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Tramps sola Baltijas valstis nepievilt

Triju Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. No kreisās: Igaunijas 
prezidente Kersti Kaljulaida, Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite, ASV prezidents Donalds 
Tramps, Latvijas prezidents Raimonds Vējonis // Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Par Baltijas valstu prezidentu 
vizīti ASV ziņojām jau mūsu laik-
raksta iepriekšējā numurā. 3. ap -
rīlī visu trīs Baltijas valstu pre-
zidenti un Tramps Baltajā namā 
tikās pusdienās. Pusdienas nori-

si nājās Kabineta telpā ar Baltijas 
valstu prezidentiem un viņu de -
legācijām, kā arī Baltijas valstu 
vēstniekiem ASV. Pusdienās pie-
dalījās arī valsts sekretāra viet-
nieks Džons Salivans, komerc-

departamenta sekretārs Vilburs 
Ross, aizsardzības sekretārs Džims 
Matiss, enerģētikas sekretārs Riks 
Perijs, kā arī citi augsta līmeņa 
ASV administrācijas pārstāvji. 

(Turpinājums 9. lpp.)

ŅUJORKĀ 
gavilē latvieši

plāna parakstīšanu, kas mums 
dod papildu impulsu strādāt kopā 
vēl ciešāk,” uzsver Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis pēc trīs 
Baltijas valstu un Francijas pre zi-
dentu tikšanās Elizejas pilī Pa  rī zē. 
Tikšanās laikā Valsts prezidents 
atzīmēja, ka esam ieinteresēti tur-
pināt attīstīt divpusējās attiecības 
ekonomikā, drošībā un aiz sardzī-

Baltijas valstu prezidenti Francijā

sijas. Trīs Baltijas valstu preziden-
tu tikšanās ar Francijas prezidentu 
sniedz mums nepastarpinātu ie -
spēju iesaistīties diskusijā par Ei -
ropas nākotnes jautājumiem,” 
sacīja Vējonis. 

“Latvijai un Francijai ir teica -
mas divpusējās attiecības. Esam 
gan darīti par Latvijas un Francijas 
stratēģiskās partnerības rīcības 

Beidzot simbolisko trīs Baltijas 
valstu prezidentu vizīti ASV un 
Francijā, Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis tikās ar Francijas 
prezidentu Emanuelu Makronu 
un Ekonomiskās attīstības sadar-
bības organizācijas (OECD) ģene-
rālsekretāru Anhelu Guriju. “Lat-
vijai ir svarīgi  būt daļai no aktīvās 
Eiropas, daļai no nākotnes disku-

bā, kultūrā un izglītībā, kā arī tur-
pināt ciešu sadarbību ES, NATO 
un citos daudzpusējos forumos. 
“Latvijas skatījumā būtiska Eiro-
pas projekta attīstības prioritāte ir 
drošība. Baltijas valstis un Fran -
cija ir spēcīgi NATO sabiedrotie ar 
vienotu izpratni par aktuālajiem 
drošības izaicinājumiem un visap-
tverošu pieeju aizsardzības spēju 
stiprināšanai. Latvija augstu vērtē 
Francijas ieguldījumu kollektīvās 
aizsardzības stiprināšanā Baltijas 
reģionā,” uzsvēra Raimonds Vējo-
nis. Latvija un Francija kopā pie-

dalās vairākās misijās un operā-
cijās Afrikā un Tuvajos Austru-
mos, tādējādi atbalstot globālo 
cīņu pret terrorismu un veicinot 
starptautisko drošību. Arī Eiropas 
Savienība drošības jomā īsā laikā 
ir spērusi lielus soļus, lai attīstītu 
spējas, kas papildina NATO. Pār-
runājot Eiropas nākotnes jautā ju-
mus, Valsts prezidents atzīmēja, 
ka Latvijas interesēs ir piedalīties 
jaunajās iniciatīvās, diskutēt par 
tām tā, lai tiktu ņemtas vērā Lat-
vijas intereses.

ketbola asociācijas (NBA) rēgulā-
ro meistarsacīkšu spēli veltīja Lat-
vijas Simtgadei. Spēle sākās pus as-
to ņos vakarā pēc Ņujorkas laika, 
taču jau agrā pēcpusdienā Kris-
tapa Porziņģa līdzjutēji pulcējās 
krodziņā.  Bija ieradušies fani arī 
no Latvijas un pat no Indijas un 
Aust rālijas. Plīvoja Latvijas karogi, 
apmeklētāji bija rotājušies sarkan-
baltsarkanās šallēs. Valdīja sirsnī-
ga, sportiska gaisotne.

Knicks basketbolisti gan par 
svētk iem neparūpējās, jo pie -
dzī voja zaudējumu pret Bucks – 
ar 102:115. Spēle gan kopumā 
bija diezgan līdzvērtīga, un uz -
va  rē tājs tika noskaidrots pēdējā 
ceturks nī, kad Milvoki klubs 
vei ca nelielu izrāvienu un no -
dro šināja uzvaru. Ņujorkas ko -
mandas sastāvā pie re dzējušais 
Džerets Džeks iemeta 18 punk-
tus, bet Kails O’Kvins pie vieno - 
ja 15 punktus un 16 atlēkuš ās 
bum bas. Savukārt Bucks labā 22 
punkti Krisam Midltonam un 
Ērikam Bledso, kuŗam arī de  smit 
rezultātīvas piespēles.

Ņujorkas Knicks komanda sla  ve-
najā Madison Square Garden arē  nā 
aicināja apmeklētājus svinēt Lat vi-
jas Simtgadi. Bija ieradušies vairāk 
nekā 700 latviešu. Sarīkojums bija 
iecerēts  kā 8. aprīļa spēle pret Bucks 
jau krietnu laiku iepriekš, taču 
diemžēl iecerētais plāns pilnībā 
neizdevās, jo Latvijas basketbola 
superzvaigzne Kristaps Porziņģis 
pirms pāris mēnešiem guva sma-
gu traumu un šobrīd nevar doties 
laukumā. Bez Porziņģa klātbūtnes 
spēle gan nepalika, jo viņš ieradās 
Madison Square Garden arēnā, 
darot to otro reizi kopš savainoju-
ma gūšanas.

Porziņģis pirms spēles laukuma 
centrā sasveicinājās ar Valsts pre-
zidentu Raimondu Vējoni, kuŗš 
viņam pasniedza Latvijas Simt ga-
dei veltītu kreklu, savukārt Vējo - 
nis saņēma personalizētu Knicks 
krek lu (attēlā). Latvijas himnu 
dzie dāja Ņujorkas latviešu koris, 
tērpies latviešu tautastērpos.

Pašlaik savainotā latvieša Kris ta-
pa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas 
Knicks komanda Nacionālās bas-

Triju Baltijas valstu prezidenti Parīzē, Orsē mūzejā



LAIKS 2018. ga da 14. aprīlis – 20. aprīlis2

ar visām lidfi rmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – LATVIJA – 20172017
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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

Mūsu unikālā latviešu valoda

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Latviešu valodā ir vārdi izcils, 
sevišķs, neparasts, savdabīgs, neat-
 vietojams, vienreizīgs. Tagad tie 
kļuvuši “nevajadzīgi”, tos atvieto 
ar vārdu unikāls. Tā ir valodas 
noplicināšana. Ko īsti nozīmē 
vārds unikāls? Saprotu ka tas ir 
“latviskojums” no angļu valodas 
vārda unique. Vārdnīcā tulkots kā 
vienreizīgs, savdabīgs. Kas vainas 
šiem latviskiem vārdiem? Kāpēc 
jāraksta unikāls. Tā ir švauk sto-
šanās. Brāļu Kaudzīšu “Mērnieku 
laikos” Švauksts “nevarēja” izteik-
ties latviski, viņš izlīdzējās ar vācu 

izteicieniem. Toreiz jau Vācija bija 
tuvākā, zināmā ārzemju lielvalsts. 
Tagad mūsu skats ir vērsts uz 
plašo pasauli un švaukstojamies 
dažādās valodās. Nav plānots jeb 
paredzēts, bet – prognozēts. Ēdiens 
un dzēriens netiek izgaršots, bet 
degustēts. Nav vairs pilsētu jeb 
pagastu vecāko, bet mēri. Pirms 
kāda laika lasīju laikrakstā – 
mērija. Domāju, kas tā par mei -
teni. Jaunībā, 30. gados skaitījām 
pantiņu: “Kas tur tā skrien pa 
prēriju, ka papēži vien zib, tur 
Morduks ķersta Mēriju, jo no -

bučot to grib,” bet šī,  mērija – ar 
mazo burtu?! No raksta sapratu, 
ka domāts pilsētas valdes nams. 
Laikam kāds jokdaris domājis – 
ja ir mērs, kā tad bez mērijas. 
Angliski runājošās valstīs, kur ir 
mēri (Mayor), ir town hall jeb 
city hall, mēriju nekur neesmu ne 
redzējis, ne dzirdējis. Šī mērija 
varētu “modernā valodā” lat vie-
šiem būt unikāla.

Nav vairs priekšnieki jeb va  dī-
tāji, ir līderi. Atceros,  pirms ga -
diem lasīju – eksprezidentei Vai  rai 
Vīķei-Freibergai piešķirta līderī-
bas balva. Domāju, kādu podu 
viņa izgāzusi. Manā dzimtā pusē 
(esmu dzimis un bērnību vadījis 
Valkas tuvumā) par līderīgu sauca 
nekārtīgu, nevīžīgu cilvēku, tiem 
balvas nedeva. No raksta izrie-
tēja, ka balva piešķirta par labu 
vadību. Kāpēc tad jāraksta lī  de-
rība? Ja jau negrib atgādināt 
Ulmaņa vadonības laiku, var 
rakstīt priekšnieks jeb vadītājs, 
bet nav jāraksta līderis. Patiesībā 
jau līderis (leader) tas pats va -
donis vien ir, tikai citā valodā.

Tagad gatavojamies un jau svi-
nam Latvijas pirmo Simtgadi. Vai 
rakstītāju dāvana Latvijai Simt-
gadē būtu daiļskanīgi, vārdiem 
bagāti raksti, bez nevajadzīgiem 
svešvārdiem un “jaunvārdiem”. Pie -
tiek jau ar diaspora, tai neviens 
latviešu valodnieks nav vīžojis 
atrast latvisku atvietotāju.

Vai var cerēt, ka tā būs? Dzī -
vosim, cerēsim, lasīsim, redzēsim!

HARIJS VALDMANIS,
Oslo

Latvijas vēstniecība ASV ziņo 
par iespēju atjaunot vai pie -
prasīt Latvijas Republikas pasi 
un/vai personas apliecību (ID 
karti) Losandželosā 2018.gada 
29. un 30.maijā. Pieņemšana 
notiks Losan dže losā, Latviešu 
sabiedriskajā centrā. Adrese: 
1955 Riverside Dr. Los Angeles, 
CA 90039.

Sietlā – Sietlas Latviešu Evaņ-
ģeliski Luteriskās draudzes tel  pās  
1. un 2. jūnijā. Adrese: 11710 3rd 
Ave NE, Seattle, WA 98125-4726

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

Atgādinājums: 13. Saeimas 
vēlēšanās, kuŗas notiks 2018. 
gada 6. oktobrī, nobalsot varēs 
tikai ar pasi, kuŗai nav notecējis 
derīguma termiņš.

