņiem tiek gādāts. Bet, pie  -
m ēram, tā pati veselības aprūpes 
si  stē ma, kuŗā tagad tiek noteikts, ka 
cilvēkam būs vai nebūs tiesības 
saņemt medicīnisko aprūpi atka-
rībā no tā, vai viņš maksājis īpašu 
nodokli. Cerams, ka nenonāksim 
līdz tam, ka pēc šiem pašiem prin-
ci piem strādās arī ugunsdzēsēji, 
policisti vai mūsu armija... 

Kādēļ, jūsuprāt, zināmai cilvē-
ku grupai Latvijā ir tik krasa un 
negātīva nostāja pret Stambulas 
konvenciju?

Domāju, ka tā ir manipulēšana 
ar cilvēku bailēm un neizpratni    
par juridiskiem dokumentiem. Tas 
ir dūmu aizsegs, kuŗā likt cilvē-
 k iem strīdēties par dažādām iedo-
mā tām baisām ainām tā vietā, lai 
pievērstos patiešām lielām prob-
lēmām, kuŗas Latvijā varētu kopīgi 
risināt. Piemēram, nupat atkal uz -
virmojušie jautājumi par korupciju 
mūsu valsts pārvaldē, par milzīgo 
nevienlīdzības plaisu un nabadzī -
bu mūsu sabiedrībā, par to pašu 
vardarbību ģimenē, kas patiesībā 
apdraud mūsu tautas nākotni. Ir 
daudz vieglāk runāt saukļos, ka 
Stambulas konvencija vai Brisele, 
vai kaut kādi mistiski sorosīti ir 
ļaunums, par ko mums ir jāzina. 
Daudz grūtāk ir sakārtot šīs fun-
damentālās lietas. Cilvēku piekļuve 
veselības aprūpei vai demografijas 
jautājumi ir ļoti sarežģīti. Vieglāk ir 
ģimenei piešķirt pabalstu, nekā 
vērsties pret vardarbību ģimenē, 
nekā ārstēt AIDS, kas Latvijā jau-
n iešu vidū ir visaugstākajā līmenī 
Eiropas Savienībā. 

Bailes no svešā, nezināmā ir 
pirmatnējas un instinktīvas, tās   
ir daļa izdzīvošanas cīņas, saka 
zinātnieki. 

Jēdzieni “savējais” un “svešais”, 
ma  nuprāt, pārāk bieži tiek izman-
tots mūsu izpratnē par pasauli. 
Nereti to var izjust pat starp tau-
tiešiem, kad par svešiem tiek saukti 
mūsu pašu latvieši, kuŗi nedzīvo 
Latvijā, bet dažādu iemeslu dēļ uz 
laiku vai pavisam izvēlējušies dzīvi 
ārvalstīs. Šis svešāduma kults liedz 
mums saskatīt kopīgo, kopīgi strā-
dāt Latvijas labā. Interesanti ir 
re dzēt to, ka diasporas vidū šis sa -
vējā un svešā pretnostatījums kļūst 
citādāks. 2016. gadā veicām pētī-
jumu par latviešu pilsonisko līdz-
dalību. Viens no jautājumiem bija 
par to, ko diasporas un arī Latvijā 
dzīvojošie uzskata par lielākajiem 
draudiem Latvijas pastāvēšanai vi -
dējā termiņā. Latvijā sabiedriskās 

domas aptaujās šie draudi bija 
saistīti galvenokārt ar Krievijas 
radītajiem riskiem, ar migrācijas 
krizi un vērtību pārlieku libera -
lizē šanu, saistītu ar attieksmi pret 
svešādo, taču aptaujā diasporā cil-
vēki par galveno draudu norādīja 
Latvijas veselības aprūpi un sociā-
lās nodrošināšanas sistēmas nesa-
kārtotību. Interesanti, ka Latvijā 
vērtību liberalizēšanās jautājumi 
bija ļoti svarīgi, bet Eiropas latvie -
šu atbildēs drīzāk bija bažas par     
to, ka Latvijā riskus rada pārlieks 
kon servatīvisms, neiecietība pret 
cilvēkiem. Dzīve ārpus Latvijas liek 
pārvērtēt to, kas tiešām ir būtiski 
mūsu valstij, ļauj mums iepazīt 
dažādību ikdienā. Ja ikdienā satiec 
cilvēkus, kuŗiem ir cita ticība, cita 
ādas krāsa, cita valoda, cita orien -
tā cija, pārliecība un kultūra, kļūst 
daudz vieglāk saviem aizsprie-
dum iem pārkāpt, bailes atkāpjas,  
jo “svešais” ir ieguvis cilvēka seju, 
tas vairs nav abstrakts un bīstams.

Ir vecs teiciens: “Kur divi lat-
vieši, tur trīs partijas”. Vai tā no -

tiek arī diasporā, ka katrs vēlas 
būt tas īstākais un pareizākais lat-
vietis, kas visu zina vislabāk?

Nu, mēs jau ikviens sevī esam 
“īstais un pareizais latvietis”! Lat-
vietība ir tāda, kādi esam mēs paši, 
un tā var būt daudzveidīga. Tas,    
ko es vēroju diasporā Eiropā – daļa 
cilvēku ir ļoti aktīvi, veido biedrī-
bas, kultūras kopas, sarunu vaka-
r us, koklēšanas vakarus, kūku cep-
šanas pasākumus un citas visneie-
domājamākās aktīvitātes, lai tikai 
būtu kopā un uzturētu latvietību. 
Tas, manuprāt, ir apsveicami, vēl 
gan paies kāds laiks, līdz jaun vei-
dotās biedrības un kopas sa  kārtos 
savu sadarbošanos, spēcīgāk satīk-
losies. Eiropas Latviešu apvienība 
to atbalsta, mēs sevi saskatām par 

domubiedru atbalsta punktu, par 
vietu, kur var dalīties pieredzē, 
nevis redzam sevi kā piramīdas vir-
sotni. Tomēr diasporā ir arī ļoti 
daudz cilvēku, kuŗi pilnībā no -
robežojas no šīm sabiedriskajām 
aktīvitātēm. Daļēji varbūt tāpēc,    
ka ikdienas dzīve ir skarba, varbūt 
tāpēc, ka ir palicis rūgtums pret 
Latviju un visu, kas ar to saistīts. 
Cilvēkiem joprojām trūkst sajūtas, 
ka kāds viņus Latvijā būtu gatavs 
sadzirdēt. Latvijas polītiķi diezgan 
reti uzdrīkstas iet pie cilvēkiem 
vēlēšanu starplaikā, tikties, uz  klau-
sīt gan bažas, gan pozitīvos ierosi-
nājumus, bet vajadzētu gan. Ārpus 
Latvijas dzīvojošajiem cilvēkiem ir 
gan kritiskais, gan pozitīvais pie-
nesums, ko viņi var dot. 

Vai ir izdevies likt polītiķiem 
jūs sadzirdēt un kādu ar diaspo -
ru saistītu jautājumu jau atrisināt?

Jā, mums izdevās panākt izmai-
ņas likumā, kas paredzēja īpaša 
nodokļa uzlikšanu cilvēkiem, kas 
iebrauc Latvijā ar automašīnu, ko 
viņi ir iegādājušies savā mītnes 

zemē. Finanču ministrija jau bija 
izrēķinājusi, cik daudz naudas va -
rēs iekasēt no tiem Latvijas iedzī-
votājiem, kuŗi savas automašīnas 
reģistrē Lietuvā vai Igaunijā, bet 
neaptvēra to, ka 250 tūkstoši Lat-
vijas cilvēku, kuŗi dzīvo Eiropā, ļoti 
bieži brauc uz Latviju ar savām au -
tomašīnām, kas reģistrētas valstī, 
kuŗā viņi dzīvo. Ja likums būtu 
stājies spēkā, par katru dienu, ko 
diasporas cilvēks, kas, atbraucis        
ar savu auto, pavada Latvijā, viņam 
būtu jāmaksā 10 eiro. Lai gan 
mums kā nevalstiskai organizā -
cijai nav formālu likumdošanas 
tiesību, ļoti aktīvi strādājot gan ar 
Saeimu, gan ar Finanču ministriju 
un citām iestādēm, mums izdevās 
pārliecināt likumdevēju, ka valsts 

nevar tik krasi rīkoties – pretēji sa -
vai pasludinātajai polītikai stipri -
nāt saikni ar diasporu. Varu teikt, 
ka mums ir izdevies atgādināt, ka 
Latvija vairs nav tikai tās ģeogra-
fiskajās robežās dzīvojošie cilvēki. 

Arī dziedāšana un dejošana 
neapšaubāmi ir daļa no mums, 
no mūsu kultūras, un tas vieno. 
Bet vai ar to vien pietiek? Kamēr 
diaspora dzied un dejo, polītiķi 
Latvijā dara savu, jo īstenībā neko 
daudz par diasporas dzīvi nezina 
un varbūt arī negrib zināt.

