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ASV Sākusies gatavošanās
13. Saeimas vēlēšanām

ASV un Kanadas apvienotais koris gatavs Dziesmu svētkiem 

Rinkēvičs: “Esam 
ieinteresēti, lai ASV 

saglabā militāro 
klātbūtni Baltijā”

Latvija ir ieinteresēta, lai Bal ti-
jas valstīs un Polijā saglabātos 
nepārtraukta ASV spēku militāra 
klātbūtne – tā vizītē Vašingtonā 
uz  svēris Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (Vienotība).

Vizītes laikā viņš ticies ar ASV 
Pārstāvju palātas Ārlietu komite-
jas priekšsēdi Edu Roisu un līdz -
priekšsēdi, kongresmeni Eliotu 
Engelu, kā arī ASV Senāta Ārlietu 
komitejas priekšsēdi, senātoru 
Bobu Korkeru un līdzpriekšsēdi 
Bobu Menendezu. Rinkēvičs pau-
 da gandarījumu par intensīvo 
polītisko dialogu 2017. gadā ar 
ASV administrāciju un Kongresu.

“Augstu novērtējam Kongresa 
vienoto atbalstu Baltijas valstu 
drošībai. Esam pateicīgi par Kon -
gresa delegāciju biežajām vizītēm 
Baltijas valstīs, kas kalpo kā spē-
cīgs atbalsta signāls. Aicinām ASV 
kongresmeņus arī turpmāk doties 
vizītēs uz mūsu reģionu,” aicināja 
ministrs.

Viņš izteica cerību, ka ASV 
aizsardzības budžeta 2018. ga  dam 
gala versijā Kongress saglabās sā -
kotnēji paredzēto financiālo at -
balstu Baltijas valstu drošībai.

“ASV atbalsts mums ir jo  pro-

jām neaizstājams. Esam ieinte re-
sēti, lai ASV saglabā nepārtrauktu 
militāro klātbūtni Baltijas valstīs 
un Polijā. Ceram, ka ASV iegul-
dījums transatlantiskajā drošībā 
2018. gadā augs. Baltijas valstis 
arī no savas puses ir ievērojami 
palielinājušas valsts aizsardzībai 
veltīto financējumu, 2018. gadā 
sasniedzot un arī pat pārsniedzot 
2% no iekšzemes koppro dukta,” 
sacīja Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs izteica gan da-
rījumu par aktīvu sadarbību ar 
ASV kiberdrošības jomā, kas iz -
paužas konsultācijās un pieredzes 
apmaiņā un apmācībās. «Baltijas 
valstu – ASV konsultācijas par 
enerģētikas kritiskās infrastruk-
tūras aizsardzību un kiberdrošību 
šogad plānotas Latvijā. Redzam 
iespēju attīstīt šo sadarbību, kon-
sultējoties par kiberdrošības as -
pektiem arī citos būtiskos sek -
toros, piemēram, datu drošība, 
banku un finanču pakalpojumi, 
transporta infrastruktūra,” ak -
cen tēja Rinkēvičs.

Amerikas latviešu apvienība 
(ALA) sadarbībā ar Latvijas vēst -
niecību ASV un Centrālo vēlē-
šanu komisiju (CVK) šī gada 3. 
maijā aicina visu vēlēšanu ie  cir -
kņu vadītājus uz apmācību kur-
siem, kas notiks dienu pirms 
ALA 67. kongresa Vašingtonā, 
D.C. Vienlaikus ALA atgādina 
visiem ASV dzīvojošajiem Lat v-
jas pavalstniekiem – pārbaudiet 
savu pasu derīguma termiņu 
un nepieciešamības gadījumā 
jau laikus piesakieties uz jaunu 
Latvijas pilsoņa pasi. 

“Aicinu visus Latvijas pilsoņus 
un patriotus – iesim vēlēt nākamo, 
13.Saeimu šā gada 6.oktobrī! Pie -
dalīties brīvās, demokratiskās 
vēlēšanās ir katra pilsoņa pie  nā-
kums un arī tiesības. Pienākums 
ir jāpilda, bet tiesības – jāsargā! 
Savu izvēli izdarīsim, izpētot, vēr -
tējot un izvēloties gudri!” aicina 
ALA Informācijas nozares vadī-
tāja Taira Zoldnere. “Svinot Lat-
vijas valsts Simtgadi, apzināsi-
mies, cik laimīgi esam, jo mums 
katram ir iespēja izvēlēties ceļu, pa 
kuŗu Latvija ies nākamajā simt-
gadē!” piebilst Informācijas no -
zares vadītāja. 

Piedalīšanās Latvijas Saeimas 
vēlēšanās ir Latvijas pavalstnieku 
viena no svarīgākajām tiesībām, 
ko nodrošina Latvijas Republikas 
Satversme. Šobrīd iztrūkst ofi-

ciālu datu, tieši cik Latvijas pil-
soņu dzīvo ASV, bet dažādi mi  nē-
jumi ir, ka to skaits sasniedz 10 000 
līdz 12 000. No tiem agrāk noti-
kušajās vēlēšanās tikai neliela 
daļa ir izmantojusi savas bal-
sošanas tiesības – 9. Saeimas 
vēlēšanās – 1487, 10. Saeimas 
vēlēšanās – 2531, 11. Saeimas 
vēlēšanās – 2034, 12. Saeimas 
vēlēšanās – 2236. ALA mērķis ir 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, 
Centrālo vēlēšanu komisiju un 
vietējiem latviešu centriem pa -
nākt pēc iespējas aktīvāku Lat vi-
jas pilsoņu līdzdalību vēlēšanās 
un pārsniegt līdzšinējos līdz da-
lības rādītājus. 

Centienos palielināt vēlēšanu 
iecirkņu skaitu ASV un atvieglot 
līdzdalības iespējas, ALA un Lat-
vijas vēstniecība papildus 15 jau 
agrāk darbojušamies iecirkņiem 
ir apzinājusi vēl sešus latviešu 
centrus, kas ir izrādījuši vēlmi un 
gatavību organizēt vēlēšanu ie -
cirkni savā pilsētā. To skaitā Hjūs-
tona Teksasā, Denvera Kolorado 
pavalstī, Ročestera Ņujorkas pa -
valstī, Portlande Oregonā un 
Priedaine Ņudžersijā. Līdz ar to 
šogad vēlēšanu iecirkņu skaits 
varētu pieaugt līdz 21.

3. maijā apmācību kursi Va -
šingtonā tiek rīkoti, lai atbalstītu 
līdzšinējo vēlēšanu iecirkņu dar-
bību un jaunu iecirkņu veidoša-

nos, kā arī lai nodrošinātu mak-
simāli gludu 13. Saeimas vēlēšanu 
norisi ASV. Šajos kursos iecirkņu 
vadītāji tiks iepazīstināti ar Lat-
vijas Saeimas vēlēšanu noteiku-
miem un kārtību, vēlēšanu ie -
cirkņu darba organizēšanas vad-
līnijām, vēlēšanu biļetenu aizpil-
dīšanas un skaitīšanas instrukci-
jām un citiem vēlēšanu gludai 
norisei svarīgiem jautājumiem. 
Apmācības vadīs CVK priekš-
sēdētājs Arnis Cimdars. Patei co-
ties ALAs un Ārlietu ministrijas 
financiālam atbalstam, katra vē -
lēšanu iecirkņa vadītājs vai pār -
stāvis var pretendēt uz ceļa un uz -
turēšanās izdevumu kompensāciju.

Jāatzīmē, ka tuvojošās Latvijas 
13. Saeimas vēlēšanas tiks ap -
spriestas arī ALA 67. kongresā, 
kas no 4. līdz 6. maijam Va -
šingtonā D.C. pulcēs delegātus no 
visiem lielākajiem latviešu cent-
riem ASV. Kā vēlēšanu iecirkņu 
vadītāju apmācību dalībnieki, tā 
ALA 67. kongresa delegāti aici-
nāti jau laikus pieteikties dalībai 
apmācībās un kongresā. Plašāka 
informācija par kursiem atroda-
ma ALA mājas lapā: www.alausa.
org. Savukārt informācija par 
iespējām atjaunot Latvijas pil-
soņa pasi atrodama Latvijas vēst-
niecības mājas lapā Konsulārās 
informācijas sadaļā: http://www.
mfa.g ov.lv/usa (turpināts 2. lpp.)

Toronto Latviešu centrā notika vērienīgs koncerts – pirmais lielais mēģinājums, pošoties uz Dziesmu svētkiem šovasar Rīgā. 120 tautieši dziedāja virsdiriģenta Mārtiņa 
Klišāna vadībā, arī klātesot dziesmas „Krustiem zvaigznes debesīs” komponistam Ērikam Ešenvaldam // FOTO: Carlos Bērziņš
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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!»

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

LIGITA DAMBERGA,
VELTA ZĒGNERE

Lai pasauli padarītu
pieejamāku

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Tāpat pārrunātas attiecības ar 
Krieviju un situācija Ukrainā, 
tostarp Minskas vienošanās iz -
pilde. Ministrs informēja par lē -
mumu “Par aicinājumu noteikt 
sankcijas Sergeja Magņitska lietā 
iesaistītajām personām”, ko ne  sen 
ir pieņēmis Latvijas parlaments 
un līdz ar ko Latvijā liegta 49 per-
sonu iebraukšana, tas attiecas arī 
uz Čečenijas līderi Ramzanu Ka -
dirovu. “Lēmuma pieņemšana šajā 
jautājumā ir Saeimas polītisks 
solis, kas parāda Latvijas prin ci-
piālo nostāju demokratijas, tiesu 
varas un cilvēktiesību jautā ju-
mos,” uzsvēra Rinkēvičs.

Runājot par enerģētikas polī-
tiku, ministrs pauda pārliecību, 
ka Baltijas valstīm ir svarīgi tur-
pināt iesākto darbu pie reģionālā 
dabasgāzes tirgu izveides, nodro-
šinot pēc iespējas augstāku tirgus 
likviditāti, tādējādi stiprinot arī 
energoapgādes drošību un mazi-
not energoatkarību no domi nē-
jošās piegādātājvalsts.

Tikšanās laikā tika pārrunāts 
arī ASV un Eiropas Savienības 
(ES) dialogs, tostarp jautājumi, 
kas skaŗ tirdzniecības attiecības. 
Rinkēvičs pauda pārliecību, ka 
ES un ASV ir svarīgi noturēt vie-
notību un turpināt ciešu transat-

lantisko sadarbību, it sevišķi, 
jautājumos, kuŗi skar drošības 
polītiku – cīņu pret terrorismu, 
radikālismu, hibrīda rakstura 
drau  diem un kodolieroču iz  pla-
tīšanos.

Atgādinām, ka š. g. 3. aprīlī Va -
šingtonā D. C. notiks augstākā 
līmeņa polītiķu tikšanās – Bal-
tijas valstu prezidenti tiksies ar 
ASV prezidentu Donaldu Trampu. 
Tikšanās galvenais mērķis un 
motīvs ir stiprināt un padziļināt 
Baltijas valstu un ASV sadarbību 
aizsardzības, ekonomikas un iz -
glītības jomā.    

Rinkēvičs: Esam ieinteresēti,
lai ASV saglabā militāro klātbūtni Baltijā

Servisa suņu biedrība TEO-
DORS pateicas visiem ziedotā-
jiem un atbalstītājiem, ikvie-
nam, kas ar ziedojumiem un 
labiem vārdiem ir palīdzējis, lai 
biedrība varētu iegādāties to  po-
šo suni-pavadoni Serenu, viņu 

vadonis (10  000eiro ). Arī Se -
rena vēlas pateikties, un to var 
apskatīt īsā video ierakstā mūsu 
mājaslapā: http://www.teodors.
org/jaunumi/

Kopš Ziemsvētkiem Serena 
dzīvo pie sava jaunā saimnieka 

mirst savu iepriekšējo suni-pa-
vadoni Teodoru. Aleksejs bija 
nolēmis, ka vairs nekad neņems 
suni, pārāk sāpīgas bija viņa 
atmiņas par aizgājušo draugu- 
brāli Teodoru. Tie koties ar Alek-
seju, Serena dažādi centās izpa-
tikt, rādīja visas savas prasmes 
un ļoti uzmanīja katru Alekseja 
soli. Serenas mīlestība un uz  ti-
cība ir uzvarējusi, un nu jau mēs 
varam droši teikt, ka viņi viens 
otru ir atraduši. Serena ir čakla 
skolniece, teicami apguvusi suņu- 
pavadoņu prasmes, tās vēl maz-
liet pieslīpējot un nostiprinot. 
Pastiprināti būs jāatjauno, jāpa-
trenē vēl pamatpaklausība, jo 
Aleksejs bieži ir pārāk mīļš. Bet 
brīvajos brīžos Serena var ļau-
ties Alekseja lutināšanai. Abi 
tagad cītīgi kopā ar treneri Zaigu 
Kļaviņu mācās eksāmenam, kas 
ir paredzēts jau drīz. Pats Alek-
sejs ir ļoti darbīgs un zinātkārs 
saimnieks, viņš allaž alkst uz  zi-
nāt un iemācīties ko jaunu, bieži 
viesojas skolās un citās vietās, 
stāstīdams par savu ikdienu un 
to, kādas priekšrocības ir, dzī-
vojot kopā ar suni-pavadoni. 
Viņš bieži iedrošina tos, kuŗi vēl 
šaubās. Serena ir biedrības asto-
tais suns-pavadonis, kas tiek no -
dots kādam Latvijas neredzīga-
jam. Ar katru nākamo suni aug 
mūsu prasme un pieredze vai rāk 
saredzēt suņa un saimnieka at -
bilstību un vajadzības, spēja no -
vērtēt suņa piemērotību. Bieži 
cilvēki kļūdaini domā, ka par 
suni-pavadoni var kļūt jebkuŗš 
suns, bet tā nebūt nav. Sunim ir 
jābūt ne tikai fiziski veselam, ar 
labu nervu sistēmu, bet arī ar 
gribu strādāt, būt zinātkāram un 
paklausīgam. Atlase ir ļoti sa  rež-
ģīta, un reizēm jau pilnīgi ap  mā-
cīts suns viena vai cita iemesla 
pēc izrādās nederīgs darbam ar 
neredzīgajiem. Tādēļ mēs priecā-
jamies par katru suni, kuŗu ie -
spējams nodot kādam neredzī-
gajam, tas atkal kļūs kāda acis, 
draugs un pavadonis  un kādam 
pasauli padarīs pieejamāku un 
dienu krāsaināku! 

Paldies jums, mūsu atbalstītāji, 
paldies, ka esat mums uzticē-
jušies!

apmācīt un nodot neredzīgajam 
Aleksejam Volkovam. Ienākošie 
ziedojumi ap 2 000 eiro ir viena 
daļa no tā,cik izmaksā suns-pa-

Alekseja, iespējams, šis atkal būs 
viens veiksmes stāsts. Sākotnēji 
abu tuvināšanās bija atturīga, jo 
Aleksejs vēl aizvien nespēja aiz-
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Kadrs no seriāla “Deception”

Svētdien, 4. martā Karolīnas 
latviešiem bija tas gods uzņemt 
mūzikas grupu ImantaDimanta 
savā Latvijas Simtgadei veltītā 
ASV koncertturnejā Grīnvilē, 
Dienvidkarolīnā! ImantaDi-
man ta un draugi iebrauca ASV 
dienvidos pēc sava pirmā kon-
certa Vašingtonā DC, smaidiem 
sejās un arī nstrumentiem lielā 
baltā vāģī, ar kuŗu turpinās ce -
ļot pa Ameriku nākamo mēnesi.

Pirms koncerta mūzikanti 
devās pilsētas apskatē, pa plašo 
parku tieši pilsētas centrā, kur 
atrodas slavenais ūdenskritums 
Rīdī (Reedy) upē, Brīvības tilts, 
un unikāls medūzas koks.  

Pēcpusdienā 111 klausītāju pul-
cējās vienā no Grīnviles popu-
lārākām koncertzālēm Radio 
Room, kur uz vietas ir arī 

„Izauga mātei brīnuma meita” – ImantaDimanta Grīnvilē
jeb

Vairāk nekā simts līksmo ImantaDimanta koncertā Grīnvilē
LIENE KUKAINE

krodziņš un restorāns. Radio 
Room bija par godu latviešiem 
pagatavojuši diļļu mērci kā 
piedevu vēlo brokastu ēdieniem, 
ko nodēvēja “Scotch Eggs – Rīga 
style,” un arī zīme pie kroga 
lepni ziņoja, ka “ALUS” ir pār-
došanā. Gan vietējie latvieši, 
gan to draugi un paziņas bija 
sabraukuši no abām Karolīnām 
uz koncertu, un drīz vien 
latviešu balsis spēcīgi atskanēja 
Amerikas dienvidos lieliskā har-
monijā ar grupas dziesmām!

Grupas repertuārā ir oriģināl-
dziesmas ar latviešu tautas-
dziesmu vārdiem, kuŗās ir stip-
ra amerikāņu bluegrass mūzikas 
ietekme. Koncertā bija dzirda-
mas pazīstamas dziesmas no 
nesen iznākušā kompaktdiska 
„Izauga mātei brīnuma meita”, 

kā arī vietējai publikai mīļas 
dziesmas, piemēram, Old Crow 
Medicine Show “Wagon Wheel,” 

pierādot grupas daudzveidīgās 
spējas plašā mērogā. Īpaši mīļš 
skatītājiem bija popūrijs, kuŗā 

Pie Radio Room pirms koncerta pusdieno, marquee redzams ar 
ImantaDimanta uzrakstu, no kreisās: Liene Kukaine, Kristaps 
Strods, Krišjānis Sils, Matīss Uškāns, Katrīna Dimanta, Imanta 
Nīgale un Lauris Kukainis 

latviešiem populāras dziesmas 
nomainīja zviedru supergrupas 
ABBA dziesma ”Super-Trooper.” 

No Grīnviles ImantaDimanta 
devās tālāk uz Dolijas Partonas 
dzimteni Pigeon Forge, TN, un 
vēlāk uz ASV mūzikas meku 
Nešvili, Tenisijā, pirms ieradās 
Hjūstonā uz koncertu The Ame-
 ricana. Koncerta tūre ir dāvana 
no Amerikas latviešu apvie nī-
bas, svinot Latvijas Simt gadu 
jubileju. Koncertā Grīnvilē ska-
tītāji ar aplausiem pateicās ALAi 
un interesējās par ALAs infor-
mātīviem materiāliem un ie  spē ju 
kļūt par ALAs biedru. Novēlam 
ImantaiDimantai veiksmi turp-
mā kajā ceļā pa Ameriku, un 
visiem tautiešiem iespēju ap -
mek lēt vienu no grupas astoņ-
padsmit koncertiem ASV!

25. februārī Ziemeļkaliforni-
jas latviešu biedrības (ZKLB) 
sēdē savas pilnvaras nolika un 
vadītāja āmuru jaunievēlētam 
priekšsēdim nodeva Taira Zold-
nere – ilggadīgā ZKLB vadītāja 
un Laika autore, un joprojām 
ALA vicepriekšsēde un Infor-
mācijas nozares vadītāja. Viņas 
vietā amatā stājās Mārtiņš An -
dersons. Savukārt Ziemeļkali for-
nijas Apskata redaktora amatā 
Laimu Martinsku nomainīja 
Andrejs Gulbis, kuŗš jaunākajā 
Apskata redaktora slejā raksta:

„Nekad nebiju domājis, ka 

Jaunumi no Ziemeļkalifornijas
vija ar Mārtiņu Andersonu, ko 
citējam:

„Esmu dzimis Losandželosā, 
latviešu ģimenē, kas aktīvi 
piedalījās vietējā latviešu sa -
biedrībā. Tur mācījos latviešu 
skolā, dejoju tautasdeju kopā, 
dziedāju korī un piedalījos 
teātŗa izrādēs. Augstskolas 
gradu esmu ieguvis Čikāgā, 
kur mācījos ekonomiku un 
starptautisko polītiku, bet 
savu karjēru sāku Ņujorkā, 
kur vairākus gadus strādāju 
Volstrītā par investīciju baņ-
ķieri. Kamēr dzīvoju Ņujorkā, 

daži no jums vēl atceras manus 
vecvecākus vai tēvu.

Bet vēl dziļākas saknes gan 
man, gan jums visiem ir Lat-
vijā. Vai tas bijis pirms vai-
rākām paaudzēm vai tikai 
nesen, mūsu saites ar Latviju, 
mūsu kopīgā kultūra, valoda 
un tradicijas ir tas, kas mūs 
vieno, un vēlme latvietību 
uzturēt ir galvenais iemesls, 
kāpēc uzturam biedrību un 
kāpēc esam tās biedri. Vien-
alga, vai tiekamies vairākas 
reizes nedēļā, apmeklējot lat-
viešu skolu vai kādu biedrības 
rīkotu pasākumu, vai retāk, 
teiksim, reizi gadā, piedaloties 
Baltiešu piknikā, vai 18. no -
vembŗa aktā, biedrība ir tā 
organizācija, kas palīdz kopā 
ar ģimeni un draugiem kopt 
mūsu kopīgo latviešu “koku”, 
lai tas ar mūsu veltīto laiku, ar 
mūsu ziedotiem līdzekļiem, ar 
mūsu sviedriem, turpinātu 
augt. It īpaši šogad, Latvijas 
Simtgadē. Papildus ierastajām 
biedrības aktīvitātēm mums ir 
daudz, ar ko lepoties šī gada 
kalendārā. Minēšu tikai dažas: 
iespējamā Valsts prezidenta 
vizīte aprīļa sākumā, ZK Lat-
viešu koŗa K. Veilanda vadībā 
piedalīšanas Vispārējos lat vie-
šu Dziesmu un deju svētkos 
Rīgā, American Association of 
Baltic Studies (AABS) konfe-
rence Stenforda universitātē, 
Saeimas velēšanas un citi 
ievērojami notikumi.

Vēlu veiksmīgu Ziemeļka-
lifornijas Latviešu biedrības 
darbības gadu un turpmāku 
sadarbību!”

Laiks no sirds vēl labas veik-
smes Andrejam un Mārtiņam, 
pateicas par līdzšinējo sadar-
bību Tairai un Laimai – gan 
cerot, ka mūsu autoru pulkā 
viņas turpinās darboties jo 
cītīgāk!

Andrejs Gulbis

Mārtiņš Andersons un Taira 
Zoldnere

nodibināju latviešu tautas 
deju kopu, vadīju latviešu 
jauniešu pulku, kas rēgulāri 
rīkoja sabiedriskus pasāku-
mus, un reizi gadā pārstāvēju 
Ņujorkas sabiedrību Ameri-
kas latviešu apvienības gads-
kārtējā kongresā. Laika gaitā 
es nolēmu, ka gribu virzīt savu 
karjēru vairāk uz vadīšanas un 
stratēģijas pusi, nevis palikt 
finanču pasaulē. Šis lēmums 
mani aizveda vispirms uz ma -
ģistrātūras studijām biznesa 
skolā un atpakaļ uz Kalifor-
niju, Sanfrancisko. Esmu at -
griezies pie savām saknēm, jo 
Andersonu ģimene bija viena 
no pirmajām, kas imigrēja līča 
apkārtnē pēc kaŗa – varbūt 

man būs piedāvāta šāda loma. 
Man prātā bērnības atmiņas, 
kad mans tēvs ar citiem ZKLB 
dibinātājiem, strādājot pagra-
bos ar mimeografa mašīnām 
un skavotājiem, lika kopā 
mūsu agrīnās publikācijas. 
Ceru, ka varēšu turpināt izdot, 
pēc manām domām, vienu no 
diasporas nozīmīgākajiem iz -
de vumiem. Man būs jāaizpilda 
lielas kurpes (I have big shoes to 
fill). Lūdzu labas domas un 
palīdzību no visu mūsu ko -
pienas! Paldies!”

Šai pašā Apskata nr. arī inter-

Ceturtdien, 22. martā plkst. 
19.00 Ņujorkas Greničvilidžas 
mākslinieku namā WEST BETH 
463 West Street (ieeja no Bank 
Street), netālu no Hudzonas 
upes, notiks šī nama ilggadējās 
iemītnieces dejotājas un choreo-
grafes Vijas Vētras godināšana 
viņas 95. gadskārtā ar jubilāres 
līdzdalību. Uz sarīkojumu laipni 
aicina West Beth nama vadība, 

Godināsim
Viju Vētru!

Laila Robiņa drāmā  „Deception”

ELEONORA ŠTURMA

un tas notiks nama 1. stāvā 
Community Room telpās West 
Beth „Ikonu serijas” ietvaros. 
Programmā speciāli šim notiku-
mam veidota filma – Vijas Vētras 
intervija, uzrunas un apsveicēji, 
to vidū arī Latvijas sūtnis Ap  vie-
notajās Nācijās Jānis Mažeiks un 
Latvijas Goda konsuls Daris 
Dēliņš. Visi laipni gaidīti – aicina 
West Beth vadība.

Sākot ar  11. martu, tūlīt pēc 
American Idol ABC televīzijā 
rāda drāmu “Deception”. Mūsu 
Laila Robiņa drāmā tēlo FIB 
aģenti.

(A superstar magician Cameron 
Black (Jack Cutmore-Scott) whose 
career is ruined by scandal has 
only one place to turn ro practice 

his art of deception, illusion, and 
influence, the FBI where he’ll 
become the world`s first consult-
ing illusionist, helping the govern-
ment solve crimes that defy expla-
nation, and trap criminals and 
spies by using deception.)

Skatīsimies un priecāsimies 
par mūsu talantīgo tautieti!
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Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai 
pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību 

(ID karti) Bostonā 2018. gada 27. un 28. aprīlī.
Pieņemšana notiks Bostonas 

latviešu trimdas draudzes telpās 
Adrese: 58 Irving St. Brook-

line, Boston, MA 02445
Papildu informācija Latvijas 

vēstniecības ASV mājaslapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/kon-
sulara-informacija

Atgādinājums: 13. Saeimas 
vēlēšanās, kas notiks 2018. gada 
6. oktobrī, nobalsot varēs tikai ar 
pasi, kuŗai nav notecējis de  rī-
guma termiņš. 

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases apmaiņai, 
izmantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš, līdz 2018. gada 
15. aprīlim uz Latvijas vēst-
niecību ASV jāatsūta šādu do -

kumentu kopijas:
 Latvijas pases kopija. Ja pasi 

pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta 
dzimšanas apliecības kopija; 

 Dokumenta, kas apliecina pa -
stāvīgu uzturēšanos ASV, kopija;

 Aizpildīts IESNIEGUMS (pie   -
ejams vēstniecības mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/kon-
sulara-informacija/informacija-
par-parvietojamo-pasu-darb-
staciju)

Ja pasi pieprasa bērnam, tad 
jāatsūta bērna dzimšanas aplie-
cības kopija. Pasi var pieprasīt tas 
bērna vecāks, kuŗš ir Latvijas pil-
sonis, vai arī vecāks, kuŗš ir citas 
valsts pilsonis, uzrādot otra ve -
cāka notariāli apliecinātu (un arī 
ar Apostilli apliecinātu) pie  kri-

šanu pases dokumentu iesnieg-
šanai un bērna pases saņemšanai. 
No 15 gadu vecuma persona pati 
var pieteikties pases saņemšanai. 

Iepriekšminētie dokumenti jā -
sūta uz consulate.usa@mfa.gov.
lv vai pa faksu (202)328-2860, 
obligāti norādot savu kon takt-
informāciju (telefonu, e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodo-
ties mobilajā pasu darbstacijā, 
kā arī jāsamaksā valsts un 
konsulārā nodeva. 

Samaksa veicama tikai ar 
bankas karti (debetkarti vai 
kredītkarti). 

Cenrādis:
 Pase – 113.46 EUR

 Pase un Personas apliecība 
(ID karte) – 120.57 EUR

 Pase personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2018. gadā no 
63 gadiem un 3 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu doku-
mentu – 106.34 EUR

 Personas apliecība (ID karte) 
– 99.23 EUR

 Personas apliecība (ID karte) 
personām, kuŗas nav sasniegušas 
20 gadu vecumu, ir pensijas ve -
cumā (2018. gadā no 63 ga  diem 
un 3 mēnešiem), kuŗām piešķirta 
vecuma pensija un kuŗa uzrāda 

Attēlā: pirmajā rindā no 
kreisās Ēriks Pakalniņš, Theresa 
Pakalniņa, Toms Trautmanis, 
Astrīda Trautmane, Pēteris 
Āboliņš, Jana Āboliņa, Jānis 
Kukainis, Aija Kukaine. Otrā 
rindā: Uldis Vītiņš, Tanja 
Vītiņa, Annelī Lūce, Irēne 
Kreile, Ināra Apine, Gerry 
Lapidus, Māra Palty, Laila 
Upīte, Dagnija Lāce, Renee 
Vītola, Valdis Vītols, Valdis 
Liepa, Austra Liepa, Daina 
Blitte. Trešā: Ēriks Lūsis, 
Georgs Kreilis, Jānis Apinis, 
Juris Kalniņš, Brita Brookes, 
Viesturs Upīte, Andris Lācis, 
Kamelia Iliev, Iliev Iltcho. 
Aizmugurē: Vilis Kalniņš, 
Edvins Kalniņš, Andris Āboliņš, 
Holly Āboliņa, Alvis Briģis, 

Kalpaka balle Detroitā
2018. gada 24. februārī

Daukšs, Māra Bitte, Ilgvars 
Jēkabsons, (paslēpušies aiz Ilg-
vara)Regīna Daukšs, Kārlis 
Daukšs, Bill LaDitka, Marissa 
Kovatch, Laila Gislasone, Erik 
Pless un Ieva Plesa. 

Pēc labi apmeklētās balles 
pagājušajā gadā balles rīkotāja 
Jana Āboliņa izteica cerību, ka 
arī šogad tā būs tikpat labi ap -
meklēta. Pagājušajā gadā iera-
dās ap 70 cilvēku, šogad – 61. 
Dažus ikgadējos balles apmek-
lētājus bija pieveikusi slimība, 
citi devās uz Toronto Kanadā, 
kur Latviešu centrā notika Zie-
meļamerikas latviešu koŗu sa -
dziedāšanās un mēģinājums, ko 
vadīja no Latvijas atlidojušais 
diriģents Mārtiņš Klišāns. Ik -
viens korists ir gatavs savam 

ballē, ko detroitieši rīko jau 
kopš 1952. gada, izbaudīja 
jauku vakaru un sirsnīgas sa -
tikšanās ar ilgāk neredzētiem 
draugiem. Korporāciju kopas 
seniors Toms Trautmanis uz -
mundrinošā balsī novadīja sa -
dziedāšanos un polonēzi kopā 
ar šarmanto dzīvesbiedri As -
trīdu. 

