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 SARMĪTE LUNDE

„Es esmu Latvija”
Tā definēts mērķis plašsaziņas līdzekļu semināram, kas 3. un 4. aprīlī norisinājās 

Rīgā, viesnīcā Radi un Draugi, un kuŗā plašas teorētiskas un praktiskas program-
mas ietvaros apspriesti turpmākie soļi saturiski spēcīgas , plaši pieejamas un 
financiāli dzīvotspējīgas diasporas mediju platformas kopīgai attīstīšanai. Semināru 
atbalsta Latvijas Kultūras ministrija. Par semināra gaitu un rezultātiem stāstīsim 
mūsu laikraksta  nākamajā numurā.   

Ojārs J. Rozītis (žurnālists), Aiga Grišāne (Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāja), 
Pauls Raudseps (laikraksts IR), Anda Rožukalne (mediju eksperte, Rīgas Stradiņa Universitāte), 
moderē Elīna Pinto (ELA) // FOTO: Nīls Ebdens

ASV, Austrālija, Japāna, 
Francija, Somija, Šveice, 
Zviedrija, godalgotas vietas 
starptautiskajos koŗu kon-
kursos, piedalīšanās neskai-
tāmos festivālos pasaulē –  
tāda ir sieviešu vokālā an -
sambļa Putni mūzikālo ce -
ļojumu ģeografija. Šo izcilo 
profesionālo ansambli bija 
iespēja noklausīties arī Siet-
lā, Latviešu namā šī gada 
4. martā, pateicoties Lat-
viešu biedrības sadarbībai 
Latvijas Simtgades svinību 
programmā ar Heather Mac -
Laughin Garbes, kas ir Bal-
tiešu mākslas padomes zie -
meļrietumos (Baltic Arts 
Council Northwest) vadītāja.

Pirms koncerta Putni 
dzie dāja latviešu baznīcā 
dievkalpojuma laikā. No -
pietnā, mazliet svinīgā ēr -
ģeļmūzika (spēlēja Andris 
Āboliņš) un Putnu dziedātās 
Bruno Skultes ,,Lūgšana” 
(L.Breikšs), Ērikas Jostes 
,,Debess” (Fr.Bārda), Jēkaba 
Jančevska ,,Mater Amabilis” 
bija īpaša dāvana mūsu 
sirdīm un dvēselēm. Pēc 
dievkalpojuma visi tika 
laipni aicināti uz nelielām 
pusdienām un koncertu.

Kas tad ir Putni? Ansamblī 
astoņas dziedātājas, katra 
balss skan kā instruments. 
Latviešu mūzika ir Putnu 
misija, atslēgas vārds – kva -
litāte. Visas vokālistes ir 
augstas raudzes mūziķes 
profesionāles, kas spēlē arī 
kādu mūzikas instrumentu 
vai komponē un piedalās 
daudzos citos projektos. 
,,Esam brīvmākslinieku ap -
vie nība,” tā saka Putnu ilg -
gadējā vadītāja Antra Dreģe, 
,,pastāvīgi mēģinām katru 
dienu, tādēļ svarīgi, ka visas 
vokālistes ir profesionāles.” 
Tieši šogad, Latvijas Simt-
gades jubilejā, Putni sparīgi 
gatavojas savai 25 gadu ju -
bilejai!

Koncertā ansamblis mūs 
iepriecināja ar 16 latviešu 
kom ponistu dziesmām, no 
kuŗām pazīstamākā mūsu 

Lieliskā Latvijas vokālā grupa Putni Sietlā
pusē bija Paulas Līcītes ,,Visi 
ziedi treju smaržu.” Ļoti 
interesanti un noderīgi bija 
Antras Dreģes iestarpi nā-
jumi par dziesmām un 
dziesmu autoriem, sevišķi 
jaunajiem komponistiem, 
kuŗi vēl nav pasaulē tik plaši 
pazīstami kā Pēteris Vasks 
(„Ķekatu dziesma” – tik 
piesātināts un bāgāts vo -
kāls!) vai Grammy laureāts 
Uģis Prauliņš ar dziesmu 
,,Brīvības sajūta”. Daudzi 
komponisti raksta dziesmas 
tieši Putniem. Piemēram, 
ļoti skaista bija jaunās Lat-
vijas laikmetīgās mūzikas 
komponistes Līgas Celmas 
dziesma ,,Saules meita jūrā 
brida”, rituālā, maģiskā Kris-
 tapa Pētersona ,,Līgo dzies-
ma”, ekscentriskā komponi-
sta Juŗa Ābola ,,Sv. Francisks 
runā ar putniem” priekšne-
sums (nokļuvām īstā putnu 
tirgū, ļoti asprātīgs vokālais 
risinājums!). Skaļus aplau-
sus saņēma arī Valta Pūces 
īsās, kolorītās dziesmiņas, 
īpaši lībiešu ,,Tšī, tšor, lin-
kist”, (putnu pamošanās) 
skaņdarbs ar balsīm, vijoli, 
kokli, ierakstiem fonā. Kokli 
dzirdējām arī Mārtiņa Al -
diņa ,,Zvirgzdienas rotā-
šanā” un divos koklētājas 
Andas Eglītes izcilos, ļoti 
skaistos solo priekšnesumos. 
Daudzi klausītāji atzina, ka 
viņus sajūsminājis ne tikai 
dziesmu augstais, kvalitā-
tīvais izpildījums, bet arī 
dziesmu dažādība, šis bagā-
tīgais, interesantais dziesmu 
,,kokteilis” un interesantais 
vizuālais izpildījums.

Putni Sietlā pakavējās vēl 
pāris dienas, satikās ar stu-
dentiem Vašingtonas uni-
ver sitātes Baltijas studiju 
programmā, kā arī ar uni-
versitātes kori. Piektdien, 
9. martā viņām bija kon-
certs Portlandes latviešu 
centrā.

Paldies Putniem, ka atli-
dojāt arī līdz mums! Gai-
dīsim atkal ciemos!
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Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements – četras avīzes gadā ...... ASV $20.00
 Kanadā gadā ....... ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@hotmail.com, 

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

2018. gada 2. aprīlī stājas spēkā
ASV pases noformēšanas nodevas pieaugums

Lasītājas balss
Pateicība

Liels paldies visiem maniem 

radiem un draugiem, kuŗi, mani 

godinot, ziedoja ievērojamu 

summu Okupācijas mūzeja Nā -

kotnes nama celtniecībai un 

iekārtai Rīgā, Latvijā.

RASMA DINBERGA

Rīga, 2018. gada 29. marts – 
ASV Valsts departaments nesen 
paziņoja par pases noformēšanas 
nodevas pieaugumu ASV pil so-
ņiem. Nodevas apjoms pieaugs 
līdz 35 ASV dolāriem, sākot ar 
2018. gada 2. aprīli. Ar šo lē  mu-
mu nodeva palielinās par 10 ASV 
dolāriem iepriekšējo 25 vietā. 
Nodevas palielinājums attiecas 
tikai uz tiem ASV pases pietei-
kumiem, kas izmanto DS-11 
veid lapu, piemēram, pirmo reizi 
piesakoties ASV pasei pēc 16 
gadu vecuma, bērniem līdz 16 
gadu vecumam un atkārtoti pie-
sakoties pasei tās pazaudēšanas 

vai nozagšanas gadījumā. No  de-
vas palielinājums par 10 ASV 
dolāriem neattiecas uz pieau gu-
šajiem, kas atjauno savu pasi pa 
pastu, izmantojot DS-82 veid-
lapu. Pases noformēšana ietveŗ 
pases pieteikuma iesniegšanu per-
sonīgi pasu pieņemšanas pār-
stāvim, ieskaitot ASV vēstnie cī-
bas un konsulātus, personas 
iden titātes pārbaudei un doku-
mentu izskatīšanai.

Šajā brīdī nav citu tarifu iz -
maiņas konsulārajiem pakalpo-
jumiem. Informācija par sa  mak su 
atrodama arī Konsulāro lietu 
biroja interneta vietnē travel.

state.gov un ASV vēstniecības 
Rīgā interneta vietnē: https://lv.
usembassy.gov/u-s- citizen-   services/
passports/ 

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa

Adrese: Samnera Velsa iela 1, 
Rīga, LV-1510

Tālrunis: 67107291; 27700416  
Mediju kontakti: AndzansR@

state.gov
Interneta vietne: riga.usembas-

sy.gov 
Sekojiet mums: Facebook.com/

usembassyriga un Twitter.com/
usembassyriga

“Ja tev dzīvē labi iet, necel augstāku žogu, bet taisi gaŗāku galdu”. 
***

“Visi turīgi cilvēki ir īpatnēji un nejauki. Neviens jaukais cilvēks turīgs ne  kļūst”. (Investīciju 

baņķieris Ģirts Rungainis)

***
“Nekad neej pārtikas lielveikalā izba dējies un sociālajos tīklos – iereibis”. 

***
“Senāk alkohola reibumā es pazaudēju atslēgas, sēdos nepareizos autobusos, jaucu cilvēku 

vārdus. Tagad to visu daru skaidrā prātā”.  
***

“Vecumdienās būs daudz ko atcerēties, bet nebūs – ar ko”. 

***
“Vecāks miljonārs saka savai gados krietni jaunākajai draudzenei: “Ne  sa pro tu, kā līdz šim bez 

tevis varēju dzīv ot?!” – Draudzene: “Kas tur ko nesaprast – pirmos četrdesmit tava mūža gados es 
vēl nebiju piedzimusi...”. 

***
“Nepelnīti maza alga vēlākos gados pārtop pelnīti mazā pensijā”.

***
“Kandidēšanai vēlēšanās ir viens liels labums – droši vien atklāsies kāds sen aizmirsts 

nedeklarēts īpašums”.   

No tautas atziņu pūra

Leonīds Breikšs
Latvieša lūgšana

Dievs, svētī cīņām mūs! Dievs, svētī miera gaitām!
Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām!

No pašas jūrmalas līdz svešu zemju malām
Lai mierīgs staigā arkls, ko laukiem šiem mēs kalām!

Dievs, stāvi pāri mums arvienu stundā bargā!
Dievs, vadi pulkus tos, kas tēvu druvas sargā.

Ja svešnieks atkal sāks šo zemi pārstaigāt,
Tu kaujās vadi mūs un stāvi Pats mums klāt!  

8. aprīlī Leonīdam Breikšam – 110
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„Cepuri nost šo cilvēku priekšā!”
Dziesmu svētku mākslinieciskais vadītājs, diriģents Mārtiņš Klišāņs

intervijā Mārim Binderam 

Tu nesen atgriezies no To -
ronto. Lūdzu, pastāsti, kāpēc 
turp devies un ar kādām at -
ziņām esi atgriezies?

Pirms pusgada saņēmu pie -
dāvājumu no Juŗa Ķeniņa doties 
uz Toronto un pastrādāt ar 
Kanadas un ASV koŗu dzie dā-
tājiem, kuŗi ir apņēmības pilni 
šovasar piedalīties Dziesmu 
svētku noslēguma koncertā. Sa -

vidi, jo katrs valodas fonētisms 
uzliek savas tembrālas krāsas. 
Arī dziedāšanas veids ir atšķirīgs: 
trimdas koŗiem bija mūsu ausij 
neierastāks, lielāks vibrato. Daudz 
strādājām ar vokālām niansēm, 
arī ar dziesmas satura atklāšanu, 
ar mūzikāliem štrihiem, frazē-
jumu. Koristi to darīja ar milzīgu 
degsmi, pēc mēģinājumiem bija 
sajūta, ka bijis produktīvs darbs 

jauktais koris. Ir laba sajūta, jo 
redzu Dziesmu svētku tradicijai 
turpinājumu. Pabijuši svētkos, 
viņi noteikti labā nozīmē “sain-
dēsies” ar šo lietu. Pēc ģimnazijas 
beigšanas šāds koris būs reāls 
papildinājums pieaugušo koŗu 
rindās. Tas ir svarīgi, lai veidotos 
pēctecība. Ir jābūt ļoti uzma nī-
giem, jāseko visām vēsmām, kas 
pūš no Latvijas un Eiropas varas 

iespēju kopt šo sev tik mīļo 
vaļasprieku. Otri 15 tūkstoši bi -
ļešu varēja nonākt brīvā tirdz-
niecībā. Skaidrs, ka biļešu uz 
Dziesmu svētkiem nepietiks ne -
kad! „Biļešu jautājumā” atkal ir 
pietrūcis polītiskās gribas –  
ideālie lēmumi dzīvo ārpus po -
lītiskās jomas. Nebija jābūt nedz 
ģēnijam, nedz analītiķim, lai 
saprastu, ka situācija šo gadu 

Mums korī nav disciplīnas prob-
lēmu. Mums ir normālas “veču” 
attiecības. Ja kāds sataisa ziepes 
vai ir kāda problēma, izrunājam. 
Bet mēs netērējam laiku muļ-
ķībām.

Vai tuvāko gadu laikā zēnu 
koŗa ceļi atkal vedīs uz ASV vai 
Kanadu?

Mūsdienās jau nav vienkārši 
tik lielu baru izvizināt – tās ir 

darbībā ar Toronto latviešu koŗa 
diriģenti Vizmu Maksiņu, Mont-
realas un Otavas apvienotā 
jauktā koŗa “Atbalss” vadītājiem 
Andreju Vītolu un Ēriku Jeru-
mani, kā arī Juŗa Ķeniņa vadīto 
Toronto latviešu kori “Ziemelis” 
tika izveidots apjomīgs kopkoris, 
ar kuŗu visai intensīvā darbā 
notika mēģinājumu process. Šie 
koŗi veidoja pamatkodolu. Klāt 
bija dziedātāji no visas ASV, arī 
no Kalifornijas. Bija cilvēki, kas 
ilgstoši nav dziedājuši korī vai 
arī korī nav dziedājuši nekad,  
kuŗi atbrauca uz šo reizi kā uz 
pirmo. Viņi bija iemācījušies visu 
repertuāru un piedalījušies mē  ģi-
  nājumos pat ar Skype palīdzību. 
Pieejami ir arī ieraksti Latvijas 
Nacionālā Kultūras centra mājas-
lapā. Koŗu balsis visi bija godam 
iemācījušies! Mēģinājumu pro-
cess bija sakārtots tā, ka sākām ar 
mēģinājumu piektdienas vakarā, 
lai visi var atbraukt. Daudzi bija 
braukuši ar auto pat 10 stundas. 
Mēģinājums ilga trīs stundas, un, 
kam nu vēl bija luste, vakarā 
ballējas. Sestdien mēs strādājām 
kādas septiņas stundas, jau no 
desmitiem rītā. Kopumā bija 
kādi 135 dažādu paaudžu dzie-
dātāji. Dziesmā “Dievaines” solo 
dziedāja divas meitenes, kuŗām 
diezin vai 20 gadu bija... Pār stā-
vētas bija visas trimdas paaudzes. 
Cepuri nost šo cilvēku priekšā! 
Ar kādu attieksmi viņi to darīja! 
Un kā viņi uztur latvietību sevī 
un „deg” par latviešu kultūru, 
nācijas apziņu – tiešām apbrī-
nojami! Gods kam gods, mēs 
izdziedājām pilnīgi visu reper-
tuāru, jo svētdienā, pēc kārtīga 
mēģinājuma, bija noslēguma 
koncerts. Koncertā piedalījās arī 
dejotāji. Mēģinājumos izdzie dā-
jām visas dziesmas, kopskaitā 24. 
Visas grūtās dziesmas. Trimdas 
koŗu sniegums nav pat mata 
tiesu sliktāks par koŗiem Latvijā. 
Protams, ir atšķirīga mūzicēšanas 
maniere, kas saistīta ar valodas 

un laba saprašanās. Šis darbs 
man bija ļoti interesanta pieredze, 
un, es ceru, ka arī viņiem. Daudzi 
nāca klāt un pateicās par iespēju 
būt kopā un dziedāt. Mēs viens 
no otra patiešām daudz ieguvām.

Vai kopkorī Mežaparka es -
trādē viss būtu jādzied no gal-
vas?

Svētku Nolikumā nav iekļauta 
prasība dziedāt visu repertuāru 
no galvas. Diez vai arī Latvijas 
koŗos ikkatrs to spēs. Drīzāk – ir 
dziesmas, kuŗas būtu kauns ne -
dziedāt no galvas. Tikko biju 
kopmēģinājumā Cēsīs, un izska-
tījās dīvaini, ka Jāzepa Vītola 
“Gaismas pili” dzied no grā ma-
tiņas. Bet ir jāsaprot, ka ir noti-
kusi paaudžu maiņa un ir arī 
cilvēki, kuŗi koŗos ir ienākuši 
tieši pirmssvētku laikā. Par to 
liecina lielais reģistrēto dalīb-
nieku skaits – 17 000 dziedātāju!

Cik koŗi no ASV un Kanadas 
piedalīsies Dziesmu svētkos?

Kādi 300 cilvēki vismaz. Šogad 
vispār ir ļoti liels trimdas da -
lībnieku skaits. Ja pieskaita klāt 
Eiropu, salīdzinot ar 2013. gadu, 
Latvijas Simtgades Dziesmu svēt -
kos trimdas dziedātāju skaits ir 
gandrīz dubultojies. Interesi iz  rā-
dījuši ļoti daudzi, un noteikumi 
ir vienlīdzīgi visiem. Koŗu skatei 
ir jābūt. Jau pērn mēs vērtējām 
ārzemju latviešu koŗu sniegumu 
video variantā, ko koŗi bija 
ierakstījuši un atsūtījuši. Mēs 
veselu dienu skatījāmies, no rīta 
līdz vēlam vakaram.

Mūsu intervija notiek starp-
brīdī starp koŗu skatēm Latvi-
jas Universitātes Lielajā aulā. 
Šodien ir tikai skates otrā diena, 
bet kāds ir pirmais iespaids?

Līmenis ir labs. Jau šodien 
skatē bija viens izcils priekš ne-
sums, ko sniedza Latvijas Uni-
versitātes koris “Juventus”. Vēl 
man ir liels prieks par dažiem 
vidusskolu koŗiem, piemēram, 
vakar izcilu sniegumu rādīja 
Āgenskalna Valsts ģimnazijas 

gaiteņiem attiecībā uz mūzikālo 
izglītību. Tas attiecas gan uz ne -
pietiekamo mūzikas stundu skaitu 
skolās, gan uz t.s. interešu izglī-
tības pieejamību. Jābūt vērīgiem, 
lai mums neatņem vēl to pašu 
mazumiņu, jo dziedāšanas tra-
dicija taču sākas skolās. 

Pēc divu nedēļu ilgušām ska-
tēm Rīgā divas parallēlas žūrijas, 
katra piecu cilvēku sastāvā, do -
sies apceļot Latviju. Viena žūrija 
vērtēs Kurzemes puses koŗus, 
otra – koŗus Latgalē. Pagājušo 
gadu es klausījos koŗus Kurzemē, 
šogad trīs dienas būšu Latgalē. 
Šis ir ļoti saspringts, bet intere-
sants laiks. 

Tikko gaisā ar skaļu blīkšķi 
novirmoja Dziesmu svētku bi -
ļešu tirdzniecības “sāga”. Vai tev 
ir vīzija, kā būtu jārīkojas ar 
Dziesmu svētku biļešu tirdz-
niecību?

Jā, man ir! Pozitīvā ziņa: biļetes 
ir izpirktas! Tas, ka ir daudz 
“cietušo”, arī ir fakts. Manā ie -
skatā tā pareizākā situācija būtu 
bijusi, ja Dziesmu svētku estrādē, 
kuŗā pēc rekonstrukcijas būs 30 557 
vietas, pusi būtu aizpildījuši 
koŗu dziedātāju ģimenes locekļi, 
jo ģimenei jau ticis atņemts laiks, 
braukājot uz mēģinājumiem. Tā 
būtu morālā kompensācija par 

laikā nav mainījusies un rezultāts 
būs tieši šāds.

Ikdienā esi Rīgas Doma koŗa 
skolas zēnu koŗa diriģents un 
mākslinieciskais vadītājs. Kā -
dam jābūt diriģentam, lai pui-
kām būtu interesants?

Nedrīkst „halturēt”. Jābūt ener-
ģiskam. Vajadzīga charizma. No -
teikti ir jābūt “aktuālam”, ir jātiek 
līdzi it visam, kas notiek jaunās 
paaudzes galvās. Jāorientējas dau -
dzos jautājumos un ir jābūt 
priekšā viņiem. Ir jāpārzina elek-
tronikas gadžeti, sporta pasaule 
un vēl un vēl. Ir jāmāk ar puikām 
sarunāties par lietām, kas viņus 
interesē, jāmāk viņus aizraut un 
izstāstīt kaut ko tādu, ko, varbūt, 
viņi nezina. Intensīvs darbs, da -
žāda, raiba mūzikālā programma 
un mērķi neļauj slinkot, – visu 
laiku esam kustībā. Mēs “neat-
dusamies uz lauriem”. Katru pus-
gadu korim ir divas trīs parallēlas 
koncertprogrammas. Puikas ne -
pārtraukti piedalās operu izrā -
dēs. Jūnijā atkal atsāksies Andŗa 
Dzenīša operas izrāde “Dauka”, 
piedalāmies Artura Maskata 
operas “Valentīna” izrādē. Tas ir 
sistemātisks darbs, operu izrādēs 
puikām jādzied no galvas. Vasarā 
mums būs zēnu koŗa nometne, 
rudenī – koncerttūre Japānā. 

lielas izmaksas. Mums ir jā  ga-
rantē, ka bērni būs paēduši, dro-
šībā utt. Šobrīd dienaskārtībā 
tātad ir Japāna. Japānā jau esam 
bijuši pirms desmit gadiem, vēl 
iepriekš turp braucām katrus 
četrus gadus. Japānas ekonomi-
ku iedragāja likstas ar atomreak-
toru krizi un dabas katastrofām,   
tas savukārt atstāja ietekmi arī uz 
kultūru. Japānā ar mums strādā 
profesionāla mū  zi kas aģentūra 
Ars Tokyo. Rudenī atkal būs 
profesionāli organizēta tūre lie-
lajās Japānas koncertzālēs. Re -
pertuārā viena daļa būs Ziem-
svētku mūzika, otrā daļā atska-
ņosim Baltijas un Rietumeiropas 
komponistu darbus. Pamatā tās 
būs a capella programmas. Daži 
skaņdarbi būs ar klavierēm vai 
ērģelēm. Visās lielajās koncert-
zālēs ir fantastiskas  ērģeles. 

Japāņi spēj piepildīt pilnas 
zāles. Japāņi ir interesanta tauta 
ar savdabīgu domāšanas veidu, 
viņi visu uzsūc sevī. Ļoti daudz 
ko ir pārņēmuši no Rietum ei-
ropas, arī no Amerikas, t.sk., arī 
mūzikā un kultūrā. Arī ļoti ir 
aizgājuši Ziemsvētku komercia-
lizācijas virzienā! Lai gan Hen-
deļa Alle luja skan no rīta līdz 
vakaram, ir mantiņas un lam-
piņas...

AMERIKAS LATVIEŠU BAPTISTU KOŖU APVIENĪBAS
69. DZIESMU DIENA

Svētdien, 29. aprilī, pulkst.12
Svētā Jāņa Ev. Luteraņu baznīcā
200 Balmoral Avenue, Toronto

Piedalās:
APVIENOTAIS KORIS,

stīgu ansamblis, ērģeles, klavieres.
Koncerta programmā vienīgi LATVIEŠU KOMPONISTU darbi,

pēc koncerta bankets baznīcas telpās.
Par piedalīšanos banketā ($30 kan.) ziņojiet vaira@rogers.com 

Visi mīļi aicināti!
”Es slavēšu to Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam Dievam, kamēr vēl še būšu”
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Latviešu ārsts misijā Ekvadorā

Baltijas valstu Simtgades svinības Atlantā

Pavisam nesen Amerikas lat -
viešu ārsts – anesteziologs Dr. 
Pauls Grūbe, Assistant Professor 
Anestēzijas nodaļā Ņujorkas 
štata Medicīnas fakultātē Bruk-
linā, devās misijas braucienā uz 
Quito pilsētu Ekvadorā (Quito 
Ecuador), kur kopā ar pieciem 
chirurgiem, divām anestēzijas 
māsām, vēl vairākām medicīnas 
māsām un techniskajiem dar-
biniekiem palīdzēja cilvēkiem, 
kuŗiem citādi nebija iespējams 
atveseļoties. Tas bija misijas 
darbs – Amerikas mediķi, to -
starp mūsu tautietis Dr. P. Grū-
be, ziedoja savu laiku, prasmes 
un zināšanas. Misijas sponsors 
bija Northwell Health Global 
Surgical Initiative un tās galve-
nais chirurgs, profesors Gene 
Copa. Nedēļas laikā tika iz  ope-
rēti 45 slimnieki, tostarp 20 
bērni ar iedzimtās šķeltās lūpas 
jeb „zaķa lūpas” kaiti. Visjau-
nākā paciente bija divus mē -
nešus veca meitenīte. Šai ap  vidū 
bērniem šāda medicīniskā ap -
rūpe nav pieejama. Quito ir 
pilsēta, kuŗā dzīvo ap 3 mil-
joniem iedzīvotāju, lielākoties 

Satikšanās ar slimnieku un iz -
meklēšana pirms operācijas

No kreisās: Dr. Rafael Barrera, Dr. Pauls Grūbe, Profesors Gene 
Coppa, Dr. David Hoffman, bērnu chirurgs

di cīnisko materiālu Amerikas 
dakteŗi bija atveduši līdzi, bet 
daudz kam vajadzēja izdomāt 
aizstājējus. Toties dakteŗi „at -
klāja” lieliskās, siltās alpakas 
segas, kuŗās ietina slimniekus.

Misijas beigās tomēr izdevās 
iekārtot vienu brīvu dienu, lai 
iepazītu svešo zemi un pa  s tai-
gātu pa ekvatora līniju. 

Mediķi mājās atgriezās ar pa -
tiesu misijas apziņu – jo bija 
izdevies palīdzēt cilvēkiem, 
pretī nesaņemot neko materiā -
lu, bet galvenais – gandarījumu 
par iespēju no sirds palīdzēt 
cilvēkiem, kuŗi mūsdienu pa -
saulē cieš no nabadzības un 
bezpalīdzības.

Par Dr. Paulu Grūbi. Viņš ir 
Latviešu ārstu un zobārstu 
(LĀZA) biedrs, tāpat kā viņa 
tēvs – Dr. med. Pauls Grūbe 
(sen.), kuŗš savulaik bija LĀZA 
priekšsēdis. Strādājis lielākajā 
veselības sistēmā Ņujorkas ap -
kārtnē – Staten Island University 
slimnīcā par anesteziologu.

Red.

Vairāk nekā 250 cilvēku sa -
nāca kopā, lai svinētu Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas Simtgadi 
Atlantā, Džordžijas pavalstī. 
Baltic Centennial Atlanta pasā-
kums notika 2018. gada 4. mar  tā, 
un visas biļetes uz to bija iz -
pārdotas. Šis pasākums saveda 
kopā viesus no visām trim Bal-
tijas valstu kopienām – gan jau-
nus, gan vecus un arī vietējās 
amatpersonas, tai skaitā Latvijas 
Goda konsulu Kevin Casebier, 
Lietuvas Goda konsulu Roma 
Kličius un Igaunijas Goda kon-
sulu Aadu Allpere.

Svinīgo vakaru vadīja Igau-
nijas Goda konsula sieva un 
Igaunijas kopienas vadītāja 
Kristi Allpere. Svinīgajā pro-
grammas daļā bija iekļautas 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un 
Amerikas himnas un video 

svei cieni no visiem trim Baltijas 
valstu prezidentiem. Latvijas 
Valsts prezidents Raimonds Vē -

 jonis šajā video sveicienā uz -
svēra, ka: “Man ir patiess prieks, 
ka baltieši Amerikā ir sanākuši 

šodien kopā. Kopīgs prieks un 
gandarījums par pirmo valstis-
kuma gadsimtu, un ir iespēja 
nostiprināt mūsu draudzību un 
vienotību. ”

Svinīgo daļu turpināja Igauņu 
vēstures profesors Dr. Olavi 
Arens no Armstrong State Uni-
versity Savannah, Džordžija. 
Viņš stāstīja par Baltijas vēsturi, 
tās brīvības iegūšanu un arī par 
attiecībām starp ASV un Bal-
tijas valstīm kaŗa laikā. Pēc tam 
sekoja fragments no Emīla 
Dārziņa “Melancholiskā valša” 
latviešu izcelsmes bērnu inter-
pretējumā. To izpildīja Pauls 
Stravelli, Andrejs Smith un 
Daniel Hizow.