Mums ir svarīgi apzināties, ka 
Latvija nav tikai zeme, tā ir mūsu 
valsts. Un valsti var izdaiļot ar 
dziesmām un dejām, bet valsti ar 
dziesmām un dejām uzbūvēt ne -
var. Mums jākļūst gudrākiem, zi -
nošākiem, aktīvākiem par ekono-
mikas jautājumiem, mums ir jāie-
mācās būt saimniekiem un mums 
ir jāapzinās, cik milzīga nozīme ir 
polītikai un tiesiskumam. 

Elīna Pinto: “..balsošana nav tikai “papīriņa” iemešana kastītē, bet tas 
ir mūsu uzticības žests cilvēkiem, kuŗi turpmākos gadus pārvaldīs 
mūsu valsti un noteiks dzīvi ikvienam no mums. Tas ir svarīgi Latvijā, 
bet tikpat svarīgi arī diasporā, jo Satver sme neuzliek ģeografiskas 
robežas Latvijas tautai, neuzliek ne  kādus ierobežojumus Latvijas lik-
teņa lemšanā nevienam tās pilsonim, lai kur viņš dzīvotu. Un mums ir 
arī pienākums sargāt savas valsts pamatvērtības, bet to nevar iz  darīt, 
tikai dziedot un dejojot.” 

(Turpinājums 15. lpp.)
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SAIETS 
Sirsnībā gaidām latviešus no Lat-

vijas un no visas pasaules, lai kopā 
izdzīvotu latvisku, darbīgu, gudru 
un spridzīgu nedēļu no 22. līdz     
29. jūlijam 3x3 saietā Zaļeniekos. 
Lai ar savu klātbūtni veidotu saie -
tu, vairotu un saglabātu latviskumu 
savā mājvietā. Mājvietā arī plašākā 
nozīmē - dzimtā, pilsētā, valstī.

ZEMGALE – ZAĻENIEKI
Saiets notiks vienā no Zemgales 

līdzenumu senākajām vietām – 
Za  ļeniekos, Jelgavas novadā.

Zemgale ir bijusi mājvieta diviem 
Latvijas tagadnei tik nozīmīgiem 
cilvēkiem – Jānim Čakstem un Kār-
lim Ulmanim. Savā ziņā arī zem-
galietis – hercogs Jēkabs – aiznesa 
Latvijas vārdu pasaulē, gan attīstot 
manufaktūras, kuŗās ražoja stiklu, 
šaujampulveri, ozolkoka mucas, 
dzelzi, gan būvējot kuģus un do -
doties koloniju iekarojumos līdz 
pat Dienvidamerikai. Pašķirot vēs-
tures lappusi vēl mazliet iepriekš, 
nokļūstam tepat netālajā Tērvetē. 
Tērvetes pilskalna zemgaļi ir iegā-
juši Latvijas vēsturē ar to, ka vis-
ilgāk un vissīkstāk turējās pretī 
krustnešiem, kļūstot par simbolu 
latviešu tautas lepnumam, gribas-
spēkam un stingrajam raksturam. 

Zaļenieku saieta tema tiek bal stī-
ta uz Annas Brigaderes veidotās tri -
loģijas temas, latvieša svētās trīs vie-
nības – Dievs. Daba. Darbs. Caur 
šo sajūtu un noskaņu arī mēs, saie-
ta radošā grupa, vēlamies vienu ne -
dēļu ļaut paraudzīties uz latviskām 
un vispārcilvēciskām vērtībām, uz 
Zaļeniekiem, Zemgali vai vēl pla-
šāk ņemot – uz Latviju. 

DIEVS 
Dievišķais mūsos izpaužas, kad 

meklējam saskaņu paši ar sevi, ar 
pa  saules augstāko saprātu, kad 
cen  šamies rast atbildes uz dzīves 
lielajiem jautājumiem. Saietā būs 
iespēja apmeklēt Sanda Ratnieka 
vadīto ievirzi “Pāru attiecību psi-
choloģija”, 3x3 mammas Līgas Ru -
pertes un Māras Tupeses vadīto 
“Ģimeņu semināru”, Līgas Mellu-
pas vadīto “Pasaku terapiju” un vēl 
citas prāta izkopšanas ievirzes un 
sevis pilnveidošanas un apzināša-
nās prakses. Jaunieši izzinās sevi 
Ievas Krūmiņas un Eduarda Krū-
miņa vadītajā ievirzē “Vai viegli būt 
jaunam”. 

Šai sadaļai piederas arī savu 
sakņu pētīšana un novērtēšana, ne 
tikai savas dzimtas, bet arī tautas. 
Ekskursiju maršrutos ciemosi -
mies Jāņa Čakstes un Kārļa Ulma-
ņa mājās. Par hercoga Bīrona laika 
man tojumu Latvijā mums pastāstīt 
apņēmies Rundāles pils direktors 
Imants Lancmanis. Stāstījumu pa -
pildinās Zaļās pilsmuižas atmo ša-
nās vakars ar baroka un renesan-
s es laika deju grupas “Senvedere” 
priekš nesumu. Senajā 13. gs. ieve-
dīs Normunda Jeruma stāstījums 
ar bruņu un latvju zobenu iemir-
dzēšanos lāpu gaismā pils pagalmā. 
Piedzīvosim īpašu daudzinājuma 
rituālu senā Tērvetes pilskalna pa -
kājē ar Zemgales pļavās lasītiem 
ziediem un pašu pītiem vainagiem 
galvās.

DABA 
Akcentēsim latvieša gēnos ielik -

to tieksmi uz dabisku dzīvošanu. 
Mazie bērni dosies dabā, lai pētītu 
un vērotu putnus, puķes un zālītes 
“Sprīdīšu takas” un “Sprīdīšu sko-
las” ievirzēs. Mazliet vecākie dabas 
bagātību pielietojumu – loku izga-
ta vošanu, ugunskura iekuršanu – 
mācīsies Jāņa Ata Krūmiņa un 
Mār tiņa Liepas vadītajā “Vilku mā -
cībā”. Zivju pasauli un varbūt savu 
pirmo noķerto zivi kopā ar Raivi 
Apsīti bērni iepazīs “Makšķerē-
šanas ievir zē”. 

Arī pieaugušie varēs ieraudzīt un 
apgūt gudrās dabas veltes – krāsot 
dzijas ar augu krāsvielām Dainas 
Ieviņas vadītajā ievirzē, darināt ša -
maņu bungas kopā ar Bišu An  dri, 
gatavot puzurus ar Ausmu Spal vi-
ņu, pīt grozus ar Juri Milču, tāšu 
cibiņas kopā ar vienīgās tāsiķu di -
nastijas pārstāvi Latvijā Kasparu 
Zvirbuli. Neatkārtojamo Zemgales 

3x3 SAIETS ZAĻENIEKOS

ainavu ielikt gleznojumā mācīsi-
mies kopā ar Gati Cīruli. Vakaros 
vērsimies ugunskura liesmās un 
dančus dejosim zem simtgadīgiem 
kokiem pilsmuižas parkā.

DARBS 
Attieksmē pret darbu izpaužas 

latvieša būtība. Arī tautasdziesmās 
visslavētākais tikums ir čaklums, 
dar bīgums, izjusta cieņa un mīles-
tība pret darbu. 3x3 saietā darba 
tema vīsies cauri visam un būs ie -
vērojama saieta sastāvdaļa – pasta-
lu darināšana ar Agritu un Māru 
Krieviņām, tautisko un archeolo-
ģisko kreklu šūšana ar Aiju Māl-
kalnu un Viju Liepu un vēl daudz 
citas ievirzes, kur darboties ar sa  vām 
rokām, redzēt iznākumu un sajust 
gandarījumu. Savam bēr n am mīļ-
mantiņu ar īpašo mam mas siltu -
mu adīsim pie Ievas Hofmanes. 

Darbs būs arī sava ķermeņa ku s  -
tināšana – joga ar kokli Sanitas Si -
liņas un Māras Brantes vadībā, bio-
deja kopā ar Gundegu Puidzi, bals-
ta un kustības aparātu atveseļosim 

kopā ar Anitu Elksni, Zane Grava 
mūs ievadīs savādajā, bet ļoti vese-
līgajā nūjošanas procesā. Bērni mā -
cīsies strādāt ar mālu Dainas Pe -
teres vadībā, bet ar koka apstrādes 
noslēpumiem dalīsies Vilnis Ka -
zāks, un visas piecas maņas reālās 
lietās pārvērtīsies Lauras Hofma-
nes ievirzē. 

Jauniešiem ķermeņa gudrības 
mācīs Oskars Karls, bet augstākās 
un zemākās virvju trasēs balansēt 
varēs kopā ar Normundu Hofma-
ni. Pirmās iemaņas ēstgatavošanā 
jaunieši apgūs ievirzē “Cepiens” pie 
Ako Kārļa Cekula. 