Dāmas šogad pārsvarā bija 
izvēlējušās melnus tērpus, ko 
atsvaidzināja ar elegantām ro -
tām un apmetņiem. Bija prieks 
ieraudzīt ballē gados jaunākus 
cilvēkus, kas ļauj cerēt – Kalpaka 
balles tradicija neizzudīs.

Kaut jaunās dāmas izskatījās 
kā princeses, balles karalienes 
gods neapšaubāmi pieder rīko-
tājai Janai Āboliņai, kuŗa uz -

Attēlā: pirmā rindā no 
kreisās E. Antens, fr. Liv!, 
draudzes mācītājs O. Frei-
manis, kopas seniors J. 
Meisters, Bev!, Draudzes 
priekšnieka vietniece 
Inese Stokes, Imeria, 
draudzes priekšnieks U. 
Pū  liņš, fr. Latav!, E. Blum-
bergs, Lettg!

Otrā rindā no kreisās: 
A. Sprūdžs, Sel! A. Cers, 

Čikāgas Korporāciju 
kopa Kalpaka 

piemiņas 
dievkalpojumā

Kalpaka piemiņas diev-
kalpojumā Sv. Pēteŗa baz-
nīcā Čikāgas apkārtnē, 
2018. gada 4. martā. Die v-
kalpojumu vadīja drau-
dzes mācītājs Ojārs Frei-
manis. Č!K!K! pastāv 
kopš 1950. gada un visus 
šos gadus ir bijusi aktīva, 
rīkojot dažādus sarīko-
jumus.

Kā citus gadus, visa 

pensionāra apliecību, kā arī per-
sonām, kuŗām ir I vai II inva-
liditātes grupa un kuŗa uz  rāda 
attiecīgu dokumentu – 92.11 
EUR.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases/personas apliecības nosū-
tīšanu ar Federal Express kurjer-
pastu uz personas norādīto dzī-
vesvietu.

Pēc 15.aprīļa katram intere-
sentam tiks nozīmēts konkrēts 
pieņemšanas laiks, par to ie -
priekš vienojoties. 

Vēstniecības Konsulārās no -
daļas tālruņi: 202-328-2881; 202-
328-2882. E-pasts: consulate.
usa@mfa.gov.lv

Latvijas vēstniecības ASV 
Konsulārā nodaļa

Dināra Briģe, Jānis Kalniņš, 
Ruta Kalniņa, Allen D’Aoust, 
Ērika D’Aoust, Ēriks Putnis, 
Kristīne Putne, Uldis Kalējs, 
Lūcija Kalēja, Jēkabs Bērzkalns, 
Renāte Bērzkalne, Guntis 
Kalējs, Vicky Kalēja, Pēteris 

labākajam sniegumam, lai ie -
gūtu iespēju šajā vasarā pie  da-
līties vienā no Latvijas Simt-
gades svarīgākajiem notiku-
miem – Vispārējos latviešu 
Dziesmu un deju svētkos. 

Bet tie, kas nokļuva Kalpaka 

ņemas visu balles lietu kār-
tošanu un paspēj izcept arī 
svētku kliņģeri (šogad pat 
divus!), kas tik garšīgs, ka kūst 
mutē.   

Tatjana Žagare-Vītiņa

fr. Liv!, J. Kalniņš, Lettg!, 
kopas sekretārs N. Zu  šē-
vics, Gers!, K. Cers, Tal!

Kā citus gadus, Čikāgas 
Korporāciju kopa (Č!K!K!) 
piedalījās ar goda sardzi 

diev kalpojuma kollekte ar 
Č!K!K! pielikumu tiks 
ziedota Okupācijas mū -
zejam Latvijā.

Juris Meisters, Bev!
Č!K!K! t/l seniors
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KRISTĪNA PUTENE

LATVIEŠU VAKARS
MADISON SQUARE GARDEN

Jātic, ka starp Laiks lasītājiem 
nebūs tāda , kuŗš nezinātu, kas ir 
Kristaps Porziņģis. Iespējams, ka 
viņš ir pat pasaulē visplašāk at -
pazītais latvietis. Viņa un viņa 
komandas New York Knicks veik-
smēm un neveiksmēm seko dau-
dzi jo daudzi tautieši, gan skato-
ties spēles televīzijā, gan ap  mek-
lējot Knicks spēles. Šā gada 7. ap -
rīlī vairāk nekā 600 līdzjutēju no -
pirkuši biļetes uz Knicks spēli, jo 
Madison Square Garden, arēna, 
kuŗā viņi spēlē, izziņojusi Latvian 
Heritage Night. Lai iepazīstinātu 
lasītājus ar šī vakara rašanos un 
paredzamajiem plāniem, iztau-
jājām trīs cilvēkus, kas virzījuši 
šo ideju un ir visciešāk saistīti ar 
vakara veidošanu: Daris Dēliņš, 
Latvijas Goda konsuls Ņujorkā, 
Anita Bataraga, Ņujorkas Lat-
viešu organizāciju padomes 
priekšniece un Inta Šķinķe, ide-
jas iniciātore.

Kā vispār radās doma par 
Latvian Heritage Night? Kas 
bija pirmie soļi?

DD. Sākās pirms gada, kad 
vaicāju MSG/Knicks vadībai, vai 
būtu iespējams Kristapu iesaistīt 
kaut kā Latvijas simtgades ju  bilejā.

IŠ. Es sāku sekot Knicks bas-
ketbola komandai neilgi pēc tam, 
kad Kristaps Porziņģis sāka ar 
viņiem spēlēt. Viņa otrajā sezonā 
uzzināju, ka Toronto basketbola 
komanda Raptors rīkoja lietu vie-
šu vakaru arēnā, jo ar komandu 
spēlēja lietuvietis Jonas Valan ciu-
nas. Domāju, ka Ņujorkā vaja-
dzētu līdzīgu pasākumu par godu 
Kristapam! Apmēram pirms ga -
da, 2017. gada martā vai aprīlī, ar 
savu domu pirmo reizi dalījos ar 
Madison Square Garden darbi-
nieku, kas atbild par biļešu pār-
došanu lielākām grupām. Katru 
reizi, kad pirku biļetes uz Knicks 
spēlēm, lai skatītos Porziņģi, pa -
stāstīju vēl ko vairāk par Latviju, 
latviešu faniem, Liepāju un tml. 
Pēc gandrīz sešiem mēnešiem, 
pagājušā gada rudenī, ja nemal-
dos novembrī, MSG beidzot 
aicināja mani uz tikšanos. Es 
aicināju līdzi Anitu, kas ir ŅLOP 
priekšniece un bijusī ALA priekš-
niece. Uz tikšanos bija aicināts 
arī Latvijas goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš, kuŗš pats jau bija 
uzrunājis MSG par iespējām ar 
kaut ko atzīmēt Latvijas Simtgadi. 
Un tā tas arī sākās!

AB. Inta man piezvanīja pa -
gājušā gada beigās ar vēl neiz-
paužamo domu, kas sākusi vir-
mot viņai prātā pēc vairākām 
sarunām ar MSG pārstāvi. Inta 
viņu labi pazina, jo bieži apmeklē 
spēles un zināja, ka viņš sagādājis 
biļetes uz Knicks spēlēm, kā arī 
latviešu skolas un skautu vienības 
bērniem devis iespēju tikties ar 
Kristapu. Man, kā ŅLOP Simt-
gades Ņujorkā ideju virzītājai šī 
ideja likās lieliska, jo uzrunāja vēl 
citu virzienu, bez kultūras un 
vēsturiskiem pasākumiem, kā 
Simtgadē iepazīstināt cittautiešus 
ar Latvijas sasniegumiem.

Kā Madison Square Garden 
(MSG) reaģēja uz šo priekš-
likumu?

DD. Sarunu gaitā tika minēts, 
ka ideja interesanta un redzēs, 
vai iespējams kaut ko sarīkot. 

Viņi (MSG) zināja, ka Kristaps 
izteicis interesi kaut ko darīt kopā 
ar vietējiem latviešiem Ņujorkā. 
Varbūt, ka šis būtu labs veids to 
savest visu kopā. 

AB. Apbrīnojami atsaucīgi un 
sajūsmināti, kaut varbūt tas ir 
sales cilvēkiem raksturīgi. MSG 
sales grupa mūs aicināja uz tik-
šanos pagājušā gada decembŗa 
sākumā. Bija ieradušies vairāku 
pakāpju sales un marketinga 
cilvēki, lai ar mums iepazītos un 
noklausītos mūsu latviskā man-
tojuma vēsturi, kā arī mūsu ide-
jas par šo pasākumu. Viņi aptu-
veni ieskicēja, kā MSG saredz šī 
pasākuma reklāmu un norisi, bet 
prasīja, lai mēs tuvāk pastāstām 
par kontaktiem, par idejām, par 
iespējamiem “izdaiļojumiem”, kas 
padarītu šo pasākumu pievil cī-
gāku latviešu publikai. Viņiem 
imponēja mūsu pazīšanās un 
kontaktu pieejamība. Visi MSG 
cilvēki „uzķērās” uz domas, ka 
jāpiedāvā pīrāgi, tiklīdz saprata, 
kas tas tāds ir. Toties mūsu cerība 
ievest plāšākā apmērā preces un 
atspirdzinājumus atdūrās pret 
iestādes nosacījumiem. Mūsu 
pro  ponētais starpbrīža priekš ne-
suma variants, aicināt uzstāties 
Prāta Vētru, tika nopietni uz -
klausīts un apsvērts, bet galu galā 
noraidīts īsā laika sprīža dēļ. 
Interesanti bija uzzināt, kādu 
apņēmību izrādījuši koŗi no Lat-
vijas, kas jau bija sevi stādījuši 
priekšā kā iespējamus Simtga des 
pārstāvjus MSG pasākumiem. 
Kad mūs iztaujāja par to, kādus 
dziedātājus mēs gribētu no Lat-
vijas piesaistīt ASV himnas ieva-
dam, mēs vienbalsīgi ieteicām 
Ņujorkas latviešu kori kā pie mē-
rotāko Ņujorkas latviešu sabied-
rības pārstāvi šādai reizei. 

IŠ. Mūsu pirma tikšanās ar 
arēnas darbiniekiem bija ļoti 
pozitīva. Viņus ļoti interesēja, kā 
atzīmēsim Latvijas Simtgadi! Vi -
ņiem interesēja latviešu tīklo-
šanās, ka mēs pazīstam cits citu 
un pazīstam tautiešus citās pil-
sētās, ka daudzi esam uzauguši 
kopā, gājuši bērnu nometnēs 
kopā. Stāstījām par latviešu sa -
biedrību Ņujorkā un arī ārpus 
tās. To, ka mēs varētu izmantot 
mūsu personīgos tīklus, bet arī 
ALA, ALJA un citu organizāciju 
tīklus, lai izsludinātu un popu-
lārizētu šādu pasākumu. Runā-
jām arī par mūsu katra saitēm ar 
Latviju. Viņi prasīja, lai raksturo-
jam, kāds varētu izskatīties šāds 
“latviešu vakars”, kā mēs to 
saredzam. Viņi pierakstīja visu, 
ko stastījām, gan par pīrāgiem, 
balzamu, Prāta Vētru, LV 100. 
Interese bija liela! 

Ko skatītāji var sagaidīt šai 7. 
aprīļa vakarā?

DD. Kaut gan diemžēl Kristaps 
nebūs spēles komandā šai vakarā, 
neesam visu zaudējuši! Mums ir 
Ņujorkas latviešu koris, daļai 
Ņujorkas latviešu skautu un 
gaidu būs iespēja sveikt Knicks 
komandu, kad viņi nāks uz lau-
kuma. Varēs iegādāties pīrāgus. 
Būs speciāli LV100 Knicks krekli 
un cerēsim, ka Kristaps arī pats 
būs klāt sveicināt klātesošos. Būs 
daži īpaši viesi no Latvijas, kā arī 
TV operātors, kas nofilmēs visu 

notiekošo, lai to pārraidītu Lat-
vijas mediju portālos.

AB. Nedēļā pēc Kristapa ne   lai-
mes gadījuma pieteicās vēl 629 
biļešu pircēji. No šīs grupas sa -
gaidām, ka vismaz trešdaļa at -
nāks uz pirmsspēles pēcpusdienu 
MSG apkaimes krodziņā. To rīko 
ALJA sadarbībā ar ŅLOP. Gal-
venais šķērslis idejas īstenošanai 
patlaban ir atrast pietiekami lielu 
krogu, kas var uzņemt tik lielu 
skaitu gavilējošu latviešu.

IŠ. Nu, doma bija, ka skatītāji 
varētu kopā priecāties,”fanot”, 
atbalstīt Knicks komandu un, 
protams, Kristapu uz laukuma. 
Diemžēl visi zinām, ka Kristapa 
nesenā trauma neļaus viņam 
spēlēt pēc mēneša. Tomēr gri-
bam izrādīt Kristapam atbalstu 
un dot viņam motivāciju strādāt, 
jo gaidām viņu atpakaļ laukumā! 
Gribam arī viņam pateikties par 
to, ka viņš tik pozitīvā veidā nes 
Latvijas vārdu pasaulē. Skatītāji 
varēs priecāties par Ņujorkas 
latviešu kori, kas ievadīs vakaru, 
dziedot ASV valsts himnu pirms 
spēles. Rīgas 90. skautu vienības 
un Zila kalna 4. gaidu vienības 
dalībniekiem būs iespēja veidot 
vārtus komandas spēlētājiem, 
kad tie ieradīsies uz laukuma, 
dodot katram Knicks spēlētājiem 
high five pirms spēles! Būs arī citi 
pārsteigumi, bet nevaram jau 
visus noslēpumus uzreiz atklāt!

Vai ir idejas, ko pārrunājāt, 
bet kas bija jānoliek pie malas 
– varbūt citam gadam?

AB. Prāta Vētras iesaistīšana 
pirms spēles vai spēlei pa vidu, 
Latvijas ražojumi concession sten-
dos. Vēl ceru, ka izdosies īstenot 
ideju – īsu video „Ten Latvian 
Athletes You May Know”, ko iz -
rādīt JumboTron ekrānā pirms 
spēles sākuma. Griezos pie LIAA 
pārstāvja ASV ar lūgumu tādu 
izveidot, jo tā ir paliekoša rek lā-
ma Latvijai arī citos pasākumos. 
Bet, pat ja to izdarītu relatīvi īsajā 
sagatavošanas laikā, nav garanti-
jas, ka MSG to pieņemtu. Tādā 
gadījumā to parādīsim latviešu 
audiencei pirmsspēles tusiņā.

IŠ. Protams, mana vīzija šim 
vakaram bija plaša! Un protams, 
arēnai, spēlētājiem, komandām 
un NBA katram ir savi noteiku-
mi un līgumi, kuŗu robežās ir 
jāsadarbojas. Ierosinājām korim 
dziedāt arī Latvijas valsts himnu, 
piedāvājām bērnu tautasdeju an -
sambli, mudinājām Knicks City 
Dancers choreografēt deju pie 
latviešu mūzikas, piemēram, 
Lauŗa Reinika “Es skrienu!”. Der 
vēl pieminēt, ka ALJA ir uz  ņē-
musies izkārtot sabiedrisku tik-
šanos pirms spēles, iespējams, 
vairākās vietās, dažādām gau-
mēm. Šis būs viens no lielākajiem 
Latvijas Simtgades svinību pasā-
kumiem ārpus Latvijas, kas pie-
ejams visām paaudzēm!

Ja kāds vēl apsveŗ, vai pirkt 
biļeti un doties uz spēli, kur 
meklēt informāciju par to?

DD. Biļetes var iegādāties pie 
MSG, un tur latviešiem (un viņu 
draugiem) piedāvās speciālu at -
laidi. Attiecīgais kontakts ir: Cole 
Schlesinger, e-pasts:Cole.Schlesin  -
ger@msg.com; tāl: +1-212-631-5739

IŠ. Biļetes ir vēl dabūjamas, 

visvieglāk izmantot šo saiti vai 
arī zvanīt Cole Schlesinger, kā 
Daris jau minējis. Cole ir bijis ļoti 
centīgs, zvanot un rakstot vai-
rākiem latviešiem un latviešu 
organizācijām, lai populārizētu 
šo vakaru. Viņš ir daudz uzzinājis 

Square Garden!
Kas vēl būtu jāzina spēles 

apmeklētājiem?
DD. Nāciet pilnā sparā savos 

Knicks kreklos, ar  Latvijas karo-
giem vai pat tautastērpos, ja vē -
laties! Uzlādējiet mobilo telefo -

par Latviju un latviešu kultūru, 
un sāk jau mācīties valodu – 
Sveiks un Paldies! Droši zvaniet 
un sarunājiet biļetes! Arī varat 
sekot informācijai Facebook, uz -
meklējot Latvian Heritage Night 
at Madison Square Garden with 
the NY Knicks. Kā jauna infor-
mācija nāk klajā, tā tiek tur ievie-
tota. Kad zināsim, kur notiks 
pirmsspēles tikšanās, šo infor-
mā ciju noteikti tūlīt ievietos FB. 
Baudīsim pavasari Ņujorkā, at -
balstīsim Kristapu un svinēsim 
Latvijas simt gadus pasaules vis-
pazīstamākajā arēna – Madison 

nu, lai varat nobildēties! Šis būs 
unikāls vakars mums visiem. Ap -
sveiksim Latviju Simtgades svi-
nībās un vēlēsim mūsu Kris ta-
pam ātru un veiksmīgu atvese-
ļošanos no nesenās ķibeles!

IŠ. Lai gan dažiem ir skumji, ka 
neredzēsim Kristapu uz lauku-
ma, atcerēsimies, ka Kristapam 
tas ir daudz grūtāks pārdzīvojums 
nekā mums, faniem! Satiksimies 
Ņujorkā, svinēsim Latviju un lat-
viešus, baudīsim spēli un izrā dī-
sim mūsu atbalstu vispazīs ta-
mākajam latvietiem Ņujorkā – 
Kristapam Porziņģim!
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“Latvija bez Aspazijas nav iedomājama”
(Saulcerīte Viese)

Veltījums Aspazijas garam viņas 153. jubilejā 
un Latvijas neatkarības Simtgadē

Par Latvijas Simtgadi daudz 
tiek runāts un rakstīts, bet As -
pazijas (Johannas Emīlijas Li  ze-
tes Rosenvaldes, arī Rozen ber-
gas, vēlāk Elzas Rozenbergas-
Pliekšānes) vārdu redzu tikai 
feisbukā no Aspazijas mājas 
Dubultos. Nezinu, vai būtu jā -
atgādina Laika lasītājiem, ka 
Aspazija (1865–1943) 19. gs.
bei gās bija topošās Latvijas 
jaunā, vispopulārākā drāmatiķe 
un dzejniece, kuŗa pirmā uzdro-
šinājās izteikt latviešu brīvības 
tieksmes savos daudzšķaut nai-
nos rakstos? Kā tas notika, As -
pazija paskaidroja savā autobio-
grafijā, kuŗu viņa sarakstīja 
divdesmitā gadsimta trīsdes mi-
tajos gados „Mana dzīve un 
darbi” (R., A. Gulbja izd., 1938.). 
Aspazijas un Raiņa pētniece, 
Saulcerīte Viese (1931–2003), 
strādājot izdevniecībā Liesma, 
saņēma atļauju izdot Aspazijas 
Kopotus rakstus, sešos sējumos, 
1985–1988 gados. „Mana dzīve: 
Autobiografija” atrodas prozai 
veltītajā sestajā sējumā. Ieteicu 
katram, kas vēlas vairāk zināt 
par pirmo Atmodas laikmetu un 
Aspazijas vietu Latvijas valsts 
pamatos, iepazīt šo autobiogra-
fisko segmentu, kas lasās kā 
romāns, atklājot senos laikus 
latviešu sabiedrībā un tā laika 
spožās latviešu dzejnieces per-
sonību un viņas drāmatisko kāp-
šanu pasaules mākslas kalnā. 

Šeit izcelšu pirmos soļus, kuŗus 
Elza Rozenberga uzsāka 1888. 
gadā. Jau no bērnības un skolas 
gadiem meitene bija nemiera 
pilna. Klausoties pieaugušo sa  -
ru  nās un lasot par latviešu tautai 
nodarītām pārestībām, un vēlā -
kos skolas gados, redzot savus 
skolotājus un klausoties jaun-
latviešu pārdrošās runās, viņa 
arī gribēja darīt lielas lietas. Bet 
kā sievietei viņai tas likās bez-
cerīgi. Elza saprata sabiedrības 
nostāju, sievietes lomu tajā, un 
savu ierobežoto izglītību. Bet 
grūtajā dzīves posmā starp mei-
 teni un sievieti negaidīti ienāca 
kaimiņu draudzenes vecākais 
brālis, Tērbatas students Kārlis 
Jansons. Jaunāko brāli Robertu 
– aktieri un drāmu tulkotāju – 
Elza pazina jau no skolas lai-
kiem, kad viņš uzticēja savda-
bīgajai jaunavai tēlot Džesiku 
Šekspīra „Venēcijas tirgotājā” 
(1884). Roberts bija mēģinājis 
ievilkt Elzu teātŗa pasaulē kā 
aktrisi, kas neizdevās. Tad Kārlis, 
trīs gadus vēlāk, uzņēmās zie-
dot savu brīvlaiku Elzas aug-
stākai izglītošanai, bet jauniešu 
tikšanās vienatnē Jansonu mājās 
sacēla traci. Kamēr kaimiņi ten-
koja, māte Grieta dzīvoja bailēs 
par meitas godu jeb negodu un 
lielā steigā sameklēja brūtgānu 
un piespieda nelaimīgo meiteni 
precēties. 

1886. gada 31. maijā ar ner -
viem slimais tēvs pārrakstīja 
savas 250 pūrvietu Daukšas 
izvēlētam preciniekam Maksim 
Vilhelmam Valteram. Trīs dienas 
vēlāk svinēja kāzas. Elza nu bija 
saistīta ar pretīgu vīru, kas divu 
gadu laikā nodzēra Daukšas un 

aizbrauca uz Ameriku, atstājot 
lepno Rozenbergu sešu dvēseļu 
ģimeni burtiski ceļa malā, līdz 
labsirdīgi kaimiņi atvēra savas 
sirdis un durvis. Pēc gada Ro -
zenbergs nopirka mājas Jelgavā. 
Aspazija gan atkal bija brīva, 
bet visa ģimene iekrita naba-
dzībā un kaunā. Tomēr, pirms 
pārvākšanās uz Jelgavu, Elza ar 
Jansonu turpināja iesāktās stu -
dijas, līdz viņa, par spīti tenkām 
un citām nelaimēm, apguva pa -

Aspazija sāka rakstīt savu pirmo 
lugu piecos cēlinos prozā „At -
riebēja”. “Tajā savienoju jaunie-
gūtās teorētiskās atziņas un 
bērnībā gūtos iespaidus vienā 
organiskā vienībā” (Aspazija). 
Bet luga kļuva par daudz ko 
lielāku un nozīmīgāku nekā 
tikai pierādījums savām spējām 
un skolotāja uzslavai. Tā saga-
dījās, ka tajā pašā laikā Rīgas 
Latviešu biedrības teātŗa komi-
sija izsludināja konkursu Bal ti jas 

ovācijas. 
Saulcerīte Viese, VI. Kopotu 

rakstu ievadā sniedz savas do -
mas par lugu un tās likteni: 

Darbs tieši adresēts savam lai-
kam, piesātināts ar jaunlatviešu 
idejām, ar naidu pret dzimt nie-
cības paliekām, varmācību, ne -
taisnību, ar ticību latviešu zem-
nieka garīgajam spēkam un cil-
denumam. Te skaidri iezīmējas 
Frīdriha Šillera un Garlība Mer-
 ķeļa ietekme. [....] Taču cemzūra 
darbu kategoriski aizliedz... Kad 
1921. gadā „Atriebēju” beidzot 
uzved, tad uz to, protams, var 
nolūkoties tikai kā uz slavenās 
dzejnieces agrīno darbu.[...] To -
mēr „Atriebēja” ir Aspazijai ļoti 
raksturīgs darbs, kuŗā, tāpat kā 
poēmā „Saules meita”, iezīmējas 
turpmākās daiļrades līnijas. 
(As  pazija, Raksti, III, 8.lp) 

Bet Aspazija, rakstot savu 
autobiografiju, par „Atriebējas” 
likteni atceras citu iemeslu un, 
kā uz patiesības liecinieku, pa -
ļaujas uz Baltijas Vēstneša četr-
desmit gadu saglabāto vērtē-
jumu: 

“Pēc satura bagātības viņa 
[„Atriebēja”] ieņem pirmo vietu. 
Karakteri dabiski un labi tēloti, 
skati pilni efektu, aizgrābjoši. 
Valoda ļoti laba, samērīga no -
pietnam saturam. Fabula ņemta 
iz dzimtbūšanas laikiem, kur 
muižu īpašniekam bija neap-
robežota vara .... Starpība starp 
vec– un jaunlaiku uzskatiem cil-
vēcības jautājumā ļoti veikli 
tēloti.”

„Tālāk,” Aspazija turpina, „tika 
aizrādīts uz dažām vietām lugā, 
kur būtu vēlama asumu mīksti-
nāšana un pārstrādāšana... Pēc 
komisijas jeb žūrijas atziņas 
[bija iesūtītas 8 lugas; žūrijā 13 
lietpratēji] pilnā mērā un bez 
pārstrādāšanas neviena no asto-
ņām lugām nav pieņemama, un 
gala slēdziens skanēja šādi: 
“Pirmo vietu starp viņām ieņem 
visādā ziņā „Atriebēja”. 

Vēlāk es lugu iedevu izlasīt 
Kovaļevska kundzei, bet tā bez 
manas ziņas to bija iedevusi 
Ādolfam Alunānam..., kas lugu 
kādu gadu bija noguldījis un 
nemaz nemēģināja uz skatuves 
to dabūt. Viņam droši vien bija 
bail, ka tā nenokonkurē ar viņa 
lugām. Raksturīgi, ka Alunāns 
pēc tam sāka rakstīt lugas no 
latviešu senatnes. Domājams, ka 
mana luga viņam būs devusi 
kādus pamudinājumus šai vir-
zienā.”

Vai šeit būtu vienkāršs pla-
ģiāts, nevainīga ietekme vai kas 

vairāk? Intereses pēc, meklēju 
kādas norādes kur minētais 
Aspazijas teikums atklātu dzi -
ļāku patiesību. To atradu grā-
matā „Latviešu pirmspadomju 
literatūra. Bibliografisks rādī-
tājs. Ādolfs Alunāns, 1848-
1912, (Rīgā,1980, 87. lp): 

Lugā “Kas tie tādi, kas dzie -
dāja” (pirmizrāde 1888. g. Jel-
gavā) autors pievēršas latviešu 
tautas pagātnei, attēlojot klau-
šu laikus. Uz šī fona risinās 
grāfa un zemnieku meitenes 
mīlestības traģēdija [līdzīgi kā 
“Atriebējā” –  Arnolds & Erna]. 
Lugā daudz tautasdziesmu, 
rotaļu un citu fokloras elementu. 
[Gluži kā “Atriebējā” un citās 
Aspazijas lugās.] 

Tomēr sadursme starp abiem 
latviešu Atmodas teātŗa pamat-
licējiem beidzās kristīgā garā.

 Aspazija: Bet ļaunums, ko 
Alunāns ar manas lugas gul dī-
šanu varbūt gribēja man no  da -
rīt, vēlāk es atdarīju viņam ar 
labu. Es viņu aizstāvēju pret A. 
Niedras uzbrukumiem un no -
saucu par latviešu teātŗa tēvu. 
Viņš par to bija ļoti aizkustināts 
un atrakstīja pāris vēstuļu, kuŗās 
atvainojās par man nodarītām 
pārestībām un ļoti pateicās par 
viņam sniegto morālisko atbals-
tu. Man vēl tagad šīs vēstules 
glabājas.” (VI, 282). 

***
Pēc vairāk nekā pieciem ga -

diem, Aspazijas nākamais lie-
lais darbs, kas tika uz Rīgas 
Latviešu biedrības skatuves, bija 
Prologs, ap desmit lapu alegorija 
dzejā (skat. K.R III, 503-13), 
veltīts Biedrības 25. jubilejas 
svētkiem 25. novembrī, 1893. 
gadā. Aspazija uzrakstīja Pro -
logu divās dienās, tikko bija 
ieradusies Rīgā kā teātŗa rakst-
niece. Vai viņa cerēja, ka ar šo 
darbu spēs pierādīt Rīgas kun-
giem, ka viņa –  būdama sievie-
te –  ir spējīga darīt lielas lietas? 
Domāju gan.

Aspazija: „Izrādes sajūsma 
bija liela... Atceros, ka pie manis 
pienāca mācītājs Kundziņš, asa-
rām acīs spieda man roku un 
teica, ka es esot rakstniece no 
Dieva žēlastības... Tātad, ar 
„Prologa” izrādi pirmais ledus 
bija lauzts.” (VI, 328). 

Bet prologs kam? Taču Lat-
vijai, jo tieši „Prologā” Aspazija 
kā praviete savienoja dzeju ar 
brīvas valsts ideju, ko neviens 
vēl tik skaidri nebija deklarējis. 
Pēdējās rindas, kā svēta bene-
dikcija, beidzās ar pavēli un 
apsolījumu:

matizglītību zinātniskā un filo-
zo fiskā pasaulsuzskatā, sen grie ķu 
valodā un kultūrā un apguva 
drāmas veidošanas teoriju, “kas 
man noderēja visam manam 
turpmākam literāriskam mūžam” 
(Aspazija). Bet tas nebija viss. 
Aspazija atzina Kārli Jansonu 
par viņas piesaistītāju latviešu 
kultūrai un latviešu rakst nie-
cībai ne vien mākslas dēļ, bet kā 
tautas modinātāju un brīvības 
cīnītāju. (Kopoti raksti,VI, 280.) 
Studijas beidzot, Kārlis uzdā vi-
nāja savai izcilajai māceklei 
R. Hammerlinga romānu „Aspasia”. 
Saprotot viņas lielo interesi par 
sengrieķu pasauli, viņš pārvērta 
Daukšu Elzu par latviešu As  pa-
ziju. Šādi vainagota, viņa 1887. 
gada beigās, vēl dzīvojot Dauk-
šās, uzrakstīja savu pirmo pat-
riotisko dzejoli „Jaunā gadā”, to 
parakstot ar savu jauno seg-
vārdu. Sešu pantu himnisko 
dzejoli iespieda Dienas Lapas  
pielikumā Nr.296. Šeit citēju 
pēdējo pantu: 
Tikai savienoti spēki, 
Dūša, vingrums, rosība
Tautu vidū liesmu burtiem
Rakstīs vārdu “Latvija.”

