
Vo lu me LXIX  Nr. 11 (5852) 2018. ga da 24. marts – 30. marts

WE EK LY NEWS 

PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 

AT LARGO, FL

AND AD DI TI ON AL 

MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)

ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 
MARCH 24

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us
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ILZE
GAROZA,

ALA Informācijas lietvede

ALAs valde aizvada pēdējo sēdi pirms 
gadskārtējā kongresa Vašingtonā

Aicināts piedalīties ikviens!
ALA aicina 3. maijā pievienoties Baltic Advocacy day Kapitolija kalnā

Marta pirmajā nedēļas no -
galē, par spīti spēcīgiem vējiem 
un vairākiem atceltiem lidoju-
miem, Rokvillē aizritēja kārtējā 
ALAs valdes sēde, kuŗā noritēja 
spraigas debates gan par Lat vi-
jas Simtgades programmu ASV, 
gan tuvojošos ALA 67. kon gresu, 
gan Latvijā izstrādāto Dia spo-
ras likumu, gan šāgada Saeimas 
vēlēšanām un daudziem citiem 
jautājumiem. 

ALA valdes sēdi ar savu klāt-
būtni pagodināja Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Teikmanis un 
viņa vietnieks Ilmārs Breidaks, 
informējot ALA valdi par 3. ap -
rīlī plānoto Baltijas valstu prezi-
dentu tikšanos ar ASV preziden-
tu Donaldu Trampu. Tāpat vēst-
nieks aicināja ALA valdi veicināt 
civilās sadarbības veidošanos 
starp Latviju un Mičiganas pa -
valsti, ar kuŗu Latvijai pēdējos 25 
gados ir izveidojusies cieša sadar-
bība aizsardzības jomā caur Mi -
čiganas Nacionālo gvardi (Michi-
 gan National Guard). Sava ziņo-
juma nobeigumā Latvijas vēst-
nieks pasniedza ALAs program-
mu koordinatorei un XIV Vis-

pā rējo latviešu Dziesmu un 
Deju svētku ASV Rīcības komi-
tejas vadītājai Marisai Gudrajai 
Ārlietu ministrijas Atzinības 
rakstu par Latvijas tēla spod ri-
nāšanu, populārizēšanu un vei-
došanu ārvalstīs. 

Sēdes laikā ALAs valde vie no-
jās atbalstīt “Call to Action” gru-
pas nākamās akcijas izsludi nā-
šanu, kuŗas uzmanības lokā būs 
sankciju paplašināšana pret Krie-
viju par tās iejaukšanos ASV pre-
zidenta vēlēšanu procesā. Tā  pat 
ALA valde rūpēs par korupcijas 
nodarīto kaitējumu Latvijas taut-
saimniecībai un starptautiskajai 
reputācijai pauda cerību, ka Lat-
vijas valsts turpinās mērķtiecīgu 
darbu korupcijas apkarošanas un 
novēršanas jomā un īstenos visus 
iespējamos pasākumus, lai mak-
simāli ierobežotu naudas atmaz-
gāšanas iespējas Latvijas bankās. 
Vienlaikus ALA valde pauda at -
balstu Diasporas likuma izstrādei 
Latvijas Saeimā – cerībā, ka tas 
nostiprinās sadarbību ar tautie-
šiem pasaulē izglītības, kultūras 
un tautsaimniecības jomā, for-
malizēs valsts atbalstu diasporai 

un veicinās remigrāciju. 
ALAs valdes pavasaŗa sēdēs 

tradicionāli liela uzmanība tiek 
pievērsta sagatavošanās darbiem 
gadskārtējam ALA kongresam, 

niecības dienu Kapitolija kalnā 
un tam parallēli plānoto Saiemas 
vēlēšanu iecirkņu vadītāju ap -
mācību norisi Vašingtonā, kas 
tiek rīkotas sadarbībā ar Latvijas 

3. maijā, Amerikas latviešu 
apvienības 67. kongresa priekš-
vakarā, Vašingtonā, D.C. no -
tiks Baltiešu interešu pārstāv-
niecības diena (Baltic Advocacy 
day), kuŗā Amerikas baltieši 
aicināti piedalīties vizītēs pie 
ASV Senāta un Tautas viet-
nieku nama pārstāvjiem. Šīs 
programmas mērķis ir padarīt 
baltiešu balsis dzirdamas ASV 
Kongresā un veicināt jaunu 
biedru piesaisti Baltijas atbal-
sta grupai.

Baltiešu interešu pārstāvnie-
cības dienu organizē Amerikas 
latviešu apvienība (ALA) sadar-
bībā ar Apvienoto Amerikas 
baltiešu organizāciju (JBANC). 
Tās ietvaros tiks rīkotas tikšanās 
ar ASV Senāta un Tautas viet-
nieku nama pārstāvjiem, kā arī 
divas paneļdiskusijas, kas skaŗ 
Krievijas centienus destabilizēt 
situāciju Eiropā un iejaukties 
Rietumvalstu vēlēšanu procesā. 
Dalību diskusijā 3. maijā pēc-
pusdienā apstiprinājis Latvijas 
Saeimas Ārlietu komisijas va  dī-

tājs Ojārs Ēriks Kalniņš, kuŗa 
vadībā Latvijas Saeimā tika vir-
zīts un apstiprināts “Magņitska 
likumam” analogs likumpro-
jekts, kas liedz iebraukšanu 
Latvijas territorijā 49 cilvēktie-
sību pārkāpumos apsūdzētām 
personām no Krievijas. Tāpat 
diskusijā piedalīsies NATO 
Stratēģiskās komūnikācijas iz -
cilības centra vadītājs Jānis 
Sārts, kuŗš runās par Krievijas 
centieniem un izmantotajiem 
paņēmieniem Rietumvalstu vē -
lē šanu norises ietekmēšanas 
nolūkā. 

Baltiešu interešu pārstāvnie-
cības dienā tiks rīkotas tikšanās, 
lai informētu ASV Kongresa 
pārstāvjus par to, kas svarīgs 
baltiešu kopienām, sevišķi lie -
kot uzsvaru uz aizsardzības un 
ekonomikas temām, kā arī ASV 
interešu aizsardzību Baltijas 
valstīs, skaidro rīkotāji. “Mēs 
jūtam patiesi lielu interesi ne 
tikai no latviešu, bet arī lietuvie-
šu un igauņu puses. Šāds no -
tikums nav noticis vismaz 20 

gadus. Šī ir viena lieliska iespēja 
padarīt savu balsi dzirdamu 
Bal tijas interešu aizstāvības labā,” 
skaidro JBANC izpilddirektors 
Karls Altau.  

Blumbergs. “Šajā gadā mēs esam 
apņēmušies veicināt ASV kon-
gresmeņu pievienošanos Bal ti-
jas atbalsta grupai, un līdz šim 
ir bijuši veiksmīgi rezultāti. 

reaģētu uz notikumiem Baltijas 
reģionā,” piebilst ALA priekšsē-
dis.

 Programmas rīkotāji norāda, 
ka aicināts piedalīties ikviens 
interesents. Iepriekšējā pieredze 
polītiskā darbā nav nepiecie-
šama. “ALA un JBANC parūpē-
sies par svarīgāko – ieplānos 
nepieciešamās tikšanās ar pār -
stāvjiem ASV Kongresā, nodro-
šinās ikvienu dalībnieku ar te -
mām, ko pārrunāt ar pārstāv-
jiem, piedāvās sagatavošanās 
sesiju pirms došanās uz Kon-
gresu, kā arī izdalīs citus infor-
mātīvus materiālus,” skaidro 
kongresa apmeklējuma koor-
dinātors, Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienības polītiskais 
referents Ēriks Lazdiņš. Lai pie-
teiktos dalībai Baltic Advocacy 
day, lūdzu, rakstiet Ērikam 
Lazdiņam: LazdinsE@live.com! 
Advocacy Day pārrunātās temas 
tiks turpinātas ALA 67. kongre-
sa programmā. Plašāka infor-
mācija atrodama ALA mājas 
lapā: www.alausa.org.

Amerikas latviešu kultūras dar-
biniekiem un Dziesmu svētku 
tradicijas uzturētājiem.

Jāatzīmē, ka šī bija pēdējā 
darba sēde ALA Informācijas 
nozares vadītājai Tairai Zold ne-
rei, kuŗai šogad beidzas septiņu 
gadu termiņš ALA valdē. Tāpat 
uz pārvēlēšanu ALA valdē šogad 
ir nolēmis vairs nekandidēt ALA 
kasieres palīgs Jānis Grāmatiņš. 
Sēdes laikā ALA priekšsēdis Pē -
teris Blumbergs pateicās T. Zold-
nerei un J. Grāmatiņam par viņu 
ieguldījumu ALA darbā.

ALA valdes sēdes priekšvakarā 
Vašingtonas latviešu draudzes 
nama lielajā zālē noritēja vērie-
nīgs ALA koordinētās postfolk 
grupas “ImantaDimanta un draugi” 
koncertturnejas atklāšanas sarī-
kojums, kas veltīts Latvijas Simt-
gadei un tiek financēts no ALA 
izveidotā LV100 fonda līdzekļiem. 
Koncertu apmeklēja ap 200 klau-
sītāju, ieskaitot Amerikas latvie-
šu apvienības valdi. Valdes sēdes 
pēdējā dienā Vašingtonas latviešu 
draudzes namā noritēja Oskara 
Kalpaka un Latvijas brīvības cī -
nītāju piemiņas dievkalpojums.

kas šogad notiks Vašingtonā, 
D.C. no 4. līdz 6. maijam. Sēdē 
ALA valde apstiprināja atsevišķo 
biedru delegātu sarakstu ALA 
67. kongresā, apsprieda 3. maijā 
plānoto Baltijas interešu pārstāv-

vēstniecību un Centrālo vēlēša-
nu komisiju. Sēdes laikā ALA 
valde pieņēma arī virkni citu 
lēmumu, tai skaitā par Latvijas 
Nacionālā kultūras centra rezer-
vēto Dziesmu svētku biļešu sadali 

“Ir vienmēr svarīgi latviešiem 
un baltiešiem atgādināt ASV 
Kongresa pārstāvjiem, ka mēs 
šeit esam un sekojam līdzi noti-
kumiem, kā arī likumdošanai, 
kas skaŗ baltiešu intereses,” 
norāda ALA priekšsēdis Pēteris 

Baltijas atbalsta grupas biedru 
skaits tuvojas visaugstākajam 
slieksnim, kāds jelkad ir bijis. 
Esošajos apstākļos, īpaši sais-
tībā ar Krievijas augošo agresiju, 
ir svarīgi, ka šī atbalsta grupa 
eksistē, lai sekotu līdzi un 
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«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
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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

Nav ko sūdzēties…

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Jau četrdesmit septīto gadu 
dzejnieka un redaktora Ērika 
Raistera vārdā nosauktā fonda 
galvenais uzdevums ir atbal stīt 
un rosināt centienus žurnā-
listikā, literātūrā un vēsturē. Ik 
gadu fonda valde izrauga per-
sonu, kuŗas devums bagāti-
nājis latviešu kultūras dzīvi 
ārpus Latvijas. Ērika Raistera 
Piemiņas fonda valde šogad ar 
atzinības balvu godina Dien-
vidkalifornijas latviešu infor-
mācijas biļetena redaktrisi, 
kādreizējo laikraksta LAIKS 
redaktori, Astru Mooru.

Aicinām uz šī gada Ērika 
Raistera Piemiņas fonda sa -
rīkojumu svētdien, 8. aprīlī 
pulksten 1.00, Priedainē, Free-
    hold, Nudžersijā, lai ie  pazītos 
ar Astras Mooras dzīvesstāstu 
un veikumu lat viešu žurnā-
listikā. Sarīko ju mam sekos 
loterija un Prie daines literārās 
kopas cienasts. Svētdienas pēc-
pusdienas kul turālo sātinā-
jumu turpināsim ar “Imanta 
Dimanta un draugi” koncertu 
pulksten 3.00.

Anita Batarags

Ērika Raistera fonda jaunumi

Nekādā gadījumā Laiks ne -
nīkuļo – tas ir ļoti informatīvs 
laikraksts ar bagātu saturu, kas 
mūs visus satur kopā un ceļ 
pašapziņu, norādot, kas mēs 
esam. Jāuzsveŗ, ka tas ir īpaši 
svarīgi pēdējos gados, ejot 
līdzi daudzajām maiņām gan 
iekšēji, gan ārēji.

 Laikiem mainoties, mainās 
arī veids kādā mēs uzrunājam 
cits citu. Technoloģijas ir tik 
ļoti ietekmējušas avīžniecību. 
Mēs esam pārslogoti ar pie -
ejamo informāciju. Bet katrai 
sabiedrībai ir savas noteiktas 
prasības, uzdevumi un pienā-
kumi. Ārzemju latviešu sa -
biedrība ir unikāla, un tai ir 
vienreizēja izdevība sevi piln-
veidot. 

Ja vēlamies ziņas – lūdzu, ir 

internets, kuŗā pieejama visa 
pasaule īsi un skaidri, un vēl 
angļu valodā, latviešu valodā 
un citās valodās. Bet gaŗāki un 
izsmeļošāki raksti ir vēlami un 
vajadzīgi, lai mums nezustu 
perspektīva – skats uz nākotni 
par mums pašiem un lai mēs 
nepazustu tautu mudžeklī. 
Raksti Laikā ir informātīvi un 
saistoši, stāsta par mūsu sa -
režģīto pagātni, runā par 
tagadni un uzrunā radošo 
nākotni.

Ja stādiņš nīkuļo, tas ir jā -
aplaista un jātur saulītē. Mēs 
paši, lasītāji, rakstītāji un pre-
ses atbalstītāji, esam tie, kas 
visu var uzlabot un stiprināt. 
To vienmēr esam uzsvēruši un 
balstījuši. Katrs no mums to 
var darīt, un tas ir jādara bez 

jebkādas aizbildināšanās vai 
kavēšanās. Neviens cits to 
mūsu vietā nedarīs. Mums ir 
jābūt vairāk pozitīviem, ar 
skatu nākotnē. Katrā ziņā 
mums pašiem jānostiprina 
savas vēstures zināšanas, jāin-
teresējas par tagadnes noti-
kumiem Latvijā, ja vēlamies 
gaišāku, stiprāku valsti. 

Ja kaut ko nopeļam, pretī ir 
jādod uzlabojums vai pozitīva 
risinājuma priekšlikums. Ne -
pie tiek vien, ja sakām – tas un 
tas nav labi. Šī negātīvā pieeja 
ir jāmaina! Tas radīs iespēju 
mums visiem augt.

Visvairāk katru no mums 
kaitina lielā pārgudrība, kas 
bieži vien tiek uzspiesta vai 
uzsvērta, pretī nedodot neko. 
Bet tā jau ir vieglāk. 

Mums jāturpina atzinīgi un 
pozitīvi novērtēt otra darbu 
un centienus. Un sevišķi tagad 
jāizteic pateicība Ligitai Kov-
tunai, Laika redaktorei, par 
laikraksta ievešanu jaunā ērā. 
Vēlreiz apsveicam par novēr-
tējumu ar Atzinības rakstu no 
PBLA Kultūras fonda!

 Turpināsim atbalstīt latviešu 
ārzemju presi – abonēsim, 
lasīsim, aicināsim un mu  di-
nāsim visus to darīt! Arī 
bagātināt ar rakstiem.  

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Tikšanās ar 2018. gada Ērika Raistera Piemiņas fonda laureāti Astru 
Mooru, Jeila Universitātes mākslas galerijā. Astra Moora vidū, 
kreisajā pusē Anita Bataraga, labajā – Sarma Muižniece Liepiņa



LAIKS 32018. ga da 24. marts – 30. marts

Komponists Krists Auznieks un vijolniece Kristīne Balanas
// FOTO: Kaspars Balamovskis

Klavesīniste Ieva Saliete
// FOTO: Kaspars Balamovskis

Ērģelniece Iveta Apkalna
// FOTO: Kaspars Balamovskis

Vītolu fonda jaunumi
Vītolu fonds jau sešpadsmit 

gadus aicina maznodrošinātus, 
centīgus un talantīgus jauniešus 
pieteikties uz administrētajām 
stipendijām. 2018./2019. mācību 
gada stipendiju konkursā tika 
iesniegti 285 pieteikumi no da  žā-
diem Latvijas novadiem. Iesnie-
dzēju vidū ir 12 bāreņi, 94 jau-
nieši, kas aug nepilnās ģimenēs, 
un 41 kandidāts no maznodro-
šinātas ģimenes.  Tomēr, neraugo-
ties uz sarežģītajiem sadzīves ap -
stākļiem, 54 no šiem jauniešiem 
ir izcilas zināšanas, jo viņu vidējā 
atzīme vidusskolā ir 9 un aug-
stāka, izcīnītas godalgotas vietas 
starpnovadu un valsts olim pia dās.

Lai 2018./2019. mācību gadā 
Vītolu fonds varētu dot iespēju šiem 
talantīgajiem jauniešiem uzsākt 
un turpināt mācības, ir nepiecie-
šamas 673 stipendijas. Esošo zie-
 dotāju atbalsts un ie  gul dījumi ne -
aizskaramajā kapitālā šobrīd no -
drošina 531 stipendiju, bet vēl 
142 jauniešiem stipendiju trūkst. 
Jauniešiem stipendijas tiek pie  šķir-
tas vairāku gadu gaŗumā, kamēr 

tiek studijas beigtas vai palīdzība 
vairs nav nepieciešama. Vienai gada 
stipendijai nepie cie šams 2000 EUR.

Tuvojas pavasaris – laiks, kad 

mostas daba un cilvēki aktīvi 
nododas plānošanas darbiem – 
ne tikai mājā un dārzā darāmiem, 
bet arī ar sirdi paveicamiem. Tā 
arī Vītolu fonds ik gadu šai laikā 
domā par jauniešiem, kuŗi bez 

financiāla atbalsta nespēs uzsākt 
studijas septembrī. Vēlamies jau 
pavasarī dot viņiem drošību un 
sirdsmieru, ka savu sapni par 

izglītību viņi varētu piepildīt. 
Aicinām arī jūs dibināt savu 
stipendiju Latvijā!

Vairāk par to, kā ziedot, un 
fonda aktualitātēm lasiet mājas-
lapā: www.vitolufonds.lv. 

JURIS
GRIŅEVIČS

Jau 25. reizi pasniegtas Latvijas 
Lielās mūzikas balvas. Tas ir ie -
priekšējā gada nozīmīgāko mū  zi-
kas notikumu rezumējums, mūsu 
mūzikas kultūras bilance. Un te 
– līdzīgi kā biznesā – ir veiksmī-
gāki gadi un arī mazāk ražīgi. 
Tikai atšķirībā no tautsaim nie-
cības veiksmju vai neveiksmju 
izskaidrojums šai jomā ir prak-
tiski neiespējams. Sportā visu 
nosaka centimetri un sekundes 
tūkstošdaļas, bet kā lai „izmēra” 
skaņu plūsmu, akustiskos viļņus? 
Tāpēc arī te vienmēr lielu lomu 
spēlēs subjektīvais faktors, jo ik -
viens – gan amatieris, gan pro -
fesionālis vienu un to pašu pa -
rādību vērtē atšķirīgi. Septiņu 
žūrijas locekļu uzdevums nebija 
viegls, bet, no otras puses, iero-
sinājums šo vērtētāju skaitu vēl 
palielināt, palielinātu arī viedokļu 
dažādību. Katra institūcija jau 
vienmēr vēlas pieaugumu. 

Sakarā ar Latvijas mūzikas 
dzīves sevišķo intensifikāciju un 
jau gandrīz visas valsts territori-
jas aptvērumu, pat daudzkārt lie-
lāks „tiesnešu” skaits tik un tā 
nespētu visu aplūkot un no  klau-
sīties. Bet te arī „mazās nācijas” 
priekšrocība – mēs daudzmaz 
esam spējīgi gūt vispārēju priekš-
statu par šo jomu, kamēr, pie -
mēram, Anglijā, ASV vai Vācijā 
tā gluži vai utopija. Bet te ir arī 
savi mīnusi – „mūsējo” ir tik maz, 
ka visi cits citu pazīst un ir uz 
„tu”, profesionāļi zina, ko no katra 
var sagaidīt, un pārsteigumi no -
teikti būs reti. Tāpēc, manuprāt, 
būtu lietderīgi samazināt nomi-
nāciju skaitu un šīs katēgorijas 
atkarībā no aktuālās situācijas 
katru gadu mainīt – jo mainīga 
jau ir visa mūsu dzīve. 

Jau kuŗu gadu veltīgi cenšos 
pievērst uzmanību pašam galve-
najam mūzikas kultūrā – skaņ-
darbam un tā autoram. Vistica-
māk tas tā būs mūžīgi, kamēr 
„apkalpojošais personāls” jeb at -
skaņotāji zudīs no ļaužu pie  mi-
ņas. Tomēr joprojām aktuāla ir 
„kungu un kalpu attiecība”, un 
labi zināms, kādas sekas, ja kalpi 
sāk dominēt un nāk pie varas. 
Tāpēc vajadzētu paplašināt katē-
goriju GADA JAUNDARBS ar 
apakšgrupām, jo nevar salīdzināt, 
piemēram, simfoniju un operu 
ar koŗa vai solo dziesmu. Arī te 
balvas visās grupās, iespējams, 
būs ne jau katru gadu. 

Bet nu par svinību norisi. 
Sarīkojums, kā jau katru gadu, 
notika Nacionālajā operā, kur 
varēja skatīt daudzus VIP, bet par 
atbilstošu noformējumu gādāja 
ielūgumā iespiestais atgādinā-
jums par tumšu uzvalku. 

Sarīkojuma organizētāju ko -
manda gadu gaitā mācījusies no 
kļūdām un tagad strādā augstā 
līmenī, arī atbrīvojoties no pop-
mūzikas štampiem. Ceremonijas 
norise bija raita un atraktīva, lo -
ģiska no mūzikālās dramaturģijas 
viedokļa. Sevišķi pārdomāts bija 
Valsts Prezidenta uznāciens un 
viņam iedalītā loma. Raimonds 
Vējonis pareizi uzsvēra mūzikas 
kultūras lomu latviešu nācijas 
dzīvē, turklāt, iespējams, Valsts 
prezidents ierakstīja unikālu lap-
pusi Latvijas vēsturē, turpinot 

2017. GADA RAŽA
AKADĒMISKAJĀ MŪZIKĀ

gadu desmitu seno „raudu dzies-
mu” par akustiskās koncertzāles 
nepieciešamību galvaspilsētā, tā 
atņemot nākamajiem runātājiem 
šo gardo kumosiņu. Simboliski, 
ka tieši prezidents, nācijas tēvs, 
pasniedza balvu katēgorijā GADA 
JAUNAIS MĀKSLNIEKS, ko sa -
ņēma vijolniece Kristīne Balanas 
(par viņu, lūdzu, izlasīt arī šā rak-
sta beigu daļā).

opera „Pazudušais dēls”, instru-
mentālie koncerti, simfoniskie 
skaņdarbi, asprātīgā, bet jo  pro-
jām mazpazīstamā mūzika bēr-
niem, solo dziesmas utt. Izrādot 
cieņu un atzinību, visa zāle 
piecēlās kājās.

Katēgorijā GADA UZVE-
DUMS balva tika Osvaldo Go -
lihova operai ”Ainamadar” uzve-
dumam Cēsu mākslas festivālā, 

cirkuli? Balvu ieguva Liepājas 
25. zvaigžņu festivāla atklāšanas 
kon certs. Subjektīvi liekas, ka 
„vēju pilsētas” mūziķu veikums 
tomēr vēl nav pilnībā novērtēts. 

Katēgorijā GADA MŪZIĶIS 
tika godināta pasaulē vispa zīs-
tamākā latviešu ērģelniece Iveta 
Apkalna. Par viņas snieguma 
kva litāti šaubu nav, bet vai viņas 
spožajai godībai tāds tituls kaut 

tara Sanda Šteinberga. Tas notika 
tik ātri, ka klausītāji, iespējams, 
pat nepamanīja. Mūsu stīgu in -
strumentu pedagogiem, piemē-
ram, maģistrantūras program-
mās vajadzētu izstrādāt šo pras-
mi, iespējams, katram instru-
mentam nosakot savu laiku, jo, 
skaidrs, ka, teiksim,kontrabasam 
tas prasītu krietni plašāku chro-
nometrāžu. Kas gan reakcijas 

Programmas pirmajā pusē mū   -
zicēja Nacionālās operas orķes-
tris galvenā diriģenta Mārtiņa 
Ozoliņa vadībā, iesākot ar frag-
mentu no gada populārākās 
baleta izrādes „Pie skaistās zilās 
Donavas”. Tālāk sekoja nomi-
nantu sniegums, no kuŗiem te 
pieminēšu vienīgi tos, kuŗi kļuva 
par laureātiem. PAR IZCILU 
DARBU KAMERANSAMBLĪ 
bal  vu saņēma mūsu lieliskā kla -
vesīniste Ieva Saliete, kuŗa mū -
zicēja kopā ar citu laureāti (gan 
no visproblemātiskākās katēgo-
rijas PUBLIKAS SIMPĀTIJAS) – 
traversflautisti Maiju Kļaviņu. 
Abas dāmas savu smalko kamer-
mūzicēšanu reālizēja elektronis-
kajā pastiprinājumā un, kaut arī 
akustiķi bija rūpīgāk strādājuši 
nekā, piemēram, iepriekšējos ga -
dos, disharmonija telpas un ska -
nējuma starpā bija neizbēgama. 
Vissvarīgākajā kategorijā – 
GADA JAUNDARBS balvu sa -
ņēma ASV studējošais Krists 
Auznieks par kompoziciju „Uguns 
un roze”.

Koncerta pirmo daļu iespaidīgi 
noslēdza „Svētceļnieku koris” no 
Richarda Vāgnera operas „Tan-
heizers” fināla, kur operas koris 
tika būtiski papildināts. Akustiski 
veiksmīgs bija sieviešu balsu iz -
vietojums valdības ložās. Skanēja 
vareni, ja vien a cappela posmā 
vīri nedetonētu, kas gan atklājās, 
tikai iestājoties orķestrim. 

Koncerta otro daļu ievadīja 
Kultūras ministres Daces Mel-
bār des uzruna, kuŗā atbalsojās 
Valsts prezidenta teiktais par akus-
tiskās koncertzāles trūkumu. Mi -
nistre pasniedza nomināli vis-
nozīmīgāko balvu –  PAR MŪŽA 
IEGULDĪJUMU komponistam 
Romualdam Kalsonam, kuŗš gan 
veselības dēļ nebija klāt. Un tad  
jau Nacionālā simfoniskā or  ķes-
tŗa un diriģenta Gunta Kuzmas 
vadībā izskanēja meistara „Kāzu 
dziesma”. R. Kalsona ieguldījums 
latviešu mūzikā ir ļoti nozīmīgs: 

piedaloties Liepājas simfoniska-
jam orķestrim Andŗa Pogas va -
dībā. Katēgorijā PAR IZCILU 
SNIEGUMU pamatoti tika ap -
balvots pūtēju orķestris „Rīga” 
Valda Butāna vadībā. Tieši viņa 
darba rezultātā krietni augusi 
orķestŗa mākslinieciskā kvalitāte. 
Tika izteikts arī smalks mājiens 
par materiālo atbalstu orķestrim. 
Un atkal problemātiska katē go-
rija – GADA KONCERTS. Vai 
tāds iespējams katru gadu? Kā lai 
to „izmēra” ar lineālu, bīdmēru, 

ko dos? Varbūt no šīs katēgorijas 
vispār derētu atteikties, vai arī to 
piešķirt ārkārtas gadījumos. Mū -
zikālo norisi noslēdza GADA 
JAUNĀ MŪZIĶE –  spožā vijol-
niece Kristīne Balanas, atskaņojot 
H. Veņavska „Polonēzi Re ma -
žorā”. Diemžēl šoreiz pietrūka 
gan bravūras, gan elegances un 
toņa daiļuma, tomēr visu pilnībā 
kompensēja īsteni akrobātisks 
triks – zibenīga reakcija uz stīgas 
plīsumu, kad sekundes daļās tika 
paņemta vijole no koncertmeis-

asumā ir bobslejisti, lidmašīnu 
piloti u.c. salīdzinājumā ar mū -
ziķiem? Publikas sajūsma bija 
neviltota. No sarunas ar orķes-
trantiem uzzināju, ka tas nav bijis 
iepriekš iestudēts triks, bet gan 
spontāna rīcība, kādu mūsdienu 
mūzikā sauc par instrumentālo 
teātri. 