SADZĪVE
Saieta rīta un pēcpusdienas no -

darbības un aktīvitātes notiks mūs-
dienīgajās, jaunuzceltajās Zaļenie-
ku pamatskolas, komerciālās un 
amatniecības vidusskolas, bērnu-
dār za, pagasta pārvaldes un kul tū-
ras nama telpās. Pievakares, vakara 
un nakts pasākumos iedzīvināsim 
Zaļo muižu un seno parku. Latvju 
dančus leksim un koncertus klau-

sīsimies pie pils, elpojot vasaras 
vakaru spirdzinošo gaisu. Senajā 
pils zālē klausīsimies vakara viesa 
stāstījumos. “Nīcēju” sadziedāšanās 
vieta un kafejnīca būs izvietota vel-
vētajā pils pirmajā stāvā. Tur no -
teikti skanēs labi! Pēc mierīgāka 
vakara alkstošajiem saieta dalīb-
niek iem katru vakaru degs uguns-
kurs ar iespēju baudīt un piedalīties 
pieklusinātākā kopdziedāšanā. 

Ēdīsim divās lielās teltīs pie jau-
nās skolas ēkas. Tiks klāts galds arī 
veģetāriešiem. Gulēsim gan kop-
mīt nes ēkā, gan citās Zaļenieku 
amatniecības vidusskolas telpās. 
Lielākajai daļai saieta dalībnieku 
varēsim piedāvāt jau saietos ierasto 
spartisko gulēšanu uz matracīš iem. 
Lūgsim dalībniekiem no Latvijas 
pēc iespējas ņemt savu gultasveļu 
un dvieļus. Kopējas dušas būs pie -
ejamas visās nakšņošanas vietās. 

MĒS 
Mums, Zaļenieku saieta rado ša-

jai darba grupai, – Barkānu un Ap -
sīšu ģimenēm, Laumai Bērziņai – 
tā ir vienreizēja iespēja un reizē 
izaicinājums veidot atmiņā palie-
košu nedēļu vairāk nekā 400 cil-
vēkiem. Par 3x3 saietu vislielāko 
vēr tību esam atzinuši ģimeņu ko -
pābūšanu latviskā, vērtīgā, izzino -
šā un draudzīgā nedēļā. Tādu no 
sirds vēlamies radīt arī jums. 
Esam jelgav nieki un jau iepa zi-
nuši daļu no Zaļenieku sparīgā-
ka jiem ļau dīm un vērtīgākajām 
vietām. 

PIETEIKŠANĀS
Ārzemju dalībniekus lūdzam 

pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas 
Rupertes, e-pasts: liga3x3@iserv.
net, 2141 Brunsink N.E., Grand 
Rapids, MI 49503, USA, tel. 
(616)456-8023.

Dalības maksa – 350 ASV dolāru 
personai (bērniem līdz 7 gadiem 
puscena), bet nepārsniedzot 800 
do  lārus kodolģimenei (eiro attie -
cīgi pēc kursa).

Pilnu informāciju par saietā pie-
dāvāto programmu aicinām ska tī-
ties www.3x3.lv un sekot: facebook.
com/3x3Zaleniekos.

Otrs saiets 2018. gadā Latvijā no -
tiks Krāslavā no 8. līdz 15. jūlijam. 

Gaidām jūs Zaļeniekos no 22. 
līdz 29. jūlijam 2018. gada vasarā! 
Ilva Mieze un Edmunds Barkāns, 

saieta vadītāji

3x3 Zaļenieku radošā darba grupa // Foto: Austra Apsīte

Ir ļoti aktīvi jāseko līdzi tam, ko 
dara mūsu pārstāvji, jāapzinās, ka 
balsošana nav tikai “papīriņa” ie -
mešana kastītē, bet tas ir mūsu uz -
ticības žests cilvēkiem, kuŗi turp-
mākos gadus pārvaldīs mūsu 
valsti un noteiks dzīvi ikvienam 
no mums. Tas ir svarīgi Latvijā, bet 
tikpat svarīgi arī diasporā, jo Sat-
versme neuzliek ģeografiskas ro -
be žas Latvijas tautai, neuzliek ne -
kādus ierobežojumus Latvijas lik-
te ņa lemšanā nevienam tās pil -
son im, lai kur viņš dzīvotu. Un 
mums ir arī pienākums sargāt 
savas valsts pamatvērtības, bet to 
nevar izdarīt, tikai dziedot un dejo-
jot. Dzīvojot Rietumeiropā, mēs 

re    dz am, ka partijas – tas nav lamu-
vārds vai bubulis, bet tas ir veids,  
kā cilvēki vienojas ap idejām un 
atrod veidu, kā šīs idejas pārvērst 
valsts dzīvē. Mums ir jāmācās 
veid ot pašiem savu valsti. 

Un vēl par vēlēšanām runājot – 
derētu arī atcerēties, ka latvieti 
vienmēr ir raksturojis spīts un 
mums nevajadzētu pārvērst šo 
latvieša rakstura pamatiezīmi par 
gļēvumu. Ja ir uzskats, ka latvietis 
tāpat savā valstī neko nevar noteikt 
un ka aizbraukušajiem to pat ne -
vajadzētu darīt, tad es aicinātu 
mums visiem kopā parādīt savu 
spītu: “Nē, mēs ticam savai valstij, 
mēs zinām, ka esam tās veidotāji, 
un mēs to pierādīsim, aizejot uz 
vēlēšanām!” Cipari liecina, ka pa -

gājušajās vēlēšanās ārpus Latvijas 
visā pasaulē bija aptuveni 90 tūk-
stoši vēlētāju jeb balsstiesīgo. Tagad  
šo balsstiesīgo jābūt krietni vairāk, 
bet, pat ja pieņemam, ka ir tikai     
90 tūkstoši vēlētāju Rīgas vēlēšanu 
ap  gabalā, kuŗam pieskaita ārpus 
Latvijas dzīvojošo balsis, ir vaja -
dzīgi 8,5 tūkstoši balsu, lai ievēlētu 
vienu deputātu. Tātad mēs, dias-
pora, varam Saeimā ievēlēt kādus 
desmit deputātus, ja vien mēs visi 
aizietu uz vēlēšanām. 

Svarīgi ir tas, ka gļēvums un 
apātija ir lipīga, bet mums vajag 
pret to nostāties un pierādīt, ka 
mū su ir daudz, mēs sekojam tam, 
kas notiek un mēs vēlamies būt par 
daļu no tiem, kas lemj par Latvijas 
nākotni. Izvēlēsimies cilvēkus, kuri 

ir atbildīgi, kuri to ir pierādījuši ar 
saviem darbiem, kuriem cilvēks ir 
vērtība un arī diasporas cilvēki ir 
svarīgi un balsosim par viņiem!

Un no otras puses, – tiekoties ar 
polītiķiem, pie katras izdevības at -
gādinām, cik daudz vēlētāju mīt 
ārvalstīs. Uzskatu, ka partijām pa -
šām ir jāapzinās vēlētāju loks un 
jāpieņem lēmums, braukt vai n e -
braukt tikties ar cilvēkiem ārpus 
Latvijas. ELA plāno sagatavot vi -
deo sižetus, kuŗos uzrunāsim dažā-
du polītisko partiju pārstāvjus un 
lūgsim viņu viedokli par diaspo - 
rai svarīgiem jautājumiem, rīko -
sim apaļo galdu ciklu saistībā ar 
vēlēšanām. Esam runājuši arī ar 
Latvijas Televīziju (LTV), un viena 
no pirmsvēlēšanu diskusijām va -

rētu tikt veltīta diasporas jautā-
jumiem. Arī LTV “Tautas panorā-
ma” plāno braucienus uz diaspo -
ras mītnes zemēm. 

Interesanti, ka šogad janvārī r ī-
ko jām debates par to, vai Latvijas 
partijām ir vajadzīgas nodaļas ārpus 
Latvijas, uzaicinājām visas polī tis-
kās partijas piedalīties. Bija atnā-
kušas tikai dažas no jaunajām par-
tijām un Vienotības vadītās Ārlietu 
ministrijas parlamentārā sekre -
tāre, kuŗa ir atbildīga par diasporas 
jautājumiem, kā arī Saeimas Cil-
vēktiesību komisijas vadītājs no 
Nacionālās apvienības. Citu koa lī-
cijas partiju pārstāvju nebija. Tas ir 
skumjš signāls par to, cik liela 
“vērība” tiek veltīta diasporas 
vēlētājiem...  

“Valsti var izdaiļot ar dziesmām un dejām, bet ne uzbūvēt”
(Turpināts no 13. lpp.)
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 8) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Paks. 3. Ap -

tieka. 7. Apse. 12. Pa  matot. 
13. Bergena. 14. Ofi  si. 15. 
Saunas. 16. Lie tas. 18. Sai -
me. 22. Araksa. 25. Atbara. 
27. Trollis. 28. Gi  boni. 29. 
Tunika. 30. Kliente. 31. 
Rucava. 34. Sveikt. 37. Tie-
sa. 40. Ve  seta. 41. Valdis. 
43. Briga. 45. Klasika. 46. 

Nojauta. 47. Alas. 48. Paltuss. 49. 
Usma.   