Tas bija tikai sākums. Ap to 
pašu laiku, Jansona jūsmīgo 
vārdu ierosināta, 22 gadus jaunā 

vēstnesī “oriģināllugām no lat-
viešu dzīves un vēstures.” Lugas 
bija jāiesniedz līdz 1888.gada 1. 
janvārim. Godalgas, trīs kate go-
rijās, bija 150, 100 un 50 rubļi.

Izvērtēšana notika tā gada 
pavasarī. 21. aprīlī – deviņas 
dienas pēc Daukšu pārdošanas 
un Valtera aizbraukšanas, Bal-
tijas Vēstnesis ziņoja: “Sprie-
dums par konkursa lugām, 
kas bija iesūtītas Rīgas latviešu 
teātŗa komisijai uz pērnā gada 
izsolītām goda algām, no satu-
ra viedokļa kā labākā atzīta 
Aspazijas „Atriebēja” – drāma 
5 cēlienos no Latvijas dzimt-
būšanas laikiem.” 

Rakstnieki, kas esam pieda-
lījušies konkursos un saņēmuši 
pozitīvas atsauksmes, varam 
viegli iztēloties Aspazijas prieku, 
kas iespīdēja kā saules stars 
Rozenbergu ģimenes paze mo-
jošās traģēdijas tumsā. Vainas 
apziņas mocītā Elza pārvērtās 
glābējā! Viņas sapņi nebija bi -
juši veltīgi  murgi, bet Dieva 
dotā talanta piepildījums! Un 
nu visas ceļa zīmes pēkšņi rādīja 
uz slavas kalngaliem. Bet – tāpat 
varam izjust sāpīgo kritienu, 
kas pārvērta prieku izmisumā 
un dusmās, jo „Atriebēja” ne -
pie dzīvoja gaidītās gaismas un 

Tu, Latvija, garīgas mantas krāj, 
Steidz strādāt ar prātu možu, 
Tad nemirstība tev pretim māj
Un gaida ar vainagu košu.
Kad tautas un cilvēki tiesāti tiks,
Kad kāvi celsies un kaŗos,
Un kalni kad sadrups un jūras sīks,
Tavs vārds tad zvaigznēs tur staros.



LAIKS 72018. ga da 17. marts – 23. marts

Čikāgas literārā kopa 10.3.18 sanāksme. No kreisās: 1.rinda: Irēne Balks, Antra Swenton, Agita 
Grants, Austra Kēlers, Ivars Kēlers; 2. rinda: Rūta Eichenfelde, Dace Frišs, Rasma Priede, Vija 
Miezītis, Lilita Spuris, Lūcija Sprenne; 3. rinda: Uģis Sprūdžs, Māris Preiss, Daina Albertiņa, Ilze 
Bērziņa, Māris Roze // FOTO: Inga Lucāne

MĀRIS ROZE Kur skan jaunā latviešu valoda?
Kad Čikāgas Krišjāņa Barona 

latviešu skolas audzēkņi iet uz 
rotaļām un spēlēm Ciānas drau-
dzes ēkas lielajā zālē, tad bērnu 
dzīvespriecīgā čala piepilda gan-
drīz visu ēku. Tā ir dzirdama arī 
mazā istabā blakus zālei, kur aiz 
aizvērtām durvīm rit diskusijas 
par Čikāgas literārās kopas paš-
reiz izvēlēto grāmatu. Bērnu 
prieki pārrunas īsti netraucē.

Bet Litkopas sarunas ne vien-
mēr norit vēsā akadēmiskā garā. 
Izceļas arī no šīs mazās istabas 
paceltas balsis un skaļi smiekli, 
dažreiz aplausi, pat dziesmas. 
(Francijas himnu Marseillaise 
mēs nodziedājām kopā ar video 
ierakstu pēc terroristu uzbru-
kumiem Parīzē 2015. gadā.) Šīs 
skaņas, jādomā, ir dzirdamas arī 
blakus zālē.

Tā mūsu iepriekšējās grāmatas 
– Laimas Kotas „Istabas” – ga  dī-
jumā, drusku pacēlās balsis 
atsevišķu uzskatu paušanai par 
krievu valodas lietošanu grāmatā 
bez tulkojuma, tostarp šie teksti 
drukāti kirilicā. 

“Vai tad grāmatā, kas ir daļa 
no Latvijas vēstures romānu 
serijas „Mēs. Latvija, XX gad-
simts”, kas izdota ar Valsts kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu, neva-
rētu izturēties pret šo bijušo oku-
pantu valodu kā svešvalodu?”

“Jā, bet daudzi Latvijā šo valo-
du pazīst. Citās angļu valodas 
grāmatās lieto arī netulkotus 
franču vai vācu izteicienus.”

“Bet šeit ir cits stāvoklis – lieta 
ir par latviešiem uzspiestu valo-
du...”

Grupas dalībniece, kuŗai au -
tore ir draudzene, piebilst, ka 
šajā lietā, un ne tikai tajā, no  -
teikšana ir bijusi redakcijai. Tad 
izceļas vēl nopietnāka, un ska -
ļāka, apspriede par autoru at  bil-
dību par saviem darbiem, pret -
statā redaktora uzdevumam  pa -
līdzēt autoram izdot vislabāko 
grāmatu.

Skaļās diskusijas arī viegli 
pārvēršas skaļos smieklos. Gru-
pas pieeja ir pārlasīt balsī sa -
nāksmes laikā izvēlētas grāmatu 
daļas, kur nereti izskan sulīga 
valoda un autoru ironiskie uz -
skati par notiekošo. Tā mēs 
grupā smējāmies par Jāņa Lejiņa 
„Vīrieša sirds” varoni Ludi Štein-
bergu jeb Štenku, kas savā vien-
tiesībā un pašpārliecinātībā iz -
veidojas kā ne tikai literātūrā bet 
arī dzīvē pazīstams tips. Luda 
dziļā neizpratne par cilvēkiem 
un apstākļiem tomēr ironiskā 
kārtā saņem cieņpilnu atzinību 
sabiedrībā, izpelnot Ludim pat 
savu pieminekli, kas uzcelts 
Padomju ērā. Zīmīgi, ka piemi-
neklis iztur uzskatu maiņas līdz 
atjaunotās brīvvalsts laikiem un stāv 
nenojaucams pilsētiņas centrā. 

Smejam arī par seksu. Kas gan 
ir smieklīgāks par to, ja šī dabīgā 
tieksme atduŗas pret iepotētām 
uzvedības normām un ierobe-
žojumiem? Gadījums „Istabā”, 
kur aprakstīta ebrēju laulības 
tradicija, kas nosaka jaunlau lā-
tam pārim divatā pavadīt kādas 
18 minūtes pēc ceremonijas, lai 
pārdomātu notikušo un pastip-
rinātu saites:

„Ārons Markovičs un Roza 
Borisovna istabā metās pildīt 
seno ebreju tradīciju  pilnā mērā. 
Dievs tā nolicis, nav ko pretoties. 

Astoņpadsmit minūtēs ... ko ti -
kai visu var sadarīt... Iznākdams 
no istabas, Ārons Markovičs 
cienīgi aizpogāja žaketi, kakla-
saite bija atvilkta vaļīgi, baltais 
krekls pāri biksēm, tā apkakli 
rotāja sarkana lūpu krāsa. Roza 
Borisovna rūpīgi noņēma no 
žaketes tikai viņai redzamu pu -
tekli. Uzreiz varēja redzēt, ka 
astoņpadsmit minūšu piedzī vo-
jums viņai bija paticis.

Roza Borisovna un es... Mēs te 
... Mēs padzērām kafiju, – Ārons 

zinīgu literātūras pasniedzēju, 
no kuŗa viņi daudz ieguva un 
mācījās. Ar laiku seminārs pār-
tapa par literātūras cienītāju un 
mīlētāju pulciņu, kāds tas ir vēl 
šodien.

Pēc prof. Anstrata nāves 2009. 
gadā grupas vadībā dalījās vai -
rāki no locekļiem. Ilggadējais 
ko  pas stūrakmens Ivars Antēns, 
administrāciju pārņemot Vijai 
Miezītei. Neilgi vēlāk vadību uz -
ņēmās un to turpina vēl  šodien 
Uģis Sprūdžs, arī Čikāgas uni-

runas par divpadsmit mūslaiku 
latviešu grāmatām, ieskaitot di -
vas dzeju grāmatas, bet ielūdzis 
dzejniekus Juri Kronbergu („Vilks 
vienacis”) un Kārli Vērdiņu 
(„Led lauži”) un Vašingtonas 
uni versitātes profesoru Gunti 
Šmidchenu („Dziesmu vara”, lat-
viešu tulkojumā) pārrunāt savus 
darbus. Uģis pats ir šajā laikā 
sarakstījis lugu trīs cēlienos – 
„Nā  ves smaka: luga ar burles-
kiem elementiem”.  

Manā laikā, mums ar pieciem 

„Mēness gaisma bija sagrai-
zījusi apkārtni ar asām, baltām 
līnijām. Vēl šur tur plosījās 
nemiers, atskanēja tāli smiekli 
pie Sv. Miķeļa baznīcas Līvānu 
pusē vai nozviedzās zirgs Sēlijā 
– kāds puisis droši vien vizināja 
pa ledauni savu iecerēto.

Pasaule satikās Daugavas vidū, 
bet Andrievs ar Antoniju viegli 
slīdēja tām cauri zem sarmā mež-
ģiņotām alkšņu arkām... Siro tāja 
ēna mēnesnīcā nokrita zirgam 
pie kājām kā melns, kustīgs 
dzīvnieks. Zirgs nemudināts 
pielika soli...

Tu esi braucis pa ezera ledu? –  
[jautā Antonija] Andrievs pa -
gro zīja galvu.   – Es vispār nees-
mu braucis. Ar īstu rikšotāju – 
nekad...–  Sirotāja pakavi dunēja 
kā satraukti sirdspuksti. Jau pret 
rietiem rādījās Drēģu salas pie 
Dūņu kroga. Tone pagrieza sirmi 
uz māju pusi, un ēna spēji aiz-
krita pajūgam aiz muguras kā 
izpletnis.

Tad, ņem! – viņa teica, un balss 
drebēja aizturētā kaislē. – Pa -
raugi, kā tas ir! –... Puisis uz  ma-
nīgi paņēma grožus un sajuta 
rāvienu. Viņš bija lidojis sapņos, 
un tas spēks, kas bija grožu galos, 
– tas bija tas pats, kas sapņos 
uzrauj gaisā... – Zirgs ir cilvēka 
spārni, – Antonija 

sauca, pieturēdama cepuri. – 
Zirgu glauda – viņš skrien, zirgu 
sit – viņš skrien. Vienīgā atbilde 
uz visu ir – skriet. – 

Ātri vien viņi aizlidoja atpakaļ 
uz Meņķi. Pēdējo upes līkumu 
izbrauca lēnām, soļos, zirgu 
pūtinot.

– Kāda mēnesnīca! – Tone 
rāmi nopūtās, Andrieva elkonī 
ieķē rusies.”

Pēc zirga ievešanas stallī un 
pirms atgriešanās krogā (kur „tie 
iekšā lēc leišu danci Oira”), 
Andrievs mēdz nobučot An  to niju, 
“pašu pirmo reizi dzīvē skūpstī-
damies,” bet pazaudē mei  teni paša 
neapņēmības un pie  re dzes trū -
kuma dēļ. Kā šis stāsts valdzina 
mūs “pieredzējušos” lasītājus!

Valodas vilinājumi
Kas saista mūs litkopniekus 

pie šiem darbiem un pie mūsu 
nerimstošām atsauksmēm par 
tiem? Katrs no grupas dalīb nie-
kiem varētu dot savu īpatnēju 
atbildi uz šādu jautājumu. Es 
varu dot tikai savu atbildi, kaut 
ticu, ka tā neatšķirsies no citu 
piedāvātām.

Ļoti pievilcīgs grupas darbībā 
ir tas, ka grāmatu izvēle bieži 
iekļauj mūsdienu latviešu lite rā-
tūru. No tā izriet, ka mēs lasām 
grāmatas, kas rakstītas mūsdienu 
dzīvā, dinamiskā latviešu valodā; 
kad šīs grāmatas lasām mājās vai 
mūsu sanāksmēs, dzirdam tajās 
visas dzīves gaišās un tumšās 
puses – priekus un bēdas, mīles-
tību un naidu, taisnību un ne -
taisnību, atklātību un melus, cēl-
sirdību un skaudību, patmīlību 
un pašaizliedzību. Bet tā nav vairs 
mūsu vecāku vai vecvecāku va -
loda, kuŗu mēs no viņiem pār -
ņēmām, bet kas beidza attīstīties 
kaut kur Vācijas nometnēs vai 
1950. gadu Amerikā. Mūsu šo -
laiku grāmatās, apdāvinātu autoru 
tēlojuma izteiksmē, mēs dzirdam 
dzīvo latviešu valodu, kas tiek 
pastāvīgi radīta uz vecās valodas 
pamatiem.

Markovičs sāka taisnoties.
Paldies par gādību. Pateicamies 

visiem, kuŗi sagādāja mums pa -
tīkamu brīdi. Pamielojāmies, tā 
teikt...

...jums kafejnīcai durvis pali-
kušas vaļā. – Vienīgā, kas uz -
drošinājās jokot, bija Malvīne.”

Tā ar smiekliem un paceltām 
balsīm – visumā ar pacilātību – 
beidzās viena mūsu kopas sa -
nāksme.

Pamati
Čikāgas literātūras kopa izvei-

dojās 1970. gados kā seminārs 
Krišjāņa Barona skolas skolo-
tājiem ar nolūku papildināt 
zināšanu latviešu literātūrā un 
tās vēsturiskā attīstībā. Semi-
nārus vadīja profesors Paulis 
Anstrats, vācu valodas mācīb-
spēks DePaul universitātē un 
zinātņu doktors ar gradu no 
Čikāgas universitātes. Ir vēl 
ko pas dalībnieki, kas atceras 
prof. Anstratu kā plaši izglītotu, 

versitātes absolvents ar maģistra 
gradu vācu valodas pedagoģijā 
(un ar MBA, strādājot Allstate 
apdrošināšanas firmā par kva ni-
tātīvo metožu analītiķi).

Uģa pieeja litkopas vadībai at -
šķiŗas no “semināra” prezumpci-
jas, kuŗā viņš būtu pasniedzējs 
vai skolotājs. Kaut viņš bieži pa -
sniedz grupai informāciju par 
jaunu grāmatu un tās autoru, 
tam ir tikai orientēšanas nolūks. 
Galvenie spriedumi par jauno 
lasāmvielu veidojās no grupas 
pārrunām, kuŗām viņš ir atvēris 
durvis un kuŗas viņš ir izraisījis. 
Vārdu sakot, Uģis neuzspiež 
grupai savus vērtējumus, bet uz -
klausa un uzmudina citu uzska-
tus. No tā nāk grupas saliedētība 
un sajūta, ka katram ir ko pie -
dāvāt un arī ko iegūt.

Esmu pats litkopā gājis tikai 
trīs gadus, nevis kā daži citi – 
trīsdesmit vai vairākus. Bet šajā 
laikā Uģis ir ne vien vadījis pār -

autoriem ir bijušas Skype saru-
nas, ieskaitot Laimdotu Sēli 
(„Septiņu rūnu kalns”, „Poga ar 
sudraba rozi”), Roaldu Dobro-
venski („Rainis un viņa brāļi”, 
latviešu tulkojumā), Māri Bēr-
ziņu („Svina garša”), Noru Ik  -
stenu („Mātes piens”) un vis ne se-
nāk ar „Istabas” autori Laimu Kotu 
no viņas dzīvesvietas Stambulā.

Tēlojumi
Esam arī šajā laika posmā 

klausījušies ierakstītu mūziku 
dzejas pavadībā (vai dzeju mū -
zikas pavadībā), vērojuši filmas, 
kas saistītas ar mūsu grāmatām 
vai autoriem. Vienā no filmām 
redzējām plostniekus, pludinot 
baļķus Daugavā pirmskaŗa laikā, 
tad Latgales rikšotāju zirgu sa -
censības mūsdienās. Abas nodar  -
bības ņem ievērojamu lomu Ingas 
Ābeles izcilajā romānā „Duna”, 
kuŗas, izvilkumā parādās šis aiz-
kustinošais jaunības un mīles-
tības tēlojums:
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Trimdas bērnu bērni – S elga Beņķe

Beidzot notikumi olimpiādē ir 
beigušies, un man vairs nav jā -
seko Latvijas sportistu panā ku-
miem un jākreņķējas, ka tie nav 
tik labi, kā man būtu paticis. 
Tomēr jāatzīst arī tas, ka tie ne -
kādā gadījumā nav jāsauc par 
sliktiem, vēl vairāk – mēs varam 
lepoties ar to, ka grandiozā snow-
board trase ir latviešu būvēta, un 
to sportisti ir atzinuši par labi 
izdevušos. 

 Pie manis atnāk Selga Beņķe. 
Viņa ir meita Regīnai Rubenei, 
kuŗu jau intervēju savai grāmatai 
„Labie ļaudis”. Regīna, tāpat kā 
daudzi citi bijušie trimdinieki, 
ziedo līdzekļus Latvijas centīgiem 
un mazturīgiem studentiem Vī -
tolu fondā. Tāpē esmu Selgu sati-
kusi jau iepriekš, jo viņa savu 
māmiņu, kas ir ratiņkrēslā, ir 
atvedusi uz tās grāmatas atklā-
šanu. Tagad Selga pati atnāk pie 
manis un atnes man ciemakukuli 
– paciņu ar ļoti garšīgiem man -
deļu un šokolādes cepumiem. 
Nolieku saldumus virtuvē un 
ķeŗamies pie darba. 

Selga stāsta: „Mana mamma 
Regīna Rubene ir no Cēsīm un 
tikai studiju gados pārcēlās uz 
Rīgu. Tēvs gan ir dzimis Sibirijā, 
bet uzauga Rīgā. Kaŗa laikā abas 
ģimenes devās bēgļu gaitās un 
nonāca Vācijā, kur studiju laikā 
Ķīlē iepazinās. Studijas pabeiguši, 
abi aizbrauca uz Austrāliju un tur 
salaulājās. Es piedzimu 1952. gadā 
Melburnā, brālis Juris – trīs gadus 
vēlāk. Tā arī visu bērnību un jau -
nību pavadīju Melburnas latviešu 
sabiedrībā. Kā daudzi citi latviešu 
bērni, izgāju visas latviešu skolas, 
izgāju obligātās Austrālijas skolas 
un izstudēju farmaciju. Tāpat 
biju guntiņās, gaidās, dejoju tau-
tasdejas, citiem vārdiem sakot, 
biju īsts latviešu patriotu bērns, 
kas tā arī tiek audzināts. 

Pāris gadus pēc studiju beig ša-
nas izdomāju, ka vajadzētu kādu 
laiku padzīvot Eiropā, un aiz -
braucu uz Angliju. Austrālijas lat -
viešu jaunieši tā darīja diezgan 
bieži. Anglijā arī iepazinos ar Juri 
Beņķi, kuŗš vēlāk kļuva par manu 
vīru. Viņš atbrauca man līdzi uz 
Austrāliju, kur mēs 1978. gadā 
apprecējāmies, un tur arī pava-
dījām nākamos 17 gadus. Pirmā 
meita mums piedzima 1985. un 
otra 1988. gadā. 1991. gadā Lat-
vija kļuva brīva. Tas lika mums tā 

nopietni pārdomāt, vai mēs ne -
gribētu braukt uz Latviju dzīvot. 
Tā 1995. gadā mēs ar abām 
meitām un abām vecmāmiņām 
pārcēlāmies uz Rīgu un neesam 
to nožēlojuši. Juŗa mamma starp-
laikā bija pārcēlusies no Anglijas 
pie mums un bija daļa no mūsu 
ģimenes. Mans tētis mūsu lē -
mumu noteikti neuzskatīja par 
pareizu, palika Austrālijā un visu 

esmu nodarbojusies gan ar valo-
das mācīšanu, gan ar eksāmenu 
pieņemšanu. Tā ir angļu valoda, 
kas bija vajadzīga tad, kad mēs 
atbraucām, tā ir vajadzīga tagad 
un būs vajadzīga vienmēr. Mei-
tenes apmeklēja dažādas skolas, 
jo es mēģināju tās salīdzināt ar 
Austrālijas izglītību, kas man bija 
pazīstamāka. Īstenībā izglītību 
da  žādās valstīs nevar salīdzināt, 

cits arī ir viegli pieejams. Es mācu 
angļu valodu un pieņemu eksā-
menus. Es mācu tiem jaunajiem 
cilvēkiem, kuŗi brauc studēt ār -
pus Latvijas. Viņiem ir nepie cie-
šams zināms angļu valodas līme-
nis jau pašā pieteikšanās pro cesā. 
Viņiem ir jānoliek kā mutiskais, 
tā rakstiskais eksāmens.”

Kad es Selgai jautāju, kā viņi 
pavada savu brīvo laiku, viņa 
sirsnīgi iesmejas un saka, ka 
nemaz nezina, kas tas tāds ir.  
Viņai tāda nav, jo viņas dienas ir 
ļoti aizņemtas.

„Mūsu dzimtā te ir četras pa -
audzes, un visas aizņem laiku. 
Mana mamma ir ratiņkrēslā, un 
gribas viņu šad un tad apciemot, 
tagad mazmeitiņa arī prasa savu 
laika brīdi, turklāt mums ļoti 
patīk ceļot. Diezgan bieži gribas 
arī aizbraukt atpakaļ uz Austrāliju 
un apciemot jaunības draugus. 
Eiropā esam apceļojuši jau gan -
drīz vai visas valstis. Arī Latvijā 
daudz laika pavadām pie dabas. 
Mums ir vasaras māja, mums 
patīk mežā ogot un sēņot. Mums 
arī patīk tas, cik pieejama pie 
mums Latvijā ir kultūra un 
māksla. Diezgan bieži apmek-
lējam kādu teātri, operu vai ba -
letu, nereti arī koncertus, jo 
piedāvājums te ir bezgala liels. 
Bez tam vasarā te daudz kas 
notiek brīvā dabā, kas man patīk 
vēl vairāk. Austrālijā tādas lietas 
maksāja diezgan dārgi, un mēs 
nevarējām to bieži atļauties. 
Tāpēc tagad cenšamies izmantot 
katru iespēju. Man vispār liekas, 
ka Latvijā cilvēki daudz vairāk 
apmeklē kulturālus sarīkojumus 
nekā Austrālijā.” (Te man Selgai 
jāpiekrīt, ka arī Amerikā vien-
kāršais darba cilvēks to darīja reti 
vai nedarīja nemaz. Nezinu ne -
vienu darba biedru, kas kād reiz 
būtu aizbraucis uz kādu pil sētu, 
kur ir opera, vai aizgājis turpat 
Klīvlandē uz simfonisko kon-
certu, lai gan orķestris tur skai-
tījās viens no labākajiem. Lat-
viešus gan tur satikām diezgan 
bieži).

„Latviešos tā vajadzība pēc māk-
slas ir iekšā, un tāpēc es esmu 
bezgala priecīga, ka tagad atkal 
varam dzīvot te. Austrālijā mēs 
bijām pieraduši gan pie pašu 
teātŗiem, koŗiem un dažādiem 
ansambļiem, gan arī pie daudz 
un dažādiem viesmāksliniekiem, 

kas pie mums brauca ne tikai no 
citām Austrālijas pilsētām, bet 
arī no citām valstīm un konti-
nentiem. Austrālijā savā laikā 
bija pat divas teātŗa grupas, kādu 
laiku mums bija arī operešu 
trupa. Bija pašiem arī savi glez-
notāji, kuŗi rīkoja savas izstādes. 
Bija interesanti uzaugt tādā sa -
biedrībā, mēs pie tā esam pie ra-
duši, un tagad mums tas viss Lat-
vijā ir pa pilnam. Nav mēnešiem 
jāgaida, kad atkal notiks kaut kas 
interesants, un pat nav iespējams 
uz visu aiziet, ko gribētos redzēt. 

Mēs visi nekādā ziņā nenožē-
lojam to, ka pārcēlāmies šurp un 
meitenes pieauga Latvijā, jo te 
dzīve ir interesanta un daudz-
pusīga. Viens, kas mūs abus ar 
Juri iepriecināja, ka meitenes no -
vērtēja to, ka mēs viņas esam 
atveduši šeit uz Latviju, uz Eiropu 
un esam viņām devuši iespēju to 
iepazīt. Šobrīd viņas ir te uz vie-
tas un ne viena, ne otra nedomā 
par dzīvi kaut kur citur. Mēs pār-
 celšanos izvēlējāmies tādā laikā, 
kad meitenes vēl varēja iedzī vo-
ties, ko viņas veiksmīgi arī ir 
izdarījušas. Ar valodu arī viņām 
nebija nekādu problēmu, jo ģi -
menē mēs vienmēr esam runājuši 
latviski. Mans brālis gan nekad 
nav domājis par pārcelšanos uz 
Latviju. Viņš brauc pie mums cie-
 mos, un viņam Latvijā patīk, bet 
pārcelšanās gan viņam nav prātā.”

Kad es Selgai jautāju, vai tāda 
iespēja ir, ka viņi kādreiz atgriez-
tos Austrālijā, viņa atbild, ka ta -
gad neredz iemeslu, kādēļ lai viņi 
to darītu. Nu jau 23 gadi šeit no -
dzīvoti, visiem te patīk. Viņi te ir 
jau iesakņojušies, un nevar iedo-
māties, ka kaut kāda iemesla dēļ 
Latvija būtu jāatstāj. Jauniem cil-
vēkiem te ir ļoti daudz iespēju 
labai karjērai, jo labu speciālistu 
Latvijā trūkst jau diezgan daudz 
un ne tikai vienā nozarē vien.

Līdz ar to mūsu saruna ir galā 
un mēs vēl brīdi papļāpājam par 
vietējo polītiku un problēmām, 
jo tādu mums tomēr netrūkst, 
un tad Selga atkal dodas savās 
gaitās, un es sēžos pie datora, lai 
manā grāmatā būtu vēl viens 
stāsts par ģimeni, kas dzīvi Lat -
vijā atzīst par labāku nekā tā vi -
ņiem bija tālajā Austrālijā, un es 
klusībā saku paldies Dieviņam, ka 
Viņš sešiem latviešiem ir parā-
dījis ceļu atpakaļ uz senču zemi. 

laiku gaidīja, ka mēs atgrie zī si-
mies. Pa vasarām tētis atbrauca 
un pavadīja te vairākus mēnešus, 
bet pārcelties viņš nebija ar mieru. 
Tā viņš Austrālijā arī palika. 
Mana vīra tēvs jau bija miris. 

Mēs uz Latviju atbraucām va -
sarā, un es varu teikt, ka mums 
veicās. Pirmos pāris mēnešus mēs 
dzīvojām Cēsīs, kur mamma bija 
atguvusi savu māju. Pa to laiku 
mēs atradām, kur dzīvot Rīgā, 
sarunājām, kur meitenēm iet 
skolās, un vīrs atrada darbu. Es 
darbu atradu vēlāk, kad bijām 
iekārtojuši savu dzīvokli un no -
kārtojuši galvenās formāli tātes. 
Es jau Austrālijā zināju, ka Latvijā 
farmacijā nestrādāšu, jo te tā ir 
daudz savādāka nekā Austrālijā 
un zāles te nelieto tādas pašas kā 
tur. Tāpēc izvēlējos kaut ko, kur 
vajadzīga angļu valoda. Es jau 
Melburnā otrreiz gāju univer si-
tātē un ar izglītību saistītos kur-
sos, un vēl papildu kursos par 
valodas mācīšanu. Tādēļ es šeit 

taču abas meitenes, manā uz -
tverē, ieguva ļoti labu izglītību. 
Liāna beidza 1. Valsts ģimnaziju 
un Lelde – Franču liceju. Abas 
meitas tagad ir izskolotas un 
patstāvīgas. Liānai ir maģistra 
grads sociālantropoloģijā, bet 
Lelde ir izstudējusi franču valodu 
un žurnālistiku. Viena no viņām 
studēja Anglijā, otra Skotijā, un 
arī tur viņas saņēma labu iz  glī-
tību, tāpat viņu Latvijā iegūtā 
izglītība arī tika atzinīgi novēr-
tēta. Maģistra gradu sociāl antro-
poloģijā Liāna dabūja Latvijā. 
Tagad viņas abas dzīvo Latvijā. 
Liāna man jau ir pagādājusi vie  nu 
mazmeitiņu, kuŗai ir divarpus 
gadiņi. Es ļoti izbaudu laiku, ko 
pavadu kopā ar savu mazmeitiņu.

Mēs Rīgā nopirkām dzīvokli 
tepat centrā, Hanzas ielā, kur viss 
ir ļoti pieejami. Rīga ir pilsēta, 
kuŗā ir viegli dzīvot, jo publiskais 
transports ir tik labs kā reti kādā 
pilsētā, daždažādi veikali ir ak -
mens sviediena attālumā, un viss 

Aprīļa beigās Mičiganas gu  ber-
nātors Riks Snaiders (Rick Snyder) 
iecēlis Robertu Ķeņģi par Alle ga-
nas apriņķa aizejošā tiesneša 
Kevina Kronina (Kevin W. Cronin) 
vietas aizstājēju. Viņa ievēlēšana 
tiesneša amatam paredzēta 2018. 
gada novembrī. R. Snaiders raksta: 
”Rob has faithfully served Allegan 
County both as the elected County 
Prosecutor and as Assistant Pro -
secutor for the past 25 years. I am 
confident that his legal experience 
and reputation for fairness will 
help him continue to serve Allegan 
county residents as well”.

Roberts Ķeņģis dzimis 1967. 