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases apmaiņai, 
izmantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš, līdz 2018.gada 
13.maijam uz Latvijas vēstnie-
cību ASV jāatsūta šādu doku-
mentu kopijas:

 Latvijas pases kopija. Ja pasi 
pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta 
dzimšanas apliecības kopija; 

 Dokumenta, kas apliecina 
pastāvīgu uzturēšanos ASV, ko -
pija (ASV pase, ASV vīza vai uz -
turēšanās atļauja, darba atļauja, 
I-94 vai I-20 formas, vai cita 
dokumenta kopija);

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt 
Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (ID karti)

Losandželosā un Sietlā

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

Ja pasi pieprasa bērnam, tad 
jāatsūta bērna dzimšanas aplie-
cības kopija. Pasi var pieprasīt tas 
bērna vecāks, kuŗš ir Latvijas pil-
sonis, vai arī vecāks, kuŗš ir citas 
valsts pilsonis, uzrādot otra ve -
cāka notariāli apliecinātu (un arī 
ar Apostilli apliecinātu) piekri-
šanu pases dokumentu iesnieg-
šanai un bērna pases saņemšanai. 
No 15 gadu vecuma persona pati 
var pieteikties pases saņemšanai. 

Iepriekšminētie dokumenti jā -
s   ūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv 
vai pa faksu (202)328-2860, ob  li-
gāti norādot savu kontakt infor-
māciju (telefonu, e-pastu).

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

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

Cenrādis:
– Pase – 113.46 EUR
– Pase un Personas apliecība 

(ID karte) – 120.57 EUR
– Pase personām, kuŗas nav sa -

sniegušas 20 gadu vecumu, ir pen-
 sijas vecumā (2018. gadā no 63 ga -
diem un 3 mēnešiem), ku  ŗām pie-
 šķirta vecuma pensija un kuŗa uz -
rāda pensionāra aplie cību, kā arī 

personām, kuŗām ir I vai II in  va-
liditātes grupa un kuŗa uzrāda 
attiecīgu dokumentu – 99.23 EUR

– Pase un Personas apliecība 
(ID karte) personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2018. gadā no 
63 gadiem un 3 mēnešiem), ku -
ŗām piešķirta vecuma pensija un 
kuŗa uzrāda pensionāra aplie cī-
bu, kā arī personām, kuŗām ir I 
vai II invaliditātes grupa un kura 
uzrāda attiecīgu dokumentu  – 
106.34 EUR

– Personas apliecība (ID karte) 
– 99.23 EUR

– Personas apliecība (ID karte) 
personām, kuŗas nav sasniegušas 
20 gadu vecumu, ir pensijas ve -
cumā (2018. gadā no 63 gadiem 
un 3 mēnešiem), kuŗām piešķirta 
vecuma pensija un kuŗa uzrāda 
pensionāra apliecību, kā arī per -
sonām, kuŗām ir I vai II invali-
ditātes grupa un kuŗa uzrāda 
attiecīgu dokumentu – 92.11 EUR.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases/personas apliecības nosūtī-
šanu ar Federal Express kur jēr-
pastu uz personas norādīto dzī -
vesvietu.

Pēc 13.maija katram intere-
sentam tiks nozīmēts konkrēts 
pieņemšanas laiks, par to ie -
priekš vienojoties. 

Vēstniecības Konsulārās no  da-
ļas tālruņi: 202-328-2883; 202-
328-2882, 202-328-2881, E-pasts: 
consulate.usa@mfa.gov.lv

Latvijas vēstniecības ASV 
Konsulārā nodaļa
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DACE
APERĀNE

ĒRIKS NIEDRĪTIS 

No kreisās: Aiga Mazzanobile, Katarina Mazzanobile, Dagnija 
Goldschmidts, Emīls Mazzanobile, Valters Goldschmidts, Ēriks 
Mazzanobile un ērģelniece Zaiga Candela

Bērni priecājas par atrastajām olām

Dziedātajas Katrīnas Gupalo un
pianista Andreja Osokina Latvijas Simtgades 

koncertu tūre ASV no Baltijas uz Atlantiju

LIELDIENAS ŅUJORKAS DRAUDZES 
SALAS BAZNICĀ

Izcilie Latvijas jaunie māk-
slinieki – dziedātāja Katrīna 
Gupalo un pianists Andrejs 
Osokins ir radījuši īpašu vokālās 
un klavieŗmūzikas programmu 
savai pirmajai kon certtūrei Ame -
rikā, kas notiks sešos latviešu 
centros ASV un noslēgsies ar 
Andreja Osokina solokoncertu 
Ņujorkas pilsētā. Koncertos 
skanēs spilgti Emīla Dārziņa, 
Volfganga Dārziņa, Jā  zepa Vī -
tola, Artura Maskata, Pēteŗa 
Vaska un citu latviešu autoru 
skaņdarbi no klasikas līdz 
mūsdienām, kā arī Džordža 
Geršvina “Rapsodija blūza stilā” 
Andreja Osokina pārlikumā un 
citas amerikāņu mūzikas pērles. 
Konceru tūri rīko Latviešu kul-
tūras biedrība TILTS, ar Ame-
rikas latviešu apvienības atbal-
stu, ar Latvijas vēstniecības ASV 
un latviešu organizāciju ASV 
līdzdalību un sadarbībā ar Aira 
Laivina Artists. Informācija par 
koncertiem un māksliniekiem 
lasāma: www.tilts.org, www.lat-
via100usa.org un www.airalaiv-
inaartists.com.

Katrīna Gupalo  ir viena no 
neordinārākajām latviešu mūzi-
ķēm –  spēcīga un sensuāla balss 
tembra īpašniece, komponiste, 
virtuoza pianiste, mūzikas iz -
rāžu veidotāja, producente un 
aktrise. Studējusi Rietumu Mū -
zikas akadēmijā Kalifornijā (ASV) 
un Londonas Karaliskajā mūzi-
kas akadēmijā (Apvienotā Ka -
ra liste), guvusi atzinību dažādos 
starptautiskos konkursos, t.sk. 
Parīzē, Londonā, Maskavā un 
ASV. Koncertaģentūras Aira Lai -
viņa Artists dibinātāja un māk-
slinieciskā vadītāja. Viņa ir idejas 
un režijas autore izrādēm “100 
gadi ar Piafu” (2015) un „Pēc 
Pusnakts / After Midnight” (2016). 

Berlin, Alte Oper zālē Frankfurtē 
un La Verdi zālē Milānā. Latvijas 
Lielās Mūzikas balvas 2008 lau -
reāts, koncertējis kopā ar ne -
skai tāmiem orķestŗiem, tostarp 
Beļģijas Nacionālo simfonisko 

orķestri, orķestri Kremerata Bal-
tica, Francijas Radio filharmo-
nijas orķestri, Halle simfonisko 
orķestri, Braitonas filharmoni-
jas orķestri, Dublinas Nacionālo 
simfonisko orķestri, sadarbojo-
ties ar mūsdienu spožākajiem 
diriģentiem. Albumā “Trīs Oso-
kini latviešu klavieŗmūzikā” 
(LMIC/SKANI Latvijas Simt ga-
des serijā, 2018), Andrejs Oso-
kins ierakstījis. Jāzepa Vītola un 
Artura Maskata klavieŗmūziku. 
Aprīļa sākumā Andrejam Oso-
kinam piešķirts Asociētā biedra 
statuss (ARAM) Londonas Kara-
liskajā mūzikas akadēmijā. Ar 
Asociētā biedra statusu Lon do-
nas Karaliskā mūzikas akadē-
mija apbalvo vienīgi tos bijušos 
akadēmijas studentus, kuŗi ir 
sa  snieguši izcilību mūzikā, kā 
arī devuši nozīmīgu ieguldījumu 
mūzikas jomā. Akadēmijas goda 
apbalvojumu ceremonija notiks 
2018. gada maijā. Informācija:

www.andrejsosokins.com

Andreja Osokina solo kon-
certs notiks 29. aprīlī Nicholas 
Roerich mūzeja telpās (plkst. 
17:00). Sēdvietas mūzejā ir ie  ro-
bežotas, tāpēc ieteicams tās re -
zervēt sākot ar 23. aprīli, sazino-
ties ar mūzeju (www.roerich.org). 
Divdaļīgā koncerta programmā 
skanēs J. S. Baha, S. Prokofjeva, 
F. Šopēna, Pēteŗa Vaska un Jā -
zepa Vītola opusi. Par Andreja 
Osokina briljanto un virtuozo 
klavieŗspēli kritiķi rakstījuši: 
“Pianists iejūtas kompozicijas 
romantiskā noskaņā ar visu savu 
būtību. Viņa kustības dzīvo mū -
zikai līdzi, it kā elektrība strā -
votu viņā no galvas līdz kājām.” 
(Tagesspiel).

Andrejs Osokins un Katrīna Gupalo // FOTO: Jānis Romanovskis

“No Baltijas uz Atlantiju” koncertu tūre

20. aprīlī Bostonā (rīko Latviskā Mantojuma fonds Bostonā)

21. aprīlī Klīvlandē (rīko Klīvlandes latviešu koncertapvienība)

22. aprīlī Mineapolē (rīko Minesotas latviešu koncertapvienība) 

24. aprīlī Priedainē (rīko Jānis Grigalinovičs Leja, ar Ņudžersijas 
latviešu biedrības atbalstu) Lūdzam neņemt vērā Nr.13 
publikācijā “Mūsējie pasaulē” minēto datumu!