Stateniski. 1. Pape. 2. Kam pa-
ņa. 4. Patoss. 5. Ieriķi. 6. Kabile. 
8. Pienava. 9. Efas. 10. Stends.   
11. Triept. 17. Kalgari. 19. Ado-
nisi. 20. Melones. 21. Ragaste.   
23. Kroma. 24. Atika. 25. Astes. 
26. Binde. 32. Cielava. 33. Viesis. 
35. Vilija. 36. Isikuls. 37. Tabaka. 
38. Emitēt. 39. Avanss. 42. Akra. 
44. Daka.

Līmeniski. 7. Katrs atsevišķs 
noteikums līgumā. 8. Valsts Eiro-
pā. 10. Latviešu sabiedriski  po -
lītiskais darbinieks (1888 – 1974). 
11. Kaķu dzimtas dzīvnieks. 12. 
Indīgs zirneklis. 16. Domāt. 19. 
Karpu dzimtas zivs. 20. Aukstais 
ierocis. 21. Jūrmalas pilsētas da -
ļa. 22. Siļķu dzimtas zivs. 23. 
Gods un atzinība. 24. Žurnāls 
Latvijā. 25. Apūdeņošanas ka  -
nāli Vidusāzijā. 28. Ābolu šķirne. 
30. Kukaiņi. 31. Nepanesamas, 

grūtas. 32. Ieceres. 36. Gatavot 
ilgstošai uzglabāšanai. 40. Tukš -
as vārpas 41. Guļamvietas uz 
kuģa. 42. Ēdamas gliemenes. 43. 
Novada centrs Latvijā.   

Stateniski. 1. Darbarīks tīklu 
darināšanai. 2. Nelieli ūdenskri-
tumi. 3. Suņu šķirne. 4. Valsts 
Okeanijā. 5. Radioaktīvs halo-
gēns. 6. Būvkonstrukcijas. 7. Lat-
viešu rakstnieks (1938). 9. Ap  klā-
 tas. 13. Amerikāņu revolveris. 
14. Personu grupas ar īpašām 

pilnvarām. 15. Sievietes 
statuja, kas izpilda balsta 
funkciju. 17. Sievietes 
vārds (jūnijā). 18. Pilsēta 
ASV dienvidaustrumos. 
26. Latviešu aktrise (1929 – 
1987). 27. Pilsēta Vācijas 
rietumos. 29. Apdzīvota 
vieta Alojas novadā. 33. 
Divmastu vai trīsmastu bu -
rinieki ar slīpām burām. 
34. Tallinas agrākais no -
sau kums. 35. Novada cen-
trs Latvijā. 37.  Latviešu 
dzie dātājs (1878 – 1966). 
38. Vīrieša vārds (maijā). 
39. Alkoholiski dzērieni. 
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Rīgā 16. martā, Leģionāru piemiņas dienā, notiks biedrības “Dau  -
gavas Vanagi Latvijā” Limbažu nodaļas pieteiktais gājiens, kas sāksies 
aptuveni plkst.11 pie Rīgas Sv. Jāņa baznīcas, turpināsies pa Kaļķu 
ielu, Brīvības bulvāri un beigsies pie Brīvības pieminekļa. Savukārt 
biedrība “Nacionālo kaŗavīru atbalstam” ir pieteikusi sapulci Brīvības 
pieminekļa laukumā no plkst. 7 līdz 13. 

Rīgas Skaisto skatu aģentūra 16. martā aicina uz tematisku eks-
kur siju Rīga-Lestene-Džūkste-Rīga. Tikšanās 16. martā plkst. 9.50 
Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Izbraukšana plkst.10. Paredzēta iepazīšanās 
ar Lestenes Brāļu kapu ansambli (atklāts 2003. gadā) un ekspozīciju. 
Plkst. 14 notiks svinīgais Leģionāru dienas piemiņas pasākums. Pēc 
tam Lestenes tautas namā būs koncerts. Mājupceļš būs caur Džūksti 
(Džūkstes baznīcas drupas, K. Zemdegas piemineklis, piemiņas ak -
mens prezidentam G. Zemgalam u.c.). Pieteikšanās: www.skaistie-
skati.lv/site/lat/wtrip/2497. 

Pļaviņu novada SIA “Astarte Nafta” degvielas uzpildes stacijai 
“Oliņ kalns” piešķirta uzvarētāju balva Latvijas Tirgotāju asociācijas 
un Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā konkursā “Latvijas labā-
kais tirgotājs 2017”.

Valmiermuižas alus darītavā 17. martā plkst. 11 būs Pavasara 
saulgriežu svinības un tirdziņš “Gardu muti”. Ar dziesmām, rotaļām 
un kopīgu mielošanos tiks svinēta gaismas uzvara pār tumsu. Uz 
tirdziņu sabrauks mājražotāji un amatnieki no visas Latvijas, lai an -
delētos ar smeķīgiem gardumiem, pirmajiem pavasara zaļumiem un 
amatniecības meistardarbiem. Būs arī Pavasara saulgriežu izda rības. 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas mūzejs izdevis grā-
 matu “Jelgavas albums. Jelgava senajās pastkartēs” ar Jelgavas do -
mes atbalstu. Tajā iemūžināta pilsētas architektūra, kas gājusi bojā 
Otrā pasaules kaŗa izskaņā. Bet joprojām ir iespēja lepoties ar Jelga-
vas pili, kur atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Acade-
mia Petrina, dievnamiem un citiem kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Jelgavas polītiski represētām personām no 1. aprīļa braukšanai 
pilsētas sabiedriskajā transportā tiks piešķirta 100 procentu atlaide 
20 braucieniem mēnesī, tā lēmusi Jelgavas dome. Pilsētā dzīvo 330 
polītisko represēto. Līdz šim, tāpat kā pensionāriem, bija iespēja 
braukšanai pilsētas autobusos saņemt 50% atlaidi 20 braucieniem 
mēnesī. Ja tie būs vairāk,  nāksies maksāt pilnu biļetes cenu, norē ķi-
no ties ar Jelgavas iedzīvotāja karti vai jebkuru bankas karti, tā ir         
85 centi, bet, maksājot skaidrā naudā – 1,5 eiro. 

Jūrmalas pilsētā pērn par 22% pieaudzis tūristu skaits,  un tas 
bijis otrs iecienītākais galamērķis Latvijā aiz galvaspilsētas Rīgas. 
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka lielākā daļa – 
66% ‒ bijuši ārvalstu viesi – visvairāk ceļotāju no Krievijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Vācijas. Pieaudzis tūristu skaits, kas Jūrmalu apmeklē 
arī ārpus vasaras perioda, – piektdaļa viesu (20%) Jūrmalu atpūtai 
iz  vēlējušies gada pēdējos trīs mēnešos – no oktobŗa līdz decembrim.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Es jau domāju, ka tas piesaistīs 
jūsu uzmanību. Kā no diviem 
grašiem radīsies daudz dolāru 
un latu? Te gan runa par diviem 
grašiem ar lielo G, par Birutu un 
Augustu Grašiem. Viņi 2007. ga  dā 
iecerētajam Nākotnes namam zie -
doja $ 100 000 jeb toreiz 52 000 
latu Birutas 1941. gadā deportē -
to radinieku Mārtiņa Leģera un 
Zon bergu ģimenes piemiņai. To -
reiz jau bija nolemts, ka mū  zeja 
ēka pārtaps Nākotnes namā. Au -
gusts toreiz Rīgā stāstīja par savu 
draudzību ar architektu Gunāru 
Birkertu, ar kuŗu viņš kopā stu-
dējis Štutgartē. Grasis naudu no -
pelnījis, ražojot mikroviļņu pār-
raides aprīkojumu. Ziedojums 
mū   zejam bija liela uzticēšanās 
un – cerība, ka nams taps. Tagad – 
beidzot!

Ir turpinājums – bēdīgs, bet 
aizkustinošs. Augusts bija solījis 
vēl. Bet arī viņu skāra financiālā 
krize. 2012. gadā viņš lūdza pie-
dot, ka varot dot vēl tikai 8000 
latu stendiem par okupācijas va  ru 
maiņu 1941. gadā. Taču Au gusts 
nomira, pirms varēja so  lījumu 
izpildīt. To izdarīja Bi  ruta. Un tā 
nu ir sanācis, ka ziedojums ir jau 
izlietots – tagad arī Augusta pie-
miņai – stendos, ko jau tagad var 
redzēt mūzeja pagaidu telpās. 
Pēc pāris gadiem tie ceļos uz Nā -
kotnes namu, savās īstajās mājās. 