ROBERTA ĶEŅĢA Kalamazū un visu latviešu lepnuma augšupceļš

gadā Andreja un Aijas (Auseklis) 
Ķeņģu ģimenē. 1989. gadā ieguvis 
pirmo akadēmisko gradu (BS) 
Mičiganas universitatē (MSU) 
un 1992 g. jurisprudences dok-
tora gradu Veine univeristatē 
(Wayne State U) un tūliņ saņēmis 
darbu kā Alleganas apriņķa ad -
vokāts-apsūdzētājs. No 2011. līdz 
2016. gadam, pirms ticis ievēlēts 
par galveno advokātu-apsū dzē-
tāju, izpildījis apsūdzētāja viet-
nieka posteni. Abās instancēs 
piedalījies Alleganas apriņķa 
nar  kotiķu dziedniecības tiesā un 
arī Rietummičiganas veterānu 
dziedināšanas tiesā. R. Ķeņģis ir 

biedrs Alleganas apriņķa zvē ri-
nāto apvienībā (Allegan County 
Bar Association). Parallēli dar-
bojies Mičiganas narkotiku ap -
draudēto bērnu aizsardzības 
organizācijā.

Latviešu sabiedrībā aktīvs jau 
no agras jaunības, darbodamies 
latviešu draudzē un arī savas 
akadēmiskās mūža biedrības Ta  -
lavijas saimē. Kalamazū latviešu 
ev. lut. apvienotā draudzē bijis 
draudzes priekšnieks no 2005. 
līdz 2011. gadam, tagad draudzes 
valdes loceklis. Viņš izpilda arī 
draudzes pērmindeŗa amatu. 
Aktīva draudzes darbā ir arī 

Roberta dzīvesbiedre Šellija 
(Shelley), palīdzēdama saim nie-
ciskās aktīvitātēs un rūpēdamās 
par sadraudzības stundu kafijām 
pēc dievkalpojuma. Abiem vecā-
kiem pievienojas vecākā meitiņa 
Vija, pienesdama mācītājai diev-
galdnieku sarakstu, kā arī jau 
ceturto gadu aizdedzinādama 
al tārī pirmo Adventa svecīti. Bez 
šaubām drīz viņai sekos jaunākā 
māsiņa Eleanore.

Lai Debestēva svētība arvien 
pavada šo kristīgās mīlestības 
pildīto ģimeni.
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Pāvesta vizīte Latvijā notiks 
šā gada 24. septembrī

Romas katoļu baznīcas pāvesta 
Franciska vizīte Baltijas valstīs no -
tiks no 22. līdz 25. septembrim, 
paziņojis Vatikāns. 22. un 23. sep-
tembrī pāvests viesosies Lietuvā, 
apmeklējot Viļņu un Kauņu, 24. 
septembrī katoļu baznīcas galva 
ieradīsies vizītē Latvijā, kur vi -
ņam paredzēts viesoties Rīgā un 
Aglonā, savukārt 25. septembrī 
plānota pāvesta vienas dienas 
vizīte Igaunijā, kur viņš apmeklēs 
Tallinu.

Pēc  Valsts prezidenta kance -
lejas paziņojuma, Viņa Svētība 
pā  vests Francisks pastorālajā vi -
zī tē Latvijā ieradīsies, atsaucoties 
Valsts prezidenta Raimonda Vē -
joņa un Latvijas Romas katoļu 
Baz nīcas ielūgumam. Vizītes lai-
kā pāvests Francisks tiksies ar Vē -
joni, Latvijas augstākajām amat-
personām un sabiedrības pār-
stāv jiem, kā arī piedalīsies svinī-
gajā ziedu nolikšanas ceremonijā 
pie Brīvības pieminekļa. Plānots, 
ka pāvests piedalīsies arī eku - 
me niskajā dievkalpojumā Rīgas 
Do  ma baznīcā, kā arī celebrēs 
Svēto Misi Aglonas bazilikā.

“Viņa Svētības pāvesta Fran-
ciska vizīte Latvijā valsts Simtga-
des gadā ir liels pagodinājums 
mūsu valstij un tās iedzīvotājiem. 
Šis gads ir atskaites punkts visam 
līdz šim paveiktajam un vienlai-
kus iespēja likt stipru pamatu 
nākotnei, kuŗā dzīvos nākamās 
paaudzes. Esmu pārliecināts, ka 
pāvesta Franciska vizīte būs ie -
dro šinājums iestāties par sva rī - 
g ām vispārcilvēciskām vērtībām 
un piepildīt ieceres, lai veidotu 
labāku, taisnīgāku un saliedētā-
ku Latviju,” uzsvēra Vējonis.

Viņa Svētības pāvesta Franciska 
vizīte Baltijas valstīs norisinā - 
s ies no 22. līdz 25. sep tem brim, 
kuŗas laikā viņš ap  mek  lēs arī Viļ-
ņu un Kauņu Lie tuvā un Tallinu 
Igaunijā.

Latvijas vēsturē pirmais gad ī-
jums, kad valsti apmeklēja pā -
vests, bija 1993. gada 8. septem-
bris, kad Latvijā ieradās Jānis 
Pāvils II. Līdz ar to šogad aprit  
25 gadi kopš pāvesta Jāņa Pāvila 
II vizītes Latvijā.

***
Romas katoļu baznīcas pāvests 

Francisks 13. martā atzīmēja 
piek to gadadienu, kopš ieņem 
augsto amatu. Vatikāna paziņo-
jumā norādīts, ka viņa galvenais 
uzdevums ir cīņa ar nabadzību 
un netaisnību. Svētā Krēsla pār-
stāvji informē, ka Francisks ir 
pirmais katoļu baznīcas vadītājs 
no Amerikas. Piecu gadu laikā 
viņš ir viesojies 30 pasaules val-

stīs un plāno turpināt uzrunāt 
ticīgos visā pasaulē. Šā gada sep-
tembrī pāvests viesosies Baltijas 
valstīs, tostarp 24. septembrī ie -
radīsies vizītē Latvijā. Vatikāns 
arī ziņo, ka jau tuvākajā laikā 
Francisks plāno veikt nopietnas 
baznīcas reformas. Garīdz nie-
k iem aktīvāk jāseko tendencēm 
mūsdienu pasaulē, un šīs nostād-
nes tiks iekļautas īpašā doku-
men tā. Tomēr plašāka informā-
cija par šiem plāniem pagaidām 
netiek sniegta.  

***
Mācītāji ierosina sarunu par 
luteriskās baznīcas nākotni
Pēc mācītāja Jura Rubeņa aiz-

ie  šanas no amata daļa Latvijas 
Evaņ ģeliski luteriskās baznīcas 
(LELB) mācītāju 12. martā bija ie  -
cerējuši diskusijas par baznīcas 
nākotni. Taču ne archibīskaps Jā -
nis Vanags, ne prāvesti uz to ne -
atnāca. Tādēļ sarunas rīkotāji to 
sauc par pirmo soli no daudz ga -
ŗā ka ceļa, kuŗā atkal jāatrod mā  ka 
sarunāties un mīlēt citam citu.
Tieši Jura Rubeņa atlūgums jeb 
mācītāja krusta nolikšana ir mu -
dinājis pārējos amata brāļus ro -
sināt publisku diskusiju par to, ka 
baznīcā jūtama neiecietība un 
citādu viedokļu apspiešana.

“Grūti noformulēt to vārdu,     
to nesmukumu, kas iekšēji ir un 
ko baidās varbūt izteikt uz āru. 
Savstarpējā rīvēšanās, kas man 
pašam ļoti nepatīk, kas traucē 
kalpošanai,” saka Kuldīgas Sv. 
An  nas draudzes mācītājs Mār-
tiņš Burke-Burkevics. “Vecos lai-
kos taču bija Pravda. Un, kamēr 
tu turies pie Pravdas, viss ir ok, ja 
novirzies, tad rezultāti nebūs pa -
tīkami. Tas arī notiek te,” saka 
LELB ārpus Latvijas prāvests 
eme ritus Māris Ķirsons.

***
25. marts –

 Komūnistiskā genocīda 
upuŗu piemiņas diena 

1949. gada 25. martā no Lat vi-
jas uz Sibiriju izsūtīja 13 248 ģi -
me nes ar 42 975 cilvēkiem. Tā 
bija lielākā iedzīvotāju depor tā-
cija Latvijas vēsturē, kad ar 33 eše-
loniem izsūtīja uz Omskas, Tom-
s kas un Amūras apgabaliem. Tā -
pēc piemiņas sarīkojumi notiks 
visā Latvijā.

Okupācijas mūzejā Rīgā iespē-
jams iegādāties filmu komplektu 
par 1949. gada 25. marta depor-
tāciju – “Prom no mājām”, “No -
me tinājumā” un “Mājupceļš”, kā 
arī Okupācijas mūzeja speciālis-
tu un vēsturnieces Ivetas Šķiņķes 
stāstījums par deportācijas do -
ku  mentiem un lietiskajiem pie-
rādījumiem. Filmas ir ar subtit-
riem angļu valodā.

***
Baltijas valstu Simtgades 

svinības Vašingtonas universitātē
2. martā Vašingtonas universi-

tātē (Sietlā, Vašingtonas pavalstī) 
svinēja Baltijas valstu simtgadi. 
Svinīgajos sarīkojumos piedalījās 
arī Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis (attēlā).

Vašingtonas universitāte ir vie-
nīgā augstskola ASV, kuŗā Skan-
dinavijas departamenta paspārnē 
ir izveidota Baltijas valstu studiju 
programma. Līdztekus pārējiem 
mācību priekšmetiem amerikā-

ņu un citiem studentiem ir ie  spē-
ja apgūt arī latviešu, igauņu un 
lietuviešu valodu. Universitātē 
do  ktorantūras līmenī studē divi 
studenti no Latvijas. Vizītes laikā 
Sietlā vēstnieks tikās ar Vašing-
tonas universitātes vadību, ap -
mek lēja vietējos studentus lat vie-
šu valodas nodarbībā, kā arī kla u-
sījās universitātes koŗa koncertu, 
kas dziedāja Baltijas valstu tautu 
valodās. Vēstnieks sniedza lekci-
ju par Latviju un piedalījās ko -
pīgā diskusijā par ekonomisko 
attīstību Baltijas valstīs. Vašing-
tonas universitāte ir starp labā-
ka jām universitātēm ASV, īpaši 
izceļoties ar savām medicīnas, 
inženieŗzinātņu un dažādu valo-
du studijām. Dienu iepriekš vēst-
nieks viesojās ASV informācijas 
technoloģiju milža Microsoft gal-
venajā mītnē Sietlā. Microsoft in -
ženieri demonstrēja jaunākos 
technoloģiju sasniegumus kiber-
drošības, mākslīgā intelekta un 
autonomās autobraukšanas jo  mā. 
Microsoft ir ļoti gandarīts par 
sadarbību ar Latviju, īpaši kopš 
pagājušā gada septembrī atklāts 
Microsoft Innovāciju centrs Lat-
vijas Universitātē.

Vašingtonas pavalsts ar lielāko 
pilsētu Sietlu ir viens no nozī mī-
gākajiem tehnoloģiju centriem 
ASV. Īpašās investīciju polītikas 
dēļ tajā savu darbību sākuši tā -
das ASV pazīstamas kompānijas 
kā Microsoft, Amazon, Star bucks, 
Boeing u.c. Jau ilgstoši Sietlā dar-
bojas arī Latvijas goda konsuls 
Stīvens Žirskis (Stephen Zirsky).

Vēstnieks Teikmanis viesojās arī 
Snohomišas pašpārvaldē (Sno  ho-
mish County), kur pārrunāja di -
n a misko attīstību augsto techno-
loģiju jomā un sadarbības iespē-
jas ar Latviju un tās universitā -
t ēm. Pašpārvaldes pārstāvji iepa-
zīsti nāja vēstnieku ar pašpār val-
des rezolūciju, kas pieņemta par 
go  da viņa vizītei un apsveica ar 
simts gadiem kopš Latvijas valsts 
proklamēšanas.

***
Mēneša priekšmets MARTS

No mūzeja 
“Latvieši pasaulē” krājuma 
Latviešu strādnieki Vācijā

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
ša nas un Padomju Savienības sa -
brukuma 20. gs. 90. gadu sākumā 
daudzi Latvijas iedzīvotāji devās 
uz ārzemēm, lai labāk nopelnītu 
un uzlabotu savus dzīves apstāk-

ļus. Daļa pēc kāda laika atgriezās 
Latvijā, citi izvēlējās apmesties uz 
pastāvīgu dzīvi ārpus dzimtenes. 
Kopš Latvijas uzņemšanas Eiro-
pas Savienībā 2004. gadā, jo īpaši 
ekonomiskās krizes gados, cilvē-
ku plūsma no Latvijas intensīvi 
pieauga. Aplēsts, ka 21. gadsim -
tā aptuveni 250 000 Latvijas ie -
dzī votāju eko nomisku un citu 
ie  meslu dēļ ir atstājuši Latviju. 

Ervīns Jurģis strādāja ar citiem 
Limbažu meistariem Vācijas 
rietumos 1996. ‒1997. gadā, ceļot 
privātmājas.

Celtnieks Laimons Spridzāns 
1993. gadā no Latvijas devās uz 
Vāciju, lai strādātu par celtnieku 
latviešu brigādē kādā dzelzsbeto-
na rūpnīcā netālu no Braunš vei-
gas (Braunschweig). Darba nedē-
ļas ilgums bija sešas dienas, lat-
viešu strādnieki mitinājās mazā 
vagoniņā. Lielāko daļu sapelnītās 
naudas latvieši sūtīja uz Latviju. 
Ja kāds brigādes dalībnieks brau-
ca uz Latviju, viņš veda naudu arī 
darbabiedru ģimenēm. Lai no -
pelnītā nauda droši nonāktu ga -
lā, viņi to ielika pašgatavotā ma -
ciņā, ko, braucot uz Rīgu ar vil-
cienu, uzkāra kaklā un paslēpa 
zem drēbēm. Nauda, ko tolaik 
varēja Vācijā nopelnīt, Latvijas 
apstākļiem bija ievērojama. Lai-
mons atceras: 

Ja prasīja, cik Vācijā pelnīja, 
viena atbilde visiem bija: “Vairāk 
par Gunti Ulmani – bišķi!” 

Mūzejs “Latvieši pasaulē” ai -
cina atsaukties cilvēkus, kuŗi 
pēc Latvijas neatkarības atgū ša-
nas ir izbraukuši dzīvot, strādāt 

un mācīties ārpus Latvijas un 
vēlas pastāstīt ar savu izce ļo-
šanas stāstu un ārvalstīs gūto 
pieredzi. 

***
Mūzejam “Latvieši pasaulē” 

izdevies dokumentēt un 
apkopot materiālus par 

latviešu diasporu Arģentīnā
2018. gada janvārī un februārī 

mūzejā un pētniecības centrā 
“Lat vieši pasaulē” noritēja Ar  ģen-
 tīnā savākto materiālu apstrāde. 
2017. gada novembrī mūzejs un 
pētniecības centrs veica ekspe dī-
ciju pie latviešiem Buenosairesā, 
Arģentīnā, lai apzinātu pašreizējo 
situāciju un ievāktu dažādus ma -
teriālus par latviešiem, kuŗi ie -
ceļojuši Arģentīnā pēc Otrā pa -
saules kaŗa un pēdējo desmitu 
gadu laikā. Ievākt ziņas par lat-
viešiem Arģentīnā mudināja arī 
Latviešu Draudzes nama Hurlin g-
hemā (aptuveni 40 km no Bue-
no sairesas) slēgšana 2017. gada 
beigās. 

ISLANDE. 8. un 9. martā Reikjavikā notika jau trešā mobilā 
pasu darbstacija, noformējot 23 pasu pieteikumus, kā arī aktuālizējot 
pilsoņu adreses ārvalstīs un reģistrējot bērnus Latvijas pilsonībā. Šo -
reiz mobilās pasu darbstacijas izbraukums notika sadarbībā ar Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes kollēgām, kas nodrošināja mo -
bilās darbstacijas technisko aprīkojumu. Mobilās pasu darbstacijas 
izbraukuma laikā vēstniecības pārstāve tikās arī ar vietējās latviešu 
skoliņas vadītāju un skolotājiem, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus 
gan konsulārajā jomā, gan arī jautājumus par projektiem, sarīkoju-
m iem un Latvijas Simtgadi. Plānots, ka Saeimas vēlēšanās 6. oktobrī 
būs iespējams nobalstot arī iecirknī Reikjavīkā. Ja no tautiešu puses 
arī turpmāk būs interese par pasu noformēšanu Reikjavīkā, tad 
nākamo mobilo pasu darbstacijas izbraucienu vēstniecība plāno 
2020. gada pavasarī.

POLIJA. 2018. gada 6. martā Polijas jūras kūrortpilsētā Gdaņ-
s kā notika tūrisma seminārs, kas tika veltīts 27. martā plānotajai jaunā 
AirBaltic tiešā reisa atklāšanai, kas savienos Rīgu un Gdaņsku. Uz 
se  mināru ieradās tūrisma nozares pārstāvji no vairākām Polijas pil-
sētām, ar prezentāciju uzstājās AirBaltic un Baltic Travel Group pār-
stāvji. Semināru atklāja Latvijas vēstniecības Polijā pirmais sekretārs 
Andrejs Grinaško. Gdaņskas pilsētas un tuvāko reģionu tūrisma in -
dustrijas pārstāvji ar interesi noklausījās prezentācijas par tūrisma 
iespējām Baltijas valstīs, kā arī par AirBaltic darbību un tās perspek-
tīvām. Seminārā tika prezentēta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
tū risma galamērķu īpašās iezīmes un to pievilcība, kā arī izdalītas 
brošūras par Latviju poļu valodā. Semināra nobeigumā tūrisma 
nozares pār stāvji ieguva jaunus kontaktus un idejas tūrismam uz 
Baltijas valstīm.

ĒĢIPTE. 5. martā vēstniece Iveta Šulca tikās ar Ēģiptes par -
lamenta draudzības grupas ar Latviju priekšsēdi Dr. Gamalu Šihu 
(Dr. Gamal Shiha). Vēstniece iesniedza Latvijas Republikas Saeimas 
starpparlamentu attiecību ar Ēģipti deputātu grupas vadītāja Hosa-
ma Abu Meri ielūguma vēstuli Ēģiptes parlamenta delegācijai ap -
meklēt vizītē Latviju. Dr. G. Šiha pateicās par ielūgumu un apstipri-
nāja grupas pārstāvju gatavību apmeklēt Latviju. Šihas kungs uzsvēra, 
ka kā grupas uzdevumu redz ciešas sadarbības attīstīšanu starp 
Ēģipti un Latviju, tirdzniecības apjomu palielināšanu un Latvijas 
technoloģiju izmantošanu Ēģiptes ražošanā. Vēstniece Šulca infor-
mēja par Latvijas Informācij as un komunikācijas technoloģijas aso-
ciācijas uzņēmumiem un e-skolas biznesa risinājumiem, kā arī iz -
teica aicinājumu Ēģiptes parlamentam atbalstīt Ēģiptes vēstniecības 
atvēršanu Rīgā. Dr. Šiha vada Ēģiptes Parlamenta Izglītības, zinātnes 
komisiju. Ēģiptes parlamenta draudzības grupa ar Latviju tika izvei-
dota 2017. gada oktobrī.

Maciņš, izgatavots no džinsu 
bikšu kabatas. To darinājis Lai-
mons Spridzāns Vācijā 1993.
gadā // Foto no Ervīna Jurģa 
fotoalbūma

Mūzeja un pētniecības centra 
“Latvieši pasaulē” brīvprātīgā 
darbiniece Mare Heimrāte ar Ilg-
vara Ozola dāvinātajām die nas-
grāmatām // Foto: latviesi.com
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Lai apzinātu, saliedētu un in -
for mētu Buenosairesā dzīvo jo-
š os latviešus un viņu radinie kus, 
tika rīkotas Latvijas 99. pro kla-
mēšanas gadadienas svinības, pē -
dējās Hurlinhemas latviešu na    mā. 

Projekta īstenošana ir ļāvusi 
saglabāt vismaz daļu no Arģen-
tīnā dzīvojošo latviešu etno gra-
fiskā, dokumentārā un materiālā 
mantojuma, līdz ar to dodot ie -
spēju to pētīt vēsturniekiem, īpa-
ši diasporas pētniekiem. Šī gada 
sākumā savāktie materiāli tika 
ske nēti, reģistrēti inventāra grā-
matā un ievietoti bezskābes kas-
tēs novietošanai mūzeja krājumā. 
Daļa grāmatu un periodikas tika 
pievienotas mūzeja un pētnie cī-
bas centra “Latvieši pasaulē” bib-
liotēkai, pārējās sagatavotas no -
do šanai Latvijas Nacionālajai 
bib liotēkai.

***
Saeimas Ārlietu komisijas 
pārstāvji darba vizītē Oslo

6. un 7. martā, pēc Norvēģijas 
puses ielūguma, darba vizītē Oslo 
uzturējās Saeimas Ārlietu komi-
sijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš 
un vadītāja vietnieks Richards 
Kols ar mērķi stiprināt reģionālo 
sadarbību, tai skaitā ar Norvēģi-
jas parlamentu (Storting). Vizītes 
laikā notika arī tikšanās Norvē-
ģijas Ārlietu ministrijā.

Tikšanās laikā ar Stūrtinga  Ār -
lietu un Drošības komitejas vadī-
tāju AnnikuVitfeldi, vietnieku 
Kristiānu Tibringu-Gjedi  un ko -
mitejas pārstāvjiem tika pārru nā-
ta divpusējā sadarbība, tai skaitā 
abu valstu polītiskās un ekono-
miskās attiecības, kā arī reģionā-
lā drošība un ar Arktiku saistītie 
jautājumi. Latvijas deputāti aug-
stu novērtēja Norvēģijas atbalstu 
Baltijas valstu drošībai, diskutēja 
par šogad plānoto NATO galotņu 
apspriedi (samitu), kā arī apsprie-
da Brexit temu. Abas puses bija 
vienotas, ka līdzšinējo aktīvo un 
labo reģionālo sadarbību ir jā -
stip rina un jāattīsta arī turpmāk, 
īpaši Ziemeļu un Baltijas valstu 
(NB8) formātā. 

Ar Norvēģijas Ārpolītikas in -
stitūta  direktoru Ulfu Sver dru pu 
(Ulf Sverdrup, NUPI) tika pārru-
nāti drošības jautājumi re  ģionā, 
kiberdrošības aktuālitātes, kā arī 
Norvēģijas nostāja Brexit jautā-
ju mā. Savukārt ar Oslo uni ver si-
tātes profesori Allu Pozdņa kovu 
deputāti diskutēja par Ark tikas, 
Eiropas Ekonomiskās zo  nas un 
Brexit jautājumiem. Dar ba vizī-
tes nobeigumā deputāti ti  kās ar 
Norvēģijas Pašvaldību un reģio-
nālās administrācijas pār stāv j iem, 
pārrunājot Eiropas Eko  no mi kas 
zonas un Norvēģijas fi  n an ču in -
strumenta programmas.

No mūsu korespondenta Ha -
rija Valdmaņa raksta redakcijai 
par šo vizīti:

“Vēstniece Judīte Dobele bija 
sarūpējusi iespēju šejienes lat-
viešiem uz pāris stundām tikties 

ar polītiķiem vakarā, vēstniecībā. 
Bijām saujiņa interesentu, kuŗi 
šo iespēju izmantoja. Polītiķi stā s-
tīja, ka tikšanās ar norvēģu kollē-
gām bijusi ļoti pozitīva, Latvijai 
labvēlīga un notikusi patīkamā 
gaisotnē. Vietējiem latviešiem, 
protams, bija savas intereses un 
jautājumi gan par atgriešanās ie -
spējām, gan par materiālu atbal-
stu skolai un citām kultūras va -
ja dzībām, ko polītiķi, protams, 
kon krēti nevarēja ne solīt, ne dot. 
Plašāki tika skaidrots par sagata-
vošanā esošo Diasporas likumu. 
Tas, cerams, dos atbildi daudziem 
jautājumiem. Viss jau grozās ap 
naudu. No klātesošajiem tika jau -
t āts, kas tiek darīts, lai apkaŗotu 
ēnu ekonomiju, aplokšņu algas, 
lai vairotos nodokļu ienākumi 
valstij. Likumi esot un pat cietum-
sodi paredzēti, bet cik būtu so -
dīti, palika nezināms. Bija arī 
jau tājums par tiesu darbību. Visi 
jau zinām, ka ne valdība, ne par-
laments nevar iejaukties tiesu 
darbā, bet parlaments izstrādā 
un pieņem likumus, pēc kuŗiem 
arī tiesa strādā. Ja viena tiesvedī-
ba var vilkties gadu gadiem, bez 
iznākuma, tad vaina būtu meklē-
jama likumos un tā ir parlamen-
ta atbildība. Arī uz šo jautājumu 
polītiķi skaidru atbildi nevarēja 
sniegt. Ar to arī beidzās šī pāris 
stundu gaŗā, patīkamā gaisotnē, 
tikšanās ar mūsu polītiķiem. Ir 
jau pareizi, kā šķiroties minēja 
Ojārs Eriks Kalniņš, ja kaut kas 
notiek nepareizi, nevar vainot 
visu Saeimu, jāskatās, kā balso-
jusi katra partija un deputāts, jo 
rezultātu noteic vairākuma bal-
sis. Bet praksē jau ir citādi. Kad 
prezidents Valdis Zatlers atlaida 
Saeimu, viņš arī nevarēja atlaist 
tikai tos, kuŗi bija “nepareizi” bal-
sojuši, bija jāatlaiž visi. Tāpat tas 
ir arī ar mums visiem, ja kaut kas 
nav pa prātam, sakām – tie po  lī ti-
ķi nekam neder. Varbūt arī mums 
pašiem jālabojas, jo mēs jau ie -
vēlam tos “nederīgos” polītiķus.”

***
Latvijas Okupācijas m ūzejs 

dāvinājumā saņem 
LSDSP karogu

7. martā Okupācijas mūzeja 
krājumā kā dāvinājums nonāca 
atjaunotās Latvijas Sociāldemo-
kratiskās strādnieku partijas 
(LSDSP) karogs, kas izgatavots 
1989. gada pavasarī un ar kuŗa 
parādīšanos Latvijas PSR tika ie -
zīmēta sociāldemokratiskas par-
tijas parādīšanās, kas centās lauzt 
komūnistiskās partijas monopolu.

Karogu mūzeja krājumam dā -
vināja agrākie LSDSP biedri Leo 
Hiršons un Valdis Šterns. Stāstot 
par karoga nozīmi mūzeja spe-
ciālistiem, L. Hiršons dalījās sa -
vās atmiņās: “1989. gada pava-
sarī, pateicoties Lidijai Lasmanei 
un Valentīnei Lasmanei (Latvijas 
Centrālās padomes locekle), iz -
devās nokļūt Zviedrijā. Pēc divu 
nedēļu “pārbaudes” es nokļuvu 
pie Bruno Kalniņa un tiku uz -
ņemts LSDSP. Tas bija vienīgais 
variants, kā Latvijā un visā PSRS 
territorijā atjaunot daudzpartiju 
sistēmu, atņemt monopolu ko -
mūnistiem un izjaukt viņu plānu 
pārņemt sociāldemokratu nišu 
Ivara Ķezbera vadībā. LSDSP bija 
vienīgā brīvvalsts partija, kas bija 
saglabāta un darbojās trimdā.

Stokholmā nodibināju arī Lat-
vijas Nacionālās neatkarības kus-
tības (LNNK) Skandināvijas no -
daļu. Trīs mēnešu laikā tiku ie -
pazīstināts ar daudziem trimdas 
latviešiem, viņu vidū bija Andrejs 
Eglītis, Vilnis Zaļkalns, Baiba Vī -
toliņa, Noldis Millers, Zigurds 
Plensners, Janis Zalcmanis, Pēte-
ris Vasariņš, Aleksandrs Tērma-
nis, Māra Strautmane, Ieva Le - 
š inska, Linda Freimane, Ieva Grau-
felde, Ženija Kraukle un Uldis 
Ģērmanis. Atgriezies Latvijā, 
sā  ku organizēt LSDSP Atjauno-
šanas iniciatīvas grupas darbu. 
Pēc jurista Andra Teikmaņa ie -
teikuma piereģistrējāmies Tautas 
frontē. Iepazinos ar Valdi Šteinu, 
kuŗš arī bija LSDSP biedrs. Īsi 
pirms 1. maija no LSDSP Ārzem-
ju komitejas saņēmām ziņu, ka 
jāpiedalās demonstrācijā Tautas 
frontes kolonnā ar mūsu partijas 
karogu, jo komūnisti gatavojo-
ties mūs apsteigt. Karoga parau-
gu atradu Bruno Kalniņa dāvā-
tajā grāmatā “Latvijas Sociāl de-
mokratijas vēsture”.  Karogu uz -
šuva Jānis Mekšs. 1989. gada 1. 
maijā pacēlām mūsu karogu un 
līdz ar to parādījām, ka ir atjau-
nota daudzpartiju sistēma.

***
Baletdejotājs Kārlis Cīrulis  

gūst labus panākumus 
konkursā Dienvidafrikā 

 Pēc Latvijas Nacionālās operas 
un baleta informācijas, Latvijas 
Nacionālā baleta jaunais solists 
Kārlis Cīrulis ieguvis bronzas 
medaļu 10. Dienvidafrikas Starp-
tautiskajā baleta konkursā. 

Kārlis Cīrulis konkursā startē -
ja ar Bazila variāciju no baleta 
“Dons Kihots”, Franča variāciju 
no baleta “Kopēlija” un Prinča 
va  riāciju no baleta “Riekstkodis”, 
kā arī Milanas Komarovas laik-
metīgo choreografiju “Volando”. 
“Biju pārsteigts par konkursa 
augsto līmeni. Mani konkurenti 
bija ļoti spēcīgi, esmu priecīgs 
par iegūto vietu. Dalība šajā kon-
kursā man sniedza fantastisku 
iedvesmu, tā ir pieredze, ko ne -
kad neaizmirsīšu,” saka Kārlis 
Cīrulis.