27. aprīlī Vašingtonā, DC (rīko Latviešu organizācijas Vašing-
tonā, ar Latvijas vēstniecības atbalstu)

28. aprīlī Filadelfijā (rīko Svētā Jāņa latviešu ev. lut. draudze)

“Pēc Pusnakts / After Midnight” 
guvusi augstu britu kritikas no -
vērtējumu Londonas  Camden 
Fringe  festivālā. Pianists An  drejs 
Osokins ir piedalījies abās iz  rā-
dēs, kas notikušas vairāk nekā 
20 koncertzālēs Latvijas pilsētās. 
Šoziem Katrīna bija viena no 
Latvijas Eirovīzijas dalībniecēm, 
bet jau pavasarī gaidāms debijas 
albums oriģinālmūzikas projek-
tam Katrina Gupalo & the Black 
Birds. www.katrinagupalo.com

 Andrejs Osokins ir pasaules 
nozīmīgāko starptautisko pia-
nistu konkursu – Rubinšteina 
konkursa Telavivā, Margaritas 
Lon gas un Žaka Tibo konkursa 
Parīzē, Līdsas konkursa un Ka -

ralienes Elizabetes konkursa 
Briselē – laureāts. Pasaulē pie -
prasītais latviešu pianists regu-
lāri uzstājas leģendārās Eiropas 
koncertzālēs, piemēram, Berlī-
nes filharmonijā, Konzerthaus 

Salas baznīcas draudzes locekļi 
sagaidīja Lieldienas 1. aprīlī Laŗa 
Saliņa vadītā svētku Dievkal po-
jumā agrā, vēsā, pavasaŗa rītā. 
Dievkalpojumu kuplināja soliste 
Arta Jēkabsone, dziedot “Ej, 
sirds, un mācies priecāties” un 
“Rītausma liesmās”. Arta ir god-
algota džeza dziedātāja un nesen 
izdevusi savu pirmo tvartu “Light”. 
Sekoja Ērika un Katarinas Maz -
za nobile organizētās Liel dienu 
olu medības bērniem baznīcas 
dārzā. Olas nebija viegli atrast. 
Tās bija paslēptas koku un 
krūmu zaros, kā arī zem skujām, 
lapām un citur. Bērni tomēr visas 
olas atrada par prieku visiem lie -
lajiem skatītājiem. Pēc tam visi 
devās mājās ar baltajām Lieldienu 
lillijām, kuŗas greznoja altāri.
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Latvieši gavilē Ņujorkā

Dr. Pauls Grūbe kopā ar (no kreisās) Artu Jākobsoni, Elīzu Baki un 
Alisi Trautmani

Porziņģis sniedz autografus

Aija Ventsele no Valmieras

Dzied Ņujorkas latviešu koris

Attēlā redzami jaunākie skolasbērni pēc tautasdeju uzveduma kopā ar prezidentu

Anita Bataraga. Latvian He  rit-
age Day Madison Square Garden 
Ņujorkā 2018. gada 7. aprīļa 
vakarā sita augstu vilni. Uz bas-
ketbola spēli bija ieradušies ap 
septiņi simti latviešu, bet uz 
saietu pirms spēles, kā lēšam, – 
turpat četri simti. Sajūsmas vir-
mojums bija gaisā no pašiem 
pirmajiem brīžiem, kad pie Stitch 
krodziņa, kur ALJA valde bija 
sarīkojusi tikšanos, ieejas rindā 
sāka stāties pirmie latvieši – gan 
Kristapa Porziņģa fani, gan arī šī 
unikālā notikuma atbalstītāji. 

valstīm, bet arī no Latvijas, Ka -
nadas, Eiropas, Indijas, Austrā-
lijas, no pavisam attālām Ame-
rikas pilsētām. Prezidenta un de  le -
gācijas ierašanās un ciemošanās 
latviešu saietā tika uzņemta ar 
sirsnīgiem aplausiem un spon-
tānu himnas nodziedāšanu.

Spēli arēnā atklāja ar ASV 
himnu Ņujorkas latviešu koŗa 
izpildījumā. Ņujorkas skautu un 
gaidu vienības bērni veidoja high 
five tunnel jeb godasardzi Knicks 
komandas spēlētāju uznākšanā 
spēles laukumā. Pirms spēles pre-

nām un laba vēlējumiem. Arēnas 
kioskos varēja iegādāties pīrāgus, 
kā arī Knicks cepures un kreklus 
ar Simtgades logo. Plīvoja Lat-
vijas karogi, kas neapšaubāmi 
būtu vēl brašāk plivināti, ja vien 
Kristapam spēlēšanu nebūtu ka -
vējis ievainojums.

Heritage dienas saviļņojums 
iesākās jau sestdienas rītā, kad 
prezidents Vējonis ar delegāciju 
ieradās ciemos Ņujorkas drau-
dzes latviešu skolā Jonkeros. Šīs 
dienas pacilājumu veicināja labā 
sadarbība starp tās rīkotājiem: 

Inta Šķiņķe, pasākuma inicia-
tore un rīkotāja, klātienē redzē-
jusi 20 (!) Porziņģa spēles (žur nā-
lam IR). „Padzirdējusi, ka Kanadā 
tiek rīkots lietuviešu vakars par 
godu Toronto Raptors spēlētājam 
Jonam Valančūnam, nodomāju, 

Ņujorkas latviešu organizācijas 
padomes Simtgades komiteju, 
Goda konsulu Ņujorkā Dari 
Dēliņu, ALJA un Madison Square 
Garden mārketinga vadītāju, kas 
teica, ka šādu Heritage dienu rīko 
pirmo reizi un nezinot, vai kaut 
ko tik saviļņojošu nākšoties sa -
rīkot arī citu tautu svētkos.

Vija Zuntaka-Bērziņa. Tas bija 
pacilājošs, sirsnīgs, neaizmir stams 
sarīkojums! Turklāt lieliski noor-
ganizēts, ritēja tik gludi un raiti. 
Mūsu Valsts prezidents bija pie -
ejams cilvēkiem, labprāt runājās 
un latviešu pulkā pavadīja daudz 
laika. Es jutos patiešām lepna par 
saviem tautiešiem.

vai nebūtu interesanti, ka Ņu -
jorkā būtu tāds latviešu vakars? 
Gāju uz Madison Square Garden, 
aprunājos ar Kolu Šlesindžeru, 
kuŗš mums, 10-20 latviešu gru -
piņām, jau vairākas reizes pār-
devis biļetes. Pagājušā gada no -
vembrī mani un goda konsulu 
Dari Dēliņu arēnas administrā-
cija uzaicināja uz sarunu par 
Porziņģim un Latvijas Simtgadei 
veltītu Lativan Heritage Night – 
latviešu vakaru. Teicām, ka vaja-
dzētu latviskus kreklus, Aldara 
alu, pīrāgus, latviešu mūziku. Jan -
vārī vienojāmies par datumu. 
Nepilnu divu dienu laikā lat vie-
šiem tika pārdots 100 biļešu, divu 

nedēļu laikā – 400. Šlesindžers bija 
priecīgi pārsteigts. Marta beigās 
bija pārdotas 668 biļetes. Nevie-
nam citam ārzemju spēlē tājam 
New York Knicks nav bijis tāda tau -
tiešu vakara. Mēs esam ar viņu!”

Valda Rainey. Varam būt lepni 

par vērienu, kādā Latvijas vārds 
izskanējis pasaulē! Šī pasākuma 
iniciatore bija enerģiskā Inta 
Šķiņķis. Bez viņas un viņas atbal-
sta komandas, kuŗā ir arī Anita 
Bataraga, Ņujorkas latviešu orga -
nizāciju padomes priekšsēde, 
Daris Dēliņš, Latvijas goda kon-
suls Ņujorkā un Līna Bataraga, 
Amerikas Latviešu jaunatnes 
apvienības priekšsēde, šis noti-
kums nebūtu iespējams. Protams, 
vēl arī daudzi brīvprātīgie, kas 
noticēja šai iniciātīvai un palī-
dzēja tās īstenošanā. Paldies jums 
visiem par ieguldīto darbu! Pa -
tei coties jums,  šis sarīkojums iz -
devās tik aizraujošs!

Ieradušies krodziņā, viesi parak-
stījās Prezidenta dāvātajā Simt-
gades viesu grāmatā. Ieraksti lie-
cina, ka viesu pulkā bija ļaudis ne 
tikai no Ņujorkas apkaimes pa -

 zidents Vējonis un Kristaps Por-
ziņgis, kuŗam ievainojums kavēs 
spēlēšanu vēl pusgadu, nostājās 
uz laukumā iezīmētā Knicks logo 
un apmainījās ar īpašām dāva-



LAIKS 52018. ga da 14. aprīlis – 20. aprīlis

Fragments no Māras Celles topošās grāmatas
“Mežaparka meitene uzaug Amerikā”MĀRA

CELLE

Mans devītās klases skolas 
gads vilkās uz priekšu bez se -
višķiem piedzīvojumiem. Jūnijā 
notika šīs klases (t.i. Junior High 
School) beigšanas ceremonija 
jeb abitūrija. Meitenēm vaja-
dzēja skaistas pasteļkrāsas klei-
tas, zēniem žaketes ar šlipsēm. 
Mammīte bija pietiekami sapel-
nījusi, lai es tiktu pie elegantas, 
gaiši zilas kuplas kleitas, kas 
man labi kalpoja vēl vairākas 
vasaras. Ceremonija notika sko -
las lielajā zālē. Kad publika 
(vecāki, radi un jaunāko klašu 
skolēni) bija sasēdusies, beidzēji 
iesoļoja zālē no aizmugures, un 
pa skaļruni spēlēja maršu 
“Pomp and Circumstance”. Bija 
vairāki runātāji – pārzinis, sko -
lotāji, varbūt arī kādi pilsētas 
amatvīri. Mēs, skolas beidzēji, 
kopā dziedājām dziesmu, kuŗa 
man skan ausīs vēl šodien, jo tās 
vārdi izteica mums iedroši nā-
jumu un novēlējumu. Latviski: 
“Kad tu ej caur negaisu, turi 
galvu augšā un nebaidies no 
tumsas. Negaisam pārstājot, at -
radīsi zeltītas debesis un cīruļa 
sidraboto dziesmu.”

Pēc ceremonijas mammīte man 
pasniedza puķu pušķīti, bet ne -
kādas svinības mūsmājās neno-
tika.

Vasara solījās būt interesanta. 
No Bruklinas ieradās mana bēr-
nības draudzene un māsīca Laila 
(vienmēr saukta par Lailuku). 
Vienu gadu vecāka par mani, 
arī viņa bija vēl par jaunu, lai 
vasarā tiktu pieņemta kādā labi 
apmaksātā darbā. Tā nu mums 
atkal stāvēja priekšā tikai zileņu 
lasīšana.

Sākās zileņu lasīšanas laiks 
Spelmaņu farmā. Uz turieni, tā  -
pat kā iepriekšējā vasarā, mūs, 
padsmitnieces meitenes, parāva 
līdzi kādi pieaugušie, kuŗiem 
bija auto. Pārgulējām Spelmaņu 
kādreizējā rezidencē, divstāvu 
koka mājā ogu lauku vidū. Mēs, 
kādas astoņas meitenes, gulējām 
guļammaisos vienā otrā stāva 
istabā. Vēl citās istabās bija ie -
kārtojušās mātes ar mazākiem 
bērniem, arī pieaugušie vieni-
nieki, visi latvieši. Neatceros, ko 
mēs ēdām vai dzērām, ne bro-
kastīs, ne arī pa dienu. Laikam 
nebija nekas sevišķs. Vakaros 
ogu lasītāji mēģināja kaut cik 
nomazgāties, jo zileņu ogas no -
krāso gan drēbes, gan rokas, 
gan vienalga kuŗu ķermeņa 
daļu, kam gadījies pieskarties. 
Pirms gulētiešanas meitenes 
satina matos lielus metāla ruļ-
ļus, lai no rīta būtu skaisti ielo-
koti mati. Nezinu, kāpēc tas 
mums toreiz bija svarīgi, jo, 
lasot ogas karstajā saulē, ar 
lakatiņiem galvās, fri zūras pa -
putēja. Nevaru arī vairs iedo-
māties, kā mēs varējām gulēt ar 
šādiem ruļļiem matos, bet 
jaunībā meitenes var daudz ko, 
it sevišķi skaistuma dēļ.