Rezumējot: nozīmīgs notikums 
ar rezonansi arī ārpus profe sio-
nālajām aprindām. Cerēsim, ka 
šā – 2018. gada birums būs ne 
mazāk dāsns. 
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Jānis V. Kļaviņš – diplomāts un polītiskais cīnītājs – 
Amerikas tautsaimnieka Dr. Nikolaja Balabkina atmiņās

Jānis V. Kļaviņš kopā ar dzīvesbiedri Minjonu, dodoties ceļā uz ASV, aiz viņiem baritons 
Visvaldis Gedulis, fotografija uzņemta Grohnā, Vācijā

Jānis V. Kļaviņš iesvētību dienā

Jānis V. Kļaviņš ir tagad Viņ-
saulē. Viņš mira 2018. gada 11. 
februārī Ņujorkā. Kā lai no 
viņa atvadās? Senie romieši 
par saviem mirušiem vienmēr 
teica: Sit transit gloria mundi, 
kas tulkojumā nozīmē „Tā pa -
iet pasaules slava un godība”. 
Runājot par saviem uz Viņsauli 
aizgājušiem, romieši arī teica: 
Omnia mea mecum porto, kas 
pasaka, ka „Visu, kas man pie-
der, es nesu sev līdzi”. Ar Jāni 

ziemeļos, Lībekas un Ķīles 
apkārtnē. Viņš bija palicis 
dzīvs un vesels, kā toreiz teica, 
vienīgi viņš bija vienmēr izsal-
cis. Bēgļu nometnes partikas 
dienas deva, toreiz dēvēta 
„paika”, bija par daudz, lai 
nomirtu, bet par maz, lai 
normāli dzīvotu. Aprakstītā 
laikposma nedrošības un ne -
ziņas noskaņojuma raksturo-
jumam iederīgs papildinājums 
ir šī laikposma liecinieka, 

nāca Amerikas latviešu ap -
vienības Latviešu institūta ap -
gādā 1990. gadā. Pēc Zušēvica 
datiem, 1949. gadā 567 latviešu 
studenti bija beiguši uni ver-
sitāti, un 188 bija ieguvuši 
doktora gradu. Vairāk nekā 
20% gradu ieguvušo bija ārsti 
un 20% bija inženieŗi. Tātad 
vairāk nekā 30% no visiem 
latviešu studentiem bija Rie-
tum vācijā skoloti jaunekļi un 
jaunavas, kas varēja izceļot uz 

uzrakstīja savas atmiņas – par 
Medicīnas fakultāti, studiju 
biedriem un tā laika garu 
sagrautajā pēckaŗa Vācijā. Bū   -
dams ļoti aizņemts universitātē 
un Mūzikas akadēmijā, Jānis 
nekad tomēr nevarēja aizmirst 
pazaudēto dzimteni. Kāpēc 
Latvija pēc kaŗa beigām pazu-
da no Eiropas kartes? Tūlīt pēc 
kaŗa beigām visur pasaulē 
veidojās jaunas valstis, toties 
Baltijas valstis kļiuva par Pa -

draudzību. Tai pašā laikā mums 
jāzina – kaŗaspēka kustībai 
jānorit bez traucējumiem, un 
to jūs varat veicināt, iero be-
žojot pārlieko ziņkāri un 
atturoties no kārtības trau cē-
jumiem. Šorīt jūs arī dzirdējāt 
ziņu par to, ka valdība pilnā 
sastāvā man ir pieteikusi savu 
atkāpšanos un ka es esmu 
uzdevis ministriem palikt sa -
vās vietās līdz jaunas valdības 
sastādīšanai. Mana sirds ir ar 
jums, un es jūtu, ka arī jūsu 
sirdis pukst man pretim...”

Pēc nonākšanas Rietum vā-
cijā zaudētās dzimtenes sāpe 
Jānim bija gan apdzijusi, bet 
tās čūla grauza sirdi. Viņš jau 
nebija vienīgais latviešu stu-
dents, kas par šo jautājumu 
vienmēr domāja un arī mē -
ģināja Rietumu diplomātiem 
Londonā, Parīzē un Vašing-
tonā atgādināt, ka okupētās 
Latvijas un abu citu Baltijas 
valstu jautājumu nedrīkst aiz-
mirst, nedrīkst „paslaucīt zem 
dipolomātiskā tepiķa”. Tas to -
reiz bija petīciju laiks, kad 
latvieši, tāpat kā lietuvji un 
igauņi, vēl cerēja, ka Rietumu 
diplomāti atjaunos Baltijas 
valstu neatkarību. Patriotiski 
noskaņoti Baltijas valstu stu-
denti – to vidū Jānis V. Kļaviņš 
un arī vēsturnieks Edgars 
Andersons – uzrakstīja spē-
cīgu, patriotisku petīciju Rie -
tumeiropas studējošajai jau-
natnei,  aicinot visas Eiropas 
tautas iestāties par pirmskaŗa 
neatkarīgo Baltijas zemju at -
brīvošanu no PSRS Bruņoto 
spēku nelikumīgās okupācijas 
1941. gadā.  

Netaupot pūles un pavisam 
niecīgos naudas līdzekļus, 
Jānis V. Kļaviņš un vēl citi 
„diplomātiskie cīnītāji” kāpa 
bēgļu pārplūdinātās Rietum-
vācijas pārblīvētajos vilcienos, 
lai apbraukātu franču, ame-
rikāņu un britu okupētās 
zonas, pārdroši – bez jeb kā-
diem dokumentiem – tās 
šķērsojot, un vāca parakstus 
sastādītajai petīcijai. 

Šie jaunie apkārtbraukājošie 
studenti dažu nedēļu laikā – 
1946. gada vasarā – bija sa -
vākuši ap 3000 parakstu. Šīe 
patriotiski noskaņotie jaunekļi 
apliecināja savu degsmi un 
deva morālo atbalstu bēgļu 
gaitās nonākušiem Baltijas 
valstu pilsoņiem. Jānis, toreiz 
būdams angļu zonas Latviešu 
studentu apvienības priekšsē-
dētājs, kopā ar vēsturnieku 
Edgaru Andersonu, bija veicis 
nopietnu darbu Baltijas valstu 
neatkarības atgūšanas labā. 
Klusībā Jānis vienmēr bija 
lepns un liktenim pateicīgs par 
šī pasākuma sekmēšanās ie -
spēju. Arī šis diplomātiskais 
mantojums ir un būs Jāņa 
devums savai zemei.

mūsu izcilā rakstnieka Jāņa 
Jaunsudrabiņa savulaik rakstī-
tās rindas, gan it kā mierinošas, 
gan galēji rezignētas: “... ta -
gadējā dzīve bija un paliek 
tikai pagaidu dzīve ... Dzīve 
trimdā jāpieņem, lai kāda, jo 
tā ir likteņa diktēta nepie cie-
šamība...”

Arī šādos apstākļos Jānis 
dīkdienas cienītājs nebija, un 
1946. gadā viņš atsāk medi-
cīnas studijas Ķīles univer si-
tātē. Kaŗš tās bija pārtraucis 
Latvijas Universitātē. Arī dau-
dzi citi latviešu jaunieši sāka 
studēt Rietumvācijas univer si-
tātēs 1945. gada rudenī.

1947. gadā 36 universitātēs 
studēja vairāk nekā 2000 lat-
viešu, tātad ap 1, 5% no visa 
latviešu bēgļu skaita. Studenti 
dzīvoja UNRRAs apgādībā – 
vai nu bēgļu nometnēs vai stu-
dentu namos. Visi studenti, 
ku  ŗiem bija pārvietās personas 
statuss angļu zonā, bija at  brī-
voti no lekciju naudas mak-
sāšanas. Vācu profesori labi 
zināja Latvijas likteni un bija 
labvēlīgi un izpalīdzīgi latviešu 
studentiem. Vecāka gada gā-
juma profesori pat atcerējās 
latviešu strēlnieku ietekmi 
Krievijā pēc 1917. gada re  vo-
lūcijas. 

Par šiem studiju gadiem Dr. 
Juris A.J. Zušēvics ir atstājis 
nākotnei plašu pētījumu –  
„Zelta lāpas gaismā”, kas iz -

aizjūras zemēm ar iespaidī-
giem diplomiem un lieliskām 
zināšanām. Raugoties šodien 
uz šiem pēckaŗa gadiem Vā -
cijas universitātēs, burtiski jā -
tencina liktenis par šo gandrīz 
neiedomājamo labvēlību.

Diemžēl dzudziem no šiem 
„stipendiātiem” studijas bija 
blakuslieta, jo viņi braukāja 
apkārt pa latviešu nometnēm 
un nodarbojās ar pirkšanu un 
pārdošanu. Viņus toreiz dēvēja 
par „siļķu vīriem”. Tādā veidā 
gandrīz vai puse no visiem 
latviešu studentiem Rietum vā-
cijas universitātes nepabeidza.

Ķīles universitētes students 
Jānis bija jauneklis ar plašiem 
apvāršņiem, spējīgs, izdarīgs, 
centīgs un neatlaidīgs. Viņam 
bija daudz draugu, un studen-
tu sabiedrībā viņš bija labi 
pazīstams un cienīts džent l-
menis. Daiļās dāmas viņu pa -
tiesi apbrīnoja un uzskatīja 
par „sabiedrības lauvu”. Tur-
klāt viņš bija apveltīts ar sam-
tainu, siltu basbaritona balsi.

Parallēli medicīnas studijām 
Jānis ar vilcienu regulāri brau-
ca uz Lībeku, kur viņš skolo-
jās dziedāšanas mākslā. Kādu 
laiku viņš bija tenors, bet vēlāk 
kļuva baritons. Būdams ener-
ģisks un mēŗķtiecīgs, viņš ātri 
pabeidza kā Medicīnas fa  kul-
tāti Ķīlē, tā arī Mūzikas aka-
dēmiju Lībekā.  Par tā laika 
gaitām Ķīles universitātē Jānis 

domju savienības sastāvdaļu. 
Jānis bieži sev vaicāja, kāpēc 
un kā somi saglabāja savu 
neatkrību Baltijas jūras telpā. 
Otrā pasaules kaŗa laikā So  -
mija sīksti cīnījās pret Sarkano 
armiju, gan zaudējot pāri par 
70  000 vīru. Kā tā saglabāja 
neatkarību pēc tam, kad trīs 
Baltijas valstis kļuva par Pa -
domju savienības sastāvdaļu? 
Šis jautājums bija kā sūrstoša 
brūce, kas negribēja sadzīt. 

Kopumā Latviešu leģionā un 
citās vācu militārās vienībās 
Otrā pasaules kaŗa laikā cīnījās 
ap 140  000 vīru. Ap 35  000 
zau dēja dzīvību kaujas laukos. 
Pēc kaŗa beigām daudziem no 
mums vēl arvien ausīs skanēja 
prezidenta Kārļa Ulmaņa 
1941. gada 17. jūnija vakarā 
teiktie vārdi: „Pēdējo divdes-
mit četru stundu notikumi ir 
saviļņojuši visu prātus, un es 
tādējādi uzskatu par savu 
pienākumu, kā es to arvien 
svarīgos momentos esmu da -
rījis, jums visiem pateikt, ko 
valdība šajā brīdī domā un 
dara. Mūsu zemē kopš šī rīta 
ienāk padomju kaŗaspēks. Tas 
notiek ar valdības ziņu un 
piekrišanu, kas savukārt izriet 
no pastāvošām draudzīgām 
attiecībām starp Latviju un 
Padomju savienību. Es tādēļ 
vēlos, ka arī mūsu zemes 
iedzīvotāji ienākušās  padom-
ju kaŗaspēka daļas uzlūko ar 

Kļaviņu tas tā nav, viņš pats 
gan ir aizgājis, bet viņa manto-
jums paliks mums visiem gan 
Latvijā, viņa mīļotajā Ezer-
zemē, gan šeit, Amerikā, kur 
aizritēja viņa raženie darbo ša-
nās gadi, kā arī citur Rietumu 
pasaulē: zinātnē – starptau-
tisku ievērību guvušās vēža 
slimības noteikšanas (marķē-
šanas) laukā, bet mūzikā – 
viņa mūzikāli dabiskais snie-
gums Šūberta dziesmās. Nesen 
apgādā „Jumava” Rīgā iznāca 
Jānim 95 gadu jubilejā veltīts 
izdevums „Jānis V. Kļaviņš 
zinātnē, mūzikā, dzīvē”. Šis sē -
jums parāda viņa garīgo de -
vumu cilvēcei un savai tautai. 
Vienīgi bez plašākas ievērības 
ir palicis viņa darbs di  polo-
mātijā pēc Otrā pasaules kaŗa 
beigām Vācijas nometnēs, vēl 
toreizējos DP laikos.

Atsaucoties uz sentēvu ticē-
jumiem, vēlos secināt, ka la -
bestīgā dieviete Laima allaž ir 
stāvējusi klāt un burtiski iz -
glābusi Jāni Kļaviņu asiņai-
najos un saltajos Krievijas, 
Rietumprūsijas un Pomerā ni-
jas kauju laukos, kad 15. un 
19. divīzija ar smagām kaujām 
lauzās ārā no nepārtrauktiem 
Sarkanās armijas ielenkumiem. 
Daudzi no mums krita un tika 
ievainoti.

Pēc kaŗa beigām, 1945. gada 
maijā, Jānis atradās Rietum-
vācijas angļu okupētās zonas 
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Lepns asprātis
John Freivalds, Ramblin’Man (Jānis Freivalds, Klaiņotājs),

izdevējs JFA Press ASV 2017, 292 lpp.

“Tā būs mums alga salda
Par to, ko atdevām”

Rainis, no dzejoļa “Mums visiem vienas sāpes”

Vai Jānis – Džons – Freivalds 
būtu uzskatāms par latvieti? Bio-
loģiski pilnīgi bez šaubām: viņš 
ir latviešu žurnālista Evalda Frei-
valda (1913-1969) un viņa dzī -
vesbiedres Margaritas 1944. gadā 
dzimis un agrā bērnībā no bēgļu 
nometnes Amerikā ie  ce ļo jis dēls. 
No cilvēkiem ar šādiem datiem 
mēdz izveidoties pa pusei latvieši, 
pa pusei amerikāņi, gan ar retiem 
izņēmumiem pa vidu: ir daži 
superletiņi un daži, kuŗos, pie -
došanu par izteicienu, no lat vie-
tības nav ne smakas. 

Jānis Freivalds – tautsaimnieks, 
redaktors, rakstnieks, publicists, 
„komūnikāciju firmas” vadītājs 
– lepojas, ka mūžā esot uzrak-
stījis apmēram divus miljonus 
vārdu, tādējādi pārspējot Bībeli, 
kur vārdu skaits aptuveni 780 000. 
Esot ASV presē publicējis 68 
rakstus par Latviju, teicis 60 
runas, guvis Amerikas Latviešu 
apvie nības titulējumu „Latvijas 
draugs”... Acīmredzot, kāds 
Freivalda mūža agrākā posmā 
būs raidījis viņa virzienā lāstu 
„Kaut tu lepns paliktu!”, un lāsts 
būs piepildījies.

Bet ko Freivalds saka tieši par 
savu latvietību? – Te zīmīgs paš-
vērtējums: „Es jau biju nācis pie 
atziņas, ka esmu latviešu valodas 
pratējs amerikānis, nevis latvie-
tis, kas dzīvo Amerikā.” (76. lpp.) 
Viņš pavīpsnā par sava tēva 
neiespējamo  (improbable) vārdu 
Evalds Freivalds un saka, ka tēvs 
angļu valodā runājis ar tik 
„biezu” akcentu, ka to būtu varēts 
ar nazi sagriezt. Aidaho pavalstij 

ASV Freivalds piedēvē tādu pašu 
ģeografisku mazsvarīgumu (geo-
graphic irrelevance), kāds esot 
viņa dzimtajai Latvijai. Protams, 
grāmatā publicētie raksti tapuši 
daudzu gadu gaŗumā, nav no -
līpēti, un tāpēc nav jābrīnās, ka 
izteikas brīžiem sliecas uz vienu 
pusi, citreiz uz pretējo. Aprak stī-
dams savu vaļasprieku, aizrau-
tību ar modeļvilcieniem, Frei-
valds aizrāda, ka, tā kā viņš ir 
latvietis, kollekcijā jābūt arī kaut 
kam latviskam, un izvēle kritusi 
uz kādu „Baltijas baznīcu un 
pieminekli”. Viņš ar labpatiku 
atceras arī savu iecelšanu 1997. 
gadā par Latvijas goda konsulu 
Mineapolē.

Angļu valodā ir vārds busy-
body, kas manā angļu – latviešu 
vārdnīcā cēli tulkots par nemiera 
garu. Laipni cilvēki nevairīsies 
attiecināt nemiera gara apzī mē-
jumu uz Jāni Freivaldu, kamēr 
nelaipnāki drīzāk izvēlēsies maz-
liet vulgāro šivermani (no šive rē-
ties). Tomēr par spīti Freivalda 
daudzpusībai, kas liek atcerēties 
sakāmvārdu, ka deviņiem ama-
tiem kā desmitais viegli var sekot 
bads, grāmatā nav nekā tāda, kas 
vedinātu uz bažīšanos par Frei-
valdu ģimenes nākotnes lab klā-
jību. Freivalds kaut kā mācējis 
apvienot sevis un savu dzīves 
biedreņu Lindas un, pēc Lindas 
nāves, Margotas izklaidēšanu un 
dzīves baudīšanu ar ģimenes lab-
klājības vairošanu: jau sākumā 
kā patēriņa preču mākleris viņš 
iemanījies ar maizes darbu sais-
tītajos ceļojumos ar asu skatu 

visu vērot un vērtēt, lai to beigās 
iemūžinātu rakstu rindās. Frei-
valds skaidro, ka uz iegādāto 
vecumdienu mājvietu viņš ne -
grib un nevar visus aprakstītos 
papīrus ņemt līdzi, tāpēc Klai-
ņotājs jāuzskata par tādu viņa 
rakstu izlasi, kādus viņš vēlētos 
pats sev saglabāt, kad citi aiznesti 
vējiem līdzi.

Ceļojumi Freivaldu vairumā 
vadājuši pa Ziemeļ–, Dienvid– 
un Vidusameriku, bet tie aiz  ve-
duši arī līdz Latvijai un Kriev-
zemei. Jūtams, ka autora sirds 
visvairāk pieder ASV, tāpēc grā-
matas lasītājiem priekšplānā droši 
vien izvirzīsies citi Ame rikas 
patrioti, Freivalda vienaudži, kam 
patiks izsekot autora vairāk ar 
vieglu humoru nekā ar saldi nā-
tājiem apveltītajiem stāstījumiem 
par viņu zemes pagātni ar tās 
dabīgo dzīves veidu un par to, kā 
pilsētu augšana un satiksmes 
plūsmu pieņemšanās spēkā ar šo 
pagātni it nekrietni izrēķinās. 

Latviešu lasītājiem labi varētu 
patikt Freivalda 1999. gadā Rīgā 
teiktā runa, kuŗu viņš uzskata 
par labāko paša jebkad teikto. 
Sešās lappusēs (76. –  81.) ap 50 
Latvijas valsts darbiniekiem un 
tādiem, kuŗus tagad sauc par 
biznesa cilvēkiem, veltīta runa, 
kuŗas vērtība palikusi nemainīga. 
Freivalda temats bijis ”Kā apieties 
ar amerikāņiem”, un ar humora 
izjūtu un asprātībām piesātinātais 
teksts ar baudu lasāms vēl šodien. 
Teksta paraudziņi:  

Amerika ir lielvara, bet ame ri-
kāņi nepazīst pasauli. – Ame ri-

kāņiem nav ne jausmas, kur ir 
Latvija vai Baltijas valstis. (Vai 
arī 2018. gadā vēl nav? – E. S.) 
25% Amerikas vidusskolas sko-
lēnu nezināja pateikt, kur ir 
Kanada.    

Mans labākais stāsts ir par reizi, 
kad es ASV viesnīcā uzgriezu bez-
maksas 800 numuru, lai rezervētu 
sev istabu Rīgā, Latvijā. Operātors 
teica: „Uzgaidiet, lūdzu, mirkli.” 
Viņš atgriezās pie telefona un 
teica: „Sēr, mums ir viesnīca Rīgā. 
Bet tas nav Latvijā, bet gan La 
Tiva. Es atbildēju: „Jūs vārdu ne -
pareizi izrunājat. Es esmu latvie-
tis, un vārds ir LATVIJA.” – „Sēr, 
tā ir La Tiva,” un viņš nolika klau-
suli. Tā nu viņaprāt Latvija bija 
Dienvidamerikas zeme un saucās 
līdzīgi tādām vietām kā La Paz, 
La Play un La Cucarracha.

Protams, citviet Freivalda runā 
par amerikāņiem ir pateikts arī 
daudz pozitīva.

Grāmatu draugiem interesēs 
šāds amerikāņu salīdzinājums ar 
kanadiešiem. Kanadieši atvēl 4,5 
stundas nedēļā lasīšanai, izlasa 
17 grāmatas gadā un nopērk vis-
maz vienu grāmatu gadā. Sa  lī-
dziniet to ar Savienotajā Valstīm, 
kur katrs ceturtais pieaugušais 
pēdējā gada laikā nav izlasījis 
nevienu pašu grāmatu!” (172.) 
Pazīstamākais grāmatu nelasītājs 
šobrīd ASV, protams, ir pats pre-
zidents Tramps, bet Jānis Frei-
valds nav, kā teikts, Trampa cil-
vēks, tāpēc viņš izmanto izde-
vības, lai par Trampu pateiktu 
kaut ko negatīvu. Tiklīdz viņš, 
piemēram, rakstījis par kādu, kas 

bijis gana bagāts, lai izceltu savu 
milzīgo ego, viņš iekavās ievieto 
jautājumu: „Vai tas jums atgādina 
kādu, ko pazīstat mūsdienās?”  

Tiesa, arī Jāņa Freivalda ego 
nav nekāds mazais, bet Frei val-
dam par godu jāsaka, ka viņš šur 
un tur nevairās arī no savu ne -
veiksmju izstāstīšanas un no pa -
smaidīšanas par sevi. Kad viņš pa 
divi lāgi viesojies Holivudā ar 
ieceri pārdot tai filmēšanas tie -
sības savam 1975. gada romānam 
Bada sazvērestība, draugi viņam 
sākuši jautāt: „Kā iet uz priekšu 
tava filma?” Freivalda reakcija: 
„Par laimi es neesmu pagalam 
iedomīgs cilvēks – nu labi, tikai 
tāds pa pusei iedomīgs.” (103.) 

Lielformāta, uz laba papīra vei-
dota un daudziem krāsainiem 
attēliem illustrētā grāmata ir se  vis 
reprezentācijas izdevums, kas at -
radīs uz kādu laiku vietu drīzāk 
uz viesistabas kafijas galdiņa, 
nevis plauktā. Pirmkārt jau paša 
autora seniordienu rezidencē! 
Grāmata izskatās pēc privāt iz de-
vuma, bet to būtu varējusi uz -
labot pieredzējuša redaktora 
stingra roka. Rakstu secība un to 
pirmpublikācijas datumi un vie-
tas, – tas viss varēja būt pār  ska-
tāmāks.

Taču galvenais jautājums pa -
liek: vai laikrakstam, kas cenšas 
pamanīt un apcerēt latviešu au -
toru grāmatas par latviešiem tuvu 
tematiku, kā arī viena otra cit -
tautieša grāmatas, ja tām sa  kars 
ar Latviju un latviešiem, – jā, vai 
šādam laikrakstam pareizi vien 
bija pamanīt arī Jāni Freivaldu?    

Pieminot kritušos un vēl dzīvos 
leģionārus, 16. martā cilvēki 
pulcējās Lestenes Brāļu kapos, 
kur ar svinīgu ceremoniju un 
koncertu Lestenes baznīcā at -
zīmēja Latviešu Leģiona dienu, 
kas diemžēl tikai vienu gadu 
sabija Latvijas piemiņas dienu 
kalendārā. Kā ik gadu Lestenē 
ieradās un uzrunu teica Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece, kā 
arī jaunievēlētais Daugavas 
Va nagu priekšnieks Gunārs 
Spodris (attēlā).

Šā gada 17. martā pie Īles na  cio-
nālo partizānu bunkura no   ri si-
nājās 1949. gada 17. marta kau-
jas rekonstrukcija un pie mi ņas 
brīdis. Baltijas valstīs lielāko 
bunkuru 1948. gadā Īles mežos 
izbūvēja apvienotās latviešu – 
lietuviešu grupas partizāni, lai 
turpinātu cīnīties pret padomju 
varu. 27 cilvēku lielo grupu va -
dīja gados jaunais komandieris 
Kārlis Krauja (īstajā vārdā Vis-
valdis Brizga). 1949. gada 17. 
martā 24 partizāni, kas tobrīd 
atradās bunkurā, izcīnīja savu 
pēdējo kauju pret 760 vīru lielo 
Valsts drošības ministrijas jeb če -
kas kaŗaspēku. Bojā gāja 15 par-
tizāni, deviņi tika sagūstīti un 
kopā ar atbalstītājiem izsūtīti uz 
Sibiriju. // FOTO: Dzintra Geka 16. marta dienā Lestenē

EDUARDS
SILKALNS
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Jānis Zuntaks otrreiz atgriežas Liepājā 

NEGAIDĪTA DĀVANA
VAŠINGTONAS LATVIEŠIEM 

Mākslinieka meita Vija Zuntaka-Bērziņa un Liepājas mūzeja direk-
tore Dace Kārkla // FOTO: Maruta Eistere

Izstādes atklāšanā, pirmajā rindā no kreisās: gleznotājs Aldis 
Kļaviņš, mākslas zinātniece Ingrīda Burāne un šī raksta autors 
Māris Brancis// FOTO: Maruta Eistere

Kā bijušā liepājnieka, pēc tam 
Vācijā, Argentīnā un Kanadā 
dzīvojošā ainavista Jāņa Zuntaka 
(1906-1985) aktu zīmējumu iz -
stādē uzsvēra mākslinieka meita 
Vija Zuntaka-Bērziņa, vienalga, 
kur šīs pilsētas bijušie „bērni” 
dzīvotu un lai kādi būtu viņu 
likteņi, Liepāja viņiem ir īpaša. 
To pašu droši vien apgalvotu 
arīdzan kādreizējie kuldīdznieki, 
jelgavnieki, cēsnieki – viņi savā 

MĀRIS
BRANCIS

simtgades izstāde, bet kopš 3.mar-
 ta te aplūkojama viņa aktu zīmē-
jumu izstāde. Par to pēc Liepājas 
mūzeja direktores Daces Kārklas 
ierosinājuma parūpējās abi lie-
pājnieka bērni – jau pieminētā 
Vija Zuntaka-Bērziņa un viņas 
brālis Alvis Zuntaks, uzdāvinot 
mūzejam vairāk nekā 400 aktu 
zīmējumu. Oficiālā dāvinājuma 
ceremonija notika 16. martā, kad 
no Ņujorkas varēja ierasties 

Otrkārt, kaut arī ikviens skatītājs, 
pat speciālists, nosauks redzētos 
darbus par zīmējumiem, kas tie 
technikas dēļ (izmantota ogle, 
sangīns vai visparastākais grafīts) 
tādi arī ir, taču patiesībā ir jārunā 
par skicēm, darba zīmējumiem, 
treniņiem acu asumam un rokas 
precīzitātei. Autors nav izstrādājis 
katru lapu līdz galam, ne visas 
detaļas ir skrupulozi izzīmētas, 
dažkārt tās ir tikai iesāktas un tad 

nieku vienība „Latvis” tika nodi-
bināta Daugavas Vanagu namā 
1954.gada 29 decembrī, kad sa -
nāca desmit mākslinieki un no -
turēja vēsturisko sanāksmi un 
kad par pirmo priekšsēdi ievēlēja 
Eduardu Dzeni (toreiz vienību 
sauca par Kanadas Latviešu māk-
slinieku biedrību). Jau pirmajā 
reizē Augusts Kopmanis ierosi-
nāja, ka nepieciešams dibināt 
studiju. Pēc nepilna mēneša – 

akadēmiski skoloto biedru vidū, 
bet katrā jaunākajā kolēģī. Lūk, 
tādēļ kopš 1955.gada notika kail-
modeļu skicēšana, kam Jānis 
Zuntaks pievienojās tikai no 
1959.gadā, kad no Argentīnas 
viņš ar ģimeni pārcēlās uz 
Kanadu.

Kā apliecina seni „Latvja” pro-
tokoli un biedri, akta zīmēšana 
dažkārt jau gandrīz iznīka, tomēr 
atkal un atkal atjaunojās, māksli-
niekiem sanākot te Daiņa Mie -
zāja darbnīcā, te pie Valijas 
Mērnieces.

„No dažiem biedriem bija arī 
dzirdams – vai tad mēs – tie, kuŗi 
sanākuši skicēt, – ar šo zīmēšanu 
ceram savā mākslas attīstībā 
atklāt kādus brīnumus? Bija žēl 
tādu nostāju dzirdēt. Algot mo -
deli un „atklepot” Valijai par 
studijas lietošanu, tikai tiekot 
velti tērēta „Latvja” kases nauda! 
/../ Un tad vēl bij’ arī mākslinieku 
sievas, kuŗas protestēja pret savu 
dzīves draugu vēlēšanos ik ne -
dēļu iet uz šādu „neķītru” plikņu 
zīmēšanu”, atceras Ilze Prikulis-
Oga.

Lai kādas domas izskanēja un 
lai cik bija jātērē naudas modeļa 
algošanai, tomēr aktu skicēšana 
notika ilgi. Tagad gan kailfigūru 
zīmēšana vairs nenotiek – jaunos 
laikos jaunas prasības. Kaut arī 
Jānis Zuntaks bija izteikts aina-
vists, tomēr reižu reizēm viņš 
uzgleznoja kādu aktu vai figurālu 
kompoziciju eļļas technikā, kuŗu 
profesionālismu uzturēja skicē-
šana.

Stāvgrūdām pilnā dievnamā 
Rokvilē, MD, Vašingtonas lat -
viešu saime šī gada 11. martā 
baudīja izcila amerikāņu koŗa 
sniegtu latviešu sakrālās mūzikas 
koncertu. The Westmoreland Fes-
 tival Chorus pie latviešiem no -
nāca gluži nejauši. Koŗa diriģents 
Aleks Deiviss (Alec Davis), mek -
lēdams tīmeklī materiālu gads-
kārtējam gavēņa laika koncer-
tam, bija uzgājis Ērika Ešenvalda 
skaņdarbus un nospriedis: tas 
taču ir ģeniāls komponists! “Lat-
vietis? Kas ir latvieši?” viņš sev 
jautājis un drīz vien atklājis, ka 
Latvijai ir vēstniecība Vašingtonā. 
Tur uzzinājis par Amerikas lat -
viešu apvienību, kā arī latviešu 
dievnamu un sabiedrisko centru 
Rokvilē. Atklājis, ka Latvijas val-
stij šis ir jubilejas gads un ka 
latvieši lepojas ne tik vien ar 
Ešenvaldu, bet arī ar citiem pa -
zīstamiem komponistiem. Prie-
cādamies par šiem atklājumiem, 
nolēmis koŗa gavēņa laika kon-
certu veltīt latviešu skaņražiem.