Kārlis Cīrulis 2016. gadā absol-
vējis Rīgas Horeografijas skolu 
un pievienojies Latvijas Nacio-
nālā baleta trupai, kur viņa re  per-
tuārā ir titulloma baletā “Riekst-

Jāspēj vienoties sadarbībā

Laikraksts Latvijas Avīze intervējis Pasaules brīvo latviešu apvie-
nī bas (PBLA) valdes priekšsēdi Kristīni Saulīti. Starp daudzajiem 
uz  dotajiem jautājumiem bija arī par rudenī notiekošajām Saeimas 
vē  lēšanām. Kas tālumā dzīvojošajiem latviešiem palīdz gūt uztica-
mu informāciju par norisēm Latvijas polītikā, lai gudri izšķirtos, 
par kuŗu partiju balsot? Vai PBLA arī ko darīs šajā ziņā.

Kristīne Saulīte: Mūsdienās ir pieejams 
liels informācijas daudzums, taču tajā 

ir arī tāda informācija, kas atbalsta 
kā  das vienas grupas mērķus, tur-
klāt tas notiek apslēpti. Pašlaik cil-
vēkiem vairāk nekā jebkad agrāk 
ir jāuz ņemas atbildība.

Esam aktīvi iestājušies par ār -
zem  ju latviešu dubultpilsonības ie -

spēju, vienlaikus akcentējot, ka ar pil-
sonību saistīta atbildības sajūta un 

pienākumi pret zemi, kuras pavalst nie-
cībai pieder am, tostarp – atbildība pieda lī-

ties vēlēšanās. No mūsu puses svarīgi padarīt 
pieejamu informāciju, ko izsvērt pirms balsošanas. Un tas ir grūtāk, 
nekā šķiet, jo infor mācija par partiju platformām nav visiem tik 
viegli pieejama un saprotama. Mēs vēlētos, lai partijas vienkārši un 
saprotami skaidrotu savus mērķus. (..)

Svarīgi redzēt, ka aiz vārdiem stāv patiesie darbi. Šobrīd ļoti 
vēlams, lai partijas varētu vienoties sadarbībā, jo sadrumstalotība 
nenāk mums par labu. Ja būs, piemēram, desmit partijas, par ko 
iespējams vēlēt, bet krieviski runājošai sabiedrības daļai ir tikai 
viena galvenā partija, tad ar latviešu šķelšanos ir izdarīts “lāča 
pakalpojums” mūsu valstij. Jāspēj vienoties, jāpārkāpj pāri savām 
“patikšanām” un “nepatikšanām” lie lāka mērķa vārdā. Nav grūti 
pateikt “es domāju citādi”, grūtāk ir sa  dar boties.

kodis”, Solors baletā “Bajadēra”, 
Mazeto baletā “Dons Žuans”, 
Vergs baletā “Korsārs”, Zilais 
putns baletā “Apburtā princese”, 
pas de deux baletā “Gulbju ezers” 
u.c. Kārlis Cīrulis 2016. gadā ie -
guvis pirmo vietu Starptautis - 
ka jā Baltijas baleta konkursā un 
otro vietu Starptautiskajā Dien-
vid korejas baleta konkursā, 
2017. gadā – bronzas medaļu 
Maskavas Starptautiskajā baleta 
konkursā.

***
Ekskluzīvā kafejnīca 
Baiba Café Spānijā

Kad Oviedo pilsētā, Spānijā, 
tiek vaicāts, kur baudīt pareizi 
gatavotu kafiju, cilvēkus aicina 
doties uz Baiba Café. Tā ir gour-
met tipa kafejnīca, kas piedāvā 
pašu gatavotus gardumus un iz -
cilu kafiju no augstvērtīgiem pro-
duktiem. Kafejnīcas īpašniece – 
latviete Baiba Krauze – kūkas 
cep jau no 8 gadu vecuma. Mei-
tenes lielākā kaislība allaž bijusi – 
luti nāt draugus un paziņas ar 
īpa ši gardām un rūpīgi izstr ādā-
tām receptēm.

2016. gada 7. oktobrī Oviedo 
pil sētā Spānijā, vietā, kur agrāk 
bijis vecs bārs, durvis apmeklē-
tājiem vēra Baiba Café – jauna 
un moderna kafejnīca. Šī vieta 
pilsētas iedzīvotājiem un apmek-
lētājiem ir kas ekskluzīvs, patei-
coties piedāvātajam – plašajam 
ka  fijas klāstam, dzēriena pagata-
vošanai, konditorejas izstrādā-
jum iem, kuŗu piedāvājumā ne -

ietilpst gandrīz nekas no tra di-
cionālajiem spāņu saldumiem, 
un uzmanībai, kas tiek pievērsta 
klientu vēlmēm. Šajā vietā iespē-
jams nobaudīt arī gardumus, kas 
gatavoti pēc latviešu receptēm, 
piemēram, riekstiņus. (Pēc lat-
viesi.com)

***
CVK neļaus rīkot referendumu 

par mazākumtautību skolu 
autonomiju

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
5. martā nolēma nereģistrēt pa -
rakstu vākšanai Latvijas Krievu 
savienības (LKS) iesniegto “Li  ku-
 ma par mazākumtautību izglī-
tības iestāžu iekārtu Latvijā” pro-
jektu, kas paredz ieviest mazā-
kum tautību skolu autonomiju. 
CVK pārstāvji norādīja, ka ie -
sniegtajā likumprojektā ir vairā-
kas pretrunas ar Satversmes nor -
m ām. Līdz ar to likumprojekts nav 
atzīstams par pilnībā izstrādātu, 
kādam tam jābūt saskaņā ar liku-
mu. Komisijas sēdē CVK sekre-
tārs Ritvars Eglājs sacīja, ka pie-
dāvātais likumprojekts ir pret ru-
nā ar Satversmes ievadā pausto, 
ka “Latvijas valsts ir izveidota, 
apvienojot latviešu vēsturiskās 
zemes un balstoties uz latviešu 
nācijas negrozāmo valstsgribu 
un tai neatņemamām pašnoteik-
šanās tiesībām, lai garantētu lat-
viešu nācijas, tās valodas un kul-
tūras pastāvēšanu un attīstību 
cauri gadsimtiem”.“Iesniegtais li -
kumprojekts ir vērsts pilnīgi pre-
tēji [Satversmes ievadā rakstīta-
jam] – lai to sagrautu un iznīci-
nā tu,” norādīja Eglājs. Savukārt 
likumprojekta iesniedzēju pār-
stā vis Aleksandrs Kuzmins atbil-
dēja norādot, ka 1919. gadā spe-
ciālo likumu par mazākumtau-
tību izglītības iestādēm esot pie-
ņēmuši Latvijas valsts dibinātāji. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Nu šāgada “mistiskais” marts 
patiešām, var teikt, iegājis vēstu rē. 
ASV prezidents Donalds Tramps, 
būdams impulsīvs, spējis ar sa -
viem draudiem lietot “liesmojošu” 
spēku pārliecināt Ziemeļkorejas 
“pusdievu” Kim Čenunu izlūg ties 
tikšanos ar viņu. Krievijas “nacio-
nālais līderis” Vladimirs Putins 
uzsitis sev cenu, šantažējot Rietu-
mus ar “vēl nebijušiem” ie  ročiem 
(atcerēsimies Lielvācijas Wunder-
waffen, kas tāpat nelī dzē ja). Un Ķī -
nas prezidents Sji Dzjin pins pra tis 
nodrošināt sev bez termiņa piln-
varas – kaut vai līdz mūža galam.

Kāda ir lietas būtība? Pēc tam, 
kad Sji Dzjinpins, kuŗš, kā zi -
nāms, reizē vada gan valdošo Ķī -
nas komūnistisko partiju, gan šo 
savu milzīgo valsti, šai gadumijā, 
enerģiski “ieskaņojot” partijas 
po  lītbiroja locekļus, panāca, ka 

Ar Sji Dzjinpinu pasaulei būs jārēķinās
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

valsts parlamentam – Nacio nāla-
jam tautas kongresam – ieteikts 
(faktiski uzdots) martā  valsts 
konstitūciju, kas aizliedz valsts 
prezidentam ieņemt šo amatu 
ilgāk par diviem piecu gadu ter-
miņiem, grozīt tādējādi, ka pre-
zidenta pilnvaras pagarinātas fak-
tiski bez ierobežojumiem – vēl 
uz pieciem, uz desmit gadiem ... 
faktiski līdz mūža beigām.

Līdz ar to Sji Dzjinpins mērķ-
tiecīgi un, jāatzīst, prasmīgi īste-
nojis nu jau otro uzvaru ceļā uz 
savas autoritārās valdīšanas tie-
sisko nostiprināšanu.

Pirmo uzvaru šis vīrs guva,  
kad konstitūcijas tekstā līdzās 
valsts dibinātāja Mao Dzeduna 
un reformatora Den Sjaopina 
vārdiem tika minēts arī viņa 
vārds un “mācība”. Būtībā tā ir   
Sji personas kulta leģitimācija.

Sji Dzjinpins bez šaubām ir 
lielvalstisks ķīniešu nacionālists, 
kas vēlas, lai Ķīna būtu ne tikai 
līdztiesīga Savienotajām Valstīm 
gan ģeopolītikas, gan ekonomi-
kas aspektā, bet arī faktors, bez 
kuŗa pasaulē nekas nevar notikt. 

Sen nebūtībā aizgājis tas laiks, 
kad “Gulaga archipelaga” autors 
Aleksandrs Solžeņicins brīdināja 
PSRS vadītājus no kaŗa ar Ķīnu 
kaut kādu marksisma-ļeņinisma 
dogmu dēļ, un ne tikai Peru vai 
Nepalā, bet arī Rietumvācijā un 
Francijā darbojās “maoistu” par-
tijas. Ķīna jau labi sen atteikusies 
no “revolūcijas eksporta” un vis-
notaļ globālā mērogā nostiprina 
savu ietekmi ar ekonomiskām 
svirām – investīcijām, starpkon-
tin entāliem ceļu tīkliem u.tml.

Sji Dzjinpina rīcību, ilgtermiņā 
nostiprinot savu vienpersonisko 

varu, skarbi kritizējis Kriss Bak-
lijs amerikāņu laikraksta New 
York Times 7. marta numurā: Sji 
esot sagrābis varu ar viltu, šo 
sa  vu akciju jau laikus slepeni ga -
tavojot. Viņam izdevies tikt vaļā 
no potenciāliem sāncenšiem Ķī -
nas elitē, un viņš kļuvis populārs, 
jo enerģiski apkarojis korup - 
ciju. Viņš vēloties īstenot “ķīniešu 
sapni” (the Chinese dream). Vai 
tas nozīmē – būt globāli pašā 
priekšgalā?

Ļoti īpatnēji uz paplašinātajām 
Sji pilnvarām raugās krievu 
“Ķīnas pazinējs” Nikolajs Vavi-
lovs, kuŗš savam apcerējumam 
portālā zavtra.ru devis virsrak-
s tu “Ķīna kaŗam gatava”. Kādam 
kaŗam? Kaŗam ar ASV! Vavilovs 
apgalvo, ka Sji pratis mazināt 
rietumnieciskā (!) Ķīnas prem-
jēr ministra ietekmi un ka viņam 

nāksies pretoties pašmāju “Šan-
hajas grupai”, kas esot saistīta ar 
“pasaules financiālo eliti”. Vēl 
trakāk: Vavilovs raksta, ka Sji 
Dzjinpinam jārēķinās “ar pilsoņ-
kaŗa situāciju, kad spēcīgo rie -
tumnieciski liberālo opoziciju 
at  balstīs plašs cilvēku skaits, kas 
pieradis dzīvot vesternizētā (!) 
sabiedrībā”. 

Liksim mierā šo gandrīz vai 
“putinisko” prognozi. Uzdrošinos 
citādi aprakstīt iekšpolītisko ai -
nu: Sji baidās, ka kompartijas 
kontroli pār valsti, kas nodrošina 
tās stabilitāti, varētu vājināt pra-
sība pēc cilvēktiesībām, pēc vār-
da un uzskatu brīvības, kas nāktu 
no tagad daudzskaitlīgās vidus-
šķiras. No otras puses – šī vidus-
šķira, baudot saimnieciskās aug-
šupejas augļus, var paciest arī zi -
nāmus brīvības ierobežo ju mus...

Pagājušajā ceturtdienā, 8. martā, 
Latvijas Saeimas deputātiem bija 
pagara darbdiena, jo bija daudz 
iz  skatāmo jautājumu. Tiesa gan, 
kādreiz sēdes bijušas krietni ilgā-
kas, tostarp pāris reizes bijis tā, ka, 
piemēram, valsts budžeta izskatī-
šana ievilkusies dziļi, dziļi naktī. 
Pagājušajā rudenī valdība nolēma 
budžetu apspriest divu, ne tikai 
vienas dienas gaŗumā, ļaujot de -
putātiem atpūsties – sēde ar pār-
trau kumiem ilga no deviņiem  
rī  tā līdz puspieciem vakarā. Tā   da 
pil na darba diena. Aplū kosim, 
ko tad tā dēvētās gudrās galvas 
paveica!

Pirmais jautājums –  par Sat ver-
s  mes aizsardzības biroja vadītāja 
Jāņa Maizīša apstiprināšanu ama-
tā uz vēl vienu termiņu. Diskusi-
jas par to bija plašas, ekscentris-
kais deputāts Valdis Kalnozols     
no Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) izteica apgalvojumu, ka       
J. Maizītis no viņa baidoties,  un 
arī pasūdzējās, ka ļaunais SAB 
viņam, Kalnozolam, ir liedzis pie-
eju valsts noslēpumam, un ko 
vēl... Galu galā Maizīti apstipri -
nāja ar 85 balsīm par, vien divi 
deputāti no Nacionālās apvienī-
bas (NA) balsoja pret, vēlāk skaid-
rojot, ka tas tāpēc, ka viņiem ne -
patīk SAB direktora attieksme 
pret “čekas maisiem.” NA vēlas šo 
kartotēku saturu publiskot, tā 
teikt, jau rīt uz brokastu laiku, 
tomēr valdības apstiprinātais plāns 
ir to pirmām kārtām rūpīgi iz  -
pētīt (tas ir darbs, ar kuŗu jau labu 
laiku nodarbojas ekspertu komi-
sija ar vēsturnieku  Kārli Kangeri 
priekšgalā). Tad visus materiālus 
paredzēts atdot Valsts archīvam.  
Un ko Kalnozola kungs? Pēc visas 
savas gaŗās vāvuļošanas balsoju-
mā nepiedalījās vispār!

Kas notiek Saeimā?
Vēl deputāti apsprieda jautā-

jumu par neuzticības izteikšanu 
ekonomikas ministram Arvilam 
Ašeradenam (Vienotība) – ie  mes ls 
ir par tā dēvēto obligāto iepirku-
ma komponenti (OIK) elektrības 
jomā. Jau pirms laba laika, kā 
vienmēr labu domādama, valdība 
apstiprināja noteikumus, kuŗos 
bija paredzēta elektrības iepirk-
šana no mazām hidroelek tro-
stacijām un citiem “zaļiem” ražo-
tājiem, par to maksājot lielāku 
ce  nu nekā parasti. Taču – atkal   
kā vienmēr – procesā iesaistījās 
valsts enerģētikas industrijas mil-
ži, slēpjoties aiz apakšuzņēmu   - 
m iem. Turklāt par šo programmu 
valstij bija jāinformē Eiropas ko -
misija, bet tā to neizdarīja, un tas 
nozīmē, ka EK pret valsti var vērst 
ievērojamas sankcijas.  Vai kārtējo 
reizi OIK gadījumā valdība gri-
bēja kā labāk, sanāca kā vienmēr?  
Turklāt tas nav vienīgais piemērs. 
Savulaik valdība ieviesa tā dēvēto 
mikrouzņēmumu koncepciju, no -
 drošinot zemākus nodokļus nu -
dien maziem uzņēmumiem, kuŗi 
tikko  uzsākuši biznesu vai vēlējās 
to attīstīt. Un tad saplauka tādi 
brīnumi kā taksometru firmas, 
kuras katru atsevišķu taksometru 
pasludināja par mikrouzņēmu-
mu, lielas firmas dibināja mazus 
meitas uzņēmumus, lai samazi-
nātu kopējo nodokļu slodzi. 

Attiecībā uz OIK pats Ašera de-
na kungs Saeimas sēdē stāstīja,   
ka Ekonomikas ministrija pēdējo 
mēnešu laikā ir darījusi ļoti daudz, 
lai situācijā ieviestu lielāku kār-
tību, tajā skaitā vēstot, ka veselai 
sērijai OIK atļauju saņēmējiem tā 
jau ir atņemta. Savukārt vairāki 
deputāti bilda, ka varbūt ministrs 
ir pelnījis sodu, taču, ja viņu at -
brīvos no amata, nākamajam mi -

nistram būs vajadzīgs vismaz 
pusgads, lai vispār apzinātu esošo 
situāciju, un ņemot vērā, ka nā -
kamās Saeimas vēlēšanas būs pēc 
septiņiem mēnešiem, jēgas nekā-
das no nomaiņas nebūtu. Galu 
galā par ekonomikas ministra 
atstādināšanu nobalsoja 34 gud-
rās galvas, pret bija 48, deputāte 
Janīna Kursīte-Pakule no Nacio-
nālās apvienības atturējās.

Tapa apspriesti grozījumi Dar-
ba likumā, lai aizliegtu darba 
devējiem no potenciāliem darbi-
niekiem pieprasīt krievu valodas 
zināšanas, ja tās nav vajadzīgas 
tiešo  darba pienākumu veikšanai. 
Šai jomā tiešām bijuši pārspī lē-
jumi, krievu valodas prasmi  pra-
s ot pat no apkopējām u. c. Deputāti 
no Kremļa draudzenes Saskaņas 
piedāvāja visādus grozījumu gro-
zījumus, lai prasību mīkstinātu, 
tos visus Saeima noraidīja un tad 
ar balsojumu 48 par, 21 pret un 
trim deputātiem atturoties nolē-
ma jautājumu atdot parlamenta 
Sociālo un darba lietu komisijai 
tālākai apspriešanai. Jācer, ka galu 
galā grozījumi tiks apstiprināti. 
Latvijā jau aug otra paaudze, kuŗai 
krievu valodas apguve nav obli-
gāta, kā tas bija PSRS okupācijas 
laikā, un no šiem jauniešiem dar-
ba tirgū prasīt obligātas šīs sveš-
valodas zināšanas nudien nav 
pareizi.

Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisijā deputāti iesniedza 
grozījumus likumā par svētku 
dienām, kuŗ  paredzēts, ka pareiz-
ticīgo Ziemassvētki turpmāk bū -
tu valsts svētku diena. Lasītāji ne -
būs pārsteigti – arī šis priekšli-
kums nācis no Saskaņas, turklāt  
ne  jau pirmo reizi. (Pareizticīgo 
baznīca joprojām turas pie “vecā”, 
nevis modernā kalendāra.) Rei  - 

z ēm reliģisko svētku dienas sakrīt, 
biežāk gan ne. Man personīgi 
liekas, – ja baznīca attiecībā uz 
kalendāru ir iespītējusies, tad pati 
vainīga.

Ceturtdien Saeima arī tika pie 
jaunas deputātes, proti,  deputāts 
Ingmārs Līdaka no ZZS nolēma 
nolikt mandātu, jo viņš vēlas kan-
didēt uz Rīgas Zoodārza direkto-
ra amatu. Viņš ir no “zaļo zem-
nieku” zaļā gala, ilgus gadus  
strādājis Zoodārzā, arī paralēli 
darbam likumdevējā. Tur viņam 
šķiet esam pareizāka vieta. Nāka-
mie divi cilvēki ZZS sarakstā no 
vietas Saeimā atteicās, līdz Inese 
Aizstrauta piedāvājumam piekri-
ta un turpmākos minētos septi-
ņus mēnešus pavadīs deputātes 
statusā.

Bet  Mandātu un iesniegumu 
komisija pagājušajā trešdienā no  lē -
ma vispār neizskatīt iesniegumu 
no portāla Manabalss.lv, kuŗu bija 
parakstījuši vairāk nekā 10 tūk - 

s toši cilvēku. Latvijā likums nosa-
ka – ja izdodas savākt 10 tūkstošus 
parakstu, attiecīgais jautājums 
tiek iesniegts apspriešanai Saei-
mā. Šoreiz runa bija par kopdzī-
ves likumu, kas neprecētiem pā - 
r iem ļautu reģistrēt savas attiecības 
juridiski. Aizspriedumaini cilvēki 
uzskata, ka tas būtu pirmais solis 
viendzimuma laulību virzienā, 
lai arī pieteikumā portālā par to 
ne  kas nebija teikts un jautājums 
ir būtisks ne tikai gejiem un les-
bie tēm vien. Cilvēki civillaulībā 
ne  bauda tās pašas tiesības, kādas 
ir precētiem ļaudīm, un tas kā uz 
delnas bija redzams Zolitūdes 
tra ģēdijas kontekstā. Toreiz pie 
kom pensācijas par zaudētu nau-
das pelnītāju tika visi pēc kārtas,  
iz  ņemot vienu sievieti, kuŗa ar 
savu vīru dzīvoja civillaulībā un 
ne bija “pareizi” apprecējusies. 
No  lemt jau tājumu neizskatīt pēc 
būtības un vienkārši ignorēt ‒ 
tas nav likumdevēja cienīgi.
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“LATVIJAS GRĀMATA” 

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie

LIELĀKĀ grāmatu tirgotāja

Vizuālo mākslu pārstāv Lilija 
Di  nere un viņas dēls Roberts Di -
ners, gan ar individuāli, gan ar 
kopīgi darinātu mākslas darbu at -
tēliem. Divi attēli no Eddas dzies -
m ām (Jāņa Rozes apgāds, 2015) 
illustrē Ulža Bērziņa atdzejoju-
ma pirmpublicējumu “Šķēpu-
dziesma no sāgas par sadedzinā-
to Njālu”. Mākslas redaktore Lin-
da Treija par Dineriem raksta: 

 PAVASAŖA JAUNĀ GAITA
“Lilijas un arī Roberta darbi 
izraisa emocionālas izjūtas it 
visos, bet tie sevišķi atklājas tiem, 
kuŗiem ir zināšanas kultūrvēs-
turē, kuŗi atpazīst simbolus, at -
sauces. Tad katrs darbs lasās kā 
teiksma, mīts no senām dienām, 
un mēs to varam asociēt ar laiku, 
kuŗā dzīvojam.” Šī numura vāka 
attēls ir darināts no Lilijas Di -
neres gleznas Lielā iemītniece. 

Dzejniece/māksliniece Maija 
Meirāne apraksta un komentē 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas mūzeja izdevumu Erna 
Bērziņa/Dzelme/Ķikure. Atgrie-
ša nās mājās. Zīmējumi un teksti. 
Šo izdevumu ar daudziem Ernas 
Ķikures (1906-2003) dzejas un 
māk slas paraugiem sastādījusi 
viņas meita Inese Birstiņa un 
gra  fiskās mākslas meistars Nel-
son Vignault.

Režisore, dramaturģe Dace Mi -
 cāne Zālīte dalās ar pieciem 
sa viem visjaunākajiem dzejoļiem 
un Bitīte Vinklere ar sešiem at -
dze jojumiem angļu valodā no 
Bai bas Bičoles krājuma Griežos.

Vlada Spāres stāsts “Nelaimes 
putns” ir par zēnu, kurš Vērmanes 

parkā spēlē šahu ar večiem, bet 
mājās sarunājas ar savas iztēles 
tēliem. Ilzes Lāces-Verhaeghes 
stāsts “Baloži uz Žozetes jumta” 
ir par vecas sievas sāpi, kas neļauj 
vairs melot pašai sev. Lāsma Gait-
niece ar sarunu dialogiem uzbur 
jauku piemiņu savam vectēvam 
Rudolfam Ģibietim.

“Franču trioleta tradicija lat-
viešu literārajā telpā” ir literātūr-
zinātnieces Ritas Grigānes kon -
spekts no viņas 2016. gada baka-
laura darba Latvijas Kultūras 
aka dēmijā. Trioleti ir lakoniska 
dzejas forma, kur mazvārdība nav 
šķērslis bagātīgiem māksli nie - 
cis kiem izteiksmes līdzek ļiem.

Rakstniece Rudīte Raudupe (Ru -
dīte Emir, angļu valodā raks tī da-
ma) intervijā ar Laimu Martinski, 
Ziemeļkalifornijas Apskata redak-
tori, stāsta par latviešu tautas 
dainās un indiešu tautas vēdās 
pausto līdzīgo Dieva jēdziena 
atziņu. 

Komponiste Dace Aperāne in -
tervijā iepazīstina ar visā pa  saulē 
plaši iecienīto virtuozo pianistu 
Reini Zariņu. Aperāne ir pievie-
nojusies JG redakcijas kollēģijai 

un apņēmusies turpmāk vadīt un 
veidot mūsu žurnālā atsevišķu 
nodaļu “Mūzika”.

Nodaļā “Aktuālitātes” Latvijas 
Universitātes Filozofijas un so -
cio loģijas institūta vadošā pēt-
niece Dagmāra Beitnere-Le Galla 
ar akadēmisku precīzitāti ieska-
tās humanitārajos un morālajos 
apsvērumos Eiropas Savienības 
patvēruma meklētāju polītikas 
veidošanā. Neatkarīgais žurnā-
lists Otto Ozols, īstajā vārdā Mār-
tiņš Barkovskis, arī ieskatās ES 
polītikas problēmās un mudina 
lasītājus ņemt nopietni savu de -
mokratisko atbildību to risinā - 
š anā.

Fotografijas vēsturnieks Pēteris 
Korsaks apraksta fotoamatiera 
Gotharda Grīnvalda (1905-1986) 
mūža gaitu. Četras lappuses vel-
tītas Grīnvalda fotografijām no 
krievu un vācu okupācijas laika 
Tukumā un no meža darbiem 
izsūtījumā Sibirijā.

Grāmatu recenziju nodaļā Ju -
ris Šlesers iejutīgi apraksta Ritas 
Laimas Bērziņas grāmatu Sky-
larks and Rebels. Lāsma Gaitnie-
ce raksta par Jāņa Sudrabiņa Pē -

dējā diena Kurzemē un Arno 
Jundzes Sarkanais dzīvsudrabs. 
Gaitniece sniedz arī savu vie  d ok-
li par advokāta Andra Grū tupa 
(1949-2014) pienesumu latviešu 
literātūrā. Māris Roze apspriež 
“Latvijas Mediju” izdevumu, sep-
tiņu vēsturnieku kopdarbu 15. mai-
ja Latvija.

Nodaļā “Dažos vārdos” piemi-
nēti veļiem pievienojušies pro-
mi  nenti kultūras darbinieki, kā 
arī atzinību saņēmušie radošie 
un īsi aprakstītas pēdējā laikā 
iznākušās grāmatas.

Īpašā nodaļā “Slidenā Slīpe” 
jaunietis Tomass Stepiņš aprak -
sta, kā Latvijā ieviesies Amerikā 
populārais dzejas slama iestā dī-
jums.

Jaunās Gaitas pavasara nu -
muru var atrast daudzās Latvijas 
bibliotēkās. Par lētu naudu to   
var nopirkt “Zvaigznes ABC” un 
Jāņa Rozes grāmatveikalos, Nice-
Place veikalā un pie Latvijas oku-
pācijas mūzeja grāmatgalda.     
Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēs tuli juris.zagarins@gmail.com 
vai zvaniet +1 413 732-3803, vai 
arī skatiet mājaslapu jaunagaita.net

JURIS ŽAGARIŅŠ

Sāk ziedēt kaislās ievas. Spoži 
un līksmi spīd saule. Pāri lau  - 
k iem skraida vējš. Dziļi pa gravu 
bur buļo mundra urga. Acis žil-
bina saulainu pieneņu paklājs. 
Linu mārks izpušķojies ar pie-
nen ēm. – Šīs ir tikai dažas dru-
pačas no 3. lappusē gaŗā dabas 
apraksta, ar ko Daina Avotiņa 
(dz.1926. g.) iesāk romānu Lik-
teņmezgli. Varbūt sirmajai rakst-
niecei pagājis secen, ka mūs die-
nās stāstnieki lasītājus jo ātrāk,  
jo labāk lūko iesaistīt notikumu 
virpulī un ar izstieptiem liris  - 
k iem dabas notēlojumiem vairs 
neniekojas? 

Nu nē: ar savu ievadu Daina 
Avotiņa no ziediem, saules un 
vēja liekas pinam krāšņu vaina -
gu pirmajai brīvajai Latvijai, kam 
ilgs mūžs vairs nav atlicis, jo ir 
1938. gada pavasaris. To, ka ne -
cik tālā nākotnē globāli notiku -
mi sajauks romāna iecerētā per-
sonāža dzīves, zināja gan rakst-
niece, gan 2018. gadā to zinām 
mēs, lasītāji, bet tikmēr romāna 

Iraid un nevaid
Daina Avotiņa,  Likteņmezgli, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2017. g., 240 lpp.

darbotājies ar savām vēlmēm, 
sapņiem un kaislībām, ar izdo-
šanos un pametumiem dzīvoja 
uz priekšu ar pieņēmumu, ka 
dzīve pārskatāmajā nākotnē lie  -
l os vilcienos jau tāda pati vien 
būs, kāda tā bija atmiņā pali ku-
šajā nesenajā pagātnē. 

Galvenais varonis Pēteris Sil-
purs nāk no trūcīgas vairākbēr-
nu ģimenes. Viņš pabeidzis lauk-
saimnieku skolu un ieaudzis tur 
paustajā ideoloģijā, ka Latvijas 
zeme ir zemnieku zeme. “Svēta 
zeme, Maizes audzētāja, Tautas 
spēks.” Materiālie apstākļi liek 
Sil puriem savas mājas “Ievas” 
pārdot, bet Pēteris saņem pievil-
cīgu piedāvājumu iet par priekš-
strādnieku Ģederta un Noras 
Grīn feldu mājās “Deseniekos”. 
Ģedertam ir vairāk pilsētnieka 
iedaba, tāpēc viņš sievu un “De -
seniekus” apciemo tikai pāris 
reizes mēnesī. Kaut Nora gados 
krietni vecāka par Pēteri, abu 
starpā izveidojas romantiskas at -
tiecības, kuŗu iniciātore ir vairāk 
vīra pamestā Nora nekā Pēteris. 