No rītiem bija agri jāceļas un 

Māra, mammīte, Lailuks un Lalita dosies uz iesvētībām

Māra ar Lailuku zilenes lasot

jādodas uz norādīto zileņu lau  ka 
galu. Tur bija novietots trei le-
rītis, pie kuŗa sienas katram 
darbiniekam bija piesprausta 
kartīte, uz kuŗas vēlāk atzīmēja, 
cik condzeļu katrs pa dienu 
salasījis. Condzeles bija divu 
litru lielas skārda bundžas, ku -
ŗas piesēja priekšā pie lasītāja 
jostas. Par katru pielasīto con-
dzeli nopelnīja 27 centus. Mans 

ogas mēdza pārbērt no vienas 
condzeles otrā, lai izskatītos ar 
kaudzīti. Tām sievietēm, kuŗām 
līdzi bija jau kaut cik uzticami 
bērni, sūtīja tos uz nodošanas 
treileri ar pilnajām condzelēm, 
starplaikā pašas turpināja dūšīgi 
strādāt. Viņas spēja pielasīt vai -
rāk nekā desmit condzeļu dienā.

Strādnieku pārzinis norādīja 
krūmu rindu, kuŗas galā bija 

ierādīti jauni, maziņi krūmi ar 
maz un sīkām ogām, toties bija 
prieks, ja dienaskārtībā ietilpa 
krūmu rinda ar lielajām džersija 
(Jersey) ogām, kuŗas bija pirksta 
gala lielumā. Nedrīkstēja lasīt 
pusgatavas vai vēl zaļas ogas – ja 
pārzinis tādas ieraudzīja nodo-
tajā condzelē, tad to noraidīja.

Jūlija mēnesī, ja diena nav ap -
mākusies, Mičigānas saule var 

Vai tu mani precēsi?” un meičai 
atbildot: “jā” un iekrītot preci-
nieka skavās. Šos dialogus mēs 
mēdzām nolasīt viena otrai 
priekšā skaļi, ar lieliem smiek-
liem, jo līdzīgi piedzīvojumi 
nevienai no mums vēl nebija 
gadījušies.

Ogu lasīšana beidzās vēlā pēc-
pusdienā. Devāmies atpakaļ uz 
Spelmaņu veco māju, lai sakoptos. 
Par atpūšanos padsmitnieces mei-
 tenes nedomāja, drīzāk gudroja 
un gaidīja, vai vakarā nenotiks 
kaut kas interesants. Varbūt no 
pilsētas atbrauks kādi puiši.

Palikusi prātā viena pievakare – 
bijām jau pašas tīras un ietēr-
pušās glītās, tikko izgludinātās 
kokvilnas kleitiņās. Nonācām 
lejas stāvā, virtuves tuvumā. Stā -
vējām rindiņā gar sienu, lai ga -
ŗām tiek tie, kam svarīgi tikt 
virtuvē. Pēkšņi viens puišelis 
pielēja trauku ar ūdeni un to uz -
gāza vienai no mums uz galvas. 
Nekas tāds vēl nebija piedzī-
vots, bet par to, kas jādara tālāk, 
mums nevienai nebija šaubas. 
Bija jāķeŗ un jāpiepilda kāds 
trauks ar ūdeni un jāatriebjas 
puišelim. Puišelim radās papild-
spēki, kuŗi naski darbojās un 
aplēja rindā stāvošās meitenes. 
Virtuves krāns bija līdz galam 
vaļā, un katrs nu ķēra un lēja 
ūdeni kādam virsū. Ļembasts bija 
liels, troksnis pamatīgs. Ieradās 
kāds pieaugušais, kuŗš teica, ka 
telpās tā nedrīkst darīt. Visiem 
jāiet ārā. Kur nu ņemt ūdeni? 
Tas, kuŗš atrada šļauku, nu bija 
vīrā. Ūdens strūklas šķīda uz 
visām pusēm. Meitenes spiedza, 
un puikas rēca. Nāca jauns rī -
kojums no kāda pieaugušā: jā -
noslēdz mājas ūdens piegāde, jo 
“reiz taču pietiek”. Viens vecāks 
vīrs rāmi sēdēja uz soliņa, at -
spie  dies pret mājas sienu, mēr-
cēja savas piekusušās kājas ūdens 
bļodā un ar smaidu noskatījās, kā 
jaunieši ālējas. Tā kā ūdens no 
mājas vairs nebija dabūjams, kāds 
paķēra vecā vīra bļodu (viņš pa -
lika sēžot izbrīnīts, ar slapjām 
basām kājām) un uz   gāza to vēl 
kādam sausi pali ku šajam virsū.

Bet cīņa vēl nebija galā. Tai bija 
jāturpinās pie mazā dīķa, kas 
atradās ogu lauku vidū, kādu 
pāris metru attālumā. Visi jau-
nieši nu drāza turp. Vairs ne  pa-
teikšu, kāda stratēģija bija mei-
tenēm, bet puikas ķēra meitenes 
citu pēc citas, viens aiz kājām, 
otrs aiz pleciem, iešūpoja un 
meta dīķī tā, ka nošķīst vien. 
Meitenes bija zaudējušas. Viņas 
izsvempās no dīķa, slapjas kā 
žurkas, sapinušās savos izmir-
kušajos brunčos. Ar to arī šī 
vakara prieki beidzās.

To laikam sauc par ru  mu lē ša-
nos. Tādu lietu neviena no mums 
nekad vēl nebija piedzīvojusi. 
Pat nebijām dzirdējušas tādu 
vārdu. Bet pēc tam to uzzinājām 
gan. Un vismaz man tas noti-
kums palicis prātā uz mūžu.

būt nežēlīgi spiedīga un karsta, 
strādājām galīgi nosvīduši. To -
mēr lasīt ogas no krūma nebija 
tik grūti kā rāpot pa zemi, lasot 
zemenes. Kaut lasītāji bija gal-
venokārt jaunas meitenes un 
sievietes ar bērniem, pa vidu 
gadījās arī kāds puisis vai vecāks 
vīrietis. Reizēm daži lielāki puiši, 
kuŗiem jau bija savi auto, atbrau ca 
pastrādāt tikai uz dažām stun-
dām. Ja kopā darbojas meitenes 
ar puikām, tad amizieris ir ne -
izbēgams. Arī sievas pievienojās, 
stāstot jokus un apceļoties. Brī -
žiem smiešanās izvērtās pama-
tīga. Tādās reizēs vienam vai ot  ram 
(neviens jau nekad neatzinās) 
no lieliem smiekliem paspruka 
kāds purkšķis. Tad smiešanās 
turpinājās ar dubultu sparu, un 
visi mēģināja ieraudzīt, kuŗš ir 
nosarcis, jo tas būs bijis tas 
vainīgais.

Ja lija lietus, lasīšana nenotika. 
Mēs meitenes garlaikojāmies un 
šļaukājāmies izlaidušās uz guļam-
maisiem augšstāva istabās. No -
pietnas lasāmvielas nebija līdzi, 
toties netrūka komiku (nevis 
“komiksu”, kā šais laikos saka 
Latvijā) burtnīcu. Vispopu lā rā-
kās bija par mīlestības tēmu. 
Atceros, ka dažas saucās “Mo  dern 
romance” (Modernā roman tika) 
un “True Love” (Patiesā mīles tība). 
Trīs, četru lappušu gaŗie stāsti 
ar illustrācijām visumā sekoja tai 
pašai receptei: iepazīstas jauns 
pārītis, sastrīdas vai notiek kāds 
cits traucēklis, pārītis atkal sa -
labst, un viss beidzas labi, parasti 
puisim deklarējot: “Es tevi mīlu. 

mērķis bija katru dienu pielasīt 
vismaz desmit condzeles, kaut 
tas ne vienmēr izdevās, lai no -
pelnītu vismaz $2.70 par dienu. 
Katra pielasītā condzele bija 
pašam jāaiznes līdz treilerim, 
kur darba pārzinis novērtēja, 
vai tā ir pietiekami pilna. Lai to 
nodrošinātu, pirms nodošanas 

jāsāk lasīt. Lasīja pa divi, katrs 
no savas puses, lai nebūtu jā -
skrien krūmam apkārt. Mēs ar 
Lailuku vienmēr lasījām un 
turējāmies kopā. Katram krū-
mam bija pilnībā jānolasa ga -
tavās ogas, nedrīkstēja tikai grāb-
stīties un atstāt krūmu puslasītu. 
Lasīšana gāja lēnāk, ja gadījās 
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IVARS GALIŅŠ

Jurim Valainim 95
Sabiedriskam darbam veltīts mūžs

„Es jau biju to ļautiņu – runātāju, dziedātāju”
Atceroties Pēteri Galiņu

 Uzņēmumā Pēteris Galiņš ar brāli Ivaru, viens 
no pēdējiem Pēteŗa uzņēmumiem

3. aprīlī apritēja 95 gadi, kopš 
Sēlijā, Rubenes pagastā pasaulē 
nācis Juris Valainis, viens no 
aktīvākajiem latviešu sabiedris-
kajiem darbiniekiem Čikāgā. 
Juris svētīts ar vairākiem talan-
tiem, tos visus viņš ir licis lietā 
savā gaŗajā mūžā. Nav daudz 
latviešu organizāciju Čikāgā, 
kuŗām viņš nebūtu pielicis savu 
roku vienā vai citā veidā. Viņa 
smaidošā seja bija redzama 
visos lielākos un mazākos lat -
viešu sarīkojumos. Vienmēr ar 
savu optimismu, draudzību, sir-
snību un visur ar dziesmām vai 
dziesmu vadīšanu viņš ir skāris 
daudzu savu draugu dzīves. 

Jau agros skolas gados Rubenē 
Juris aktīvi strādā mazpulku 
organizācijā. 1944. gadā iesau-
kums Latviešu leģionā, drīz pēc 
tam viņu ievaino. 1944. gada 5. 
augustā ar militāro ievainoto 
transportu viņš nonāk Vācijā. 
Pēc kaŗa beigām kādu laiku ir 
Putlosas gūstekņu nometnē. 
Pēc atbrīvošanas no gūsta pa -
beidz Andreja Pumpura ģim-
naziju un divgadīgo lauksaim-
niecības skolu Olf-Erfrādē. Šinī 
laikā Juris Valainis iepazīstas un 
apprecas ar savu mūža draugu 
Olitu Pārupi, zemgalieti no 
Tērvetes. Uzsāk studijas Pin ne-
bergas Universitātē, Lauksaim-
niecības fakultātē. Te viņš ie -
stājas Latviešu katoļu studentu 

apvienībā Dzintars, kuŗā darbo-
jas līdz mūsu dienām, no 1966. 
līdz 1968. gadam ir Apvienības 
prezidents.

Dziesmu svētku rīcības ko  mi-
tejā. No tā laika Juris ir pie -
dalījies visos vispārējos Dzies-
mu svētkos Amerikā, Kanadā, 

pirmo Jaunatnes svētku rīko-
šanā Čikāgā.