Kā stāsta latviešu ev. luteriskās 
draudzes mācītāja, prāveste Anita 
Vārsberga-Pāža, kādu dienu, pirms 
pāris mēnešiem, kad viņa strā-
dājusi savā birojā, baznīcā parā-
dījies runīgs, pajauns cilvēks, kas 
stādījies priekšā kā Vestmor len-
das Festivāla koŗa dirģents. Viņš 
apliecinājis savu interesi par lat-

viešiem un piedāvājis sniegt lat-
viešu komponistiem veltītu kon-
certu latviešu dievnamā. Prāveste 
Vārsberga apsveikusi viņa nodomu. 
Izveidojušies draudzīgi sakari,  un 
Vestmorlendas koristi sākuši mā -
cīties latviski. Par abpusējo iepa-
zīšanās procesu liecina koŗa ga -
tavotā reklāma tīmeklī, kur diri-

sveica māksliniekus un klau sītā-
jus – kuŗu vidū bija daudz vietējo 
amerikāņu –, paužot prieku par 
viņu klātbūtni latviešu dievnamā. 
Klātesošos uzrunāja arī Latvijas 
vēstnieks Andris Teikmanis. Viņš 
pieminēja latviešu koŗu kultūras 
seno vēsturi, kā arī Latvijas valsts 
likteņus pēdējos simt gados, ap -

Programmā ietilpa trīs pazīs-
tamu komponistu darbi: Pēteŗa 
Vaska, Maijas Einfeldes un Ērika 
Ešenvalda. Ap 40-balsīgais koris 
dziedāja Vaska Pater Noster, stā-
vot gar dievnama malām, ļaujot 
izbaudīt komponista skaņu ba -
gātību stereofoniskā krāšņumā. 
PēteŗaVaska simfoniskajā darbā 
Viatore skanēja kaut kas no ne -
mainīgiem mūžības tālumiem, 
pretstatā cilvēka pārdzīvojumiem 
šeit uz Zemes. Daži klausītāji 
atzinās, ka grūtāk bijis iejusties 
Maijas Einfeldes kompozicijā, bal-
 stītā uz Friča Bārdas dze  jo ļiem. 
Darbs ir vokāli sarežģīts ar sa  blī-
vētām disonancēm, koŗim brī žam 
skanot it kā kāds nejauši ar elkoni 
būtu uzgūlies ērģelēm. Taču darbs 
saistīja un latviešos izraisīja arī 
simpātiskas jūtas, jo amerikāņu 
koris to dziedāja latviski.

Koncerta otrā daļa bija veltīta 
Ērika Ešenvalda drāmatiskajam 
Kristus ciešanu atainojumam, 
Passion and Resurrection, koŗa un 
orķestŗa izpildījumā. Teksts ņemts 
no Bībeles un citiem avotiem, gan 
latīņu, gan angļu valodā. Traģiski 
smeldzīgas noskaņas mijās ar 
straujām un satrauktām, piln ska-
nīgas koŗa pasāžas ar solistes 
dzie  dājumiem bez pavadījuma. 
Ēriks Ešenvalds savā skaņdarbā 
liek īpaši izjust Marijas Mag da-
lēnas izmisumu, nožēlu un cerī-

bas uz Dieva žēlastību, beigās at -
rodot mieru. Vestmorlendas 
koris un orķestris atklāja Ešen-
valda skaņdarba emocionālo ba -
gātību, radot Lielās Piektdienas 
svētbrīža noskaņu.

Vestmorlendas festivāla koris 
sevi apliecināja par nopietna lī -
meņa mūzikālu vienību – liekas, 
lielākoties ar skolotām balsīm, 
kaut arī korī varot pieteikties ik -
viens dziedāt gribētājs. Koris dar -
bojas galvenokārt Betesdas (Bet -
hesda, MD) pilsētā, Vašingtonas 
pievārtē, un ar koncertiem bieži 
palīdz vākt līdzekļus vietējiem 
labdarības pasākumiem. Tā arī 
šoreiz koncerts bija bez maksas, 
bet apmeklētāji bija lūgti ziedot 
bēgļu palīdzības organizācijai Lu -
theran Immigration and Refugee 
Service, kas pēc 2. Pasaules kaŗa 
palīdzēja arī daudziem latviešu 
bēgļiem rast mājvietu citās ze  mēs. 
Klausītājus uzrunāja organizā ci-
jas pārstāvis, aicinādams izrādīt 
līdzjūtību tagadējiem bēgļiem un 
tos neatstumt. Pēc koncerta ko -
risti, mūziķi un klausītāji paka-
vējās pie Vašingtonas draudzes 
gādātiem atspirdzinājumiem. Cie-
 miņi priecājās par negaidīto 
iepazīšanos un cildināja Ēriku 
Ešenvaldu, kas viņus atveda pie 
latviešiem. Latvieši savukārt teica 
paldies par koncertu un aicināja 
ciemā arī citās reizēs.

Westmoreland Festival koris. Diriģents: Aleks Deiviss (Alec Davis) 
// FOTO: Ed Benkowski

pilsētā ir nākuši pasaulē, tur ie  pa -
zinuši apkārtni, tur bijuši laimīgi. 
Un arī Jānis Zuntaks mīlēja Lie-
pāju un visu mūžu to atcerējās, 
un ilgojās te atkal atgriezties. 

Tagad mākslinieks no jauna at -
griezies dzimtajā Liepājā. Atce rē-
simies, ka šajā pilsētā (arī Rīgā) 
2006.gadā bija sarīkota gleznotāja 

meita. Tajā pēcpusdienā par Jāni 
Zuntaku runāja gan Ingrīda Bu -
rāne, gan šo rindu autors.

Domājot par šo izstādi, jāuz -
sveŗ vairākas lietas. Pirmā – šāda 
Jāņa Zuntaka darbu skate notiek 
pirmo reizi ne tikai Liepājā, bet 
arī Toronto, kur gleznotāja dzīves 
laikā tāda nekad nav notikusi. 

kāda iemesla dēļ pamestas. Šīs 
skices uzlūkojamas kā personis-
kas piezīmes, kas domātas tikai 
viņam pašam, bet ne publikai, lai 
gan atsevišķi zīmējumi tika arī 
nopirkti.

Še mazliet ieskatīsimies vēs-
turē. Kanadas latviešu māksli-

1955.gada 26.janvārī – valdes sē  dē 
paziņoja, ka studija var sanākt 
Daugavas Vanagu namā, reizi 
nedēļā zīmējot dzīvo modeli. 
Šāda latviešu mākslinieku iniciā-
tīva liecina par to, ka šī paaudze 
bija norūpējusies par profesio-
nālismu, kas jāuztur ne tikai 

ģents cenšas noslīpēt savu latvis-
ko izrunu un prāveste Anita pa -
stāsta par latviešiem kā dziedātāju 
tautu. Reklāmas videoieraksts at -
rodams vietnē: https://youtu.be/
jbsWfFoavnc 

Koncertu ievadot, prāveste 

liecinādams, ka Latvija ir atkal 
atgriezusies pasaules valstu saimē. 
Viņš pateicās ciemiņiem par Lat-
vijas vārda daudzināšanu. Pro-
grammas latvisko saturu pub-
likai palīdzēja padziļināt arī sko-
lotāja Dace Knoka.
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Vai te tiešām siena der?

Valdonīgais šerifsUz takasTuksneša enģelis Marko

Nūjošanas vietā Bigbendā –  caura riepa, 
Trampa „slavenā” siena,

un valdonīgs Teksasas šerifs
Ceļojumi ir da žādi. Kādreiz 

viss notiek kā plānots, citreiz viss 
saiet dēlī. Šoreiz mums gāja tā pa 
vidu. Mūsu iecerētā izprieca Big-
bendā bija nūjošana, un tā arī 
minimāli izdevās. Bet sākumā 
radās lielas problēmas ar īrēto 
mašīnu un beigās ar Teksasas 
šerifu. Tātad – gāja raibi un pil-
nīgi neparedzēti.

Prieki sākās Čihuahuanas tuk-
snesī pie plašā Bigbenda parka 
robežas. Attālais Bigbenda (Big 
Bend) nacionālais parks atrodas 
Teksasas dienvidrietumos, kur 
Rio Grande upes cilpa veido daļu 
no ASV-Meksikas internacio-
nālās robežas. Parka territorijā 
ietilpst dziļi upju kanjoni, kalni, 
kas palielinās līdz 2 387 metriem, 
archeoloģiskās atliekas, retas augu 
un dzīvnieku sugas (ieskaitot 
draudzīgas melnas čūskas), bet 
galvenokārt tuksnesis. Kad cil-
vēki domā par tuksnesi, viņi to 
saredz kā plakanu un smilšainu 
ar minimālu veģetāciju. Bigbenda 
Čihuahuanas tuksnesis ir citāds. 
Tā ir raupja un klinšaina aug-
stiene, putnu un dzīvnieku pilna. 
Parka lielums un attālums sim-
bolizē Teksasas plašumu. Mums 
pagāja vesela braukšanas diena, 
lai Bigbendu sasniegtu, kas atro-
das 320 jūdzes no El Paso un 450 
jūdzes no San Antonio. ASV ir 
pavisam 58 nacionālie parki un 
Bigbends ir viens no visattālā-
kajiem. Cilvēki ir šķērsojuši šo 
reljefu vismaz 10 000 gadus. 
Starp tiem ir bijuši apaši, indiāņi, 
spāņu konkistadori, ASV zaldāti, 
kalnrači, lauksaimnieki, Mek si-
kas revolucionāri, starptautiskie 
noziedznieki un bandīti. 

Kad bijām nokļuvuši pie Big-
benda robežas, pēkšņi pašā tuk-
sneša vidū dzirdējām varenu 
sprādzienu. Kas tad nu? Vai mūs 
apšauda kāds tuksneša bandīts? 
Skatos, mašīnas instrumentu 
pa nelī satraukti pulsē sarkana 
gaismiņa. Izrādās, radusies tukša 
riepa. Mobilais telefons tuksnesī 
nestrādā, uz ceļa nevienas citas 
mašīnas, un, vissvarīgāk, varbūt 
vistraģiskāk, izrādās, ka bagāž-
niekā nav rezerves riepas. Ko nu? 
Gaidām, kad kāds brauks gaŗām. 
Pēc stundas piebrauc vecītis ar 
vēl vecāku pikapu. Pie pikapa 

aizmugures loga piekārta šau te ne. 
Cerams, ka nešaus mūs. Tomēr 
vecītim uz šaušanu ne  metās 
prāts. Viņš laipni jautā, kā varot 
palīdzēt? Noprotot, ka vecītis nav 
brīnumu darītājs, palūdzam lai 
aizved uz vietu, kur var lietot 
mobilo tālruni. Mūs aizved uz 
ciematu vārdā Ter lingua. Tur 
mo  bilais strādā. Zvanām slave-
nam mašīnu īrē tājam Hertz. Tie 
sola palīdzību pēc pāris dienām, 
jo mēs taču esot tālu prom no 

saplīsušo mašīnu un tad to aiz-
stumj uz tās pašas Terlinguas vie-
 nīgo garāžu. Tā jau slēgta, jāgaida 
līdz rītam. Pār nakšņojam nodzī-
votā, apputē jušā motelī. Nāka-
ma jā dienā eju pa tuksneša pu -
tekļaino ceļu sa  tikt garāžnieku. 
Šis gaišredzīgi konstatē, ka vaja-
got jaunu riepu. Nu, labi, pirkšu 
jaunu. Viņš smaida un krata 
galvu. Kā es varot iedomāties, ka 
viņš ir riepu tirgotājs, riepas viņš 
vispār ne  pār dodot, un pats mums 

par samaksu, riepu atvedīšot. Bet 
tas būšot gaŗš un lēns brauciens, 
aizņemšot pilnu dienu. Trešā 
dienā riepa pārmainīta, nu va -
ram sākt nūjošanu. Vēl viena 
diena atlikusi.

Mēs izvēlējāmies Bigbendu, jo, 
lai gan vieta ir attāla un tuk sne-
šaina, tur var redzēt skaistus ska-
tus, varbūt skaistākos ASV. Mēs 
bijām tik tālu no apgaismotas 
civilizācijas, ka nakts laikā debe-
sis izskatījās kā apklātas ar gludu, 

no upi, Trampa sie  nas ideja šinī 
vietā šķiet gluži neticama. Bet, kad 
runa iet par Trampa prezi denta-
kampaņas gal venā solījuma izpildi, 
polītiskā lietderība Big benda pro -
testus, tālu no Vašing to nas sirreā-
lās elles, var padarīt par sīkiem 
un nesvarīgiem traucēk ļiem.  

Protams, tādā gaisotnē joku 
par Trampa sienu netrūkst. Vienā 
anekdotā Melānija vīram jautā: 
„Donald, vai tu domā, ka tava 
siena aizturēs meksikāņus?” „Pro-

civilizācijas. Būšot mašīna jāvelk 
320 jūdzes uz El Paso. Pilnīgs 
neprāts! Kā gan tas mums varētu 
palīdzēt? Tad zvanām pašu AAA. 
Pēc pāris stundām atbrauc jau-
neklis kopā ar sievu un mazu 
bērniņu, aizved mūs atpakaļ uz 

jaunu nevarot sagādāt. Esot jā -
pērk Al  painē, tas ir 80 jūdzes no 
Ter linguas. Vareni! Staigājam pa 
putekļaino ciematu, meklēdami 
šoferi. Beidzot atrodam dzīves. 
priecīgu, uzņēmīgu, plecīgu tek-
sasieti vārdā Marko, kas, protams 

melnu marmoru pilnas ar dzirk-
stošiem dimantiem. Var skaidri 
redzēt Piena Ceļu. Tā pa  tiešām ir 
elpu aizraujoša vieta. Parka darbi-
nieki mums ieteica taku, kas mums 
būšot piemērota. Kad sākām stai-
gāt, tūdaļ manī jām, ka mūsu spē-
jas ir pa daudz augstu novērtētas. 
Taka veda pa  laikam pret kalnu, 
palaikam lejā, kur nobeigumā pa -
rādījās varena klinšu panorāma. 
Mūsu spēkiem šīs gājiens bija pa 
grūtu, bet skats beigās bija to vērts.

Staigājot varējām saprast vie-
tējo dusmas un sašutumu par 
Trampa iecerēto sienu. Rio Grande 
upe kalpo kā ASV-Meksikas līču 
loču robežlīnija vairāk nekā 1000 
jūdžu gaŗumā. 118 robežas jū -
dzes atrodas Bigbenda territorijā. 
Kur tad tā siena tiks novietota? 
Vai tiešām gar Rio Grande ASV 
krastu, efektīvi bloķējot upes pie-
 kļuvi un aizraujošo skatu? Ņemot 
vērā Bigbenda košos skatus, raup jo 
tuksnesi, augstos kalnus un vare-

tams,” atbild Tramps.  „Vēsture to 
apstiprina. Ķīna uzcēla varenu 
sienu, un nu Ķīnā nav gandrīz 
neviena meksikāņa.”

Tā kā neparedzētā plaisa riepā 
stipri aizkavēja un mainīja mūsu 
plānus, bez kavēšanās bija jā  stei-
dzas mājā, lai es varētu piedalīties 
Bostonas lasītāju grupas sanāk-
smē. Bigbendā es biju pieradis 
mašīnu stūrēt pa stāvām ceļu 
grēdām, nogāzēm un līkumiem,  
beidzot ticis uz taisnas, plašas 
Teksasas šosejas, palaidu mazliet 
par ātru. Rezultātā, nelaimīgā 
kārtā kāds valdonīgs šerifs mani 
apturēja, dusmīgi sabāra un pie -
sprieda man nepelnīti augstu 
administrātīvo sodu. Tā arī la  sī-
tāju grupas sanāksmi nokavēju. 
Tagad būs jāuzsāk sarunas ar 
grupas vadību ar cerību, ka grupa 
man atmaksās soda naudu, jo 
galu galā es tiku sodīts tikai par 
vēlmi nokļūt grupas omulīgā, 
saistošā gaisotnē. 

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA).
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (531 North 7th St, PA 19123).
30.martā 14:00 rīkosim inter-

nacionālo tirdziņu vāciešu terasē. 
Būs iespēja iegādāties dažādu 
valstu ēdienus un darinājumus. 

Varēs apskatīt The Berlin Wall. 
Būs arī balvu izloze, atszpirdzi-
nājumi no mūsu pašu bāra. Info: 
https://www.facebook.com/
events/351114935403954/ 

3.aprīlī 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksme (groziņu 
veidā). Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un Ojāra 
Celles referāts par notikumiem 
Latvijā. Saiets beigsies ar dzimum-
dienu 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 Congress.

The event coincides with ALA’s 
annual meeting, this year in 

Washington DC, May 4-6, so we 
will have a good crowd of par-
ticipants. To sign up, please con-
tact us by March 23, to ensure 
enough time to schedule visits: 
Eriks Lazdins, LazdinsE@live.
com, Dzintars Dzilna, dzdzil-
na@gmail.com 

LINKOLNA (NE) 
Linkolnas draudzes sabied ris-

kās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

MINESOTA
10.- 24.martā Latvisko cimdu 

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

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 post-
folk mūzika “Imanta-Dimanta 
un draugi’’ koncerts. Atspir dzi-
nājumi. Ieeja $ 20, bērniem zem 
16 g.v. $5.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
28.martā 9:00 sāksies Ņujorkas 

draudzes Īkšķīšu un bērnu no -
metnes reģistrācija saitē: http://
www.katskilunometne.org/ 
Meklējam medmāsiņas, dzīvības 
sargus un audzinātājus! Lai pie -
teiktos darbā: alverson.ieva@

gmail.com 
Parkside Lounge (317 East 

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

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

“Madison Square Garden’’ Ņu -
jorkā

2016. un 2017.gada Latvijas 
Gada sportista un Gada basket-
bolista Kristapa Porziņģa pār-
stā vētais NBA klubs Knicks sezo-
nas priekšpēdējo mājas spēli 7. ap -
rīlī veltīs Latvijas Valsts simtga-
dei.

Spēle sāksies 19:30 pēc vietējā 
laika (8.aprīlī 2:30 pēc Latvijas 
laika).
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Vakarā gaidāmi vairāki īpaši 
notikumi. Ņujorkas latviešu ko -
ris dziedās ASV Valsts himnu. 
Spēli kuplā skaitā apmeklēs ne 
tikai Ņujorkas latviešu kopiena, 
bet arī daudz citi ASV dzīvojošie 
latvieši, kas plāno ceļot uz Ņu -
jorku, lai piedalītos šajā unikālajā 
notikumā. Biļetes var iegādāties 
MSG/Knicks mājas lapā: www.
nba.com/knicks/ vai sazinoties ar 
MSG biļešu pārstāvi, kuŗš lat vie-
šiem piedāvā speciālu atlaidi šī 
vakara spēlei: e-pasts: Cole.Schle-
sin ger@msg.com., tālr: 212-631-
5739.

Pirms spēles satikšanās 15:00 
Stitch Bar & Lounge, 8. Ave un 
37.ielā. ALJA loterija un iepriekš 
pasūtīto KP kreklu izdalīšana. 
Ģimenes ar bērniem arī gaidītas! 
Ieejas maksa $5, cash bar.

Consulate of Latvia in New York
Mr. Daris G. Delins – Hono-

rary 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).

8.aprīlī 13:00 Priedainē Ērika 
Raistera Piemiņas fonda sarī-
kojums. Kafijas galds, loterija. 
Plkst. 15:00 ’’ImantaDimanta un 
draugi’’ koncerts. Ieejas maksa: 
$20.

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

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

PRIEDAINE (NJ)
Latviešu centrs (1017 State RT- 

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

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

lat viešu kredītbiedrības pilnsa-
pulce. Plkst. 15:00 latviešu bied-
rības pilnsapulce. Starplaikā uz -
kodas un sabiedriskais starp brī-
dis. Būs iespēja apmeklēt lietoto 
mantu tirdziņu, ko rīko Ņu  džer-
sijas latviešu skolas bērnu vecāki, 
lai sniegtu palīdzību ’’Sveika, Lat-
vija’’ceļojumam skolas absolven-
tiem. Tirdziņš darbosies arī 
25.martā.

31.martā 13:00-17:00 Liel die nu 
lustes Priedaines mežiņā. Liel-
die nu zaķis un viņa draugi gaidīs 
ciemos lielus un mazus svi nē tā-
jus! Būs olu krāsošanas darbnīca, 
Lieldienu masku parāde, jautras 
spēles un rotaļas, dziesmu dzie-
dāšana, foto stūrītis, Lieldienu 
zupa un citi gardumi, kā arī dar-
bosies Lieldienu tirdziņš. Pār de-
vēji laipni aicināti pieteikties, 
rakstot uz e-pastu: priedaine.nj@
gmail.com vai priedaine@prie-
daine.com Ieeja pasākumā pret 
ziedojumiem.

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

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

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied ris-

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

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

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 bied-

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

3.aprīlī 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

14.aprīlī 16:00 Latviešu Bied-
rības 53.gada svētki, kuŗos no -
tiks pavisam citāda tikšanās ar 
Maestro Ilmāru Dzeni. Tās de  vī ze: 
’’Mana dzīve raiba kā dzeņa 
vēders’’. Godināsim mūsu ilg ga-
dīgo mūziķi, klausoties dziesmas, 
kavējoties atmiņās, risinot intere-
santas sarunas. Noslēgumā varē-
sim baudīt Mārītes Rubīns auk-
stajā galdā piedāvātos ēdienus, 
iedzert kafiju vai pašu līdzi nes-
tos stiprākus dzērienus. Izlozei 
paredzēti 3 lieliski dāvanu grozi! 
Apmeklēsim mūsu Gada svētkus 
kuplā skaitā! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $20.

1.maijā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

5.maijā paredzētas svinības par 
godu Latvijas neatkarības atjau-
nošanas dienai.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdie nu 

19:00 Centrā. Info: 514-992-9700.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 

408-813-5104, e-pasts: una.
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: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994. 
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-935-
4917. E-pasts: igorssafins@gmail.
com.Runas stundas trešdienās 
10:00 - 15:00, piektdienās 16:00 - 
18:00. Dievk. notiek 11:00. 
25.martā Pūpolu svētd. Dievk. 
Pirms tā iesvētes mācība. 29.martā 
Zaļās Ceturtdienas Dievk. 30.martā 
19:00 Lielās Piektdienas  Dievk . 
1.aprīlī 9:00 Lieldienu Dievk. 
Lieldienu brokastis.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega Pui -
dza, 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. notiek 

svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. Trešdienās 17:00 Bī -
beles stundas. Trešdienās 15:00 – 
17:00 un ceturtdienās 9:00 – 13:00 
mācītāja pieņemšanas stundas. 
Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-
9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 25.martā Dievk. Sadrau-
dzības stunda. Vija un Atis Mar-
kovs stāstīs par Patagonia ceļo-
jumu. 30.martā Lielās Piekt die-
nas Dievk. ar dievg. 1.aprīlī Liel-
dienu Dievk. ar dievg. Lieldienu 
brokastis. 22.aprīlī Dievk. No -
darbības bērniem.

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

2018. gadā, kad Baltijas valstis 
svin savas simtgades, Latvija 
līdz tekus Igaunijai un Lietuvai 
ir Lon donas grāmatu tirgus 
goda viesu valstu statusā. 

Latvijas dalība Londonas grā-
matu tirgū ir viens no nozīmī  -
gā kajiem šā gada starptautiskās 
programmas notikumiem, lai 
vē  stītu par Latvijas devumu pa -
saulē un attīstītu Latvijas literā-
tūras eksportu Lielbritanijā un 
citur ārvalstīs. Ar plašu norišu 
programmu, tulkoto grāmatu, 
poligrafijas un dizaina sasnie-
gumu prezentācijām tiks stāstīts 
par Latvijas literātūras un grā-
matniecības sasniegumiem.

Gatavošanās dalībai Lon do-
nas grāmatu tirgū, saņemot 
valsts financējumu stenda sa -
tura no  dro šināšanai, sākās jau 
2015. ga  da nogalē. Baltijas val-
stīm tirgus lai kā tiks pievērsta 
īpaša uzma nība, nodrošinot lie-
lāku stendu, reklā mas lauku-
mus tirgus territorijā, intervijas 
un diskusijas ar autoriem, kā arī 
īpaši Baltijai veltītu kultūras un 
profesionālo programmu. Tā 
vei  dota ar mērķi vei cināt starp-
tautisko interesi par Baltijas 

Latvija Lielbritanijā. 
London Book Fair 2018

valstu literātūru un grā mat-
niecību, darbu autortiesību 
pirk šanu un pārdošanu, sadar-
bī bas un pieredzes apmaiņu 
starp Baltijas valstu un Liel-
britanijas li  terātūras organi zā-
cijām, kā arī savstarpēju biznesa 
kontaktu di  bināšanu.

Lai gan Baltijas valstis Lon-
donā piedalās kā viens reģions, 
katrai no valstīm tirgus kon-
tekstā ir savi individuālie mērķi. 

Arī Lon donas grāmatu tirgum 
ir tradi cijas un stingras vad-
līnijas, kuŗās katrai no valstīm 
jāiekļaujas, lai varētu nodroši-
nāt dalību tirgū.

Londonas grāmatu tirgus vad   -
līnijas nosaka, ka no katras 
valsts uz tirgu dodas četri 
au tori, kuŗi pārstāv dažādas 
paaudzes un literāros žanrus. 
Viens no katras valsts ir “dienas 
autors”, kuŗam tirgū tiek pie -
vērsta īpaša uzma nība. Latviju 
Londonā pārstāvēs Kārlis Vēr-
diņš, Luīze Pastore, Inga Ābele 
un Nora Ikstena kā dienas 
autore. Vēl uz Londonu dosies 
arī rakstnieki Osvalds Zebris un 
Jānis Joņevs, un viņiem šī 
iespēja sagādāta sadarbībā ar 
Britu padomi.

Latvijas nacionālo literātūras 
un grāmatniecības stendu Lon-
donas grāmatu tirgū nodrošina 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA), kuŗa arī atbild 
par stenda dizaina un uzbūves 
iepirkumiem. Grāmatas nacio-
nā  la jam stendam piesaka izde-
vēji, poligrafijas un ar literātūru 
saistītās organizācijas. Ceļam 
uz Londonu no mūsu redakci-

jas pieteikta arī Gunara Ja  nov-
ska “Pēc Pastardienas” (Sarmītes 
Ja  novskas-Ērenpreiss tulko-
jums angļu valodā).   

Bagātīga programma, iesais-
tot tos Latvijas autorus, kuŗu 
darbi iznāks Lielbritanijā, tiks 
piedā vāta visa 2018. gada ga -
ŗumā. Šajā laikā Latvijas rakst-
nieki pieda lī s ies semināros, la -
sījumos, dis ku  sijās, grāmatu pre  -
zentācijās, per formancēs, darb-
nīcās un citos ar literātūru 
saistītos notikumos.

(Ar pilnu sarīkojuma pro-
gram mu var iepazīties www.
latvianli terature.lv.) 

Kā Lielbritanijas izdevniecī-
bas uzzina par Latvijas lite rā-
tūras darbiem? Ar Latvijas li  te-
rātūras darbu pārdošanu no -
darbojas   trīs literārie aģenti – 
Vilis Ka s ims, Žanete Vēvere-
Paskvalīni un Džeids Vils, kuŗu 
darbs tiek financēts no valsts 
budžeta lī dz ekļiem. Aģentu uz -
devums ir iz  veidot saikni starp 
darba au  tortiesību tiesību tu -
rētāju un po  tenciālo izdevēju 
ārvalstīs, veicinot darba tiesību 
pārdošanu.

Latvijā lielākā daļa darbu iz -

platīšanas tiesību pieder izdev-
niecībām, un tās var pretendēt   
uz valsts atbalstu dalībai starp-
tautiskos tirgos, lai dotos turp 
tikties ar ārvalstu izdevējiem. 
Jā  teic gan, ka būtisku iegul-
dījumu izdevniecību ieinte re-
sēšanā par konkrētiem darbiem 
nereti veic tulkotāji, pildot lite-
rātūras vēst nešu funkcijas ār -
valstīs.

Kādi ir līdz šim sasniegtie 
rezultāti?

• Pārdotas 37 darbu autor tie-
sības izdošanai Lielbritanijā, no 
tiem jau iznākuši  pieci darbi: 
Paula Bankovska “18”, Noras 
Ik s tenas “Mātes piens”, Ineses 
Zan deres “Trīs draugi vienas 
upes krastā”, Dainas Tabūnas 
“Pirmā reize” un Ievas Flamingo 
“Skaļā klase”. Lielbritanijā iz -
nākuši arī divu britu autoru 
darbi ar Latvi jas illustrātoru – 
Elīnas Brasliņas un Annas Vai -
vares – veidotām illustrācijām.

• Radīts katalogs The Horse ar 
20 Latvijas autoru un illus trā-
toru darbiem.

Informāciju sagatavojusi 
Anete Konste
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Italieši Latvijai dāvina Rafaēla 
gleznu “Svētā Katrīna” 

Pateicoties Italijas Markes re -
ģion am, Italijas vēstniecībai Lat vi-
jā un Markes Nacionālajai galeri -
j ai no 21. marta līdz 22. aprīlim 
Mākslas mūzejā Rīgas Birža skatā-
ma izcilā Italijas renesanses māk-
sli nieka Rafaēla Sancio da Urbīno 
(Raffaello Sanzio da Urbino, 1483-
1520) glezna “Svētā Katrīna no 
Aleksandrijas”. Rafaēls Latvijā tiek 
eksponēts pirmo reizi. Izstāde ir 
dāvana Latvijas Republikai Simt-
gadē no Markes reģiona.