 Daina Avotiņa raksta jau kopš 
1955. gada: viņai iznākuši dzejo-
ļu krājumi, īsās prozas devumi, 
romānu triloģija. Jāatzīstas, ka 
Avotiņas padomju laika gara 
bēr nus nepārzinu un nepārska-
tu, bet, cik lasu uzziņu litera -
tūrā, viņa ar tolaik sludināmo, 
tagad pulgojamo ideoloģiju dzi-
ļāk sapinusies nav. Šķistu jau, ka 
jaunā sacerējuma pamata situā-
cija, kur trūcīgs Ulmaņa laiku 
jaunietis dabū kalpot budzei par 
priekšstrādnieku un brīvajā lai -
kā arī par viņas vīra aizstājēju, ir 
īstena padomju laiku šķiru at -
šķirību parādītāja un izteicēja. 
Padomju laikos rakstniekiem nā -
cās buržuju laiku mazturīgos 
garīgi paglāstīt, bet pārtikušos 
izsmiet vai vismaz rādīt uz tiem 

ar pirkstu. Turpretim tagad, ja 
vien rakstnieks neizmanto šķiru 
nevienlīdzību propagandai, to 
iezīmēt viņam neviens neliedz.

Daina Avotiņa galveno uzma-
nību romānā pievērš starpcil-
vēku attiecībām, kas lielākoties 
tādas pašas būtu neatkarīgi no 
laikmeta fona, uz kāda tām lemts 
risināties. Starp vēl miera laika 
izdarībām tomēr izceļas nodaļa 
“Lielās dzīres”, kur “Deseniekos” 
tiek atzīmēts 15. maijs. Galvenie 
gaidītie viesi, Valsts prezidents 
un zemkopības ministrs, gan ne -
atbrauc, tomēr svinības notiek   
ar bajārisku vērienu. Lasītājam 
gan  drīz vai sagribas dungot “Lai 
līgo lepna dziesma!”. Rakstniece 
parāda, kā cilvēku personiskā 
lab klājība t.s. labajos gados va -
rēja iet roku rokā ar zemes un 
dzimtenes mīlestību. 

Bet tad jau viss aiziet raitā 
secībā. Krievi Latvijā vēl knapi 
iekārtojuši bazes (200. lpp.), kad 
viņi dažas lappuses tālāk jau pa -
guvuši mūsu zemi okupēt un 
notiek masu deportācijas. Rakst-
nieces credo par cilvēka dabu 
ekstremālos apstākļos izsaka šādi 
vārdi: 

Ar dažu cilvēku tā mēdz notikt, 
ka tas, savu dzīvi dzīvot nemā cē-
dams, negrib to ļaut arī citiem. 
Vi  ņā pamostas visi ļaunie instink-
ti, un tie diktē viņa rīcību. Ja viņš 
kādu mīlējis, tad sāk to ienīst, ja 
kāds viņam labu darījis, viņš tam 
atmaksā ar ļaunu. (224.) 

Rakstniece liekas gluži vai ie -
mīlējusies archaiskajās vārdu 
formās “iraid” (ar nozīmi – „ir”) 
un “nevaid” (ar nozīmi “nav”). 
Īpa ši atkārtotajā runā šīs for -  
mas bieži lietotas. Vai lauku ļau-
dis pirms gadiem astoņdesmit 
tiešām tā būtu runājuši? Tad nu 
atdosimies šīm formām uz 
mirkli arī mēs un pateiksim, kas 

Likteņmezglos iraid un kā tur ne -
vaid. – Nevaid jaunatklājumu 
par 1938. – 1941. gada vēsturiska-
jiem notikumiem. Gadi kopš 
tiem gadiem aizskrējuši daudzi 
jo daudzi, viss šķistu jau reiz pa -
teikts. Ja nu vēl vienīgi čekas 
mai si atnesīs ko jaunu?  Nevaid 
grāmatā sensāciju un šoku efek-
tu. Lai cik notikumu būtu bijuši 
dramatiski, tie liegi ieplūdināti 
rakstnieces izlīdzinātajā stāstīju-
mā un īpaši neizlec no liriskās 
pamata noskaņas.

Bet kas romānā iraid? – Iraid 
uzsvars uz atsevišķo cilvēku, lie-
lāku vai mazāku, svarīgāku vai 
mazāk svarīgu, kā visu lietu mē -
ru. Silpuri un Grīnfeldi, Jasmīne 
un Petrone, Krista un Sīmanis 
nekļūst mazāk svarīgi tikai tādēļ, 
ka citi rakstnieki jau agrāk pa -
steigušies notēlot viņu likteņu 
līdziniekus. Rakstnieces simpa-
tiskais stils un viņas prasme pēc 
pirmajām trim lappusēm vairs 
“neizplūst”, padara Likteņmezglus 
par viegli uztveŗamu, raiti izla-
sāmu grāmatu. 

Kopš bērnībā pirmoreiz izla sī-
ju Valža Staburaga bērnus, ma  ni 
allaž saistījuši romānu epilogi. 

Tie aizvien ir ļoti skumji: grā-
matas pamatdarbības laiks pali-
cis tālā pagātnē, bērni izauguši 
lieli, lielie paguvuši nomirt, ne -
kas – nu absolūti nekas no reiz 
bijušā – vairs nav atdzīvināms.

Likteņmezglu epilogā Pēteris 
Silpurs, pēc kaŗa nonācis ame ri-
kāņu gūstā un uz to pašu Ame-
riku vēlāk izceļojis, pēc ilgiem 
gadiem kopā ar mazdēlu ciemo-
jas Latvijā, lai kaut neilgu laiku 
pastaigātos pa jaunībā iemītām 
takām. Skumjākais liekas grā ma-
tas pats pēdējais dialogs, kur 
maz dēls jautā: “Kad mēs brauk-
sim mājās,vectēv? Tava Latvija ir 
skaista, taču man šeit ir garlai cīgi.”

Vai te pat akmeņiem nav jā -
raud? Paaudzei, kam pietrūkst 
atmiņu, ir pavisam cita attieksme 
pret vidi, ko seniors garā skata   
kā apvītu ar staru vainagu. Kādu 
gan nelaimi kontinuitātes, tur  - 
pi nātības pārrāvums ir atnesis 
mū  su dažādajām paaudzēm! Cik 
laimīgi, ka pēdējā teikumā iz -
teiktas ne mazdēla, bet gan vec-
tēva domas: “Viņš palūkojās uz 
augsmes pilnajiem kokiem un 
nodomāja, ka tādas zaļi baltas 
birzes ir tikai Latvijā.”  
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Vai būs pareizi, ja nodēvēšu 
jūs par trimdas latviešu loloju-
ma – Okupācijas mūzeja lobiju 
Saeimā? 

Droši vien, jo, kā zināt, esmu 
daudzus gadus tajā strādājis un 
joprojām esmu Okupācijas mū -
zeja biedrības valdē. Turklāt Sa -
eimā ir arī Okupācijas mūzeja 
at  balsta grupa, un man ir zinā -
ma deputāta darba pieredze, lai 
spētu un prastu virzīt jautāju-
mus, kas uz šā mūzeja – un kon-
krēti Nākotnes nama nākotni tie-
ši attiecas un šobrīd ir ļoti aktuāli. 

Cik tālu ir Nākotnes nama 
celtniecības projekts?

Ņemot vērā, ka notika cīņa par 
projektu ar Rīgas būvvaldi – val-
stij bija jāpārņem savās rokās 
būvvaldes funkcijas, laiks ritēja, 
un būvniecības izmaksas ir au -
gušas. Šobrīd tiek meklēts risinā-
jums, lai būvniecība nesadār dzi-
nātos un tiktu uzsākta. Progno-
zēju, ka būvniecība sāksies 2019. 
gadā. Tātad – Nākotnes nams ie -
zīmēs jauno Latvijas Simtgadi. 
Arī tā varam šo lietu skatīties...

Bet atkal Saeimā būs jāatver 
Okupācijas mūzeja likums, jo 
tajā jāmaina ne tikai termiņi, bet, 
iespējams, arī finances – celtnie-
cības darbu izmaksas valstī tur-
pina augt.

Ar Nākotnes nama uzcelšanu 
viss vēl nebeigsies – būs jāiegul-
da līdzekļi tā uzturēšanā. Bet 
naudas straumīte no trimdas 
izsīkst, jo ziedotāju skaits jau 
nepieaug – gluži otrādi...

Nomierināšu satrauktos prātus – 
pateicoties ziedotājiem, konkrē-
tu naudas apjomu viņi virzījuši, 
lai iekārtotu ekspozīciju, ņemot 
vērā, ka tā ir jāpapildina, tostarp 
ar modernu technoloģisko aprī-
kojumu; ir konkrēti ziedojumi 
biroja telpām un krājumu gla bā-
šanai un papildināšanai. Bet gal-
venais – mūzejs atgriezīsies stra-
tē ģiski svarīgā tūrisma vietā, kur 
savulaik apmeklētāju skaits bija 
100 000 gadā (salīdzinājumam – 
pagaidu mītnē Raiņa bulvārī tas 
ir apmēram 30 000, tātad tikai 
viena trešdaļa no iepriekšējā).

Protams, ziedojumi būs vaja-
dzīgi arī turpmāk, jāmēģina vai-
rāk piesaistīt vietējos mecenātus, 
kā arī aktīvāk uzrunāt Eiropas 
diasporu. 

Budžetā paredzēts arī valsts 
financējums, kas pamatots ar to, 
ka valsts dod savus uzdevumus 
mūzejam, kas attiecīgi tiks ap  mak-
sāti. Piemēram, Kultūras mi  nis -
t rija apmaksā sabiedrības integ -
rā cijas un daļēji – izglītības pro-
grammas, ko īsteno mūzejs. 
Valsts dotācija tiek dota arī krā-
juma uzturēšanai. Jādomā arī par 
to, kā mūzeju padarīt par vietu, 
kur norisinās kultūras sarīko ju-
mi, kas piesaista vietējo ziedotāju 
naudu, lai arī ne tik lielu kā spor-
ta sarīkojumi, ko Latvijā atbalsta 
labprāt un dāsni. Un vēl – jāsaka 
paldies Okupācijas mūzeja fon-
dam ASV, kas, ziedojumu naudu 
ieguldot vērtspapīros un darīju-
mos, līdz šim veiksmīgi gūst peļ-
ņu no procentiem. 

Kā celsim Nākotnes namu un paši savu nākotni?
Saeimas deputāts Ritvars Jansons (NA) intervijā Ligitai Kovtunai

Un pašvaldības – Rīgas do -
mes atbalsts? 

Tas līdz šim ir bijis 20 – 30 tūk - 
s toši eiro gadā, kas jāizmanto 
mēr ķiem, ko nosaka Rīgas do -
me – citugad saturiskiem, citu – 
techniskam aprīkojumam, par 
ko mūzejam arī jāsniedz pār-
skats. Varētu vēlēties lielāku no -
teiktību un konkrētību, jo šie 
mērķi gadu no gada mainās. 

Jūs teicāt – atkal būs jāatver 
Okupācijas mūzeja likums. Vai 
paļaujaties uz polītisko atbalstu? 

 Man nav šaubu, ka šai Saeimā 
atbalsts būs. Paļaujos uz koalici-
jas partneriem (Vienotība, ZZS ‒ 
L.K.), kas vienmēr ir bijuši at -
balstoši, atminēsimies, ka kopī-
g iem spēkiem panācām, lai Nā -
kotnes nama būvatļaujas saņem-
šana nonāktu Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
t rijas, tātad – valsts kompetencē 
– pēc tam, kad sadarbība ar Rīgas 
domes būvvaldi bija kļuvusi 
nepārvarami problēmatiska. 

Kas notiks nākamajā Saeimā, 
neņemšos spriest. Ja nāks jauni 
nezināmi “spēlētāji” un polītis-
kais spektrs kļūs sadrumstalots, 
var būt visādi. Par to arī iesaku 
padomāt, atdodot savu balsi vē -
lēšanās. 

Pēc kādiem vēl kritērijiem jūs 
izvēlētos polītisko spēku, par 
kuŗu balsot, ja, protams, ne  bū-
tu saistīts ar kādu konkrētu? Tā 
teikt, ‒ ja būtu vienkāršs vēlē tājs. 

Saprotams, ka skatītos tā polī-
tiskā spēka virzienā, kas jau kaut 
ko ir padarījis un sola turpmāk 
darīt gluži praktiskā, man svarī-
gā jomā: ja būtu pensionārs, 
raudzītos, kas sola lielāku pensi-
ju, ja daudzbērnu ģimenes gal -
va, – kas jau kaut ko padarījis un 
sola darīt vēl, lai palielinātu bēr-
nu pabalstus un vispār atbalsta 
demografisko programmu valstī. 
Nebūsim ideālisti – visvairāk cil-
vēku interesē sociālās un naudas 
lietas, un ar to arī polītiskie spēki 
centīsies uzrunāt savus vēlētājus.

Ārzemju latviešiem visvairāk 
rūp Latvijas drošība.

Jā, no tālienes šis aspekts ir vis-
labāk redzams, līdz ar ko aktuā-
 l āks. Turklāt cilvēki, kas dzīvo Rie-
tumu pasaulē un vispār daudz 
pārvietojas pa pasauli, ir pārlie-
cinājušies, cik tā pasaule ir traus-
la, – vietās, kur nekad nepare-
dzēja konfliktus, tie tomēr rodas. 
Ukrainas kaŗa pašā karstumā     
šis nemiers spilgti parādījās arī 
mū su sabiedrībā, taču norima, 
kad Latvijas valsts territorijā ie -
radās NATO sabiedrotie.

Cilvēki, kam tiešām galvenā 
rūpe ir Latvijas drošība, visti ca-
māk arī balsos par to polītisko 
spēku, kuŗa pārziņā ir Aizsar dzī-
bas un Ārlietu ministrijas. Manis 
pārstāvētā Nacionālā apvienība 
nepārrauga ne vienu, ne otru, bet 
ticiet man – mūsu rindās nav ne -
viena, kam skats pēc demokra-
tijas, sabiedrības saliedētības vai 
biznesa vides parauga būtu vērsts 
uz Austrumiem, uz Krieviju vai 
Baltkrieviju. NA ir transatlan-
tiska, eiropiska partija. 

Kur cilvēkam smelties patieso 
informāciju, zinot, ka tā tūlīt 
sāks gāzties pār mūsu galvām? 

Vispirms – paanalizēsim, kur 
smeļas informāciju dažādu ve  cu-
ma grupu sabiedrības pār stāvji. 
Tie, kuŗi pieder pie 55+ ga  diem, 
galvenokārt ir Latvijas sabied -
ris kās televīzijas jeb LTV1 pro-
grammas skatītāji, šie cilvēki par 
galveno informācijas avotu iz  man-
to televīziju un avīzes. Jaunie – 
līdz 30 gadu vecumam – un ve -
cāki informāciju pamatā smeļas 
sociālajos tīklos, tīmeklī, kas pilns 
ar viltus ziņām. Tāpēc sa  biedrībā 
valda pamatots satraukums par 
tā saukto medijpratību – kā at -
šķirt viltus ziņas no patiesajām. 
Un būs centieni no Krievijas puses 
ietekmēt prātus. Turklāt krie -
viski runājošās sabiedrības daļas 
galvenais informācijas avots to -
mēr ir Krievijas kanali, un tas 
tiks iz  mantots. Tāpat kā “masī va” 
reklā ma no polītisko spēku pu - 
s es, ievērojot, ka aptuveni 20%   
cil vēku ir t. s. “svārstīgie”, kas   
līdz pēdējam brīdim nav izšķī-
rušies, par ko balsot. Šo “masīvo 
reklāmu” īsi pirms vēlēšanām ne -
 drīkst pieļaut, jo cilvēki tiek gluži 
apdullināti. Līdzībās runājot, ja 
katru mīļu brīdi viņam uzmācī -
gi piedāvā Dormeo reklāmu, viņš 
ņems un nobalsos par Dormeo 
matraci.

Bet ja vēlētāju uzrunās jauns, 
polītiski aktīvs savējais laika-
biedrs, tad taču balsos par tā  du. 
Kā piesaistīt jauniešus?

Gluži konkrēts fakts – savu 
meitu Regīnu Annu, kuŗa ir po -
lītoloģijas studente un darbojas 
NA Rīgas nodaļas valdē, nekad 
neesmu virzījis iesaistīties polī-
tikā. Acīmredzot jauniešus uzru-
nā kopīga, motivējoša interesan-
ta darbība, nu, piemēram, tradi-
cionālie novembŗa lāpu gājieni, 
kuŗos viņi ne tikai soļo ar lāpām 
rokās, – šīs lāpas ir jāsagādā, jā -
piepilda, praktiski jāpieliek savs 
darbs. Un ja tas notiek draudzīgā, 
interesantā vidē, ar dziedāšanu 
un darbošanos – kāpēc ne! Ticiet 
man, jauniešus nevar piesaistīt  
ar saukļiem, ar solījumiem, ka nu 
pavērsies polītiska vai biznesa 
karjēra. Saikne ar valsti, valstis-
kuma apjausma veidojas citādi, 
galvenokārt – praktiski darbojo-
ties, iesaistoties tematiskos pasā-
kumos, dziesmu vakaros. Priecā-
ja mies, ka saikne ar jauniešiem 
veidojas. 

Kāpēc jūsu izvēle ir tieši 
Nacionālā apvienība?

Jo nacionālā un valstiskuma 
ideja kā augstākā vērtība, neat-
kāpšanās no saviem principiem, 
latviskuma saglabāšana arī dia-
sporā ir tās polītikas pamatā. 
Kultūras ministre Dace Melbār-
de ar savu darbību to pārliecinoši 
apliecina. Partijas ir uzkāpušas 
Latvijas polītiskajā Olimpā un no 
tā aizgājušas. Latviskuma idejas 
aizstāvji, savus ideālus nemainot, 
paliks tajā arī turpmāk. Šobrīd 
notiekošā skolu reforma, pārejot 
uz mācībām valsts valodā, ne -

būtu notikusi, ja NA to trīs 
Saeimu darbības laikā nebūtu 
prasījusi.

Kas, jūsuprāt, ir NA iepriek-
šējās darbības vājākais posms, 
kas jāstiprina? 

Polītiskie pretinieki partiju jo -
projām mēģina saistīt ar mak -
sāt nespējas administratoru ēnu, 
pārmetot senu ziedojumu. Arī es 
esmu spiests taisnoties par laiku, 
kad polītikā vēl nebiju. Varu 
teikt, ka NA vadītā Tieslietu mi -
nistrija šajā Saeimā ir veikusi 
milzīgu darbu, lai ar likum do-
šanas un organizatoriskiem pa -
sā kumiem sakārtotu maksātne-
spējas lietas līdzīgi tradicionā la-
jām Rietumu demokratijām. Sa -
biedrība īpaši pēdējā laikā cītīgi 
seko tiesu reformas īstenošanai, 
jo satraukumus izraisījuši ku - 
ku ļošanas gadījumi un tiesnešu 
pret runīgie lēmumi. Lai arī ties-
lietu sistēmas stiprināšanā daudz 
tiek darīts, darāmā ir daudz arī 
turpmāk. Latvijas situācijā ne -
viens polītiskais spēks šādas fun-
damentālas lietas nevar īstenot 
tikai vienas Saeimas darbības 
laikā.

Ja vēlaties uzdot jautājumus 
Ritvaram Jansonam, rakstiet: 
ritvars.jansons@saeima.lv. 

Rakstisku vēstuli pa pastu, 
lūdzu, sūtiet uz redakciju: 
Rīgā, Ģertrūdes 27, LV-1011, 
un mēs nogādāsim adresā-
tam.

Ritvars Jansons: “Paļaujos uz koalicijas partneriem (Vienotība, ZZS ‒ L.K.), 
kas vienmēr ir bijuši atbalstoši, atminēsimies, ka kopīgiem spēkiem pa -
nācām, lai Nākotnes nama būvatļaujas saņemšana nonāktu Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas, tātad – valsts kompetencē – 
pēc tam, kad sadarbība ar Rīgas domes būvvaldi bija kļuvusi nepārvara-
mi problēmatiska. Kas notiks nākamajā Saeimā, neņemšos spriest. Ja 
nāks jauni nezināmi “spēlētāji” un polītiskais spektrs kļūs sadrumstalots, 
var būt visādi. Par to arī iesaku padomāt, atdodot savu balsi vēlēšanās.”
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Valstiski svarīgi notikumi laikā 
pēc Pirmā pasaules kaŗa risinās 
Kārļa Pētersona dzimtenē. 

1918. gada 18. novembrī tiek 
proklamēta  Latvijas Republika. 
Tas bija nozīmīgs dzīves pagrie-
ziens arī visai lielajai Pētersonu 
dzimtai gan Īrijā, gan Latvijā. 

Jaunās valsts ārlietu ministrs 
Zigfrīds Anna Meierovics 18. no -
vembra vakarā raksta vēstules pa -
saules ietekmīgākajām valstīm, 
to  starp Lielbritanijai. Palīgā tiek 
aicināti un iesaistīti tautieši ār  val-
stīs. Ziņu no Latvijas saņem arī 
Kārlis Pētersons. 

Kārļa Pētersona meitas Izoldes 
archīvos bija saglabājusies Zigfrī-
da Annas Meierovica 1918. gada 
18. novembrī pašrocīgi rakstīta 
vēstule ar aicinājumu noklausīties 
ziņojumu par Latvijas nākotnes 
izredzēm un uzdevumiem Lat vie-
šu Legācijas telpās Lielbritanijā 
1918. gada 24. novembrī. Vēstulei 
pievienots Lielbritanijas un Zie-
meļ īrijas Apvienotās Karalistes   
ār  lietu ministra Artura Džeimsa 
Bel  fūra 1918. gada 11. novembra 
personiskās notas noraksts par 
Lat  viešu Pagaidu Nacionālās pa -
do mes kā de facto neatkarīgas 
struktūras atzīšanu. Te atrodama 
arī Z. A. Meierovica vizītkarte ar 
personīgu piezīmi “Latvijas Re -
pub lika procklomēta”. 

Šos nozīmīgos dokumentus vis-
pirms glabājusi Kārļa Pētersona 
sieva, tad meita Izolde un pēc vi  ņas 
nāves – krustmeita Anna Brei dija. 
Tagad, kad arī Breidijas kundze ir 
mirusi, dokumentus turpi nāja 
glabāt Annas meitas Deirdre un Ši -
nīda. 2012. gada 7. decembrī Du  b-
linā viesojās Latvijas Repub li kas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkē vičs. 
Pēc 94 gadiem šo Pētersonam to -
reiz adresēto unikālo vēstuli mi -
nist ram svinīgi nodeva Breidiju ği -
mene un tagad tā glabājas Ār  lietu 
ministrijas vēstures archīvos Rīgā. 

Atkāpei piebildīšu, ka šī nav 
vienīgā augstu Latvijas amat-
personu vēstule, kas sasniegusi 
Īriju Latvijai nozīmīgā brīdī. Lai 
arī Kapp&Peterson uzņēmumā 
sen vairs nestrādā neviens lat-
vietis, to  mēr Latviju te tur augstā 
cieņā. Valsts neatkarības atjauno-
šanas die nā 1991. gadā kompa-
nijas Kapp& Peterson toreizējais 
direktors Tonijs Dempsejs pir-
majam atjaunotās Latvijas vadī tā-
jam Anatolijam Gorbunovam no -
sūtīja apsveikuma vēstuli un pīpju 
komplektu dāvanā. Atpakaļ Dem p-
sijs saņem Gorbunova parakstītu 
pateicības vēstuli. Un te nu jāteic, 
ka šis mazais draudzības un cieņas 
apliecinājums demonstrē cieņas 
pilnu saikni starp Īrijas Kapp&-
Peterson un Latviju. 

Iespējams, ka pirms gadsimta 
Kārlim Pētersonam būtu lūgts 
iesaistīties un palīdzēt ar jaunās 
Latvijas valsts ārlietu un ekonomis-
ko sakaru veidošanu Lielbri tanijā 
un vēlāk arī neatkarīgajā Īrijā,      
ta ču tuvojas 1919., Latvijas brīv-
valsts pirmais pastāvēšanas gads, 
kas vienlaikus bija patiesi trağisks 
Pētersonu ğimenei. 

Konrāds aizbrauc uz Latviju, 
Kārlis dodas uz Vāciju

Pēc Latvijas neatkarības paslu-
di nāšanas jau 1919. gadā Konrāds 

Latvija un liktenīgais 
1919. gada 11. septembris Hamburgā

Pētersons atvadās no sava tēvoča, 
Annijas, Konrāda Henrija un ma - 
  z ās Izoldes un kopā ar savu jauno 
sievu Helenu aizbrauc uz Latviju. 
Viņš ir 31 gadu vecs diplomēts 
inženieris ar sešu gadu darba pie -
redzi Īrijā. Zaļajā salā viņš bija no -
dzīvojis 14 gadus, un faktiski šeit 
bija pagājusi lielākā daļa viņa 
trauksmainās jaunības. Tagad, ie -
stājoties briedumam, ar jaunām 
cerībām un mērķiem viņš dodas 
atpakaļ uz dzimteni. 

Šī paša gada pavasarī, martā, 
Annija kopā ar Kārli pavada brī-
nišķīgu laiku Kanāriju salās, pie 
reizes apskata arī Franciju, bet va -
saras beigās Kārlis Pētersons pošas 
darba darīšanās uz Vāciju. Lieto-
šanai Vācijā Kārlim Pētersonam ir 
izsniegta identifikācijas karte, kas 
derīga no 29. augusta līdz 26. sep-
tembrim. Lai to nokārtotu, Kār -
lim kādu laiku nākas pavadīt Pa -
rīzē, un te viņš uzturas kopā ar 
dēlu Konrādu Henriju, jo Annija 
jau ir atgriezusies Dublinā. Īsi 
pirms aizbraukšanas uz Vāciju    
Iz   oldei sūtītajā vēstulē Kārlis 
raksta, ka arī Kons pošas mājup uz 
Īriju, bet viņš pats turpinās kārtot 
darba lietas Eiropā. Šķiet, ka nedz 
pats Kapp&Peterson direktors, nedz 
viņa ğimene toreiz nenojauta, ka 
šis būs pēdējais Kārļa Pē  tersona 
brauciens uz ārzemēm, turklāt 
Za  ļajā salā viņš vairs ne  atgriezīsies. 

1919. gada 11. septembris. Vai 
šim datumam ir kāda īpaša spē -    
ja nest nelaimi? Nevarētu būt...    
11. septembris taču ir arī Raiņa 
dzimšanas diena. 1919. gadā dzej-
niekam Šveicē aprit 54 gadi. Ju -
bileju Rainim Kastaņjolā gan no -
svinēt lāga nesanāk, jo viņš ir sasli-
mis. 

Kārlim Pētersonam pēc pusga-
da būtu jāsvin 68. dzimšanas diena. 

Nokārtojis darba lietas, 
Kārlis Pētersons plānoja 

atgriezties Dublinā
Kad vīza beidzot ir saņemta, 

augusta beigās Kapp&Peterson di -
rektors no Parīzes dodas uz Vāci-
ju. Pirmais pasaules kaŗš ir tikko 
beidzies. 1919. gada 28. jūnijā ir 
parakstīts Versaļas līgums, bet si -
tuācija Vācijā ne pavisam nav tik 
mierīga, kā varētu šķist. Šis laiks 
tiek saukts par Vācijas lielo depre-
siju. Revolūcija, kas sākās 1918. ga  da 
novembrī, beidzās ar republikas 
izveidošanu, kad no troņa gāza 
ķeizaru un tam sekoja cīņa par 
varu. Tikuši ar to cik necik galā, 
vācieši 1919. gada augustā oficiāli 
izveido Veimāras Republiku, kuŗu 
nekavējoties piemeklē ekono mis-
kā krize, jo tiek pārtraukta agrāk 
sniegtā ASV palīdzība Eiropas at -
jaunošanas plāna ietvaros. Visā 
valstī un it īpaši lielajās pilsētās 
strauji pieaug bezdarbs. Plaukst 
melnais tirgus, kontrabanda, aug 
noziedzība. Latvijā savukārt savus 
netīros nodomus grasās īstenot 
Bermonds un ğenerālis fon der 
Golcs. 

26. septembrī, kad būs nokār-
tojis darba lietas, Kārlis Pētersons 
plānoja atgriezties Dublinā. Tā 
vēsta Vācijas vēstniecībā viņam iz -
sniegtā uzturēšanās identifikā  ci - 
jas karte, taču 1919. gada 11. sep-
tembrī Hamburgā Kārlis Pēter - 
 s ons mirst. Par šo pēkšņo nāvi 

ne  kavējoties tiek paziņots Kārļa 
sie vai Annijai Pētersonei, kuŗa ko -  
pā ar dēlu Konrādu Henriju no 
Dublinas steigšus dodas uz Vāci -
ju. 16. septembrī viņa jau šķērso 
Nīderlandes un Vācijas robežu 
Oldenzālē, visticamāk,  ka Eiropā 
ceļošanai viņa ir izmantojusi vil-
cienu un Hamburgā Annija varēja 
ierasties nākamajā dienā, 17. sep-
tembrī. 

Oficiālais paziņojums Valsts tes-
tamentu kalendārā ir visai īss.    
Tas vēsta: 

“Pētersons Kārlis no Dublinas 
Kenilvorsskvēras Nr 33. ir miris 
1919. gada 11. septembrī Hambur-
gā.” Lakonisks un skops paziņo-
jums, turklāt ar kļūdu, jo mājas 
numurs adresē patiesībā bija 53. 

Uzņēmuma Kapp&Peterson ar -
chī vos glabājas Annijai rakstīta 
gara vēstule no Jana Boušeka, 
K&P sadarbības partnera Prāgā, 
kas pēdējās dienas bija kopā ar 
Kārli Pētersonu Hamburgā. 

“Rīt man jāuzraksta 
pastkarte un vēstule 
savai mīļajai sievai, 

meitiņai un dēlam...” 
1920. gadā nu jau atraitnei An -

nijai Boušeks raksta: “6. septembrī 
mums vajadzēja doties uz Trouna 
ražotni, kur bija paredzētas saru-
nas par Pētersona cigāru piegā  - 
d ēm. Jau no rīta Pētersona kungs 
jutās slikti. Es liku atsaukt ārstu, 
un dakteris Kohns izrakstīja zāles. 
Pētersona kungs man lūdza at -
saukt arī vizīti pie Tečas kundzes, 
kur bijām uzaicināti uz kafiju. 
Gribēju jums sūtīt telegrammu, 
bet Pētersona kungs mani atru-
nāja, sacīdams, ka viņam bieži 
uznākot šādi nelabumi. Es saru-
nāju vēl divus ārstus – Krononga 
kungu un Gleisa kungu. Viņi abi 
izmeklēja Pētersonu un izrakstīja 
jaunas zāles. Arī ārsti mani pār-
liecināja, ka nav vērts telegrafēt un 
jūs uztraukt ar ziņu par Pētersona 
kunga veselību. 