Izklaides daļā viesi varēja 
izbaudīt lietuviešu mūziķus 
Liudas Mikalaukas un Vytautas 
Lukočius, kas aizrāva skatītājus 

ļoti trūcīgi. Pilsēta atrodas 
Andu kalnos 2850 metru virs 
jūras līmeņa, 25 km attālumā 
no ekvatora. Augstuma dēļ me -

diķiem bija bažas par hipoksijas 
briesmām, kas var gadīties, 
lietojot anestēzijas gāzes au -
gstākā koncentrācijā. Ik rītu 

pulksten 6.30 Amerikas mediķi 
sēdās autobusā, lai dotos apm. 
45 minūšu braucienā uz Padre 
Carollo slimnīcu (brauciens ri -

tēja caur pašiem trūcīgākajiem 
Quito rajoniem). Dienas gaitas 
beidzās sešos vakarā, tad va  ka-
riņas un atpūta, lai nākamajā 

dienā atkal dotos ceļā. Ope rā-
cijas notika Charity Hospital, 
kur dziedē nabadzīgos ļaudis. 
Kā stāsta Dr. P. Grūbe, slimnīca 

ir nesen uzbūvēta, labi apkopta 
un tīra. Misijas mediķiem te 
gatavoja pusdienas – tipiskus 
Ekvadoras ēdienus. Daudz me -

No kreisās: Mareks Zviedrītis, Dzintra LeBlanc, Sophia LeBlanc, Kristīne Zāģeris, 
Ieva Ragaine, Emīlija Ragaine, Inese Stravelli, Sandra Smith, Laura Wende, Eva 
Hizow. Priekšā bērni: Mary LeBlanc, John LeBlanc, Jacob LeBlanc, Pauls Stravelli, 
Adriana Stravelli, Andrejs Smith, Daniel Hizow

Jaunie mūzikanti: Andrejs Smith – vijole, Daniel Hizow – klavieres, 
Pauls Stravelli – altvijole

Rīkotāji: no kreisās – Justinas Bartkevicius, Juras Palukaitis, Kevin Casebier, Jouzas 
Kazlauskas, Tiina Tammik, Mareks Zviedritis, Aadu Allpere. Pirmaja rinda: Virginija 
Thoresen, Kristel Imeraj, Inese Stravelli, Dana Plazyk, Kristi Allpere, Roma Klicius

ar jautru koncertu. Koncerta 
beigās skanēja dziesma “At -
mostas Baltija” visās trīs va  lo-
dās, piedaloties arī skatītājiem. 
Neizpalika arī garda Sitmtgades 
torte! 

Atlantas Lietuviešu ame ri-
kāņu biedrība bija uzņēmusies 
vadību Baltic Centennial Atlanta 
svinīgā sarīkojuma organizē ša-
nā, bet visa organizātoru ko -
manda sastāvēja no latviešiem, 
igauņiem un lietuviešiem.

Šis Baltijas valstu Simtgades 
pasākums saveda kopā daudzus 
latviešus un latviešu izcelsmes 
cilvēkus šeit Atlantā un tās 
apkārtnē. Tas arī bija sekmīgs 
iesākums mūsu jaundibinātai 
Atlantas Latviešu Organizācijai. 

Atlantas Latviešu
organizācija
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LAIKI MAINĀS, CILVĒKI MAINĀS,
PRIEDAINĒ VISS VĒL NOTIEK

Kad man bija kādi 16 gadi, es 
pirmo reiz uzzināju, ka ir tādi 
cilvēki, kuŗi no brīvas gribas sa -
gaida Jauno gadu baznīcā, nevis 
ballē. Nevarēju tam ticēt. Tais 
laikos arī nevarēju ticēt, ka kāds 
labprātīgi gribētu sēdēt jebkādās 
pilnsapulcēs. Šodien par tādām 
lietām vairs nebrīnos, jo saprotu, 
ka mainās gan laiki, gan cilvēki. 
Būdama vēl pie pilna prāta un 
atkopusies no nopietnas sli mī bas, 
es ar prieku 24. marta pēc pus-
dienā devos uz Priedaini, latviešu 
sabiedrisko centru Ņudžersijā, lai 
noklausītos divu atsevišķi ne  at-
karīgu organizāciju pilnsa pul ču 
norisi.

Pirms oficiālā sākuma, sanā-
kušie jau varēja sākt našķoties ar 
elegantām uzkodām un iebaudīt 
glāzi vīna vai citu dzērienu – to 
visu par brīvu piedāvāja orga ni-
zācijas, kas rīkoja pilnsapulces. 
Varbūt dažiem tādēļ vien bija 
vērts ierasties.

Pirmā savu darbības pārskatu 
sniedza Ņudžersijas latviešu kre-
 ditsabiedrība. Pie gaŗa galda zā  les 
priekšā sēdēja sešas amatperso-
nas: Aina Rathbun, Inta Sams, 
Brigita Rumpētere, Daiga Brū -
vere, Sarmīte Leja-Grigalinoviča 
un Ilze Baidiņa. Publika ievēroja, 
ka pie vadības ir tikai sievietes, 
tātad vīrieši pazaudējuši savu 
ietekmi. Vidējās paaudzes fi  nan ču 
speciāliste B. Rumpētere, kā vai -
rākus iepriekšējos gadus, profe-
sionāli novadīja sapulci. Viņa 
ziņoja, ka kreditsabiedrība dar-
bojas sekmīgi, tā ir ārzemju 
latviešu otra lielākā pēc Toronto. 
Tās ieguldījumi pārsniedz 12 
miljonus dolāru un tā saviem 
biedriem izmaksā augstākus pro -
centus nekā jebkuŗa cita ASV 
banka. Latvieši labprāt taupa 
naudu un to iegulda, kaut kre -
ditsabiedrībai būtu izdevīgi, ja 
būtu vairāk naudas aizņēmēju. 
Pagājušā gadā bijuši tikai divi. 
Kreditsabiedrība no savas peļņas 
katru gadu ziedo vismaz $8 000 
citām latviešu organizācijām, 
pie  mēram, Gaŗezeram, Katskiļu 
nometnēm, vietējai latviešu sko -
liņai, vietējai biedrībai, arī Oku-
pācijas mūzejam. Raitā secībā 
savus ziņojumus sniedza priekš-
niece un kasiere. Bija arī ziņo-
jumi no kreditkomitejas un re -
vīzijas komitejas, notika dažu 
valdes locekļu pārvēlēšana. Izrā-
dās, ka daži kungi tomēr vēl ir 
pie teikšanas: aizdevumu komi-
teju vada Jānis Students un par 
turpmāko viceprezidentu izrau-
dzīja Mintautu Cauni.

Pēc īsa pārtraukuma, pa kuŗa 
laiku izveicīgākie varēja atkal uz -
pildīt uzkodu škīvjus un dzērienu 
glāzes, sākās Ņudžersijas latviešu 
biedrības pilnsapulce. Par sapul-
ces vadītāju vienbalsīgi izraudzīja 
šī amata speciālistu Jāni Luci. 
Viņš noskaidroja, ka ir ieradies 
nepieciešamais kvorums. Ie  priek  -
šējā gada protokolu nelasīja, bet 
pieņēma vienbalsīgi. Sekoja val-
des locekļu ziņojumi.

Ņudžersijas latviešu biedrībai 
ir viena īpatnība, ar kuŗai līdzīgu 
diez’vai var lepoties vēl kāda cita 
organizācija: Biedrības darbā ie -
vērojumu lomu spēlē pieci Jāņi, 
kuŗus reti sauc pēc uzvārdiem. Ir 
biedrības Jānis (Students), revī-

MĀRA
CELLE

zijas Jānis (Lucs), saimniecības 
Jānis (Liepiņš), Priedaines Jānis 
(Grigalinovičs) un sporta Jānis 
(Ģiga). Varbūt tādēļ līgošana 
Jāņos Priedainē tik labi izdodas, 
jo visur priekšā ir kāds Jānis.

Biedrzine Ilona Studente stās-
tīja, ka Biedrībā sastāv 212 biedri, 
no kuŗiem 19 ir mūža biedri un 
17 Goda biedri. Gadu iepriekš 
bijuši 218 biedri. Gadskārtējā 
biedra nauda pašreiz ir $25–.

piedalīties gadskārtējā territori-
jas sakopšanas talkā, 24. aprīlī 
būs klasiskās mūzikas koncerts, 
arī 29. aprīlī pieteikts koncerts 
(visu var uzzināt Priedaines 
mājas lapā). Rudenī Priedainē 
uzstāsies mūsu pasaulslavenā 
operdziedātāja Maija Kovaļevska. 
Tie, kam ir Latvijas pases, varēs 
Priedainē piedalīties Latvijas 
Saei mas vēlēšanās.

Jānis Liepiņš ir Priedaines 

Sporta kopas “Kursa” ziņojumu 
nolasīja Jānis Ģiga. Viņš minēja, 
ka visaktīvākie ir volejbola un 
futbola spēlētāji, kuŗus vada Ai -
vars Bārs ar palīgiem Juri Bļod-
nieku un Aini Nollendorfu. Spor -
tisti daudzus gadus ir braukuši 
uz Mičigānu sacensties ar Gaŗ-
ezera komandām, bet šogad, pir-
moreiz pēc 22 gadiem, gaŗezerieši 
esot atbraukuši uz Priedaini. J. Ģiga 
pateicās Ņudžersijas latviešu bied-

pelnītā atpūtā šogad aiziet Ilze 
Sermoliņa.

Priedaines saimnieks un tech-
nisko iekārtu pārzinis jau 13 ga -
dus ir Jānis Grigalinovičs. Viņš, 
kopā ar dzīves biedri Sarmīti, ir 
apbrīnojami rūpīgi gādājuši par 
šo plašo (gan telpu, gan territorijas 
ziņā) latviešu īpašumu. Visi ir 
pateicīgi, ka Jānis G. ir izcili zi -
nīgs technisko iekārtu jautā ju-
mos. Šī Priedaines iekārta ir pā -
rāka par daudzu citu latviešu 
centru iekārtām. Jānis bieži  tiek 
aicināts ar savām zināšanām iz -
palīdzēt citiem latviešu centriem 
(pat Baltimoras Dziesmu svēt kiem 
pagājušā vasarā), un tad viņš ņem 
līdzi pats savu aparatūru. Jānis G. 
atbild arī par Priedaines telpu 
izīrēšanu. Tas Priedainei ir sva -
rīgs ienākumu avots, bet sagādā 
arī lielas rūpes, jo cittautiešu 
īrnieki bieži uzvedas nesaudzīgi 
pret mūsu īpašumu, sabojā telpas 
un mēbeles, pārdod alkoholu bez 
atļaujas un nebeidz skaļu uzdzī-
vošanu līdz vēlai nakts stundai. 
Jānis G. ir bijis spiests telpas 
atteikt zināmiem demolētājiem. 
Vēl izcēlās debates par to, ka no 
Priedaines galvenās zāles sienām 
ir novāktas gleznas, kas tur pa -
mazām savairojušās visdažā dā-
kos apmēros, stilos un rāmjos, 
un kopīgais paskats nebijis vairs 
gaumes robežās. Sanākušie bal-
soja par to, vai šai zālē vajadzētu 
būt gleznām, un kādām.

Parasti visgaŗākais un izsme ļo-
šakais ziņojums ir kasierim Mārim 
Sermoliņam. Arī šoreiz tas bija 
izsmeļošs, bet katrs varēja pats ar 
to iepazīties, izpētot M. Sermo-
liņa sagatavoto 13 lappušu biezo 
pārskatu. Viņa sastādīto budžetu 
sapulce pieņēma bez iebildumiem.

Revīzijas komitejas ziņojumu 
sniedza Jānis Lucs. Viņš brīdi-
nāja, ka Biedrības nākotne ir 
apdraudēta, jo par to lielā mērā 
gādā vēl tie paši, nu jau stipri 
gados darbinieki, kas to ir darījuši 
jau ilgus gadus. Viņš ierosināja, 
ka vajadzētu aicināt pārstāvjus 
no organizācijām, kas izmanto 
Priedaines telpas un kuŗās dar-
bojas gados jaunāki cilvēki, kā, 
piemēram, latviešu skoliņa un 
sporta kopa, lai viņi no sava 
vidus piedāvā darbiniekus Bied-
rības valdei. Vajadzētu arī pa -
domāt par ziedojumu vākšanas 
akcijām. Kaut Priedaines telpas 
iepriekšējā gadā bijušas izīrētas 
29 dažādiem sarīkojumiem, tas 
tomēr ir par maz, lai segtu telpu 
uzturēšanu, apsildīšanu ziemā un 
dzesināšanu vasarā. Priedaine ir 
skaisti sakopts īpašums, būtu bē -
dīgi, ja latviešiem tas būtu jāzaudē.

Nolēma turpmākās valdes sēdēs 
pārrunāt iecerētos kapitāl pro-
jektus. Jātiek vaļā no ērcēm!

Biedrību ALA kongresā maija 
sākumā Vašingtonā, pārstāvēs 
Valda Rainey.

Vēlēšanās vienbalsīgi apstip-
rināja visus pārvēlāmos valdes 
locekļus. Vienīgi zem jautājuma 
zīmes palika – kas strādās virtuvē 
Ilzes Sermoliņas vietā.

Vēl arvien eksistējošā “Ēdi nā-
šanas komiteja” bija gādājusi par 
gardām siltām vakariņām. Sa -
nākušie varēja doties mājās ar 
pilniem vēderiem un pilnu galvu 
pārdomām.

Biedrības priekšnieks Jānis Students (pa labi) apsveic Ēdināšanas komiteju – Ilzi Sermoliņu, Laimoni 
Drukovski un Māri Sermoliņu // FOTO: J. Grigalinovičs

Ņudžersijas latviešu kreditsabiedrības amatpersonas. No kreisās: Aina Rathbun, Inta Sams, Brigita 
Rumpētere, Daiga Brūvere, Sarmīte Leja-Grigalinoviča, Ilze Baidiņa // FOTO: J. Grigalinovičs

Kultūras “ministre” Ilze Bai di ņa 
ziņoja par sarīkojumiem, kas 
notiek Biedrības paspārnē. Šeit 
apmēram desmit reizes gadā pul -
cējas literārā kopa, regulāri no -
tiek valdes sēdes, latviešu filmu 
izrādes, dažādi tirdziņi, viesojas 
aktieŗi un citi mākslinieki no 
Latvijas. Reizi gadā Priedainē 
notiek Ērika Raistera fonda bal-
vas pasniegšanas ceremonija, sa -
vos lielākos sarīkojumos šeit 
pulcējas Ņudžersijas latviešu 
sko    liņa, vasarā plašo territoriju 
izmanto sporta kopa “Kursa”, vēl 
arvien svinēt Jāņus Priedainē sa -
brauc ap 500 līgotāju, novembrī 
svinīgi atzīmē Latvijas valsts di -
bināšanu. Šogad, kā visur pa -
saulē, tā būs speciāla un iespai-
dīga, kā tas pienākas svinot simts 
gadus, kopš mūsu valsts dibināta.

Tuvākā nākotnē (8. aprīlī) būs 
Ē. Raistera fonda sarīkojums, 
kam pieslēgsies “post-folk lo ras” 
grupas ImantaDimanta un draugi 
koncerts “Skaista mana tēvu 
zeme”. 22. aprīlī visi laipni gaidīti 

īpašuma pārzinis. Viņš parasti 
māk savu potenciāli sauso zi  ņo-
jumu izpušķot, pastāstot par ne -
gaidītiem notikumiem. Piemē-
ram, pagājušā gadā Jāņu naktī 
trijos kāds līgotājs centies pārlēkt 
ugunskuram, bet tajā iekritis. Pēc 
tam vēlējies glāzi alus, nevis 
meklēt papardes ziedu. Liepiņš 
stāstīja, ka šogad Jāņos, par godu 
valsts Simtgadei, ar ozolu vītnēm 
un gaismiņām būšot izpušķots 
kāds varens stabs. Par kapitāl-
darbiem, kas veikti iepriekšējā 
gadā, neesot daudz ko stāstīt, jo 
pietrūcis kapitāla.

Visiem vienmēr prieks satikt 
Aivaru Smildziņu, jo viņš pārzin 
bāru, kas darbojas tikpat kā visos 
sarīkojumos. Viņš stāstīja, ka bāra 
stāvoklis pēdējā laikā nav daudz 
mainījies, mēģināts noturēt ce  nas 
mērenas, varbūt izdosies atkal 
dabūt alu no Latvijas. Smildziņu 
vēl speciāli uzslavēja Māris Ser -
moliņš, par to, ka Aivars bieži 
piedalās dažādos Priedaines kop  -
šanas un celšanas darbos.

 rībai par atbalstu, it sevišķi Prie-
daines saimniekiem Jānim un 
Sarmītei Lejai-Grigalinovičiem.

Septītā aprīļa vakarā Ņujorkā 
“Madison Square Garden” zālē 
notiks basketbola spēle, kas būs 
veltīta Latvijas Simtgadei. Ir zi  ņas, 
ka turp dosies simtiem latviešu. 
Ir cerības, ka svinībās piedalīsies 
arī mūsu lielā basketbola zvaig-
zne Kristaps Porziņģis, kuŗš paš -
reiz diemžēl nespēlē, jo atkop jas 
no ceļgala saišu operācijas.

No virtuves izsauca nosvīdušo 
“Ēdināšanas komiteju”, kas bija 
nostrādājusies, lai vakara noslē-
gumā piedāvātu visiem siltas va -
kariņas. Pirms gadiem šo ko  mi-
teju sauca par “Dāmu komiteju”. 
Tagad tā mainījusi nosaukumu, 
jo komitejā darbojas tikai viena 
dāma (Ilze Sermoliņa) un divi 
kungi (Māris Sermoliņš un Lai -
monis Drukovskis). Biedrības 
priekšnieks Jānis Students ar pu -
ķēm apsveica šos čaklos darba 
rūķus, bet padarīja visus domīgus 
ar paziņojumu, ka no komitejas 



LAIKS 2018. ga da 7. aprīlis – 13. aprīlis6

Laiku lokos

IVARS
GALIŅŠ

Grāmata Iecavas slimnīca 
laiku lokos ir vēstījums par ļoti 
seniem un ne tik seniem lai-
kiem, par cilvēkiem, vietām un 
notikumiem, kas saistīti ar me -
dicīnu Iecavas novadā. Atmiņu 
kamols atvēlies no grāfa Pēteŗa 
fon der Pālena laikiem, kad 
1823. gadā Iecavā uzcelts dok -
torāts-slimnīca. Kad par Liel-
iecavas muižas saimnieku ir 
grāfs Leonīds fon der Pālens, 
Iecavā uzbūvē jaunu slimnīcu. 
Tas notiek 1898. gadā. Koka 
ēkai šogad aprit 120 gadi. Tagad 
senā celtne ir vien vēstures 
liecība, jo medicīnas darbs norit 
Iecavas veselības centrā. Tomēr 
atmiņas ir dzīvas, tās silda 
stāstītāju sirdis, acīs dažbrīd 
riešas asaras un no aizmirstības 
atsauc atmiņā tos, kas reiz 
palīdzējuši iecavniekiem atgūt 
veselību. Grāmata veidota gan 
no publicētām ziņām par slim-
nīcas vēsturi, gan no Iecavas 
slimnīcas archīva dokumen-
tiem un slimnīcas darbinieku 
un tuvinieku stāstiem. 

„Es ticu zvaigžņu labvēlībai 
un gādībai par šo grāmatu,” – tā 
man gribējās iesaukties brīdī, 
kad ieraudzīju jau pasenā laik-

Ārsts Aleksandrs 
Šteinhards

Aleksandrs Šteinhards ir 
mans sievastēvs, un kādu laiku 

mene to vienmēr svinējusi gan 
dzimtenē, gan svešumā. Par 
viņa dzimtu ziņu tikpat kā nav. 
Viņi bijuši kurzemnieki, tēvs 
Fricis un māte Olga. Tēvs bijis 
stacijas priekšnieks. Pēc Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakul-
tātes beigšanas 1927. gadā Alek-
sandrs prakses laiku strādāja 
Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcā. 
Viņa lielais dzīves laimests bija 

dzīves plūdumu, satumsa – 
ienāca komūnisti. Aleksandru 
Šteinhardu no darba Iecavas 
slimnīcā atlaida un nozīmēja 
strādāt Bauskā. Par viņa at  lai-
šanas iemeslu tika minēts, ka 
atteicies izkārt Staļina portretu 
un nav gājis uz vēlēšanām. 
Ģimene atceras, ka vēlēšanu 
dienā nemitīgi zvanījis telefons 
un dakteris vienmēr atbildējis, 

galvaspilsēta. Tur viņš kādu 
laiku vadīja tuberkulozes no -
daļu. Arī pēc pensijas vecuma 
sasniegšanas slimnīca uz vairā-
kiem gadiem pagaŗināja viņa 
darba līgumu. Mūža beigu 
posmu Aleksandrs Šteinhards 
pavadīja Bostonā meitas ģi -
menes tuvumā. Tāpat kā Džor-
džijā, viņš cītīgi kopa dārzu un 
audzēja puķes un tomātus. 
Viņam bija, kā mēdz teikt, 
„zaļie īkšķi” – viņam viss auga 
un labi padevās. Aleksandra 
noslēpums bija rūpīgi sagatavo-
ta augsne pirms stādīšanas. 
Mazmeitai Sandrai jau triju 
gadu vecumā viņš mācīja spēlēt 
šachu.

Aleksandrs Šteinhards palika 
trimdinieks. Bija Latviešu ārstu 
un zobārstu apvienības (LĀZA) 
biedrs, bet no sabiedriskās 
dzīves atteicās. Pati tuvākā bija 
viņa ģimene. Visas trīs meitas 
absolvēja universitātes. Arī visi 
četri mazbērni sekoja vecāku 
pēdās. Sandra Ramoliņa – Bos-
tonā, Inga Strante – Zviedrijā, 
Anita Galiņa – Floridā. Mazdēls 
Gints Grīnbergs – architektūrā, 
bet kļuva par iecienītu tēlnieku 
ar savām metalla skulptūrām. 
Visi mazbērni bijuši aktīvi lat-
viešu mākslas un sabiedriskajās 
norisēs Amerikā. Aleksandra 
Šteinharda mazmazbērniem ģi -
menes valoda vēl arvien ir lat-
viešu valoda.

Aleksandrs Šteinhards ar sievu Olgu, dz. Gozīti. 
Iecavā viņi ieradās 1928. gadā, drīz pēc kāzām. 
Olga bija Sarkanā Krusta medicīnas māsa

Aleksandrs Šteinhards ar kundzi Olgu un meitu Noru pie sniega statujas Iecavā Pirms aiziešanas pensijā 1950. gadu beigās Džordžijā. No kreisās: vecākā meita Nora, 
Ināra, dakteris ar kundzi Olgu, jaunākā meita Astra, aizmugurē Noras vīrs Ivars Galiņš

raksta Laiks numurā Daces 
Micānes-Zālītes interviju ar 
metallmākslinieku Gintu Grīn-
bergu no Bostonas. „Mans ve -
caistēvs Aleksandrs Šteinhards 
bija ārsts Iecavā,” – šie Ginta 
vārdi deva man cerību aizlāpīt 
vislielāko robu, kāds bija krāš-
ņajā atmiņu stāstu segā. Par 
ikvienu no slimnīcas ārstiem 
bija saglabājusies vismaz kāda 
fotografija, bet par Iecavas slim-
nīcas direktoru no 1928. –1940. 
gadam Aleksandru Šteinhardu 
– nevienas. Bija vien zināms, ka 
viņš bēgļu gaitās devies uz 
Vāciju, bijis LĀZA biedrs, bet 
vēlāk strādājis Amerikā. Nu 
tukšums ir aizpildīts. 

KAMENA
KAIDAKA,
LĀZA biroja

vadītāja Latvijā

no dzīves otrās puses viņš vadīja 
arī mūsu mājās Bostonā. Kad 
kopā ar Aleksandru bijām Lat-
vijā, tad ar iecavnieka, ārsta Juŗa 
Puriņa palīdzību paspējām vēl 
satikt arī Vilchelmu Dobelnieku 
(ķirurgs, kas bija slimnīcas di -
rek tors pēc A. Šteinharda) Ie  ca vā. 
Arī sameklēt krūmos ieaugušos 
ārstu mājas pamatus. Kad Ka -
menas kundze mani sameklēja 
plašajā pasaules tīmeklī, ap  so-
līju, ka noteikti uzrakstīšu, jo 
gribu saglabāt sava sievastēva 
piemiņu. Viņš mīlēja savu pro-
fesiju, ģimeni un Latviju. 18. 
novembris ir Aleksandra Štein-
harda trīskārša svinamdiena – 
Latvijas un viņa dzimšanas 
diena un arī vārdadiena. Ģi -

ārsta darba piedāvājums Iecavā, 
kur viņš ieradās 1928. gada jū -
lijā kopā ar savu jauno dzī  ves-
biedri, Sarkanā Krusta me  di-
cīnas māsu Olgu Gozīti. Sākās 
viņa dzīves intensīvākais darba 
posms. Iecavas slimnīca tika 
piemērota laika prasībām. Un 
ne tikai slimnīca vien. Dakteris 
ķērās pie slimnīcas apkārtnes 
izdaiļošanas. Starp doktorātu 
un slimnīcu izveidoja parku ar 
soliņiem, lai slimniekiem būtu 
vieta, kur pavadīt laiku brīvā 
dabā. Plauka un zēla stādījumi, 
un arī ģimenei pievienojās trīs 
atvases – Nora, Ināra un Astra. 
Brīdī, kad visi celtniecības darbi 
bija paveikti, slimnīca uzposta 
un varēja cerēt uz normālāku 

ka nav vēl divpadsmit. Dažas 
minūtes pirms divpadsmitiem 
tomēr savu balsi nodevis. Štein-
hards bija pārāk iecienīts ārsts, 
arī Aizsargu organizācijas biedrs, 
un jaunajam režīmam nevēlams. 
Drīz sekoja ģimenes bēgļu gai-
tas uz kaŗā izpostīto Vāciju. 
Pēckaŗa gados Šteinhards strā-
dāja par ārstu bēgļu nometnēs 
Bavārijā, visilgāk Ulmas no -
metnē. Izceļojot uz Ameriku, 
solītā ārsta darba vietā nonāca 
Pensilvānijas vistu fermā. To 
padzirdēja kāds agrāk iebraucis 
ebreju ticības latvietis Mr. Lip-
šits. Ar viņa ieteikumu Alek-
sandrs sāka strādāt Džordžijas 
štata valsts slimnīcā Millidžvilā, 
kas kādreiz bija bijusi štata 

Aleksandra vaļasprieks bija 
gleznošana. To viņš bija apguvis 
pašmācības ceļā. Ģimenē ne -
kādu lielo atzīšanu tas gan neie-
guva, jo gleznošanas procesā 
cieta gan krekli un bikses, gan 
uzvalki, nemaz neminot pa -
klājus u. c. lietas. Par sevi un 
pagātni Aleksandrs Šteinhards 
nemēdza runāt. Zīmīgi, ka, ska-
 tot viņa atstātos dokumentus, 
noskaidrojās, ka viņš dienējis 
stu  dentu rotā un piedalījies 
Rīgas atbrīvošanas kaujās. Ne -
vienam to viņš nebija stās tījis. 
Ja gribam ticēt dvēseles ne -
mirstībai, tad ārsta Alek sandra 
Šteinharda dvē   sele tagad atgrie-
zusies senajā vietā, kur tek 
Iecavas upe.
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ANNA 
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Jauniešu mākslas nogale Toronto pulcē
ap simt piecdesmit cilvēku 

No 8. līdz 10. martam To -
ronto norisinājās gadskārtē-
jais ŠMIJ jeb “Šī Māksla ir 
Jauna”, festivāls, ko rīko Lat-
viešu Nacionālā Jaunatnes ap -
vienība Kanadā (LNJAK). Šo -
gad festivālā bija īpaši daudz 
apmeklētāju un pasākumu da -
žādības. ŠMIJ ir bijusi daļa no 
Toronto mākslas ainavas kopš 
1973. gada un Kanadas jau -
nieši turpina kopt šo tradiciju. 

Viens no ŠMIJ galvenajiem 
uzdevumiem ir izstādīt jauno 
mākslinieku darbus un nodro-
šināt ar kultūru bagātu pasā-
kumu klāstu. Tomēr papildus 
kultūrai ŠMIJ arī ir ja ne lie-
lākais, tad viens no galvenajiem 
tikšanās pasākumiem ne tikai 
Kanadas, bet arī ASV latviešiem. 

Šogad latviešu jauniešu māk-
slas nogales tēma bija “Kon-
spīraŠMIJ” jeb “Apšaubiet visu. 
Neuzticieties nevienam. Vai ze -
meslode patiešām ir apaļa? Kas 
patiešām ir noslēpts 51. zonā? 
Citplanētieši? Illuminati?” Pa -
sā kums piedāvāja paraudzīties 
uz pasauli no cita skatpunkta 
un iedziļināties dažādās kon-
spirāciju teorijās. 

Šī nedēļas nogale sākās ne -
formālā gaisotnē ceturtdienas 
vakarā, kad dalībnieki satikās 
latvietim piederošā bārā “EIN-
STEIN”, lai iepazītos un reģis-
trētos, savukārt piektdien jau 
norisinājās ŠMIJ izstādes at  klā-
šana ar īpašu mūzikālu priekš-
nesumu no grupas Commander 
& Thief. Tajā pašā vakarā To -
ronto latviešu centrā bija kos-
tīmballe ,,Bunkurkumurā”, kur 
bija iespējams satikt “Elvisu”, 
„Iluminati”, „citplanētiešus”, 
Ķir  zakcilvēkus” un vēl dažādus 
interesantus tēlus, kuŗos iejutās 
jaunieši. 