***
Palermo projekts veltīts Latvijas 

un Italijas kopīgā kultūras 
mantojuma nozīmei mūsdienās

Palermo Mākslas akadēmijā, Ita -
lijā, notika zinātniska konferen ce, 
kas bija veltīta rakstnieka, italiešu 
aristokrata Džuzepes Tomazi di 
Lampedūzas (Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa) un vācbaltiešu ba -
roneses, psīchoanalītiķes Aleksan-
d  ras Alises fon Volfas (Alexandra 
von Wolff-Stomersee) dzīvei un 
pro fesionālajai darbībai.

Šo divu no dažādām valstīm 
nākušo izcilo personību dzīves 
gājums sniedz spilgtus vēstījumus 
par Latvijas Simtgades ritējumu 
vienlaikus ar ieskatu visas Eiropas 
divdesmitā gadsimta vēsturē – šis 
ir viens no Italijas un Latvijas ko -
pīgās kultūrvēstures emocionālā-
ka jiem pavedieniem.  Konferences 
vizuāli informātīvo ietvaru info-
grafiku un gleznu formātā veidoja 
trīsdesmit Latvijas Mākslas aka dē-
mijas, Palermo Mākslas akadē mi-
jas un Zigmunda Freida universi-
tātes Vīnē studenti deviņu mācīb-
spēku vadībā.

Konferencē uzstājās Latvijas 
vēstnieks Italijā Artis Bērtulis, Pa -
lermo pilsētas mērs Leoluka Or -
lan do, rakstnieka Džuzepes To -
ma zi di Lampedūzas audžudēls, 
izcilais Italijas mūzikologs Džoa-
kīno Lanca Tomazi, Latvijas Na -
cio nālās bibliotēkas eksperte Astra 
Šmite, Vīnes Z. Freida universitā-
tes profesors Martins Foeslaitners. 
Konferences gaitā tika nolemts šo 
sadarbības projektu turpināt arī 
Rīgā un Vīnē.

***
Ērika Ešenvalda 

“Vulkānu simfonijas” 
pasaules pirmatskaņojums

Koncertzālē Cēsis 10. martā iz -
ska nēja komponista Ērika Ešen-
val da “Vulkānu simfonijas” pa -
saules pirmatskaņojums kopā ar 
Latvijas Nacionālo simfonisko or -

ķestri. Jaundarba atskaņojumā pie-
dalījās flautiste Dita Krenberga, 
Valsts Akadēmiskais koris Latvija, 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris un diriģents Māris Sir  -
m ais. Multimediālo uzvedumu 
veidoja režisors Roberts Rubīns, 
tel pu iekārtoja scēnografs Didzis 
Jaun zems, gaismu mākslinieks – 
Mārtiņš Feldmanis.

Simfonijas kodols ir Ešenvalda 
komandas biedru – režisora Re -
nāra Vimbas un operātora Daiņa 
Juragas – nofilmētie 25 stāstnieki. 
2017. gada vasarā triumvirāts de -
vās radošajā ekspedīcijā apkārt 
pasaulei iepazīt vulkānus, uzme k -
lēt stāstniekus un ar seismologu 
un vulkanologu atbalstu izstaigāt 
vulkānisko aktīvitāšu takas.

***
Mūzikālā laboratorija “Latvijas 
komponisti Latvijas Simtgadei”

4. maija Valsts svētku pieva ka - 
rē pulksten 18 Latvijas Nacionā -
lās bibliotēkas ātrijā aptuveni 800 
jaukto koŗu dziedātāji pabeigs trīs 
gadus lolotu projektu – mūzikālo 
laboratoriju “Latvijas komponisti 
Latvijas simtgadei”, portālu Delfi 
informēja Valsts Akadēmiskā koŗa 
(VAK) Latvija dalībniece Liene 
Millere.

Šo trīs gadu laikā radītas oriģi-
nālkompozīcijas, kuŗas VAK Lat-
vija diriģenta Māŗa Sirmā vadībā 
pirmatskaņoja piecos koncertos 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zie -
doņa zālē. Latvijas koŗmūzikas re -
pertuāram šis projekts ir devis 
grandiozu pienesumu – 74 kom-
ponistu radītas a cappella dzies-
mas, kuŗas visiem dziedāt gribē tā -
j iem jau pavisam drīz pilnā apmē -
rā būs pieejamas Musica Baltica 
mājaslapā. 4. maija koncertā iz -
ska nēs īpaši veidota trīs gados at - 
s kaņoto skaņdarbu izlase, kas vei-
dota, ieklausoties pašdarbības jauk-
to koŗu diriģentu, kā arī Valsts 
Akadēmiskā koŗa Latvija dziedā-
tāju pieredzes pilnajā vērtējumā. 
Lielkoncertā skaņdarbus atskaņos 
Valsts Akadēmiskais koris Latvija, 
Rīgas kamerkoris Ave Sol, Latvijas 
Radio koris un virkne A klases 
Latvijas pašdarbības jaukto koŗu – 
kopumā aptuveni 800 dziedātāju. 
Dižkoncerta radošajā komandā 
aicināti piedalīties režisors Elmārs 
Seņkovs, scēnografs Mārtiņš Vil - 
k ārsis, video projekciju autors 
Artis Dzērve un gaismu māk-
slinieks Mārtiņš Feldmanis. Pro-
jekta māk slinieciskais vadītājs – 
Māris Sir mais.

***
Islandē skan Latvijas Simtgadei 
veltīti kameŗmūzikas koncerti
Marta vidū Islandes galvaspil-

sētā Reikjavīkā par godu Latvijas 
valsts Simtgadei skanēs divi lat vie-
šu kamermūzikai veltīti koncerti. 
Pirmais koncerts notika 16. martā 
Islandes Mākslu akadēmijā, kad 
pianiste, JVLMA docētāja Dzintra 
Erlicha sniedza solokoncertu – lek-
 ciju, veltītu latviešu komponistu 
klavieŗmūzikai. Koncertā tika at -
skaņoti Jāņa Ivanova, Lūcijas Ga -

rūtas, Aivara Kalēja, Pēteŗa Vaska 
un Santas Bušs klavieŗdarbi, kā arī 
tika sniegts ieskats gan komponis-
tu radošajās biografijās, gan rak -
sturotas viņu skaņdarbu stila zīmes.

Santa Buša un Dzintra Erlicha
// Publicitātes foto

Uz Islandi devusis arī kompo-
niste Santa Buša, lai klātienē iepa-
zīstinātu islandiešu klausītājus ar 
savu daiļradi un 2010. gadā īpaši 
Dzintrai Erlichai rakstīto kom-
poziciju TransaprenT, kas arī vai-
rā ku citu pianistu interpretācijās 
ar panākumiem izskanējusi ne 
vien Latvijā, bet arī Francijā, Švei-
cē, Beļģijā, Kanadā.

***
Latvija paraksta jaunu 

sadarbības programmu ar 
Flandrijas reģionu

Rīgā notika Kopīgās Latvijas – 
Flandrijas komisijas 9. sēde. Tās 
laikā Ārlietu ministrijas valsts se -
kretāra vietniece Eiropas lietās 
Solveiga Silkalna un Flandrijas 
Ār   lietu departamenta ģenerālse k-
re tārs Kūns Verlākts  parakstīja 
Latvijas un Flandrijas sadarbības 
programmu 2018. – 2021. gadam.

Pārrunājot sadarbību, Latvijas 
un Flandrijas pārstāvji īpaši at  zī-
mēja izveidotos sakarus kultūrā 
un izglītībā, kā arī transporta un 
loģistikas sektorā, kur kopš sad ar-
bī bas sākuma ir īstenoti vairāki 
projekti Latvijas ostu un loģistikas 
infrastruktūras attīstīšanā, ņemot 
vērā Flandrijas labo praksi šajā 
jomā. Abas puses uzsvēra nepie-
cie šamību turpināt pieredzes ap -
maiņu arī tādās jomās kā aprites 
ekonomika, enerģētika, zinātne, 
bioekonomika, sociālā un veselī-
bas aprūpe, kā arī valsts pārvaldes 
attīstība. Latvijas un Flandrijas sa -
darbības programma aptver tādas 
jomas kā uzņēmējdarbība, ekono-
miskā attīstība un ārējā tirdznie-
cība, lauksaimniecība, zivsaim-
niecība un mežsaimniecība, vide 
un enerģētika, ostas un loģistika, 
izglītība, zinātne, pētniecība un 
inovācijas, kultūra un radošās in -
dustrijas, kā arī labklājība, veselī-
bas aprūpe un valsts pārvalde. 
Latviju sanāksmē pārstāvēja arī 
nozaru eksperti no Ekonomikas, 
Izglītības un zinātnes, Kultūras, 
Labklājības, Satiksmes, Veselības, 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības un Zemkopības minis - 
t rijām. Tāpat sanāksmē piedalījās 
arī Latvijas goda konsuls Flandrijā 
Kristofs Van Mehelens (Christophe 
Van Mechelen). Kopīgā Latvijas-
Flandrijas komisija tiek sasaukta 
ik pēc pāris gadiem pārmaiņus 
Rīgā un Briselē, lai pildītu 1996. 

gadā parakstīto Latvijas Repub li-
kas valdības un Flandrijas valdī-
bas sadarbības līgumu.

***
Leģionāru piemiņas sarīkojums –  

ar dažiem konfliktiem
Leģionāru piemiņas gājiens 16. 

martā kopumā aizritēja mierīgi, 
tomēr pie Brīvības pieminekļa iz -
cēlās vairāki tradicionāli novē ro-
jami konflikti starp pretēji dom ā-
jošajiem, tostarp divi cilvēki tika 
aizturēti.

Leģionāru piemiņas gājiens Rī   gā 
no Sv. Jāņa baznīcas sākās bez sa -
spīlējuma, un citus gadus redzētie 
pasākuma pretinieki tur nebija 
manāmi. Gājiena pirmajās rindās 
starp dažiem vecāka gadagājuma 
kungiem izvirzījās Visu Latvijai/
Tēvzemei un brīvībai/LNNK po -
lītiķi Raivis Dzintars, Imants Pa -
rādnieks, Ritvars Jansons, Einārs 
Cilinskis, Jānis Dombrava, Jānis 
Iesalnieks, Jānis Eglīts, Egils Hel-
manis un citi. 

KANADA. 16. martā Otavā pārpildītā Arts Court Theatre kino-
zālē tika izrādīta Latvijas filma “Melānijas chronika”. Filmas izrāde ikga-
dējā, nu jau 8. Baltijas un Ziemeļvalstu filmu festivāla “Gaišās naktis” 
(www.cfi-icf.ca) ietvaros, šogad ir veltījums arī Latvijas Republikas Simt-
gadei. Uz izrādi bija ieradies rekordliels skatītāju skaits – ārvalstu vēst-
nieki, diplomāti, ministriju darbinieki, sabiedriskie darbinieki, žurnā-
listi, filmu kritiķi, bruņoto spēku pārstāvji, kā arī latviešu kopienas 
vadītāji un aktīvisti, kas atsevišķos gadījumos bija ieradušies pat no 
attālās Toronto. Pirms filmas klātesošos uzrunāja Latvijas vēstnieks 
Kār lis Eichenbaums, kas, izmantojot situāciju, atbalsta aplausiem ska-
n ot, pateicās arī Kanadai un tās Bruņotajiem spēkiem par dalību un 
va  dību NATO kaujas grupā Latvijā. • Otavā notika ikgadējā Tūrisma un 
atpūtas izstāde (Travel and Vacation Show), kas šogad bija jau 24. reizi. 
Otavas Tūrisma un atpūtas izstāde ir lielākais šāda veida sarīkojums 
Kanadā. Šogad tur piedalījās 190 dažādi dalībnieki no Kanadas un no 
pasaules t. sk. ārvalstu vēstniecības. Latvijas vēstniecība izstādē piedalās 
jau vairākus gadus gan kopā ar citām Baltijas valstīm, gan arī atsevišķi. 
Tieši pēdējos divos gados ir vērojams būtisks intereses pieaugums par 
Latviju.

SPĀNIJA. Latvijas vēstniece Spānijā Argita Daudze no 2018. 
gada 14. marta līdz 15. martam darba vizītē apmeklēja Andoru sakarā 
ar Andoras Konstitūcijas 25. gadadienu. Vizītes laikā Daudze tikās ar 
Andoras ārlietu ministri Mariju Ubahu un ekonomikas ministru Gil-
bēru Sabojas Suņjē. Vizītes ietvaros vēstniece apmeklēja Andoras Inves-
tīciju aģentūru, pārrunāja iespējas rīkot biznesa semināru Andorā gada 
nogalē.

ĒĢIPTE. Latvijas stendu 51. Kairas Starptautiskajā biznesa izstā-
dē apmeklēja arī Ēģiptes tirdzniecības un rūpniecības ministrs Tareks 
Kabils. Viņš izteica interesi veicināt Latvijas un Ēģiptes sadarbību eko-
nomikā. Izstādes ietvaros vēstniecība iepazīstina ar studiju iespējām 
Lat vijā, uzņēmējdarbības un tūrisma potenciālu, kā arī piedāvā vispā-
rīgu informāciju par Latviju un Simtgadi. Vēstniecības dalības mērķi 
izstādē ir veicināt Latvijas atpazīstamību, veidot pozitīvu viedokli par 
Latvijas uzņēmējdarbības vidi un sadarbības potenciālu un iepazīstināt 
ar Latvijas labās prakses piemēriem.

JAPĀNA. 15. martā Latvijas vēstniecībā Japānā sadarbībā ar Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecību Japānā, 
LIAA Tūrisma attīstības departamenta sadarbības partneri Japānā un 
uzņēmumu Foresight Marketing notika Latvijai veltīts seminārs, kuŗā 
piedalījās 50 vadošo Japānas tūrisma operātoru pārstāvji. Semināra 
atklāšanā dalībniekus uzrunāja Latvijas vēstniece Japānā Dace Treija-
Masī, īsumā iepazīstinot klātesošos ar Latvijas vēsturi un kultūru. Savā 
stāstījumā vēstniece īpaši atzīmēja daudzos Latvijas Simtgades svinī-
b ām veltītos sarīkojumus, kuŗi sniegs lieliskas iespējas iepazīties ar Lat-
vijas unikālo kultūras mantojumu. Debatēs tika atzīmēts, ka Latvija tiek 
uzskatīta par drošu, vēsturiski bagātu un reizē modernu tūrisma ga -
lamērķi, kuŗā ir iespējams iepazīties ar bagātu kultūras dzīvi, izbaudīt 
skaistu dabu un veselīgu pārtiku.

UZBEKISTĀNA. 15. martā Taškentā atklāja 18. starptautisko 
izglītības izstādi “Izglītība un karjēra”, kuŗā studentiem no Uzbekistā -
nas ir iespējas iepazīties ar ārvalstu augstākās izglītības iestāžu piedāvā-
tajām studiju programmām. Atklāšanas ceremonijā uzstājās vēstnieks 
Uzbekistānā Michails Popkovs un uzsvēra, ka izglītības sfēra ir viena no 
svarīgākajām jomām Latvijas un Uzbekistānas divpusējās attiecībās. 
Vēstnieks norādīja, ka šī joma Uzbekistānā ir īpaši svarīga šobrīd  
īstenoto plaša mēroga reformu kontekstā, kas valstī pieprasa aizvien 
lielāku skaitu augsti kvalificētu speciālistu. Vēstnieks rosināja izstādes 
dalībniekus iepazīties ar Latvijas augstskolu piedāvājumu, kas atbilst 
Eiropas izglītības standartiem un var sagatavot speciālistus visdažādā-
kajās jomās, tajā skaitā Uzbekistānā vispieprasītākajās. Šobrīd Latvijā 
augstāko izglītību iegūst vairāk nekā 1500 studentu no Uzbekistānas un 
studējošo skaits katru gadu palielinās. • 16. martā Latvijas vēstniecība 
Uzbekistānā, Taškentā, sāks sadarbību ar ārpakalpojuma kompaniju 
VFS Global vīzu pieteikumu pieņemšanā. Sadarbība paredz, ka vīzu 
pie prasītāji varēs iesniegt pieteikumus vīzu centrā Taškentā, iepriekš 
rezervējot sev izdevīgāko laiku. Iesniegtie dokumenti tiks pārsūtīti 
izskatīšanai Latvijas vēstniecībai. Vīzu centrā būs pieejami arī papildu 
pakalpojumi, piemēram, konsultācijas par nepieciešamajiem doku-
mentiem un vīzu anketas elektroniska aizpildīšana, tādējādi vīzu no -
formēšanas procedūru klientam padarot ērtāku.
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Gājiena dalīb niek iem bija daudz 
Latvijas un citu Baltijas valstu ka -
rogu, bet no vai rākiem plakātiem 
tika sludināta vēsts: “Nē – nacis -
m am, nē – komūnismam, nē – oku-
pācijas varām, jā – brīvai Latvijai!” 
Pēc policijas aplēsēm, gājienā de -
vās aptuveni 1500 cilvēku, kuŗus 
pie Brīvības pieminekļa sagaidīja 
neliela cilvēku grupiņa Latvijas 
Krie vu savienības līderes Tatjanas 
Ždanokas vadībā. Šajā cilvēku gru-
pā atradās arī prokrieviskais aktī-
vists Vladimirs Buzajevs un sevi 
par antifašistu dēvējošais Josifs 
Korens.

Leģionāru gājiens

Vietām bija dzirdamas diskusi-
jas par vēstures jautājumiem, bet 
vairāk starp “vienas nometnes” 
pār stāvjiem. Sarīkojuma norises 
vietā bija ļoti daudz žurnālistu, 
policistu un gājiena rīkotāju no -
līgtās apsardzes firmas darbinieku.

Vienu no Ždanokas grupiņas 
cilvēkiem, kurš klaigāja angļu va -
lodā un nepakļāvās arī tiesībsar -
gu prasībām, Valsts policijas dar-
binieki aizturēja. Piketētājs rokās 
turēja plakātu ar bildi, kurā bija 
redzams kadrs no kādas nacistis-
kās koncentrācijas nometnes, un 
angļu valodā izsauca saukļus. Žda-
nokas vadītās grupas pārstāvji tu -
rēja plakātus ar uzrakstiem “Viņi 
kaŗoja Ādolfa Hitlera pusē” dažā-
dās valodās, izkliedza saukļus un 
iesaistījās vārdu apmaiņā ar gāj ie-
na dalībniekiem. Pie Brīvības pie-
minekļa bija redzams arī kāds vī -
r ietis krekliņā ar uzrakstu “Krievu 
skolām būt!”, kuŗš bļaustījās “Hit-
lera cienītājiem kauns!”, bet ne -
viens viņam īpašu uzmanību ne -
pievērsa.

***
Ārlietu ministrija 
sadarbojas ar ELA 

Lai rosinātu piedalīties tikšanās 
un diskusijās par latvietībai ak -
tuālām vērtībām un sasniegu - 
m iem un veicinātu ciešāku salie dē-
tību un pozitīvu emociju kopību, 
Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ei -
ropas Latviešu apvienību (ELA) 
aicina jauniešus arī šogad būt ak -
tīviem un iesaistīties apvienības 
or  ganizētajos sarīkojumos Eiropā. 
9. martā noslēgtais Līdzdarbības 
līgums ar ELA paredz, ka apvie-
nība 2018. gadā organizēs latviešu 
jauniešu sarīkojumus un aktīvitā-
tes Eiropā, lai stiprinātu piederības 
sajūtu Latvijai, ar īpašu uzsvaru uz 
jauniešu pašorganizēšanās, sa  bied-
riskās līdzdalības un aktīva un ve -
selīga dzīvesveida veicināšanu. Ei -
ropas latviešu jauniešu aktīvitātes 
norisināsies līdz 20. novembrim, 
un tās tiks organizētas Apvieno-
tajā Karalistē, Īrijā, Norvēģijā, Vā -
cijā un Zviedrijā. Sarīkojumos pie-
dalīsies arī pārstāvji no Latvijas 
Republikas diplomātiskajām vai 
konsulārajām pārstāvniecībām at -
tiecīgajā valstī. Sarīkojumu cikla 

mērķis ir stiprināt diasporas jau -
n iešu latvisko identitāti un saikni ar 
Latviju, tostarp veicinot viņu sa -
bied risko un pilsonisko līdzdalību.

***
Latvijas un Apvienotās 

Karalistes eksperti diskutē par 
drošības izaicinājumiem

9. martā Ārlietu ministrijā nori-
si nājās seminārs par infrastruk-
tūras drošību. Seminārā piedalījās 
Latvijas un Apvienotās Karalistes 
eksperti, kā arī Latvijas uzņēmēji. 
Dalībnieki diskutēja par infra-
struktūras aizsardzību un kiber-
drošību. Seminārā uzmanība tika 
pievērsta arī publiskās – privātās 
partnerības lomai sabiedrībai īpa-
ši būtisku pakalpojumu nodroši -
n āšanā.

Ārlietu ministrijas valsts sekre-
tārs Andrejs Pildegovičs (attēlā) 
uzsvēra Latvijas un Apvienotās 
Karalistes veiksmīgo sadarbību 
dro šības jautājumos, kā arī norā-
dīja uz kritiskās infrastruktūras 
aizsardzības un kiberdrošības pie-
augošo nozīmi. Valsts sekretārs 
aicināja turpināt attīstīt sadarbību 
ar privāto sektoru un veicināt sa -
biedrības izpratni par jaunajiem 
drošības izaicinājumiem. Infra-
struk tūras semināru organizēja 
Apvienotās Karalistes vēstniecība 
Latvijā sadarbībā ar Latvijas Ār -
lietu ministriju, un tajā piedalījās 
vairāk nekā 40 dalībnieku no Lat-
vijas valsts institūcijām un privātā 
sektora.

***
Valsts sekretārs konsultācijās 
Tallinā  par gaidāmo Baltijas 

valstu un ASV samitu
Ārlietu ministrijas valsts sekre-

tārs Andrejs Pildegovičs Tallinā po -
lītisko konsultāciju ietvaros ti  kās 
ar Igaunijas Ārlietu ministrijas ģe -
nerālsekretāru Raineru Saksu. 
Amatpersonas pārrunāja Latvijas 
un Igaunijas divpusējo sadarbību, 
reģionālos un drošības jautāju -
mus, kā arī stratēģiskās komūnikā-
cijas tematiku.

Sarunā pastiprināta uzmanība 
veltīta gaidāmajai Baltijas valstu 
un ASV galotņu apspriedei (sami-
tam), kas 3. aprīlī notiks Vašing-
tonā. Pildegovičs uzsvēra, ka īpašu 
nozīmīgumu tas iegūst šogad, svi-
not Baltijas valstu Simtgadi. Puses 
novērtēja ikgadējo abu valstu Ār -
lietu ministriju vadību neformālo 
semināru ar ārlietu ministru da -
lību, kas ir labs formāts viedokļu 
apmaiņai par aktuālajiem ārpolī-
tikas un reģiona infrastruktūras 
jautājumiem. Par lielisku tradiciju 
kļuvusi arī abu Ārlietu ministriju 
Kopīgā Valodu balva, kuŗu šogad 

pasniegs jau devīto reizi. Amat-
personas izteica gandarījumu par 
veiksmīgo sadarbību Latvijas vēst-
niecībās Baku un Kairā, kur tiek 
iznomātas telpas Igaunijas Ārlietu 
ministrijai diplomātisko un kon-
sulāro darbību nodrošināšanai.

***
Izsludināts Latvijas un 

Igaunijas Ārlietu ministriju 
Valodu balvas konkurss

Latvijas un Igaunijas Ārlietu mi -
nistrijas izsludina pieteikšanos 
konkursā ikgadējai Latviešu un 
igauņu valodu populārizēšanas 
balvai (Valodu balva). Saskaņā ar 
nolikumu balvai var pieteikt daiļ-
literātūras vai dažādu jomu zināt-
niskā darba tulkojumus, pētīju-
mus, kā arī latviešu valodas sko-
lotājus Igaunijā un igauņu valodas 
skolotājus Latvijā par ieguldījumu 
valodu populārizēšanā 2017. ga -
dā. Žūrijas lēmums par balvas ie -
guvēju tiks pieņemts 2018. gada 
pavasarī, bet balvas ieguvēju pazi-
ņos Latvijas un Igaunijas ārlietu 
ministri svinīgā ceremonijā Rīgā.

Valodu balvas mērķis ir abu val-
stu divpusējās sadarbības stiprinā-
šana, lai veicinātu latviešu un 
igauņu valodas apguvi un izman-
tošanu, latviešu un igauņu, igau -
ņu un latviešu tulkotāju aktīvitāti 
daiļliterātūras, polītisko, zināt nis-
ko un citu tekstu tulkošanā un 
sekmētu latviešu un igauņu valo-
du pētnieku un valodas skolotāju 
ieguldījumu latviešu valodas po -
pulārizēšanā Igaunijā un igauņu 
valodas populārizēšanā Latvijā.
Valodu balvas vērtība ir 3000 eiro, 
un tās fondu veido vienlīdzīgi Lat-
vijas un Igaunijas Ārlietu minis-
triju ieguldījumi. Konkursa žūrijā 
ir Latvijas un Igaunijas Ārlietu mi -
nistriju pārstāvji, kā arī abu valstu 
literātūras un valodu eksperti.

Balva šogad tiks pasniegta jau 
devīto reizi. Iepriekšējos gados 
Latvijas un Igaunijas Ārlietu mi -
nistriju balvu ir saņēmuši tulkotāji 
Maima Grīnberga 2009. un 2012. 
gadā, Guntars Godiņš 2010. un 
2013. gadā, Kalevs Kalkuns (Kalev 
Kalkun) 2011. gadā, Marguss Kon -
nula (Margus Konnula) ar pseido-
nimu Contra 2014. gadā un Valts 
Ernštreits 2015. gadā. Balvu par 
ieguldījumu 2016. gadā saņēma 
Igaunijas dzejniece, literātūras pēt -
niece un tulkotāja Līvija Vītola 
(Livia Viitol) par Astrīdas Ivaskas 
un Valentīna Jākobsona darbu 
tulkojumiem.

***
Baltijas valstu un Polijas 

lauksaimniecības ministri Rīgā
13. martā Zemkopības minis - 

t rijā Rīgā notika Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas un Polijas lauksaim nie-
cības ministru tikšanās, lai disku  -
t ētu par ES Kopējās lauksaim nie-
cības polītikas (KLP) nākotni pēc 
2020. gada, sevišķu uzmanību 
velt ot nepieciešamībai izlīdzināt 
tiešos maksājumus. Sanāksmē pie-
dalījās Igaunijas lauku attīstības 
ministrs Tarmo Tamms, Lietuvas 
lauksaimniecības ministrs Broņus 
Markausks, Polijas lauksaim niecī-
bas un lauku attīstības ministrs 
Kšištofs Jurgels  un Latvijas zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs. 
Baltijas valstu un Polijas lauksaim-
niecības ministru diskusija par 
KLP nākotni notika pēc zemko-
pības ministra Jāņa Dūklava iero-
sinājuma. Tikšanās laikā Latvijas, 

Igaunijas, Lietuvas un Polijas lauk-
saimniecības ministri parak stīja 
kopīgu deklarāciju, paužot četru 
valstu viedokli par Eiropas Komi-
sijas (EK) paziņojumu “Pārtikas 
un lauksaimniecības nākotne”. EK 
2017. gada nogalē publicēja pazi-
ņojumu “Pārtikas un lauksaim-
niecības nākotne”, kuŗā definēja 
KLP prioritātes pēc 2020. gada.

***
“Čekas maisi” 

ir jāizvērtē un jāatver
Tā dēvētie “čekas maisi” ir jāat-

ver, taču to nedrīkst darīt vien-
kāršoti, bez nopietna vēsturiskā 
konteksta izvērtējuma. Šis daudz-
kārt jau dzirdētais apgalvojums 
iekļauts arī Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas (LZA) rīkotā konsīlija slē-
dzienā. Par to vienojušies visi 
eksperti. Viņi secinājuši, ka pagāt-
nes izvērtējumam jābūt stratē-
ģiskā līmenī, ir jāvērtē sistēmas, 
nevis tikai individa atbildība. Eks-
pertu konsīlijā piedalījās 11 LZA 
uzaicināti eksperti. Vērtējot tā 
saukto čekas maisu atvēršanas 
tēmu, konsīlijs izvirzīja trīs me  k-
lējumu virzienus:

Vai sabiedrība vēlas atriebt 
pāridarījumu? Vai un kā sabied-
rība vēlas pasargāt valsti no “čekas 
aģentiem”? Vai šis “čekas maisu” 
jautājums ir nozīmīgs jauniešiem?

Lai to skaidrotu, Latvijas Televī-
zija (LTV) uz ielas uzrunāja vairā-
kus jauniešus. Natālija un Ludmi-
la atzina, ka viņas nezina, kas ir 
“čekas maisi”. Gatis atklāja, ka, 
viņaprāt, ir svarīgi atvērt “čekas 
maisus”, jo tas saistīts ar viņa sen - 
 č iem un vēsturi. Bet Ādolfs atzina, 
ka viņu neinteresē šis jautājums 
un viņam ir vienalga, kas notiks ar 
VDK dokumentiem.Tieši jaun ie-
šu atbildes konsīlijam trešo jau tā-
jumu ļāvušas atrisināt tikai daļēji, 
jo līdzīgi, kā LTV ielu intervijās, 
arī vairākas jauniešu organizācijas 
atteikušās piedalīties konsīlijā, 
skaid rojot, ka šis jautājums uz 
viņiem neattiecas. Zinātņu 
akadēmijai tas bijis pārsteigums.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Kā Lietuva tiek galā 
ar čekas maisiem?