Varu būt lepns, ka šajā laikā jūsu 
vīrs savu veselību uzticēja manai 
aprūpei. Es sagādāju viņam vēl 
papildu spilvenus augstākam pa -
galvim un steidzos pēc izrakstī ta-
jām zālēm, sagādāju viņam augļus 
un vīnogas, kuŗas viņam ļoti 
garšoja. Labi, ka šajā laikā varēju 
būt Hamburgā. 

Ārsti arī ieteica, ka Pētersona 
kungu jāpārved uz sanatoriju. Es 
viņu ceļā pavadīju. Brauciens bija 
visai ilgs, līdz nonācām galā. Sa  na-
torijā es Pētersona kungu ap  c ie-
moju vairākas reizes dienā. 8. sep-
tembra vakarā mums bija sa  runa 
par jums. Kārlis stāstīja, cik ļoti 
viņš jūs mīl. Viņš sacīja: “Rīt man 
jāuzraksta pastkarte un vēstule 
savai mīļajai sievai, meitiņai un 
dēlam.” Viņš nemitīgi atkārtoja: 
“Meine liebe Frau.” Es biju pie viņa 
no pulksten četriem līdz sešiem. 
Viņš lūdza ūdeni, bet viņam bija 
aizliegts daudz dzert, tāpēc mēs 
viņam ļāvām dzert tikai maziem 
malciņiem. Arvien gādāju, lai vi -
ņam būtu augļi. 

Nākamajā dienā Pētersona kungs 
jutās pavisam noguris. Uz sanato-
riju mēs braucām kopā ar Auten-
rieda kungu, kurš prata runāt an -
gliski un būtu bijis labs sarun-
biedrs jūsu vīram, bet Pētersona 

kungs jutās jau pavisam slikti un 
mums no sarunas nekas neiznāca. 
Pārējo jūs jau zināt... ”

Kārlis Pētersons 
ir apglabāts Hamburgā

Leğendārais uzņēmējs, latvietis 
Kārlis Pētersons ir apglabāts Ham-
burgā Olcdorfas kapsētā. Savā tes-
tamentā viņš ir minējis divus cil-
vēkus: sievu – Anniju Pētersoni 
un Patriku Dafiju – lauksaim-
niecības konsultantu. Īrijas avīžu 
nekrologi ziņo par izcilā uzņē -
mēja aiziešanu. 

Kad nomirst tēvs, Konrādam 
Henrijam ir 15 gadu un tikko ru -
denī viņš ir uzsācis mācības Me -
tropolitēna Mākslas skolā. 

Ğimene šajā laikā dzīvo Kenil - 
v orsskvērā 53., Ratgārā, Dublinas 
pievārtē, un Izoldei ir vien 8 gadi. 
Tēva nāve mazajai meitenei liek 
dziļi skumt. Tēvs viņai bijis ļoti 
mīļš un liela autoritāte, bet Izolde 
Kārlim ārkārtīgi mīlēta meitiņa. 
Abu attiecības labi raksturo virkne 
pastkaršu, kuŗas tēvs mazajai sūta 
ikreiz, kad dodas komandējumā. 
Arī no pēdējā brauciena uz Vāciju 
Izolde teju ik dienas, reizēm pat 
divas datētas vienā dienā, saņem 
pa skaistai skatu kartei. Īsās vēstu-
lītes arvien beidzas ar vārdiem – 
“mīlošais tēvs”, “bučas – tētis” vai 
“tētuks”, bet ik katrā no tām mei-
tene tiek uzrunāta par Izoldes 
jaunkundzi. Vēstulēs Kārlis meiti-
ņai arī maigi atgādina, ka jāklausa 
māmiņa, un cer, ka viņi abi ar  
brāli nesagādā viņai lielas raizes. 

Līdz mūsdienām ir saglabā -
jušās apmēram divdesmit tēva 
rakstītas pastkartes Izoldei. Uz 
Dublinu tās ceļojušas gan no 
Francijas, gan Holandes, gan Vā -
cijas. Pēdējo vēsti no tēva Izolde 
saņem 19. septembrī, astoņas die-
nas pēc Kārļa Pētersona nāves. Tā 
rakstīta 1. septembrī 1919. gadā 
no Nuppnau Holzdamm viesnī-

cas Hamburgā. Īsajā vēstulītē Kār-
lis stāsta, ka lietas kārtojas lieliski, 
ka tikko pavadījis jauku svētdie -
nu, kuģojot pa Alsteras upi… 

Kā vadītājs Kārlis Pētersons uz -
ņēmumā Kapp&Pēterson bija no -
strā  dājis 23 gadus, kopā – 43 ga -
dus. Šī bija pirmā un vienīgā viņa 
darbavieta Īrijā, kuŗā viņš no ko  k-
griezēja bija izaudzis līdz ražot nes 
līdzīpašniekam un ar saviem iz -
gudrojumiem atnesis tai pasaules 
slavu. Ražotni pēc Kārļa Pētersona 
nāves turpina vadīt tikai Alfrēds 
Kapps, tomēr Pētersona vārds no 
uzņēmuma nosaukuma nepazūd 
līdz pat mūsdienām. 

Un vēl…
Un vēl kāds interesants fakts, 

kas liecina par Kārļa Pētersona 
sava veida atbalstu neatkarības 
cīnītājiem. Jau agrāk – Lieldienu 
dumpja laikā – Pētersons orga ni-
zēja pīpju dāvināšanu īru armi -   
jas komendantiem un lielākajai 
daļai īru armijas virsnieku. Tra di -
cija saglabājās arī pēc Kārļa Pē  ter-
sona nāves. Īpaši Neatkarības kaŗa 
laikā Kapp&Peterson pīpes tika 
dā  vinātas arī personīgi Maik lam 
Kolinsam un Īmonam de Va  ler am, 
lai gan de Valera tomēr priekš roku 
esot devis cigaretēm. 

Līdzko Īmons de Valera dekla-
rēja Īrijas republiku, uz pīpēm tika 
gravēts uzraksts “Made in the Re -
public of Ireland”, un tas, protams, 
kārtējo reizi atkal ārkārtīgi sanik-
noja britus. Kā nekā Kapp&Peter-
son produkciju ar šādu uzrakstu 
pārdeva ne tikai Īrijā un Anglijā, 
bet arī visās lielākajās Eiropas 
pilsētās un arī Amerikas Savie-
notajās Valstīs. Šādi, tiem laikiem 
visai savdabīgā, toties efektīvā vei-
dā, vēsts par īru neatkarības cīnī-
tāju gribu un tautas nedalītu atbal-
stu tai aplidoja lielu daļu pasaules. 
Protams, tas skaidri demonstrēja 
arī uzņēmuma simpātijas. 

Pētersona ģimene 1914. gadā

(Turpināts no Nr. 8)
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Uzsverot izglītības un ziedo ša-
nas kultūras vērtības, Latvijas 
Universitātes (LU) fonds sadar-
bī bā ar LU Absolventu klubu un 
LU Botānisko dārzu ir pieņē-
muši jaunu izaicinājumu – Rīgas 
zaļajā sirdī – Latvijas vecākajā 
botāniskajā dārzā veidos LU ab -
solventu taku. LU absolventi un 
draugi aicināti atbalstīt takas 
izbūvi ar savu ziedojumu.

Taka būs īpaša ne tikai ar to, ka 
tās pirmais elements būs Ēnu 
dārzs, kas būs Baltijas valstīs uni-
kāls brīvdabas atpūtas objekts, bet 
arī ar to, ka tiks izbūvēta par LU 
absolventu un draugu saziedota-
jiem līdzekļiem. Kopējās Ēnu dār-
za izbūves izmaksas mērāmas 
45 000 eiro, režģu laipa vīsies cauri 
dārzam 150 m garumā. Ik nedē -
ļu, ziedojot izvēlētajam projektam, 
ir iespējams iegūt devīgākās fakul-
tātes godu. Līdz šim devīgākie 
savai Alma Mater izrādījušies LU 
Juridiskās fakultātes absolventi, 
kur lielākais individuālais ziedo-
jums bijis 1 000 eiro. Ziedošanas 
kampaņas kulminācija paredzē-
ta šā gada 18. maijā, LU Absol-
ventu dienā, kas LU Botāniskajā 
dārzā pulcēs vairākus tūkstošus 
absolventu un sadarbības partneru. 

Šobrīd tiek īstenota LU Botā-
niskā dārza atjaunošana, gatavo-
joties dārza simtgadei 2022. gadā. 
Sakārtojot un papildinot territo-
rijas infrastruktūru atbilstoši mūs-
dienu prasībām, dārzs būs plašai 
publikai pievilcīgāka vieta. Ap -
mek lētājiem šobrīd nepieejamā 
dārza daļā dabiski izveidojusies 
ainaviski vērtīga territorija – aiz-
augusi, kādreiz iekopta kokskola. 
Izmantojot esošo veģetāciju, lab -
ie kārtojot LU Botānisko dārzu, tiks 
radīts noslēpumiem un pārstei - 
 g umiem pilns Ēnu dārzs. Šī terri-
torija iemanto neskartas dabas 

BRIGITA ZUTERE

Kopīgi turpināsim kopt tradiciju –  
ziedot LU attīstībai!

sajūtu un ir vieta intīmām pa -
staigām. Absolventu taka visā tās 
garumā mainīs savu raksturu no 
ēnainas līdz spilgtas saules apspī-
dētai. LU Botāniskā dārza direk-
tora p.i., asoc. prof. Uldis Kondra-
tovičs uzrunā LU absolventus     
un aicina pievienoties ziedošanas 
kam paņai: “LU Absolvent! Tev 
pašā Rīgas Zaļajā sirdī vienmēr 
būs vieta, kur iegriezties, padomāt 
par savu vietu dabā, devumu Lat-
vijas Universitātei un visai Latvijas 
valstij. Tu iegūsi sirdsmieru mūsu 
zaļajā oāzē, kam apkārt mutuļo 
ikdienas steiga.”

Lai veicinātu ziedošanas kultū-
ru, Latvijas Universitātes galvenās 
ēkas foajē pērnā gada novembrī 
tika uzstādīta Baltijas augstskolās 
pirmā ziedotne jeb ziedošanas 
kiosks, ar kuŗu ērti un ātri var 
veikt ziedojumu sirdij tuvākajam 
LU projektam, kā arī perspektī-
vākajiem studentiem un pētnie - 
k iem. Šī gada lielprojekts ir LU 
Absolventu takas izbūve LU Bo -

tāniskajā dārzā. Ziedot LU Ab  sol-
ventu takas projektam ir aicināts 
ikviens LU absolvents un sadar bī-
bas partneris, izmantojot digi  tā lo 
tiešsaistes platformu ziedot.lu.lv, 

kā arī ziedotni LU galvenajā ēkā. 
Līdz šim ir saziedoti 12 000 eiro, 
kas ir nepilna trešdaļa no nepie-
ciešamajiem 45  000 eiro, ar ko 
nosegs būvmateriālu, būvdarbu 
un daļējus labiekārtošanas izde vu-
mus Ēnu dārza territorijā. Zie dot 
savai augstskolai iedrošina LU fon-
da valdes priekšsēdis prof. eme ri-
tus Ivars Lācis: “Mums, kopā 
strādājot, jāpanāk, lai jaunā zie-
dotne kļūtu par ikviena no aptu-
veni 250 000 LU absolventu dāvi-
nāšanas totēmstabu, pie kuŗa vis-
maz reizi gadā pakavēties minūti 
un izpildīt vienkāršu rituālu. Ri -
tuālu savas pašapziņas celšanai un 
Latvijas attīstības nodrošināšanai. 
Vienkāršas darbības ar skaitļiem 
rāda: ikvienam no LU pēdējo 
ga  du absolventiem, dāvinot tikai 
0,15% no saviem gada ienāku - 
m iem, Universitātes “Rakstu 
māja” Torņakalnā augšāmceltos 
jau ne  pilnos divos gados.” 

Tāpat ziedošanas kultūras nozī-
mīgumu sabiedrībā vērtē un at -

klāj savu viedokli šajā jautājumā 
LU fonda valdes loceklis Juris 
Pūce: “Latvijā ir jāveido tradicijas. 
Mēs esam pieraduši, ka tas notiek 
pats no sevis un to izdara kāds cits. 
Pašiem ir jābūt pirmajiem, kas to 
soli sper, kas ir gatavi tos 10, 20 vai 
100 eiro no sava maka novirzīt 
vietai, kas tevi ir izglītojusi un pa -
darījusi par labāku un konku-
rētspējīgāku. Var gaidīt uz svešu, 
var gaidīt, ka kāds cits tavā vietā šo 
lietu sāks risināt, bet var būt arī 
pašam pirmajam, un es ar lielu 
prieku priecājos atbalstīt savu 
universitāti.”

Sekot līdzi Absolventu takas zie-
došanas kampaņas progresam, kā 
arī apskatīt visus aktuālos Lat vijas 
Universitātes projektus var plat for-
mā ziedot.lu.lv. Mēnesi pirms zie-
do šanas kulminācijas LU Da b as 
mājā, Jelgavas ielā 1, tiks at  vērta iz -
stāde ar sabiedrībā pazīs tamu per-
sonu darbiem, kas tiks tieš saistē 
izsolīti. Visi iegūtie līdzekļi tiks no -
virzīti Absolventu takas izbūvei.

“Nelokāmi un nesatricināmi 
visos laikos un apstākļos pastā  - 
v ēt par cilvēcību” – ir pārliecināti 
“Kluso varoņu fonda” dibinātāji 
Eduards Anderss un Pēteris Bol-
šaitis. Vītolu fondā dibinātā “Klu-
so varoņu fonda” mērķis ir cil di-
nāt cilvēkus un ģimenes, kuras, 
riskējot ar savu dzīvību, ir glā-
bušas citus cilvēkus. “Kluso va  ro-
ņu fonds” vēlas vairot pasaulē 
labo un cildināt cilvēcību, pret-
nostatot Otrā pasaules kaŗa zvē-
rību aprakstiem stāstus par ļaužu 
varonību, palīdzot saglabāt dzī-
vību citiem. 

“Kluso varoņu fonda” dibinā-
tā ji līdz šim ir veikuši izcilu dar-
bu, lai īstenotu projektus Latvi - 
jā – atbalstīta interaktīva glābēju 
datubazes izveidošana Žaņa Lip-
kes memoriālā, dibināta “Liepā-
jas ebrēju piemiņas stipendija” 
un izdotas grāmatas: E. Andersa 
“Latviešu vidū holokausta laikā”, 
Dž. Haidena “Pauls Šīmanis. Mi -
noritāšu aizstāvis”, P. Bolšaitis, 
kopdarbs ar A. Lūsi un A. Žīguri 
“Latvijas klusie varoņi”. Realizējot 
šos projektus, radās ideja par 
“Kluso varoņu fonda” stipendiju 

Pastāvēt par cilvēcību
Piešķirta “Kluso varoņu fonda” stipendija Latvijas 20. gs. vēstures pētniecībai

VITA DIĶE

dibināšanu, kas ietver fonda di -
binātāju un atbalstītāju ziedoju-
mus. 

Konkurss uz “Kluso varoņu 
fon da” stipendiju norisinājās 
2018. gada februārī, un tajā pie-
dalījās vēstures maģistranti un 
doktoranti, kuŗi padziļināti pēta 
Latvijas 20. gadsimta vēsturi. Pir-
mā “Kluso varoņu fonda” stipen-
dija piešķirta Latvijas Univer - 
si tātes Vēstures un filozofijas    
fa  kul tātes doktorantūras stu-
dentam Andrejam Gusačenko, 
kurš intervijas laikā pierādīja 
sevi kā ļoti mērķtiecīgu un zi  no-
šu jau nieti. Viņa maģistra darbs 
“Sokol organizāciju dar bība Lat-
vijā 1928. – 1940. g.” saņēmis 
Latvijas Akadēmiskās organizā-
cijas Zvied rijā apbalvojumu. Gū -
tie panākumi mudinājuši An  d re-
ju turpināt studijas doktoran-
tūrā.

Andrejs Gusačenko pateicības 
vēstulē rakstīja: “Kopš bērnības 
neesmu bijis vienaldzīgs pret 
vēs turi. Ar lielu interesi klausījos 
ģimenes nostāstus par senčiem 
un pagātnes notikumiem. Esmu 
pagodināts par komisijas lēmu-

mu piešķirt stipendiju mana  
promocijas darba izstrādei, kuŗas 
te  mats ir: “Krievu organizācijas 
Latvijas Republikā 1918. – 1940. 
gadā: pretlielinieku darbība”. Tā 
tapšanas periodā došos pētīt vēs-
turiskos archīvus Vācijā, Francijā 
un Amerikā. Stipendija būs at -
balsts dalībai konferencēs, literā-
tūras iegādei un ceļa izdevu-
m iem. Vēlos uzsvērt fonda pro fe-
  sionālitāti un tikšanos ar stipen-

dijas mecenātu Pēteri Bolšaiti, 
kas deva daudz pozitīvu iespai-
du. Paldies “Kluso varoņu fon-
dam”!”

“Kluso varoņu fonda” dibinātās 
“Liepājas ebrēju piemiņas stipen-
dijas”, kas veltītas studentiem ar 
īpašām vajadzībām, saņēmējs Ri -
čards Mauriņš trešo gadu studē 
Rīgas Techniskās universitātes Da -
torzinātnes un informācijas tech-
noloģijas fakultātes pro gram mā 

“Datorsistēmas”. Šogad stipen-
diāts absolvēs augstskolu un kā 
pats apgalvo – “bez stipendijas 
tas būtu neiespējami”. Jaunietis 
pēkšņas slimības dēļ dažu dienu 
laikā tika piekalts pie ratiņkrēsla, 
un stipendija ir liels atbalsts stu-
dijās.

Vītolu fonds izsaka pateicību 
“Kluso varoņu fonda” dibinātā - 
 j iem Eduardam Andersam un 
Pēterim Bolšaitim un visiem zie-
dotājiem, kas piebiedrojušies fon-
da veidošanā, par sadarbību, jo 
kā “..maza sēkla brūnā mālā, 
dzen viena sakne otru tālāk...”, tā 
jauniešu dzinējspēks ir dibinā-
tāju nerimstošās darbaspējas un 
vēlme saglabāt Latvijas vēstures 
atmiņas. 

“Kluso varoņu fonda” mērķis ir 
uzkrāt un ieguldīt pietiekami 
plašus līdzekļus, lai no gūtās peļ-
ņas varētu sniegt vismaz divas 
iepriekšminētās stipendijas ilg-
ter miņā. Personas, kas vēlētos 
pie biedroties atbalstītāju pulkam, 
ziedojumus var sūtīt uz: Nodibi-
nājums “Vītolu fonds”, Konta Nr. 
LV13HABA0551043024521 
(Swedbank).

Eduards Anderss Pēteris Bolšaitis
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 9) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Klauzula. 

8. Austrija. 10. Klīve. 11. 
Barss. 12. Karakurts. 16. 
Prātot. 19. Salate. 20. 
Kaste te. 21. Asari. 22. Ivasi. 
23. Slava. 24. “Santa”. 25. 

Ariki. 28. Trebū. 30. Insekti. 31. 
Smagas. 32. Idejas. 36. Konservēt. 
40. Rogas. 41. Kojas. 42. Austeres. 
43. Valmiera.    

Stateniski. 1. Saiva. 2. Rumbas. 
3. Laika. 4. Nauru. 5. Astats. 6. 
Sijas. 7. Kolbergs. 9. Apsegtas. 13. 
Kolts. 14. Komisijas. 15. Karia tī de. 
17. Malvīne. 18. Atlanta. 26. Ro -
manova. 27. Ķelne. 29. Bras lava. 
33. Šoneri. 34. Rēvele. 35. Tal si. 
37. Sakss. 38. Raivo. 39. Boles.

Līmeniski. 7. Tauriņziežu  dzim-
tas garšaugs. 8. Lauksaimniecī -
bas speciālists. 10. Valsts Eiropā. 
11. Laikraksts Latvijā. 12. Iecie-
tīgs pret citu uzskatiem. 16. Cil-
vēki, kas pieskata un kopj mazus 
bērnus. 19. Grezna valdnieka 
ga l vas rota. 20. Akūta bērnu in -
fekcijas slimība. 21. Cietā kurinā-
mā sausās pārtvaices produkts. 
22. Senas tilpuma mērvienības 
krievu mēru sistēmā.  23. Kādam 
mērķim paredzētie naudas lī - 

dz ekļi vai materiāli. 24. Mācība 
par morāli. 25. Italiešu filozofs 
(1548-1600). 28. Gaujas pieteka. 
30. Priekšmets ar piedēvētām 
ma  ģiskām īpašībām. 31. Ieceres. 
32. Uzmetumi, meti tēlotājā māk -
slā. 36. Valsts Dienvidāzijā. 40. 
Jebkuras darbības rezultāts. 41. 
Lopbarība. 42. Ezers Vidzemē. 
43. Signalizācijas sprāgstlādiņi.

Stateniski. 1. Pasaules daļa. 2. 
Falsificēt. 3. Apdzīvota vieta Ak -
nīstes novadā. 4. Rēzeknes pie -

teka. 5. Latviešu rakstnieks 
(1909-1970). 6. Liels dzie-
dātāju ansamblis. 7. Kefal-
veidīgo kārtas plēsīga zivs. 
9. Pasākumi financiālā stā-
vokļa uzlabošanai. 13. Vēs-
turiskas lauku saimnie cī-
bas ēkas. 14. Tēlaini iztei-
cie ni. 15. Valodniecības 
no      zare. 17. Divvietīgs ve -
lo si pēds. 18. Aukstais ie -
rocis. 26. Kuģniecības uz -
ņē m ums. 27. Māla grīda. 
29. Lat viešu  dzejnieks 
(1933-2013). 33. Kaislīga 
jūsma, pacilātība. 34. Nor-
vēģu rakstniece (1882-
1949). 35. Spēļu kāršu 
komplekti. 37. Sievietes 
vārds (maijā). 38. Kuģa 
kāp nes. 39. Lat vie šu foto -
mākslinieks (1933).
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Atceros, kā reizi pirms cikci - 
k iem gadiem, jā gan – 2003. gadā, 
vecajā Mūzeja ēkā bija uzbūvēts 
bērza sprunguļu ceļš. Tādus bū -
vēja latviešu kaŗavīri Otrā pasau-
les kaŗa frontē pie Volchovas. Tas 
tur tālu ziemeļos, purvos pie Ļe -
ņingradas. 

Jā, leģionāri, jā, marts. Sešpads-
mitais marts, 1944. gads, kad 
abas latviešu divīzijas vienīgo rei-
zi cīnījās blakus. Tas bija pie Veļi-
kajas upes otrpus Latvijas robežai. 
Smagas kaujas, varonība un va -
roņi. Daudz kritušu varoņu. Bet 
jau pēc nedaudziem mēnešiem 
ienaidnieks Latvijas zemē. Es jutu 
viņu garus visapkārt vecajā ēkā. 
Tagad pagaidu telpās – kā Zēdel-
gemas bites. Un no ārpuses tieši 
šai laikā: apmelojumi, apsūdzības 
un neizpratnes pilni jautājumi. 
Kāpēc latvieši brīvprātīgi gāja 
“esesiešos”? Kāpēc piedalījās kaŗa 
noziegumos? Kāpēc Latvijā viņus 
godina 16. martā? Kāpēc pie Brī-
vības pieminekļa? Viņu gari at -
bildēt nevar. Jāatbild dzīvajiem. 
Jāatbild, jo viņi bija mūsējie.

Skatos pagaidu ekspozīcijā. Tur 
blakus latvieši Staļina pulkos, lat-
vieši Hitlera pulkos. Ne vieni, ne 
otri nevarēja cīnīties savos pulkos 
par Latvijas brīvību. Jauni latviešu 
puiši svešās armijās, kuŗus ne -
viens nežēloja. Divsimt tūkstošu 
svešās armijās. Kāpēc? Cik no vi -

10. Latviešu leģionāri Latvijas Okupācijas mūzejā

ņiem palika dzīvi? Puse? Un gids 
stāsta: “Hitlers 1943. gada 10. feb-
ruārī pavēlēja izveidot “Lat vie šu 
SS brīvprātīgo leģionu”. Vie  nīgais 
pareizais vārds – latviešu. Latvieši 
nederēja kā Hitlera miesassar -
dze, tikai kā kaŗa kalpi. Nebija Lat-
viešu leģiona kā militāras vie nī-
bas. Latvieši kalpoja, kur viņ iem 
lika. Divas latviešu divīzijas ko -
mandēja vācieši. Un brīvprātība 
izriet no kartītes, ko viņi saņē -
ma: “Jūs esat iesaukts Latviešu SS 
brīvprātīgo leģionā.” Padomājiet – 
brīvprātīgi iesaukts! Kaŗa nozie-
gumi? Neviens latviešu kaŗavīrs, 

dienot vācu armijā, nav notiesāts 
par kaŗa noziegumiem.” 

Pat man kā gariņam ir liels nik-
nums, kāpēc mēs savus kaŗavīrus 
nedrīkstētu godināt un piemi nēt? 
Bez vainas par vainīgiem sauktos. 
Ne tikai Lestenes leģio nāru kap-
sētā, bet jebkur. Un jebkad. Esmu 
lepns, ka Mūzejā gidi skaidro, kā 
viņi ienīda uzspiestās SS nozīmes, 
kā viņiem svēts bija Latvijas karo-
ga vairodziņš uz  piedurknes. Kā 
un kāpēc, Vācijā, kaŗam ejot uz 
beigām, viņi devās uz Rietumiem, 
lai padotos Rietu mu sabiedrota-
jiem. Kāpēc viņi Zēdelgemas 

gūstā cēla Brīvības pieminekli un 
svinēja 1945. gada 18. novembri? 
Un kāpēc daudzi Latvijā karojošie 
pēc kaŗa turpi nāja karot Latvijas 
mežos, lai ne  būtu jāvergo padom-
ju Gulagā? Mūsējie.

Atklājot izstādi par latviešu le -
ģionāriem 2003. gada martā, pie 
bērza sprunguļu ceļa Mūzeja val-
des priekšsēdis teica: “Šais dienās 
mums pieklājas pieminēt tos, kas 

Lai godinātu un pieminētu latviešu leģionārus, vēl iespējams ziedot 
leģendārā pulkveža Viļa Januma piemiņai ar atzīmi “Pulkveža Januma 
piemiņai”. Par ziedojumiem tiks iekārtota stendu grupa par Kurzemi 
1944./45. gadā. 

ZIEDOJUMI vēl vajadzīgi arī “Piemineklim brīvībai” Zēdelgemas gūs-
tekņu nometnē 1945./46. gadā ieslodzītajiem leģionāriem ar atzīmi 
“Piemineklim Zēdelgemā”. Par to gariņa 5. stāsts.

Pilna informācija par ziedojumiem agrākajos laikraksta numuros, un 
Mūzeja mājaslapā: okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot.

svešu varu pulkos – ne savas iz -
vēles dēļ – karoja svešajā kaŗā, bet 
vēl vairāk tos, kas kaŗa laukos 
palika un kuŗu kauliem nav mie-
ra zem Latvijas, nedz svešu zemju 
velēnām, kur atdusas ne tikai 
viņi, bet viņu nedzimušās ciltis 
un Latvijas valsts, tautas un ze -
mes nepiepildītās cerības.” Es 
nevarētu labāk. Tā ir mūsu visu 
lielā, paliekošā sāpe. 

Ogrē 25. martā plkst. 17 būs atceres brīdis polītiski represēto pie-
miņas vietā (Meža prospektā 2b) iepretim Svētā Meinarda Romas 
katoļu baznīcai. Ogres novada Kultūras centrā plkst.18 Ītonas kolle-
džas zēnu un jauniešu koŗa koncerts (Lielbritanija).

Lugažu dzelzceļa stacijā 25. martā plkst. 14 aicina nolikt zie -     
dus un iedegt sveces no Valkas novada izsūtīto 2 018 cilvēku no     
625 ģimenēm piemiņai.

Skrīveros 25. martā plkst. 14 ziedu nolikšana pie 1941. – 1949. 
ga  dā represēto piemiņas akmens. Plkst. 14.30 Skrīveru Kultūras 
centrā aktrises Indras Burkovskas un dziedātāja Andŗa Daņiļenko 
koncerts „Mēs esam Latvija”. Ieeja brīva. 

Liepājas Latviešu biedrības namā 25. martā plkst. 14 do  ku-
mentālā filma “Lidija” par Latvijā pazīstamo polītiski represēto Li -
diju Lasmani-Doroņinu, kuŗas acis 91 gadu vecumā ir gaišas un 
dzīvi veras pasaulē.

Latvijā 25. martā plkst. 3 pulksteņa rādītāji jāpagriež 1 stundu uz 
priekšu, jo notiks pāreja uz vasaras laiku. Latvijā lieto laiku atbilstoši otra-
jai laika joslai (Grīnvičas laiks plus 2 stundas). Tā būs Pūpolu svētdiena 
(arī palmu svētdiena), kas ir kristiešu svētki, kad tiek pieminēta Jēzus 
Kris tus iejāšana uz ēzeļa Jeruzalemē, kad pirms viņa tika kaisīti palmu zari. 

Pasaules dabas fonds (WWF) 24. martā no plkst. 20.30 līdz 
21.30 (pēc Latvijas laika) aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties lie-
lākajā videi veltītajā akcijā – Zemes stunda, kas sāksies Austrālijā un 
aptvers visu zemeslodi. “Izslēdz gaismu – pieslēdzies dabai!”, simbo-
liski izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, parādītu savu apņem-
šanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

Liepājā no 16. līdz 18. martam ar daudzveidīgiem un krāšņiem sa -
rīkojumiem svinēs pilsētas 393 gadu jubileju. Atklās 16. martā ar liel-
koncertu “Liepāja izAicina” Liepājas Olimpiskajā centrā, kur uz  stāsies 
500 talantīgi jaunieši no visas Latvijas. 16. martā koncertzālē “Lielais 
dzintars” izskanēs 26. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festi vāla koncerts, 
kur piedalīsies komponists R. Pauls, Valsts akadēmis kais koris “Latvija” 
un Liepājas Simfoniskais orķestris. Diriģents Mā  ris Sirmais. Svētku no -
slēgums būs 18. martā plkst. 14 koncertzālē “Lielais dzintars”, kur notiks 
tradicionālā “Gada liepājnieks” un “Goda liepājnieks” apbalvošana. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

ŅUDŽERSIJAS LATVIEŠU
KREDĪTBIEDRĪBAS PILNSAPULCE
Priedainē sestdien, 24. martā, plkst. 13:00

Pēc tam uzkodas, bārs un sabiedriskais starpbrīdis.
Plkst. 15:00 sāksies 

ŅUDŽERSIJAS LATVIEŠU
BIEDRĪBAS PILNSAPULCE

Kredītbiedrības un N.J. Latviešu biedrības
valdes darbinieki laipni lūdz visus biedrus
piedalīties jūsu biedrības gada sapulcē.