Kopš 1969. gada Juris darbo-
jas Čikāgas latviešu Radio ko -
mitejā, daudzus gadus ir šo 
raidījumu atbildīgais vadītājs, 
darbojas arī kā žurnālists, ir 
intervējis neskaitāmus latviešu 
sabiedriskos darbiniekus, māk-
sli niekus u. c. Daudz rakstījis 
presē, avīzēs  Laiks, Latvija 
Amerikā, žurnālos Čikāgas Zi -
ņas Treji Vārti, Aglonas Vēst-
nesis.  Juris bija Latviešu Preses 
biedrības biedrs. Juris ar Olitu 
bija dedzīgi slēpotāji, Čikāgas 
slēpotāju kluba biedri, pieda-
lījušies  neskaitāmos kluba iz -
braucienos Mičiganā, Amerikas 
Rietumu slēpošanas kalnos un 
Kanadā. Jubilārs bija aktīvs savā 
Latviešu katoļu draudzē, pē -
dējos gados tās priekšnieks. 
Zelta mūža biedrs Amerikas 
latviešu apvienībā, aktīvs biedrs 
Amerikas latviešu katoļu ap  -
vienībā, Čikāgas latviešu bied-
rībā, Čikāgas latviešu Pen-
sionāru biedrībā, Čikāgas Dau-
gavas Vanagos un Latviešu 
fondā.

Juris arvien bijis gādīgs ģi  me-
nes cilvēks, vīrs un tēvs. Viņu 
ģimene bija svētīta ar divām 
meitām Vēsmu Baltmani un 
Noru Lebedevu, pieciem maz-
bērniem un divām mazmaz-
meitiņām, visi audzināti lat-

viskā garā. 2005. gada 3. oktobrī 
Mūžībā aiziet Juŗa lielais balsts 
Olita. Pēc Olitas aiziešanas aiz -
saules ceļos, Juris iepazīstas un 
noslēdz mūža derību ar Skaid-
rīti Cukurs. Pēdējos gados Juŗa 
veselība sāka klibot. Skaidrīte 
par viņu ļoti rūpējas, gādā, lai 
viņam dzīve būtu vieglāka un 
lai viņš vēl varētu piedalīties 
latviešu sarīlojumos

Par darbu sabiedrības labā 
Juris ir apbalvots ar vairākiem 
Atzinības rakstiem. 1992. gadā 
viņš saņēma Čikāgas Organi-
zāciju apvienības Atzinības rak-
stu par ilggadīgo darbu Čikāgas 
Latviešu Radio vadībā un dar-
bību sabiedriski kulturālā laukā. 
1994. gada 18. novembrī viņš 
saņēma Ilinojas gubernātora 
speciālu Atzinības rakstu. 2001. 
gadā viņš saņēma bīskapa 
Jāzepa Rancāna fonda balvu, 
2002.gadā ALA Atzinības rak -
stu. 2004. gadā Juris Rīgas pilī 
saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. 
2016. gada 18. novembŗa svi-
nību laikā Čikāgā Latvijas 
Kultūras ministre Dace Mel-
bārde pasniedza Jurim valdības 
Atzinības rakstu par nozīmīgu 
ieguldījumu Dziesmu un deju 
svētku rīkošanā un latviskās 
identitātes stiprināšanu.

 Paldies, Juri, Tev par visu, ko 
Tu esi darījis visu mūsu labā!

Arvien vairāk no dzīves es -
trādes aiziet tie radošie cilvēki, 
kas pēc vācu bēgļu nometnēm 
ieradās Amerikā. Šiem pus au-
džiem no vecākiem nebija 
daudz ko gaidīt. Pašiem bija 
jāveido sava nākotne. Daudziem 
dienests Amerikas armijā deva 
iespēju valsts apmaksātām stu-
dijām. Amerikas dzīves sākuma 
gados, pretēji prognozēm, sāka 
attīstīties latviešu sabiedriskā 
dzīve. Te, iespējams, sava loma 
bija arī nometņu laika kultu-
rālajai dzīvei, bet īpaši latviešu 
skolām. Bez draudzēm, bied-
rībām, skolām, Amerikā sāka 
veidoties koŗi vai mazāki dzie-
dātāju ansambļi. Tādi bija katrā 
latviešu centrā, lielākajos pat 
vairāki. Tas bija laikā, kad bija 
jāveido jauna dzīve, jāmaksā 
par mājām, automašīnām, jā -
uztur ģimenes. Dziesmu vie nī-
bas veidoja cilvēki, kas prata 
atrast laiku, ne tikai laiku, bet 
arī vēlmi un sirdsprieku dziedāt 
latviešu kopībā. Te nav runa 
tikai par diriģentiem un va  dī-
tājiem, bet gan par ikvienu dzie -
dātāju. Šie dziesmu entu ziasti 
kopā ar tautasdeju an  sambļiem 
veidoja Dziesmu svētku kodolu. 
Dziesmu svētki savukārt appu -
tekšņoja un vei  cināja latviešu 
kulturālo dzīvi svešumā. 

Pēteri Galiņu dziesma val dzi-
nāja jau no bērnības. Vasaras 
brīvlaikā viņš ar brāli laukos 
apstaigāja kaimiņu mājas, uz -

stājoties ar divbalsīgu dzie dā-
šanu. Tās bija tautas dziesmas. 
Īpaši populāra lauku saim nie-
cēm bija „Apinītis koku jāja”, 
kur beigu frāze skan: „Suņi 
svārkus apēduši, pogas vien 
atstājuši. Ir to pogu neatsātu, ja 

vidus gribēja atrast kādu, kas 
diriģētu skolas korīti. Te Pē  te-
rim krita laimīgā loze. Viņam 
palīdzēja pie skolotājas Ilziņas 
Rīgā gūtie klavieŗspēles pamati. 
Skolotājs diriģēšanā viņu ap  mā-
cīja arī pēc mācībstundām. Pēc 

konsultantu Bostonas latviešu 
teātrī. Sietlas koŗa ilggadīga va -
dīšana, un beidzot viņš  pildīja 
daudzu Rietumkrasta Dziesmu 
svētku virsdiriģenta pienā ku-
mus. Pēc Bostonas universitā tes 
Aeroinženieŗu fakultātes absol-
vēšanas, viņa darba mūžs līdz 
pat aiziešanai pensijā noritēja 
Boeing lidmašīnu kompānijā 
Sietlā. Vairākkārt ar Boeing 
izmēģinājuma pilotiem devās 
uz Dienvidamerikas valstīm de -
monstrēt lidmašīnu manev rē-
šanas iespējas, arī pacelties un 
nolaisties dažādos lidlaukos. 
Bieži viņu komanda tika uz -
ņemta kā valsts viesi ar augstāko 
amatpersonu klātbūtni. Pēteŗa 
pienākumos ietilpa arī avāriju 
izmeklēšana un liecinājumi tie-
sas prāvās. Drāmatiskākie brīži 
bija dzirdēt pilotu pēdējos vār -
dus pirms avārijas. Pēteris bija 
labs sportists. Vidusskolā spē-
lēja basketbolu un volejbolu. 
Bostonas universitātes izlasē 
Eiropas futbolu. Izcils galda te -
nisa spēlētājs Vācijā Eslingenā, 
arī Sietlā. Sietlā spēlēja latviešu 
volejbola komandā. Spēlēja 
golfu ar darbabiedriem un lat -
viešu paziņām. Viņam nebija 
sveša arī kāršu spēle, īpaši 
bridžs un zolīte. Pēdējos gados 
sāka uzmākties kaites, galve-
nokārt apgrūtināta elpošana. Te 
atspēlējās jaunības laikos pa  tē-
rētās cigaretes. Pēteris bija dzi-
mis Ziemsvētku vakarā. Pirms 

uz mutes negulētu” Noietingas 
nometnē dziedāšanas skolotājs 
bija Antons Rupainis. Ne vien 
izcils rakstnieks, bet arī koŗa 
diriģents. Viņš no skolnieku 

skolēnu koŗa, sekoja vīru du -
bultkvartets Eslingenā. Amerikā 
– vīru ansamblis Sietlā, Bostonā 
– viņa dibinātais draudzes koris. 
Pēteris tika aicināts par mūzikas 

vairākiem gadiem, tieši Ziem-
svētku vakarā zaudēja savu 
vecāko dēlu Pēteri. Lielākais 
trieciens tomēr bija 2016. gada 
janvāŗa beigās, kad nedēļas 
laikā bija jāatvadās no dzīves-
biedres Lailas un dēla Edgara. 
Tas ievainotajai veselībai uzlika 
savu zīmogu. Plaušu stāvoklis 
pasliktinājās, un bija jālieto 
skābeklis. Ar to izbeidzās ce -
ļošana vai tālāki izbraucieni. 
Gan pats varēja braukt pie 
ārstiem vai iepirkties, arī ap -
meklēt Latviešu namu. Rūpi par 
viņu bija uzņēmies jaunākais 
dēls Māris ar savu dzīvesbiedri 
Jean. Viņa, būdama medicīnas 
māsa, rūpējās par medikamentu 
sadali un vēl daudziem citiem 
mājdarbiem. Pēc Pūpolsvēt die-
nas dievkalpojuma pie Pēteŗa 
bija atbraukusi prāveste Daira 
Cilne. Kopā bija skaitījuši lūg-
šanu un Pēteŗa tēva dzejoli. Pēc 
tā pie Pēteŗa palika Māris ar 
Jean. Tad viņš iemiga, lai nekad 
nepieceltos. Ar Pēteri Galiņu 
mūžībā aiziet īsts latviešu dzies-
mas draugs. Kā koŗa diriģentam 
viņam bija spēja iejūsmot savus 
dziedātājus. Tie viņu neaizmirsa. 
Daudzi atrada iespēju viņu ap -
meklēt neveselības laikā, īpaši 
jaunākās paaudzes pār stāvji, ne -
nojauzdami, ka viņu redz pē -
dējo reizi. Nav ziņu, kas īsti 
notiek tur augšā, aiz zvaig znēm, 
bet ja tur skan latviešu dziesma, 
tad klāt būs mans brālis.

1951.gadā Juris Valainis ieceļo 
Amerikā, apmetas uz dzīvi Či -
kāgā. Te darbi mijas ar studijām 
un ar aktīvu piedalīšanos Či -
kāgas latviešu sabiedriskajā 
dzīvē. Juris dzied Ciānas drau-
dzes korī un vīru korī Kalējs. 
Darbojās Čikāgas 1953. gada 

pēc Latvijas neatkarības atjau-
no šanas arī Latvijā, izņemot pē -
dējos, kad veselības stāvoklis to 
vairs neļāva. Sākuma gados Či -
kāgā viņš strādā par skolotāju 
latviešu skolā, tāpat darbojas arī 
skautu un mazpulku orga ni zā-
cijās. 1963. gadā aktīvi piedalās 
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DACE ĶEZBERE
Čikāgas Latviešu biedrības 2018. gada sapulce

Neaizmirstamās Lieldienu lustes Priedainē 2018

18. februārī Čikāgas Latviešu 
biedrības (ČLB) namā notika or -
 ganizācijas gada sapulce. Priekš-
sēdis Armands Birkens atklāja 
sapulci ar klusuma brīdi, piemi-
not 2017. gadā Mūžībā aizgājušos 
biedrus: valdes locekli Aivaru 
Osi, goda biedru Albertu Leg-
zdiņu, kā arī Ritu Birkenu, Jāni 
Reveliņu, Ņinu Maslow-Kowal 
un Martu Cakari. Ar ziediem 
apsveica ieradušos goda biedrus 
Ainu Salenieci, Jāni Vilciņu un 
bijušo priekšnieku Valdi Tumu. 
Trešā goda biedre – Vera 
Riekstiņa, kuŗa šogad svinēs savu 
100. dzimšanas dienu, diemžēl 
nevarēja ierasties.