Uz Valsts Drošības komitejas (VDK) zinātniskās izpētes komisi-
jas rīkoto konferenci bija uzaicināts arī Lietuvas Genocīda un 
pretošanās centra direktora vietnieks Arūns Bubnis. Viņš intervijā 
žurnālam IR pastāstīja, kā mūsu kaimiņvalstī risinājies lustrācijas 
process.

Lustrācijas process, kuŗā izvērtēti dati par 
personu slepenu sadarbību ar bijušās Pa -

domju Savienības specdienestiem, fak-
tiski beidzies jau 2012. gadā. Notika 
VDK slepeno darbinieku reģis trā-
cija Lietuvas Valsts dro šī bas de -
partamentā. Tur viņu atzī šanās 
sadarbībā ar čeku un citi doku-
menti glabājās līdz brīdim, kad 
tika nodoti Lietuvas Genocīda un 

pretošanās centram. Lustrācijā biju-
šajiem čekas darbiniekiem un zi  ņo-

tājiem tika dota iespēja pieteikties dro-
šības iestādēs, pretī saņemot valsts garantiju, 

ka viņu vārdi 75 gadus netiks publiskoti. Lustrācijas komisija joprojām 
“uz  papīra” pastāv, taču pēdējos piecus gadus nav reāli darbojusies. 
Savukārt Lietuvas Genocīda un pretošanās centra uzdevumi ir pla -
šāki – sabiedrībai skaidrot un pētīt dažādus VDK darbības aspektus, 
publiskojot informāciju un dokumentus tīmeklī. Atšķirībā no Latvijas 
VDK dokumenti  Lietuvā netika sadalīti pa dažādām institūcijām, bet 
palika vienkopus.

Centra tīmekļa vietnē ikviens var atrast 332 VDK rezerves virsnieku 
sarakstu. Publicēts VDK aģentu personas lietu reģistrācijas žurnāls ar 
1670 uzvārdiem. Šajā žurnālā minētie 22 paši ilustrējās, un viņu uz -
vārdi tātad netiek atklāti. Tieši pēdējo dokumentu publikācija pie-
saistīja vislielāko uzmanību, jo sarakstā bija vairāku sabiedrībā pa -
zīstamu personu vārdi – populārais aktieris Donāts Baņonis, diriģents 
Sauļus Sondeckis u. c. Baņona un Sondecka dēli solījuši centru iesūdzēt 
tiesā. “Paskatīsimies,” saka Bubnis, “pagaidām tas nav noticis, bet mēs 
tam gatavojamies. Mums ir nedaudz vairāk dokumentu par šo cilvēku 
darbību, ne tikai šis aģentu reģistrācijas žurnāls.”  

Kā rīkoties Latvijā? Bubņa ieskatā sabiedrībai ir jāzina patiesība,    
tai ir tiesības saņemt informāciju par jebkuru jautājumu, ja vien tas 
neskar cilvēka dziļi privātus personiskās dzīves jautājumus. Aģentu 
kartotēkas publiskošana neradīs lielu ļaunumu – “jūs zināsit, kuŗš ir kuŗš”. 
Lielai daļai sabiedrības vispār vairs nav intereses par čekas lietām, jo 
izaugusi jauna paaudze, kas nezina padomju laiku. Šie jautājumi 
vairāk skar vidējo un vecāko paaudzi. Tomēr jebkurā gadījumā, arī 
valsts drošības labad, labāka ir atklātība un skaidrība. Gadu no gada 
kļūst mazāk to cilvēku, kuŗi sadarbojušies ar VDK, taču gadus 10 – 20 
šis jautājums vēl no valsts drošības viedokļa būs svarīgs.                                                                             
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3. martā 33 g. v. maskaviete Jū -
lija grasījās doties uz lidostu, jo 
Anglijā, Solsberijas katedrāles pa  -
vēnī, viņu gaidīja tēvs – Sergejs 
Skripals, ko viņa ilgus gadus ne -
bija redzējusi. Brīdī, kad Jūlija ne -
bija mājās, “kāds” iekļuva vi  ņ as 
dzīvoklī, atvēra viņas ceļam saga-
ta voto koferi un piesūcināja ar 
ner vu paralīzes vielu “Novičok” vi -
ņas drēbes, kosmētiku, dāvani ņas.

Tādu hipotezi publicēja Lon-
do nas laikraksts Telegraph pēc 
tam, kad 4. martā Solsberijā, uz 
soliņa kādas picērijas priekšā, 
tika atrasti – bezsamaņā – Sergejs 
Skripals un viņa meita. Ieslīguši 

Pēdas ved uz Maskavu: 
Ļitviņenko – 2006, Skripals – 2018

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

dziļajā komā, no kuŗas var arī 
neatmosties.

Kas bija šis izveicīgais “kāds”? 
Mini manu mīklu... Atbilde at -
rodama, kad atceramies, kas tai 
pašā Anglijā 2006. gada 23. no -
vembrī notika ar Aleksandru 
Ļitviņenko, kuŗš tika nogalināts 
ar radioaktīvu vielu – poloniju. 
Toreiz polonijs, tagad “Novičok”. 
Toreiz Kremlis izrēķinājās ar bi -
jušo Krievijas izspiedzes darbi-
nieku, kuŗš, izbēdzis uz Londo-
nu, bija aprakstījis, kā Putina va -
dītais FSB (KGB pēctecis) 1999. 
gadā organizēja sprādzienus dzī-
vojamos namos Maskavā un Rja-

zaņā, lai dotu ieganstu “otram 
Čečenijas kaŗam”.

Šoreiz jābrīnās par to, cik draus-
mīga bija atriebes kāre, kas lika 
“kādam” un, teiksim, viņa priekš-
niecībai nāvējoši vērsties pret 
Ser geju Skripalu, kuŗš izdeva bri-
tiem daudzus krievu spiegus, 
tika notverts, dabūja 15 gadus 
cietumsoda, bet tika apmainīts 
pret veselu Krievijas spiegu gru-
pu un Solsberijā vairs nevienam 
nevarēja kaitēt.

Atmiņā nāk pirmskaŗa laiki, 
kad Staļina “gaŗā roka” neizbē-
ga mi žņaudza nost pārbēdzējus, 
kas bija patvērušies Rietumos.

Kā zināms, 15. martā ASV, Liel-
britanija, Vācija un Francija īpa-
šā paziņojumā uzlika Krie vi jai 
atbildību par “ķīmisko ieroču” 
ie  darbināšanu pret Skripalu un 
viņa meitu. Tas ir pirmais “ķī -
mis  kais uzbrukums” Eiropā pēc 
Otrā pasaules kaŗa, teikts pazi-
ņojumā.

Šai sakarā pelna ievērību infor-
mācija, ar kuŗu 16. martā nācis kla-
jā Izraēlas lielākās avīzes Ye  diot 
Aharonot apskatnieks un ana lītiķis 
Ronens Bergmans: iz  rādās, ka Iz -
raēlas ārējais izlūk dienests Mossad 
jau pagājušā gadsimta 80. gados 
sekoja tam, ar ko nodarbojas PSRS 

Zinātņu akadēmijas loceklis, ģene-
r āl leit nants Anatolijs Kuncevičs, 
kuŗš izgudroja šo nāvējošo vielu 
“No  vičok”, ar kuŗu tagad noindēti 
Sergejs Skripals un viņa meita.

1995. gada jūlijā, kā noskaidroja 
Mossad, ģenerālleitnants Kun  ce-
vičs ieradās Sīrijā, kur esot palīdzējis 
turienes režīmam ķī  mis ko ieroču 
izstrādē. Izraēla  ļoti nervozi reaģēja 
uz Kunceviča darbību un uz to, ka 
Kremlis atteicās “sniegt paskaidro-
jumus”. Vārdu sakot, 2002. gada  
29. ap  rīlī, lidojot no Halebas 
(Aleppo) uz Maskavu, Kuncevičs 
lidma šīnas salonā saļima. Nāves 
cēlo nis – infarkts...

Svētdien, 18. martā, kad rakstu 
šo komentāru, Krievijā notiek 
valsts prezidenta vēlēšanas. Ie -
cirk ņus slēgs pēc pāris stundām, 
taču – vai kādam ir šaubas, ka 
uzvarēs pašreizējais prezidents 
Vladimirs Putins. Redzamāko 
opo nentu Alekseju Navaļniju 
Putina režīms “novāca no trases” 
ar baltiem diegiem šūtu krimi nāl  -
apsūdzību palīdzību, citus kan-
di dātus par īpaši nopietniem uz -
skatīt nevar. “Sabiedrības dā  ma” 
Ksenija Sobčaka varbūt pie dāvāja 
kaut kādu alternatīvu, ta  ču redza-
māka viņa bija kandi dātu deba-
tēs (kuŗās V. Putins, pro tams,   
ne  uzskatīja par vaja dzī gu pieda-
lī ties), kad viņa iemeta Krie vijas 
po   lītikas pieredzējušā klauna 
Vla  di  mira Žirinovska sejā glāzi 
ūdens pēc tam, kad viņš atļāvās 
izteikt nepieklājīgas replikas. Vis -
ticamāk, Kremlī cilvēki pado mā-
ja, lai šie āksti ālējas  vien, mūs 
tas netraucē. Vienalga uzvarēs 
mūsējais.

Polītiķi mēdz pieļaut kļūdas, 
taču ģeopolītiskā nozīmē arvien 
skaidrāk kļūst tas, ka lielu kļūdu 
pieļāva kādreizējais Krievijas pre  -
zidents Boriss Jeļcins, kādrei zējo 
čekas virsnieku vārdā Vladimirs 
Putins padarot par savu pēcteci. 
Ir skaidrs, ka vismaz daļēji tas 
notika tāpēc, ka V. Putins pret šo 

Ļaunā kaimiņvalsts
pagodinājumu solīja B. Jeļcinu un 
viņa ģimeni netiesāt par ama ta 
laikā sagrābto bagātību, kāda mū  su 
kaimiņvalstī mēdz rasties jebku  -
ŗ am, kuŗš pieķeras pie valsts varas 
kloķiem. Boriss Jeļcins va  rēja pa -
vadīt atlikušo mūžu mie rīgi. Sa -
vukārt viņa pēctecis jau no paša 
sākuma uzrādīja visno taļ auto-
ritāras un agresīvas tendences, 
čečenus solot medīt pat tualetēs, 
Latvijai Abrenes vietā piesolot 
“beigta ēzeļa ausis” u.tml. Tiesa, 
pirmajos divos termiņos amatā 
caram Vladimiram galvenokārt 
bija jānodarbojas ar savas valsts 
tautsaimniecības atveseļošanu 
pēc astoņiem gadiem, kuŗos bū -
tībā valdīja mežonīgo Rietumu 
attieksme ar visu no tā izrietošo 
chaosu. Taču arvien bargāk Pu -
tins sāka vērsties pret savas valsts 
oligarchiem, no kuriem neviens 
nav nekāds eņģelis, taču arī šajos 
gadījumos, kā, piemēram, tiesā - 
j ot Michailu Hodorkovski, nekas 
neatbilda Rietumu jurispruden-
ces standartiem, maigi izsakoties.

Pēc pirmajiem diviem termi -
ņ iem amatā Vladimirs Putins pa -
kāpās maliņā, kļuva par Krie vijas 
premjerministru, kamēr Dmit-
rijs Medvedevs sildīja prezidenta 
krēslu Kremlī. Tas bija laikā, kad 
Krievija izraisīja un uzvarēja 
kaŗu pret kaimiņvalsti Gruziju, 

atņemot tai ievērojamu daļu ter-
ritorijas. Taču lielākā agresija sā -
kās tad, kad cars atgriezās tronī. 
Pirms pāris dienām apritēja ce -
 t urtā gadskārta, kopš Krimā no -
tika “referendums” par izstāša-
nos no Ukrainas un iestāšanos 
Krie vijas federācijā. Nekavējoties 
Krem lis sāka agresīvu retoriku 
par to, ka Kijevā valdot “fašisti,” 
kuŗi briesmīgi apspiežot “tautie -
š us” valsts Austrumos. Lasītāji 
zi  nās, kas notika tālāk. Ukrainas 
dienvidaustrumos sāka uzras ties 
Krievijas algotņi, zināmie “za  ļie 
cilvēciņi”, kā arī profesionāli 
kaimiņvalsts kaŗavīri bez jeb -
kād ām piederības zīmēm. Atce-
ros, toreiz kāds Rietumu žurnā-
lists acīmredzami no Krievijas 
nākušajam kaŗavīram par to pa -
jautāja, un viņš atbildēja, ka “do -
doties pie radiniekiem, ielū gums 

taču nav vajadzīgs.” Mara s ms 
Ukrainas dienvidaustrumos tur-
pinās vēl šobaltdien.

Taču pēdējā laikā Krievija savu 
agresīvitāti ir demonstrējusi arī 
plašāk pasaulē. Nav vairs nekā -
du jautājumu par to, ka Kremlis 
va  dīja hakošanas un nepatiesas 
in  formācijas izplatīšanu laikā 
pirms 2016. gada vēlēšanām 
Ame rikā, tāpat Maskava centās 
iejaukties vēlēšanās Francijā, Vā -
cijā un citur. Jaunākais ziņojums 
no Amerikas ir, nudien, asinis 
stindzinošs – pagājušajā nedēļā 
ASV Iekšzemes drošības depar-
taments izplatīja dokumentu, 
kuŗā teikts, ka krievu hakeri ir 
ielauzušies Amerikas energore-
sur su uzņēmumos tik ļoti, ka 
viņi, ļoti iespējams, varētu pie-
spiest podziņu un izslēgt kodola 
spēkstaciju vai elektrības sistē-

BRĪVĀ LATVIJABRĪVĀ LATVIJA
MEKLĒJIET MŪSU KONTUS:

www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com @briva_latvija

www.brivalatvija.lv

mu. Lasītāji Amerikā zinās, ka 
nu jau bijušais ārlietu ministrs 
Rekss Tilersons tika padzīts (paš-
reizējam Baltajam namam pa -
galam raksturīgā veidā – ar tvītu 
no prezidenta). 

Krievija savu agresiju ir de -
mon strējusi ne vien Ukrainā,   
bet arī Sīrijā, turklāt, bombardē - 
j ot bruņotos spēkus, kuŗi skaitās 
Amerikas sabiedrotie. Laikā, kad 
Krievijas tautsaimniecība cieš no 
zemām naftas cenām un plašām 
sankcijām (nemaz nerunājot par 
cilvēkiem valsts pārvaldes sistē-
mā, kuŗi valsts naudu zog uz ne -
bēdu), agresija ārzemēs ir veids, 
kādā Vladimirs Putins var sagla-
bāt augstus populāritātes reitin-
gus. Tagad, kad viņš tiks kronēts 
ceturto reizi, varam būt droši, ka 
agresija nebeigsies. 
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EDUARDS
SILKALNS

Šai Lāsmas Gaitnieces debijā 
daiļliterātūrā romāna es-perso-
na, Beāte Vilsone, dzimusi 1982. 
gadā, pēc ilgāku gadu dzīves un 
akadēmiska darba veikšanas ār -
z e mēs atgriežas Baltijā, lai pieda-
lītos savas krustmātes Aleksan  -
d ras izvadīšanā pēdējā gaitā. Bē -
res notiek Igaunijas pilsētiņā Val-
gerannā, kur aizgājēja dzimusi 
un pavadījusi bērnību. Aizgājējas 
ārlaulības dēls Kalevs ierosina 
Beātei kādu laiku padzīvot pie 
viņa īrētā vasarnīcā Pārdaugavā. 
Beātei uzturēšanās dzimtenē pēc 
ilgās prombūtnes ir ļoti pa prā-
tam. Torņakalna apkārtne viņu  
it kā ievelk sevī. Tomēr arvien 
aizdomīgākas Beātei kļūst brālē-
na biežās un pēkšņās nozušanas 
no mājām un viņa turības līmeņa 
pieaugums, pat tiktāl, ka viņš īrē-
to vasarnīcu spēj pārņemt savā 
īpašumā, bet Beātei izmaksāt 
di  vu nedēļu uzturēšanos luksusa 
kūrortā Montrē Šveicē. Vai tik 
Kalevs nav iesaistījies kādās kri-
minālās darbībās?

Ne pārāk biezajā romāna au -
dumā veikli iestrādāti daudz-

Dāma ar sunīti
Lāsma Gaitniece, Vasarnīca Pārdaugavā,

romāns, L ir PA izdevums, 2017. g., 177 lpp.

krāsu dzīpari. Viens dzīpars ir 
sabiedriski kritiskais, laikmeta 
gara atspoguļotājs. Atkārtojas kri-
tika par bezdarbu un par nepie-
tiekami atalgota darba piedāvā-
jumiem Latvijā, kas liek Beātei 
uzskatīt, ka dzimtenei “ne es, ne 
citi bezgala daudzie emigrējušie 
cilvēki nav vajadzīgi”. “Dzimte-
ne,” viņa rūgti saka, “ir mūs iz -
stū musi, izmetusi kā liekus, ne -
vienam nevajadzīgus ārlaulības 
bērnus – kā bastardus.”(39.) – 
“Rūgtums par to, ka savai valstij 
esmu absolūti lieka, pieauga ar 
katru dienu,” sūdzas Beāte, šoreiz 
jau grāmatas otrajā pusē. (117.) 
“Latvijā normālā darbavietā tiek 
tikai izredzētie,” viņa pauž vie-
dokli Kalevam. (121.) 

Te gan jāpiebilst, ka necik in -
tensīvos darba meklējumos rakst-
niece mums Beāti neparāda ie -
saistījušos. Daudz biežāk redzam 
viņu kā tādu čechovisku “dāmu 
ar sunīti” pastaigājamies ar mazo 
Džoiju pa pievilcīgo Torņakal  -
nu. Ja uzskatām, ka Kaleva u. c. 
radagabalu iegājusies likumu pār-
kāpšana skaidrojama ar to pašu 
darba iespēju trūkumu, tad arī tā 
liekama sabiedrisko nepilnību 
rubrikā, bet par to, kur beidzas 
sabiedriskie apstākļi kā nebū ša-
nas izraisošais faktors un kur pie 
vainas vairāk sāk būt indivīda 
vājais un grēcīgais raksturs, jau 
var ilgi strīdēties.

Gaitniece savai grāmatai de -
vusi paskaidrojošo virsrakstu 
“Kādas dzimtas stāsts”, kas vedi-
na visu uzmanību nepievērst ti -
kai galvenajām personām Beātei 
un Kalevam vien. Otrs izturētais 
dzīpars grāmatas audumā tad nu 

ir pakāpeniskā, bet neatlaidīgā 
dzimtas noslēpumu atklāšana: 
kāds ir trakomājā, cits aizrāvies 
ar morfiju... Kā skandinavu lugu 
un filmu skatītājiem, tā tagad 
Gaitnieces romāna lasītājiem at -
klājas nožēlojamu cilvēcisku trū-
kumu un nepilnību kompleksi, 
kas no skapja vai pūralādes tiek 
celti ārā viens aiz otra, cits aiz cita... 

Uzslavējama ir Beātes, resp., 
autores,  atvērtība savai apkārtnei. 
Bez nodošanās plašiem detaļē-
tiem aprakstiem viņa spēj ātri 
izvirzīt lasītāja acu priekšā spilg-
tāko un būtisko. Paraudziņam 
Be  ātes novērojumi Torņakalna 
dzelzceļa stacijā: 

Klusā stacija itin kā atdzīvo jās, 
kad tur piestāja Jūrmalas vilciens. 
No tā kopā ar citiem izkāpa un aiz-
gāja kāds amizants pāris – vīrietis 
ar korpulentu dāmu. Sie vietei pie 
siksniņas paklausīgi ti  pināja pakaļ 
tikpat dūšīgs kokerspaniels. Pāris 
minūšu vēlāk ar lielu troksni staci-
jai izbrauca ga  ŗ um gaŗš kravas vil-
ciens. Tik gaŗš, ka šķita: ja vilciena 
lokomotīve tagad ir Torņakalnā, 
tad otrs gals vēl Jelgavā. Pamanīju, 
ka uz viena no neskaitāmo vagonu 
brūnajiem sāniem kāds ar baltu 
krītu bija uzrakstījis ļoti rupju 
vārdu – uz  vilcis trīs burtus svešā 
valodā. Jā, cik cilvēku, tikpat da  žā-
das humora izjūtas. (38.)

Apkārtnes, vides tēlojumos pa -
rādās Gaitnieces daudzo publi-
cēto ceļojumu aprakstu sagata-
vošanā apgūtā prakse.

Cits audumu caurvijējs dzī -
pars ir Beātes garīgais orientieris, 
kalnā stāvošais un no vasarnīcas 
redzamais Lutera baznīcas tor-
nis. Pat ja viņa Kalevam atzīstas 

(37.), ka ir ateiste, tornis neilgajā 
romāna darbības laikā ienes vi -
ņas dzīvē vertikālo orientāciju 
un reizē kā pacelts pirksts brīdi -
na no neceļiem. Bez torņa vien-
kārši nevar.

  Uz mūsdienās topošo romānu 
vispārējā fona Vasarnīca Pārdau-
gavā ir pārsteidzoši maigs un lēn-
prātīgs sacerējums. Lāsma Gait-
niece nemanipulē lasītāju ar ne -
kādiem pārsteidzošiem šoka 
efek tiem, nesakairina viņu ar sti-
listisku žonglēšanu. Viņa nestei-
dzas, bet ļauj visu noslēpumu at -
risinājumiem pietuvoties kā lē -
n ām plūstošai upei. Romāns ra  da 
iespaidu par tā autori kā par 
gaišu personību.

  Ciktāl Vasarnīcai ir mīlestības 
romāna iezīmes, Beātes un Kale-
va silto izjūtu pieaugums izteikts 
pagalam bikli un kautrīgi. “Ka -
levs mani piekļāva sev klāt un 
sāka skūpstīt,” lasām. (71.) Bet 
lappuses 20 tālāk: “Tās dienas va -
karā atgadījās vēl kaut kas. Mū  su 
tuvība no emocionālās pār gāja 
jaunā stadijā – es kļuvu par sava 
brālēna Kaleva slepeno sievu.”

Tikpat atturīgi un drīzāk bez 
nevajadzīgas lasītāju šausmi nā-
šanas tiek vērpta kriminālā fabu-
la, tomēr bārtin bārties gribas 
par grāmatas pēdējo nodaļu. Ro -
māna kulminācijai, protams, nā -
kas būt asākai un krasākai par 
visu, kas noticis iepriekš, bet tik 
mežonīga un nāvējoša, kāda tā 
Lāsmai Gaitniecei padevusies, 
ra  da iespaidu, it kā šī izskaņa 
būtu gandrīz kā cita romāna bei-
gas. Otrkārt, ja autores nolūks 
bija Beāti beigās nonāvēt, neva-
jadzēja likt Beātei visu darbu iz -

stāstīt “es”-formā. Lai ko cilvēks 
arī spētu par savu dzīvi pats iz -
stāstīt, pēdējos mūža mirkļus 
viņš citiem atklāt vairs nespēj. 
Sirreālistiskā sacerējumā cilvēks, 
protams, varētu notēlot arī savu 
nāvi, bet tad sirreālistiskajai ie -
vir zei stāstā būtu jāizpaužas pla-
šāk. Līdz pašiem pēdējiem tei-
kumiem Vasarnīca Pārdaugavā 
ir strikti reālistisks darbs. Izska-
tās, ka izteikti rātnā rakstniece, 
nožēlodama savu rātnumu, vai-
nu beigās gribēja izpirkt ar ne -
rātnību, un tā viss sanāca.

 Valodiņa rakstniecei gluda, 
vijīga, nemākslota, bet arī ne -
vien kāršota. Šur tur pa liekam 
vārdam vai samunsturotam tei-
kumam. Teikumā “Taču aizmigt 
man tomēr neizdevās” (20.) pie -
tiktu ar “taču” vai “tomēr”, abi 
nav vajadzīgi. “Piesprādzējusi 
Džoiju pie siksniņas, izgājām uz 
ielas” (123.) vietā veiklāk būtu 
teikt:” Piesprādzēju Džoiju pie 
siksniņas, un (abas) izgājām uz 
ielas.” Pamēģiniet paši savest kār-
tībā šādu teikumu: “Par to ne -
skumu – doma par atgriešanos 
Pārdaugavā un mana brālēna, 
kuŗš mani diemžēl nemīlēja, 
skavās, bija patīkama.” (163.)  

Tagad atliek nogaidīt un redzēt, 
pa kādu līniju aizritēs turpmā -
kās Lāsmas Gaitnieces literārās 
rosmes. Viņas debiju daiļliterā-
tūrā apstaro personības šarms 
un, līdz pat priekšpēdējai lappu-
sei, paticama sižeta veidošanas 
kompetence. Tomēr būtu žēl, ja, 
turpinot iet tālāk pa romānu lī -
niju, Gaitniece pamestu savas 
kultūrvēsturiskās skices, kas viņ  ai 
arī labi padodas.

Nule, 18. martā, Liepājas dzim-
šanas dienā, ko vēju pilsētas ļau-
dis svinēja savā koncertzālē “Lie-
lais dzintars”, norisinājās krāšņa, 
bet sirsnīga ceremonija, kuŗas 
gaitā novada galva Uldis Sesks 
pasniedza tradicionālās goda un 
Gada liepājnieku balvas. Par Ga  da 
liepājnieku šogad kļuva mūsu 
lasītājiem labi zināmais represē-
tais literāts Modris Zichmanis, 
bet goda liepājnieku vidū līdz ar 
Kristapu Porziņģi, Anastasiju Se -
v astovu un citiem – mūsu autore 
Lāsma Gaitniece. Šis godpilnais 
tituls viņai ticis par mūsu redak-
cijā izdoto grāmatu “Dziednīca 
pie jūras. Versija par Liepājas me -
 dicīnas vēsturi.” (Te vietā piebilst, 
ka grāmatas klajā nākšanu nozī-
mīgi atbalstīja mūsu cītīgais la -
sītājs un draugs Juris Petračeks. 
Paldies, un priecājamies, ka Tavs 
atbalsts bijis tik auglīgs!)

Mūsu laikrakstu grāmatap-
skat nieks Eduards Silkalns par 
“Dziednīcu pie jūras” savulaik 
rakstīja (rezenzija publicēta 
2017. gada nr. 35):   

Rakstot ne visaptverošu, bet se -
lektīvu visas valsts vai kādas at  se-
viš ķas pilsētas medicīnas vēs tu ri, 
rak stītājam paliek brīvas ro  kas rak-
stīt tā, lai lasītājs nejustos garlai - 
k ots. Šo brīvību pilnībā iz  man tojusi 
Lāsma Gaitniece, ag  rā kajā uzvārdā 

Lāsma Gaitniece – Liepājas Goda pilsone

Ģibiete, savu grā matiņu Dziednī -
ca pie jūras vaļ sir dīgi no  saukda -
ma par vienu no dažādām iespēja -
m ām versijām par Liepājas medicī-
nas vēsturi. Gaitniecei ir divi galve-
nie fokusi. Rakstot par laiku līdz 
Otra jam pasaules ka ŗ am, bet īpaši 
par 19. gadsimtu, viņa koncentrējas 
uz medicīniskās prakses aspek tiem, 
kas mūsdienu lasītājam varētu  
šķist dīvaini, ne  parasti. Rakstot    
par laiku pēc Otrā pasaules kaŗa, 
kuriozi nekur ne   pa zūd, tomēr       
ta    gad uzmanības cent rā nonāk at -
se višķi Liepājas slimnīcas me  di ķi, 
viņu personī bas, viņu pro fesionā-
lās zināšanas un iemaņas, pat viņu 
vaļasprieki un blakus no darbes.

Lāsma Gaitniece... ... saņemot balvu no Liepājas pilsētas un novada vadības

Foto: Ligita Kovtuna
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Aizvadītajā nedēļā redakcija sa -
ņēma šādu vēstuli, kuŗas autors ir 
Aivars Kļavis, rakstnieks un žur-
nālists, Baltijas Asamblejas balvas 
laureāts literātūrā. 

“Dārgie kolēģi! Nupat ir tā reize, 
kad esmu spiests atraut Jūs no ik -
dienas darbiem un pavēstīt par 
dažam varbūt jau zināmo, bet ci -
tiem, iespējams, nezināmo faktu 
par bibliotēku likvidācijas uzsāk-
šanu Limbažu novadā. Pagaidām 
gan šī akcija netiek saukta par lik-
vidāciju, bet gan par optimizāciju. 
Tiesa, tiekoties ar iedzīvotājiem,  
novada domes pārstāvji neslēpa, 
ka daļa, ja ne visas no astoņām 
akreditētajām bibliotēkām (kopā 
novadā to ir 14), kuŗas skar šī op -
timizācija, ap 2020. gadu tiks lik-
vidētas. Par  argumentiem tiek 
minēts: 1) bibliotēkas esot nove-
cojusi padomju laika palieka; 2) 
iedzīvotāju ciemos paliekot ma   -
z āk, tāpēc tā esot reāla iespēja ie -
taupīt pašvaldības līdzekļus; 3)  
da  ļai no šīm bibliotēkām, kas atro -
das vecās ēkās,  esot apgrūtināta 
piekļu ve cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām.