Sestdiena bija piepildītākā 
diena, kad norisinājās divi se -
mināri, proti, Kārļa Hawkins 
rosinātās pārdomas par tēmu 
“Latvietība: Ethnicity, Migration 
and Culture” un Zintas Step-
rānes mācība par vīnu. Pēc tam 
šķēršļu gājiens, bet vakarā jau -
nieši pulcējās ballē ,,Viens mazs 
solis”, kur, kā ierasts, spēlēja 
Penzionāri.

Šogad LNJAK ir jauna valde, 
kur nevienam no biedriem nav 
vairāk par divu gadu pieredzes, 
strādājot organizācijā. Līva Ze -
mīte, kas ir jaunā valdes līdz-
priekšsēdētāja līdz ar Annu 
Ziemeli, darbojas valdē kopš 
septembŗa.

Latviešiem ir kaut kas ļoti 
kopīgs, kas mūs vieno. Lai arī 
neesam uzauguši Latvijā, tā 
kultūra, tradicijas un vēsture 
dod ko īpašu. Pat ja visi neesam 
draugi, mēs saderam kopā,” teic 
jauniete un piebilst, ka viens no 
LNJAK mērķiem ir pulcēt cil-
vēkus, kas “citkārt varbūt nesa-
tiktos”. 

Līva uzskata, ka “jāatbalsta 
mūsu mākslinieki, kuŗi ne visi 
attēlo savos darbos latviešu 
simboliku”. Galvenais ŠMIJ pa -
sākums ir galerijas atklāšana, 
kas “šogad izdevās vienkārši 
brīnišķīgi”. Jauniete uzsveŗ, ka 
ieradušies bija vismaz simts 
cilvēku. Lai arī pēdējos piecos 

gados tas ir lielākais apmeklētāju 
skaits, vēsturiski tas, visticamāk, 
tā nav, jo “katru gadu latviešu 
sabiedrība sarūk”. Tomēr jaunā 
LNJAK valdes priekšsēdētāja ir 
priecīga, ka šogad bijuši 20 
mākslinieki, kas izstādīja savus 
darbus. No tiem – astoņi, kas 
ne  kad iepriekš ŠMIJ nebija pie -
dalījušies. LNAK balvas “Tautas 
iemīļotākais darbs” laureāte šo -
gad bija septiņpadsmitgadīgā 
Ieva Griffin no Ņujorkas, kas 
ŠMIJ piedalās pirmo reizi gan 
kā māksliniece, gan kā dalīb-
niece.

Lielo dalībnieku skaitu Līva 
daļēji skaidro ar to, ka “šogad 
daudziem palika piecpadsmit, 
sešpadsmit gadu, līdz ar to viņi 
nolēma piedalīties pirmo reizi 
pasākumā”. Vismaz 25 no ko -
pējā apmeklētāju skaita esot 
jauni dalībnieki. Jaunā valde 
aktīvi esot uzrunājusi cilvēkus, 
kas “iespējams, kautrējās vai 
baidījās piedalīties”.

Līna Bataraga, kas ir Amerikas 
Latviešu jaunatnes apvienības 
(ALJA) valdes priekšsēdētāja, 
ŠMIJ apmeklē jau gadiem. “At -
ceros, ka pagājušajā reizē bija 
diezgan tukšs, bet šoreiz cilvēku 
bija ļoti daudz.”

ALJA pārstāve uzteic Kanadas 
latviešu mākslas nogali, sakot, 
ka izstādē “redzēju daudzus dar-
bus no cilvēkiem, par kuŗiem 
nemaz nezināju, ka viņi nodar-
bojas ar mākslu, bet izrādās, 
viņiem ir brīnisķīgi darbi”. Līna 
arī norāda, ka interesanta ir 
publikas atšķirība ALJA pasā-
ku miem un ŠMIJ festivālam – 
mākslas pasākumu apmeklējot 
arī vecāki cilvēki, proti, ap 30 
gadiem.

“Kas man liekas interesanti 
par to galeriju – tā ievelk cil-
vēkus, kas tur citkārt nerādās. 
Tur satiku klasesbiedrus, ar ku -
ŗiem kopā mācījos pirms des-
mit gadiem Gaŗezerā un kuŗus 
kopš tā laika nebiju redzējusi. 
ŠMIJ kaut ko dara pareizi ar 
galeriju un izstādi,” smaidīgi 
saka Līva.

Šogad ALJA un LNJAK ir 
īpaši tuva sadarbība, jo Līva 
Zemīte ALJA atbild par Latvijas 
Simtgades svinību projektiem. 
“Ar Kanadas latviešiem esam 
ļoti līdzīgi – valoda ir tāda pati, 
izjūta par to, ko nozīmē būt lat-
vietim, ir tāda pati,” uzskata Līva.

Vēl jaunās LNJAK valdēs rin-
dās ir Ansis un Guntars, kas 
savulaik bijuši klasesbiedri. Abus 
vieno vēlme satikties ar citiem 
latviešiem un šogad beidzot 
radusies tāda iespēja, jo abi var 
būt Toronto un studijas vairs 
netraucē nodoties latviešu ko -
pienas pasākumiem. 

Guntars Pērkons vēlējies strā -
dāt valdē jau sen. “Tā ir mana 
kultūra, mana izcelsme. Lat-
viešu tauta ir tik maza, ka ir to 
jāuztur. Visā pasaulē ir vien 
kādi divi miljoni latviešu valo-
das runātāju. Tā ir viena no 
vecākajām valodām pasaulē līdz 
ar lietuviešu valodu,” skaidro 
Kanadas latvietis. 

“Mūsu vecāki uzauga šeit, kad 
Latvija vēl bija padomju laikos. 
Tas uzsvars bija uzturēt lat vie-

tību, kultūru līdz ar latviešu 
skolu, ģimnaziju sestdienās no 
rīta un piektdienās, un latviešu 
nometnēs. Bija svarīgi to visu 
saglabāt, jo neviens nezināja, 
kad un vai Latvija būs brīva no 
PSRS,” skaidro Guntars. Tagad, 
kā atzīst jaunietis, ir pavisam 
citādi, jo Latvija ir brīva valsts un 
jauniešiem ir jāatrod cits mērķis 
latvietības saglabāšanai. “Tagad 
viss notiek mazāk pēc vaja-
dzības, bet vairāk pēc gribas.”

Latvietis uzskata, ka svarīgi 
rī  kot tādus pasākumus kā ŠMIJ, 
jo “mēs esam izkaisīti šeit, Ka -
nadā un Amerikā, pārāk tālu 
viens no otra”. Esot svarīgi “visus 
sapulcināt, sanākt kopā, iepazīt 
jaunus cilvēkus”.

“Vēlos darīt un veicināt tās 
lietas, kas mani pašu ieprie ci-
nāja,” saka Guntars un piebilst, 
ka “ŠMIJ ir kļuvis par lielāko 
pasākumu gadā un pulcē vis-
vairāk cilvēku”. “Tā ir platforma, 
kuŗā latviešu izcelsmes jaunieši, 
kas aizraujas ar mākslu, var sevi 
parādīt,” tā jaunietis raksturo 
ŠMIJ.

Savukārt Ansis Brammanis 
saka, ka iesaistījies galvenokārt 
prieka pēc. “Tas viss ir ar prieku, 
man to patīk darīt. Latvietības 
uzturēšana nav galvenais mēr ķis, 
galvenā doma ir, ka tas ir “fun”, 
ka vari satikt jaunus cilvēkus un 
organizēt šādus pasākumus,” 
skaidro Kanadas latvietis. 

Ansis ŠMIJ apmeklē jau teju 
devīto gadu un spriež, ka fes ti-
vāls ir mainījies un attīstījies uz 
labo pusi. “Iepriekšējā valde ar 
Lailu īpaši piestrādāja, lai ŠMIJ 
attīstītos uz labo pusi.”

Izstādē redzami arī Anša darbi, 
kas ir abstraktu figūru kopo-
jums. Jaunietis atzīst, ka, lai arī 
tas nebija viņa gadījumā, dau-
dziem cilvēkiem ŠMIJ ir iemesls 
nodarboties arī mākslu. “Tas ir 
iemesls kaut ko jaunu uztaisīt,” 
teic latvietis. 

Latvietības uzturēšana, esot 
LNJAK valdē, svarīga ir arī or -
ganizācijas priekšsēdētājai. Līva 
skaidro savas izjūtas: “Mēs esam 
latvieši un mēs esam kanadieši. 
Man tās ir divas ļoti atšķirīgas 
lietas. Es runāju par sevi, bet 
pieņemu, ka daudzi jūtas līdzīgi. 
Kanadas vēsture nav mūsu vēs-
ture. Tie, kas dibināja Ka  nadu, 
bija pavisam citi cilvēki. Mūsu 
senči tad vēl bija Latvijā. Mums 
visiem vecvecāki vēl bija Latvijā 
pirms 70 gadiem. Tas ir ļoti īss 
laiks. Domājot par to, cik sena 
ir pasaules vēsture, viss, kas 
mūs padara par kanadiešiem, ir 
radies tikai šajos 60, 70 gados. 
Viss, kas mūs padara par lat-
viešiem, ir tūkstoš gadu vecs.” 
Jauniete lepojas gan ar to, ka ir 
kanadiete, gan ar savu latvietību, 
un uzsveŗ, ka abas identitātes 
jāuztur, jāattīsta un jāpilnveido. 

Pasākumu kopumā apmeklēja 
ap 150 cilvēku, no kuŗiem vai-
rums bija no Kanadas, 25 bija 
no ASV, bet vēl vairāki bija no 
Latvijas. Arī vecuma ziņā ap -
meklētāji bija dažādi, kur jau-
nākais jaunatnes apmeklētājs 
bija 14 gadus vecs, bet vecākais 
–  32 gadus vecs.

Ansis Brammanis

Centrā Līva Zemīte

Darba mirklis

Kārlis Hawkins
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JĀNIS BOLIS

Džada mākslas mūzejs Mūsu romantiskais Marfas mājoklis Vilis un Jānis

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

Kur gan nemīt latvieši?  
Viļa Indes mākslas galerija attālā Teksasas nomalē

Teksasas dienvidrietumos, 400 
jūdzes no Sa n Antonio un 240 no 
El Paso, atrodas maza tuksneša 
pilsētiņa, vārdā Marfa, kur mēs 
apstājāmies atceļā no nūjošanas 
Bigbenda (Big Bend) nacionālajā 
parkā. Līdz 1970. gadam Marfa 
bija neievērojama kovboju ap -
metne ar mazāk nekā 2000 ie  dzī-
votajiem, pazīstama ar savām 
spokainām, neizskaidrojamām 
gaismām un Džeimsa Dīna pē -
dējās filmas „Giant” filmēšanu. 
Un tad 1971. gadā Marfā ieradās 
slavenais minimālisma māksli-

dzis Mineapolisā, latvietību ieguvis 
ģimenē, Gaŗezerā un Minsterē, 
viņš bija izstudējis par advokātu  
un 12 gadus praktizējis  Minea po-
lisā un Ņujorkā. 2005. gadā Vilis 
pārcēlās uz Marfu, kur varēja īs -
tenot savu sapni strādāt radošā 
mākslinieku vidē, fotografējot un 
gleznojot. Vilis ilggadīgi ir aktīvs 
ALMA biedrs. Kopā ar partneri 
Tomu Džeikobu viņš atvēra māk-
slas galeriju Inde/Jacobs, kur šo  dien 
izrāda un pārdod galve no kārt 
mākslinieku minimālistu darbus.

Marfa nemaz neatbilst tipiskai 

teltīm. Mēs, vecīši, nejauši bijām 
iemaldījušies jauniešu vidē, par 
pārsteigumu kā mums, tā viņiem. 
Vienā pavisam mazā piekabītē, 
kas nebija daudz gaŗāka, ne daudz 
platāka par mani pašu, mēs pava-
dījām saspiestu, neērtu (bet roman-
tisku) nakti, kā siļķes bundžā.

Vēsā Teksasas februāŗa rītā sa -
tiekam Vili viņa elegantajā gale-
rijā, ko projektējuši zviedru archi -
tekti   minimālisma stilā ar gale -
riju priekšpusē, pagalmu pa vidu 
un apartamentiem aizmugurē. 
Apskatām galerijā izstādītos māk-

bibliotēkas atbalsta biedrība pub-
 licējusi viņa angļu valodā tulkoto 
visu Raiņa triloģiju  The Glass 
Mountain / Stikla kalns, kuŗā ie -
tilpst iepriekš tulkotā The Gol-
den Horse / Zelta zirgs. Tulkojot 
Vilis pavadot daudz laika, lasot 
un pētot, lai tulkotais atbilstu 
oriģinālam.

Ar prieku un lepnumu Vilis 
atceras Raiņa 150 gadu jubilejas 
saietu Marfā 2015. gadā, viņš bija 
viens no tā organizatoriem. Kā 
Sarma Muižniece Liepiņa tad 
rakstīja Jaunajā Gaitā, tā bija „trīs 

līdz 22. aprīlim, tā svinot Latvijas 
Simtgadi tuksnesī.. GAISMA/
MARFA dalībniekiem satikšanās 
notiks mistiskās Marfas gaismas 
apskates punktā. Ceļmalā, 10 jū  -
dzes ārpus pilsētas. Avantūristi, 
sapņotāji, mīlētāji, dzejnieki un 
vienkārši ziņkārīgi cilvēki tur 
pulcējas skaidrās naktīs, lai ska -
tītu spokainu parādību. Tuvo jo-
ties krēslas stundai, debesīs pa  rā-
dās dīvaini luktuŗi un pēc kāda 
laika pazūd. Dzird dažādas teori-
jas, kā šīs gaismas rodas. Daži 
uzskata, ka tās ir paranormālas 
parādības, iespējams mirušo dvē -
seļu mirdzošās atliekas. Daži ap -
galvo, ka gaismas spīdina ārvalst-
nieki, ka tās ir NLO. Skeptiķi mēdz 
teikt, ka gaismas ir tikai uguns-
kuru un automašīnu luktuŗu at -
spulgi atmosfērā. (Arī mēs nosē-
dējām pāris stundas, gaismas 
gaidot, bet tās neparādījās. Katru 
nakti gaismas neredz).

Programma turpināsies ar 
GAIS  MA/MARFA izstādes atklā-
šanu, tajā skanēs dzejoļi un dzies-
mas. Tad sekos referātu serija, 
kuŗā angļu valodā referēs Daniela 
Treija, Sarma Muižniece Liepiņa 
un Vilis pats. Programma beig-
sies ar vakariņām Dienvidteksasas 
gaumē un GAISMA/MARFA 
izskaņas brokastīm. Viļa galerijā 
tiks izstādīti Vijas Celmiņas, Si -
gurda Vīdzirkstes, Laŗa Strun kes, 
Arta Nīmaņa un Kalmīšu darbi.

Pirmo reizi mūžā, brokastīs 
ēdot burritos, vēl noklausāmies 
Viļa stāstus, kā Marfa ir pār mai-
nījusies kopš 1971. gada. Ir pie-
nācis laiks braukt mājā. Marfā ir 
vērts iegriezties, vērts satikt Vili 
un apskatīt viņa galeriju, bet jā -
būt gatavam uz lēnu un gaŗu 
braukšanu. 

 

nieks Donalds Džads (Donald Judd) 
un pēkšņi pilsētiņu pārvērta par 
mākslinieku un mākslas galeriju 
oāzi Chihuahua tuksneša vidū. 
Džads nebija apmierināts ar Ņu  -
jorkas nepieņemami šaurajām 
galeriju telpām. Marfā māksli-
nieks varēja īstenot savus mākslas 
darbus plašā mērogā divās milzu 
noliktavās un pat ārā zem klajas 
debess plašā tuksnesī. Viņš no  di-
bināja Chinati Foundation – lie-
liem mākslas darbiem domātu 
mū   zeju, kuŗu šodien apmeklē 
māk  slas cienītāji no visas pasaules.

Ar laiku Marfā ieradās arī citi 
mākslinieki. Daži no viņiem arī 
atvēra mākslas galerijas, un viens 
no tiem bija Vilis Inde. Vilis uzau-

Teksasas mazpilsētai. Tiek bau-
mots, ka vārds Marfa ņemts no 
Fjodora Dostojevska romāna „Brāļi 
Karamazovi”, kur uzticīgā Marfa 
sargā Karamazova mājokli un 
dēlus. Ar savu māksliniecisko dabu 
pilsēta ir moderna, tajā ir pār stei-
dzoši daudz izcilu restorānu, daudz 
interesantu galeriju un pāris pir-
mās klases viesnīcu. Mēs neap-
do mīgi apmetāmies pavisam sav-
dabīgā hostelī un kempingā, vārdā 
El Cosmico, kas domāts šodienas 
hipijiem un mugursomniekiem. 
20 akru plašā laukumā šis hoste-
lis ir piepildīts ar krāsainām, savu 
laiku nokalpojušām piekabēm, 
Amerikas indiāņu stila būvēm, 
mongoļu gerām un Āfrikas safari 

slas darbus, starp autoriem ir Vija 
Celmiņa, Brice Marden, Gunther 
Forg, Lee Ufan, Mitchell Mason, 
Cecilia Vissers un Per Kasselmar. 
„Es uzskatu, ka mans galvenais 
darbs ir mācīt galerijas viesiem 
par izstādīto mākslu, un es tikai 
rādu tādu kas man pašam ļoti 
patīk,” saka Vilis.

Vilis arī stāsta, ka 2012. gadā ir 
publicēta viņa angļu valodā tul -
kotā Raiņa luga The Golden Horse / 
Zelta zirgs. Ar lugu viņš pirmo 
reizi iepazinies jau bērnībā, kad 
Mineapolisā piedalījies šīs lugas 
izrādē. No tā laika Raiņa izteik-
tais ideālisms esot palicis prātā. 
Tulkošanu viņš turpinājis, un 
2016. gadā Latvijas Nacionālās 

dienu programma ar divām iz -
stādēm, diviem Raiņa dzejas un 
latviešu dziesmu vakariem, refe-
rātu par Raiņa un viņa laikabiedru 
ideālismu un Raiņa un Aspazijas 
daiļrades ietekmi uz Latvijas valsts 
tapšanu 20. gs. sākumā, kā arī 
latviešu tautas un architekta Gu -
nāra Birkerta Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas vīziju 20. gs. beigās, 
izvilkumi no Viļa Indes tulkotā 
Raiņa Zelta zirga 13 vietējo ame -
rikāņu režijā un izpildījumā.” 

Tikpat aizraujoši Vilis stāsta, 
ka, turpinot 2015. gada RAINIS/
MARFA pasākuma piedzīvo ju-
mus, ir paredzētas otrās latviešu 
mākslas un kultūras dienas 
GAISMA/MARFA šogad no 19. 

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
27.aprīlī 19:00 Simtgades 

ie tvaros, saviesīgs vakars ar 
estrādes mūziķu no Latvijas pie -
dalīšanos. Pasākums pie galdi-
ņiem ar groziņiem. Dejas. Ieeja 
$ 20, bērniem $10. Rīko ALTS- 
Aija Dreimane-Holohan, tālr: 
781-558-3814 un Gita Līgure, 
tālr: 508-369-8316.

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).
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).

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Madison Square Garden Ņu  jorkā
2016. un 2017.gada Latvijas 

Gada sportista un Gada basket-
bolista Kristapa Porziņģa pār-
stāvētais NBA klubs Knicks sezo-
nas priekšpēdējo mājas spēli 7. ap -
rīlī veltīs Latvijas valsts Simt-
gadei.

Spēle sāksies 19:30 pēc vietējā 
laika (8.aprīlī 2:30 pēc Latvijas 
laika).

Vakarā gaidāmi vairāki speciāli 
notikumi. Ņujorkas latviešu ko -
ris dziedās ASV Valsts himnu. 
Spēli kuplā skaitā apmeklēs ne 
tikai Ņujorkas latviešu kopiena, 
bet arī daudzi 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 
latviešiem piedāvā speciālu atlai-
di šī vakara spēlei: e-pasts: Cole.

Schlesinger@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 –  
Honorary Consul

Tālr: 1-646-230-0590, Fax: 
1-646-230-0591, e-mail: info@
latvia-newyork.org, mājas lapa: 
www.latvia-newyork.org 

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

8.aprīlī 13:00 Priedainē Ērika 
Raistera Piemiņas Fonda sarī-
kojums. Kafijas galds, loterija. 
Plkst. 15:00 ’’Imanta Dimanta 
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- 

33, Freehold NJ 07728).
24. aprīlī 15:00 From the 

Baltic to the Atlantic- a concert 
of Latvian and American  Music 
for Voice and Piano. Katrina 
Gupalo – voice and Andrejs 
Osokins – piano. The duo’s con-
cert 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).

Apple Mountain (4519 North 
River Rd, Freeland MI 48623).

14.aprīlī notiks gadskārtējais 
pavasaŗa sarīkojums. Sākums ar 
kokteiļa stundu 17:00, pilna bu -
fete 18:00. Pieteikties līdz 4.ap -
rīlim pie S.Spūles, (P.O.Box 
6111, Saginaw MI 48608, tālr: 
989-233-4234) vai R.Martinsons 
(3746 Chilton Dr, Saginaw, MI 
48603, tālr: 989-792-9716). Mak  sa 
ar iepriekšēju pieteikšanos $40, 
pie kases $45. Čeki rakstāmi uz 
’’Latvian Club of Saginaw’’ vārda.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

10.aprīlī 12:00 pensionāru pus-
dienas ar programmu.

19.-22.aprīlī lietoto mantu tir-
gus.

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

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

14.aprīlī 16:00 Latviešu Bied-
rības 53.gada svētki, kuŗos no -
tiks pavisam citāda tikšanās ar 
Maestro Ilmāru Dzeni. Tās de -
vīze: ’’Mana dzīve raiba kā dzeņa 
vēders’’.  Godināsim mūsu ilgga-
dīgo mūziķi, klausoties dzies-
mas, kavējoties atmiņās, risinot 
interesantas sarunas. Noslēgumā 
varēsim baudīt Mārītes Rubīns 
aukstajā galdā piedāvātos ēdie-
nus, iedzert kafiju vai pašu līdzi 
nestos stiprākus dzērienus. Izlo-
zei paredzēti 3 lieliski dāvanu 
grozi! Apmeklēsim mūsu Gada-
svētkus kuplā skaitā! Ieejas zie-
dojums, sākot ar $20.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:00 Centrā. Info: 514-
992-9700. 
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Baltijas valstu prezidenti 
Vašingtonā tiekas ar Trampu

//Foto: REUTERS/LETA

3. aprīlī Latvijas prezidents Rai-
m onds Vējonis piedalījās trīs Bal-
tijas valstu prezidentu un ASV pre-
 zidenta Donalda Trampa apsprie-
dē Vašingtonā. Pirms tikšanās Vē -
jonis teica, ka “samitā, kas veltīts 
Baltijas valstu Simtgadei, plānots 
pieņemt deklarāciju, kuŗā sagai - 
d ām spēcīgu polītisku vēstījumu 
attiecībā uz ASV atbalstu Baltijas 
valstu drošībai un aizsardzībai. Sa -
mita laikā plānots iezīmēt turp-
māko Baltijas valstu un ASV sa -
dar bību, īpaši drošības un aizsar-
dzības jomā, kā arī sadarbību 
ekonomikā, enerģētikā, izglītībā 
un citās jomās,” uzsvēra Vējonis.

“Tas ir ļoti ievērojams notikums, 
kas varbūt notiek tikai dažas reizes 
gadsimtā,” uzsvēra Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Teikmanis. Kopš 
iepriekšējās Amerikas – Baltijas 
chartas pagājuši 20 gadi. Lai arī 
bijušas tikšanās arASV viceprezi-
dentiem, kā arī ASV prezidenti 
ciemojušies Baltijas valstīs, šāda 
līmeņa tikšanās ir kas īpašs. 

Pēc tikšanās Valsts prezidents 
piedalījās arī kopīgā trīs Baltijas 
valstu prezidentu un ASV prezi-
denta preses konferencē, bet vēlāk 
Vējonis piedalījās ASV un trīs Bal-
tijas valstu biznesa forumā un 
ASV bāzētās domnīcas Atlantic 
Council organizētajās darba vaka-
riņās.

***
Ekumeniskajā Krusta ceļā 
aizlūdz par mieru pasaulē

Ikgadējais ekumeniskais Krusta 
ceļš Rīgā, kas tradicionāli norisi-
nās Lielajā piektdienā, šogad bija 
veltīts kristiešu vienotības aplieci-
nā jumam. Krusta ceļš sākās no 
Svē tā Jēkaba katedrāles uz Doma 
baznīcu Vecrīgā. Tas šogad pulcēja 
dažādu konfesiju un reliģisko pār-
liecību, kā arī atšķirīgu sociālo pie-
redžu un dažādu tautību cilvē kus. 
Uzrunātie iedzīvotāji sacīja, ka šo -
gad vēlas aizlūgt par mieru pa -
saulē.

Ar dziesmu un vārdiem “Dievs, 
apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi” 
tika atklāts ikgadējais Krusta ceļš 
Rīgā. Pirmo uzrunu sanākušajiem 
teica Jēkaba katedrāles archi bīs-
kaps Zbigņevs Stankevičs. “Šis Krusta 
ceļš, kā mēs zinām, tā ir Lielā 
piekt diena. Tā ir viena no tām 
dienām, kuŗas beidzas ar augšām-
celšanās rītu. Tāpēc uz šo Krusta 
ceļu vienmēr ir jāskatās Lieldienu 
jeb augšāmcelšanās perspektīvā,” 
sacīja Stankevičs. Pamatvēsts, par 
ko cilvēki piektdien vēlas aizlūgt, 
ir miers visā pasaulē. Tieši šogad, 
Latvijas Simtgadē, kā Krusta ceļa 
tema izvēlēta cieņa un tautas at -

jaunošanās, atskatoties uz valsts 
Simtgadi un domājot par Latviju 
nākotnē. Tāpat aktuālizētas tādas 
temas kā piedošana, mīlestība un 
ticība.

Krusta ceļa gājēji apmeklēja 
Valsts prezidenta pili un Svētā 
Ga  ra torni, Okupācijas mūzeju, 
Brīvības pieminekli un citus ob -
jek tus Rīgas centrā un Vecrīgā. 
Visa gājiena laikā viņus pavadīja 
auto, kas atskaņoja garīgo mūziku. 
Sanākušo vidū bija ne tikai latvieši, 
bet arī ārzemnieki. Parallēli Krusta 
ceļam Vecrīgā savs Krusta ceļš bija 
arī Sarkandaugavā esošajai Kristus 
Karaļa draudzei.

***
Andrejam Osokinam piešķirts 
Londonas Karaliskās mūzikas 

akadēmijas apbalvojums
Londonas Karaliskā mūzikas 

aka dēmija (turpmāk – Akadēmija) 
piešķīrusi latviešu pianistam An  dre-
jam Osokinam Akadēmijas Aso-
ciētā biedra statusu (ARAM). Ar 
šo goda apbalvojumu Akadē mijas 
vadības padome apbalvo tikai tos 
bijušos Akadēmijas studentus, kuŗi  
sasnieguši izcilību mūzikā, kā arī 
snieguši nozīmīgu ieguldījumu 
mū zikas jomā. Apbalvošanas ce -
re monija, kuŗā tiks pasniegti Aka-
dēmijas goda apbalvojumi, notiks 
2018. gada maijā.

“Esmu ļoti pagodināts saņemt 
šo prestižo apbalvojumu un par tik 
augstu vērtējumu gan par ma  - 
n  iem sasniegumiem konkursos, 
gan koncertos, ko sniedzu tādās 
slavenās zālēs kā Berlīnes Filhar-
monija, Karaliskā Festivāla zāle un 
citas. Laiks, ko pavadīju Karaliska-
jā mūzikas akadēmijā Londonā, 
bija pārpildīts ar dažādiem noti-
kumiem, uzstāšanām un pārbau-
dījumiem. Te iepazinu daudzus 
mīļus draugus un gudrus mento-
rus. Šis laiks vienmēr paliks at -
miņā ar savu īpašo noskaņojumu 
un gaisotni, ar neskaitāmām meis-
tarklasēm un koncertiem, ko no -
spēlēju pats vai vēroju klausītāja 
lomā,” sacīja pianists.

Andrejs Osokins 2011. gadā ar 
izcilību ieguvis Londonas Kara-
liskās mūzikas akadēmijas maģis-
tra gradu, saņemot arī īpašu Dip 
RAM apbalvojumu par lieliski 
sniegto nobeiguma koncertu. 

29. martā, Kultūras pilī “Ziemeļ-
blāzma” Rīgā, Andrejs Osokins 
piedalījās skaistākās amerikāņu 
kino mūzikas izrādes “Pēc pus-
nakts/After Midnight” Latvijas tū -
res nobeiguma šovā, savukārt 
14. aprīlī pianists sniegs solo kon-
certu Berlīnē Vācijā. Tam sekos 
vairākas uzstāšanās ar orķestri 
Latvijas un ārvalstu festivālos, to 
skaitā Ludviga van Bēthovena kla-
vieŗkoncertu maratons festivālā 
Altmark Festspiele, kas norisināsies 
jūnija beigās Vācijā. Andrejs Oso-
kins plūcis laurus pasaules nozī-
mī gākajos starptautiskajos pia-
nistu konkursos – A. Rubinšteina 

konkursā Telavivā, M. Longas un 
Ž. Tibo konkursā Parīzē, Līdsas 
konkursā, Karalienes Elizabetes 
konkursā Briselē, kā arī saņēmis 
Latvijas Lielo mūzikas balvu. Pia-
nists rēgulāri uzstājas prestižāka-
jās Eiropas koncertzālēs. Koncer-
tējis kopā ar Beļģijas Nacionālo 
simfonisko orķestri, orķestri Kre-
me rata Baltica, Francijas Radio 
fil harmonijas orķestri, Mančestras 
Hallé Simfonisko orķestri, Brai to-
nas Filharmonijas orķestri, Dub li-
nas Nacionālo simfonisko orķes tri, 
sadarbojoties ar mūsdienu izcilā-
kajiem diriģentiem. Ierakstīti un 
izdoti divi Andreja Osokina solo 
albumi.