Pagājušais gads biedrībai bijis 
sekmīgs. Priekšnieks pateicās val-
dei un visiem, kuŗi jebkādā veidā 
– naudā vai graudā – atbalstījuši 
biedrību. Pagājušais gads atšķīrās 
no agrākiem, jo bez kārtējām 
sēdēm un sarīkojumiem daudz 
laika tika veltīts organizācijas Sta-
 tūtiem un sadarbībai ar citām 
organizācijām. Liels paldies Sta -
tūtu komitejai, īpaši Mārītei 
Plūmei un advokātam Jurim Kī -
nam par viņu darbu, izpildot 
nepieciešamos dokumentus val-
dībai. Līdz ar to, ČLB legāli mai-

nīsies no 501(c)4 uz 501(c)3, 
galvenokārt tāpēc, lai ziedotāji 
varētu atskaitīt ziedojumus no 
ienākumiem,  aprēķinot savus 
valsts nodokļus. Jaunajos Sta -
tūtos arī tiek mainīti valdes lo -
cekļu kalpošanas termiņi no 
nenoteiktiem uz 1-3 gadiem, lai 
atvieglotu darbu un veicinātu 
“organizācijas atmiņu”.

Kasiere Mārīte Plūme sniedza 
kases pārskatu un 2018. gada 
budžetu, ko pieņēma tādu, kā tas 
sastādīts. Būdama ČLB Kārļa Ķez-
bera bibliotēkas vadītāja, viņa zi -
ņoja, ka 2017. gadā uz Latviju ir 
aizsūtīti vairāki simti grāmatu, 
galvenokārt veikalam Otrā Elpa, 
arī Daugavas Vanagiem, Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai un atse-
višķām rajonu bibliotēkām un 
personām. Ziedojumi bibliotēkai 
sedza šo sūtījumu izdevumus. 
Nama pagrabā vēl joprojām ir 
vairāki tūkstoši grāmatu, kuŗām 
mēģinām atrast mājas. 

Armands Birkens nolasīja Mā  ras 
fonda ziņojumu. Fonds dibināts 
bijušās priekšnieces Māras Erk-
manes piemiņai, lai atbalstītu 
kulturālus sarīkojumus, kam iz -
devumi ne vienmēr sedz ienā-
kumus. Pēc TRIO koncerta, iz -

rādes “Medību pils” un tautasdeju 
grupas Mantinieki atbalsta fonda 
kasē ir $12 073. Paldies visiem, 
kuŗi ziedojuši Māras fondam.

Sarīkojumu/kultūras nozares 

ar Ciānas draudzi), Juŗa Kron-
berga dzejas priekšlasījums, Kārļa 
Streipa referāts, Valmieras teātŗa 
izrāde “Medību pils”, “TRIO kon-
certs, kopdziedāšana ar Juri Hiršu, 

kas direktora Andŗa Vilka vizīte.
Nama pārzinis Reinis Kalnājs 

ziņoja, ka ienākumi par nama īri 
ir samazinājušies, bet izdevumi – 
vairāku iemeslu dēļ – ir paaug-
stinājušies. Lai segtu šo financiālo 
starpību, biedrībai jārīko vairāk 
lielāku sarīkojumu un jāiesaista 
vairāk jaunu biedru.

Valdē ievēlētās personas un 
viņu darbības termiņi (gadi):

Priekšnieks – Armands Bir-
kens (3), vicepriekšsēde/sekre-
tāre – Dace Ķezbere (2), kasiere/
biedrzine – Mārīte Plūme (1), 
kultūras/sarīkojumu nozare – 
Aiga Bērziņa (3), saimniecības 
nozare – Ināra Bundža (3) un 
Silvija Barshney (2),

informācijas nozare – Daina 
Jauntirāne (2), nama pārvald-
nieks – Reinis Kalnājs (3), VP spe-
 ciāliem uzdevumiem – Jānis Vil-
ciņš (1), VP speciāliem uzdevu-
miem – Ruta Priedkalne-Zirne 
(1), revīzijas komisija – Jonas 
Baipšys un Jānis Sedliņš.

Sapulces dalībnieki ilgi paka-
vējās pēc sēdes, runājot par or -
ganizācijas nākotni un par to, kā 
tā labāk varētu sadarboties ar 
citām organizācijām, it sevišķi ar 
iecerēto latviešu centru Čikāgā.

2018.gada 31.martā Ņūdžer-
sijas Latviešu biedrība Priedainē 
organizēja Lieldienu sarīkojumu 
“Lieldienu lustes Priedaines me -
žiņā”. Sarīkojuma programma 
bija tik raiba, cik raibas mēdz būt 
Lieldienu olas. Jau ierodoties, 
katram svētku dalībniekam bija 
jānomazgā seja avota ūdenī – 
skaistumam, jāapēd dzērvenes – 
veselībai un sarkans dzīpariņš 
jāiesien zaros, lai pazustu visas 
bēdas un likstas. Ikviens, kam 
bija interese, varēja uzņemt at -
miņu foto no šā notikuma, “ielie-
not” krāsainajā Lieldienu foto 
rāmī! Priedaines nama lielajā 
zālē viesus sagaidīja Biedrības 
priekšnieks Jānis Students, spē-
lējot latviešu dziesmas uz akor-
deona. Turpat zālē katram bija 
iespēja krāsot Lieldienu olas gan 
ar krāsām, gan ar dabīgiem ma -
teriāliem. Maziem un lieliem bija 
iespēja izpildīt kādu vieglāku vai 
grūtāku Lieldienu uzdevumu un 
veidot savu Lieldienu zaķa masku. 
Sarīkojuma laikā dar bojās Liel-
dienu tirdziņš, kuŗā šogad varēja 
nopirkt pīrādziņus, piparkūkas, 
popkornu, rokdarbus, prievītes, 
kaklasaites, latviskus suvenīrus, 
Latvijas karogus un pat dzinta-
rus. Visiem svētku dalībniekiem 
bija pieejami dažādi gardumi un 
atspirdzinājumi. 

Svinīgo Lieldienu atklāšanas 
godu uzņēmās pelēkais Lieldienu 
zaķis no Latvijas. Iesākumā zaķis 
izstāstīja, kādas ir Lieldienu svi-
nēšanas tradicijas un leģendu par 

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī,
Lai Lieldienu saule atspīd arvien!

to, kāpēc tieši zaķis Lieldienās 
iepriecina cilvēkus un dāvina 
Lieldienu olas. Sarīkojums turpi-
nājās ar īpašu pārsteigumu –
miniizrādi “Zaķīšu pirtiņa” oper-
dziedātājas Solvitas Moss pava-
dījumā. Kopā uz skatuves bija 
septiņi aktieŗi – Lieldienu zaķa 
ģimene – tētis, mamma un trīs 
zaķēni, suns un kaķis. Mazie 
zaķēni izrādei tika uzrunāti ne -
ilgi pirms pašas uzstāšanās un 
drosmīgi veica uzticētos pienā-
kumus. Skatuves noformējums 
bija atbilstošs izrādes tematikai, 
un pat Mēnestiņš – čigāniņš aiz 
eglēm parādījās tieši īstajā brīdī! 
Īsā izrāde sajūsmināja skatītājus, 
un tai  tika veltīti  skaļi aplausi! 

Pēc izrādes sekoja ļaušanās 
lustīgām aktivitātēm, spēlēm un 
rotaļām. Vispirms visi savstarpēji 
iepazinās. Tā kā Priedainē saulīte 
pa zemes virsu ripoja, tad saulītei 
tika veltītas vairākas rotaļas – 
“Saulītes ķeršana” un “Gulēja sau-
  līte”. Rotaļām sekoja lielā Liel-
dienu stafete starp divām zaķu 
komandām. Vienu komandu va -
dīja baltais Priedaines zaķis, otru 
‒ rozā zaķis no Latvijas. Kamēr 
komandas nesa Lieldienu olas ar 
koka karoti, tikmēr skatītāji juta 
līdzi. Uzzinājuši, ka pasaulē lie -
lākās olas ir strausiem, bet ma -
zākās kolibri, vienam no uzde-
vumiem tika izmantoti zirņi, kas 
bija gandrīz kolibri oliņu lielumā.
Tie bija izbērti uz sedziņām un ar 
knaģiem bija jāsaliek traukā. 
Nebija viegls uzdevums, bet tika 

godam izpildīts. Noslēdzošais 
sta  fetes uzdevums bija kopīgi 
pūst īpaši piemeklētus balonus 
un piepildīt ar tiem zaķa ausis. 
Protams, ka beigās uzvarēja 
drau dzība un prieks par kopā 
būšanu! Kas gan būtu svētki bez 
Lieldienu tautasdziesmām? Tautas-
dziesmu ātrlasīšana un daiļla sī-
šana izpelnījās skatītāju aplausus. 

Pēc šīm un vēl citām spēlēm 
sekoja Lieldienu viktorīna, gar-

miem: “Ja Lieldienu rītā nomaz-
gājas strautiņā, kas tek pret 
rītiem, tad visu gadu paliek jautrs 
un mundrs kā strautiņš”, “Kuŗš 
Lieldienās pirmais laukā iziet, 
tam tajā gadā laime gaidāma”, “Ja 
Lieldienās kārtīgi izšūpojas, tad 
visu gadu nenāks miegs un va -
sarā nekodīs odi.”. Lieldienas 
Prie dainē nav iedomājamas bez 
loterijas. Šogad loterijā bija ma -
zāki un pavisam lieli Lieldienu 

estrādes territorijā, uz un ap šū -
polēm un citur. Olas bija pa  slēp-
tas tik daudz, ka tukšā nepalika 
neviens. Kāds vēl paguva izšū-
poties, kāds baudīja silto pavasaŗa 
saulīti un, dodoties mājup, at -
sveicinājās ar laba vēlējumiem 
un paldies vārdiem!

Visas sarīkojuma organizātoru 
komandas vārdā, vēlamies teikt 
lielu PALDIES visiem, kas pa  lī-
dzēja organizēt šo notikumu. 
Šādu svētku organizēšana prasa 
daudz brīvprātīgā darba un 
daudz laika. Lielu paldies pel-
nījuši Ņūdžersijas Latviešu bied-
rības aktīvisti – Anita Cirīte, 
Valda Rainey, Ingrīda Valdmanis, 
Jolanta Mockus, Jānis Students 
un visa Biedrības valde. Paldies 
Solvitai Moss un izrādes aktie-
ŗiem! Paldies Jānim Griga lino-
vičam-Lejam par technisko palī-
dzību. Paldies Ilzei un Mārim 
Sermoliņiem par gardo svētku 
zupu! Paldies visiem, kas palī-
dzēja pirms un pēc pasākuma.