Pirmo no šiem argumentiem ko -
mentēt nav jēgas. Trešais ir vien-
kārši stulba atruna. Tātad – ja pie-
kļuve apgrūtināta, nevis risinām 
problēmu, bet atņemam arī tiem, 
kas var piekļūt?! Toties otrais ar -
guments ir absolūti cinisks. Vēstī-
jums ir nepārprotams – tā kā jūs 
tomēr nekur vēl neesat aizbrau-
kuši, tad arī saņemiet par to! Tur-
klāt tā sauktais ietaupījums šogad 
pēc pēdējās informācijas būs ap -
tuveni 20 000 eiro (sākotnēji ap -
gal  voja, ka 8500 eiro). Uz kā rē  ķi-
na šī peļņa?  Uz pagastu iedzīvo tā-
ju rēķina, uz to,  kuŗiem tiks lieg ta 
ne tikai piekļuve grāmatām, bet 
arī atņemta iespēja lietot interne-
tu, kas ir publiski pieejams šajās 
bibliotēkās.

Tāpēc īpaši jāuzsver, ka pašlaik, 
kad sabiedriskais transports lau-
kos ir faktiski likvidēts, bet ceļus 
ziemā netīra un vasarā nelabo, 
bibliotēkas īstenībā ir vienīgais 
kva litātīvais pakalpojums, kas pa -
licis. Sevišķi tāpēc, ka mūsdienās 
tās vairs nav tikai grāmatu ap  mai-
ņas vietas, bet daudziem arī  vie-
nīgā vieta, no kuŗas cilvēki, pa -
teicoties internetam, var komū ni-
cēt ar valsts un pašvaldības iestā-
dēm, ar sabiedrību kopumā un ar 
saviem draugiem vai radiniekiem 
gan ārzemēs, gan tepat Latvijā. 
Likvidējot vai pat ierobežojot to 
darbību, šīs cilvēku pamattiesības 
vietējiem iedzīvotājiem tiek at -
ņem tas vai būtiski ierobežotas.  
Un tas jau izskatās pēc uzbruku-
ma demokratijai. 

Līdzšinējo piecu darbdienu vie-
tā bibliotēkas pašlaik (no 1. marta) 
strādā trīs dienas (attiecīgi pa as -
toņām, septiņām un piecām stun-
dām). Dažs varbūt teiks – lai nu tā 
būtu! Gan jau cilvēki pieradīs, arī 
laiku izbrīvēs un pakārtos esošai 
situācijai...

Bet kāpēc lēmums par “opti mi-
zāciju” tika pieņemts slepus no 
sabiedrības, kas līdz ar bibliotēkām 
tika nostādīta fakta priekšā feb-
ruāŗa pēdējās dienās un kāpēc 
domes pārstāvji var tik droši ap -
galvot, ka jau pēc dažiem gadiem 
bibliotēkas tiks slēgtas, ja paš val-

LIGITA KOVTUNA

Uzbrukums demokratijai vai vienkārši – 
lauku bibliotēku slēgšana? 

dībai nav tiesību ne tās atvērt,    
ne arī slēgt? Tādas tiesības ir tikai 
Latvijas Bibliotēku padomei.

Un te tad arī sākas pats intere-
santākais... 

Ierobežotais darba laiks, kas   
nav izdevīgs pat skolēniem, no -
teikti ietekmēs lasītāju skaitu. 
Šogad, salīdzinot ar 2017. gadu, 
tas nenoliedzami būs mazāks. Tā -
tad novada dome varēs vērsties 
jau pieminētajā padomē, notikušo 

argumentējot kā iedzīvotāju aiz-
plūšanas sekas un lūgt pārveidot 
bibliotēkas  par grāmatu izsnieg-
šanas punktiem, kas strādās reizi 
nedēļā vai vēl retāk. Savukārt šie 
“punkti” pilnībā nonāk pašval dī-
bas pārziņā un tos var slēgt jeb kuŗā 
brīdī, atļauju nevienam ne  prasot.

Tomēr visvairāk uztrauc tas,     
ka šim piemēram var sekot un – 
vis ticamāk, – arī sekos citas paš-
valdī bas.

Tāpēc lūdzu Rakstnieku sa -
vienību un rakstniekus, ikvie -
nu,  neatkarīgi no tā,  kur  dzī vo-
j at, prasīt Saeimai un Kultūras 
ministrijai paust skaidru un 
principiālu nostāju šajā biblio-
tēku jautājumā. Jau tāpat pēdējos 
divdesmit piecos gados laukos 
esam tik daudz pazaudējuši, un 
šī nu tiešām ir tā “sarkanā līnija”, 
kuŗu nedrīkst pārkāpt. Biblio-
tēkas nepieder ierēdņiem, bi  b-
lio tēkas pieder lasītājiem. Un tās 
ir mūsu – dažādu laiku un pa -
audžu – latviešu rakstnieku grā-
matas, ko cilvēki joprojām tur 
meklē, atrod, lasa un lasīs arī 
turpmāk.”

Redakcija lūdza komentāru Lat-
vijas Bibliotēku padomes priekš-
sēdei, Rīgas Centrālās bibliotēkas 
direktorei Dzidrai Šmitai. Viņas 
atbilde:

“Ministru kabineta 2001. gada 
7. augusta noteikumi Nr. 355  no -
saka, ka “novada pagastā, kuŗā ie -
dzīvotāju skaits nepārsniedz 2000, 

ir vismaz viena pašvaldības bib  -
lio tēka. Ja novada pagasta iedzī-
votāju skaits ir lielāks par 2000, uz 
katriem 2000 iedzīvotāju novada 
pagasta territorijā papildus ir vis-
maz viena pašvaldības bibliotēka”. 

Pašlaik visās Latvijas pilsētās un 
novadu pagastos darbojas biblio-
tēkas. Daudzas  pašvaldības veic 
nozīmīgus ieguldījumus, lai vei-
cinātu bibliotēku attīstību. Ir paš-
valdības, kuŗas, ievērojot iedzīvo-

tāju vajadzības un nodrošinot la -
bāku pieejamību, uztur vairākas 
bibliotēkas pagastā. 

Latvijas Bibliotēku padome 
nekādā ziņā neatbalsta biblio-
tēku pakalpojumu pieejamības 
ierobežošanu, samazinot bib -
lio tēku darba laikus.

Bibliotēku padome aicina paš val  -
dī bas ievērot iedzīvotāju vaja dzī-
bas, intereses un pausto vēlmi pie-
kļūt dažkārt vienīgajai kultū r as, iz -
glītības un informācijas iestādei 
pa  gastā. 

Vienlaikus vēršu uzmanību, ka 
arī bibliotekāriem jābūt vairāk 
orientētiem uz iedzīvotāju inte - 
re sēm un jāaicina pašvaldība no -
teikt lietotājiem visdraudzīgāko 
darba laiku.”

Papildinot Dz. Šmitas teikto, 
gan uzreiz vēlos piebilst – biblio-
tekāriem jābūt vairāk orientētiem 
ne tikai attiecībā uz bibliotēku 
darba laiku, tīmekļa pieejamību, 
bet arī uz to satura piedāvājumu, 
ko cilvēki var šajos mazajos, bet tik 
nozīmīgajos lauku kultūras cen-
tros saņemt. Pavisam konkrēti – 
pirms pāris gadiem biju iegriezu-
sies kāda Latvijas mērogiem pa -
liela pagasta bibliotēkā un uzreiz 
devos pie galda, uz kuŗa rindojās 
preses izdevumi. Ko tur ierau dzī-
ju?  Gluži visus Latvijas “dzelte-
nos” izdevumus, kas īstenībā vei-
do  rakstus un publicē bildes par 
vienu un to pašu, un parasti tās     
ir sadzīviskas padarīšanas, teikšu 

skaidri – tenkas. Bet neieraudzīju 
laikrakstu Brīvā Latvija, ko 235 (!) 
Latvijas lauku bibliotēkām, to - 
starp tai, kuŗā ciemojos, piesūta 
par brīvu... Kā tad tā? Pēc preses 
izdevumiem neesot lasītāju pie-
pra sījuma, teica bibliotekāre. Nu, 
ja nebūs, kā tad zinās “pieprasīt”? 
Un ko tad Latvijas lasītājs visvai-
rāk  pieprasa? Bibliotēkas plauk -
tos rindojas lubu romānu tulko -
jumi ar krāšņām mīlassmeldzī-

gām sieviešu sejām uz vāka. Starp 
citu – ziniet, kuŗa grāmata šobrīd 
Latvijā ir pati pieprasītākā, resp., 
pirktākā? Erotiskais romāns, ko 
sa   rakstījusi pašmāju zobārste, kas 
nu jau tiek dēvēta par rakstnieci, ‒ 
“Saplēstās mežģīnes”, saucas ro -
māns. Drīz vien viņai uzradās 
“konkurente”, kas citā izdevnie-
cībā laida klajā savas erotiskās 
fantāzijas. Šim “literārajam žan-
 r am” asprāši – žurnālisti pat devu -
ši īpašu nosaukumu – “pežģīnes” 
(piedodiet!). Un nu lielais jautā-
jums – vai un cik tālu izpatikt m a  su 
gaumei, turklāt par pašval dības 
naudu iepērkot grāmatas? (Īpašu 
rakstu pelnījis temats “Valsts grā-
matu iepirkums bibliotēkām”, kas 
šobrīd ir tik “plāns” un neprogno-
zējams, ka neviens nopietns grā-
matizdevējs ar to nerēķinās. Bet – 
vajadzētu gan! Ja jau valsts bu -
džetā paredzēti līdzekļi kultūriz-
glītībai.) Joprojām palieku pie sa  va 
stingra uzskata – ir izdevumi, ku  -
ŗ iem jābūt piedāvājumā, turklāt 
sasniedzamiem! Kā gan cilvēks 
uzzinās par augstas raudzes daiļ-
literātūru, vēsturisko un uzziņu 
literātūru, ja tādas viņa pagasta 
kultūrālākajā vietā vienkārši ne -
būs?! Tuvojas Saeimas vēlēšanas, 
pār mūsu galvu gāzīsies infor mā-
cijas straumes, un vai tikai sociālie 
tīkli un tīmeklis būs tā vieta, kur 
“vienkāršā valodā”  un strupos tei-
kumos smelties informāciju, bieži 
vien pat melīgu? Drukātā prese 

pa  rasti publicē izsmeļošus eks-
pertu, zinīgu cilvēku rakstus, ko -
mentārus utt. Lauku cilvēki tiešām 
nevar atļauties avīzes abonēt, un 
vai ciema bibliotēkai – pašvaldī -
bas struktūrvienībai – neklātos šo 
svarīgo nišu aizpildīt? 

Pirms apmēram gada Latvijā 
beidza darboties Lauku bibliotēku 
atbalsta biedrība, kuŗu izveidoja 
un 16 gadus vadīja žurnāliste un 
rakstniece Biruta Eglīte, kuŗa par 
savu sabiedrisko darbu 2013. ga -
dā saņēma Eiropas Pilsoņu balvu. 
Darbību izbeidza, protams, finan-
ciālu apsvērumu dēļ – izdevēji 
vairs nespēja uzturēt biedrību, bet 
par sponsoru labvēlību Latvijā cī -
nās tūkstošiem organizāciju. Bi  ru-
ta savu dar bu balstīja uz mērķi – 
800 lauku bibliotēkas pēc iespējas 
apgādāt   ar jaunāko, aktuālāko un 
vērtīgā ko devumu no grāmatnie-
cības klāsta. Bieži vien ārzemju 
tautieš iem, kuŗi vēlējās savas pa -
audzēs  krātās bibliotēkas nogādāt 
Lat vijā, droši ieteicu sazināties ar 
šo biedrību. Mēs taču zinām, ka 
trimdas sabiedrībā joprojām tiek 
atminēts Draudzīgais aicinājums 
un joprojām ir vēlēšanās atbalstīt 
sava dzimtā novada skolas un bi  b-
liotēkas, un kam vienkārši roka 
neceļas ņemt un izmest grāmatu. 
Tas nozīmē, ka gluži bez maksas 
Latvijas lauku centri varēja saņemt 
grāmatas, kas ir ar paliekošu no  -
zī mi mūsu kultūras klāstā, kas ir 
skolasbērnu obligātās literātūras 
sarakstā, galu galā – vērtības, kas 
pārdzīvojušas laikus un varas. Kur 
nu tās paliks? Nesen saņēmu sa -
traukuma pilnu vēstuli no mūsu 
abonentes Austrālijā, rosīgas sa -
bied riskās darbinieces Andas Mig -
lis, kuŗā viņa lūdz – raksti, dari 
kaut ko, jo Melburnā met ārā grā-
matas, nav ne lasītāju, ne vietas, 
kur tās glabāt! Kādu padomu varu 
dot? Īpaši brīdī, kad vēl esošās ma -
zās bibliotēkas grasās klapēt ciet... 
Nenoliegsim, ka “pelavu lite rātū-
ras” jau arī ir gana un to at  balstīt ar 
valsts budžeta līdzek ļ iem vien -
kārši nedrīkst, bet – citēšu Birutu 
Eglīti: “Valsts Nacionālajai bibliotē-
kai ir uzdevums veikt me  todisko 
darbu ar bibliotēkāriem.” Tātad – 
mācīt, kā izsijāt graudus no pela - 
v ām, kā lietderīgāk izmantot tos 
pašus knapos finanču lī dz ekļus, ko 
valsts un pašvaldības atvēl grāmatu 
iepirkumam. “Balta pļava, melnas 
aitas, vajag gudra ganītāja” – tāds 
vienkāršs ir šis atminējums. 

Tajā pašā laikā  Rīgas Grāmatu 
svētki ir vieni no plašāk apmek lē-
tajiem sarīkojumiem, bibliotēkās 
cilvēki gaida rindā pēc labām grā-
matām, grāmatu veikali nebūt 
nestāv tukši, tikai maz ir to, kas 
izvelk maciņu un nopērk... Kā jūs 
domājat – kāpēc? 

Valstī top Diasporas likums, 
remigrācijas un repatriācijas pro-
grammas. Saeimas vēlēšanu gai-
dās polītiskās partijas rakstīs stra-
tēģijas un solījumus... Bet varbūt 
saprātīgāk būtu pajautāt – ko tieši 
un konkrēti jūs, mīļie, darīsiet, lai 
saglabātu vēl atlikušos tautiešus 
Latvijas laukos? Interesanti, cik iz -
maksā viens “remigrācijas plāns”? 
un cik – mazas lauku bibliotēkas 
uzturēšana, turklāt piepildot to     
ar vērtīgu saturu? Pajautāsim sa    - 
v iem deputātu kandidātiem!          

2010. gadā Latvijas 847 bibliotēkās tika īstenots projekts “Trešais tēva dēls”, ko atbalstīja Bila un 
Melindas Geitsu fonds. Projekta mērķis bija nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez 
maksas izmantot informācijas technoloģiju sniegtās iespējas – datortechniku un internetu, kā arī 
saņemt konsultācijas to lietošanā – jebkurā pašvaldību bibliotēkā. Bibliotēkās tika instalēti 4 tūk-
 s toši datoru. Kopš tā laika bibliotēkas daudzviet Latvijas lauku reģionos ir vienīgā vieta, kur iedzī-
vo tāji var saņemt kultūras, informācijas, sociālos un tālākizglītības pakalpojumus, un tām ir ievē ro-
jama sociāla un ekonomiska ietekme uz iedzīvotāju labklājību un sabiedrības attīstību
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SANDRA BONDAREVSKA Atpakaļ Īrijā(Nobeigums)

Kādā no starpvalstu delegāciju 
tikšanās reizēm 1945. gadā Zvied-
rijā pavisam nejaušas sagadīšanās 
pēc Konrāds Pētersons sastop Īri-
jas pārstāvjus Todu Endrjūsu un 
Eidanu O’Reiliju. Vārds pa vār - 
d am, un viesi uzzina, ka savulaik 
Konrāds ir mācījies Dublinā, kur 
1913. gadā beidzis Zinātņu kolle-
džu. Īri bijušo UCD studentu ai -
cina atpakaļ uz Īriju un piedāvā 
ņemt savā pārraudzībā kūdras ra -
žošanu Kilbērijā. Sīkāk par šo     
ne  jaušo tikšanos savā grāmatā 
“Cil vēks bez īpašuma” raksta C.S. 
En  d rjūss, plašāk pazīstams kā 
Tods Endrjūss: 

“Mēs bijām vienā no kūdras 
fabrikām (Zviedrijā, Malmē, ie -
sprau dums mans – S. B.), un mūs 
ieveda kabinetā, kur notika disku-
sija. Tā pārtrūka, kad pie mums 
ienāca drunks vīrs vidējos gados, 
kurš skaļi un priecīgi mūs uzru-
nāja ar visai dīvainu akcentu an - 
g ļu valodā:  – “Vai jūs, puiši, esat 
no Dublinas? Vai esat pazīstami ar 
tēti Oru no Zinātņu kolledžas?”

Mēs bijām pārsteigti par šo uz -
runu. Tētis Ors bija leģendārs un 
ekscentrisks Zinātņu kolledžas ma -
 tēmātikas profesors, kurš pats sev 
bija iegalvojis, ka eksistē kvadrāt-
sakne no skaitļa – 1. Jāatzīst, ka 
mēs bijām pārsteigti, ka viņa slava 
ir sasniegusi vienu no nomaļajām 
Zviedrijas kūdras ražotnēm. Dzī-
vespriecīgais cilvēks, kas mums 
nupat bija piebiedrojies, bija Kon-
rāds Pētersons, slavenās pīpju ra -
žotnes “Kapp&Peterson” īpaš nie-
ka Kārļa Pētersona brāļadēls. [...] 
Īrijas neatkarības cīņu laikā viņš 
bija cieši saistīts ar arodbiedrību 
kustību, iesaistījās 1913. gada strei-
kos, bija personīgi pazīstams ar 
Konnoliju, Larkinu un grāfieni 
Markēviču. [...] Viņam vienlīdz 
nepieņemams bija gan vācu re - 
  ž īms, gan padomju okupācija. 
Kad vācieši tika padzīti no Latvijas 
un krievu kaŗaspēks jau atkal 
stāvēja pie Latvijas sliekšņa, tāpat 
kā tūkstošiem citu baltiešu, arī 
Konrāds kopā ar sievu un meitu 
pameta dzimteni. Kopā ar diviem 
draugiem mazā laiviņā viņi šķēr-
soja Baltijas jūru un nonāca Zvied-
rijā. Viņa iepriekšējā pieredze de  va 
iespēju ātri atrast darbu kūdras 
nozarē. Mēs uzaicinājām Konrā -
du un viņa sievu vakariņās tur - 
pat Malmē. Viņa dzīves stāsts bija 
tik bagāts, ka tā uzklausīšanai 
mums nepietiktu pat ar vairākām 
stundām. [...]

Šajā laikā Kilbērijā netālu no 
Etajas bijām nolēmuši celt kūdras 
rūpnīcu. Šajā jomā mums nebija 
pieredzes, tāpēc aicinājām Pēter-
sonu braukt mums līdzi uz Īriju 
un uzņemties projekta īstenošanu. 
Pētersons ar prieku piekrita, un 
viņš tika apstiprināts par Kilbēri-
jas ražotnes direktoru.”

Jau 1946.  gada pašā sākumā 
Konrāds dodas projām no Zvied-
rijas. Pirmais cilvēks, kuŗam viņš 
paziņo par savu pārcelšanos uz 
Zaļo salu, ir Izolde. 19. janvārī 
bēgļu laikā Zviedrijā izdotajā lat-
viešu nedēļas avīzē “Latvju Ziņas” 
Konrāds ievieto paziņojumu “Inž. 
Konrāds Pētersons (“Kūdra”) pa -
ziņo draugiem, ka ar ģimeni iz -
brauc no Zviedrijas uz Īriju un 
lūdz turpmāk rakstīt uz sek. adre-
si: Mr. K. Peterson, “Ailsa”, Winton 
Avenue, Rathgar, Dublin, Eire.” 

Šī ir adrese, kuŗā līdz pat mūža 
beigām dzīvo Izolde Pētersone, tā 
ir arī pirmā Konrāda un viņa ģi -
menes apmešanās vieta Īrijā. 

Konrāds un 
“Bord Na Mona”

Un tā jau 1946. gadā Konrāds ar 
ğimeni atkal ir Zaļajā salā. Anniju 
viņi vairs nesatiek, taču atkalre-
dzē šanās ar Izoldi visiem ir liels 
piedzīvojums. Kārļa Pētersona mei-
tai bez Konrāda ğimenes Īrijā 
vairs citu radinieku nav. 

Šajā laikā Izoldei jau ir izvei-
dojusies ļoti cieša draudzība ar 
Annas Breidijas māti, kas savu -
laik dzīvoja viņai turpat kaimiņos, 
un līdz pat mūža galam Kārļa 
meita uzskatīs Breidijus par savu 
īsto ģimeni. Viņa ir kļuvusi par 
mazās Annas krustmāti un tiek 
mīļi saukta par Soldijas tanti. 

Konrādam Pētersonam Īrijā ir 
darba pilnas rokas, viņam tiek uz -
ticēta jaunās Kilbērijas kūdras rūp -
nīcas izveide, un viņš ar lielu entu-
ziasmu ķeras pie šī darba. Laik-
raksts Leinster Leader jau 1947. 
gada 26. jūlija numurā ievieto rak-
stu “Svinīga “Bord Na Mona” fab-
rikas atklāšana Kilbērijā”:

“Pirmdien Kilbērijā pie Etajas 
Īrijas ekonomikas ministrs Le  me-
sa kungs svinīgi atklāja jauno Bord 
na Mona kūdras ražotni. Šajā rūp-
nīcā tiks nodarbināti ap  mēram 
200 cilvēki, un plānots, ka tā sa -
ražos 150 tūkstošus ķīpu kūdras 
eksportam uz Amerikas Savieno-
tajām Valstīm, nopelnot 5 miljo-
nus dolāru gadā. Pirmās tūkstoš 
ķīpas jau pavisam drīz tiks no -
sūtītas uz štatiem. [...]

Rūpnīcas direktors Kārlis Pēter-
sona kungs ir latvietis (avīzē pub-
licēts šādi – Mr. Karl Peterson,      
a Latavian, piezīme mana – S. B.), 
kuŗu uzaicināja strādāt eksperti, 
kas viesojās Zviedrijā, lai tur iepa-
zītos ar kūdras ražošanu. Baka lau-
ra gradu Pētersons ir ieguvis UCD 
1913. gadā, tad atgriezās dzimtenē. 
Otrā pasaules kaŗa beigās zvej-
nieku laivā kopā ar savu ģimeni 
zem šāviņu uguņiem devās pāri 
jūrai, līdz nonāca Zviedrijā. Tur 
viņš kā bēglis strādāja pie kūdras 
izpētes darbiem, līdz kamēr viņu 
sastapa mūsu eksperti. Pētersons 
ir veicis arī šīs ražotnes būvniecības 
uzraudzības darbus...” 

Laikraksts The Leinster Leader 
1947. gada 26. jūlijs. 

Droši vien pamanījāt, ka rakstā 
Konrāda Pētersona vārds nav uz -
rakstīts pareizi. Jā, tieši tā – “Karl 
Peterson” tika ierakstīts Leinster 
Leader avīzes rakstā. Acīmredzot 
Īrijā populārā Konrāda tēvoča 
Kārļa Pētersona vārds toreiz bija 
sajaucis galvu žurnālistam, kas 
gatavojis šo rakstu. Pavisam maz 
toreiz īri zinājuši arī par Latviju. 
Tautība, kas domāta latvietis, te 
rakstīta, kā “Latavian”, bet pati 
valsts  – “Latavia”. 

Par kūdras nozares attīstību Īrijā 
un Konrādu Pētersonu rakstīts    
arī UCD izdotajā grāmatā “Valsts 
veidošana”. Arī te stāstīts par Kon-
rāda gaitām. Citēju:

““Bord na Móna” tika dibināta 
1946. gadā Kūdras attīstības pār-
valdes vietā un darbojās uz ko -
mer ciāliem pamatiem. Tajā strā-
dā ja daudzi Dublinas kolledžas 
universitātes absolventi. Viens no 
viņiem ar visai spilgtu un iespai-
dīgu pagātni – Konrāds Pētersons. 
Pētersons ir no Latvijas un pie da-
lījies arī 1905. gada revolūcijā. 
Viņš pabeidza Karalisko Zinātņu 
kolledžu 1913. gadā un pēc Pirmā 
pasaules kaŗa atgriezās Latvijā.    
Uz Īriju viņš atkal atbrauc pēc 
Otrā pasaules kaŗa un strādā Bord 
na Móna’s eksperimentālajā pētī-
jumu laboratorijā, kas veic kūdras 
sūnu pielietojuma izpēti dārzko-
pības augsnes bagātināšanai.”

Plašāk Konrāda Pētersona pro-
fesionālā darbība Īrijā ir aprakstīta 
arī Donala Klārka grāmatā “Brū-
nais zelts”. Te norādīti arī precīzi 
gadskaitļi: 

1946. gadā Konrāds sāk strādāt 
Kūdras nozares attīstības pārval-
dē, kas dibināta 1934. gadā un tika 
izveidota, lai attīstītu un uzlabotu 
kūdras ražošanu Īrijā. Šai laikā 
Kilbērijas kūdras fabrika ir valsts 
ekonomiskās attīstības program-
mas saraksta augšgalā. Ražošanas 
attīstību uztic Konrādam Pēter-
son am. 

No 1947. līdz 1958. gadam 
Konrāds Pētersons 

ir Kilbērijas kūdras ražotnes 
direktors 

Pirmais pasūtījums – ķīpas, kas, 
iepakotas rupjā maisa audumā, 
tiek sagatavotas jau tā paša gada 
jū  nijā. Kilbērijas rūpnīcas jauda 
jau tolaik bija no 50 000 līdz 100 000 
ķīpām gadā. Nākamajā – 1949. ga  dā 
puse no Kilbērijā saražotās pro-
duk cijas tiek eksportēta uz Ame-
rikas Savienotajām Valstīm. Pa -
visam drīz ražotnes kūdru sāk 
eksportēt arī uz Lielbritaniju un 
Normandijas salām. 

Ne visiem kaŗa laika latviešu 
bēgļiem laimējās iegūt darbu at -
bilstoši izglītībai un pieredzei. 
Konrādam darbs Īrijā ir patiešām 
liela veiksme. Par viņu raksta 
trim das avīzes, tostarp arī viņa 
sniegto palīdzību bēgļiem Vācijas 
DP nometnēs, kas četrdesmito 
gadu beigās meklēja darbu un pa -
jumti jaunajās mītnes zemēs. Vā -
cijā iznākusī avīze Latvija 1947. ga - 
da 25. novembrī publicē rakstu 
“Latvieši organizē kūdras ražošanu 
Eirē”, te minēts: […] latviešu būv-
inženieris Konrāds Pētersons, bi -

juš ais “A/S Kūdra” direktors Lat-
vijā, pašreiz strādā Eirē, kur no -
darbināts Eires kūdras ražošanas 
izveidošanā. Jau pērn Pētersons  
uz Eiri aicinājis dažus latviešu 
kūdras ražošanas speciālistus […].” 

Nav gan zināms, vai viņa pie-
dāvājumam ir atsaukušies daudzi 
latvieši, jo Īrijā pēckaŗa latviešu 
bēgļi bija skaitāmi vien pāris des-
mitos. Ir zināms, ka viens, ar kuru 
Konrādam Īrijā bija draudzīgas 
attiecības, bija Kotri Hangelaids, 
kurš arī strādāja Īrijas kūdras pār-
valdes Bord na Móna struktūrā, 
taču viņš bija igaunis. 

1958. gadā Pētersons uzsāk da r-
bu Bord na Móna’s eksperimen-
tālajā pētījumu laboratorijā.

Bord na Móna galvenā inženieŗa 
vietnieks Patriks Kogans par Kon-
rāda ieguldījumu saka: “Viņa zi -
nā šanas par kūdras ražošanu un 
viņa neatlaidība kvalitātes uzla bo-
šanā ir panākusi to, ka šodien 
mums ir tāds zīmols kā “Shamrock 
Brand”.” 

Tas bija laiks, kad piecdesmita-
jos gados kļuva arvien sarežğītāk 
iegūt uzlabotu augsnes sastāvu. 
Rodas nepieciešamība uzlabot Ka  -
li fornijas universitātē veiktos pē  tī-
jumus. 1959. gadā Bord na Mona 
eksperimentālā laboratorija sāk 
veikt eksperimentus, jaucot aug-
sni ar 75% kūdras un 25% smilšu 
maisījumu. Šie pētījumi tika veikti 
Konrāda Pētersona vadībā, kuŗa 
darbs tolaik tika raksturots kā – 
“ārkārtīgi iespaidīgs un rezultatīvs”. 

Konrāds sazinājās ar Dr. Lembu 
no Johanstaunas pils un Dr. Klar-
ku no Alberta kolledžas. Šie abi 
zinātnieki strādāja Agrārā fonda 
pakļautībā. Laboratorijā tika izvei-
dota speciāla augsne sēklu die dzē-
šanai, un tās nosaukums bija 
Uncee Mix. Katrā augsnes iesaiņo-
jumā bija mininerālmēslu paci -
ņa, kas jāpiejauc, lai papildinātu 
un uzlabotu stādāmo augu podi-
ņu augsnes saturu. Šo produktu 
sākumā negribēja atzīt un pieņemt 
un tas radīja problēmas līdz pat 
1962. gadam, bet tad augsnes iz -
platība pieauga ārkārtīgi strauji. 
Uncee Mix īpaši bija iecienījuši 
tomātu audzētāji. 