***
Enciklopēdija par 

nozīmīgākajām personām 
Latvijas medicīnas vēsturē

Latvijas valsts Simtgades pro-
gram mā Paula Stradiņa Medicī-
nas vēstures mūzejs izveidojis in -
teraktīvu virtuālo enciklopēdiju, 
kas veltīta simts nozīmīgām per-
sonām Latvijas medicīnas vēsturē. 
Šajā enciklopēdijā ir iespējas iepa-
zīties gan ar biografisko, gan vi  zu ā-
lo materiālu un gūt padziļinātu 
izpratni par Latvijas medicīnas 
vēsturi un tās izcilākajām perso -
nī bām. 

//Foto: Medicīnas vēstures mūzejs

Izcilības Latvijas medicīnā ir bi -
jušas gan iepriekš, gan arī šodien. 
Tāpēc enciklopēdijas izveides mēr-
ķis ir ne tikai veicināt medicīnas 
vēstures izpēti, bet arī populārizēt 
nacionālās vērtības un sasniegu-
mus šodien. Projekta autori uz -
sver, ka virtuālā enciklopēdija ir 
ilglaicīgs un interaktīvs projekts, 
proti, tajā ikviens lietotājs var 
sniegt atgriezenisko saiti ar encik-
lopēdijas sastādītājiem, sniedzot 
ieteikumus, papildinājumus un ko -
mentārus. Virtuālajā enciklo pē-
dijā mediķu biografiju autors ir 
akadēmiķis Arnis Vīksna, savu-
kārt vizuālie materiāli ir no Paula 
Stradiņa Medicīnas vēstures mū -
zeja krājuma. Virtuālā enciklo pē-
dija apskatāma saitē: www.ievero-
jamiemediki.lv.

***
Izsludināti likuma grozījumi 

pakāpeniskai pārejai uz 
mācībām latviešu valodā

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis 1. aprīlī izsludināja grozī ju-
mus Izglītības likumā un Vispā rē-
jās izglītības likumā, kas paredz 
pakāpenisku pāreju uz mācībām 
latviešu valodā. Attiecīgā publikā-
cija atrodama oficiālā izdevuma 
Latvijas Vēstnesis 2. aprīļa laidienā.

//Foto: LETA

Pēc Valsts prezidenta preses pa -
domnieces pienākumu izpildītājas 
Kristīnes Kļavenieces infor mā ci-

Valsts prezidents. Pirms tam par-
tijas Saskaņa Saeimas frakcijas de -
putāti bija vērsušies pie Vējoņa ar 
lūgumu neizsludināt parlamentā 
pieņemtos grozījumus divos liku-
mos.

***
Vēstnieks Andris  Teikmanis ASV

27. un 28. martā Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Teikmanis vie-
sojās Detroitā, Mičiganas pavalstī. 
27. martā vēstnieks tikās ar Miči-
ganas pavalsts gubernātoru Riku 
Snaideru (Gov. Rick Snyder). 

Sarunā ar gubernātoru vēst-
nieks atzīmēja vēlmi paplašināt 
Latvijas un Mičiganas sadarbību 
papildus izcilajai sadarbības pie-
redzei militārajā un drošības jomā. 

jas, Vējoņa skatījumā mācības vi -
dusskolā latviešu valodā nodro ši-
nās vienlīdzīgas iespējas visiem 
jauniešiem iegūt kvalitātīvu izglī-
tību un veidot savu dzīvi Latvijā, 
lai šeit studētu un strādātu. “Tas 
veidos saliedētāku sabiedrību un 
stiprāku valsti,” pārliecināts ir 
Valsts prezidents. Turpmāk bēr - 
n iem aizvien būs iespēja apgūt ar 
mazākumtautību identitāti un 
kul tūru saistītus mācību priekš-
me tus, izkopt savas saknes un 
daudzveidīgi attīstīt personību, kā 
arī nozīmīgu mācību priekšmetu 
daļu pamatskolā un sākumskolā 
apgūt dzimtajā valodā. Valsts pre-
zidents iepriekš norādīja, ka katras 
valsts primārais pienākums ir aiz-
stāvēt savus tautiešus, tādēļ Krie-
vijas Ārlietu ministrijas paziņo-
jumu, ka grozījumi par pakā pe-
nisku pāreju uz mācībām latviski 
pasliktinās Latvijas un Krievijas div-
pusējās attiecības, var komentēt 
tikai pati Krievija. “Šis Krievijas 
Ārlietu ministrijas paziņojums 
nekādā mērā neietekmēs manu 
lēmumu un Lieldienās plānoju 
pa  rakstīt un izsludināt šos gro-
zījumus,” jau iepriekš bija solījis 

INDIJA. 24. martā Simtgades svinību ietvaros ar Latvijas dalību 
Ņūdeli Starptautiskajā filmu festivālā (Habitat International Film Fes ti-
val) tika atklātas “Latvijas Filmu dienas Indijā”. Festivālā tiek izrādītas 
divas latviešu 2017. gada filmas – režisora Aika Karapetana filma “Pirm-
dzimtais” un režisores Astras Zoldneres dokumentālā filma “Melleņu 
gari”. Atklājot “Latvijas Filmu dienas Indijā”, klātesošos ar uzrunu sveica 
Latvijas vēstnieks Indijā Aivars Groza un Nacionālā kino centra vadītāja 
Dita Rietuma, kuŗa projekta ietvaros viesojās Indijā. Vēstnieks savā 
uzrunā izteica pateicību festivālam, kas ļauj Latvijas Simtgades ietvaros 
iepazīstināt Indijas publiku ar Latvijas kino. Viņš uzsvēra, ka līdzās ak -
tīv am polītiskajam dialogam (Latvijas Republikas Ministru prezidenta 
vizīte Indijā 2017. gada novembrī) un pieaugošajam indiešu studentu 
skaitam Latvijas augstskolās, būtiski attīstīt abu valstu kultūras sakarus 
un “Latvijas Filmu dienas” Indijā lieliski kalpo šim mērķim.

ĒĢIPTE. Martā notikušā Kairas Starptautiskā gadatirgus (Cairo 
International Fair) ietvaros pirmo reizi Ēģiptē tika piedāvāti vasaras 
ceļojumi uz Latviju. Ceļojumu programmas uz Latviju vasaras sezonā 
piedāvās vairākas Ēģiptes tūrisma kompanijas. Tūrisma firmu pārstāvji 
uzsvēra, ka Latvijas atrašanās vieta Baltijas jūras valstu reģiona centrā, 
prāmju satiksme uz Stokholmu, daudzveidīgais rehabilitācijas, SPA un 
atpūtas vietu piedāvājums Jūrmalā, kā arī Latvijas daba un skaistā Rīgas 
vecpilsēta ēģiptiešu ģimenēm ir jauns un interesants ceļojumu mērķis 
ar būtisku potenciālu.  Ceļotāji no Ēģiptes tradicionāli izvēlas apmeklēt 
Rietumeiropas valstu galvaspilsētas, taču arvien lielāku interesi izraisa 
jauni galamērķi Eiropā. Izstrādātie ceļojumu maršruti ir Ēģiptes tūrisma 
uzņēmumu vizītes Latvijā 2017. gada 16. – 19. septembrī rezultāts. Vizī-
te notika pēc vēstniecības Ēģiptē ierosinājuma sadarbībā ar Latvijas Tū -
risma aģentu un operatoru asociāciju (ALTA) un Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru (LIAA) ar mērķi veicināt Latvijas tūrisma piedāvā-
juma atpazīstamību un piesaistīt tūristus no Ēģiptes.

UZBEKISTĀNA. 28. un 29. martā Taškentā norisinājās Uz -
be kistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras Uz -
standard rīkota konference, kuŗā Uzbekistānas lauksaimniecības pro-
duk cijas ražotāji un eksportētāji tika iepazīstināti ar starptautisko, tai 
skaitā arī Latvijas, lauksaimniecības praksi un pieredzi, kā arī pasāku - 
m iem lauksaimniecības produkcijas eksporta veicināšanai. Konferences 
atklāšanā Uzbekistānas ārējās tirdzniecības ministrs Džamšids Hodža-
jevs norādīja, ka Uzbekistāna plāno atvieglot muitas procedūras un 
izveidot “zaļo koridoru” uz Baltijas valstīm augļu un dārzeņu eksporta 
apjomu uz Eiropu palielināšanai. Šim nolūkam ir svarīga lauksaim-
niecības produkcijas standartizācija un sertifikācija. • Taškentā startēja 
Latvijas Simtgadei veltīts autobrauciens ar vēsturiskiem spēkratiem 
Taškenta – Rīga. Braucēju komanda no Latvijas ar vēsturiskiem spēk ra-
tiem devās ceļā no Latvijas vēstniecības Uzbekistānā. Pārbrauciena fi -
nišs plānots 9. aprīlī pie Uzbekistānas vēstniecības Rīgā. Braucienu īste-
no uzņēmēju un mākslinieku grupa no Latvijas un Uzbekistānas – Jānis 
Mozga, kuŗš ir arī idejas autors, Uldis Batarags, Jurijs Konovalovs, 
Nauris Jonass, Andrejs Samuiliks, Andris Kulbergs, Lauris Boss, Ralfs 
Kirštuks, kā arī mūziķi no grupas “Prāta Vētra” Jānis Jubalts un Māris 
Michelsons. Plānotais brauciena garums ir 5 700 km, ilgums 10 dienas. 
Autobraucēji dodas uz Rīgu ar četriem spēkratiem – diviem LADA-
2101 (1979. gads un 1974. gads), GAZ-24 (1974. gads) un Opel Rekord 
(1979. gads). Autobraucienu atbalsta Latvijas, Uzbekistānas un starp-
tautiski uzņēmumi. Brauciena mērķis ir stiprināt Latvijas un Uzbekis-
tānas sadarbību, veicināt abu valstu tūrisma saites, kā arī svinību gadā 
nest Latvijas vārdu pasaulē.
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veltīti Latvijas valsts pamatvēr tī-
b ām – brīvībai, demokratijai un 
vien līdzībai.

27. martā notika Latvijas vēst-
nie cības un Eiropas Rekonst ruk-
cijas un attīstības bankas (ERAB) 
rīkota diskusija, kuŗas ietvaros Dr. 
Vīķe-Freiberga kopā ar Dr. Ser-
geju Gurievu, ERAB galveno eko-
nomistu un profesoru Parīzes Po -
lītikas zinātņu centrā (Sciences Po 
Paris) un Aleksiju Latortū, ERAB 
Korporatīvās stratēģijas direktori 
diskutēja par temu “Sievietes, at -
tīstība un demokratija”. Sarunā 
tika skarts ļoti plašs jautājumu 
loks – sākot ar latviešu nācijas un 
Latvijas valsts veidošanos, līdz pat 
jauno technoloģiju un mākslīgā 
intelekta ietekmei uz dzimumu 
līdztiesības un citiem jautāju - 
m iem. Dr.Vīķe-Freiberga skaid-
roja sociālās stigmatizācijas mech-
anismus un to negātīvo ietekmi uz 
sa  biedrības attīstību. 28. martā Dr. 
Vīķe-Freiberga Edinburgas uni-
ver sitātē uzstājās ar Latvijas valsts 
Simtgadei veltītu lekciju “Vērtības 
un demokratija mūsdienu pa -
saulē”. Dr. Vīķe-Freiberga skaid ro-
ja latviešu tautas vietu Eiropas 
civīlizācijas un vērtību attīstības 
kontekstā. Gadsimtiem apspiestā 
latviešu tauta spēja saglabāt savas 
vērtības un morālos principus. 
1918. gadā tā izmantoja unikālo 
vēsturisko iespēju izveidot demo-
kratisku un vienlīdzības principā 
balstītu valsti, izcīnot brīvību un 
starptautisko atzīšanu. Latviešu 
tau ta pat smagākajos brīžos ir sa -
glabājusi attieksmi pret cilvēku kā 
vērtību. Prezidente akcentēja, ka 
vēl viens principiāli svarīgs as -
pekts ir integritāte jeb spēja jebku-
ros apstākļos pieturēties pie savām 
vērtībām un morālajiem princi-
piem, kas nodrošina gan tautas, 
gan indivīdu vērtību saskanību un 
vien gabalainību. Diskusija Edin-
burgā aizsāka Latvijas valsts Simt-
gades svinības Skotijā; to rīkoja 
Latvijas vēstniecība Apvienotajā 
Karalistē un Latvijas goda konsuls 
Skotijā Džons Makgregors sadar-
bībā ar Edinburgas universitāti.

***
Diasporas likumam 
ir jābūt kvalitatīvam

24. un 25. martā Vīnē notie ko-
šajā Eiropas Latviešu apvienības 
(ELA) biedru organizāciju ikga-
dējā kopsapulcē Ārlietu minis - 
t rijas parlamentārā sekretāre Zan-
da Kalniņa-Lukaševica ziņoja par 
Diasporas likuma izstrādes gaitu 
un Ārlietu ministrijas ikdienas 
sadarbību ar diasporas organizā-
cijām. Šogad kopsapulces dalīb-
niekus uzņēma Latvijas vēstnie-
cība Austrijā. Sapulce tika rīkota 
ar tautiešu Austrijā un Latviešu 
biedrības Austrijā atbalstu. Lat vi-
jas valsts Simtgades zīmē tika ap -
spriestas diasporas organizāciju 
turpmākās darbības prioritātes un 
sadarbība ar Latviju.

Z. Kalniņa-Lukaševica sarunā 
ar kopsapulces dalībniekiem uz -
svēra, ka Diasporas likuma iz  strā-
dē svarīga loma ir diasporas orga-
nizāciju iesaistei, lai nodrošinātu, 
ka likums ir praktisks un atbilst 
reālajām vajadzībām. Parlamen-
tārā sekretāre pauda pateicību par 
ciešo sadarbību un diasporas pār-
stāvju ieguldīto darbu likumpro-
jekta priekšlikumu izstrādē. Kop-
sapulcē viesu statusā piedalījās arī 

Ārlietu ministrija ir atbildīga par 
vēlēšanu organizēšanu ārvalstīs. 
Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu liku-
mu vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs 
pēc Ārlietu ministrijas priekšli ku-
ma Centrālā vēlēšanu komisija 
izveido Latvijas diplomātiskajās un 
konsulārajās pārstāvniecībās vai 
citās šim nolūkam piemērotās tel-
pās. Saeimas vēlēšanās 2011. gadā 
ārvalstīs tika izveidoti 77 iecirkņi, 
savukārt 2014. gadā – 98. Tagad 
saņemti priekšlikumi par 117 ie -
cirk ņu izveidi, kas ir par 19 ie -
cirkņ iem vairāk nekā 2014. gadā. 
Lai izvietotu 73 iecirkņus ārpus 
Latvijas diplomātisko un konsu-
lāro pārstāvniecību telpām, tel -  
pu īrei ir nepieciešami aptuveni 
6800 EUR.

***
Izsludināti pasu stacijas 

izbraukumi uz 
Bostonu, Losandželosu un Sietlu

Latvijas vēstniecība ASV izslu-
dina mobilās pasu stacijas izbrau-
kumus un iespēju atjaunot Latvi-
jas pasi (arī elektronisko personas 
apliecību jeb eID karti), tādējādi 
sagatavojoties arī 13. Saeimas vē -
lē šanām 2018. gada 6. oktobrī.

Bostona. Mobilās pasu stacijas 
izbraukums uz Bostonu (Masačū-
se tsas pavalsti) notiks 27. un 28. 
aprīlī Bostonas latviešu trimdas 
draudzes telpās (Latvian Lutheran 
Church of Boston). Adrese: 58 Ir -
ving St. Brookline, MA 02445. Pie-
teikšanās līdz 15. aprīlim. Lo  sa n-
dželosa. Mobilās pasu stacijas iz -
braukums uz Losandželosu (Ka  li-
fornijas pavalsti) notiks 29. un   
30. maijā Latviešu sabiedriskajā 
centrā (Latvian Community Cen ter 
Los Angeles). Adrese: 1955 River-
side Dr. Los Angeles, CA 90039. 
Pieteikšanās līdz 13. maijam. Siet la. 
Mobilās pasu stacijas iz  braukums 
uz Sietlu (Vašingtonas pavalsti) 
notiks 1. un 2. jūnijā Sietlas Lat-
viešu Evaņģēliski Luteriskās drau-
dzes telpās (Seattle Latvian Evan-
gelical Lutheran Church). Adrese: 
11710 3rd Ave NE, Seattle, WA 
98125-4726. Pieteikšanās līdz      
13. maijam.

***
Vaira Vīķe-Freiberga Latvijas 

valsts Simtgades diskusijās 
Londonā un Edinburgā

27.  un 28. martā Dr. Vaira Vīķe-
Freiberga, bijusī Latvijas Repub li-
kas Valsts prezidente (1999 – 2007) 
un tagadējā pasaules valstu līderu 
alianses “Madrides klubs” prezi-
dente viesojās Apvienotajā Kara-
listē, lai piedalītos Latvijas valsts 
Simtgades sarīkojumos Londonā 
un Edinburgā. Sarīkojumi bija 

Jau kopš 1992. gada notiek cieša 
Latvijas Bruņoto spēku un Miči-
ganas Nacionālās gvardes sadar bī-
ba, kuŗas pamatā ir gan kopīgas 
militārās apmācības, gan cieša 
sadarbība ar Zemessardzi. Guber-
nātors piekrita, ka jāstiprina valsts 
un privātā sektora partnerības eko-
nomikas, kultūras un iedzīvotāju 
sadarbības jomās. Kā īpašas jomas 
gubernātors uzsvēra informācijas 
technoloģijas un jaunuzņēmu-
mus. 27. martā vēstnieks pasnie-
dza Triju Zvaigžņu ordeni biju ša-
jam ASV senātoram no Mičiganas 
pavalsts Karlam Levinam (Sen. 
Carl Levin). Triju zvaigžņu ordeņa 
lielvirsnieks Levins 36 gadus 
pavadījis ASV Senātā un ļoti aktīvi 
iestājies par polītiku neatzīt Bal ti-
jas valstu prettiesisko iekļaušanu 
PSRS. Senātors amatā pavadīja 
kopumā sešus termiņus laikā no 
1979. gada līdz 2015. gadam. Pēc 
neatkarības atjaunošanas viņš tur-
pinājis atbalstīt Baltijas valstis, 
Krie vijas armijas izvešanu, finan-
cējuma nodrošināšanu Skrundas 
lokatora demontāžai, kā arī atbal  - 
s tījis Baltijas valstis ceļā uz dalību 
NATO. Augstais apbalvojums tika 
pasniegts svinīgos apstākļos Lat-
vijas goda konsulātā Mičiganā, 
klātesot Levina kundzei Barbarai, 
goda konsulam Andrim Lācim un 
Detroitas latviešu kopienai. Savu-
kārt, 28. martā vēstnieks Teik ma-
nis tikās ar Oaklendas pašval dības 
(Oakland County) vadību, ar kuŗu 
pārrunāja iespējas ciešākai ekono-
miskai sadarbībai. Kā viena no 
ide jām tālākai sadarbībai būtu 
sadraudzības pilsētu kustības at -
tīstība ar kādu Latvijas pašvaldību 
un Mičiganas pašvaldībām.

***
Ārlietu ministrija aicina 

atbalstīt 117 vēlēšanu iecirkņu 
izveidi ārpus Latvijas

23. martā Vīnē Ārlietu ministri-
jas parlamentārā sekretāre Zanda 
Kalniņa-Lukaševica piedalījās Ei -
ro pas Latviešu apvienības (ELA) 
rīkotajā seminārā “Ceļā uz 2018. 
gada Saeimas vēlēšanām” un in -
for mēja par Ārlietu ministrijas ie -
saisti un atbalstu Saeimas vēlēšanu 
organizēšanā ārvalstīs. Seminārs 
notika pirms ikgadējās ELA bied-
ru kopsapulces, un tajā piedalījās 
ELA pārstāvji, Centrālās vēlēšanu 
komisijas (CVK) priekšsēdis Ar -
nis Cimdars, Latvijas vēstniece 
Austrijā Veronika Erte un citu 
Latvijas institūciju pārstāvji un 
interesenti. Ārlietu ministrija ir 
gandarīta par lielo diasporas ak  tī-
vitāti, izsakot gatavību iesaistīties 
13. Saeimas vēlēšanu iecirkņu orga  -
nizēšanā un piedalīties iecirkņu 
komisiju darbā. “Pateicoties dias-
poras organizāciju aktīvai iesais -
tei, var izveidot tik daudz iecirkņu 
ārpus Latvijas pārstāvniecību tel -
p ām,” sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica. 

Nebūt piesietam 
pie galda ar zelta ķēdi...
Žurnālā IR Nauda plaši pazīstamais advokāts un biznesa cilvēks 

Filips Kļaviņš  stāsta par savu dzīvi pēc pārcelšanās no Amerikas uz 
vecāku dzimteni Latviju. Tagad viņš ir vadošais partneris vienā no 
lielākajiem Baltijā birojiem Ellex Klavins un lepojas, ka ar savu 
profesionālo darbību var balstīt tiesiskumu. 

Filips, Otrā pasaules kaŗa bēgļu bērns, skaļos vārdos nerunā par 
saknēm Latvijā un patriotismu. Vai par kultūršoku, kas labklājīgas 
Amerikas vidusšķiras atvasei bija jāpiedzīvo vecāku dzimtenē 90. gadu 
sākumā. 

1989. gadā uz astoņiem mēnešiem ierodoties Latvijā, lai lasītu lek-
cijas studentiem universitātes Juridiskajā fakultātē, jaunais pro fe sio-
nālis bija tikai paņēmis pauzi prestižajā Ņujorkas advokātu birojā 
Baker&McKenzie. Taču izlēma palikt, 1992. gadā kopā ar Sanfrancis-
ko uzaugušo Raimondu Slaidiņu atvēra savu advokātu biroju, vienu 
no pirmajiem atjaunotajā Latvijas Republikā. Ar 60 darbiniekiem tas 
tagad ir valsts lielāko advokātu biroju trijniekā, Ellex grupas uzņē-
mu mos Lietuvā un Igaunijā strādā vēl 120 kollēgu. 

Filipam Kļaviņam tika jautāts, kā 
būtu attīstījusies karjēra, ja būtu 

palicis Amerikā?
Grūti pateikt. Es ļoti uzticos sev, 

zinu, ka es būtu veiksmīgs. Tur biju 
jau pietiekami ilgi – piecus gadus – 
nostrādājis lielos advokātu birojos. 
Un redzēju arī tādas lietas, kas man 

nepatika. Ka cilvēks ir tikai skrūvīte 
mašinērijā. Lielos birojos Ņujorkā  par -

t neri nereti bija kopā tikai tādēļ, lai pel-
nītu naudu. Tur 200 partneri ir rutīna, 

ārvalstu advokātu birojos var būt arī 1000.
Būt piesietam pie galda ar zelta ķēdi, kā saka Amerikā,  jeb darīt 

darbu, kas tev nepatīk, bet pelnīt milzīgu naudu – nekādā gadījumā! 
Latvijā bija tik interesanti! Sākotnēji nepelnīju ne tuvu tam, ko Ņujor-
kā. Un arī tagad noteikti nepelnu tik daudz, cik būtu varējis, ja tur pi-
nātu advokāta karjēru tur. Bet skaidri varēja redzēt, ka te ir augšanas 
potenciāls. Liels jautājums, vai Ņujorkā būtu tāds gandarījums darbā, 
kāds man ir Latvijā. 

Vienmēr saku – paradoksālā veidā likās, ka man Latvijā bija kāda 
priekšrocība. Uzņēmēji sāka komerciāli darboties ar Rietumu tirgu. To 
pazinu labāk nekā Latvijas advokāti, kas bija spiesti strādāt padomju 
sistēmā. 

Es un citi advokāti, arī [vēlākais partneris advokātu birojā] Rai-
monds Slaidiņš, kopā taisījām ļoti agrīnu likumu terminoloģijas vārd-
nīcu, kur terminus mēģinājām nevis burtiski, bet jēdzīgi pārtulkot 
angliski un latviski. Ilgs un interesants process. 

Esmu tik laimīgs, ka gadījās tik labs partneris! Esmu no Ņujorkas, 
Raimonds – no Sanfrancisko, satikāmies tikai Latvijā, Ārlietu minis - 
t rijā. Sadraudzējāmies, apmainījāmies domām par nākotnes plāniem – 
Amerikā vai Latvijā? Tā arī palikām te.

Vecajā Eiropā atšķirībā no Latvijas tomēr uz birokratiskiem notei-
kumiem skatās cilvēciski. Latvijā, ja saskata kādu pārkāpumu – uzreiz 
sods! Esam kāri uz pēršanu, sišanu, sodīšanu.

Ņujorkā, kad iet iekšā metro, ir barjēras. Samaksā, ej cauri. Kad biju 
Maskavā, atceros, barjēras bija vaļā. Un, ja tu nemaksā, tās tev tūlīt 
sit, kad ej cauri. Atšķirīga pieeja (Smejas).

Tikai te, Latvijā, ir bailes sodīt pašas lielākās zivis. 
     

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas, Kultūras mi -
nistrijas, Latvijas Investīciju un at -
tīstības aģentūras, Latviešu valo-
das aģentūras pārstāvji, kā arī Lat-
vijas vēstniece Austrijā Veronika 
Erte un Ārlietu ministrijas spe-
ciālo uzdevumu vēstnieks diaspo-
ras jautājumos Atis Sjanīts.

***
Atklāta airBaltic tiešā aviosa-

tiksme starp Rīgu un Gdaņsku
27. martā Polijas pilsētas  Gdaņ -

s kas lidostā tika atklāta aviokom-
panijas airBaltic tiešā aviolīnija 
starp Rīgu un Gdaņsku. Sarīko ju-
mā piedalījās Gdaņskas pašvaldī-
bas un biznesa pārstāvji, kā arī 
Latvijas un Polijas žurnālisti. Uz -
runu tajā teica airBaltic un Gdaņ -
s kas lidostas pārstāvji, kā arī Lat-
vijas vēstnieks Polijā Edgars Bon-
dars.

Jaunā aviolīnija palīdzēs tās pa -
sažieriem ne tikai ātri un ērti no -
kļūt no Gdaņskas līdz Latvijas 
galvaspilsētai, bet arī tranzītā caur 
Rīgas lidostu  – tālāk uz vairāk 
nekā 60 galamērķiem Eiropā, NVS 
valstīs un Tuvajos Austrumos.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Ja tā labi padomā, tad Vladi mi-
ra Putina faktiski vienpersonisko 
režīmu diezgan trāpīgi varētu 
raks turot ar vārdu “cēzari sms”. 
Sākot ar Jūliju Cēzaru, senajā Ro  mā 
gadsimtu gaitā mainījās impe rā-
tori, kuŗi bieži vien netika ievē-
lēti, bet dažu kaŗavadoņu iecelti 
jeb “proklamēti”. Viņi rīkojās pat-
vaļīgi, bija untumaini, atriebīgi, 
lieluma mānijās apsēsti, loloja un 
mainīja favorītus un pretinie - 
k iem vai iedomātiem sāncenšiem 
prata sariebt, liekot darbā gan 
dunci, gan indi...

Cēzarisms patiešām raksturo 
Krievijas Federācijas prezidentu 
Vladimiru Putinu, kurš nu tiek 

Nāk prātā Romas imperātori
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

titulēts gan kā “valsts galva”, gan 
kā “nācijas līderis”.

Ļoti simboliska un ļauna vēsto ša 
bija Putina uzstāšanās 18. marta 
vakarā, kad, žilbinošu starmešu 
gaismā stāvēdams uz tribīnes Ma -
nēžas laukumā, uzvarētāja pozā 
viņš aizrāvās līdz auriem, un visu 
pasauli aplidoja fotografija, kad 
viņš kliegdams ļoti atgādina pa -
gājušā gadsimta orātorus Berlīnē 
un Romā. Amerikāņu laikraksts 
Washington Post šo izteiksmīgo 
bildi komentē ar uzrakstu: “Hear 
me roar” – klausies manu rēcie nu.

Uzsitot sev cenu, Putins savu 
kārtējo uzrunu Federācijas pado-
mes locekļiem, kā zināms, illus -

t rēja ar videofilmām, biedējot 
Rie tumus ar “vēl nebijušiem” ra -
ķešu kompleksiem, ko angliski 
dēvē par “doomsday weapons”. 
Doomsday – tā ir pastardiena...