Īpašs paldies visiem svētku 
dalībniekiem par to, ka atradāt 
laiku un atbalstījāt organizatoru 
ieguldīto darbu ar savu klātbūtni 
un aktīvitāti!

Kopā Lieldienu lustēs pulcējās 
vairāk nekā piecdesmit mazi un 
lieli svinētāji no Ņūdžersijas, 
Pen silvānijas un Ņujorkas pa -
valsts, no kuŗiem daudzi Prie-
daini apmeklēja pirmo reizi, par 
ko mums liels prieks! Kopā 
būšana šādos sarīkojumos stip-
rina latvietību, attīsta latviešu 
valodas zināšanas, veicina sa -
drau dzēšanos un rada prieku par 
iespēju kopīgi svinēt svētkus!

Tiekamies Priedainē citos pa -
sākumos!

Atskatu par Lieldienu lustēm 
Priedainē sagatavoja Dina Iva -
nova un Mārtiņš Šteins!

1. rindā no kreisās:   Mārīte Plūme, Ināra Bundža, Dace Ķezbere, 
Silvija Barshney, Ruta Priedkalne-Zirne, 2. rindā no kreisās:   Aiga 
Bērziņa, Reinis Kalnājs, Daina Jauntirāne, Jānis Vilciņš, Armands 
Birkens // FOTO:  Māra Vārpa

Gatavojoties svētkiem

va  dītāja Aiga Bērziņa nolasīja 
sarakstu ar pagājušā gada sarī-
kojumiem, starp tiem: Super 
Bowl pārraide, Sveču diena (kopā 

LatEstFest Oktoberfest (ar igau-
ņiem), nodarbību galds Krišjāņa 
Barona latviešu skolas bērnu svēt -
kos. Latvijas Nacionālās bib lio tē-

dās zupas ēšana un visu gaidītā 
loterija. Viktorīnā uzzinājām to, 
kā var zināt, kuŗā datumā svi-
nēsim Lieldienas, kādas intere-
santas tradīcijas piekopa senie 
latvieši, cik daudz šokolādes za -
ķīšu pasaulē ik gadu tiek saražoti, 
cik daudz želejkonfekšu ik gadu 
Lieldienās notiesā amerikāņi, cik 
ilgi vista dēj olu un citus faktus. 
Viktorīnas ietvaros bija iespēja 
iegūt arī balviņas par pareizām 
atbildēm un attapību, pildot at -
jautības uzdevumus. Noslēgumā 
lasījām ticējumus un noskaid ro-
jām, kas vēl Lieldienās jādara, lai 
būtu labs gads. Daži no ticē ju-

zaķi, dažādas rotaļlietas un spēļu 
komplekti, suvenīri ar latvisku 
stilistiku, kā arī biļetes uz “Jāņiem 
Priedainē 2018”. Kamēr tika 
sveikti visi laimīgo ložu īpašnieki, 
Biedrības pārstāvji steidza ziņot, 
ka visi tie, kuŗiem šogad ne  pa-
veicās lielajā loterijā, saņems 
mazas dāvaniņas! Un beigās visi 
bija priecīgi!

Visas aktīvitātes aizritējušas, 
izņemot vienu – Lieldienu olu 
meklēšanu! To daudzi nepacietīgi 
gaidīja,  un visbeidzot tai tika 
dots starts. Zaķi olas bija pa  slē-
puši Priedaines pagalmā, puķu-
dobēs, mežiņā, rotaļu laukumā, 
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Garīgas dāvanas saņemot 
Mācītājas Dr. Aivas Rozenbergas–Drummond ordinācija Dienvidfloridas draudzē

GRANDIOZI, GRANDIOZI!

Ilgus gadus Dienvidfloridas 
latviešu draudze ir guvusi māj-
vietu vietējās amerikāņu drau-
dzes Shepherd of the Cross 
Lutheran Church dievnamā. No 
Dienvidfloridas latviešu drau-
dzes priekšnieka Jāņa Ciguža 
stāstījuma, latviešu un igauņu 
draudzes dalījās līdzīgā līdz pa-
stāvēšanas liktenī. Tās tika ap  rū-
pētas no latviešu un igauņu mā -
cītājiem. Pēc vietējā igauņu mā -
cītāja aiziešanas mūžībā igauņu 
draudze beidza savu pastāvēšanu. 
Tomēr latviešu draudzes ticības 
neatlaidība vainagojās ar Dieva 
svētību. Pēc mācītāja Dr. Imanta 
Kalniņa aiziešanas mūžībā, ilgus 
gadus, līdz savai aiziešanai pen-
sijā, draudzi aprūpēja diakone 
Abija Vents. Paldies Abijai par 
viņas neatlaidīgo kalpošanu! Pēc 
tam Dienvidfloridas latviešu 
drau dze aicināja latviešu viesmā-
cītājus no tuvienes un tālienes, 
gādājot par mācītāju naktsmājām 
un viesmīlīgu uzņemšanu. Taču 
Dieva ceļi un nodomi ir neiz-
dibināmi. Apmēram pirms trīs 
gadiem draudzes priekšnieks 
Jānis Ciguzis ar sievu Aleksandru 
apmeklēja moderno deju kon-
certu Lake Worth, kur viņus ne -
gaidīti uzrunāja latviski runājoša 
koncerta apmeklētāja. Izrādījās, 
ka Aiva Rozenberga–Drummond 
ir beigusi Latvijas Universitātes 
Teoloģijas fakultāti un savu dok-
tores gradu ieguvusi Mineapoles 
Lutera seminārā. Tā Dienvid flo-
ridas draudze uzaicināja Aivu 
atbraukt iepazīties un novadīt 
dievkalpojumus. Neilgi pēc tam 
Aiva saņēma lūgumu kristīt 
bērnu. Tā, laika gaitā, pavērsiens 
no iepazīšanās līdz tālākām drau-
dzes garīgās aprūpes vajadzībām 
noveda Dr. Aivu Rozenbergu–
Drummond pie ordinācijas mā -
cītājas amatā.

2018. gada 20. janvārī Dien-
vidfloridas latviešu draudzes lo -
cekļi, LELBA garīgie pārstāvji un 
viesi no tuvienes un tālienes 
pulcējās Shepherd of the Cross 
Lutheran Church dievnamā uz 
ordinācijas dievkalpojumu. 

Svinīgo kalpošanu ievadīja ga -

rīdznieku procesija ar LELBĀL 
archibīskapi Laumu Zušēvicu 
priekšgalā. Dievkalpojuma sā -
kumā LELBA Austrumu apga-
bala prāveste Anita Vārsberga–
Pāža sveica draudzi un klātesošos 
viesus un aicināja visus piedalīties 
Svētā Gara vadībā un vienotībā. 
Kā atbilde prāvestes sveicienam 
izskanēja draudzes dziedātā 

kuŗu ievadīja Evaņģēlija lasījums 
no Marka ev. 1:14-20. Kā garīgā 
ceļamaize Aivas Rozenbergas–
Drummond turpmākajā kalpo-
šanā ordinētas mācītājas amatā 
izskanēja archibīskapes Laumas 
Zušēvicas sprediķis. Archibīs ka pe 
uzsvēra, ka Aiva ir izvēlējusies 
savā dzīvē visskaistāko lomu – 
kalpošanas darbu debesu vals tī-

Drummond deva LELBA Aus-
trumu apgabals kalpošanai kā 
apgabala vikārei. Ar roku uzlik-
šanu un Bībeles pantu svētīšanu 
piedalījās mācītāja emeritus 
Raita Neely, mācītāja emeritus 
Cherill Armstrong–Kauķis, mā -
cītāja Erin Bovendam, mācītāja 
Jogita Mazure, mācītājs Chris 
Bovendam, mācītājs emeritus Dr. 
Fritz Aufdencamp un diakone 
Abija Vents.

Pēc ordinācijas pieminēšanas 
un draudzes lūgšanu ievadīja 
draudzes dziesma ,,Ņem manu 
sirdi, Žēlotāj”, kuŗu draudze pa -
beidza ar dziesmas vārdiem: ,,Tā 
būsim viena sirds, viens gars, Ak 
Kungs, caur ticību, Tu vīna koks 
un es Tavs zars, Tā augļus nesīšu”, 
tā uzticot Svētā Vakarēdiena ie -
stādīšanu un pasniegšanu mācī -
tājai Dr. Aivai Rozenbergai –
Drummond. 

Svinīgā dievkalpojuma nobei-
gumā izskanēja pateicība un 
svētīšana. Ordinētā mācītāja Dr. 
Aiva Rozenberga–Drummond, 
stā  vot altāŗa priekšā kopā ar prā-
vesti Laumu Zušēvicu pie labās 
rokas un Austrumu apgabala 
prāvesti Anitu Vārsbergu–Pāžu 
pie kreisās, saņēma Dieva svētību 
un sūtību tālākai kalpošanai.

Izskanot dziesmas vārdiem  Ved 
mani, Dievs, un manas gaitas 
svētī, archibīskapes Laumas Zu -
šēvicas vadīti, garīdznieki svinīgā 
procesijā devās no dievnama 
laukā, lai dalītos priekā par jauno 
draudzes gani draudzes sadrau-
dzībā un saviesīgā daļā.

Dienvidfloridas draudzes lo -
cekļi bija īpaši gādājuši par 
svētku turpinājumu, sarūpējot 
svētku mielastu ar latviskiem 
ēdieniem un kliņģeri. Pēc azaida 
sekoja apsveikumi un vēlējumi. 
Archibīskape Lauma Zušēvica 
svinīgi pasniedza mācītājai Dr. 
Aivai Rozenbergai–Drummond 
ordinācijas apliecību un apsvei-
kuma vārdus no LELBĀL va  dī-
bas. Austrumu apgabala prāveste 
dāvāja jaunajai mācītājai Latvijā 
darinātas stolas un dalījās savā 
īpašā aizkustinājumā. Mācītājai 
Dr. Aivai Rozenbergai–Drum-

mond tika tālāk nodots mūžībā 
aizgājušā prāvesta Dr. Viļa Vārs-
berga amata krusts. Dienvid flo-
ridas draudzes priekšnieki An -
drejs Jūgs un Jānis Ciguzis sveica 
jauno mācītāju un pateicās par 
garīgo stiprinājumu un sirsnību, 
uzsākot kalpošanu.