Savā rakstā par Konrādu Pē  ter-
sonu Jānis Stradiņš savukārt rak -
sta šādi: “... jāpiebilst, ka savulaik 
Īri ja kūdras ieguves un izmanto-
šanas ziņā bija izvirzījusies vienā 
no pirmajām vietām pasaulē 
(1984. gadā te ieguva 6 miljonus 
tonnu kūdras), tur darbojās pa -
sau lē lielākā (ārpus toreizējās PSRS) 
kūdras spēkstacija, un līdzās naftai 
un vēlāk AES kūdra šajā ziņā bija 
nozīmīgs enerģētikas avots. Varē-
tu arī sacīt, ka tā bija nozīmīgākā 
Īrijas izrokamā dabas bagātība. 
Ša  jā ziņā Pētersona nopelni Īrijas 
labā, aizsākot tur modernu kūd -
ras industriju, būtu īpaši atgā -
dinā mi.”

Trimdas gados, dzīvodams un 
strādādams Īrijā, Konrāds uztur 
sakarus ar bijušajiem pirmskaŗa 
darbabiedriem. 1949. gada jūlijā 
viņš dodas uz Angliju, lai satiktos 
ar vecajiem Latvijas kūdriniekiem, 
kuŗi tāpat kā viņš ir devušies bēgļu 
gaitās. 

Zaļajā salā Konrāds Pētersons 
aiziet pensijā 1953. gadā, taču tur-
pina strādāt.

Konrāds Pētersons ar Izoldi un draudzenēm

Kārlis Pētersons nesen kā iera-
dies Dublinā

Reklāma Dublinas centrā mūsdienās
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Laikā, kad Mežaparka Lielajā 
es trādē Rīgā izskanēs Simtgades 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
De  ju svētku noslēguma koncerts, 
Krāslavā ieskanēsies pirmais no 
diviem Vispasaules latviešu ģi  me-
ņu saietiem – 3x3 Latvijā, 2018. 
ga  dā. Krāslavieši saieta saimnieku 
godā būs pirmo reizi. Ar latgalis -
ku sirsnību un viesmīlību no 8. 
līdz 15. jūlijam pulcinās kopā lat-
viešus no visām pasaules malām, 
lai svinētu un rotātos par godu 
Latvijas Simtgadei, koptu latvie tī-
bu un uzlādētu latviskās “bateri-
jas”,  lai pēc vienas kopīgas, izzi-
nošiem sarīkojumiem, dziesmām, 
dančiem un citiem notikumiem 
piepildītas nedēļas katrs saieta da -
lībnieks varētu doties mājup ar 
patiesu pārliecību un lepnumu: 
“Jā, es esmu latvietis un lepojos ar 
to! Šī ir mana rota! Un tikai es 
esmu šīs rotas kalējs un glabātājs!”

Krāslava... šī pilsēta tiek uzskatī-
ta par vienu no senākajām raks tī-
tajos avotos pieminētajām apdzī-
vo tajām vietām Latvijas territo -
rijā, kas izveidojusies 9. gadsimtā 
pie pilskalna Daugavas – Dņepras 
ūdensceļa malā. Krāslava ir Lat ga-
les rota, kuŗā savijas pirmatnīgā 
dabas elpa ar vēstures noslēpu-
mai  nības plīvuru, mūsdienu archi -
tektūru un technoloģijām. Pilsēta 
tā vien aicina sajust savu senatnī -
go dvesmu dabā un ieraudzīt 
vēsturi savos cilvēkos, kuŗu daudz -
nacionālais sastāvs ir unikāla cil-
vēku savstarpējās sapratnes un 
tolerances liecība.

Kas vēl jāzina par Krāslavu? Pil-
sētas ģerboņa vairogs ir zilā krāsā. 
Uz vairoga sudraba krāsā attēlots 
sens peldošs burukuģis ar paceltu 
buru un pieciem airiem. Buru ku-
ģis simbolizē kuģošanu pa Dau-
gavu, savukārt pieci airi – piecas 
pilsētā dzīvojošās pamattautības – 
latviešus, krievus, baltkrievus, po -
ļ us un ebrējus. Pilsētai cauri plūst 
Daugava, kas šeit ir īpaši krāšņa. 
Daugavas ielejā, posmā no Krās-

ROTĀSIMIES KRĀSLAVAS 3x3!
lavas līdz Naujenei, Augšdauga -
vas aizsargājamo ainavu apvidū, 
mūsu likteņupe met astoņus līku-
mus citu aiz cita. Šī ir vienīgā vieta 
Latvijā, kur Daugava saglabājusi 
savu dabisko tecējumu.

Uz nedēļu par saieta mājvietu 
kļūs Krāslavas pamatskola un 
Krāslavas Valsts ģimnazija, kas 
atrodas 500 metru attālumā viena 
no otras. Gulēšana paredzēta pa -
matskolas un ģimnazijas klasēs uz 
matračiem un nelielajā internātā. 
Sarīkojumi un citas aktīvitātes no -
tiks grāfa Plātera parkā jeb Krās-
lavas pils territorijā, kas ir 18. gad-
simta valsts nozīmes architektūras 
piemineklis. To ieskauj saimnie-
cības ēkas un pils parks. Parkā 
valda barokāli romantiska no  ska-
ņa, un tur pastaigājoties var bau - 
dīt unikālo skatu uz Daugavas 
lokiem un Krāslavas pilsētu.

Maltītes baudīsim pils zirgu 
staļļos jeb amatu mājā.

Krāslavas saieta pamattema ir 
ROTA. Rota kā garīgs spēks, dvē-
seles kultūra, identitāte, mīlestība 
un izpratne. Rota kā tautas vie-
notība un spēks. Rota it visur: cil-
vēkos, dabā un notikumos.

Saieta ievirzēs rotāsim sevi, ap -
kārtējos un Tēvzemi. Tam esam 
sarūpējuši īpaši daudzveidīgas 
ievirzes (nodarbības), lai katrs va -
rētu izvēlēties sev tīkamāko. Būs 
iespēja izzināt Latgales kultūrvides 
konceptu ar Ilgu Šuplinsku. Lat-
viešu liksteņstāstus stāstīs Lelde 
Neimane. Ar Jāni Ati Krūmiņu 
aplūkosim latviešu godus no vis-
senākajiem laikiem līdz mūs die -
n ām. Ieskatu žurnālistikas pasaulē 
sniegs Ansis Bogustovs un Daiga 
Bitiniece, savukārt savus spēka avo-
tus smelties varēs kopā ar Aloi du 
Jurčenko un Inesi Krūmiņu. Vie-
na no saieta ieviržu klāsta nemai-
nīgajām vērtībām arī šogad būs 
ģimeņu seminārs ar Līgu Ruperti 
un Māru Tupesi, bet kopā ar An   -
d ri Tomašūnu varēs doties pie 
Krāslavas novada interesantajiem 

un nozīmīgajiem cilvēkiem. Lolita 
Lūse sievām sniegs padomus no 
saimnieču pūra, savukārt kopā ar 
Albertu Rokpelni pētīsim moder-
nā latvieša dziesmu rotu.

Sajust Krāslavas augu un bišu 
spēku varēsi, dodoties uz vietējo 
saimniecību pie Ivara Geibes vai 
kopā ar Annu Āzi dodoties meža 
takās. Pie Daiņa Rakstiņa uzzināsi, 
kā pļavas smaržu var saglabāt, 
vārot Latgales tradicionālo alu.

Kā ierasts, būs arī iespēja dari -
nāt pašu sadzīvei noderīgas lietas. 
Katrs saieta dalībnieks varēs izvē-
lēties starp iespēju izmēģināt roku 
Latgales tradicionālajā keramikā 
podnieka Valda Pauliņa uzrau dzī-
bā vai iemācīties darināt māla 
bungas ar Madaru Bartkeviču, šū -

dināt lina kreklu pie Madaras Brie-
 des, veidot archeoloģiskās rotas 
Pētera Ločmeļa un Mārtiņa Pun-
dura uzraudzībā. Agrita un Māra 
Krieviņas ierādīs, kā pagatavot 
pastalas un skaistas ādas rotas, 
savukārt Dace Miezīte mācīs, kā 
aust ceļu jostu. 

Vieglāku un gaisīgāku materiā -
lu cienītāji varēs izpausties papīru 
ziedu un lampu izgatavošanā. 
Meitu un sievu rotu – vainagu va -
rēsi izgatavot kroņu darbnīcā pie 
Zandas Zvīgules vai kopā ar Līgu 
Reiteri doties pļavās, pinot ziedu 
vainagus. Izzināt sevi varēsi pie 
Jura Joneļa skatuviskajā meistarī-
bā, bet izkopt valodas prasmi – pie 
Ārijas Liepiņas – Stūrnieces. Mā -
mi  ņas ar mazulīšiem līdz divu 

gadu vecumam aicinātas uz sa  ru-
nām par sev svarīgo, kā arī veid ot 
sapņu ķērājus. Bērni no trīs līdz 
sešu gadu vecumam apvienos 
patīkamo ar lietderīgo – dabas 
pētnieku, krāsu pētnieku un ro -
taļu pētnieku ievirzēs. Bērni no 
septiņiem līdz 14 gadiem varēs 
doties vienā solī ar dabu, mācīties 
meža takās, izdzīvot Krāslavas 
teikas un pasakas, veidot animā-
cijas filmiņu, darboties videi drau-
dzīgo tērpu darbnīcā, izrotāt ik -
dienu un veidot savu koka ieroci.

Pievakarē – radošo darbnīcu rin-
 da – dekori no dabas mate riā l iem, 
Krāslavas meistarstiķis, floristika, 
vietējās tradicijas, iespēja izdziedāt 
skaistākās dziesmas korī, kā arī 
dažādas sporta aktīvitātes gan sta-
dionā, gan Daugavā. 

Vakaros koncerti – skatīsimies 
Dziesmu un deju svētku nobeigu-
ma tiešraidi no Mežaparka estrā-
des, būs vietējie un viesmākslinieki, 
prāta spēles, nakts diskusijas un 
citi aizraujoši sarīkojumi. Dienas 
izskaņa – ar nīkšanu un dančiem.

Saietu veidojam mēs – Ilze un 
Lauris Cekuli kopā ar bērniem 
Loriju, Ako Kārli, Loti un Elzu 
Hermīni. Šis ir pirmais mūsu 
organizētais saiets, par ko esam 
ļoti pagodināti un lepni. Mūsu 
ģimenes pamatvērtība ir kopā bū -
šana, savas tautas spēka un gud-
rības turēšana godā. Augstu vērtē-
jam sirds gaišumu, gudrību un 
godīgumu, kā arī labu humora 
izjūtu. Savus bērnus audzinām 
pēc principa “no sirds uz sirdi”, ne 
tikai ņemt, bet arī dot, cienīt un 
godāt. Pēc šāda paša principa arī 
veidojam saietu. Lai darbs ritētu 
raitāk, talkā aicinājām stipru un 
latvisku ģimeni – Ievu un Robertu 
Treimaņus ar bērniem Laumu, 
Elzu, Valteru un Eduardu.

Mēs ticam un zinām, ka stipras 
ģimenes ir Latvijas rota.

Tiksimies Latgales rotā Krāsla -
vā – vietā, kur iepukstas Latvijas 
sirds!

Ārzemju dalībniekus lūdzam 
pie teikties līdz 1. maijam pie Lī -
gas Rupertes, e-pasts liga3x3@
iserv.net, 2141 Brunsink N.E., 
Grand Rapids, MI 49503, USA, 
tel. (616)456-8023. Dalības mak-
sa ir US $ 350 personai (bērniem 
līdz septiņiem gadiem – puscena), 
bet nepārsniedzot $ 800, – kodol-
ģimenei.

 Krāslavas 3x3 radošā grupaLatgaļu mājas alu brūvē Dainis Rakstiņš // Foto: Līga Simkeviča

Doņu cepurēs Kārlis un Māra Stari // Foto:  Sandra Stare

Krāslavas ainava

Cepu, cepu ievirzē Matīss Dēliņš un Madara Auziņa // Foto: Sandra Stare
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 10) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Baziliks. 8. 

Agronoms. 10. Īrija. 11. 
“Diena”. 12. Tolerants. 16. 
Aukles. 19. Kronis. 20. Ma -

  salas. 21. Darva. 22. Mucas.        
23. Fonds. 24. Ētika. 25. Bruno. 
28. Tirza. 30. Amulets. 31. Idejas. 
32. Skices. 36. Pakistāna. 40. 
Sekas. 41. Siens. 42. Alauksts.   
43. Petardes.   

Stateniski. 1. Āzij a. 2. Viltot.   
3. Asare. 4. Malta. 5. Grants. 6. 
Koris. 7. Barakuda. 9. Sanācija. 
13. Rijas. 14. Metaforas. 15. Gra-
matika. 17. Tandēms. 18. Kaste-
te. 26. Rēdereja. 27. Klons. 29. 
Ziedonis. 33. Patoss. 34. Unsete. 
35. Kavas. 37. Inese. 38. Traps. 
39. Binde.

Līmeniski. 9. Apmelojoši, ap -
vai nojoši sacerējumi. 10. Gigan-
tiska zvaigžņu sistēma. 12. Plie-
kanas, banālas, 13. Pilsēta Lietu-
vas dienvidaustrumos. 14. Moža, 
žirgta. 15. Vēršu dzimtas dzīv-
nieks. 16. Monarha tituls. 17. Māk-
s las mūzejs Madridē. 20. Akūta 
infekcijas slimība. 24. Nodoms, 
iecere. 26. Klajas, brīvas platības. 
27. Zodiaka zvaigznājs. 28. Nor-
ma, kas nosaka maksimālo dau-
dzumu. 30. Apdzīvota vieta Ko -
cēnu novadā. 32. Vidēji lieli vist-
veidīgie putni. 33. Pilsēta Vācijā, 

Rūrā. 35. Jebkuŗas darbības 
rezultāts. 38. Novada centrs Lat-
vijā. 40. Karpu dzimtas zivis.     
44. Slēgts zemes nocietinājums 
ar valni un grāvi. 45. Jebkura vien-
mērīga secība. 46. Vīrieša vārds 
(okt.). 7. Slēgta, daudzvie tī ga zirgu 
vilkta ekipāža. 48. Na  matēvs.   

Stateniski. 1. Apakšvienības ar  -
ti lērijā. 2. Latviešu kompo nists, 
diriģents (1905-1976). 3. Ku   kai ņ-
ēdāju kārtas dzīvnieks. 4. Svinīgs 
sarīkojums ar lūgtiem viesiem.   
5. Mājdzīvnieks. 6. Sasista trauka 
gabali. 7. Apledojums pēc atkuš-

ņa. 8. Zodiaka zvaigz nājs. 
11. Musulmaņu vī  riešu 
gal vassega. 18. Lat vie šu 
rakstnieks, filozofs (1909-
1974). 19. Literā tū ras, 
māk slas u n zinātnes žur-
nāls (iznāca 1928. – 1940. 
g. Rīgā). 21. Lapu suku-
lents (Latvijā audzē telpās). 
22. Gods un atzi nī ba. 23. 
Maizes šķēles. 25. Navi gā-
cijas ierīces jūras dziļuma 
noteikšanai. 29. Daudz-
kār tēja, ātra divu bla  kus 
skaņu mija. 31. Apdzīvota 
vieta Dobeles novadā. 34. 
Posmkāju galvas taustekļi. 
36. Sala Vi  dusjūrā. 37. At -
tālumi starp celtnes bal-
stiem. 39. Bez a stains abi-
nieks. 41. Ka  ņep ju dzimtas 
lakstaugs. 42. Graudzāļu 
dzimtas labības kultūr-
augs. 43. Kuģu piestātnes.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13 14

15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25
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27 28

29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43

44 45 46

47 48

Auces novadā pie Īles nacionālo partizānu bunkura 17. martā 
notika atceres pasākums. Klāt bija aizsardzības ministrs R. Bergma-
nis un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants 
L. Kalniņš, Latvijas un Lietuvas nacionālo partizānu apvienības, kā 
arī Latvijas nacionālo kaŗavīru biedrības, Latviešu virsnieku apvie-
nības un akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” pārstāvji. Baltijas 
valstīs lielāko bunkuru 1948. gadā Zebrenes pagasta Īles mežos iz -
būvēja apvienotās latviešu – lietuviešu grupas partizāni, lai turpinātu 
cīnīties pret padomju varu. 27 patriotu grupu vadīja gados jaunais 
komandieris Kārlis Krauja (īstajā vārdā Visvaldis Brizga). 1949. gada 
17. martā 24 partizāni, kas tobrīd atradās bunkurā, izcīnīja savu pē -
dējo kauju pret vismaz 700 vīru lielo istrebiceļu grupu. Bojā gāja 15 
par tizāni, deviņi tika sagūstīti un kopā ar atbalstītājiem izsūtīti uz 
Sibiriju.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notika “Lielie lasīšanas 
svēt ki” – lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2017” nobeiguma un apbalvošanas sarīkojums. Pieda-
lījās lasīšanas eksperti no visiem Latvijas novadiem. Programma tiek 
īstenota kopā ar bibliotēkām un skolām kā priekpilna jaunāko grā-
matu lasīšanas un vērtēšanas sacensība. 2017. gadā tā norisinājās    
jau 17. reizi. Latvijas lasīšanas maratonā piedalījās aptuveni 20 000 
lasītāju no 668 bibliotēkām. 

Latvijā no 6. līdz 8. aprīlim notiks sarīkojums “Satiec savu meis-
taru!”. Ikvienu laipni gaidīs tautas lietišķās mākslas meistari, amat-
nieki, stāstnieki, tautas teicēji, mūzikanti un dziedātāji vairāk nekā 
152 vietās visos valsts reģionos. Piesakies laikus: www.satiecsavumeis-
taru.lv. Tas tradicionāli norisināsies vienlaikus ar projektu “Eiropas 
amatu prasmju dienas”, kas aizsākts 2002. gadā Francijā un ieman-
tojis starptautisku populāritāti. Šogad centrālā tema ir “Pārnese nā -
kotnē”, apmācot jaunāko paaudzi. 

Ilūkstes novada Bebrenes profesionālajā vidusskolā no 1. sep-
tembŗa sadarbībā ar Latvijas Šķirnes zirgu asociāciju plānota jauna 
izglītības programma zirgkopībā, kas pēc pamatskolas un vidus -
skolas izglītības iegūšanas ļaus apgūt lopkopības techniķa profesiju 
ar specializāciju zirgkopībā. Tā ir pirmā vieta Latvijā, kas piedāvās 
zirgkopja izglītības programmu. Ik gadu skolā tiek uzņemti vidēji    
70 audzēkņi, iekārtojušies vēsturiskajā Bebrenes muižas ēkā, kas 
savulaik piederējusi Plāteru-Zībergu dzimtai, un jau vēsturiski šo  -
brīd skolas staļļos mīt seši zirgi. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Marta beigās man Mūzejā vien-
mēr daudz draugu. Nupat bija lat -
viešu leģionāri. Tagad sāk ieras-
ties lielās 1949. gada 25. marta de -
portācijas gari, kuŗu ir daudzum 
daudz. Arī šogad – tieši Pūpol-
svēt dienā! – būs gājiens no Mū -
zeja vecās ēkas uz Brīvības pie-
minekli. Pēc tam daudzi atnāks 
uz mūsu pagaidu telpām Raiņa 
bulvārī, lai sasildītos un pabūtu 
kopā ar savējo atmiņām un ga - 
r iem. Nav jau daudz viņu palicis, 
bet Mūzejā glabājas viņu un jau 
aizgājušo atmiņas – uz mūžu.

Jā, uz mūžu. Viņiem toreiz bija 
jāparaksta papīrs, ka izsūtīti uz 
Sibiriju uz mūžu. Uz visiem lai-
kiem. Vairāk nekā 40 tūkstoši no 
vi  siem Latvijas novadiem, it se -
viš ķi no laukiem. Mazi bērni, ve -
cāki, vecvecāki. Uz mūžu prom. 
Tāds bija komūnistu režīms. Tam 
nepatika Latvijas lauku cilvēki, jo 
tie gribēja saimniekot kā viņu 
senči. Bet komūnisti domāja ci -
tādi – uz laukiem jāstrādā kā fab-
rikā. Un prom, nekad vairs at -
pakaļ!

Es jau stāstīju par Mērijas Stak-
les lakatiņu ar viņas ieslo dzīto 
biedreņu vārdiem, kas rotās sar-
kano Padomju okupācijas upuŗu 
piemiņas memoriālu pie mūsu 
Nākotnes nama baltās sienas. Tā 
ir viena no man mīļajām piemi-
ņas lietām. Pastāstīšu jums kād-

11. Uz Sibiriju, uz mūžu…

reiz arī par citām. Bet šoreiz par 
kādu zīmējumu un tā stāstu. Vēl 
svarīgāk – stāstu ar turpinājum iem. 

Toreiz, 25. martā pirms 69 ga - 
  d iem, Benitai Plezerei bija 11 ga du. 
Viņa dzīvoja Anneniekos. Viņas 
tēvs bija lauksaimnieks, viņas 
māta – skolotāja. Viņai bija brālis 
un māsa. Bija laiks sākt pavasaŗa 
brīvdienas, bet Benitai un viņas 
ģimenei tās bija... brīvdienas uz 
Si  biriju. Ieradās bruņoti vīri, lika 
ģēr bties, sasaiņot mantas un prom – 
uz vilcienu, kas viņus veda pro - 
 j ām no dzimtenes uz Omskas 
ap gabalu. Uz mūžu, tā bija teikts. 

Benitai patika zīmēt, un viņa 
zīmēja, ko bija piedzīvojusi ceļā 
un kāda bija dzīve Sibirijā. Viņa 
sūtīja zīmējumus kā pastkartes 
savai tantei Latvijā. Tā tante uz -
zināja, ko piedzīvoja Plezeru ģi -
mene, bet viņa zīmējumus pagla-
bāja, jo par deportācijām Latvijā 
stāstīt nedrīkstēja. Kad nomira 
Staļins, ģimene 1956. gadā varēja 
atgriezties. Un kad Latvija kļuva 
brīva, arī Benitas zīmējumi nāca 
dienasgaismā un nokļuva Mūzejā. 
“Ar bērna acīm” – saucās grāmata, 
ko Mūzejs reiz izdeva ar Benitas 
zīmējumiem un stāstījumu. 

Turpinājums? Nu, jā, – grāmata. 
Es ceru, arī tai būs turpinājums. 
Bet Benitas stāsts ar vairākiem 
zīmējumiem publicēts grāmatā 
“Lest We Forget” (Neaizmirsīsim) 
ar 29 citiem stāstiem par cilvē - 
k iem un viņu pārdzīvojumiem 
ap  spiestībā. Benitas stāsts tagad 
la  sāms angliski, čechiski, fran-
ciski un vāciski! 

Un nu kaut kas pavisam sevišķs. 
Kad 2006. gadā Mūzejā viesojās 
karaliene Elizabete II, Benita, 
tagad Eglīte, ar viņu tikās. Un 
viņai bija līdzi viņas 11 gadus 
vecā mazmeitiņa, kuŗai arī pa -
tīkot zīmēt. Ir arī reizēm sliktām 
lietām labas beigas. Un ir tur pi-
nājumi. 

Latvijas Okupācijas mūzejā glabājas ne tikai daudzas piemiņas lietas un doku-
menti par 1949. gada deportāciju, bet arī video liecības. Video liecību krājumā uz 
2018. gada 1. martu kopā ir 2352 intervijas, no kuŗām 613 ir deportēto liecības. 
Mūzejs arī filmējis 25. marta piemiņas sarīkojumus. Šie materiāli pieejami Mūzeja 
Audiovizuālajā krātuvē okupacijasmuzejs.lv

Audiovizuālā krātuve sagatavojusi trīs filmas par 1949. gada 25. marta deportāciju: 
Prom no mājām, Nometinājumā, Mājupceļš. Tās sagatavotas arī kopīgā triloģijā un var 
iegādāties Mūzeja veikalā vai tīmeklī. Tur var arī noskatīties īsus ieskatus filmās. 
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/veikals/filmas. 
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SIA Kalnkoks par augstām 
cenām pērk meža īpašumus 
un cirsmas visā Latvijas te  ri-
torijā. Tālr. 27800573. 

PĒRK

Tālr: 973-746-3075

(Turpinājums 20. lpp.)

S P O R T S

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

Daugavas Vanagu apvienība Ņujorkā aicina uz

Latvijas SIMTGADES SVINĪBĀM un labdarības 

akciju DZINTARA UN MEDUS BALLI

Goda viesi:

Latvijas vēstnieks ASV – Andris Teikmanis

Goda konsuls – Daris Gunārs Dēliņš

Latvijas vēstnieks ANO – Jānis Mažeiks

Programmā:

Folk TRIO – Cinkuss, Rancāne, Šmite

3 LIVE PROJECT – elektroniskās un dzīvās mūzikas savienojums

Fotografēšanās ar pārsteiguma viesi, un daudz kas cits:

loterija, izsoles, Bišu Mātes Jautrais konkurss un dejas.

Nepalaidiet gaŗām iespēju kļūt par LATVIJAS SIMTGADES 

svinību dalībnieku un labdarības akcijas atbalstītāju!

Informācija un ieejas kartes

amberandhoneyball.com

lv100ny.com

Tiks uzsākta līdzekļu vākšanas kampaņa

trūcīgākajiem Latvijas sociālās aprūpes centriem.

Novecošana, iespējams, ir visgrūtākā mācībstunda mūsu

dzīvē – redzēt sevi izdziestam, jo īpaši, ja esi palicis viens.

Aicinām iepriecināt tos vecos ļaudis, kas ir dzīvojuši un

elpojuši Latvijai. Jūsu dāsnie ziedojumi apdāvinās tos,

par kuŗiem tik reti atminamies.

Svinēsim un pateiksimies paaudzei pirms mums!

Šo akciju Jūs varat atbalstīt, kļūstot par DZINTARA UN 

MEDUS BALLES viesi, vai arī citos veidos:

• Nopērkot biļetes uz balli – tās var nopirkt LV100NY.COM

• Izvietojot reklāmu mūsu pasākumā, kuŗa tiks rādīta 

vispasaules tīmeklī

• Piedāvājot produktus dāvanu groziņiem balles apmeklētājiem

• Ziedojot balvas Lielajai izlozei

• Ziedojot elektroniski, izmanojot info@lv100ny.com e-pastu;

• Ziedojumiem un citam atbalstam, lūdzu, sazināties : 

info@lv100ny.com vai 212-810-7178

• Čekus sūtīt “LV100NY”, 115 W 183rd ST, Bronx, NY 10453

Jūsu dāvana var ienest prieku daudzu dzīvē!

Paldies  Jums.

Aizstāvēsim Latviju pret Putina naidu!
Rakstīsim ASV kongresam un veicināsim drošību,

stabilitāti un mieru Latvijā!
Kļūsti savas zemes sargs!

Stājies ALA “Call to Action Unit”!
Mūs var atrast: www.alausa.org

2 CEMETERY PLOTS FOR SALE
in the Latvian Cemetery in Elka Park NY,

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

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

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

e-mail jrundans@aol.com

Hurricanes
godina

Artūru Irbi
Leģendārais latviešu vārtsargs 

Artūrs Irbe tika godināts kā viens 
no Nacionālās hokeja līgas – 
(NHL) kluba Karolīnas Hurri-
canes visu laiku labākajiem spē-
lētājiem.

Hurricanes šosezon svin kluba 
20 gadu jubileju un pirms savā 
laukumā gaidāmās cīņas pret Fi -
ladelfijas Flyers pašlaik 51 gadu 
vecajam Irbem tika sniegts gods 
veikt simbolisko iemetienu lau-
kuma centrā.

Artūrs Irbe izdara simbolisko 
ripas iemetienu
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(Turpināts no 8. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

VALDIS TUMS

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

Pēc gaŗas, interesantas, pārdzī-
vojumiem pilnas un panā ku miem 
bagātas dzīves, kas sākās 1921. 
gada 23. martā Rīgā un beidzās 
2017.  gada 26. oktobrī Floridā, 
Bruno Baumanis bija stingri pār-
dzīvojis savus laikabiedrus, pava-
dot zem mūsu saules 96 gadus, 7 
mēnešus un 3 dienas.

Baumaņu ģimene man bija labi 
pazīstama. Kad es, būdams jauns 
ģimnazists, Vācijas DP nometnē 
sportoju, tad arī rūpīgi sekoju 
latviešu sporta notikumiem Vācijā. 
Viena no labākajām latviešu vī -
riešu volejbola vienībām toreiz, 
ne tikai amerikāņu zonā, bet arī 
visā Vācijā bija Hersbruka. Toreiz 
vēl volejbolu spēlēja ar trim cē  lā-
jiem un trim gremdētājiem. Hers-
brukai bija trīs izcili gremdētāji. 
Divi bija “spēka” vīri – Pēteris 
Neilands un Pēteris Skrastiņš –  
bet trešais bija Bruno Baumanis, 
kuŗa gremdes izcēlās ar labu 
izvēli un izcilu techniku, atrodot 
tukšumus un maz nosargātas 
vietas pretinieku laukumā.

Kā izcils volejbolists Bruno tika 
izraudzīts arī latviešu volejbola 
vienībā, kas 1948. gadā spēlēja 
pret amerikāņu valsts vienību, kuŗa 
tai laikā viesojās Eiropā. Bruno 
arī tika, kā latviešu izlases spē lē-
tājs Vācijā, spēlējis baltiešu sacen-
sībās pret igauņiem un lietuvie-
šiem. Bet par Hersbrukas vienī-
bas lielāko panākumu Bruno uz -
skatīja vienības uzvaru 1947. gada 
jūlijā trimdas meistarsacīkstēs pret 
ļoti labo un spēcīgo angļu zonas 
meistarvienību Lībeku. Domāju 
arī, ka Bruno bija vienīgais no 
mūsu toreizējiem labajiem volej-
bolistiem, kuŗš dabūja ieceļo ša-
nas galvojumu ASV, savas labās 
spēles dēļ.