Un tīri vai cēzarisks neprāta 
darbs – Sergeja Skripaļa noindē-
šana Solsberijā. Lielbritanijas val-
 dība sakumā norādīja, ka Krie-
vijas vainai “ir augstākā varbū tī-
bas pakāpe”, bet drīz vien pre-
cizēja: “Krievijas vaina ir pilnīgi 
neapšaubāma.” Šim Lielbritani-
jas paziņojumam sekoja patie - 
š ām lielisks Rietumu solidāritātes 
apliecinājums – kollektīva, var 
teikt, Krievijas diplomātu izrai-
dīšana. Brīdī, kad top šīs rindi-

ņas, mani iepriecina ziņa, ka 
Moldova, kas neietilpst ne NATO, 
ne Eiropas Savienībā, izraida trīs 
Krievijas diplomātus, ignorējot 
šīs valsts prokremliskā preziden-
ta Dodona protestus.

Trāpīgi un dzēlīgi Vladimiru 
Pu  tinu raksturojuši franču filo-
sofs, publicists Bernārs Anrī Levī 
un amerikāņu žurnālists, Puli cera 
prēmiju laureāts Tomass Frīd-
mans, atgādinot šim “cēzar am vai 
caram” gan Malaizijas pa  sažieru 
lidmašīnas notriekšanu, gan Ļitvi-
ņenko noindēšanu 2006. gadā. 

Diemžēl man te nākas piemi nēt 
arī Aleksandru Giļmanu, kuŗš 
DELFI krievvalodīgajā por tālā 

nācis klajā ar rakstu “Skri paļa lieta 
un Beilisa lieta”. Rīdzi nieks Giļ-
mans ir putiniskāks par Putinu, 
apgalvodams, ka neesot nekādu 
pierādījumu Krievijas vainai Skri-
paļa lietā. Viņš vaino Rietumus 
pretkrieviskā histērijā un uzdro-
šinās salīdzināt Skripa ļa lietu ar 
1911. ‒ 1913. g. Beilisa prāvu (par 
kuŗu rakstīja nelaiķis Grūtups). 
Šai sakarībā glumais Giļmans ap -
galvo, ka Rietumu vēršanās pret 
Krieviju esot rada antisemītismam. 

Un man, jūdam, nākas kons ta-
tēt, ka gan Bernārs Anrī Levī, gan 
Tomass Frīdmans, gan – diem  -
žēl – glumais Giļmans etniskā 
ziņā ir mani tautieši...

Protams, bez sistēmas jeb lietu, 
likumu un principu zināmas 
kār tības juceklis vien sanāk, bet 
pēdējā laikā Latvijā aizvien bie-
žāk un gluži pamatototi, raugo-
ties, kas un kā notiek dažādās 
jomās, tiek runāts par sistēmu. 
Proti – vai nu sistēma cilvēku 
pakļauj, vai arī salauž un izmet.
Tiek runāts par “sistēmas bēr - 
n iem”, ar to domājot bērnunamu 
bērnus, kuŗi tiek padarīti par 
nozāļotiem un pastāvīgi dzīvot 
nespējīgiem cilvēkiem, jo sistē-
mai tā ērtāk. Tiek runāts par 
valsts pārvaldes, veselības aprū-
pes un tiesiskuma sistēmu, kuŗa 
bieži vien darbojas, lai nodro ši-
nātu savu pastāvēšanu, un nevis 
cilvēkiem, kuŗiem tā radīta.

Sistēmu nevar mainīt daži cil-
vēki, tādēļ ir vajadzīgi jauni cil-
vēki un partijas, kuŗas nav pie 
varas gadu desmitus. Šoruden ir 
Saeimas vēlēšanas, un vai tiešām 
atkal balsosim par bijušajiem ko -
mūnistiem un pensionāriem? 
Vai atkal balsosim par deputātu 
kandidātiem, kuŗi varbūt ir labi 
un jauki cilvēki, bet kuŗiem būtu 
laiks aiziet no polītikas skatuves? 
Droši vien neviens neapstrīdētu 
to, ka firmā, kuŗa modelē apģēr-
bus jauniešiem vai gatavo reklā-
mas kampaņas jauniešu precēm, 
nav jāstrādā pensijas vecuma cil-
vēkiem, jo, par spīti pieredzei, 
do  māšanas veids un skatījums  
uz lietām atšķiras. Tad kāpēc do -
mā jam, ka pensionārs un biju - 
š ais padomju laika funkcionārs   
ir ga  na labs ministrs Latvijai šo -
dien?

Ja ministrija lāgā netiek galā ar 
Rīgas domes (Nila Ušakova un 
Andra Amerika) savdabīgo iz -
prat ni par likumiem un valsti, 
kuŗā tā strādā, tad varbūt kaut 
kas nav gluži lāgā ar tik ļoti it kā 
patriotiski noskaņoto ministriju?

Domnīcu eksperti, pētnieki un 
polītologi saka, ka tik mainīgajā 
laikā Latvijai ir jāprot saredzēt 
savas nākotnes iespējas, protams, 
nezaudējot savas nacionālās kul-
tūrvēsturiskās vērtības. Tādēļ Sa -
eimas vēlēšanās, manuprāt, ir pē -

Sistēma un juceklis
dējā iespēja raudzīties pēc jau - 
n iem cilvēkiem un partijām, lai 
sistēma mūs visus galu galā 
“neaprītu”.

Un vēl – pirms Saeimas vēlē-
šanām vēlētāji tiek brīdināti par 
kiberuzbrukumiem, par Krie vi-
jas ietekmi, viltus ziņām un arī 
par populismu, kad tiek solīti 
dažādi labumi, nepasakot, kā pie 
šiem labumiem tiks un kur tiem 
ņems naudu.

Tomēr, manuprāt, ir vēl kāds   
t. s. apdraudējums – sabiedrībā 
apzināti vai neapzināti ir ievazāta 
jēdzienu viltošana. Proti, jēdzie-
nu saturs patiesībā tiek mainīts, 
paturot vārdus, ar kuŗiem tiek 
ap  zīmēti procesi, notikumi un 
teorijas. Varētu sacīt, ka kopu -
mā jēdzienu skaidrojumos valda 
liels juceklis, un diskusijās nereti 
viens patiesībā runā par “galdu”, 
otrs par “krēslu”, bet abi strīdnieki 
apgalvo, ka runā par “gultu”. Va -
rē tu jau pasmieties un nelikties 
ne zinis, bet tāda “ķīseļa pludi-
nāšana” ļauj vēlētājiem iestāstīt 
jebko un padarīt par ienaidnieku 
jebkuru.

Spilgtākais piemērs, šķiet, ir 
liberālisma jēdziens, kuŗam tiek 
piedēvēts viss ļaunais, kas vien 
notiek vai var notikt. Polītoloģijas 
mācību grāmatās, protams, ar ne -
lielām un nebūtiskām atšķirī  b ām, 
rakstīts, ka liberālisms priekš-
plānā izvirza indivīda brīvību un 
autonomiju, brīvību no valsts un 
sabiedrības iejaukšanās “perso-
nī gajā telpā” un akcentē katra 
indivīda iniciatīvu un atbildību. 
Tātad liberālisms nebūt neno zī-
mē, ka katrs dara, ko grib, un 
neievēro nekādus likumus, bet 
varētu sacīt, ka liberālisms prasa 
pieauguša un saprātīga cilvēka 
rīcību. Valsts nevar noteikt, ko 
katram domāt, lasīt, ēst vai vilkt 
mugurā. Tajā pašā laikā valsts var 
iejaukties, lai apturētu tos, kuŗi 
apdraud valsti vai sabiedrību, un 
tam ir paredzēti likumi, kas no -
saka, kad un kā tas darāms. Pē -
dējos gados, runājot par latvisko 
dzīvesziņu, vērtībām un ideā - 
l iem, parādās mēģinājumi “caur 

puķēm pasludināt” par valsti un 
sabiedrību apdraudošu katru, 
kuŗam, piemēram, nav bērnu, 
kurš nenodibina t.s. tradicio -
nālo ģimeni u. tml. Turklāt tie, 
kuŗi atgādina par līdztiesību un 
individuālās izvēles tiesībām, aši 
tiek nodēvēti par kreisajiem li -
berāļiem, kuŗi savu skatījumu 
grib uzspiest visai sabiedrībai    
un kuri it kā uzskatot, ka tikai 
viņ iem ir taisnība un ka mērens 
liberālisms mūs tūlīt iznīcinās. 
Patiesībā pie kreisajiem jeb radi-
kālajiem liberāļiem pieder paši 
šie vienīgās patiesības sludinā tāji. 
Un, protams, uz šī fona Stam bulas 
konvencija vai Kop dzīves likums 
tiek tulkots kā  ģimenes apdrau-
dējums un dzimuma nīcinātājs, 
kaut arī šajos dokumentos nav 
rakstīts, ka t.s. tradicionālā ģi -
mene un piederība vienam vai 
otram dzimumam ir nevajadzī-
ga, lieka vai atceļama. Turklāt vien-
dzimuma laulību, kā zināms, var 
atļaut, ja valstī par to tiek izdots 
likums, nevis Konvencija, kas ir 

pret vardarbību, vai Kopdzīves 
likums, kurš patiesībā ir par to, 
ko tautā dēvē par civillaulību. 

Vēl trakāk ir ar neoliberālis -
mu, kas patiesībā ir ekonomisks 
jēdziens, bet kuŗu bieži pat iz -
glītoti un populāri cilvēki iz  man-
to, lai teiktu, ka liberālisms ir 
aizgājis par tālu un nu jau mēs 
vispār vairs negribam ievērot ne -
kādus likumus un vērtības. Polī-
tologs, jurists un Eiropas Tiesas 
tiesnesis Egils Levits, kā jau mūsu 
laikrakstā varēja lasīt, vaicāts par 
neoliberālismu, skaidro: “Neo li  -
berālisms grib “atbrīvot” kapi tā lis -
tisko ekonomiku no valsts “žņau-
g iem”, samazinot valsts lo     mu lī dz 
mi  nimumam, visu mē rīt tikai 
ekonomiskās kate go rijās, veici-
nāt konkurenci un globalizāciju. 
Tas, protams, veicina nevien lī-
dzību. Neoliberālisms noved pie 
tā, ka bagātie kļūst vēl bagātāki 
un iegūst vēl lielāku varu, taču 
ekonomika attīstās samērā strau-
ji. Šādā griezumā Latvijas attīs-
tība pēc valsts atjaunošanas ir 

bijusi neoliberāla.” Manuprāt, vēl 
jāpiebilst, ka neoliberālisms līdz 
šim acīmredzot bijis gandrīz 
neizbēgams, jo, atgūstot savu ne -
atkarīgo valsti, mēs ļoti gribējām 
pēc iespējas ātrāk tikt prom no 
“sociālistiskās plānveida” ekono-
mikas. Taču tas nebūt nenozīmē, 
ka nevaram mainīt valsts un 
bieži vien arī mūsu pašu nostāju,  
kad viss tiek vērtēts un rēķināts 
tikai naudā. Tam ir vajadzīga 
polītiskā griba un vēlētāju balsis 
tiem, kuri vēlas un zina, kā  to 
mainīt. Jo šobrīd izskatās, ka 
valsts kā auto ar lielu ātrumu 
drāžas pa maģistrāli,  atstājot aiz 
sevis, atsviežot malā un savaino-
jot lielu daļu savu iedzīvotāju.

Jāpiebilst, ka Satversmē Latvija 
ir liberāli demokratiska valsts,    
jo paredz, ka visi cilvēki ir tiesiski 
vienlīdzīgi. Tādēļ problēma ir 
nevis liberālismā, bet tajā, kā tas 
tiek saprasts un īstenots. Un ju -
ceklis mūsu prātos ļauj “zvejot 
tumšos ūdeņos”.
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Godīgi sakot, nezinu, vai tūdaļ 
izstāstāmajam atgadījumam var 
ticēt, bet, tā kā pirms dažu gadu 
desmitiem manu uzmanību tam 
pievērsa ne viens vien liecinieks, 
šķiet, ka dūmi bez uguns tie gluži 
nebūs. Lūk, darbu latviešu drau-
dzē trimdā nupat bija sācis Ame-
rikā dzimis un tur teoloģisko iz -
glī tību guvis latviešu izcelsmes 
mā  cītājs. Viens no viņa agrīna - 
j iem uzdevumiem – mācīt ticības 
mācību bērnu vasaras nometnē. 
Kad nu nometņotāji, paceļot vai 
nolaižot sarkanbaltsarkano karo-
gu, dziedājuši mūsu valsts himnu 
un nonākuši līdz rindai “Laid 
mums tur laimē diet”, tā mācītājs 
licis savai balsij pārskanēt visas 
citas un himnas tekstu “uzlabot”, 
vārda “laimē” vietā dziedot “Jēzū”. 
Viņš acīmredzot uzskatījis, ka 
himnā latvietis labumus izlūdzas 
no senču dievietes Laimas, un gri-
bējis uzsvērt, ka vienīgais iespē-
jamais labumu atnesējs var būt 
kristietis Jēzus. 

Nekādu pārpratumu vai div -
do mību vārdu “laime” un “Laima” 
lietojumā nav Daces Rukšānes 
un apgāda “Zvaigzne ABC” vei do -
tajā grāmatā vai, modernāk izsa-
koties, projektā (skat. 4. lpp.!) Lat-
viskais laimes kods. Sugas vārds 
laime tur atkārtojas neskaitāmas 
reizes, turpretim īpašvārdu Laima 
neizdevās atrast nekur.

Rukšāne sāk ar atgādinājumu, 
ka “kopš 2012. gada Apvienoto 
Nāciju organizācija (ANO) veido 
pasaules laimes indeksu un sa -

 Vai tiešām tā?
Dace Rukšāne, Latviskais laimes kods, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2017. g., 236 lpp.

rindo tajā valstis pēc datiem, kas 
iegūti, aptaujās vērtējot aprūpi, 
brīvību, dāsnumu, godīgumu, ve -
se lību, ienākumus, uzticību, labu 
pārvaldi, iespēju paļauties grūtī-
bās un citus kritērijus. 2017. gadā 
Latvija ieņēma 54. vietu 155 val-
stu konkurencē, un tas ir par 14 
vietām augstāk nekā 2016. gadā. 
Mēs kļūstam arvien laimīgāki un 
ar šo lēcienu esam sasnieguši otro 
straujāko laimīguma pieaugumu 
visu valstu vidū.”

Var jau saprast Daces Rukšānes 
un viņas līdzstrādnieku vēlēju-
mos pateikt par dzimteni un tās 
ļaudīm Simtgades priekšvakarā 
visu labāko, un starptautiskas or -
ga nizācijas datiem it kā klātos uz -
ticēties, tomēr, pārlūkojot ANO 
izvirzītos laimes izjūtas kritērijus, 
grūti sameklēt kādus, kas patica-
mi būtu Latvijai devuši samērā 
augstu vietu, atstājot 101 valsti aiz 
tās. Kā ar godīgumu, ja valstī tik 
daudz par korupciju aizdomās tu -
rēto? Kā ar veselību, ja saslimša-
nas gadījumā vai nu jāgaida uz 
pa līdzību gaŗās rindās, ja vien tā 
nav neatliekama, vai jāārstējas par 
privātiem līdzekļiem? Kā ar ienā-
kumiem, ja tūkstošiem latviešu 
katru gadu izceļo, lai tos pavairo-
tu? Vai tiešām mums klājas tik 
labi? 

Taču laimīgā kāŗtā Dace Ruk šā-
ne nav dziļāk urbusies nevienā no 
ANO piedāvātajiem laimes avo-
tiem, bet ķērusies pie “mazajām 
lietām”, kas ierindas cilvēkam var 
nest apmierinājuma vai pat lai-
mes sajūtu bez nepieciešamības 
ieguldīt to meklēšanā līdzekļus, 
kādu viņam nav. Rukšāne izvēlē-
jusies sešdesmit laimes vai apmie-
rinātības avotus, kārtības labad 
sadalot tos pa gada divpadsmit 
mēnešiem, tā ka katram mēnesim 
tiek pieci. Sadalījums gan sanāk 
drusku mākslotīgs, jo laime (pē -
diņās vai ārpus tām) ir par fluīdu, 
lai to cieši saistītu ar kalendāru. 
Tā nodaļa par sveču iedegšanas 
un dedzināšanas prieku izvieto - 
ta februāra sadaļā, jo 2. februārī 
tiek atzīmēta Sveču diena, bet 
gaŗa rind kopa atvēlēta arī svecīšu 

dedzināšanai 11. un 18. novembrī. 
Grāmatas sakārtojums ir viegli 

pārskatāms. Katram mēnesim au -
tore uzrakstījusi ievadu, tāpat viņa 
uzrakstījusi nelielu apceri par kat-
ru no savu divpadsmit mēnešu 
pieciem laimes avotiem. Par katru 
laimes avotu viņa uzdod 2 – 4 jau-
tā jumus attiecīgās nozares eks-
pertam: bļitkotājam par bļitkoša-
nas priekiem, ogu lasītājai par ogo-
šanu utt. Grāmata bagātīgi illus-
t rēta ar dažādu formātu krāsu at -
tēliem, tādēļ tā prieku sagādās    
arī cilvēkiem,  kas skatu albu-
m iem dod priekšroku grāmatām 
ar daudz drukātā teksta. 

Daces Rukšānes laimes avotu iz -
vēle ir neprognozējama, tā tiecas 
pārsteigt. Daži no šiem avotiem 
tiek piedāvāti ar pavīpsnāšanu 
par cilvēka dabu: flirts, klačoša -
na, aizrautība ar televīzijas “ziepju 
ope ru” Ugunsgrēks. Daudz ieros-
m ju ir dabas mīļotājiem: pastai -
gas gar jūŗu, slēpošana, laivošana, 
gājputnu gaidīšana. Veselības sa -
gla bāšanas tematiem veltītas tā -
das sadaļas kā Skriešana un Rite-
ņošana, bet pretējam procesam, 
veselības bojāšanai – bikli pie grā-
matas beigām novietotā Iedzer-
šana. Lai izvairītos no pārmetu-
m iem par netikumu populārizēša-
nu, autore pasteidzas paust no  stā-
ju: “Jā, latvieši dzeŗ pārāk daudz.”  
Pa sadaļai atvēlēta teātrim, grā-
matām, dzejas dienām, prozas la -
sījumiem, dziesmu un deju svēt -
k iem. Dārgākās no grāmatā apču-
binātajām nodarbēm varētu būt 
burāšana, bet īpaši – lidojumi ar 
gaisa balonu.

Kas tad varētu būt pašas Daces 
Rukšānes lielākās mīlestības?

Vienā vietā viņa atzīstas, ka 
“jūŗa un mežs ir manas divas 
lielās mīlestības, kuŗu dēļ nekad 
nepārcelšos dzīvot uz citu zemi...” 
Ja jau patīk mežs, tad laikam sa -
karīga ir atkārtotā patikas izpaus-
me pret vilkiem: jau grāmatas ie -
vadā viņa raksta, ka laimes sajūtu 
sagādājot “labi noaudzis un paš-
pārliecināts vilks, kas zogas gar 
manu pagalma malu”, bet vēlāk 
tuvību vilkiem uztriepj vēl biezā-

ku: “Es vilkus ļoti mīlu, un de  - 
c em bŗa pilnmēnesī man patīk ar 
viņiem sagaudoties...”

Daži kuriozi. – Kaut Rukšāne 
visumā raksta viegli un rotaļīgi, it 
kā ar lasītāju parunājoties, papļā-
pājot, tekstā iekaisīti ir arī vērtīgi 
informātīvi krikumi. Sadaļā par 
studēšanu, piemēram, lasām, ka 
Latvijā ir 6 universitātes, 9 akadē-
mijas, 2 institūti, 12 augstskolas 
un 23 kolledžas. Atceroties, ka 
iedzīvotāju skaits Latvijā patlaban 
nav augstāks par 2 miljoniem, 
izsaukties “Vai tiešām tā var būt?” 
gribas sevišķi skaļi. Vai šie skaitļi 
neliecina vairāk par organizā to-
riskām problēmām un par tiek-
s mi par nekādu cenu nesašaurinā-
ties studentu skaita samazināša-
nās apstākļos nekā par ideāli -
zē jamu, plūdonisku “atraitnes 
dēlu” tiekšanos pēc gara gais-
mas? – Daudz vieglsvarīgāks ku -
 riozs jau tad ir Jāņu svinēšanas 
tradicijas Rukšānu ģimenē: glā-
zēs līstot balt vīns, bet vīra ģita-
ras pavadījumā tiekot izdziedā-
tas visas dziesmas, kuŗām dzie-
dātāji atceras vārdus.

Par grāmatas galveno mīnusu 
jāuzskata tikpat kā totāla kristī - 
go tradiciju ignorēšana latviskajā 
kon tekstā. Ja nu grāmata ir par 
laimi un ja pat mūsu Valsts him -
nā par laimes devēju, sagādātāju 
tiek uzrunāts Dievs, tad ir dīvaini, 

ka Latviskajā laimes kodā Viņš 
paliek tikpat kā nepamanīts. Trīs 
lappuses atvēlētas svētceļoju-
m iem, īpaši ik gadu augustā uz 
Ag lonu, bet te spilgtākais atklā-
jums ir šāds: “Viens no notei-
kumiem, ja tu gribi iet baznīcas 
organizētā grupā, vēstī, ka vienā 
teltī dažāda dzimuma ļaudis 
drīkst atrasties tikai tad, ja viņi ir 
laulāti, kā arī ķermeņa kailuma 
koeficients svētceļojuma laikā ne -
drīkst pārsniegt 30% no ķermeņa 
kopējā ādas laukuma.” Mazākais, 
ko varētu vēlēties, būtu norāde   
uz šī citāta kvotu, lai lasītājs va -
rētu pārliecināties, cik tas nozī-
mīgs, un vai teksts precīzi pār-
rakstīts. Tagad sanāk, ka kailuma 
koeficienta pieminēšana padara 
katoļu autoritātes smieklīgas, se -
višķi jau tām nedraudzīgās ap -
rin dās. 

Vēl ir dažas kapu svētkiem at  vē-
lētas lappuses. Latvijā kapu svēt ki 
svinēti vēl pirms kristietības, bet 
jaunajos laikos īstu atdzimšanu 
tiem pirms Pirmā pasaules kaŗa 
ar savu vārda meistarību nodro-
šinājis rakstnieks un polītiķis An  d -
rievs Niedra. Sakarā ar Ziem-
svētkiem lasāms posms “Eglīte no 
meža”. Paplāni jau tas viss ir, to -
mēr kristiešiem par apmierinā-
jumu un senču dievību godinātā-
j iem par bēdām arī Laima un tās 
kollēgas grāmatā nefigurē.   

Kā zināms, Rīgā deklarējušies 
nestrādājošie pensionāri var iz -
mantot sabiedrisko transportu 
bez maksas. Jau izskanējis, ka 
pen  sionāra statusu un minētās 
atlaides var izmantot arī aptu-
veni 5000 Rīgā dzīvojošo citu 
valstu pensionāri, ja vien viņiem 
ir uzturēšanās atļaujas Latvijā un 
viņi savu dzīvesvietu ir dekla rē-
juši Rīgā. Problēma ir n e jau tā, 
ka sabiedrisko transportu Rīgā 
izmanto citu valstu pilsoņi, bet 
gan tā, ka, piemēram, Krievijas 
pilsoņu pensijas vecums ir 55 ga  di 
un tātad Rīgā deklarējušies Krie-
vijas pilsoņi sabiedrisko trans-
por tu bez maksas var izmantot   
8 gadus ātrāk nekā rīdzinieki, 
kuŗi ir Latvijas pilsoņi. Šobrīd 

SALLIJA BENFELDE Valsts valstī jeb “Rīgas likumi”
pensijas vecums Latvijā ir 63 ga -
di. Rīgas dome skaidro, ka tā 
būtu diskriminācija pēc valsts-
pie derības, ja arī citu valstu pen-
sio nāri atlaides braukšanai sa -
bied riskajā transportā saņemtu 
tikai no 63 gadu vecuma. Patie sī-
bā tā diskriminācija ir gan – tikai 
Latvijas pilsoņu diskriminā cija. 

Parasti vismaz Eiropā katram 
valsts iedzīvotājam neatkarīgi no 
viņa pilsonības jāievēro tās valsts 
likumi, kuŗā viņš dzīvo. Piemē-
r am, latviešu ģimenes daudzās 
Eiropas valsīs nonākušas konflik-
tā ar vietējām varas iestādēm 
jautājumos par bērnu audzinā-
šanu un viņu tiesībām, jo Liel bri-
tanijā un Norvēģijā likumi, kuŗi 
regulē vecāku pienākumus un 

atbildību, atšķiras no Latvijas 
likumiem. Tāpat tas ir ar liku-
miem jebkurā citā jomā – neviens 
Latvijas, Krievijas vai jebkuras 
citas valsts pilsonis nevar dzīvot 
citā valstī pēc savas valsts liku-
miem.

Protams, ja Rīgas dome uzska-
ta sevi par tik kosmopolītisku   
vai internacionālu, ka Rīgā katrs 
var dzīvot pēc savas valsts prin -
ci piem, varbūt dome varētu 
pārņemt dažu labu citas valsts 
likumu? Piemēram, atzīt citās 
valstīs reģistrētu viendzimuma 
laulību ar visām no laulības iz -
rietošajām sekām? Vai pieņemt 
kādu no Lielbritanijas likum - 
iem – kā zināms, britu “likumu 
grāmatās” joprojām var atrast 

senus likumus, kuŗi joprojām nav 
atcelti un tātad formāli darbo - 
jas arī šodien. Piemēram, britu 
li  kums ļauj grūtniecei nokārto-
ties jebkurā vietā, arī policista 
kaskā, ja viņa to laikus palūdz. 
Rīgas pašvaldības policistiem gan 
nav kasku, bet cepures taču ir! 
Varētu pārņemt arī kādu citu 
likumu: Lielbritanijā visiem vī - 
r iešiem, kas vecāki par 14 gadiem, 
ik dienu 2 stundas jātrenējas loka 
šaušanā. Savukārt Česterā (Liel-
bri tanija) aizliegts staigāt pa pil-
sētu no krēslas līdz rītausmai. 
Protams, var pameklēt arī kādas 
tālākas valsts likumus: Salvadorā 
par auto vadīšanu dzērumā var 
piespriest nāvessodu nošaujot, 
bet Vermontā (ASV) sievietes 

drīkst izmantot zobu protēzes 
tikai tad, ja viņām ir vīra rakstis-
ka piekrišana.

Nopietni runājot, Vides aiz sar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM), kuŗu vada 
visnotaļ patriotiski un latvisko 
dzīvesziņu atbalstoši polītiķi, 
beidz ot varētu ieviest Latvijas un 
civilizētas valsts likumus Rīgas 
domē. Līdz šim laikam gandrīz 
katra Rīgas domes “oriģinālā” ide -
ja tikusi apspriesta, apdomāta   
un galu galā tāda murmināšana 
par to, ka tā nu gluži laikam vis 
nevarēs, vien ir iznākusi. Varbūt 
tēvzemes mīļotāji vismaz pirms 
Saeimas vēlēšanām sadūšosies 
Rī  gas domē ieviest Latvijas liku-
mus?

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie

LIELĀKĀ grāmatu tirgotāja
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Trīsreiz tiesāta par pretošanos 
padomju varai, Lidija Doroņina-
Lasmane bija spiesta 14 gadus pa -
vadīt cietumos un lēģeros, brīžiem 
esot uz nāves sliekšņa, taču par 
spīti ciešanām viņa spējusi nekrāt 
sevī rūgtumu un aizvainojumu. 
Li dija ir kristiete, tādēļ uzskata,   
ka arī “čekas maisus” vajadzētu 
atvērt, nevis lai tiesātu un sodītu, 
bet gan saprastu un piedotu.

Dievam noteikti ir kāds ie  mesls, 
kādēļ viņš mani tik ilgi turējis šajā 
pasaulē, saka Lidija Doroņina-Las-
mane, kas pati savām acīm piere-
dzējusi lielāko daļu no Latvijas 
Simtgades, šovasar viņai apritēs 
jau 93 gadi. Lidija ir pārdzīvojusi 
visus čekistus, kas savulaik viņu pra-
tināja kā padomju varas ienaid-
nieci un aizsūtīja tālu projām no 
mīļotās Latvijas. 25. martā pie  mi  -
n am komūnistiskā genocīda upu - 
ŗ us, no kuŗiem daudzi tā arī nesa-
ņēma iespēju atgriezties dzim tenē 
un atdusas svešumā. Lidija izdzī vo-
ja, un viņa uzskata, ka tāda acīm-
redzot bija Dieva griba. “Dievs jau 
neuzliek lielākas ciešanas, nekā 
cilvēks ir spējīgs izturēt. Kad man 
šķita, ka ciešanu sakrājies pārāk 
daudz, Dievs mani paņēma rokās 
un pārcēla pāri nāves bedrei, kuŗā 
varēju iekrist.”

Lidijas kristīgais pasaules uz -
skats nozīmē, ka dažkārt pasaulē 
jānotiek arī ļaunām lietām, kas 
paver ceļu pārmaiņām. “Piemēr-
am, pēc Pirmā pasaules kaŗa dau-
dzas tautas ieguva brīvību, arī Lat-
vija. Bet joprojām ir daudz tautu, 
kuŗām nav savas valsts. Savulaik, 
kad sēdēju Mordovijas lēģerī, ne -
varēju iedomāties, ka Latvija kād-
reiz atkal būs brīva. Un arī tas, ka 
Latvijai tik strauji izdevās atgūt 
brīvību, bija Dieva griba.”