9. Divi graši, daudz dolāru un latu piemiņai

Ar noslēpumu apvīts ir jau 
2006. gadā saņemts ziedojums – 
veseli apaļi 100 000 lati! Atnāca 
eleganta dāma un gribēja uzzināt, 
kā to izdarīt. Atceros. Viņai bija 
draudzīgas, nopietnas acis. Gri -
b ot anonīmi ziedot izglītībai, lai 
pieminētu skolotājus Voldemāru 
un Annu Riekstus. Savā laikā vi  ņi 
dzīvojuši bēgļu nometnē Grē ve-
nē, un Anna Riekste bijusi arī 
dzejniece. 100 000? Jā – 100 000! 
Nauda ienāca. Vadība nolēma 
pu  si ieguldīt Izglītības program-
mas telpu izveidošanai Nākotnes 
namā un mācību materiāliem. 
Telpas vēl arvien ir plānos. Kad 

būs gatavas, tās greznos piemi-
ņas plāksnīte. Bet no kā šis dās-
nais ziedojums? Elegantā dāma 
vairs nav ne redzēta, ne dzirdēta. 
Man liekas – viņas vairs nav 
mū  su vidū. Taču jūtu, ka viņas 
gars gan tepat vien ir un pasmai-
da, kad mūzejā atkal iespurdz 
jauna skolēnu grupa. 

Jā, pieminēt grib daudzi, jo ir 
daudzi, ko pieminēt. It sevišķi 
tie, kuŗu dzīves iznīcināja komū-
nisma rēgs. Tā Latvijas armijas 
pulkvedis Rūdolfs Krievs, apbal-
vots ar Lāčplēša kaŗa ordeni un 
Triju zvaigžņu ordeni, aizgājis 
bojā Gulagā. Viņa meita Dr. Vi -

ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilze 
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu 
atlaidēm. 

Kanada. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi 
“Okupācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 
Elterwater Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

Austrālija. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: 
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

Lielbritanija. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja 
pārstāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.

vita Krievs Leonard tēva piemi-
ņai ziedojusi visus Hitlera–Sta-
ļina pakta stendus un skārienju-
tīgo multimediālo iekārtu. Ie  kār-
ta parādīs, kā toreiz abi diktatori 
mainīja robežas, iznīcināja val-
stis un cilvēkus, kas viņiem bija pa 
kājām. Tēva piemiņai viņa mū -
zejam arī dāvinājusi galda pulk -
s teni, ko tēvs ieguvis no Forda-
Vai roga auto kompanijas kā Ot  rās 
zvaigznes brauciena dalīb nieks 
1939. gadā. Jā gan, latvieši ražoja 
ne tikai Minoksu un lid ma šīnas, 
bet arī savus fordiņus! Pati ārste 
savulaik strādājusi pres ti žajā Mei-
jo klīnikā Minesotā. Vi  ņa ir no  tu-

rīgo un mūzeja at  balstītāju vidū 
ar ziedojumiem, kas arī krietni 
pār sniedz $ 100 000. 

Man liekas, ka visi ar ziedoju-
mu pieminētie – un to ir daudz, 
daudz vairāk! – atradīs arī savas 
garu mājas jaunajā Nākotnes 
na  mā un priecāsies, ka nav aiz-
mirsti. 

Paredzams, ka Nākotnes na     ma 
ziedotāju un viņu pie mi nēto 
vārdus varēs guldīt pamatak-
menī jau vasaras vidū. Vēl ir 
laiks. Vēl vajag 28 jaunus zie-
dotājus, lai būtu 1000. Vai būs? 

http://okupacijasmusejs.lv
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2 CEMETERY PLOTS FOR SALE
in the Latvian Cemetery in Elka Park NY,

next to Policarps Rundans, the only known survivor
of the Battle of Berlin buried in the United States.

Of the 520 men of the Latvian Volunteer 19th Division 
only 80 survived. Should a Latvian Patriot wish to be
buried next to a Latvian Hero of the Battle of Berlin?

This honor is now available to them.
$550,000 for 2 plots. 

e-mail jrundans@aol.com

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

Phjončhanas
skaitļi un IKP

Pateicoties Phjončhanas Olim-
piskajās spēlēs izcīnītajai bron-
zas medaļai, Latvija visu valstu 
vērtējumā ieņem desmito vietu, 
ja attiecina iegūto medaļu skai-
tu pret 100 miljardiem dolaru 
valsts iekšzemes kopprodukta 
(IKP). Olimpiskajās spēlēs Lat-
vijai bronzas medaļu sarūpēja 
bobsleja divnieks ar pilotu 
Oskaru Melbārdi un stūmēju 
Jāni Strengu. Ar vienu bronzas 
godalgu Latvija medaļu vēr tē-
jumā ieņēma dalītu 28. vietu 92 
valstu konkurencē.

Attiecinot Olimpiadā iegūto 
cēlmetallu skaitu pret 100 mil-
jardu dolaru lielu IKP, Latvija 
medaļu vērtējumā atrodas des -
mitajā vietā. Pirms četriem ga -
diem Sočos latvieši ar divām 
sudraba un divām bronzas 
godalgām šajā rādītājā bija 
otrajā vietā, atpaliekot tikai no 
Slovēnijas. Pateicoties Tīnas 

Vei    rāteres izcīnītajai bronzai 
supergigantā, šajā rādītājā pir mo 
vietu ieņem Lichtenšteina. Tik-
mēr otrā ir medaļu ieskaitē 
triumfējusī Norvēģija, kas izcī-
nīja 14 zelta, 14 sudraba un 11 
bronzas medaļas. Savukārt trešā 
ir Austrija, kas tika pie piecām 
zelta, trim sudraba un sešām 
bronzas medaļām. Savukārt, ja 
iegūto medaļu skaitu attiecina 
pret vienu miljonu iedzīvotāju, 
Latvija ar 0,51 medaļu ir 12. 
vietā. Arī šajā statistikas rādītājā 
pirmā ir Lichtenšteina, otro 
vietu ieņem Norvēģija, bet trešā 
ir Šveice.

Latviju olimpiskajās spēlēs 
pārstāvēja 34 sportisti, kuriem 
desmit reizes izdevās iekļūt 
labāko desmitniekā. Ceturtās 
vietas guva skeletonists Martins 
Dukurs un ātrslidotājs Haralds 
Silovs 1500 m distancē. Piektās 
vietas izcīnīja skeletonists To -
mass Dukurs un Melbārdis čet -

riniekos ar stūmējiem Strengu, 
Daumantu Dreiškenu un Arvi 
Vilkasti. Sesto vietu kamaniņu 
sportā divnieku sacensībās iz -
cīnīja Juris un Andris Šici, kuŗi 
ar Kristeru Aparjodu un Ullu 
Zirni bija sestie arī komandu 
stafetē. Augsto septīto vietu, 
spī tējot vasarā gūtajai smagajai 
traumai, izcīnīja skeletoniste 

Lelde Priedulēna. Bobsleja pi -
lots Oskars Ķibermanis ar Ma -
tīsu Mikni bija devītie divnieku 
sacensībās, bet četriniekos, pa -
pildinot spēkus ar vēl diviem 
stūmējiem Jāni Jansonu un 
Helviju Lūsi, viņi bija desmitie.

Skeletonisti 
turpinās braukt un 

strādās nākotnei
Dukuru ģimene turpina strā-

dāt skeletona attīstībai un ne -
domā mest plinti krūmos pēc 
palikšanas bez cerētajām me -
daļām Phjončhanas Ziemas 
olimpiskajās spēlēs. Arī ilgga-
dējais pasaules skeletona līderis 
Martins Dukurs jau izmēģina 
jaunu techniku Siguldas trasē, 
Latvijas Televīzijas raidījumā 
“Viens pret vienu” pastāstīja 
skeletona izlases galvenais tre-
neris Dainis Dukurs.

 Martinam finišs olimpiskajās 
spēlēs pēc neveiksmīga pēdējā 
brauciena bija smags. Tomēr 
jau nākamajā dienā pēc Martina 
atgriešanās mājās tika zīmētas 
jaunas skeletona detaļas, un 
pieredzējušais sportists brauc, 
strādājot nākotnei. “Ja ne sev, 
tad pēctečiem, kas būs pēc 
mums,” paskaidroja Dainis Du -
kurs. Viņš nešaubās, ka pēc te-
cība Latvijas skeletonā būs arī 
pēc Dukuriem, un nākamā Lat-
vijas braucēju paaudze zinā ša-
nas mantojumā noteikti sa  ņems. 
Ar to pašu techniku strādā arī 
juniori, kas savā līmenī ir guvuši 
labus panākumus. Pieredzējušie 
braucēji arī nopelna valsts at -
balstu, lai treneri varētu strādāt 
ar junioriem.

Pagaidām gan nav teikts, ka 
Dukuri pēdējās sacensības jau 
ir aizvadījuši. Siguldā decembrī 
ir solīts Pasaules kausa sezonas 
pirmais posms, un tas varētu 
būt interesanti. Par Siguldas 
trases iespējamo pārbūvi 2026. 
gada Ziemas olimpiskajām spē -
lēm, kas tiktu rīkotas kopā ar 

// FOTO: LETA

Stokholmu, Dukuram senioram 
pagaidām nav pietiekamas in -
formācijas, lai varētu prognozēt 
izmaksas. Skaitļu nosaukšana 
pašlaik būtu spekulatīva, jo vis-
pirms jāprasa aprēķini no trases 
projektētājiem. Vajadzīga tur-
klāt būs ne tikai trase, bet arī 
dažāda infrastruktūra. Dainis 
Dukurs nešaubās, ka Siguldā 
rekonstrukcija reiz tik un tā būs 
vajadzīga, jo 1986. gadā uzbū-
vētu trasi nepārtraukti pasaules 
līmenī nenoturēt. Pašlaik palīdz 
trasei uzliktais jumts un kva li-
ficēti ledus meistari. Rekon-

struk cijas izmaksas vēl nav zi -
nāmas, taču ir skaidrs, ka tās 
būtu jāuzņemas Latvijas valstij, 
ja vien savu palīdzību nepie dā-
vās zviedri, ar kuŗiem detalizētas 
sarunas pagaidām nav bijušas. 