Lai gan Bruno bija dzimis Rīgā, 
viņš tika audzis un savu jaunību 
pavadījis Valkā. Piederēja un bija 
aktīvs Valkas sporta biedrībās, spē -
lējot arī basketbolu un futbolu. 
Viņš arī bija vienības dalībnieks 

Bruno Baumanis –
izcils sportists un inženieris 

1938. gadā, kad Valkas vienība 
uzvarēja Vidzemes futbola meis-
tarībā.

Otrais pasaules kaŗš pārtrauca 
Bruno medicīnas studijas Lat vi jas 
universitātē. Vācijā, mainot kursus, 
Bruno studijas turpināja Eslin ge-
nas universitātē, bet tās pār trau ca, 
izceļojot uz Ameriku 1949. gadā.

krievu gūstā, izbēgšana no tā, kā 
arī daudzi citi kaŗa piedzīvojumi 
ir paņemti līdzi mūžības ceļos.

1949. gada decembrī Bruno Port-
landē Oregonā noslēdza mūža 
derības ar Dainu Dzilnu un pār -
cēlās uz Čikāgu. Čikāgā es ar 
Bruno labi iepazinos, un mūsu 
ceļi daudz tika krustojušies. Gan 

meistarībā, bet divus gadus vēlāk 
ieguva pirmo vietu ASV latviešu 
meistarsacīkstēs. Kanadas lat vie šu 
senioru sacensībās Bruno uzva-
rēja 1976. un 1977. gadā. Trīs rei-
zes Bruno ar vienu sitienu ir iesitis 
bumbiņu trīs sitienu bedrītē – 
1973., 1985. un 1990. gadā. Golfā 
piedalījies vairāk nekā 40 ASV 
un Kanadas latviešu turnīros. 
Reti kāds latviešu golfists tam 
varētu līdzināties.

Nebija svarīgi, ko Bruno darīja, 
visur parādījās viņa talants, situā-
cijas laba kontrole un izpratne. It 
sevišķi to varētu sacīt par Bruno 
darbu. Kā projektu inženieris 
Bruno 1963. gadā pieņēma darbu 
Čikāgas high-tech uzņēmumā 
Molex. Tai laikā tā bija samērā 
maza elektrisko savienojumu un 
citu elektrisko piederumu firma 
ar kādiem 50 darbiniekiem. Savā 
darbā Bruno guva labus panā ku-
mus, patentējot vairāk nekā 15 
izgudrojumus un produktu uzla-
bojumus. 1938. gadā dibinātā firma 
strauji auga. Tās prezidents un gal-
 venais īpašnieks John Krehbiel 
panāca to, ka pēc 30 gadiem 
Molex svinēja pirmā miljarda 
svinības, kur Bruno, kā izcils fir-
mas cilvēks saņēma diplomu. 
Tika arī uzrakstīta grāmata par 
Molex, kuŗā bija vesela nodaļa 
veltīta Bruno Baumanim. Kad 
firma izpletās Eiropā, Bruno, kā 
Eiropas nodaļas vadītājs, tika uz 
vairākiem gadiem pārcelts uz 
Angliju. Bruno arī tika izraudzīts 
reprezentēt firmu Āzijā, Aus trā-
lijā, Japānā u. c.

Bruno bija tuvas attiecības ar 
firmas prezidentu un galveno 
īpašnieku John Krehbiel, kuŗš 
firmā tika dēvēts par Senior. Pie -
minēšu sekojošu gadījumu, kas 
labi raksturo iepriekš teikto. Vis -
konsīnas Volf upe, kas ietek Vine-
bago ezerā, pavasaŗos ir bagāta ar 
zivīm (white bass). Tās, peldot pret 
straumi, meklē nārstošanas vie-
tas un mājas saviem mazuļiem. 

Zivis bija lielas, un šai laikā tās 
varēja saķert ātri un daudz. Šo 
zivju zvejošanu bija iecienījuši ne 
tikai Milvoku, bet arī Čikāgas 
latvieši. Vienā reizē, gadu gan 
neatceros, Bruno mani uzaicināja 
braukt ar viņu uz šo zivju zveju. 
Izvēlētajā dienā, pēc vairāku 
stundu brauciena, mēs abi īrētā 
laivā jau bijām Volf upē. Lomi tai 
dienā bija labi, jau agrā pēc pus-
dienā mūsu ledus kaste bija diez-
gan pilna ar zivīm. Braucot mājās, 
Bruno ieminējās, ka dažas zivis 
viņš grib arī aizvest savam liela-
jam bosam, Molex Senioram. Kad 
bijām sasnieguši Čikāgas Ziemeļu 
priekšpilsētas, Bruno piebrauca 
pie prezidenta Krehbiel mājas. 
Priekšpilsētu vairs neatceros. 
Bruno izmeklēja kādas 8 vai 10 
lielas zivis, ielika tās plastikas 
maisiņā un pēc zvana pie durvīm, 
kad tās atvērās, iegāja Molex pre-
zidenta mājā. Pēc kādām 20 mi -
nūtēm viņš atgriezās mašīnā un 
mēs turpinājām mājās braucie nu. 
Toreiz es pie sevis nodomāju, cik 
daudziem mums, Čikāgas latvie-
šiem, ir tādas attiecības ar savas 
darbavietas lielāko bosu?

Tagad Molex firma, kas gadus 
atpakaļ par vairākiem miljardi-
em tika pārdota, ir ļoti liela. Tai ir 
pārstāvības un fabrikas vairāk 
nekā 20 zemēs. Tiek ražoti un 
pārdoti tūkstošiem dažādu pro -
duktu par vairāk nekā 3 miljardu 
dolaru vērtībā, un firmā nodar-
bināto cilvēku skaits pārsniedz 
21 000.

Atmiņā palikušas arī vieso ša-
nās pie Baumaņiem gan viņu mājā 
River Forestā, gan viņu vasaras 
mājā Beverlij Šoros, gan arī viņu 
mājā St. Pete Bīčā Floridā, kur 
bija interesanti un patīkami baudīt 
viņu viesmīlību.

No sirds vēlu, lai Bruno dzīves 
interesantais, piedzīvojumiem un 
pārdzīvojumiem pilnais un panā  -
kumiem bagātais dzīves ceļš 
turpinās arī mūžībā.

Bruno Baumanis ar dēlu Bruno jaunāko un mazdēlu Kārli

Bijušie kaŗavīri, kā Pirmā pa -
saules kara latviešu brīvības cīņu 
strēlnieki, tā arī Otrā pasaules 
kaŗa latviešu leģionāri, par savām 
kaŗa gaitām reti, reti kad runāja. 
Ja tas notika, tad parasti bija vēla 
vakara stunda divatā, kad vai-
rākas konjaka glāzītes bija “atrai-
sījušas mēli” un sarunas bija kļu-
vušas brīvākas un perso nī gākas. 
Tā arī Bruno kaŗa gaitu atmiņas, 
Tornas grāvraču laiks, kas daudz 
pieminēts mūsu vēsturē, laiks 

spēlējām volejbolu, golfu, brau-
cām slēpot, braucām zvejot zivis 
un daudz stundu slēpotāju un 
golfistu vakaros pavadījām, spē-
lējot kārtis. Tikām spēlējuši bri-
džu, pat pokeru, bet visvairāk – 
latviešu tautas spēli zolīti.

Bija žēl, ka ceļgala savainojuma 
dēļ Bruno Čikāgā volejbolu va -
rēja spēlēt tikai dažus gadus. Pēc 
tam viņš pievērsās golfam, kur 
arī guva labus panākumus. 1970. 
gadā viņš uzvarēja Vidējo valstu 

• 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. 25.martā Pūpolu svētd. 
Dievk. ar Sv.vak. Valdes ievešana 
amatā. 29.martā 14:00 Zaļās 
Ce turtdienas Dievk ar Sv.vak. 
30.martā 19:00 Lielās Piekt die-
nas Dievk. ar Sv.vak. 1.aprīlī 
7:30 Lieldienu Dievk. Brokastis 
groziņu veidā.

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Bībeles stundas 
notiek 11:00. 25.martā Pūpolu 
svētdienas Dievk. ar dievg. Pan-

kūku brokastis. 30.martā 18:00 
Lielās Piektdienas Dievk. ar dievg. 
1.aprīlī 8:00 Lieldienu Dievk. ar 
dievg. Lieldienu brokastis. 8.ap -
rīlī Baltās svētdienas Dievk. 
15.aprīlī Dievk. 18.aprīlī Bībeles 
stunda ciemā Latvija. 22.aprīlī 
Dievk. angļu valodā. 25.aprīlī 
Bībeles stunda Kalamazū. 6.maijā 
Dievk. 13.maijā Ģimenes dienas 
Dievk. ar dievg. 20.maijā Vasar-
svētku Dievk. 23.maijā Bībeles 
stunda Kalamazū. 27.maijā Dievk. 
ar iesvētībām un dievg. 3.jūnijā 
Dievk. angļu val.

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

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

lodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

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

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

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 11:00. Pēc Dievk. sadrau-
dzība. 22.martā 17:30 Ciešanu 
laika Celsmes vakars ar vaka ri-
ņām, prezentācija par apustuli 
Pāvilu un svētbrīdis. 25.martā 
Pūpolu svētdienas Dievk. ar Sv.
vak., Piedalīsies draudzes koris. 
27.martā 19:00 Bībeles stunda. 

29.martā 18:00 Zaļās Ceturt die-
nas Dievk. ar Sv.vak. 30.martā 
18:00 Lielās Piektdienas Dievk. 
ar Sv.vak. 1.aprīlī Lieldienu Dievk. 
ar Sv.vak. Piedalīsies draudzes 
koris. Sprediķis būs angļu valodā. 
Pēc Dievk. dr.jauno vīru sarū-
pētas brokastis. 8.aprīlī 10:00 
Baltās svētdienas Dievk., bērnu 
uzruna un Svētdienas skola.

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

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

25.martā 14:00 Pūpolu svēt-
dienas Dievk. Māc. Jānis Mateus. 
30.martā 15:00 Lielās Piekt die-
nas Dievk. Vik. Zvirgzds. 1.aprīlī 
8:00 Lieldienu Dievk. Jānis Ma -
teus. Lūgums ņemt līdzi gro-
ziņus! 22.aprīlī 13:00 Dievk. 
Jānis Mateus. Sekos pilnsapulce. 
13.maijā 14:00 Ģimenes dienas 

Dievk. Jānis Mateus. 27.maijā 
15:00 Dievk. Vik.Zvirgzds. 10.jū -
nijā 15:00 Aizvesto piemiņas 
dienas Dievk. Vik. Zvirgzds.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ). Māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, 
e-pasts: latvianlutheranchurch@
gmail.com. 30.martā 17:00 Lielās 
Piektdienas Dievk. ar dievg.

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

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

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

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

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

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

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājušie mūsu biedri 2017. gadā:

RITA BIRKENS

MARTA CAKARS

ALBERTS LEGZDIŅŠ (GODA BIEDRS)

AIVARS OSIS (VALDES LOCEKLIS)

NINA MASLOW-KOWAL

JĀNIS REVELIŅŠ

Mūsu mīļais brālēns un radinieks

JĀNIS KRŪMIŅŠ
aizgājis mūžībā.

Dzimis 1935. gada 23. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2018. gada 27. janvārī Klīvlandē, Ohio

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs un vecpaps

VITAUTS GRĪNVALDS
Dzimis 1931. gada 6. novembrī Inčukalnā, Latvijā,

miris 2018. gada 6. martā Albertson, Ņujorkā

Skumjās un mīlestībā piemin
MINJONA KĻAVIŅA AR ĢIMENI

ANSIS UN ELAINE KRŪMIŅI

Mīlestībā par viņu sēro
MEITA VIJA 

MEITA VITA KORE AR VĪRU MIĶELI UN MAZBĒRNI SILVIJA, ALDIS UN MĀRA
DĒLS KĀRLIS AR SIEVU RUTU UN MAZBĒRNI INTA, LARISA UN ANDRIS

DĒLS JĀNIS UN MAZDĒLI ALEKSANDERS UN NIKOLĀJS
DĒLS PĒTERIS AR SIEVU BAIBU UN MAZBĒRNI ĒRIKS UN MELISSA

Viņus mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Pār mani debess tāle
Kā zvani izskan klusu…
(H.Krūmiņš)

Mans labais, īstais un mūžīgais bērnības draugs

ATTIS RAUDZĒNS
sēro un piemin

EDVĪNS 
Aiz tevis dzīvība
un gaisma paliek,
un atmiņas
kā krāšņs zieds. 

24.martā 11:00 Springfield, 
Holy Cross bazn.skolas Lieldienu 
svinības.

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

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

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

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

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

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

1.aprīlī 9:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu Dievk. Koris. Lieldienu 
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 Dzir-
nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@chartermi.net

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

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 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 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu 
Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 
– 58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707), kā arī Biedrības namā. 
Bībeles stundas notiek Bied rī-
bas namā 11:00. Māc. Aivars 

Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Baznīcā Dievkalpojumi tiks no -
turēti vienīgi Lielajā Piektdienā 
un Ziemsvētkos. 25.martā Bī -
beles stunda. 30.martā baznīcā 
Lielās Piektdienas Dievk. 1.aprīlī 
Lieldienu svētbrīdis ar pašu ne -
stām brokastīm. Turpināsim tra -
dīcijas – piedalīšanos ar pašu 
krāsotām olām, kas tiks vērtētas 
un godalgotas. Dāmas gaidām 
ierodamies cepurēs. Visi mīļi ai -
cināti! 6.aprīlī dr. valdes sēde. 
8.aprīlī Bībeles stunda. 15.aprīlī 
Dievk. 22.aprīlī Bībeles stunda.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes sē  des 
notiek 19:30 ceturtdienās (5.aprīlī). 
25.martā Pūpolu svētdienas 
Dievk. Jānis Mateus. 30.martā 
Lielās Piektdienas Dievk. Vik.
Zvirgzds. 1.aprīlī 8:00 Lieldienu 
Dievk. Jānis Mateus. Lūdzu ņe  miet 
līdz svētku groziņus! 22.aprīlī 
13:00 Dievk. Jānis Mateus. Sekos 
pilnsapulce. Ceram parādīt slīdī-
tes par draudzes darbību Tērvetē.

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

• 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: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis Vī -
tols, tālr.: 703-264-0089. Svēt die-
nās: 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.

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Mūsu mīļais fi listrs
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Irbe Hurricanes komandā no -
spēlēja sešas sezonas, un viņš 
tās vēsturē ir otrais labākais 
vārtsargs aizvadītajās spēlēs 
(309), izcīnītajās uzvarās (130) 
un “sausajās” spēlēs (20). Pirmo 
vietu šajos rādītājos ieņem ilg-
gadējais vienības vārtsargs Kems 
Vords. Irbe bija Hurricanes 
stūŗ  akmens ceļā uz 2002. gada 
Stenlija kausa izcīņas finālu, kur 
komanda serijā līdz četrām uz -
varām ar 1:4 zaudēja toreiz ti -
tulētajai Detroitas Red Wings. 
Roli pilsētā bazētā komanda 
toreiz NHL izslēgšanas turnīrā 
tik tālu tika pirmo reizi, bet 
pirmo un pagaidām vienīgo 
reizi tā Stenlija kausu ieguva 
2006. gadā, tomēr tas jau notika 
bez latviešu vārtsarga palī dzī bas.

Artūrs Irbe pasaules spēcī-
gākajā hokeja līgā aizvadījis 13 
sezonas četru dažādu vienību 
sastāvā, tāpat viņš divas reizes 
piedalījies NHL Visu zvaigžņu 
spēlē.

Hokejisti
gatavojas pasaules 
meistarsacīkstēm

Latvijas hokeja izlase 19. mar tā 
sanāca uz pirmo kopīgo treniņu, 
kuŗā piedalījās 25 spēlētāji. Vi -
ņiem par tiesībām braukt uz 
pasaules meistarsacīkstēm Dā -
nijā būs nopietni jāpacīnās. 
Vēlāk daudzus no viņiem izlasē 
nomainīs Latvijas Hokeja fede-
rācijas (LHF) “menedžeru ko -
mandas” izvēlētie pieredzē ju-
šākie spēlētāji, kuŗiem izredzes 
iziet uz ledus pasaules meis-
tarsacīkstēs būs reālākas, bet no 
kuŗiem attiecīgi prasīs līderu 
cienīgu sniegumu. Taču līdz 
gal  venajam turnīram vēl ir gan-
drīz divi mēneši, daudz iespēju, 
variantu un arī neskaidrību.

Viesturs Koziols pārdomās...

Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) ģenerālsekretārs Viesturs 
Koziols pēc pirmā izlases tre-
niņa mediju pārstāvjiem atklāja 
valstsvienības komplektēšanas 
principus, kā arī vairākas darba 
nianses. Lai arī iepriekš iz  ska-
nēja informācija, ka sagatavo-
šanās procesā izlasei piesaistīs 
gandrīz 80 hokejistu, reālitātē 
tie būs maksimums 43 spēlētāji, 
norādīja Koziols. “Pagājušogad 
gribējām pārbaudīt lielāku spē-
lētāju skaitu, šogad mēģināsim 
iztikt ar iespējami mazu, kon-
centrēsimies uz kvalitāti un 
nepārbaudīsim pārāk plašu 
loku. Mēģināsim aprobežoties 
ar 40 – 43 spēlētājiem, ne vairāk. 
Šogad negribam eksperimentēt. 
“ viņš saka.

Latvietim 254 kg 
uz pleciem – 

ieraksts Ginesa 
rekordu grāmatā  

World’s Strongest Man ir pa -
saulē prestižākās spēkavīru sa -
censības. Šogad spēkavīri tikās 
Afrikā, Botsvānā. Par to uzva rē-
tāju ar 51 punktu kļuva britu 
sportists Edijs Hols, kuŗš tikai 
par vienu punktu ap  steidza te  le-
vīzijas seriala Game of Thrones 
zvaigzni Haftoru Jūlisu Bjorn-
sonu no Islandes. Savukārt trešo 
vietu ar 49 punktiem iz  cī nīja 
amerikānis Braiens Šo, kuŗš šajās 
sacensībās uzvarējis četras reizes.

Augsta prestiža World’s Strong-
est Man sacensībās šoreiz bija in -
teresantas ar to, ka tajās startēja 
ASV dzīvojošais latviešu spēka-
vīrs Mārtiņš Līcis, Viņš izcīnīja 
sesto vietu.

Stiprais latvietis Mārtiņš Līcis

Pēc reportieru sacītā, Līcis vei -
cis bīstamu vingrinājumu pie -
tupienā ar 254 kilogramus smagu 
svaru stieni plecos. Par četriem 
kilogramiem pārspēts šī vingri-
nājuma izgudrotāja Harija Štein-
borna 1920. gadā (!) sasniegtais 
rekords. Tagad Kārļa Līča vārds 
ierakstīts Ginesa rekordu grā matā.

Ostapenko satiek 
boksa leģendu 

Maiku Taisonu 
Latvijas labākā tenisiste Aļona 

Ostapenko Indianvelsas WTA 
Premier Mandatory (Kalifornija, 
ASV) turnīrā piedzīvoja zau  dē-
jumu trešajā kārtā, ar rezultātu 
3:6, 3:6 atzīstot Chorvātijas pār-
stāves Petras Martičas pārākumu.

Turnīra norises vietā Osta-
penko satikusi boksa leģendu 
Maiku Taisonu. 

Latvijas tenisiste sociālajos tīk-
los publicējusi foto, kur viņa ir 
kopā ar vienu no visu laiku sla-
venākajiem pasaules bokseriem – 
Maiku Taisonu. Pašlaik 51 gadu 
vecais amerikānis savulaik bijis 
smagsvaru čempions. Taisons 
karjērā aizvadījis 58 cīņas, no 
kurām 50 beidzis ar uzvaru, bet 
44 reizes pretinieku nokautējis.

Pasaules labāko tenisistu sa -
rakstā (WTA rangā) Aļona Osta-
penko tagad ir  piektajā vietā, – 
tas ir jauns tenisistes un valsts 
rekords.

Labs piedāvājums 
Mairim Briedim

Latvijas vadošais bokseris Mai-
ris Briedis būs Pasaules boksa 
superserijas (WBSS) smagā svara 
fināla cīņas starp Oleksandru 
Usiku un Muratu Gasijevu re -
zervists. Tā preses konferencē 
paziņojis turnīra rīkotājs Kalle 
Zauerlands. Tas nozīmē, ka 
Usika vai Gasijeva savainojuma 
gadījumā Briedis varēs cīnīties 
par WBSS čempiona jostu. Sa  vu-
kārt, ja abi finālisti būs gatavi 
cīnīties, Latvijas labākais bok-
seris piedalīsies tā sauktajā under-
card cīņā, kas notiks pirms va -
kara galvenās cīņas. WBSS fināls 
risināsies maijā Saūda Arabijas 
pilsētā Džedā.

“Pēc lieliskā WBSS pusfināla 
esmu priecīgs paziņot, ka Briedis 
būs fināla rezervists. Man šķiet, 
ka šis ir lielisks veids, kā viņš var 
atgriezties augsta pasaules boksa 
elitē. Pēc šāda sāpīgā zaudējuma 
viņš pierādījis savu raksturu. 
Traumas mēdz gadīties, tāpēc 
rezervista loma ir ļoti liela, jo tas 
mums ļauj neatcelt cīņas. Viņa 
pretinieks undercard cīņā būs 
spēcīgs, jo cīņa notiks uz lielas 
skatuves. Pagaidām pretinieks 
nav zināms, bet paziņojums 
varētu būt tuvāko divu vai trīs 
nedēļu laikā,” sacīja WBSS orga-
nizātors Zauerlands. Pats Briedis 
sacīja, ka kļūšana par WBSS 
fināla rezervistu un piedalīšanās 
undercard cīņā šobrīd ir labākais 
no piedāvājumiem.

Tagad Briedis jau uzsācis piln-
vērtīgu treniņnometni, bet viņa 
komandā notikušas izmaiņas, jo 
Sandis Kleins vairs nestrādā kā 
galvenais treneris, bet gan kā 
fiziskās sagatavotības treneris. 
Briedis šobrīd trenējas jaunā 
treneŗa Dmitrija Šiholaja vadībā 
un pagaidām ir apmierināts ar 
darba procesu.

Briedis savā karjerā aizvadījis 
24 cīņas, kurās piedzīvojis vienu 
zaudējumu, bet 18 uzvaras viņš 
guvis ar nokautu. Vienīgo zau-
dējumu latvietis piedzīvoja Pa -
saules boksa superserijas (WBSS) 
pusfinālā, piekāpjoties ukrainim 
Oleksandram Usikam, nenosar-
gājot savu Pasaules boksa pado-
mes (WBC) čempiona jostu.

Biatlonisti vēl dala 
vietas Pasaules 

kausa izcīņā
Latvijas vadošais biatlonists 

Andrejs Rastorgujevs Holmen-
kollenes trasē Norvēģijā izcīnīja 
15. vietu Pasaules kausa izcīņas 
sezonas priekšpēdējā,  astotā, 
posma 10 km sprinta sacensībās.
Rastorgujevs pieļāva vienu kļūdu 
pirmajā šaušanā, bet otrajā bija 
precīzs, atrazdamies pirmajā 
desmitniekā.

Tiesa, pēdējā aplī līdz finišam 

ievērojami kritās viņa slēpojuma 
temps, Latvijas biatlonistam at -
kāpjoties uz 15. pozīciju. Pir-
majos divos apļos Andrejs bija 
starp ātrākajiem sportistiem, bet 
trešajā aplī trasē sasniedza tikai 
44.rezultātu. Sacensībās uzvaru 
izcīnīja norvēģis Henriks Lābē-
Lunns, kurš šāva precīzi un 
finišēja pēc 26 minūtēm un 10,3 
sekundēm. Rastorgujevs viņam 
zaudēja 47,6 sekundes. Līdz des-
mitniekam pietrūka nepilnas 
septiņas sekundes.

Citi Latvijas pārstāvji ierindo-
jās zemās vietās: Aleksandrs Pat-
rijuks ar vienu kļūdu šaušanā 
ieņēma 79., Roberts Slotiņš ar čet-
riem neaizvērtiem mērķiem  – 
99. vietu 103 biatlonistu kon-
kurencē.

12,5 km iedzīšanas distancē 
Andrejs Rastorgujevs izcīnīja 15. 
vietu. Šaušanā viņš pieļāva trīs 
kļūdas, sacensības uzvarētājam 
Martēnam Furkadam finišā zau-
dējot vienu minūti un 21,6 se -
kundes.

4x7,5 km vīriešu stafetē pārlie-
cinošu uzvaru izcīnīja norvēģi, 
bet Latvijas biatlonisti ierindojās 
23. vietā (startēja 25 komandas). 
Latvijas komandā bija Aleksandrs 
Patrijuks, Roberts Slotiņš un 
Ilmārs Bricis. Kad viņi tika ap -
steigti par apli, Andrejs Rastor-
gujevs nemaz neizgāja uz starta.  

Dāmu konkurencē Baiba Ben-
 dika sprinta sacensībās ierin-
dojās 44. vietā, uzvarēja Slovā-
kijas pārstāve Anastasija Kuz mi-
na. Izredzes kvalificēties iedzī-
šanas sacensībām, kuŗās startē 
labākās 40 sprinta disciplīnas 
finišētājas, Bendika pazaudēja 
pirmajā šautuvē, kuŗā neaizvēra 
divus mērķus un veica divus 
soda apļus. Pēc otrās šautuves, 
kurā Latvijas sportiste stāvus 
sašāva visus mērķus, viņa bija 41. 
pozīcijā, taču finišā Bendikai 44. 
rezultāts. 40. vietā esošajai somi-
etei Kaisai Makarainenai latviete 
zaudēja 10,6 sekundes.

Šorttrekists Puķītis 
vēlas pārstāvēt

citu valsti   
Divās olimpiskajās spēlēs star-

tējušais Latvijas šorttrekists Ro -
berto Puķītis paziņojis, ka turp-
māk vairs nepārstāvēs savu dzim-
teni, jo viņam esot divi piedā vā-
jumi no citām valstīm, vienu no tiem 
latvietis pieņemšot. “Pēc smaga lē -
muma paziņoju, ka 1000 m distan ce 
bija pēdējā, kuŗā startēju zem 
Latvijas karoga. Paldies, Lat vija, 
par visu! Jauni izaicinā jumi,” savā 
Facebook profilā rakstīja Puķītis. 
Savukārt aģentūrai LETA viņš no -
rādīja, ka sportista valsts piede-
rību mainīs, jo viņam ir in  terešu 
konflikts ar Latvijas Olim piskās 
komitejas (LOK) pre  zi den tu Al -
donu Vrubļevski, kā arī ar Lat vi-
jas šorttreka treneri Evitu Krievāni.

Puķītis sarakstē ar aģentūru 
LETA norādījais, ka viņš ir 
labākais Latvijas šorttrekists, bet 
konflikta dēļ ar Krievāni nav bijis 
Latvijas stafetes komandā Eiro-
pas meistarsacīkstēs. Konflikta 
pamatā ir divi epizodi pagājušajā 
sezonā – Puķīša neiekļaušana 
stafetes komandā Eiropas meis-
tar sacīkstēs un tas, ka Phjončhanā 
viņam atļāva startēs divās discip-
līnās cerēto trīs vietā. 

Latvijas šorttreka trenere Evita 
Krievāne sarunā ar Latvijas Ra -
dio norādīja, ka šorttrekistam 
Roberto Puķītim ir piedāvāts 
trenēties kopā ar Latvijas izlasi, 
bet viņš ir atteicies. Tā kā kopā ar 
pārējiem sportistiem viņš nav 
trenējies, tad viņš arī nav iekļauts 
stafetes komandā, trenere skaid-
roja savu lēmumu. Tikmēr spor-
tists apelēja, ka šāds lēmums 
pieņemts, jo viņam prasīta sa  -
maksa, lai trenētos Latvijas izlasē.  
„Nav nekāda tieša sakara ar ne -
kādiem konfliktiem, jo tādi nav 
bijuši,” stāstīja Krievāne. „Ro -
berto piedāvājām no pirmās die-
nas nākt trenēties, bet piedā vā-
jums nekad nav bijis apstiprināts 
no viņa puses,” teica Krievāne, 
norādot, ka būtu absurdi viņu 
tagad iekļaut komandā.  Puķītis 
sezonā trenējas kopā ar Italijas 
izlasi. „Kopā mēs neesam pat 
izmēģinājuši šo stafeti slidot. Tā 
ir pilnīgi absurda doma, ka, 
nepamēģinot kopā slidot, varētu 
startēt stafetē.” Viņam esot divi 
piedāvājumi pārstāvēt citas val-
stis, no kuŗām viena ir Italija, bet 
otru viņš atteicās nosaukt, sakot, 
ka gala lēmumu pieņems aprīlī.

Roberto Puķītis savu olimpis-
ko debiju piedzīvoja 2014. gadā 
Sočos, pēc tam uz kādu laiku 
pazūda no sacensību aprites. 
Sportists gan pēcāk neslēpa, ka 
cīnījies ar atkarību no azart spē-
lēm, kas gandrīz sagrāva viņa 
sportista karjēru. Februārī Phjon-
čhanas Olimpiskajās spēlēs Pu -
ķītis ierindojās  11. vietā 1000 un 
1500 m distancēs.

Motosports
Pagājušā gada pasaules čem-

pions motokrosā MX2 klasē 
Pauls Jonass no Red Bull KTM 
Factory Racing komandas Nī  der-
landē izcīnīja uzvaru arī sezonas 
otrajā posmā – Eiropas Grand 
Prix. Jonass uzvarēja abos brau -
cienos. Līdz ar to viņš bijis 
ātrākais visos četros jaunās pa -
saules meistarsacīkšu sezonas 
braucienos, iegūstot maksimāli 
iespējamos 100 punktus.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