Doroņina-Lasmane uzskata, ka 
tagad latviešiem būtu grēks žēlo-
ties par grūto dzīvi: jāpriecājas 
kaut vai par to, ka nav kaŗa un mūs 
neved uz Sibiriju. Viņa apzinās, ka 
materiālā ziņā tagad var atļauties 
vairāk nekā vairākums pensionā-
ru, jo kā represijās cietusī pretoša-
nās kustības dalībniece saņem 
diezgan labu pensiju: ap 600 eiro, 
kas ir krietni virs Latvijas vidējās 
pensijas. Taču viņa arī pārcietusi 
tādas šausmas, kādas vairākums 
padomju pilsoņu nespēja pat ie -
do māties. “Es nekad neesmu žēlo-
jusies par grūtu iztiku; man vien-
mēr visa ir bijis diezgan. Dalīties 
iespējams arī ar pašu mazumiņu. 
Mantas man nekad nav bijis daudz, 
jo trīsreiz tiku apcietināta, un pēc 
tam katru reizi viss bija jāsāk no 
jauna,” atceras Lidija. “Ja tā pado-
mā, cilvēkam nevajag nemaz tik 
daudz, lai varētu priecāties par 
dzīvi. Taču ar pārmērīgām prasī -
b ām šo dzīvesprieku var ātri sa -
bojāt. Tagad daudzi uzskata, ka 
nevar atļauties bērnu, jo vēl nav 
uzcelta māja un bankas kontā uz -
krāta pamatīga naudas summa. 
Taču bērnam patiesībā pietiek ar 
mātes pienu un mīlestību.”

Lidija atzīst, ka izsūtījumā brī -
ž  iem nācies lūgt Dievu, lai nekris-
tu grēkā un neietu zagt, mēģinot 
remd ēt izsalkumu. “Izmisuma brī -
dī es būtu bijusi gatava to darīt, bet 
tur jau nebija ko zagt!” Tādēļ mūs-
dienās viņai nav saprotama Lat-
vijas polītikā un ekonomikā plaši 
izplatītā negausība, centieni iedzī-
voties uz citu rēķina. “Tā negausība 
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nav prātam aptverama! Es nesa-
protu oligarchus, kas apzog paši 
sa  vu valsti.” Lidija atsauc atmiņā 
Bu  lata Okudžavas dziesmu ar 
skais tiem vārdiem: “Dievs, iedod 
katram, kā viņam pietrūkst, bet 
neaizmirsti arī par mani!”

Viens no viņas priekiem brīvā 
Latvijā ir iespēja lasīt labas grā ma-
tas, jo padomju okupācijas laikā 
viņa par šādu vēlmi tika saukta 
tiesas priekšā, apsūdzēta pretpa-
domju literātūras glabāšanā un 
izplatīšanā. Tāpat viņai prieku sa -
gādā atgūtā ticības brīvība, iespēja 
darboties savā draudzē.

Lidija ir no Kurzemes baptistu 
ģimenes, bērnībā dzīvoja lauku 
mājās netālu no Pāvilostas. “Mani 
vecāki bija ticīgi cilvēki, kristieši, 
arī skolā mums bija ticības mācī-
ba; es zināju, ka cilvēks ir radies no 
Dieva, nevis pērtiķa. Es izaugu 
brī vā valstī, mīlošā ģimenē. Kārlis 
Ulmanis manai paaudzei iemācīja 
mīlēt savu zemi, un par to viņam 
jāteic liels paldies.” Tādēļ vēl jo lie-
lāks bija šoks, kad Lidijas bērnī bas 
idilli izjauca divu naidīgu, asi ņai-
nu režīmu uzbrukums: vis pirms 
ienāca padomju okupācijas kaŗa-
spēks, bet 1941. gadā viņus nomai-
nīja nacisti, kas nežēlīgi izrēķinā-
jās ar Pāvilostas ebrējiem, arī Li  di-
jas bērnības draugiem. Otrā pa -
sau les kaŗa laikā Lidijas vecākais 
brālis dienēja leģionā; kaŗa beigās 
viņš ar laivu paspēja aizbēgt uz 
Zviedriju. Pēdējo laivu gaidīja arī 
Lidija ar vecākiem, taču mamma 
pateikusi, ka nekur nebrauks. Li -
dija atceras, ka pēdējās dienas 
Kurzemes katlā bijušas briesmī-
gas. “1945. gada 9. maijs mums 
bija šausmīga diena, jo bija jābai-
dās no laupīšanām, izvarošanām 
un slepkavībām, ko pastrādāja “at -
brīvotāju” armijas kaŗavīri,” stāsta 
Lidija, kuŗa tolaik nemaz nav pra-
tusi krievu valodu. To viņa apguva 
vēlāk lēģerī, kur bija ieslodzīta ko   -
pā ar krievu inteliģences pār stāv-
j iem, brīnišķīgiem cilvēkiem, kas 
viņai mācīja krievu valodu un 
literātūru.

Pēc kaŗa Lidijas ģimene, tāpat   
kā daudzi kurzemnieki, palīdzēja 
me   ža brāļiem, kas turpināja preto-
šanos padomju varai. “Mēs ticēj ām, 
ka Rietumi mums palīdzēs, nepa-
metīs Latviju likteņa varā. Taču 
viņi par mums nedomāja, tāpat kā 
nedomāja par Ukrainu, kad Sta-
ļina laikā ukraiņi mira badā, bet 
rietumnieki tikmēr ēda baltmaizi 
no Ukrainas kviešiem. Tā mēs dzī -
vo  jam, viens par otru nedomāda mi.”

1946. gadā Lidija ar vecākiem 
tika apcietināta par palīdzību, ko 
viņi sniedza nacionālās pretoša-
nās kustībai. Lidijai bija tikai 21 
gads, kad viņa pirmoreiz nonāca 
apcietinājumā. “Manai paaudzei 
bija ielikti stingri pamati, tādēļ 
mums bija ļoti grūti pieņemt sve -
šo varu. Lielāko daļu mūža mocī-
jos, bet tā arī nespēju to pieņemt.” 
Jaunā Rīgas teātŗa režisors Alvis 
Hermanis nesen intervijā laik-
rakstam Diena paziņoja, ka “visa 
latviešu tauta sadarbojās ar pa -
dom ju režīmu, izņemot kādus pie -
cus cilvēkus, kā Gunāru Astru vai 
Lidiju Doroņinu-Lasmani”. “Visi 
pārējie, ja mani atmiņa neviļ,    
kaut kādā veidā sadarbojās – gāja 
1. mai ja demonstrācijās, stājās 
pio nieros un komjauniešos. Es pat 
domāju, ka toreiz latviešu tautas  
tā saucamā sadarbošanās bija vie-

nīgais izdzīvošanas veids,” teica 
Hermanis.

Doroņina-Lasmane viņam pie-
krīt, jo latviešiem bija jācenšas 
izdzīvot arī pie šādas varas. “Lat-
vija bija okupēta valsts, un vara 
mūs visus bija nospiedusi uz ce -
ļ iem. Gan mani, gan manu prati-
nātāju, kas bija spiests vērsties pret 
mani. Man viņa bija žēl, jo šis 
darbs laikam bija tik briesmīgs, ka 
viņš bija pamatīgi nodzēries. Ta -
gad labprāt būtu aprunājusies ar 
šiem čekistiem, bet viņi jau ir mi -
ruši, tā nu sanāca, ka es viņus visus 
pārdzīvoju. Kas to būtu domājis! 
Savulaik, kad vēl strādāju Totāli tā-
risma seku dokumentēšanas cen-
t rā, pie kollēgas bija atnācis viens 
čekists, kuŗš gribējis uz mani pa -
skatīties, vai vēl esmu dzīva.”

Pēc atgriešanās no izsūtījuma 
Lidiju otrreiz apcietināja 1970. ga -
dā, kad viņu apsūdzēja aizliegtās 
literātūras lasīšanā un izplatīšanā. 
Piespriesto divu gadu cietumsodu 
viņa izcieta sieviešu cietumā tepat 
Rīgā. Trešo reizi padomju vara 
pret viņu vērsās 1983. gadā, kad 
līdz ar Gunāru Astru un citiem di -
sidentiem Doroņina-Lasmane tika 
sodīta par “pretpadomju aģitāciju 
un propagandu”. Viņai piesprieda 
piecus gadus Mordovijas lēģerī, 
bet 80. gadu vidū sākās Gorbačo-
va reformas un pēc starptautiskā 
spiediena PSRS sāka polītieslo dzī-
to atbrīvošanu, tādēļ 1987. gadā 
Lidija varēja atgriezties Latvijā. Do -
roņina-Lasmane secina, ka tie ši 
ticība Dievam viņai palīdzēja iz -
turēt visus pārbaudījumus. “Dievs 
vienmēr man bijis līdzās, arī cie-
tumā. Kādēļ lai es nevarētu pār-
ciest tās ciešanas, ko Viņš man 
uzlicis, ja pats Dieva dēls varēja 
nomirt par mums visiem?”

Protams, Lidijai ne viss ir pie ņe-
mams mūsdienu Latvijā, pie mē-
r am, tas, ka pēc neatkarības at  jau-
nošanas varu saglabāja pa  dom ju 

nomenklatūras pārstāvji. Mūsu 
kaimiņiem igauņiem veiks mīgāk 
izdevās norobežoties no iepriek-
šē jās varas un uzsākt jaunu ceļu. 

90. gadu vidū Lidijai tika pie-
šķirts Triju Zvaigžņu ordenis, bet 
viņa nolēma atteikties no apbal-
vojuma, jo tolaik strādāja Totālitā-
risma seku dokumentēšanas cen-
t rā un redzēja, ka ordenis piešķirts 
arī vairākiem cilvēkiem, kas bija 
čekas aģentu sarakstā. Viņu vārdus 
Doroņina-Lasmane gan nevēlas 
nosaukt, bet uzskata, ka šiem cil-
vēkiem vajadzētu sekot Georga 
Andrejeva, bijušā LU rektora Ivara 
Lāča un dzejnieka Jāņa Rokpeļņa 
piemēram, pašiem nākot klajā ar 
publisku paziņojumu, ka sadarbo-
jušies ar čeku. Viņa uzsver, ka če  kas 
maisos glabājas Latvijas vēs tu rei 
nozīmīga informācija, kuŗai jābūt 
pieejamai archīvā. “Tā sauktie če -
kas maisi jau nav nekādi maisi ar 
veciem krāmiem, ko va  rētu ar 
vieglu roku iznīcināt. Tā ir okupā-
cijas varas specdienestu kar totēka!”

No čekas maisiem Lidija uzzi-
nāja nodevēju, kuŗš savulaik zi -
ņoja čekai par viņu pašu. Tas izrā-
dījās kāds brāļa draugs, kas bija 
kļuvis par čekas ziņotāju. Tagad 
viņš jau ir aizsaulē, un Lidijai ir  
žēl, ka tā arī nesanāca izrunāties 
un piedot viņam. “Es piedodu sa -
v iem pāridarītājiem, jo Dievs man 
licis izvēlēties piedošanas ceļu. Ko 
es darītu, ja nespētu piedot? Kur 
gan liktu visu to šausmīgo naidu, 
kas mani plēstu uz pusēm?”

Latvijas vēsturē ir arī tādas lap-
puses, par ko daudzi negrib runāt, 
piemēram, pēc 1941. un 1949. ga  da 
deportācijām netrūka cilvēku, kas 
ievācās izvesto mājās, piesavinājās 
viņu mantu. “Kad atguvām dzim-
tas mājas, sākumā nemaz negri bē-
ju tur atgriezties, jo kolchozu laikā 
viss bija pārvērties līdz nepazī ša-
nai,” stāsta Lidija. “Mūsu aka bija 
piemesta pilna ar atkritumiem; 

dzeramo ūdeni viņi veda ar cister-
nu. Vecā sirsniņmājiņa bija no -
jauk ta; dabiskās vajadzības viņi 
nokārtoja vienā istabā, kur mums 
pēc tam nācās izlauzt grīdu.”

Lidija uzsver, ka sevī neglabā 
naidu pret krievu tautu. “Es ne -
varu viņus piespiest aizbraukt no 
Latvijas, un tas nemaz nav vaja-
dzīgs; lai viņi dzīvo savu dzīvi. Ja 
visi krievi tiešām aizbrauktu, vai 
tas mums palīdzētu atsaukt mājās 
latviešus, kas izklīduši pasaulē? 
Diezin vai.”

Lidija lepojas ar savu ģimeni, 
mazbērniem un mazmazbēr-
n iem, kas ir palikuši Latvijā. “Es 
ne    kad neesmu gribējusi aizbraukt  
no Latvijas. Savulaik zviedri man 
piedāvāja polītisko patvērumu; es 
tur nodzīvoju trīs mēnešus, vairāk 
nevarēju izturēt. Zviedri nesapra-
ta, ko nācies pārdzīvot latviešu 
tau tai; piemēram, kad viņiem stā s-
tījām par represijām un izveša-
n ām, viņi izbrīnīti prasīja: “Kādēļ 
jūs neizsaucāt policiju?””

Pirmās brīvvalsts laikā latvieši 
uzplauka kā zemnieku tauta, bet 
Doroņina-Lasmane atzīst, ka ta -
gad daudz kas ir mainījies. Pēc vi -
ņas domām, vajadzētu ierobežot 
lauksaimniecības koncentrāciju 
liel saimnieku rokās, jo citādi katrā 
pagastā paliek pāris lielsaimnie -
ku, bet visi pārējie izklīduši pa pa -
sauli. “Latviešu tautai nekad nav 
bijusi tik laba dzīve, kāda mums ir 
tagad. Iedomājieties, valsts visiem 
bezdarbniekiem maksā pabal-
s tus, katram sirmgalvim pienākas 
pensija! Atceros, kā bērnībā mēs 
katru sestdienu ar pārtikas grozi-
ņu gājām uz pagasta nabagmāju, 
kur dzīvoja daži vecīši. Viņi mums 
adīja cimdus un zeķes, taisīja pa s  -
talas; viņi strādāja līdz pēdējam! 
Tāpat bija ar bērniem, kas jau 
pirmsskolas vecumā sāka ganu 
gaitas. Sešu gadu vecumā es biju 
iecelta par galveno pīļu un vistu 
ganu. Tītars man klupa virsū, to es 
nevarēju novaldīt. Un neviens ne -
gāja sūdzēties, ka vecāki ekspluatē 
bērnu darbaspēku, pārkāpj viņu 
cilvēktiesības.”

Lidija nenoliedz, ka laiki ir mai-
nījušies un mums jāmainās tiem 
līdzi. Taču brīžiem viņai šķiet, ka 
ar visām pārmaiņām esam zau-
dējuši pamatu zem kājām. “Agrāk 
cilvēku dzīvi vadīja kristīgā morā-
le, bet tagad priekšplānā izvirzī - 
tas tiesības, nevis pienākumi.”

Kristīgo ticību viņa uzskata par 
neaizstājamu palīgu sabiedrības 
mo  rāles uzturēšanā. “Mēs nezi - 
n ām, no kurienes rodas ļaunums. 
Tas zvērs dzīvo katrā no mums un 
kādā brīdī var izlauzties uz āru. Kā 
lēģeŗa priekšniekā, pie kuŗa atnā-
kusi sieviete, lai lūgtu iespēju satikt 
ieslodzīto vīru, bet priekšnieks 
viņu vispirms izvaro un tikai tad 
atļauj tikties ar vīru. Vakarā viņš 
mierīgu prātu dodas mājās, samīļo 
sievu un bērniņus. Katrā no mums 
notiek cīņa starp labo un ļauno, 
un mūsu pienākums ir savaldīt to 
zvēru sevī.”

Lidija nebūt neuzskata sevi par 
kristāldzidras morāles iemieso-
jumu. “Arī es esmu dzīvē daudz 
grēkojusi, taču ceru, ka Dievs man 
piedos. Bet tagad man ir brīnišķī-
ga dzīve! Priecājos, ka mana Lat-
vija ir brīva un man tik daudz ir 
ticis dots. Es redzu, jūtu, dzīvoju!”.

(Publikācija tapusi sadarbībā ar 
žurnālu Mājas Viesis)
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Ojārs Spārītis – Latvijas Zinātņu 
akadēmijas (LZA) prezidents kopš 
2012. gada, mākslas zinātnieks, va  -
dījis vairāku nozīmīgu Latvijas 
sakrālās kultūras pieminekļu at -
jau  nošanu, cilvēks ar enciklo pē-
dis kām zināšanām, vairāku grā-
matu autors. Izcila personība, kas 
skaidri zina, kur meklējams Lat-
vijas Gaismas ceļš un katru savu 
apgalvojumu pamato ar neapgā-
žamiem argumentiem. Viņš iet šo 
ērkšķaino ceļu. Tā ir viņa izvēle, 
viņa pārliecība.

LZA pasniegusi balvas par  no -
  zīmīgākajiem zinātnes sa  snie-
gum iem pagājušajā gadā. Mums 
ir ar ko lepoties? 

Latvijas zinātnei ir ar ko lepo-
ties, jo tās attīstību un sasniegu-
mus garantē izcilākie no vecākās 
paaudzes un Latvijas augstskolu 
un starptautisku izglītību iegu  - 
vu šie jaunie akadēmiski skolotie 
zi  nātnieki. Bet – ir jādomā, kā ne -
pazaudēt zinātniekus un kā veidot 
kvalificētu pēctecību, jo no 16 000 
zinātniekiem, kas Latvijas zināt -
nē strādāja 1991. gadā, mūsdienu 
Lat vijā viņu skaits ir sarucis līdz 
aptuveni 7500. 

Balvas ir viņu nozīmīgāko pētī-
jumu rādītājs, un tās ļauj rezumēt 
vairāku iepriekšējo gadu darba 
rezultātu. Iepriecinoši ir tas, ka 
god algotie sasniegumi un atklā -
ju mi liecina par Latvijas zinātnie-
ku aktīvo sadarbību ar pētnie-
k  iem visā pasaulē. Tas ceļ gan Lat-
vijas zinātnes līmeni, gan ļauj Lat-
vijas zinātnieku atklājumiem ba -
gā  tināt pasaules intelektuālo pie-
re   dzi kā fundamentālajās, tā lietiš-
ķajās un humanitārajās zinātnēs. 

Esam talantīgi mākslā, sportā, 
zinātnē... Darbība notiek, ir sa -
sniegumi, bet kāda ir atdeve? 
Kai miņi igauņi un lietuvieši mūs 
apsteidz gandrīz visās jomās... 

Par Lietuvu un Igauniju kā 
mūsu konkurentēm nevajadzētu 
satraukties, lai gan kaimiņu dārzā 
āboli aizvien šķiet garšīgāki. Lat-
vijā sekmīgas ir daudzas zinātņu 
nozares, kādu mūsu kaimiņiem 
vispār nav. Taču mūsu kaimiņi ir 
pratuši gan valsts piešķirto bu  dže-
tu, gan Eiropas Savienības ie  da-
lītos līdzekļus daudz lielākā mērā 
ieguldīt sekmīgā izglītības un zi -
nāt nes attīstībā. Tiesa, Latvijas po -
lī tiķu acīs zinātne nez kāpēc ne  -
tiek uzskatīta par instrumentu 
nau das pelnīšanai un tāpēc mūsu 
zinātnes financējums atpaliek pil-
nīgi no visām Eiropas Savienības 
valstīm. Tas rada apdraudējumu 
gan zinātnes, gan ekonomikas at -
tīstībai. Tikai pēdējos pāris gados, 
kad pieejamo Eiropas fondu lī - 
dz ekļu straume draud izsīkt, Ekono-
mikas ministrija ir spērusi pirmos 
soļus zinātnes komercializācijai, 
savukārt Izglītības un zinātnes mi -
nistrija, kuŗas paspārnē atrodas 
visas zinātniski pētnieciskās insti-
tū  cijas, nedomā ekonomiskās 
ka    tē gorijās un neveicina peļņas 
spē jīgu zinātni. Šis komerciālais 
as  pekts, cik nu vien iespējams, 
tiek rosināts pēc zinātnieku ini-
ciatī  vas, bet tas nav zinātnieku 
pamat uzdevums. Ar šādu polī-
tiķu un izpildvaras attieksmi 
Lat vijas  zi  n āt nei un ekonomi -
kai nav paredzama sekmīga un 
strauja attīstība.

Deviņdesmitajos gados val-
dīja uzskats, ka zinātne nav 
vaja dzīga... 

Šis 90. gadu maldīgais pseido-
liberālais uzskats ir nodarījis lielu 
postu kā Latvijas tautsaimniecī-
bai, tā arī zinātnei kā tautsaim-
nie cības sastāvdaļai. Iznīcinātā ra  -
žojošā infrastruktūra nav atjau-
nota bijušajā apjomā, tieši tāpat 
arī zināšanu ietilpīga ražošana 
mūsu valstī veido vien 10% no 
ko  pējās ekonomikas. Pārējo peļ-
ņas daļu veido zemas pievienotās 
vērtības resursu – koksnes, lauk-
saim niecības, piena, gaļas un grau d-
augu produkcijas, kūdras, grants, 
dolomīta un citu izrakteņu eks-
ten sīva izmantošana. Attīstītajās 
zemēs šī proporcija ir otrāda: tur 
90% ekonomikas tiek nodrošinā-
ta ar zināšanās un zinātnē bals tī-
tas rūpniecības palīdzību un tikai 
10 vai nedaudz vairāk procentu 
veido mazproduktīvas tautsaim-
niecības nozares. Jā, mūsu izglī-
tības un zinātnes konkurētspēja 
ir tieši atkarīga no valsts attiek-
s mes, kas ir izmērāma financēju-
ma pieejamībā. Un, ja financē-
jums ir nepietiekams un tā piešķī-
rumam ir neparedzami pārtrau-
kumi, ja līdzekļu piekļuvi kavē 
vā  ja finanču administrēšana, tad 
gan izglītības, gan zinātnes attīs-
tība nevar būt nedz strauja, nedz 
sekmīga un rada nevēlami sliktu 
iespaidu par šīm nozarēm kā 
perspektīvām darbavietām. 

Kādā ASV dokumentālajā fil-
mā tika analizēti notikumi, mi -
nēti fakti, kur zinātnieki ir vei-
kuši pasūtījuma pētījumus, rak s tī-
juši publikācijas, pakļaujoties 
farmācijas biznesa spiedienam. 
Godaprāts, ētika... Zinātne un 
bizness? Brīvība, neatkarība pē -
tījumos? 

Tas ir divdabīgs jautājums: jūs 
pat nevarat paredzēt, kuŗš no 
civilajā dzīvē un laboratorijas ap -
stākļos veiktiem zinātnes sasnie-
gumiem var tikt izmantots mili-
tāriem vai amorālu peļņu neso-
š iem nolūkiem. Taču jūs kā zināt-
nieks pētāt noteiktu problēmu, 
rodat nebijušu teorētisku vai 
praktisku risinājumu, kuŗa mi -
sija,  pēc jūsu domām,  varēja būt 
vismiermīlīgākā, un jūs nespējat 
prognozēt, kāda attīstība būs jūsu 
izgudrojumam citādi domājoša 
zinātnieka rokās. Ar publikā ci-
j ām, patentiem, open access meto-
di,  atvieglojot piekļuvi visjaunā-
ka jiem pētījumiem,  zinātne kļūst 
globāla un kontrolēt tās atklāju-
mus vairs nav jūsu varā. No otras 
puses,  tieši tās nozares, kuŗās cil-
vēce iegulda visvairāk līdzekļu – 
medicīna, farmakoloģija, militārā 
industrija, IT un kosmosa tech-
no loģijas vai pat ekoloģiskās pār-
tikas ražošana, spēj nodrošināt 
zinātnei lielus un financiāli ietil-
pīgus pasūtījumus. Lielvalstīs ar 
lielu zinātnes budžetu innovatīvi 
zinātnieku pētījumi un zināt nie-
ku sirdsapziņa tiek pirkti par lielu 
naudu. Zemēs ar vāju ekonomi -
ku un zemu zinātnes financējumu    
ir lielākas iespējas pasūtīt pētīju-
mus neskaidriem izmantošanas 
mērķ iem. 

Planēta Zeme. Patērējam ar -
vien vairāk resursu, dominē biz -
nesa intereses, alkatība, peļņa, 

neskatoties uz zinātnieku, pēt nie -
ku secinājumiem, brīdinājum iem.

Jā, es jums pilnīgi piekrītu, ka 
draudi ir globāli galvenokārt 
divos aspektos: militārie draudi 
un globālās sasilšanas draudi. Pa -
gājušā gada oktobrī, atrodoties 
To  kijā vispasaules konferencē, kas 
bija veltīta izmisīgiem risināju -
mu meklējumiem globālās sasil-
ša nas novēršanai, zinātnieki cēla 
trauksmi par 0,5 Celsija gradiem, 
par kuŗiem atmosfēras temperā-
tūrai vēl palielinoties, klimatis -
kie procesi kļūtu neprognozējami 
postoši. Starptautisko vienošanos 
ignorēšana klimata kontroles jau-
tājumos un atsevišķu valstu izmi-
sīgā cīņa par dominanci ekono-
mikā ir lielākie globālie riski. 
Saukt šo starptautisko ekonomis-
ko sacensību par “biznesa intere-
sēm” nozīmē problēmas sašauri-
nātu skatījumu, kad runa ir par 
lielvalstu globālās dominēšanas 
principu, svaru kausiem pakā pe-

niski sveroties Āzijas valstu eko-
nomiskā un militārā pārākuma 
virzienā. 

Cilvēki joprojām aizbrauc no 
Latvijas, arī zinātnieki... Finan-
ču ministre nesen Latvijas Ra -
dio teica, ka nākamgad jāat - 
bal sta zinātne, jo “ugunsgrēki” 
esot dzēsti... Varbūt ministre jau 
sākusi priekšvēlēšanu kampa-
ņu? Vai ugunsgrēku dzēšanas 
polītika pēc būtības ir orientēta 
uz patiesu attīstītas valsts vei-
došanu?

Latvijas zinātnieki jau daudzus 
gadus ir rosinājuši valdību atvērt 
acis un uzlūkot zinātni kā vienīgo 
drošo peļņas instrumentu mūs-
dienu pasaulē, kā ātrāko un go -
dīgāko līdzekli ekonomiskās at -
tīs tības nodrošinājumam, kas iz -

mantojams ar vienu nosacījumu: 
proti, ka valsts sekmēs zināšanu 
ietilpīgas rūpniecības atjauno ša-
nu ar modernu technoloģiju pa -
līdzību un tieksies pēc savas eko-
nomiskās patstāvības. Valsts Simt-
gades kopējais budžets tika pie-
ņemts bez gaŗām polītiskām de -
batēm un ķīviņiem, taču zinātnei 
šajā 2018. gada budžetā kā bija, tā 
palika nepietiekams financē -
jums. Nav palielināts zinātnes 
bazes financējums, kas nodro ši-
nātu zinātnieku vienmērīgu dar-
bu un saglabātu darbavietas, bet 
ir ticis nedaudz palielināts kon-
kursa kārtā iegūstamais financē-
jums fundamentālajām un lietiš-
ķajām zinātnēm, un arī tas kļūs 
pieejams tikai gada otrajā pusē. 
Tieši tāpēc jau kā burkāns visu 
zinātnieku acu priekšā tiek vici-
nāts lozungs par prioritāru at -
balstu. Taču pateiktais jau ir tikai 
vārdi bez jebkāda seguma un 
garantijām. 

Vai LZA (te domāju – zināt-
nieku kopumu) var reāli ietek-
mēt izglītības, zinātnes virzību, 
ekonomisko, garīgo attīstību 
Latvijā? 

Kopš 1992. gada, kad Latvijas 
PSR Zinātņu akadēmija, kas to -
laik bija reāla zinātnes ministrija, 
ar demagoģisku argumentu, ka, 
redziet, Eiropā ir tādas “perso nā-
lās zinātņu akadēmijas” – bez 
jeb kādas varas un reālas ietek-
mes, bet akadēmiķu satikšanās 
vietas, tika pārveidota par bezzo-
bainu runājošo galvu akadēmiju 
ar dažām dekoratīvām funkci-
jām, kam valsts piešķir žēlastības 
maizi, lai saglabātu pie sava ierēd-
nieciskā mundiera labskanīgu 
brendu. Pēc šī vēsturiskā 1992. ga  da 
ierēdniecība gan ar varu, gan ar 

viltu ir centusies mazināt Zinātņu 
akadēmijas lomu un svaru, vienu 
pēc otras atsavinot tai gan funk-
cijas, gan līdzekļus. 

Akadēmiskajā zinātnē rūdītie 
zinātnieki ir sīksta un gudra tau-
ta. Viņi kā rentgenā redz valsts 
attieksmi gan pret zinātni kopu-
mā, gan pret Zinātņu akadēmi -
ju, kuŗu lomu Eiropas Savienība 
nemitīgi mudina kāpināt un celt. 
Viņi ir bezalgas eksperti gan no -
zaru ministriju komisijās, gan 
bez atlīdzības strādājoši entuzias-
ti Saeimas dokumentu un likum-
došanas izmaiņu vērtēšanā. Ar 
sa  vu redzējumu, argumentiem 
un konceptuālajiem priekšliku-
m iem Zinātņu akadēmijas inte-
lektuāļu elite piedalās Latvijas 
Pēt niecības un innovāciju pado-
mes darbā, kas pēc vairāku gadu 
ilgušām diskusijām un ļoti ne  gri-
bīgi no valdības puses ir tikusi 
izveidota pie Ministru prezidenta 
kā bez atlīdzības strādājoša eks-
per tīzes un padomdevēja struk-
tūra. Vai gan grūti uzminēt, kuŗš 
šajā poziciju kaŗā paliek uzvarē-
tājs un kuŗš – zaudētājs? Protams, 
uzvar tas, kuŗš beigās dala naudu 
un kārtējo reizi informē zinātnie-
kus: “Šoreiz atkal neiznāca nau-
das, bet nākamreiz jau nu noteikti.” 