SIA Romat Forest iepērk meža 
īpašumus un cirsmas. Pēc 
cirsmu izstrādes nodrošinām 
meža stādīšanu. Veicam meža 
inventarizāciju.
Tālr. 29937963.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūsu mīļais vīrs, tētis, vectētiņš un radinieks

Dr. JĀNIS VILIBERTS KĻAVIŅŠ
aizgājis mūžībā.

Dzimis 1921. gada 6. maijā Rugājos, Latvijā,
miris 2018. gada 11. februārī White Plains, Ņujorkā, ASV

Dziļās skumjās un mīlestībā piemin
SIEVA MINJONA, MEITA LĪZE UN MIĶELIS RĪSBERGI

MAZBĒRNI KRISTĪNE UN JĀNIS
DĒLS JĀNIS UN ZINTA, DĒLS FILIPS UN ELITA

MAZBĒRNI KATRĪNA, ALEKSIS UN PAULS
ZNOTS STEWART SELL UN MAZDĒLS PHILIP

SIEVAS BRĀLIS ANSIS UN ELAINE

Klusumā klusums runā
Vārdus, ko neaizmirst.
(H. Krūmiņš)

wood, 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 pieņem-
šanas 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.martā Dievk. ar dievg. 
Sekos Latviešu Apvienības Det-
roitā gada sapulce. 25.martā 
Dievk. Sadraudzības stunda. Vija 
un Atis Markovs stāstīs par Pa  ta-
gonia ceļojumu. 30.martā Lielās 
piektdienas Dievk. ar dievg. 
1.aprīlī Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Lieldienu brokastis. 22.aprīlī 
Dievk. Nodarbības bērniem.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
An  drejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda! 
18.martā Dievk. Māc. Aiva Ro -
senberga. 1.aprīlis Cigužu ģime-
nes mājā. Info: 561-246-4122.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. 

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 11.martā Dievk. Pankūku 
brokastis pirms Dievk.-10:00. 
18.martā Dievk. Dievk. ar 
Sv.vak. Vilmingtonā, plkst.15:00 
(Good Shepherd bazn., 1530 Foulk 
Rd- Rt 261). 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. ar Sv.vak. Valdes 
ievešana amatā. 29.martā 14:00 
Zaļās ceturtdienas Dievk ar Sv.
vak. 30.martā 19:00 Lielās piekt-
dienas Dievk. ar Sv.vak. 1.aprīlī 
7:30 Lieldienu Dievk. Brokastis 
groziņu veidā.

• Grand Rapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. 
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x mē  nesī 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Bībeles stundas 
notiek 11:00. 11.martā Dievk. ar 
dievg. 18.martā Dievk. 21.martā 
Bībeles stunda Kalamazū. 
25.martā Pūpolu svētd. Dievk. 
ar dievg. Pankūku brokastis. 
30.martā 18:00 Lielās piektdie-
nas Dievk. ar dievg. 1.aprīlī 8:00 
Lieldienu Dievk. ar dievg. Liel-
dienu brokastis. 8.aprīlī Baltās 
svētdienas Dievk. 15.aprīlī Dievk. 
18.aprīlī Bībeles stunda ciemā 
Latvija. 22.aprīlī Dievk. angļu 
valodā. 25.aprīlī Bībeles stunda 

Kalamazū. 6.maijā Dievk. 
13.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
ar dievg. 20.maijā Vasarsvētku 
Dievk. 23.maijā Bībeles stunda 
Kalamazū. 27.maijā Dievk. ar 
iesvētībām un dievg. 3.jūnijā 
Dievk. angļu val.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.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. 31.
martā Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Sarīkojums. Visi mīļi gaidīti!

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 11:00. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība. 11.martā Dievk. ar bērnu 
uzrunu un Svētdienas skolu. 
Plkst. 12:30 Latviešu kredītsa-
bied rības gadskārtējā sapulce. 
15.martā Bībeles stunda. 18.martā 
Dievk. 22.martā 17:30 Ciešanu 
laika Celsmes vakars ar vakari-
ņām, prezentācija par apustuli 
Pāvilu un svētbrīdis. 25.martā 
Pūpolu svētdienas  Dievk. ar Sv.
vak., Piedalīsies draudzes koris. 
27.martā 19:00 Bībeles stunda. 
29.martā 18:00 Zaļās ceturtdie-
nas Dievk. ar Sv.vak. 30.martā 
18:00 Lielās piektdienas Dievk. 
ar Sv.vak. 1.aprīlī Lieldienu 
Dievk. ar Sv.vak. Piedalīsies 
draudzes koris. Sprediķis būs 
angļu valodā. Pēc Dievk. dr.
jauno vīru sarūpētas brokastis. 
8.aprīlī 10:00 Baltās svētdienas 
Dievk., bērnu uzruna un Svēt-
dienas skola.

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

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:30 (22.martā, 12.aprīlī). 

25.martā 14:00 Pūpolu svēt-
diena Dievk. Māc. Jānis Mateus. 
30.martā 15:00 Lielās piektdie-
nas Dievk. Vik. Zvirgzds. 1.aprīlī 
8:00 Lieldienu Dievk. Jānis Ma -
teus. Lūgums ņemt līdzi grozi-
ņus! 22.aprīlī 13:00 Dievk. Jānis 
Mateus. Sekos pilnsapulce. 
13.maijā 14:00 Ģimenes dienas 
Dievk. Jānis Mateus. 27.maijā 
15:00 Dievk. Vik.Zvirgzds. 10.jū -
nijā 15:00 Aizvesto piemiņas 
dienas Dievk. Vik. Zvirgzds.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com 18.martā 11:00 Dievk. 
Seko pusdienas un Draudzes piln-
sapulce. 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.

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

11.martā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk.
13:30 St. Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg.
18.martā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk. Pa  va-

saŗa sarīkojums.
24.martā 11:00 Springfield, 

Holy Cross bazn.skolas Lieldienu 
svinības.

14:00 Manhatenā, Seafarers 
bazn. Dievk. ar dievg.

25.martā 10:00 Jonkeru bazn. 
Pūpolu svētdienas Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Pūpolu svēt-
dienas Dievk. ar dievg.

30.martā 19:00 Jonkeru bazn. 
Lielās piektdienas Dievk. ar dievg.

19:00 Salas bazn. Lielās piekt-
dienas Dievk. ar dievg.

11:00 St.Andrew bazn. Lielās 
piektdienas Dievk. ar dievg.

1.aprīlī 9:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu Dievk. Koris. 
Lieeldienu brokastis.

8:00 Salas bazn. Lieldienu 
Dievk.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze Taggart. 
11.martā Ciešanu laika Dievk. ar 
Dievg. Pulkveža O.Kalpaka pie -
minēšana. 25.martā 14:00 Dievk.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. 
Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 7.aprīlī Lieldienu 
Dievk. ar dievg. 5.maijā Vasar-
svētku 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.
seat tlelat vianchurch.org 11.martā 
Kalpaka piemiņas dienas Dievk. 
ar dievg. Sekos pusdienas un 
draudzes gada sapulce Latviešu 
Nama zālē. 18.martā Dievk. ar 
dievg. Pēc Dievk. rādīs filmu 
’’Vārpa – apsolītā zeme’’. 25.
martā angļu val. Dievk. ar dievg. 
29.martā 13:00 Takomā (1st Lut-
 heran Church) Zaļās ceturtdienas 
Dievk. 30.martā 19:00 Lielās 
piektdienas Dievk. ar dievg.

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

24.aprīlī 15:00 „From the 
Baltic to the Atlantic”- a concert 
of Latvian and American Music 
for Voice and Piano. Katarina 
Gupalo – voice and Andrejs 
Osokins – piano. The duo’s con-
certs will feature striking Latvian 
classical and contemporary pieces 
by J.Vītols, E.Dārziņš, A.Mas-
kats, P.Vasks and others, as well 
as some iconic American works by 
G.Gershwin and C.Porter. 

Biļetes $30 (pie durvīm). Info: 
Jānis Grigalinovičs-Leja, tālr: 
732-462-5110.