Vēl ir iespējams iepazīt mūsu pirmā gleznotāja-
minimālista (iespējams, pirmā minimālista pat visā 

Amerikā) Daumanta Šnores, Peter D. Schnore, 
oriģinālos 1965. gada darbus sešus mēnešus ilgā 
izstādē Pensilvānijas pavalsts Redingas piepilsētā 

Vaijomisingā Jewish Cultural Center of Reading 
galerijā. Darbdienās no 8:30 līdz 16:30.
1100 Berkshire Blvd., Wyomissing, PA

Rastorgujevs pēc 
Olimpiadas

Andrejs Rastorgujevs Kon tio-
lahti, Somijā, izcīnīja otro vietu 
10 kilometru sprintā Pasaules 
kausa izcīņas posmā. Andrejs 
sašāva visus mērķus un ātri 
slēpoja. Vairākas sekundes An -
drejs gan zaudēja pēc pirmās 
šautuves, kur nokritušu briļļu 
dēļ dažus metrus atgriezās 
at pakaļ. Uzvarēja arī perfekti 
šāvušais Krievijas biatlonists 
Antons Šipuļins, kuŗš finišu 
sasniedza pēc 23 minūtēm un 
51,6 sekundēm. Rastorgujevs 
atpalika 5,8 sekundes – gandrīz 
tikpat, cik zaudēja neveik smī-
gajā epizodē pēc pirmās šau-
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Artūrs Klots

šanas. Trešo vietu izcīnīja fran-
cūzis Kventēns Fijons Maijē – 
17,3 sekundes aiz uzvarētāja. 
Nestartēja Pasaules kausa paš-
reizējais īpašnieks Francijas 
biatlonists Martēns Furkads.

Pirmajā ugunslīnijā Ras tor gu -
jevs šāva gan ātri, gan precīzi, 
taču jau pēc atgriešanās trasē 
nejauši ar roku notrieca sev 
brilles un pēc tām spēra vairā-
kus soļus atpakaļ. Pēc pirmās 
šaušanas Andrejam bija piektais 
rezultāts. Arī šaušana stāvus 
Andrejam šoreiz nekādus sarež-
ģījumus neradīja, un ātrais solis 
trasē pamatoti ļāva cerēt uz 
augstu vietu. Šipuļina pārsvars 
pār Rastorgujevu dila, tomēr 
pirmo vietu Krievijas sportists 
noturēja. Pēc sacensībām Ras-
tor gujevs intervijā rīkotājiem 
atzina, ka nebija viegli pēc vil-
šanos nesušā olimpiskā starta 
koncentrēties sezonas turpinā-
jumam. „Taču jāskatās tikai uz 
priekšu,“ viņš teica.

15 kilometru masu starta dis-
tancē Rastorgujevs ar sliktu 
šaušanu ieņēma 22. vietu. Par 
sacensību uzvarētāju negaidīti 
kļuva austrietis Jūlians Eber-
hards, kuŗš pēc pēdējās – ce  tur-

tās – šaušanas bija trešais, bet 
līdz finišam apsteidza francūzi 
Martēnu Furkadu un krievu 
Antonu Šipuļinu. Rastorgujevs 
mēroja piecus soda apļus, ne -
piedaloties cīņā par augstāka-
jām vietām. Tikmēr Rastor gu-
jevs jau pirmajā šaušanā kļūdī-
jās divas reizes, tobrīd ieņemot 
22.vietu. Nākamajā reizē uguns-
līnijā Andrejs aizvēra visus mēr -
ķus, pakāpjoties uz 19. vietu, to 
saglabājot arī pēc trešās šau-
šanas, kuŗā tika nopelnīts viens 
soda aplis. Pēdējā šaušanā Ras-
torgujevs pieļāva vēl divas kļū-
das, atkrītot uz 22. vietu, kuŗā 
viņš arī finišēja, no Eberharda 
atpaliekot divas minūtes un 
19,3 sekundes.

Silovs pēc 
Phjončhanas 

izcīna divas trešās 
vietas

Nīderlandē risinājās pasaules 
meistarsacīkstes ātrslidošanas 
daudzcīņas disciplīnās, kuŗās 
startēja arī Latvijas olimpietis 
Haralds Silovs.  Pirmā disciplī-
na bija 500 metri. Šo distanci 
Silovs veica 37,040 sekundēs, 
kas starp 24 ātrslidotājiem vi -
ņam ļāva ieņemt augsto trešo 
vietu. 

Arī 1500 m distancē, kuŗā 
viņš Phjončhanas OS daudziem 
negaidīti ieņēma ceturto vietu,  
Silovs sasniedza trešo labāko 
laiku – minūte un 49,97 sekun-
des, zaudējot tikai Pēdešenam, 
kuŗš bija par 1,64 sekundēm 
ātrāks, kā arī nīderlandietim 
Rostam, kuŗam Silovs zaudēja 
vienu sekundes desmitdaļu. Sa -
censību summā Latvijas ātrsli-
dotājs tobrīd pacēlās no astotās 
uz sesto vietu, līderim Pēde-
šenam kopvērtējumā zaudējot 
40,64 sekundes, bet no trešajā 
vietā esošā nīderlandieša Svena 

Krāmera atpaliekot par 24 se -
kundēm.

Sliktākas sekmes Haraldam 
bija tikai 5000 m distancē – 12. 
vieta (6:52,47). Pasaules meis-
tarsacīkšu beidzamajā – 10 000 
m distancē, kuŗā startēja astoņi 
labākie dalībnieki, Silovs bija 
septītais ātrākais, distanci veicot 
14 minūtēs un 55,08 sekundēs. 
Viņš bija vairāk nekā par minū-
ti lēnāks nekā Rosts, kuŗš šajā 
distancē bija labākais, nopelnot 
arī zelta medaļu.

Līdz ar to Haralds Silovs 
iz cīnīja septīto vietu pasaules 
meistarsacīkstēs daudzcīņā. Tas 
ir viņa labākais rezultāts šajās 
sacensībās. Par pasaules čem-
pionu kļuva Nīderlandes pār -
stāvis Patriks Rosts, kuŗš tika 
pie 154,547 punktiem, kamēr 
154,941 punktu guva norvēģis 
Sverre Lunds Pēdešens, kuŗš 
laika izteiksmē uzvarētājām zau-
dēja 0,40 sekundes. Silova re  zul-
tāts – 158,697 punkti. Ie  priek-
šējos divos gados Silovs pasau-
les meistarsacīkstēs daudz cīņā 
bija devītajā vietā.

Parabobslejists 
atkal pasaules 

čempions
Latvijas boblejists Artūrs 

Klots otro gadu pēc kārtas 
kļuva par pasaules čempionu 
parabobslejā, triumfējot Nor vē-
ģijas trasē Lillehammerē noti-
kušajās sacensībās. Klots bija 
ātrākais visos četros braucienos. 

Viņš četru braucienu summā 

finišēja pēc trim minūtēm un 
50,42 sekundēm, kamēr otro 
vietu ieguvušais kanadietis 
Lonijs Bisonē atpalika par 0,70 
sekundēm. Pēc pirmās dienas 
Bisonē līderim zaudēja 0,24 

sekundes, bet otrajā dienā Klots 
no tuvākā sekotāja atrāvās vēl 
vairāk. Tikmēr trešā palika nor-
vēģiete Guro Frunsdāla, kuŗa 
Klotam zaudēja 2,11 sekundes. 
Viņa ir pirmā sieviete, kuŗa 
pasaules meistarsacīkstēs para-
bobslejā tiek pie medaļas.

Uzreiz aiz goda pjedestāla 
palika cits latvietis Alvils Brants, 
kuŗu no bronzas me  daļas šķīra 
0,18 sekundes. Brants pirmajā 
braucienā bija trešais, pēc tam 
uzrādot sesto, piekto un ceturto 
labāko rezultātu. 14. vietā starp 
19 konkurentiem sacensības 
bei  dza Annija Krūmiņa, kuŗa 
Klotam zaudēja 4,76 sekundes. 
Klots par pasaules čempionu 

tika kronēts arī pērn.
Šosezon Pasaules kausa izcīņā 

labākais no Latvijas bija Brants, 
kuŗš kopvērtējumā izcīnīja 
ceturto vietu, kamēr septītajā 
vietā ierindojās Krūmiņa, bet 
astotajā – Klots. Pirmajā des-
mitniekā vēl bija Lauris Zutis.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

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

Brookline MA).
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. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība ( 531 North 7th St, PA 
19123).

3.aprīlī 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksme (groziņu 
veidā). Programmā valdes zi -
ņojumi, nākotnes darbība un 
Ojāra Celles referāts par noti-
kumiem Latvijā. Saiets beigsies 
ar dzimumdienu svinēšanu pie 
kafijas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

On Thursday, May 3 we have 
a chance to meet our Senators 
and Representatives and make 
our Baltic voices heard in Con-
gress.

The event coincides with 
ALA’s annual meeting, this year 
in Washington DC, May 4-6, so 
we will have a good crowd of 
participants. To sign up, please 
contact us by March 23, to 
ensure enough time to schedule 
visits: Eriks Lazdins, Laz dinsE@
live.com, Dzintars Dzil na, dz -
dzilna@gmail.com 

 LINKOLNA (NE) 
Linkolnas draudzes sabied-

riskās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

MINESOTA
10.-24.martā Latvisko cimdu 

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

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

25. martā 16:00 īru klubā 
“Celtic Junction’’ latviešu tautas 
un postfolk mūzika Imanta-
Dimanta 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 

Pavasaŗa sarīkojums. Filma 
„Andris Nelsons – Genius on 
Fire” angļu valodā. Sekos siltas 
pusdienas, kafija un kūkas. Iz -
loze. Laipni ielūdz Salas novada 
dāmu komiteja!

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

4.aprīlī 22:00 koncerts Iman-
taDimanta & friends. 

Madison Square Garden Ņu -
jorkā

2016. un 2017.gada Latvijas 
Gada sportista un Gada basket-
bolista Kristapa Porziņģa pār-
stāvētais NBA klubs Knicks se -
zonas 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 spe -
ciāli notikumi. Ņujorkas lat-
viešu koris dziedās ASV Valsts 
himnu. Spēli kuplā skaitā ap -
meklēs ne tikai Ņujorkas lat-
viešu kopiena, bet arī daudzi 
citi ASV dzīvojošie latvieši, kas 
plāno ceļot uz Ņujorku, lai pie-
dalītos šajā unikālajā noti kumā. 
Biļetes var iegādāties caur MSG/
Knicks mājas lapu: www.nba.
com/knicks/, vai sazinoties ar 
MSG biļešu pārstāvi, kuŗš lat-
viešiem 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 – Ho -

norary 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 Nel-
sons conducts the BSO at Car-
negie Hall.

25. un 26.aprīlī 20:00 Kre-
merata Baltica at Carnegie 
Hall.Pianist Danill Trifonov 
and cellist Gautier Capuçon.

PRIEDAINE (NJ)
Latviešu centrs (1017 State 

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

latviešu kredītbiedrības pilnsa-
pulce. Plkst. 15:00 Latviešu bied-
rības pilnsapulce. Starp lai kā uz -
kodas un sabiedriskais starp-
brīdis. Būs iespēja apmeklēt lie-
 toto mantu tirdziņu, ko rīko 
Ņudžersijas latviešu skolas 
bērnu vecāki, lai sniegtu pa  lī-
dzību ’’Sveika, Latvija!’’ ceļo-
jumam skolas absolventiem. 
Tirdziņš darbosies 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 stū-
rītis, Lieldienu zupa un citi gar-
dumi, kā arī darbosies Lieldienu 
tirdziņš. Pārdevēji laipni aicināti 
pieteikties, rakstot uz e-pastu: 
priedaine.nj@gmail.com vai 
priedaine@priedaine.com Ieeja 
pasākumā pret ziedojumiem.

24. aprīlī 15:00 From the 
Baltic to the Atlantic –  a con-
cert of Latvian and American 
Music for Voice and Piano. 
Katarina Gupalo – voice and 
Andrejs Osokins – piano. The 
duo’s concerts will feature strik-
ing Latvian classical and con-
temporary pieces by J.Vītols, E.
Dārziņš, A.Maskats, P.Vasks 
and others, as well as some icon-
ic American works by G.Gersh-
win and C.Porter. 

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

 SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied-

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

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

17.martā 19:00 Imanta Di -
manta un draugi koncerts.

20.martā 19:30 Baltiešu filmu 
vakars. Rādīs lietuviešu filmu 
’’Vēstules Sofijai’’.

24.martā 20:00 Baltiešu Simt-
gadei veltīts koncerts Sv. Marka 
katedrālē.

25.martā 12:00 (pēc Dievk.) 
Latviešu Biedrības Vašingtona 
štatā gadskārtējā pilnsapulce. 
Visi laipni aicināti!

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu 

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 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.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr. birojā: 
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-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek 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 svēt die-
nās 10:00. 25.martā Dievk. 
Sadraudzības stunda. Vija un 
Atis Markovs stāstīs par Pata-
gonia ceļojumu. 30.martā Lielās 
piektd. Dievk. ar dievg. 1.aprīlī 
Lieldienu Dievk. ar dievg. Liel-
dienu brokastis. 22.aprīlī Dievk. 
Nodarbības bērniem.

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mār-
 tiņš Rubenis. 25.martā Dievk. 
ar dievg. 1.aprīlī 9:00 laju vadīts 
Kristus Augšāmcelšanās dievk. 
15.aprīlī Dievk. ar dievg. 

• 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. 18.martā Dievk. 
Dievk. ar Sv.vak. Vilmingtonā, 
plkst.15:00 (Good Shepherd 
bazn., 1530 Foulk Rd- Rt 261). 
25.martā Pūpolu svētdienas 
Dievk. ar Sv.vak. Valdes ieve-
šana amatā. 29.martā 14:00 
Zaļās ceturtdienas Dievk. ar 
Sv.vak. 30.martā 19:00 Lielās 
piektdienas 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 
mēnesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas 
galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Bībeles 
stun das notiek 11:00. 18.martā 
Dievk. 21.martā Bībeles stunda 
Kalamazū. 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. ar dievg. Pankūku 
brokastis. 30.martā 18:00 Lielās 
piektdienas. Dievk. ar dievg. 
1.aprīlī 8:00 Lieldienu Dievk. 
ar dievg. Lieldienu brokastis. 
8.aprīlī Baltās svētdienas Dievk. 
15.aprīlī Dievk. 18.aprīlī Bī  be-
les stunda ciemā Latvija. 22.ap -
rīlī Dievk. angļu valodā. 25.ap  -
rīlī Bībeles stunda Kalamazū. 
6.maijā Dievk. 13.maijā Ģime-
nes dienas Dievk. ar dievg. 
20.maijā Vasarsvētku Dievk. 
23.maijā Bībeles stunda Kala-
mazū. 27.maijā Dievk. ar iesvē-
tībām un dievg. 3.jūnijā Dievk. 
angļu val.

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 

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

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

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. sākas 11:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 18.martā Dievk. 
22.martā 17:30 Ciešanu laika 
Celsmes vakars ar vakariņām, 
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 va -
lodā. Pēc Dievk. dr.jauno vīru 
sarūpētas brokastis. 8.aprīlī 
10:00 Baltās svētd. Dievk., bērnu 
uzruna un Svētdienas skola.

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

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

25.martā 14:00 Pūpolu svēt-
dienas Dievk. Māc. Jānis Ma -
teus. 30.martā 15:00 Lielās 
piektdienas Dievk. Vik. Zvirgzds. 
1.aprīlī 8:00 Lieldienu Dievk. 
Jānis Mateus. Lūgums ņemt 
līdzi groziņus! 22.aprīlī 13:00 
Dievk. Jānis Mateus. Sekos piln-
sapulce. 13.maijā 14:00 Ģime-
nes dienas Dievk. Jānis Mateus. 
27.maijā 15:00 Dievk. Vik.
Zvirgzds. 10.jūnijā 15:00 Aiz -
vesto piemiņas dienas Dievk. 
Vik. Zvirgzds.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
t heranchurch@gmai l . 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.
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Mūžībā aizgājis mīļais krusttēvs

JĀNIS V. KĻAVIŅŠ
Dzimis 1921. gada 6. maijā Rugājos, Latvijā,

miris 2018. gada 11. februārī White Plains, ASV

Mūžībā ir aizgājusi mūsu draudzene
un Haunstettenes skolas klases biedrene

ILGA ĀRIJA ABERMANIS,
dzimusi LENŠS

Dzimusi 1935. gada 31. oktobrī Valmierā,
mirusi 2018. gada 22. februārī Detroitā, Mičiganā

Mīlestībā viņu atceras
KRUSTMEITA IEVA MIESNIEKS ROGERS AR ĢIMENI

Viņu mīļā piemiņā paturēs
JĀNIS DIMANTS

IMANTS KALNIŅŠ
ELITA JUDOVICS WOOD

 INESE PAEGLE BLANCHARD

… Tik pretim ūdeņiem
zaļiem un tvaikiem –
Turp, kur sudraba rozes zied…
(A.Čaks)

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.

 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.

18.martā 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk. Pa -
vasaŗa sarīkojums.

24.martā 11:00 Springfield, 
Holy Cross bazn.skolas Liel-
dienu 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. Liel-
dienu 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. 
25.martā 14:00 Dievk.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jleg zdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
7.aprīlī Lieldienu Dievk. ar 
dievg. 5.maijā Vasarsvētku Dievk., 
draudzes sapulce. 2.jūnijā 11:00 
siera gatavošanas un pīrāgu 
cepšanas mācības.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 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 Lutheran Church) Zaļās 
ceturtd. Dievk. 30.martā 19:00 
Lielās piektdienas Dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-

man St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 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 stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Abi 
mēneša Dievk. notiek Bied-
rības namā plkst. 14:00. Baz-
nīcā Dievkalpojumi tiks notu-
rēti vienīgi Lielajā piektdienā 
un Ziemsvētkos. 18.martā 
Dievk. 

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes 
sēdes notiek 19:30 ceturtdienās 
(15.martā, 5.aprīlī). 25.martā 
Pūpolu svētd. Dievk. Jānis Ma -
teus. 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: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 647-986-5604, E-pasts: 
grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. 
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 
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. 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.

Pēdējā laikā skan daudz-
balsīgs koris, ka čekas maisu 
atvēršana nokavēta. Bet vai 
nav ērts parādīt pigu tiem 
tumšajiem spēkiem, kas jau 
gadu desmitiem met sprun-
guļus Izpētes komisijas ceļā – 
„Re, kā jums neizdevās!”? 
palasiet Imanta Ziedoņa 
„Melno pasaku”:

„Gaisma ellē nedrīkst būt 
nekāda. Ellei ir septiņas dur-
vis, starp katrām durvīm kam-
baris, tātad seši priekškam-
baŗi. Nekad nedrīkst vērt vaļā 
pirmās un otrās vai citas kādas 
durvis reizē – lai gaisma 
neiekļūst uzreiz caur divām 
durvīm. Kad ienāk pirmajā 
kambarī, tad jāaiztaisa ār -
durvis, un sākas gaismas 
ķeršana. Gaismu izķeŗ pa 
stariņam vien, sasien kūlīšos 
un ietin melnās avīzēs. Un 
tikai tad, kad visi stari izķerti 
un ir pilnīgi tumšs, ienācēji 
var iet nākamajā kambarī. (..)

Kad velni iet ārā pasaulē, tad 
melnajās avīzēs iesaiņotā gais-
ma viņiem jānes līdzi un 
jāizsviež, vienalga, kur, ka tikai 

„Kad velni iet ārā pasaulē...”

prom un ārā. Atrauj ātri dur-
vis, un – ārā! Bet, kamēr duvis 
vaļā, ieskrien atkal gaisma ellē. 
Katrā kambarī strādā vesela 
velnu brigāde, kas tad to gais-

mu saķeŗ, sasaiņo un nāka-
majam ārāgājējam dod līdzi – 
nest prom. Tā velni ar gaismu 
cīnās.”

Velta Bajāre-Skujiņa
Francijā



LAIKS 2018. ga da 17. marts – 23. marts20

(Turpināts no 17. lpp.)

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

Klots un Zutis šosezon pie-
dalījās tikai sešos Pasaules 
kausa izcīņas  posmos, pirmos 
četrus startus izlaižot, turklāt 
pašreizējais pasaules čempions 
pēdējos divos startos bija 
attiecīgi otrais un pirmais.

Plūdmales 
volejbols

Latvijas vadošais plūdmales 
volejbola duets Aleksandrs Sa -
moilovs un Jānis Šmēdiņš Dohā 
notiekošajā pasaules tūres četru 
zvaigžņu turnīrā piedzīvoja 
zaudējumu ceturtdaļfinālā.

Samoilovs/Šmēdiņš ceturtdaļ-
finālā ar 0:2 (15:21, 13:21) zau-

dēja krieviem Oļegam Sto  ja-
novskim un Igoram Veličko. Šī 
latviešiem bija trešā spēle sep-
tiņu stundu laikā, turklāt 
iepriekš viņi beidza turnīru 
ASV, bet jau tūlī viņiem bija 
jāstartē turnīrā Katarā. Līdz ar 
to viņi šo turnīru beidza piek-
tajā vietā.

Teniss
Latvijas pirmā rakete sieviešu 

tenisā Aļona Ostapenko sasnie-
dza prestižā Indianvelsas WTA 
Premier serijas turnīra vienspēļu 
sacensību trešo kārtu. Otrās 
kārtas spēlē ar sesto numuru 
izliktā Ostapenko ar 6:4, 3:6, 6:1 
nepilnu divu stundu ilgā cīņā 
pieveica šveicieti Beindu Ben-
čiču.

Trešās kārtas sasniegšana Os  -
tapenko ļāvusi tikt pie 65 pasau-
les ranga punktiem, bet nāka-

// FOTO: EPA/Scanpix/LETA

majā kārtā viņas pretiniece bija 
Chorvatijas tenisiste Petra Mar-
tiča, kuŗa pasaules rangā ir 51. 
pozicijā. Aļona ar 3:6, 3:6 zau-
dēja Martičai, kas pēc spēles 
teica, ka viņas uzdevums bijis 

izsist pretinieci no ritma un 
neļaut atrasties komfortā: 
„Aļona ir ļoti agresīva tenisiste, 
tāpēc viņa var uzvarēt spēlēs un 
pieļaut daudz nepiespiestu kļū du. 
Mans uzdevums bija viņu izsist 
no ritma un neļaut viņai visas 
spēles laikā būt komfortā.“ 
Chorvatijas tenisiste Ostapenko 
pieveica stundas un 19 minūšu 
laikā.

17 gadus vecā 
Žagara uznāciens

Tikai 17 gadus vecais Artūrs 
Žagars pirms dažām dienām 
debitēja Spānijas augstākās līgas 
(ACB) meistarsacīkstēs  Bada-
lonas Divina Seguros Joventut 
komandā pret Jāņa Timmas un 

Rinalda Mālmaņa pārstāvēto 
Vitorijas Baskonia. 

Baskonia viesos guva uzvaru ar 
rezultātu 75:61, turnīrā iz  cī not 
sesto panākumu pēc kārtas, ka -
mēr Badalonas komandai šis bija 

Artūrs Žagars (ar bumbu)

desmitais zaudējums pēc kārtas.
Žagars kļuvis par astoto Lat-

vijas basketbolistu, kuŗš šosezon 
gājis laukumā Spānijas aug stā-
kās līgas meistarsacīkstēs, kuŗas 
tiek uzskatītas par spēcīgāko 
klubu turnīru Eiropā. Bez viņa 
šosezon Spānijā spēlē arī Tim ma, 
Mālmanis, Rolands Šmits, Jānis 
Blūms, Anžejs Pasečņiks, Mār-
tiņš Laksa un Rodions Kurucs. 

Šajā spēlē Žagars spēlēja sep-
tiņas minūtes un 53 sekundes, 
gūstot divus punktus. Viņš ie -
meta vienu no diviem divpun-
ktu metieniem, bet aizmeta ga -
ŗām vienīgo tālmetienu.

Vai varētu būt 
ātrslidošanas halle 

Latvijā?
Phjončhanas Olimpiskajās 

spēlēs vienu no augstākajām 
vietām Latvijai ieguva ātrsli-
dotājs Haralds Silovs. Pēdējos 
gados viņš vienpersoniski 
pārstāvējis Latvijas ātrslidoša-
nu, kuŗai netrūkst, lai arī senu, 
tomēr tradiciju. Pēc Sporta cen-
tra komentētāja domām, kāpēc 
Latvijā nevarētu attīstīt ātrsli-
došanu un vai nebūtu iespēju 
pie mums uzbūvēt ātrslidošanas 
halli?

Latvijas Slidošanas asociācijas 
(LSA) valdes priekšsēde Marika 
Nugumanova atzīst, ka sen 

atpakaļ iecere par šādu halli 
esot bijusi Lucavsalā, taču šis un 
citi projekti jau labu laiku kā 
nogrimuši. „Mans viedoklis ir 
tāds – jo vairāk haļļu, jo labāk. 
Ar sporta bazēm situācija nebūt 
nav laba,“ uzskata Nugumanova. 
Viņa ir pārliecināta, ka Latvijā 
starp bijušajiem ātrslidotājiem 
un ātrslidotājām atrastos cil-
vēki, kas būtu gatavi apmācīt 
cilvēkus ātrslidošanas pama-
tiem. Pavasarī, kad Latvijas sli-
dotāji atzīmēja iestāšanās jubi-
leju Starptautiskajā slidošanas 
savienībā, esot sapulcējušies 
kādi 30 bijušie ātrslidotāji, kuŗu 
vidū gan nav bijis Lāsmas 
Kaunistes un Ilondas Lūses, 
tātad bijušo ātrslidotāju loks ir 
vēl plašāks. „Bet, kas attiecas uz 
ātrslidošanas halli, tas noteikti 
nevarētu būt projekts tikai LSA 
līmenī, tam nepieciešams vals-
tisks atbalsts.“

Būs filma
par latviešu

motorsportistiem
Dokumentālā filma “Zelta 

gads” seko pieciem latviešu 
mo torsportistiem un viņu gai-
tām 2017. gadā – Paulam Jo  na-
sam pasaules motokrosa meis-
tarsacīkstēs, pasaules rallijkrosa 
meistarsacīkšu  dalībniekiem 
Jānim Baumanim un Reinim 
Nitišam, Konstantīnam Calko, 
kuŗš startēja leģendārajās auto-
sacīkstēs 24 Hours of Le Mans, 
un Kristapam Blušam, kuŗš otr-
pus Atlantijas okeanam sacentās 
ASV meistarsacīkstēs Formula 
Drift. Filmas pirmizrāde plā-
nota aprīļa sākumā.

2017. gads atnāca ne tikai ar 
nozīmīgiem motorsporta noti-
kumiem Latvijā – pasaules ralli-
jkrosa meistarsacīkšu posmu 
Rīgā, pasaules motokrosa meis-
tarsacīkšu posmu Ķegumā, Ei -
ropas rallija meistarsacīkšu pos-
mu Liepājā un citiem –, bet arī 
ar neparasti plašu Latvijas spor-
tistu pārstāvību paša augstākā 
līmeņa starptautiskajās sacen-
sībās. Latvijas sportistus vadīja 
ambīcijas ne vien piedalīties, 
bet arī cīnīties par augstvērtī-
giem rezultātiem trasēs, par 
centienu vainagojumu kļūstot 
Paula Jonasa pasaules čempiona 
titulam motokrosā.

DAŽOS VĀRDOS
 Pasaules Šacha olimpiada 

notiks Gruzijas pilsētā Batumi. 
Turnīrs sāksies 23. septembrī. 
Latvijas komandā iekļauta arī 
finanču ministre Dana Reiz-
niece – Ozola. Pagājušā Olim-
piadā viņa sensacionāli pārspēja 
pasaules čempioni no Ķīnas.  

piedāvājumi no citām valstīm, 
un vienu no tiem latvietis pie -
ņemšot. “Pēc smaga lēmuma 
pa    ziņoju, ka 1000 metru dis-
tance bija pēdējā, kuŗā startēju 
zem Latvijas karoga. Paldies 
Latvija par visu. Jauni izaici-
nājumi,” savā Facebook profilā 
rakstīja Puķītis.

 Latvijas sporta deju pāris 
Marts Puniņš un Dana Jā  kob-
sone Čechijā izcīnīja 11. vietu 
Eiropas meistarsacīkstēs desmit 
deju programmā,

 VTB Vienotās līgas spēlē 
basketbolā  VEF Rīga ar rezul-
tātu 83:102 zaudēja Maskavas 
CSKA vienībai.

 Latvijas izlases basketboliste 
Kitija Laksa atzīta par Dien-
vidfloridas universitātes gada 
la  bāko 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.

 Rīgas starptautiskais mara-
tons 19. un 20. maijā nori si-
nāsies ar vadmotīvu „Izskrien 
svētkus”. Maratons iekļausies 
Latvijas Simtgades sarīkojumu 
programmā. 

 Divās olimpiskajās spēlēs 
startējušais Latvijas šorttrekists 
Roberto Puķītis paziņojis, ka 
turpmāk vairs nepārstāvēs savu 
dzimteni, jo viņam esot divi 

 Latvijas sportists Ruslans 
Nakoņečnijs Ēģiptē izcīnīja 21. 
vietu sezonas pirmā Pasaules 
kausa posma finālsacensībās 
modernajā pieccīņā, Pāvels Šve    -
covs ierindojās  25. pozicijā.

 Pasaules junioru meistar-
sacīkstēs daiļslidošanā Sofijā 
Latvijas pārstāvji Anete Lāce un 
Kims Pavlovs  ieņēma 37. vietu.  

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