Vai jums ir daudz domubiedru? 
Domubiedru ir daudz, bet viņi 

mūsdienu Latvijas saspringtajos 
financējuma apstākļos padarīti 
par rokpeļņiem, kuŗus izdzī vo-
šanas instinkts spiež neizbāzt gal-
vas ārā no savas “alas” jeb institū-
tiem, un nevērt vaļā mutes, ja viņi 
vēlas saņemt savu dienišķo ku -
mosu. Mana un dažu Zinātņu 
aka dēmijas vadības līmeņa dar-
bi nieku vēlme ir ietekmēt Lat-
vijas izglītības un zinātnes pro-
cesus ekonomiskās augšupejas 
virzie nā. Dažu citu kolēģu vēl -
me ir at  rasties Learned Society 
situācijā un baudīt tā dēvētās 
per sonālās akadēmijas statusa 
priekšrocības. 

Ko es jums nepavaicāju?
Nepavaicājāt – vai es ticu nāci-

jas un Latvijas izglītības un zināt-
nes uzplaukumam turpmākajos 
gados? Atbilde var būt tikai ar zi -
nāmu fatālisma pieskaņu, jo esam 
skaitliski dilstoša nācija. Jā, cauri 
gadsimtiem mēs esam pierādījuši 
savu izturību, sīkstumu, pielāgo-
šanās un izdzīvošanas prasmi, 
bet 20. gadsimts un šis neatka - 
rī bas laika pirmais gadsimta ce - 
t urk s nis ir paveikuši savu melno 
darbu. Kaŗos, deportācijās un 
emig rācijā no nāciju veidojošā 
kodola ir atšķelta kritiski liela tā 
inteliģences, polītiskās un ekono-
miskās elites daļa. Ekonomiskās 
migrācijas dēļ nežēlīgi sarucis ir 
darba tirgū aktīvo iedzīvotāju 
skaits, kam labvēlīgos apstākļos 
vajadzētu atražot jauno paaudzi, 
kas alkst mācīties, strādāt, pētīt 
un celt. Ja no 100 aptaujātiem 
vidusskolēniem tikai daži atbild, 
ka saista savu nākotni ar izglītību 
un darbu Latvijā, tad šeit skaidri 
iezīmējas gan mūsu valsts, gan 
nācijas perspektīva. 

Vēlējums Latvijai 100 gadu 
jubilejā...

Novēlu ikvienam – sekot Latvi-
jas valstij kā ideālam un rīkoties 
tā, lai šim mērķim tuvotos!

Ojārs Spārītis: “Valsts Simtgades kopējais 
budžets tika pieņemts bez gaŗām polī tis-
kām debatēm un ķīviņiem, taču zināt nei 
šajā 2018. gada budžetā kā bija, tā pa -
lika nepietiekams financējums.”

OJĀRS SPĀRĪTIS: 
“Latvijas augšupejai ir tikai viens ceļš...”

IRĒNA
BĒRZIŅA
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MĀRIS BINDERS

MARISS JANSONS
ASV
4.,5.  maijs Mariss Jansons un 

Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Carnegie Hall, 
New York, NY

Somija
14.  maijs Mariss Jansons un 

Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Musiikkitalo 
Kulturzentrum, Helsinki

Vācija
19.,20.  aprīlis Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Bay-
 eri schen Rundfunks, Gasteig, 
München

26.,27.  aprīlis Mariss Jansons 
un Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Herkulessaal, 
München

30.  aprīlis Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Elbphilhar-
monie, Hamburg

1.  maijs Mariss Jansons un 
Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, Alte Oper, 
Frankfurt

ANDRIS NELSONS
Apvienotā Karaliste
7.,10.,11.,13.,23.,28. jūnijs An -

dris Nelsons diriģē Richarda 
Vāgnera operu “Loengrīns”, 
Elzas lomā Kristīne Opolais, The 
Royal Opera House Covent 
Garden, London

ASV
3.,5.,6.,7.  aprīlis Andris Nel-

sons un Boston Symphony Or -
chestra, Symphony Hall, Boston, 
MA

11.,12.,13.  aprīlis Andris 
Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra, Carnegie Hall, New 
York, NY

Austrija
22. aprīlis Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig, 
Mu  sikverein Wien

13.  maijs Andris Nelsons un 
Wiener Philharmoniker, Musik-
verein Wien

Beļģija
27. aprīlis Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig, 
BOZAR MUSIC, Bruxelles

Francija
3.  maijs Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig, 
Phil  harmonie de Paris - Cité de la 
musique

Luksemburga
2.  maijs Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig, 
Philharmonie Luxembourg

Nīderlande
25. aprīlis Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig, 
Het Concertgebouw Amsterdam

Spānija
5.,6. maijs Andris Nelsons un 

Gewandhausorchester Leipzig, 
Auditorio Nacional de Música, 
Madrid

Vācija
19.,20. aprīlis Andris Nelsons 

un Gewandhausorchester Leipzig, 
Gewandhaus zu Leipzig

23. aprīlis Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Gas  teig München

24. aprīlis Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Elbphilharmonie, Hamburg

28. aprīlis Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 

Mūsējie pasaulē

Festspielhaus und Festspiele 
Baden-Baden

29. aprīlis Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Kölner Philharmonie

1.  maijs Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Konzerthaus Dortmund

21.  jūnijs Andris Nelsons un 
Gewandhausorchester Leipzig, 
Gewandhaus zu Leipzig

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
16.,24.,28.,30.  jūnijs Ainārs 

Rubiķis diriģē Dmitrija Šos ta-
koviča operu “Deguns”, Komische 
Oper Berlin

ANDRIS POGA
Norvēģija
5. aprīlis Andris Poga un Oslo 

Filharmonien, Oslo Konserthus
26.  aprīlis Andris Poga un 

Stavanger Symfoniorkester, Sta -
vanger Konserthus

Zviedrija
12.  aprīlis Andris Poga un 

Norrköpings Symfoniorkester, 
Louis de Geer konsert & kongress, 
Norrköping

13.  aprīlis Andris Poga un 
Norrköpings Symfoniorkester, 
Crusselhallen, Linköping

KRISTĪNE OPOLAIS
Apvienotā Karaliste
7.,10.,11.,13.,23.,28.  jūnijs 

Kris  tīne Opolais Elzas lomā 
Richarda Vāgnera operā “Loen-
grīns”, diriģē Andris Nelsons, 
The Royal Opera House Covent 
Garden, London

Austrija
12.,13. maijs Kristīne Opolais 

koncertā kopā ar Wiener Phil-
harmoniker, dir. Andris Nelsons, 
Musikverein, Wien

ELĪNA GARANČA
Austrija
10. aprīlis Elīnas Garančas 

solokoncerts, Musikverein, Wien
12.,15.,18.,21.,25.,28. maijs 

Elīna Garanča Dalilas lomā 
Kamila Sensānsa operā “Samsons 
un Dalila”, Wiener Staatsoper

Francija
11. jūnijs Elīnas Garančas 

solokoncerts, Opéra de Bordeaux

MARINA REBEKA
Austrija
6.,10.,13. maijs Marina Re -

beka Amēlijas lomā Džuzepes 
Verdi operā “Simons Bokanegra”, 
Wiener Staatsoper

Spānija
26. aprīlis Marina Rebeka 

koncertā, Palau de la Música 
Catalana, Barcelona

Vācija
11. aprīlis Marina Rebeka 

koncertā “Vive l’Opéra”, Prin-
zregententheater, München

27. maijs Marina Rebeka Džo -
vannas lomā Džuzepes Verdi 
operas “Džovanna d’Arko” kon -
certuzvedumā, Konzerthaus Dort-
mund

MAIJA KOVAĻEVSKA
Austrālija
1.,4.,6.,8.,11.,13.,15.,18.,20.,2

2. aprīlis Maija Kovaļevska Mimi 
lomā Džakomo Pučini operā 
“Bohēma”, Handa Opera on 
Sydney Harbour

INGA KALNA
Čechija
10.,11.  maijs Inga Kalna 

Vitelijas lomā Volfganga Ama-
deja Mocarta operā “Tita žēl-
sirdība”, Národní divadlo, Praha

MARGARITA 
VILSONE
Vācija
2.,25.,29.  aprīlis, 5.  maijs 

Margarita Vilsone Mikaēlas lomā 
Žorža Bizē operā “Karmena”, 
Staatstheater Nürnberg

EGILS SILIŅŠ
Japāna
5.,8. aprīlis Egils Siliņš Frīdriha 

fon Telramunda lomā Richarda 
Vāgnera operas “Loengrīns” kon-
certuzvedumā Tokyo Nomori 
Pavasaŗa festivālā, Opera Nomori, 
Tokyo 

23.,26.,29.  aprīlis, 2.,5.,8.,11. 
maijs Egils Siliņš Dēmona lomā 
Antona Rubinšteina operā “Dē -
mons”, Gran Teatre del Liceu, 
Barcelona

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO
Austrija
2.  aprīlis, Aleksandrs Anto-

ņenko Kavaradosi lomā Dža-
komo Pučīni operā “Toska” Os -
terfestspiele Salzburg, Großes Fest-
spielhaus, Salzburg

13.,16.,19.  jūnijs Aleksandrs 
Antoņenko Kavaradosi lomā 
Džakomo Pučīni operā “Toska”, 
Wiener Staatsoper

Vācija
22.,26.,29.  aprīlis, 3.  maijs 

Aleksandrs Antoņenko Kavara-
dosi lomā Džakomo Pučīni 
operā “Toska”, Sächsische Staat-
soper, Dresden

Šveice
19.,25.,31.  maijs, 3.  jūnijs 

Aleksandrs Antoņenko Kalafa 
lomā Džakomo Pučīni operā 
“Turandota”, Opernhaus Zürich

LATVIJAS
RADIO KORIS
Apvienotā Karaliste
24.,25.  maijs Latvijas Radio 

koŗa grupa uzvedumā “Neoartic”, 
mūzikas autori Krists Auznieks 
un Endijs Stots (Andy Stott), 
Southbank Centre, London

Kanada
19. aprīlis, Latvijas Radio koŗa 

grupa uzvedumā “Neoartic”, mū -
zikas autori Krists Auznieks un 
Endijs Stots (Andy Stott), Théâtre 
Maisonneuve, Montréal, QC

Vācija
23. jūnijs Latvijas Radio koris 

un Sinfonietta Rīga, diriģents Sig-
 vards Kļava, Frauenkirche Dresden

25. jūnijs Latvijas Radio koris 
un Sinfonietta Rīga, diriģents 
Sigvards Kļava, festivālā “Kissin-
ger Sommer”, Bad Kissingen

VALSTS 
AKADĒMISKAIS 
KORIS “LATVIJA”
Vācija
10.  aprīlis VAK “Latvija” un 

Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, St.-Petri-Dom, Bremen

PĒTERIS VASKS
Ķīna
21.  aprīlis Pēteris Vasks, 

“Cantabile”, City Hall Hong Kong
Nīderlande
19. aprīlis Pēteris Vasks, “Lūg-

šana”, Oudshoornsekerk, Alphen 
aan den Rijn

21. aprīlis Pēteris Vasks, “Lūg -
šana”, Nieuwe Kerk, Haarlem

22. aprīlis Pēteris Vasks, “Lūg-
šana”, Waalse Kerk, Amsterdam

29. aprīlis Pēteris Vasks, “Klu-
suma auglis”, Concertgebouw, 
Amsterdam

Somija
4.  aprīlis Pēteris Vasks, vijoļ-

koncerts “Tālā gaisma”, Musiik-
kitalo, Helsinki

Šveice
1.  aprīlis Pēteris Vasks, “Klu-

suma auglis”, Payerne
Vācija
1. aprīlis Pēteris Vasks, “Stīgu 

simfonija “Balsis””, Oper Halle 
13. aprīlis Pēteris Vasks, “Grā-

mata čellam”, “Klusuma auglis”, 
“Musica seria”, “Adagio”, “Missa”, 
Stadtkirche Bad Cannstatt, 
Stuttgart

25.,26.  aprīlis Pēteris Vasks, 
“Koncerts vijolei un stīgu or -
ķestrim”, Konzert- und Kongress-
zentrum Harmonie, Heilbronn 

6.  maijs Pēteris Vasks, “Vox 
amoris”, Kleiner Goldener Saal, 
Augsburg

7.  maijs Pēteris Vasks, “Stīgu 
simfonija “Balsis””, Oper Halle 

11.  maijs Pēteris Vasks, 
“Klusuma auglis”, Konzerthaus, 
Dortmund

13.  jūnijs Pēteris Vasks, 
“Musica adventus”, Theaterhaus, 
Stuttgart 

23. jūnijs Pēteris Vasks, “Dona 
nobis pacem”, Dom, Osnabrück

Zviedrija
23. aprīlis Pēteris Vasks, “Vox 

amoris”, Musikaliska, Stockholm

IVETA APKALNA
Austrija
26.  aprīlis Iveta Apkalna un 

Mozarteumorchester Salzburg, 
Mozarteum Salzburg

Dānija
17.  aprīlis Iveta Apkalna, 

Musikkens Hus, Aalborg
Italija
27.  jūnijs Iveta Apkalna un 

VAK “Latvija”, diriģents Māris 
Sirmais, Sant’Ignazio di Loyola in 
Campo Marzio, Rome

Horvātija
19.,20.  aprīlis Iveta Apkalna 

un Zagrebačka filharmonija, 
Koncertna Dvorana Lisinski, 
Zagreb

Luksemburga
4.  jūnijs Iveta Apkalna, Phil-

harmonie Luxemburg
Spānija
12.  aprīlis Iveta Apkalna, 

Catedral de Alcalá de Henares, 
Madrid

14. aprīlis Iveta Apkalna, Au  di-
torio Nacional de Musica, Madrid

Vācija
21.  aprīlis Iveta Apkalna, 

Mercatorhalle Duisburg
28.  aprīlis Iveta Apkalna, 

Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren
9.  maijs Iveta Apkalna, St. 

Severin Keitum, Sylt
27.  maijs Iveta Apkalna, St. 

Dionysius Krefeld
21.  jūnijs Iveta Apkalna, Fest-

spiele Mecklenburg Vorpom mern 
Konzertkirche Neubranden burg

BAIBA SKRIDE
Apvienotā Karaliste
2.,3.  maijs Baiba Skride un 

City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Symphony Hall 
Birmin gham

Francija
12.  maijs Baiba Skride un 

Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, Halle aux Grains á 
Toulouse

15.  jūnijs Baiba Skride un 
Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Philharmonie de 
Paris

Honkonga
13.,14. aprīlis Baiba Skride un 

Hong Kong Philharmonic 
Orchestra, Hong Kong Cultural 
Centre

Malaizija
6.,7.,8. aprīlis Baiba Skride un 

Orkestra Filharmonik Malaysia, 
Dewan Filharmonik Petronas, 
Kuala Lumpur

Norvēģija
26.  aprīlis Baiba Skride un 

Trondheim Symfoniorchester, 
Tron dheim

Somija
17.  maijs Baiba Skride un 

Tampere Filharmonia, Tampere-
talo

Spānija
20.  maijs Baiba Skride un 

Copenhagen Phil, Girona
21.  maijs Baiba Skride un 

Copenhagen Phil, Zaragoza 
Auditorium

Šveice
1. jūnijs Baiba Skride Quartett, 

Schloss Thun
Turcija
30.  maijs Baiba Skride 

Quartett, Bogazici Universitesi, 
Istanbul

Vācija
19.  aprīlis Baiba Skride un 

NDR Radiophilharmonie Han-
nover, NDR Radiophilharmonie 
Hannover

3. jūnijs Baiba Skride Quartett, 
Sendesaal Bremen

17.,18. jūnijs Baiba Skride un 
Philharmonisches Ochester Kiel, 
Kieler Schloss

29.,30. jūnijs Baiba Skride un 
Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Berliner Philharmonie

Velsa
3. jūnijs, Baiba Skride un BBC 

National Orchestra of Wales, St. 
David´s Hall, Cardiff

ANDREJS OSOKINS
Vācija
28.  jūnijs Andrejs Osokins, 

Altmark Festspiele, Gardelegen

LAUMA SKRIDE
Francija
30.  maijs Lauma Skride, 

Auditorium du Louvre, Paris
Turcija
30.  maijs Lauma Skride un 

Baiba Skride Quartett, Bogazici 
Universitesi, Istanbul

Vācija
2.  aprīlis Lauma Skride, St. 

Marien Kirche, Egestorf
7.,8.,9.  jūnijs Lauma Skride, 

Brandenburger Theater
Šveice
1. jūnijs Lauma Skride un Baiba 

Skride Quartett, Schloss Thun

(Turpinājums 18. lpp.)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

6

Krustvārdu mīklas 
(Nr.12) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Elīna. 5. 

Mirkļi. 7. Rasene. 10. Kains. 
11. Nastas. 12. Elvijs. 13. 

Balanss. 16. Akords. 19. Benina. 
22. Ka  manas. 23. Aut ors. 24. 
Tenkot. 25. “Karmena”. 26. 
Asakas. 28. Lagosa. 30. Rasisms. 
35. Averss. 37. Siseņi. 38. Istra. 
39. Idalgo. 40. Līdaka. 41. Malta.   

Stateniski. 1. Teiksma. 2. Sīlis. 
3. Parseks. 5. Monako. 6. Ruse.  
8. Eriā. 9. Eksoti. 14. Lamarks. 
15. Nansens. 17. “Klubs”. 18. 
Darva. 20. Efeja. 21. Neons. 27. 
Ainaži. 29. Ostina. 31. Aksioma. 
32. Masalas. 33. Meka. 34. Vega. 
36. Stils.

Līmeniski. 1. Latviešu rakst-
nieks (1923 – 1976).  5. Pilsēta 
Francijas dienvidrietumos. 8. Et -
nografisks Latvijas novads. 9. Ai -
viekstes pieteka. 10. Valsts gal vas-
pilsēta Eiropā. 12. Upe Šveicē un 
Francijā. 13. Venēcijas laivinieku 
dziesma. 14. Mazi bezastes pēr-
tiķi. 17. Šachta pazemes komū ni-
kāciju vizuālai kontrolei.  19. So -
dīšanas ierīce feodālismā. 21. Zve-
jas rīks. 23. Vielas vissīkākās da -
ļi ņas. 24. Augstvērtīgas akmeņ-
ogles. 26. Neapstrādājama vieta 
tīruma vidū. 27. Līstes gleznu ie -
tvaru izgatavošanai. 30. Decimāl-

lo garitma daļa aiz komata. 33. 
Spē ļu kāršu komplekts. 34. Ti  be-
tas augstākais garīdznieks. 35. 
Čūliņa uz mutes gļotādas. 38. 
Darbnīca, kur iesien grāmatas. 
39. Valsts Eiropā. 40. Igauņu  rakst-
nieks (1911 – 1983). 41. Partija 
Krievijā (1901 – 1922). 42. No rī - 
s  iem vai palmu sulas gatavots 
stiprs alkoholisks dzēriens.

Stateniski. 1. Reliģiski filozo-
fiska mācība (radās Viduslaikos 
Indijā). 2. Apdzīvota vieta Rūjie-
nas novadā. 3. Čehu kompo-
nists(1824-1884). 4. Snaudulis.  
5. Vulkānisks iezis. 6. Valsts 

galvas pilsēta Eiropā. 7. Tā -
lā kais Urāna pavadonis. 9. 
Latviešu dzejnieks (1923 – 
1989). 11. Mākslinieciski 
noformēts paziņojums. 15. 
Vidusāzijā izplatīts indīgs 
zirneklis. 16. Ar bitumenu 
piesūcināts jumtu kartons. 
18. Stabs, kas balsta siju. 
20. Abinieks. 21. Pārve du 
vekselis. 22. Franču rakst-
niece (1804 – 1876). 25. 
Liroepiska vecfranču tau-
tasdziesma. 27. Sporta 
veids. 28. Apdzīvota vieta 
Grobiņas novadā. 29. Garo 
distanču skrējēji. 30. Pilsē-
ta ASV dienvidos. 31. Prin-
ča tituls Spānijā, Portugālē. 
32. Amariļļu dzimtas augs 
ar biezām gaļīgām lapām. 
36. Novada centrs Latvijā. 
37. Rīta dziesma trubadū -
ru dzejā. 

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

26

27 28 29 30 31 32

33 34 35

36 37

38 39

40

41 42

Krustpils Kultūras namā līdz 11. aprīlim apskatāma izstāde 
“Stāstu sega Latvijai” (projekta vadītāja ir Aija Abens). Tie ir 1 097 
teks tilmozaīkas darbiņi no Amerikas (visvairāk – 564), Eiropas, Ka -
nadas, Okeanijas, Dienvidamerikas, Afrikas un Āzijas valstīm, kas 
veltīti Latvijas Simtgadei un apliecina ārzemēs dzīvojošo latviešu 
mīlestību pret savu dzimteni. Tālāk izstāde ceļos uz Lielvārdi, Līvā -
n iem un citām Latvijas pilsētām.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnazijas pūtēju orķestrim –       
65 gadi! 31. martā  Alūksnes Kultūras centrā izskanēja jubilejai vel -
t īts koncerts. Pirmais vadītājs bija Richards Ādamsons, bet kopš 
1986. gada – Sandors Līviņš, kurš ilgus gadus pirms tam pats mūzi-
cēja. 2015. gadā skolai apritēja 105 gadu jubileja. Vācu mācītājs un 
lite rāts Ernsts Gliks nodibināja pirmo skolu Alūksnē. 1994. gadā  no 
ASV tiek atsūtīts skolas pirmais karogs, kuŗu skolas direktors 
Kār lis Lācis nosargāja, paņemdams līdzi svešumā. Neskaitot daudzos 
pa  nākumus un līdzās koncertprogrammām kopš 2003. gada, orķes-
tris piedāvā defilē programmas Ilzes Līviņas horeografijā un vadībā.

Latgales Centrālajā bibliotēkā 3. aprīlī ar Daugavpils univer si-
tātes Mākslas zinātņu institūta studentu darbu izstādi “Saruna” 
tika atklātas “Daugavpilī Mākslas dienas 2018”. Ikvienam būs ie -
spēja piedalīties Daugavpils Māla mākslas centra un Lietišķās māk-
slas studijas “Klūga” atvērto durvju dienās, pilnveidot savas prasmes 
Daugavpils universitātes rīkotajās meistarklasēs, apmeklēt klasiskās 
un džeza mūzikas koncertus un citu. Mākslas dienu laikā 20. aprīlī 
Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrā noritēs 5 gadu jubilejai 
veltīti īpaši sarīkojumi.

Jūrmalā no 1. aprīļa par iebraukšanu pilsētas administrātīvajā 
territorijā ir atkal jāmaksā nodeva – 2 eiro. Pirms maksāšanas caur-
laides iegādes automātā jāievada automašīnas reģistrācijas nu murs, 
jo šogad kontrole būs pilnībā automatizēta. Var maksāt arī ar mobilo 
aplikāciju Mobilly un Riga Card lietotāji. Iebraukšanas no  deva nav 
jā  maksā elektromobiļiem un transportlīdzekļiem, kuŗi pielāgoti 
vadītājam ar invaliditāti. 

Siguldā no 31. marta līdz 2. aprīlim notika III Šūpoļu festivāls, 
kuŗam par godu tika radītas 100 unikālas šūpoles, kas tiks izvietotas 
aptuveni 3 km gaŗā pastaigu takā, kā arī iecienītās vietās Gaujas 
Nacionālā parka territorijā. 100 atraktīvās šūpoles bija veidojuši vai-
rāk nekā 50 Siguldas uzņēmumi, ģimenes un draugu kopas, izglītības 
iestādes, Latvijas Nacionālā teātŗa aktieŗu kopa  un citas sabiedrībā 
zināmas personības.

Kā jau gariņi, viņi ir visur un 
dara gan redzamus, gan nepa ma-
nītus labus darbus. Tie ir Mūzeja 
gidi. Viņi gan nāk un iet – cik gan 
viņu nav bijis gadu gaitā! – bet viņi 
vienmēr ir. Viņi Mūzeja viesus 
laipni sagaida pie durvīm. Viņi 
va  da viesu grupas ekspozīcijā. Vi   ņi 
darbojas ar skolēnu klasēm. Viņi 
ir tik dažādi un runā tik dažādās 
valodās! Kaut lielākā tiesa viņu ir 
jauni, viņi ir gudri un prot labi 
izstāstīt vēsturi. Gribas gandrīz 
teikt, ka bez viņiem Mūzejs nebūtu 
tas, kas tas ir. Viņi ir sava veida 
asinsrite. 

Kuŗš katrs un tāpat vien par 
Mūzeja gidu nevar kļūt. Viņus iz -
vēlas, pārbauda un apmāca Iz  glī-
tības nodaļa. Viņiem ļoti labi jā -
prot vismaz viena no lielajām Ei -
ropas svešvalodām, bet daudzi 
prot pat divas vai trīs. Viņiem arī 
vajadzīgas vēstures zināšanas. It 
sevišķi labi viņiem jāpārzina Lat-
vijas okupācijas laika vēsture, un 
ne tikai tas, kas redzams Mūzejā. 
Jaunos gidus es laiku pa laikam 
redzu lasām vēstures grāmatas. 
Mācās! Bet ar to vēl nav gana. Viņi 
iemācās arī, kā vadīt apmeklētāju 
grupas ekspozīcijā un – vēl sva-
rīgāk un grūtāk – kā vadīt skolēnu 
nodarbības. Gadās arī, ka dažs 
labs gids vēlāk kļūst par Mūzeja 
darbinieku. 

13. MŪZEJA LABIE GARIŅI – GIDI

Kā jau teicu, viņi runā dažādās 
valodās. Un vairāki nāk un nākuši 
no dažādām zemēm. Tā tagad 
Mū  zejā strādā Violeta no Skotijas. 
Viņa Mūzejā jau ilgāku laiku un 
jau arī tīri labi saprot latviski. No 
Austrijas pie mums katru gadu 
ierodas kāds jauns puisis, kuŗš 
izvēlējies kaŗa dienesta vietā vienu 
gadu kalpot, darot labus darbus. 
Šogad tas ir Andreas, gaŗš kā 
nied ra. Pusi laika pie mums, pusi 
mūzejā “Ebrēji Latvijā.” Viņš jau, 

ja nemaldos, ceturtais vai piek tais 
Austrijas alternatīvā dienesta pui-
s  is. Ar to neesmu galā. Ja gri bat, lai 
jūs Mūzejā izvadā hindu valodā, to 
labprāt darīs īsta indiešu meitene 
Īša. Un tad vēl divas latviskas An -
nas, viena Rūta, viens Dāvis un – 
Kārlis. Kārlis bijis Mū  zejā gandrīz 
mūžīgi. Viņš kļuvis tāds kā gīdu 
gīds ar lielu pieredzi visos gīdu 
darbos. Viņš ļoti patīk skolēniem. 

Izņemot Kārli, vairākums tomēr 
nāk un iet, un arī tas labi. Vasarā 

droši vien atkal ieradīsies kāds 
Amerikas Latviešu apvienības sti-
pendiāts, droši vien students, kā 
daudzi. Gīdu darbs Mūzejā dod 
viņiem visiem lielu pieredzi. Tā 
viņiem vēlāk ļoti labi noder dzīvē 
un darbā. Daži vispirms ir drusku 
kautrīgi, satiekoties ar apmeklē-
tājiem, bet ātri vien iemācās tikt 
labi galā gan ar jauniem cilvēkiem, 
gan vecākiem ļaudīm. Jau tūlīt, 
Mūzejā ienākot, viņi sveicina ne -
pazīstamos viesus. Labdien! Good 
morning! Guten Morgen! Bonjour! 
Buon giorno! Buenos dias! Доб-
рый ден!

Es drusku pārspīlēju, bet tiešām 
nāk apmeklētāji no visām malām. 
Īšai gan vēl nav gadījies kāds, kas 

būtu jāuzrunā hindu valodā. Un    
ar japāņu vai ķīniešu valodu vēl 
neesam īsti apveltīti. Bet toties ir 
laba pieredze mūsu Austrumu 
kaimiņu valodās. Krieviski kād-
reiz nāca un lamājās, tagad lab -
prāt uzklausa mūsu vēsturi un 
mācās. Jāmācās! Lai mācās. 

Gidam Antonam no Ukrainas 
gadījās kas pavisam neparasts. 
Augstos viesus pēc protokola pa -
rasti vada kāds no Mūzeja valdes 
vai vadības. Bet kad ieradās Uk -
rainas prezidents Porošenko, no -
runāja, ka viņu vadīs Antons. To 
viņš izdarīja godam, un pats bija 
lepns. Žēl, ka Antona vairs nebija 
pie mums, kad ieradās Ukrainas 
premjērs.  Gīdi, man liekas, var visu.