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied ris kās 

telpas (128 N Elm St, Saginaw MI).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

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

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

10.martā notiks DV rīkota 
leģionāru un kaŗavīru pēc pus-
diena, kuŗā atcerēsimies un go -
dināsim mūsu tautas varoņus. 
Dzirdēsim mācītāja A. Pelda 
priekšlasījumu ’’Latvija 1918. 
gadā’’ un paklausīsimies mūsu 
Kanakus. Noslēgumā cienasts ar 
desiņām un sautētiem skābiem 
kāpostiem. Visi mīļi gaidīti! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $10.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00, piekt-
dienās 16:00 - 18:00. Dievk. 
notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev . lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdrau dze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u -
dze-255043897965234. Dievk. 
no  tiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
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D I E V K A L P O J U M I
Mūža mierā aizgājis

TODDS W. SKULTE
Dzimis 1958. gada 19. novembrī Davenport, Iowa,
miris 2018. gada 19. janvārī Princeton, New Jersey

Mūžībā aizgājis

TODDS W. SKULTE
Dzimis 1958. gada 19. novembrī Davenport, Iowa,
miris 2018. gada 19. janvārī Princeton, New Jersey

FIL! JĀNIS V. KĻAVIŅŠ, DR. MED.
1921.V.6 – 2018.II.11

Mūžībā aizgājuši

Zobārsts ANDREJS TĀLIVALDIS IKŠE, DDS, 53.I.
1930. gada 5. maijā Rīgā – 2017. gada 9. oktobrī Toronto

Inženieris ANSIS INTS SAUTIŅŠ, BS, 55.I.
1932. gada 3. martā Cēsīs – 2018. gada 1. janvārī Columbus, OH

Elektroinženieris JĀNIS KRŪMIŅŠ, BSEE, 55.II.
1935. gada 23. jūnijā Rīgā – 2018. gada 27. janvārī Klīvlandē

Dziļās sērās mēs visi skumstam:
SIEVA IRISA

MEITA ALEXANDRA PETERSON AR VĪRU COREY
MEITA LARISSA WARZINSKI AR VĪRU MICHAEL

DĒLS PHILLIP AR LĪGAVU ANNA ZUEHLKE
MAZBĒRNI VIOLET UN FINN

Mīļi paturēsim sirdīs,
SVAINE BAIBA GRŪBE AR VĪRU ROGER FOSTER

Sēro
FRATERNITAS LIVONICA

SĒRO
 STUDENTU KORPORĀCIJAS

LATVIA KONVENTS

Labo cīņu es izcīnīju, savas gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju.
(2 Timoteja 4:7)

Svētīgs tas vīrs, kas panes pārbaudījumus, 
jo pārbaudīts tas saņems dzīvības kroni, 
ko Dievs apsolīja tiem, kas Viņu mīl. 
(Jēkaba 1:12)

Sit tibi terra levis.

Ja kādu brāli vest uz kapu klusu...

Pie rokas ņem un vadi,
Kungs, mani pats…

Mūsu mīļais fi listrs

JURIS G. DRUMALDS, B.S.
Dzimis 1942. gada 7. janvārī Rīgā,

miris 2018. gada 16. februārī Tarzana, CA, ASV

 Dieva mierā aizgājis

JĀNIS OLĢERTS ANDERSONS
Dzimis 1947. gada 25. jūnijā Vācijā,

miris 2018. gada 1. martā Angleton, Texas

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA ANN ANDERSONS

DĒLS RICHARD ANDERSONS AR ĢIMENI
DĒLS BURNS PHILLIP AR ĢIMENI

RADI UN DRAUGI

Diakone Linda Sniedze-Tagg-
art. 18.martā 14:00 Dievk. Dz. 
grām. 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 Bied rī-
bas namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-
6001. Abi mēneša Dievk. notiek 
Biedrības namā plkst. 14:00. 
Baznīcā Dievkalpojumi tiks no -
turēti vienīgi Lielajā piektdienā 
un Ziemsvētkos. 11.martā Bī  be-
les stunda. 18.martā Dievk. 

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes sē  des 
notiek 19:30 ceturtdienās (15.
martā, 5.aprīlī). 25.martā Pū -
polu svētdienas Dievk. Jānis 
Mateus. 30.martā Lielās piektd. 
Dievk. Vik.Zvirgzds. 1.aprīlī 8:00 
Lieldienu Dievk. Jānis Mateus. 
Lūdzu ņemiet līdz svētku gro-
ziņus! 22.aprīlī 13:00 Dievk. 
Jānis Mateus. Sekos pilnsapulce. 
Ceram parādīt slīdītes par 
draudzes darbību Tērvetē.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.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. Jan-
sons, 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 Hur-
ley 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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 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.

Dzīves gaitas beigusi mūsu mīļā māte

ANNA FREIVALDE,
dzimusi MAGIDEI

Dzimusi 1918. gada 12. septembrī Maskavā,

ieradusies Ņujorkā 1947. gadā,

mūžībā aizgājusi 2018. gada 15. februārī Cookeville, Tennessee,

tiks apbedīta Bozeman, Montana,

kur apbedīts arī viņas vīrs Edgars Freivalds

Piemiņā paturēs
BĒRNI LILITA LASSEN-WARD

 GUNARS FREIVALDS, ALICE CARMICHAEL
 PĒTERIS FREIVALDS, MARGITA WYTANIS

SEPTIŅI MAZBĒRNI UN ASTOŅI MAZMAZBĒRNI
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AT VA D A S  N O  P H J O N Č H A N A S  –  S K AT I E N S  U Z  P E K I N U

Par nopietnāko iespējamo 
kon  kurentu Stokholmas un Si -
guldas kopīgai olimpiskajai 
kan  didātūrai, kas gan oficiāli 
vēl nav pieteikta, Dainis Dukurs 
uzskata Kanadas pilsētu Kalgari.

Pašlaik Siguldā Dukuri mē -
ģina īstos variantus braukšanai 
aukstā laikā. Pieredzējušais tre -
neris atzīst, ka metallu zinībās 
latvieši ir atpalikuši un citi 
tikuši tālāk. Ir arī ne mazums 
citu jomu, ko renes sportā 
ietekmē dažādas technoloģijas.

Kad ledus gluds
kā stikls

Latvijas skeletona izlase Phjon-
čhanas olimpiskajās spēlēs ne -
bija gaidījusi, ka trases ledus 
būs tik gluds kā stikls, bet, lai to 
panāktu, ūdenim esot pievie-
nota kaut kāda ķīmiska viela, 
Latvijas Televīzijas raidījumā 
“Viens pret vienu” stāstīja gal-
venais treneris Dainis Dukurs. 
Viņš atklāja, ka Phjončhanas 
trases ledus viņam bija liels 
pārsteigums, jo tādas kvalitātes 
ledu vēl nav izdevies piedzīvot. 
“Vēl liels pārsteigums bija ledus 
kvalitāte. Ledus pagājušā gada 
Pasaules kausa izcīņas posmā 
bija citādāks nekā treniņu ne -
dēļā, bet, kad atbraucām uz 
pirmo braucienu sacensībās 
olimpiskajās spēlēs, tas bija vēl 
citādāks. Tas jau bija kaut kas 
līdzīgs stiklam – tik ciets, tik 
gluds. Mums vajadzēja pavisam 
citu slidu. Tādu ledu mēs ne -
gaidījām. Šobrīd ir informācija, 
ka, lai sagatavotu tādu ledu, tika 
pievienota kaut kāda ķīmiska 
viela, kas no ūdens izvelk skā -
bekli un maina ledus blīvumu. 
Mēs tam nebijām gatavi, tas bija 
pārsteigums,” stāstīja Dukurs 
vecākais. Var secināt, ka Sočos 
un Phjončhanā ledus ticis 
sa gatavots, lai tas ērtāks būtu 
mājiniekiem.

Mums būs Soču 
olimpiskais

zelts un bronza
Oskara Melbārža pilotētais 

bobsleja četrinieks saņems 
2014. gada Soču ziemas olim-
pisko spēļu zelta medaļas, kā arī 
tiks pie bronzas divnieku sa -
censībās, tikai pašlaik vēl nav 
skaidrs, kad tas notiks, pastāstīja 
Latvijas Bobsleja un skeletona 
federācijas prezidents Jānis Kols. 
Juridiski ir skaidrs, ka medaļu 
pārdalei pēc Krievijas ekipāžu 
diskvalifikācijas jānotiek, bet 
tam būs nepieciešams laiks. Nav 
šaubu, ka Krievija no brīva 
prāta nepiekāpsies nekādiem 
lēmumiem, kas liek tai šķirties 
no sportistu saņemtajām olim-
piskajām medaļām, kā arī cen-
tīsies sev nelabvēlīgos lēmumu 
pārsūdzēt, paskaidroja Kols. 

Turpretim skeletonā Starp-
tautiskās Sporta arbitrāžas tie -
sas lēmums bija Krievijai lab-
vēlīgs, līdz ar to Martins Dukurs 
nekļūs par Soču olimpisko čem-
pionu un viņa brālis Tomass 
nesaņems bronzu, atzina Kols.