KUR ZIEDOT LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJA DARBAM
LATVIJA. Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība, reģ. nr. 40008018848. AS “SEB banka”    
reģ. nr. 4000315174, SWIFT UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0002400700517. Obligāti no  rā-
dīt ziedojuma mērķi! LOMB ir Finanču ministrijas atzīta sabiedriskā labuma organizācija. 
Latvijas ziedotāji – juridiskas un privātpersonas – var saņemt likumā noteiktās nodokļu 
atlaides.

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

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

AUSTRALIJA. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: Ināra 
Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

LIELBRITANIJA. Čeki rakstāmi un ar mērķa norādi sūtāmi mūzeja pārstāvei: Inese                    
A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR; vai ar mērķa norādi Latvian Edu-
cational Foundation, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF.
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Pērku Dzīvokli. Tālr. 20151111.

Jauna, kārtīga, strādīga ģimene 
lūdz uzdāvināt zemi mājas, saim-
 niecības izbūvei. Tālr. 26924468.

PĒRK

DAŽĀDI

(Turpinājums 20. lpp.)

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

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

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.

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

Rebeka Kocha ‒ 
spēcīgākā  Eiropas 

meistarsacīkstēs
Latvijas svarcelšanas zvaigzne 

Rebeka Kocha Bukarestē pārlie-
cinoši triumfēja Eiropas meis-
tarsacīkstēs (EM), trešo gadu pēc 
kārtas tiekot pie medaļas. Rebeka 
2016. gadā izcīnīja bronzas god-
algu, pērn viņa bija otrā EM. Tur-
 klāt viņa pērn izcīnīja bronzas 
medaļu pasaules meistarsacīk-
stēs, bet 2016. gada Riodežaneiro 
Olimpiskajās spēlēs palika uzreiz 
aiz goda pjedestala.

Startējot svara katēgorijā līdz 
58 kg, Kocha raušanā pacēla 100, 
bet grūšanā tika galā ar 120 kilo-
gramiem, summā ar 220 kilo-
gramiem izcīnot pārliecinošu uz -
varu, tuvāko konkurenti Ange-
liku Rūsu no Zviedrijas pārspējot 
par 29 (!) kilogramiem. Gan rau-
šanā, gan grūšanā Kocha savus 
pirmos piegājienus veica, kad 
pārējās konkurentes sacensības 
jau bija beigušas,līdz ar to Lat-
vijas sportistei starp piegājieniem 
bija maz laika atpūtai, taču tas 
netraucēja viņai izdarīt sešus veik-
smīgus un pārliecinošus cēlienus. 
“Vēlos pateikt lielu paldies ma -
niem treneriem un visiem tiem, 
kas mani atbalstīja un juta man 
līdzi,” pēc sacensībām intervijā 
televīzijas kanālim Eurosport sa -
cīja Kocha. “Treneri man ļoti 
daudz palīdzēja, tāpēc negribēju 
likt viņiem vilties. Jā, starp mē -
ģinājumiem bija mazāk laika, 
tāpēc bija daudz vairāk jākon-
centrējas, ko izdarīt, zinot, ka 
uzvara ir izcīnīta, nemaz nebija 
tik viegli. Šobrīd esmu patiešām 
laimīga un priecīga.” Zīmīgi, ka 
gan raušanā, gan grūšanā Koha 
savus pirmos piegājienus veica, 
kad pārējās konkurentes sacen-
sības jau bija noslēgušas, līdz ar 
to Latvijas sportistei starp pie gā-
jieniem bija maz laika atpūtai, 
taču tas netraucēja viņai izdarīt 
sešus veiksmīgus un pārlieci no-
šus cēlienus.

Eiropas meistarsacīkstēs cetur-

to vietu izcīnīja Vadims Kožev-
ņikovs svara katēgorijā līdz 94 
kg. 24 gadus vecais svarcēlājs, 
sacenšoties spēcīgākās A grupas 
ietvaros, summā tika galā ar 352 ki -
logramiem, kas šajā svara kate go-
rijā bija ceturtais labākais rezul tāts.

Raušanā Koževņikova rezultāts 
154 kg, grūšanā – 198 kg un 
mazā bronzas medaļa. 

Goda pjedestala pakājē palika 
arī Ritvars Sucharevs. Startējot 

Vadims Koževņikovs

Ritvars Sucharevs

svara katēgorijā līdz 77 kilo gra-
miem, viņš  raušanā pacēla 156 
kilogramus, šajā disciplīnā labo-
dams personīgo rekordu un ie  gū-
dams mazo bronzu, bet grūšanā 
viņam padevās 181 kilogramu 
smags stienis. 

Summā ar 337 kilogramiem un 
jaunu personīgo rekordu Ritvars 
ierindojās ceturtajā vietā.

nekad nav spējusi tikt augstāk 
par 1A līgu. 

Latvijas junioru izlase pa  va-
dījusi elitē pēdējos trīs gadus, 
rezultāts allaž bijis vienāds – 
pēdējā vieta grupā un cīņa 
pārspēlēs. 2015. un 2016. gadā 
vietu labāko komandu vidū 
izdevās saglabāt, sa  vu kārt 2017. 
gadā Igora Smirnova vadītā 
komanda pārspēlēs līdz divām 
uzvarām zaudēja Balt krie vijai 
un izkrita uz 1A līgu. 

Latvijas U-18 hokeja izlase 

tur nīra pirmajā spēlē ar re  zul-
tātu 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) pārspēja 
vien audžus no Slovēnijas, veik-
smīgi uzsākot cīņu par atgrie-
šanos elites divīzijā. Latvijas 
izlases labā vārtus guva Gustavs 
Bergs un Ričards Grīnbergs, bet 
vārtsargs Artūrs Šilovs atvairīja 
17 no 18 slovēņu metieniem. 
Slovēnijas izlases labā vārtus 
guva Majs Tavčars.

Pasaules
jauniešu (U-18) 

meistarsacīkstes 
hokejā Rīgā

2. aprīlī Arēnā Rīga Latvijas 
hokeja jauniešu izlase aizvadīja 
pirmo spēli 2018. gada pasaules 
U-18 meistarsacīkstēs pirmajā 
līgā A grupā. Par iekļūšanu aug-
stākajā līgā mūsu hokejistiem 
jāspēlē ar līdzaudžiem no 
Vācijas, Kazahstānas, Dānijas, 
Norvēģijas un Slovēnijas. Gal -
venais treneris ir Oļegs Soro-
kins. Komandas aiz  vada viena 
riņķa turnīru no 2. līdz 8. ap -
rīlim, un labākā vienība nā  kam-
 gad spēlēs augstākā lī  me nī. Meis-
tarsacīkšu vājākā komanda iz -
kritīs uz 1B līgu. Vācijas izlase 
laika posmā no 2005. gada pa -
va dījusi desmit gadus elites 
grupā, bet kopš izkrišanas 2015. 
gadā nevar tajā atgriezties. Nor-
 vēģija pēdējo reizi spēlējusi elitē 
2011. gadā, Dānija – 2016., Ka -
zachstāna – 2003, bet Slovēnija 
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Paldies par ilgo mūžu mūsu dzimtas dvēselei

AIJAI PAKULIS
Dzimusi 1916. gada 10. jūnijā Gostiņos,

mirusi 2018. gada 21. martā, Seattle, ASV

Mīļā piemiņā paturēs
AIJA, ARAMIS, NĪLS EBDENI AR ĢIMENĒM

VALTERS NOLLENDORFS
VALDA, REBEKA, ANDRA, MĀRA SERDANI

Skumjās un sērās viņu piemin
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FILADELFIJĀ

“Tas Kungs ir mans gans, man netrūkst ne nieka...”

Ak, retākas rindas…

KSENIJA SIDOROVA
Austrija
12.  jūnijs Ksenija Sidorova, 

International Mozarteum Foun-
dation solo recital Salzburg

Ķīna
6.  aprīlis Ksenija Sidorova, 

Shanghai Concert Hall
Luksemburga
20. aprīlis Ksenija Sidorova un 

Orchestra Philharmonie Luxem-
bourg, Philharmonie Luxembourg

Malta
5.  maijs Ksenija Sidorova un 

Orkestra Filarmonika Nazzjonali, 
Teatru Manoel, Valletta

Šveice
13.  maijs Ksenija Sidorova, 

Museum Sammlung Rosengart
Lucerne

Vācija
15. aprīlis Ksenija Sidorova un 

Kammerorchester des Sympho-
nieorchesters, Prinzregenten-
theater, München

22.,25. jūnijs Ksenija Sidorova 
un NDR Elbphilharmonie Or -
ches tra, Elbphilharmonie, Hamburg

AURĒLIJA ŠIMKUS
Vācija
13. aprīlis Bottropa (Bottrop). 

Solokoncerts
4. maijs  Bonnā. Solokoncerts
13. maijs  Andernachā (An -

dernach). Solokoncerts

SINFONIETTA RĪGA
Nīderlande
22.  maijs Sinfonietta Rīga, 

diriģents Normunds Šnē, De 
Doelen, Rotterdam

24.  maijs Sinfonietta Rīga, di -
riģents Normunds Šnē, Muziek-
gebouw aan ‘t IJ, Amsterdam

Vācija
23.  jūnijs Sinfonietta Rīga un 

Latvijas Radio koris, diriģents 
Sigvards Kļava, Frauenkirche 
Dresden

25.  jūnijs Sinfonietta Rīga un 
Latvijas Radio koris, diriģents 
Sigvards Kļava, festivālā “Kis-
singer Sommer”, Bad Kissingen

KREMERATA 
BALTICA
ASV
25.,26.  aprīlis Kremerata Bal-

tica, Carnegie Hall, New York, NY
Dānija
30.  maijs Kremerata Baltica, 

Musikhuset Aarhus
Francija
3.  aprīlis Kremerata Baltica, 

Musée d’Orsay, Paris
22.  maijs Kremerata Baltica, 

Musée d’Orsay, Paris
Norvēģija
24.  maijs Kremerata Baltica, 

Bergen festival 2018, Edvard 
Grieg Museum Troldhaugen

25.  maijs Kremerata Baltica, 
Haakon’s Hall Bergen

27.  maijs Kremerata Baltica, 
Knarvik kyrkje, Isdalstø

Šveice
15.  aprīlis Kremerata Baltica, 

Konzertsaal Tonhalle Maag, 
Zürich 

1.  jūnijs Kremerata Baltica, 
Musical Theater Basel

Ungārija
12.  aprīlis Kremerata Baltica, 

Müpa Budapest
Vācija
8.  aprīlis Kremerata Baltica, 

Konzert Theater Coesfeld
10.  aprīlis Kremerata Baltica, 

Mūsējie pasaulē
Meistersingerhalle, Nürnberg

14.  aprīlis Kremerata Baltica, 
Konzerthaus Freiburg

17.  aprīlis Kremerata Baltica, 
Prinzregententheater, München

18.  aprīlis Kremerata Baltica, 
Audimax, Regensburg

2.  jūnijs Kremerata Baltica, 
Stuttgart Liederhaller

3.  jūnijs Kremerata Baltica, 
Alte Oper, Frankfurt

4.  jūnijs Kremerata Baltica, 
Philharmonie Essen

6.  jūnijs Kremerata Baltica, 
Elbphilharmonie Hamburg

VOKĀLĀ GRUPA 
“LATVIAN VOICES”
Francija
18.  maijs grupa “Latvian 

Voices” festivālā “Festival de la 
Voix 2018”, Église de Saint-
Marcel

19.  maijs grupa “Latvian 
Voices” festivālā “Festival de la 
Voix 2018”, Place de la Halle, 
Valençay

20.  maijs grupa “Latvian 
Voices” festivālā “Festival de la 
Voix 2018”, L’ abbaye de Noirlac

KATRĪNA GUPALO 
ASV
21. aprīlis Katrīna Gupalo un 

Andrejs Osokins, “Priedaine” 
Lat  vian Center, Freehold, NJ

GRUPA 
“SKYFORGER”
Vācija
12.  maijs grupa “Skyforger” 

festivālā “Dark Troll Festival IX”, 
Bornstedt

GRUPA 
“IMANTADIMANTA 
& FRIENDS”
ASV
4.  aprīlis grupa ImantaDi-

manta&friends, Parkside Lounge, 
New York, NY

MĀRA BRIEŽKALNA 
KVINTETS
ASV
2.  maijs Māris Briežkalns 

Quintet, Baryshnikov Arts Center, 
New York, NY 

MĀRIS BINDERS

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas l atv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. 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. 22.aprīlī Dievk. Nodar-
bības 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! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).Dievk. 
notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Ru -
benis. 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 Zig rida 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 
11:00. 

• 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 no  -
tiek 11:00. 8.aprīlī Baltās svētd. 
Dievk. 15.aprīlī Dievk. 18.aprīlī 
Bībeles stunda ciemā Latvija. 
22.aprīlī Dievk. angļu valodā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 

tālr.: 402-438-3036. Dievk. no -
tiek 1.un 4.svētdienā 10:00. 
2.svētd. Dievk. angļu valodā. 
Pensionāru saiets katrā otrajā 
ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Māc. Igors 
Safins. Dievk. notiek 11:00.  21.ap -
rīlī Dievk. ar dievg. Pilnsapulce.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 

Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc Dievk. 
sadraudzība. 8.aprīlī 10:00 Baltās 
svētd. Dievk., bērnu uzruna un 
Svētdienas skola. 15.aprīlī 10:00 

Dievk. ar Sv.vak. Dievk. dziedās 
Suitu sievas. Sadraudzība. 19.ap -
rīlī 11:00 Bībeles stunda. 22.ap -
rīlī 10:00 Dievk. Sadraudzība.

• 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. 

Pēkšņi Aizsaules ceļos aizgājis
Filadelfi jas Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks

ALDIS E. KUBULIŅŠ
Dzimis 1960. gada 23. septembrī Klīvlandē, OH,
miris 2017. gada 30. decembrī West Chester, PA
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Aizgājusi Mūžībā

GUDRĪTE SANDRA GOLDSCHMIDTS,
dzim. TARZIERS

Dzimusi 1959. gada februārī Newbrunswick NJ, ASV,
mirusi 2017. gada 7. decembrī Derwood MD

Dieva mierā aizgājusi mūsu 1946. gada klases biedre no
Haunštetenes

ILGA ĀRIJA ABERMANIS,
dzim. LENŠS

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

Mūžībā aizgājusi Sietlas latviešu saimes vecākā locekle 

AIJA PAKULIS
Dzimusi 1916. gada 10. jūnijā Gostiņos,

mirusi 2018. gada 21. martā Sietlā

ANDREJS JIRGENS
Dzimis 1945. gada 6. jūnijā Štutgartē, Vācijā,

Mūžībā aizgājis 2018. gada 9. februārī, Toronto, Kansas

Skumjās un mīlestītā par viņu sēro
VĪRS ALFRĒDS, DĒLI ANDRIS UN ALEKS

MĀTE AINA

 Mīļā piemiņā paturēs
EDVĪNS AUZENBERGS, SKAIDRĪTE KUPČS JACOBSON

JĀNIS DIMANTS, INESE PAEGLE BLANCHARD
ELITA JUDOVICS WOOD, AIVARS ŠMITCHENS

IMANTS KALNIŅŠ
ARNIS KRĪGENS

Mīlestībā un pateicībā viņu piemin
LATVIEŠU BIEDRĪBA VAŠINGTONAS ŠTATĀ

SIETLAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
SIETLAS PENSIONĀRU KOPA

Sēro
SIEVA MARY

DĒLI CHRIS (LARAE), MATT (MELISSA)
MAZDĒLI ALEX UN NOAH

BRĀLĒNI AGRIS (RASMA) UN JĀNIS (LEAH)
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V.Egle)

Aizlaižas dvēselīte,
Kā tauriņš, kā migla.
Kā putniņš – irbe –
Balta un žigla.
(Marta Bārbale)

Kad diena irst, stars pirmais ausmu sauc,
Ar lūgšanu gars debess dārzos trauc.
Un klusē prāts. Dievs sirdij redzēt liek
To gaismas ceļu, kuŗā jāpaliek.
(Sandra Tobis)

“...tad paliek trīs: ticība, cerība, mīlestība,
un vislielākā no tām ir mīlestība...
Mīlestība nekad nebeidzas.”

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Mūsu mīļais fi listrs

Fil! JĀNIS ROZĒNS
61 II

Dzimis 1942. gada 4. decembrī Cēsīs,
miris 2017. gada 30. novembrī Ņujorkā

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fi l! PĒTERIS A.GALIŅŠ, ING, 1961 II
Dzimis 1930. gada 24. decembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 25. martā, Sietlā, ASV

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:30 (12.aprīlī).  22.aprīlī 
13:00 Dievk. Jānis Mateus. Sekos 
pilnsapulce.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no  tiek 
13:30. 15.aprīlī 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.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze Taggart.  
22.aprīlī 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.

• 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: cil-

nis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 8.aprīlī 
Dievk. ar dievg. 15.aprīlī angļu 
val. Dievk. ar dievg. Bībeles stun-
da. 22.aprīlī Laju vadīts Dievk. 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
 man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
15.aprīlī 14:00 Kristus Augšām cel -
šanās Dievk. ar dievg. Dz.lapiņas. 

• 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. Baz -
nīcā Dievkalpojumi tiks no  turēti 
vienīgi Lielajā piektdienā un Ziem-
svētkos.   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.ap -
rīlī).  22.aprīlī 13:00 Dievk. Jānis 
Mateus. Sekos pilnsapulce. Ce -
ram parādīt slīdītes par draudzes 
darbību Tērvetē.

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-264-
0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. no -
tiek 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.

Sit tibi terra levis
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Martins Dukurs: “Mērķis ir 
piedalīties Pekinas Olimpis-
kajās spēlēs”

Pašlaik 33 gadus vecais Du -
kurs Phjončhanas Olimpiskajās 
spēlēs palika ceturtajā vietā, 
godalgu no rokām izlaižot pē -
dējā braucienā. Pēc sacensī bām 
latvietis neslēpa vilšanos un 
norādīja, ka varētu likt punktu 
savai karjērai. Tomēr viņa tēvs 
Dainis Dukurs izteicās, ka emo-
cijām jānorimst un tikai tad 
jāpieņem lēmums. “Šīm sacen-
sībām gatavojos četrus gadus 
un tie nebija tie braucieni, ar 
kādiem es gribētu beigt savu 
karjēru,” raidījumā TV sacīja 
M. Dukurs. „Jāsatiekas ar Lat-
vijas Olimpisko vienību (LOV), 
jāizrunā. Varbūt jāizstāsta vir -
ziens, kādā vēlamies strādāt, jo 
visu laiku dzenamies pēc kau -
siem, bet, godīgi sakot, man ir 
viens mērķis. Es būtu gatavs 
daudz ko ziedot un daudz punu 
pierē dabūt. Nesaku, ka kaut ko 
atradīšu, bet tas ir variants, kā 
varētu tam pietuvoties.”

(Turpināts no 17. lpp.)

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

Pie Slovēnijas komandas vār-
tiem...

“Uzvarējām ar vienu vārtu 
pārsvaru, bet galvenais, ka 
uzvarējām. Zinājām, ka nebūs 
viegli, jo visi pretinieki ir lī -
dzīgi. Ļoti patīkami bija dzirdēt 
Latvijas izlases himnu,” pēc -
spēles intervijā Latvijas Tele vī-
zijai teica Latvijas U-18 izlases 
kapteinis Deniss Fjodorovs. 
Pirms tam Vācijas hokejisti ar 
rezultātu 7:2 (2:0, 4:2, 1:0) sa  -
grāva Dāniju, bet Kazachstāna 
ar rezultātu 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) 
uzvarēja Norvēģiju.

Eiropas 
meistarsacīkstes 

šachā
Eiropas meistarsacīkstēs ša -

chā pēdējās kārtās no Latvijas 
šahistiem labākos panākumus 
guva Igors Kovaļenko, Toms 
Kantāns un Artūrs Bernots, 
katrs gūstot pa divām uzvarām. 
Nobeigumā visaugstākajā vietā 
– 49. – ierindojās Kovaļenko, 
izcīnot 7 punktus no 11. Pirmajā 
simtā vēl ir Kantāns ar 6,5 
punktiem (83. v.). Bernots 
ierindojās 174. (5,5 p.), Ņikita 
Meškovs – 178. (5,5) un 
Dmitrijs Tokranovs – 235. (4,5) 
vietā. 

Igors Kovaļenko

Ostapenko  Maiami 
tiek līdz finālam

Latvijas tenisiste Aļona Osta-
penko Maiami Premier serijas 
turnīra ceturtdaļfinālā ar 7:6 
(7:3), 7:6 (7:5) pārspēja ukrai-
nieti Jeļinu Svitoļinu. Abas te -
nisistes ceturtdaļfināla stadijā 
bija galvenās favorītes, jo abas 
bija visaugstāk rangā esošās 
tenisistes, kuŗas turpināja sa -
cen sības. Ostapenko pa  saules 
rangā ir piektajā vietā un turnīrā 
izlikta ar sesto numuru, bet 
Svitoļina ir ceturtā, un ar šo 
numuru ir arī izsēta. Spēle starp 
Ostapenko un Svitoļinu ilga 
stundu un 48 minūtes.

Turpinājumā Ostapenko sa -
sniedza turnīra finālu, gūstot 
savu pirmo lielo panākumu pēc 
triumfa pērnā gada French 
Open. Pusfinālā Aļona 100 mi -
nūšu laikā ar 7:6 (7:1), 6:3 
uzvarēja sacensību lielāko pār-
steigumu autori Danielu Rouzu 
Kolinzu no ASV.

Aļona Ostapenko sestdien 

Maiami WTA Premier tur nīra 
finālā brīžiem bijusi pār lieku 
agresīva, kā rezultātā nācās ciest 
zaudējumu, pēc mača atzina 
tenisiste. Tāpat viņa atzīmēja, 
ka šovasar būs ļoti svarīgi 
censties aizstāvēt pērn izcīnīto 
French Open titulu, kas bija 
viens no visu laiku lielākajiem 
panākumiem Latvijas sportā.

Finālā Ostapenko vajadzēja 
spēlēt ar pagājušā gada ASV 
atklāto meistarsacīkšu uzva rē-
tāju amerikānieti Sloeini Stī -
vensu. Ostapenko zaudēja ar 
6:7 (5:7), 1:6. Neveiksmi viņa 
skaidroja, ka „brīžiem biju ag -
resīva tad, kad tas nebija vaja-
dzīgs, tomēr spēles sākumā tas 
nostrādāja. Finālā bija lielāks 
spiediens, un es nereālizēju 
daudz sitienus, kuŗi man pirms 
tam bija padevušies turnīra 
gaitā”. Par piedalīšanos šajā tur-
nīrā Ostapenko nopelnīja 650 
WTA ranga punktus, savukārt 
uzvaras gadījumā viņa rangā 
būtu pakāpusies uz ceturto 
vietu, apsteidzot ukrainieti Je -
ļinu Svitoļinu. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo rangu pirms di  vām 
nedēļām Aļona palie linājusi 
pārsvaru pār sekotājām un no -
stiprinājusi savu piekto vietu. 
Ostapenko šobrīd ir 5611 ranga 
punkti, kamēr Svitoļinai ir par 
19 punktiem vairāk, sestajā 
pozicijā esošajai čechietei Ka -
rolīnai Plīškovai ir 4730 punkti. 
„Tagad varu uzsākt sagatavo-
šanos spēlēšanai uz māla segu-
ma laukumiem. Līdz Francijas 
atklātajām meistarsacīkstēm ir 
vēl nedaudz laika, līdz ar to būs 
iespēja apdomāt, kā aizstāvēt 
savu titulu,” atzīmēja pērnā 
gada French Open čempione 
Ostapenko.

U-19 futbolisti gūst 
vēsturisku 
panākumu

Eiropas jauniešu (U-19) fut-
bola meistarsacīkšu kvalifikā-
cijas turnīrā pret Ungārijas 
līdzaudžiem trīs vārtus guva 
Marko Regža, sekmējot Latvijas 
vienības uzvaru ar 3:2 (1:0).

Tādējādi U-19 izlase (treneris 
Aleksandrs Basovs) kļuva par 
pirmo jaunatnes valstsvienību 
no Latvijas, kas elites kvalifi-
kācijas turnīru beidza otrajā 
vietā savā grupā. Tik augstu 
neviena jauniešu izlase vēl 
nekad nebija tikusi. Lai iekļūtu 
Eiropas meistarsacīkšu finālā, 
Latvijas izlasei četru vienību 
turnīrā bija jāieņem pirmā 

Marko Regža

Latvijas futbola izlase U-19

vieta, taču zaudējums Anglijas 
U-19 komandai (0:3) šīm ce  rī-
bām pārvilka svītru. Tomēr otrā 
vieta elites kvalifikācijas kārtā, 
ko dod uzvara pār Ungāriju, ir 
Latvijas futbolistu visu laiku 
labākais sasniegums jaunatnes 
futbolā.

Latvijas jaunieši pirmajā spēlē 
ar 2:1 (1:0) uzvarēja Maķe do-
nijas komandu. Apakšgrupā pa 

04 un Maskavas CSKA jauniešu 
komandās.

***
Latvijas vīriešu  futbola izlase 

Spānijā aizvadījusi divas pār -
baudes spēles. Vispirms mūsu 
komanda spēlēja neizšķirti 1:1 
(0:1) ar Fēru salu valstsvienību. 
Otrā pārbaudes spēlē mūsu 
futbolisti  ar 0:1 (0:0) zaudēja 
Gibraltāra valstsvienībai. Māji-
nieki uzvaras vārtus guva spēles 
87. minūtē.  Šis zaudējums ir 
ļoti nepatīkams, jo Gibraltāra 
komanda izcīnīja tikai otro 
uzvaru savā vēsturē, un  FIFA 
rangā tā ir vienā no pēdējām – 
206. (!) – vietām.

Motosports
Pērnā gada pasaules čempions 

motokrosā MX2 klasē Pauls 
Jonass no Red Bull KTM Factory 
Racing komandas Spānijā tur-
pināja dominējošo sniegumu 
šīs sezonas pasaules meistar-
sacīkstēs, izcīnot uzvaru arī 

trešajā posmā. Jonass, kuŗš bija 
ātrākais kvalifikācijā, pamatsa-
censībās uzvarēja abos brau-
cienos. Tādējādi Pauls  šosezon 
sešos startos ir izcīnījis sešas 
uzvaras, tiekot pie maksimāli 
iespējamiem 150 kopvērtējuma 
punktiem.

Cīņas sports
Starptautiskās sacensībās So -

fijā brīvā cīņā sievietēm svara 
katēgorijā līdz 68 kg bronzas 
medaļu izcīnīja Laura Skujiņa. 
Cīņā par trešo vietu viņa 
pārspēja cīkstoni no Peru.

Volejbols
Jēkabpils volejbola komanda 

„Lūši” pirmo reizi kluba vēsturē 
izcīnīja bronzas godalgas Bal-
tijas meistarlīgas meis tar sacīk-
stēs. Cīņā par trešo vietu „Lūši 
ar rezultātu 3:2 (25:15, 25:19, 
12:25, 22:25, 15:10) Kuresārē 
pieveica Rakvere vienību no 
Igaunijas.

Martins Dukurs gatavs startam

DAŽOS VĀRDOS
 Eiropas 1. meistarsacīkstēs 

sniega volejbolā Zalcburgā Ilze 
Liepiņlauska/Alise Lece 
uzvarēja četrās spēlēs, zaudēja 
divās un saņēma bronzas 
medaļas.

sešiem punktiem bija Anglijai 
un Latvijai, bet, tā kā savstarpējā 
duelī pārāki bija angļi, uz fi  nāl-
turnīru brauks futbola dzim-
tenes pārstāvji. Tikmēr Ungā-
rijai un Maķedonijai bija pa 
trim punktiem, bet trešajā vietā 
bija ungāri, kuŗi guva virsroku 
savstarpējā spēlē.

Latvijas izlasē astoņi no 20 
kandidātu sarakstā iekļautajiem 
futbolistiem savas prasmes un 
zināšanas papildina ārzemēs. 
Anglijas klubu Vesthemas United 
un Notingemas Forest akadē-
mijās spēlē vārtsargi Rihards 
Matrevics un Rūdolfs Oskars 
Soloha. Italijas kluba Sampdo -
ria sistēmā ir aizsargs Veips, bet 
no pussargiem ārzemēs spēlē 
Vladislavas Soloveičiks (Sankt-
pē ter burgas Zeņit, Krievija), 
Bogdans Samoilovs (Köln, Vā -
cija) un Aleksejs Saveļjevs 
(Hellas Verona, Italija). Savukārt 
no uzbrucējiem ārzemju klubu 
sistēmās ir Jānis Grīnbergs un 
Oskars Rubenis, kuri spēlē 
attiecīgi Gelzenkirhenes Schalke 

Martins Dukurs karjēras laikā 
ticis pie divām olimpiskajām 
medaļām – sudrabiem 2010. 
ga  dā Vankuverā un 2014. gadā 
Sočos. Tāpat viņš ir pieckārtējs 
pasaules un deviņkārtējs Ei -
ropas čempions, kā arī savā 
īpašumā ieguvis astoņus Pa -
saules kausus.

 Latvijas Futbola federācijas 
ārkārtas sēdē no valsts izlases 
galvenā trenera amata tika at -
brīvots pieredzējušais spe  ciā-
lists Aleksandrs Starkovs.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