Starptautiskajā Bobsleja un 
skeletona federācijā (IBSF) šo -
gad gaidāmas prezidenta vēlē-
šanas, kas varētu izmainīt IBSF 
vadības allaž piekāpīgo nostāju 
pret Krieviju, prognozēja Kols. 
Viņš atgādināja, ka IBSF līdz 
šim ir bijusi ļoti atkarīga no 
Krievijas financējuma, kas gan 
ir relatīvi neliels, sasniedzot 
apmēram vienu miljonu eiro. 
Latvieši arī jautājuši IBSF paš-
reizējam prezidentam Ivo Fe -
riāni, kādēļ netiek piesaistīti citi 
financējuma avoti, lai mazinātu 
Krievijas ietekmi.

Zubkovs turpinās 
cīnīties...

Krievijas bobslejists Alek-
sandrs Zubkovs turpinās cī  nī-
ties, lai atgūtu 2014. gada Soču 
Ziemas olimpiskajās spēlēs iz -
cīnītās zelta medaļas divnieku 
un četrinieku sacensībās, pa  zi-
ņojis nu jau bijušais sportists, 
kuŗš šobrīd ir Krievijas Bob-
sleja federācijas prezidents. Pēc 
Zubkova diskvalifikācijas Soču 
olimpisko spēļu zelta medaļas 
četriniekos pienākas Latvijas 
bobsleja pilota Oskara Melbārža 
četriniekam, kuŗā startēja Dau -
mants Dreiškens, Jānis Strenga 
un Arvis Vilkaste, bet divniekos 
Melbārdim ar Dreiškenu tagad 
pienākas bronza, jo diskva li fi-
cēts tika arī krievu pilots Alek-
sandrs Kasjanovs, kuŗš Sočos 
divniekos bija ceturtais.

Zubkovs pēc diskvalifikācijas 
vērsās Sporta arbitrāžas tiesā 
(CAS), taču viņa apelācija tika 
noraidīta. Neskatoties uz to viņš 
gatavs cīnīties, lai atgūtu olim-
piskā čempiona titulus.

Pasaules 
meistarsacīkstes 

telpās
Lielbritanijas pilsētā Birmin-

gemā risinājās pasaules meis-
tarsacīkstes vieglatlētikā telpās. 
Latviju pārstāvēja skrējēji Aus-
tris Karpinskis un Līga Velvere, 
kā arī tāllēcēji Elvijs Misāns un 
Lauma Grīva.

 Austris Karpinskis ar lielisku 
finiša spurtu Bir min gemā izcī-
nīja otro vietu pasau les čem-
pionāta telpās 400 metru skrē-
jiena priekšsacīkstēs, kas būtu 
devis vietu pusfinālā, to  mēr 
vēlāk visus viņa skrējiena da -
lībniekus diskvalificēja. Dis  -
kvalifikācijas piešķirtas, jo visi 
skrē jēji pamanījās izkāpt no 
savu celiņu iekšējās līnijas.

Elvijs Misāns s izcīnīja des-
mito vietu trīssoļlēkšanā.

Misānam pirmie divi mēģi-
nājumi bija nesekmīgi, bet tre-
šajā viņš aizlēca 16,55 m, kas 
pēc trim lēcieniem deva des-
mito vietu 15 sportistu konku-
rencē. Sacensības turpināja as -
toņi labākie sportisti pēc trim 
mēģinājumiem, sīvā cīņā uzvaru 

// FOTO: Reuters/Scanpix/LETA

// FOTO: http://worldtour.2018.fivb.com

Anastasija Sevastova un Aļona Ostapenko // FOTO: LETA

izcīnot amerikānim Vilam 
Kleijam. Viņš ceturtajā lēcienu 
serijā sasniedza 17,43 m, kas ir 
šīs sezonas labākais rezultāts 
pasaulē. Iepriekš Misāna šīs se -
zonas labākais rezultāts bija 
16,49 m, kas gan krietni atpa-
liek no pērn iespētā, kad viņš 
Eiropas meistarsacīkstēs telpās 
Belgradā, aizlēca 17,02 m, labo-
jot savu personīgo rekordu un 
izcīnot ceturto vietu.

Latvijas vidējo distanču skrē-
jēja Līga Velvere nepārvarēja 
800 metru distances priekš sa-
cīkstes, izcīnot desmito vietu. 
Velvere startēja pirmajā skrē-
jienā, kuŗā finišēja ceturtā, 800 
metrus veicot divās minūtēs un 
2,98 sekundēs.

Tāllēcēja Lauma Grīva izcī-
nīja 11. vietu 13 dalībnieču 
konkurencē. Labākais no trim 
lēcieniem bija 6,34 m tāls. Grīva 
pirmajā mēģinājumā aizlēca 
6,18 m, tad bija 6,34 m, bet 
trešajā sasniedza 6,28 m, ne  tie-
kot starp astoņām labākajām 
sportistēm, kuras pēc trim mē -
ģinājumiem turpināja cīņu par 
medaļām. No astotās vietas, 
kuŗu ieguva Igaunijas sportiste 
Ksenija Balta, Grīva atpalika 14 
centimetrus.

Plūdmales
volejbols

Latvijas vadošais plūdmales 
volejbola duets Aleksandrs Sa -
moilovs/Jānis Šmēdiņš izcī nīja 
trešo vietu ASV pilsētā Fort lo-
derdeilā notiekošajā se  zonas pir -
majā Pasaules kausa izcīņas pie  cu 
zvaigžņu posmā. Latvijas duets, 
kurš turnīrā bija izlikts ar 12. nu -
muru, cīņā par bronzas me -
daļām ar 2:0 (21;17, 21:17) pār-
spēja brazīliešus Pedru Solbergu 
un Žioržu Vanderleju, kuŗiem 
turnīrā bija devītais numurs.

Mārtiņš  Pļaviņš un Edgars 
Točs dalību turnīrā beidza ar 
dalītu devīto vietu, piedzīvojot 
neveiksmi astotdaļfinālā.

Motosports
Lieliski jauno pasaules mo  to -

krosa meistarsacīkšu sezonu MX2 
klasē Arģentīnā sācis Pauls Jo -
nass. Sasniedzis labā kos rezul-
tātus  treniņos un uz  varējis kva-
lifikācijā, Red Bull KTM Factory 
Racing komandas braucējs bija 
ātrākais arī abos braucienos. 
Līdz ar to jaunā sezona sākta ar 
pārliecinošu uzvaru.

Latvijas tenisistes 
spēlēs Sibirijā

Federāciju kausa izcīņas pār-
spēle starp Latvijas un Krievijas 
izlasēm notiks Hantiansijskā, 
paziņojusi Krievijas Tenisa fe -
derācija (KTF).

“Mēs visu apspriedām, izsvē-
rām un nolēmām spēli pret 
Latviju aizvadīt Hantiman sij-
skā,” KTF prezidentu Šamilu 
Tarpiščevu citē aģentūra TASS.

Play off spēle par tiesībām 

spēlēt pasaules grupā notiks 21. 
un 22. aprīlī. Uzvarētājas iegūs 
tiesības 2019. gadā spēlēs otrajā 
pasaules grupā, bet zaudētājas 
atgriezīsies savas ģeografiskās 

zonas pirmajā grupā.
Latvijas vadošā tenisiste Aļona 

Ostapenko jaunākajā WTA rangā 
saglabājusi savu rekordaugsto 

sesto vietu, kamēr Anastasija 
Sevatova atgriezusies TOP20. 
No pārējām Lat vijas tenisistēm 
augstākajā po  zi cijā ir Diāna Mar -
cinkēviča, kuŗa atrodas 273. vietā, 
ko ieņēma arī nesen. Par vienu 
poziciju augstāk pacēlušās gan 
Daniela Vismane (870.), gan 
Alise Čerņecka (1031.), bet kri-
tums par divām vietām ir Irinai 
Ļapustinai (1090.)

DAŽOS VĀRDOS
 Kristaps Porziņģis divas 

nedēļas pēc operācijas sācis stai -
gāt bez kruķu palīdzības, bet 
operēto celi slēpj ortoze. Kris-
tapa pilnīgu izveseļošanos prog-
nozē apmēram pēc desmit mē -
nešiem. Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) komandai 
Ņu  jorkas Knicks šovasar būs 
jāpieņem svarīgs lēmums – vai 

piedāvāt savainotajam latviešu 
basketbolistam Kristapam Por-
ziņģim maksimāli iespējamo 
līgumu, tomēr viņa smagais 
ceļgala savainojums liek par to 
nopietni padomāt, raksta por-
tāla bleacherreport.com žur nā-
lists Jarons Veicmans.

 Latvijas izlases basketboliste 
Kitija Laksa atzīta par Dien-
vidfloridas universitātes gada 
labāko sportisti, tiekot pie otras 
nozīmīgas atzinības divu dienu 
laikā. Iepriekš Laksa tika ie -
kļauta Nacionālās kolledžu 
sporta asociācijas (NCAA) Ame-
rican līgas sezonas simboliskajā 
komandā, kuŗu izvēlējās 12 šīs 
līgas komandu galvenie treneŗi. 
Šajā sezonā Dienvidfloridas 
uni versitātes komandas Bulls 
rindās Laksa caurmērā spēlē 
guvusi 20,7 punktus.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