Aiva ir īpaši pateicīga savai 
mammai Austrai, vīram Dagam 
un draugiem, kuŗi varēja būt klāt 
un stiprināt viņu šajā nozīmīgajā 
dienā. Lai arī Aivas mamma 
veselības dēļ nevarēja atlidot no 
Latvijas uz Ameriku, tomēr ar 
skaipa palīdzību Austra varēja 
piedalīties dievkalpojumā, dzie-
dot līdzi visas draudzes dziesmas 
un piedzīvojot lielu saviļņojumu, 
redzot, cik daudz draugu ir kopā 
ar viņas meitu. Lielu prieku Aivai 
sagādāja viesi no Latvijas – krust-
meita Kristīne Kalniņa–Berga 
un viņas meitiņa Mia, kuŗa ar 
lielu drosmi visas Dienvidfloridas 
draudzes priekšā ļoti labā angļu 
valodā pateica, ka viņa ir ļoti 
lepna par Aivu, un novēlēja Aivai 
panākumus kalpošanā. Ar savu 
klātbūtni ordinācijas dienā Aivu 
iepriecināja mācītāja Jogita Ma -
zure, ar kuŗu Aiva studēja vienā 
kursā Teoloģijas fakultātē Latvijā, 
ka arī Jogitas vīrs Janusz. Aiva ir 
ļoti pateicīga par draugu klāt-
būtni no Lutera semināra studiju 
laikiem Mineapolē – pensijā aiz -
gājušām amerikāņu draudzes 
mā  cītājām Raitai Neely un Cheryll 
Armstrong–Kauķis, kā arī Lutera 
semināra kopmītņu biedriem, 
mācītājiem Erin un Chris Boven-
dam ar bērniem. Aivas studiju 
laikā Mineapolē Raita bija kā 
viņas otrā mamma. No iegūto 
draugu loka šeit pat Floridā Aivu 
ordinācijas dienā ar savu pieda-
līšanos iepriecināja pensionēts 
amerikāņu mācītājs Dr. Fritz 
Aufdencamp un draudzene Gabi 
Aleksinko no Boca Raton. Lielu 
garīgu saviļņojumu sagādāja Gabi, 
dziedot īru tautasdziesmu Be 
Thou My Vision, dievkalpojuma 
pieminēšanās ietveŗot Aivas 
mammu Austru. Kas var būt 
skaistāks par šādu garīgu dāvanu!

No kreisās: māc. Erin Bovendam, māc. Cheryll Armstrong-Kauķis, 
māc. Dr. Aiva Rozenberga-Drummond, māc. Jogita Mazur, archib. 
Lauma Zušēvica, māc. Raita Neely, prāv. Anita Vārsberga-Pāža // 
FOTO: Jānis Ciguzis

dziesma Māci man ticēt, Kungs! 
ērģelnieces Carisas Meieres ēr  ģe ļu 
pavadījumā. Ievada liturģiju un 
grēksūdzes daļu vadīja archi bīs-
kape Lauma Zušēvica un prā-
veste Anita Vārsberga–Pāža, kam 
kā draudzes apliecinājums izska-
nēja nākamā draudzes dziesma 
Ceļa speķis dārgs un svēts. Dienas 
lūgsnu un Svēto rakstu lasījumu 
no 139. psalma un Jesajas grā-
matas 6:8 nolasīja mācītāja Jogita 
Mazure, kam sekoja mācītājas 
Raitas Neely epistulas lasījums no 
Vēstules kolosiešiem 4:2-6. Kā 
draudzes lūgsna dziesmas veidā 
atskanēja nākamais korālis Es 
vēlos dzīves gājumā, Dievs, palikt 
Tavā tuvumā, Lai dienas, kas 
man vēlētas, Ir Svētā Gara vadītas. 

Dievkalpojums pamazām sa -
sniedza savu kulminācijas posmu, 

bas celšanā zemes virsū. Pēc Jēzus 
līdzības ,,debesu valstība līdzinās 
tīklam, izmestam jūrā, kas savilka 
visādas zivis. Un kad tas bija pilns, 
tad viņi to izvilka malā, nosēdās 
un labās salasīja traukos.” (Mateja 
ev. 13;47-48) Šis debesu valstības 
tīkls ir kā alegorija, kas arī mūs 
latviešu Baznīcā un draudzēs 
savelk un satur kopā, ka mēs 
tiekam salasīti Dievam vērtīgos 
traukos. 

Dr. Aivas Rozenbergas–Drum-
 mond ordināciju mācītājas amatā 
ievadīja Gabi Aleksinko solo 
dziedājums Take, O Take Me As I 
Am. (John L. Bell) Ordinācijā 
LELBĀL archibīskapei Laumai 
Zušēvicai asistēja LELBA Aus-
trumu apgabala prāveste Anita 
Vārsberga–Pāža. Vokāciju mācī-
tājai Dr. Aivai Rozenbergai–

Sietlā, 24. martā, Sv. Marka 
skaistajā, majestātiskajā kated-
rālē tika svinēta Baltijas valstu 
simt gadu atceres diena 
(BALTIC CENTENNIAL: 100 
Years of Statehood), uzstājoties 
slavenajai Sietlas koŗu kom-
pānijai, kuŗa bieži koncertē 
kopā ar Sietlas simfonisko un 
citiem lieliskiem orķestŗiem. 
Ļaužu pārpilnajā koncertzālē 
(pārdotas 600 biļetes) dzirdēja 
skanam sarunas latviešu, igau-
ņu, lietuviešu un, protams, 
angļu valodā. Koncerta pirmo 
daļu, veltītu svinīgajam notiku-
mam, ievadīja koŗdiriģents un 
mākslinieciskais direktors Fre d-
die Coleman, kam sekoja Igau-
nijas, Latvijas, Lietuvas valsts 
karogu ienešana un šo valstu 
himnas. Tad, aplausiem skanot, 
uz skatuves uznāca valodnieks, 

profesors Guntis Šmidchens, 
unikālās grāmatas “Dziesmas 
vara” (The Power of Song) 

autors. Viņa charizmātiskā runa 
sniedza vispārēju priekšstatu 
par Baltijas valstu simtgadi; 

Baltijas ceļa, dziesmotās revo-
lūcijas īpašo lomu Baltijas val-
stu neatkarības atgūšanas pro-
cesos un  par izkoptajām koŗa 
mūzikas tradicijām, kas jau ie -
ņēmušas savu īpašo vietu pa -
saules kultūras procesos.

Tad sekoja koncerts, kuŗā tika 
dziedātas ievērojamāko Baltijas 
valstu komponistu dziesmas. 
Pirmajā daļā pēdējā bija Ērika 
Ešenvalda jau visā pasaulē pa -
zīstamā skaņdarba “Ziemeļ-
blāz ma” (“Nothern lights”) 
dzies ma, kas skanēja latviešu 
valodā. Koncerta otrajā daļā 
uzstājās populārais sieviešu 
vokālais ansamblis Mägi, kuŗam 
ir cieša sadarbība ar Latvijas 
sieviešu vokālo ansambli Putni, 
mākslinieciskās direktores, arī 
soprānsaksofonistes Heather 
MacLaughlin Garbes vadībā. 

Mägi jau ir piedalījies Latvijas 
valsts Dziesmu svētkos 2013. 
gadā un piedalīsies arī šogad 
gan Dziesmu svētkos Latvijā, 
gan Lietuvā. Ansamblis mums 
nodziedāja septiņas brīnišķīgas 
dziesmas, no tām divas Ē. Ešen-
 valda (“O, solutaris, hostia” un 
“Only in Sleep”) un Pēteŗa Vaska 
“Mūsu dziesmu”. Kā pēdējā 
skanēja kopkoŗa dziedājumā 
Freddie Coleman diriģētā lat-
viešu komponista Richarda 
Dubras varenā Te Deum. Simt-
septiņdesmitpiecu balsu koris, 
ērģeles, soprānsaksofons, mež-
rags, zvani un zvaniņi – vārdos 
neizsakāmi fascinējoša mūzika 
un sajūtas. Cilvēki cēlās kājās, 
aplaudēja. “Bravo, bravissimo” 
skanēja visapkārt. Cik lieliska 
dāvana Simtgadei!
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Tramps sola 

Baltijas valstis nepievilt
“Esmu pagodināts jūs šodien 

pie  ņemt Baltajā namā,” teica Do -
nalds Tramps pusdienu sākumā. 
ASV prezidents uzsvēra īpašo no -
tikumu – Baltijas valstu Simtgadi. 
“Lai arī bijuši dažādi konflikti un 
izaicinājumi gadu laikā, mēs jūs 
nekad neesam pievīluši. Un mēs 
jūs nepievilsim,” teica Tramps, uz -
sverot ASV un Baltijas valstu vēs-
tu riski ciešo sadarbību.

Tramps apliecināja ASV  atbal-
stu Baltijas valstu neatkarībai un 
tiesiskumam. “Šodien mēs ap  sprie-
dīsim mūsu dažādās sadar bības 
iespējas, ieskaitot divpusējās tirdz-
niecības un ieguldījumu paplaši-
nāšanu,” klāstīja ASV prezidents. 
Tāpat viņš norādīja, ka “ir jāsatiek 
ar Krieviju”. ASV prezidents arī 
pa  slavēja Baltijas valstis par to aiz-
sardzības budžetiem, kas atbilst 
NATO prasītajiem 2% no iekšze-
mes kopprodukta un nosodīja 
valstis, kuŗas aizsardzības budže-
tam tērē mazāk, tostarp Vāciju, 
sakot, ka tā “maksā tikai vienu, 
nepilnu procentu”. 

Atbildot Trampam, Lietuvas pre-
zidente Daļa Grībauskaite norā-
dīja, ka, viņasprāt, “labākie sabied-
rotie Eiropā jums ir Baltijas val-
stis”. Preses konferences nobeigu-
mā ASV prezidents apliecināja, ka 
Baltijas valstis ir laba vieta inves-
tīcijām: “Jums ir stabila valdība un 
brīnišķīgi cilvēki.” 

Arī biznesa samitā, kas sekoja 
pēc tikšanās Baltajā namā, ASV 
ofi ciālie pārstāvji norādīja, ka “Bal -
tijas valstis ir laba vieta investī ci-
jām”. Bet Baltijas valstu vadītāji 
centās reklamēt savas valstis kā ie -
spēju zemes. Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida uzsvēra Igauni -
jas sasniegumus technoloģijās: 
“Jau vesela paaudze ir uzaugusi 
digitālajā Igaunijā.” Raimonds Vē -
jonis pieminēja, ka pagājušajā ga dā 
Microsoft atvēris lielāko reģionālo 
biroju tieši Latvijā, par ko varam 
būt lepni. Arvien vairāk  Latvijas 
kompaniju investējušas un sāku - 
š as uzņēmējdarbību ASV. “Latvi -
jas kompanijas nodrošinājušas vai -
rāk nekā 2000 darbavietu  ASV. 
Esam ļoti efektīvi investīciju ziņā”, 
sacīja Vējonis. Lietuvas prezidente 
Daļa Grībauskaite savā runā uz -
svēra, ka ASV investoru pieredze 
Lietuvā bijusi ļoti pozitīva un ka 
Lietuvas ekonomika ir viena no 
straujāk augošajām Eiropā.       

Valsts prezidents  Raimonds Vē -
jonis piedalījās ASV un trīs Baltijas 
valstu biznesa forumā un ASV 
bazētās domnīcas Atlantic Council 
organizētajās darba vakariņās. Lat -
vijas prezidents izteica bažas par 
Krievijas agresiju reģionā, par pie-
mēru minot “Zapad” militārās mā -
 cības. “ASV militārā klātesamība 
reģionā ir ļoti svarīga,” uzsvēra 
Vējonis. Viņam piekrita arī Igau-
nijas prezidente, sakot, ka, lai arī 
Krievija nav ekonomiski spēcīga 
valsts, tā cīnās citos līmeņos. “Bal-
tijas valstu drošība ir problēma, 
kas naktīs neliek miera,” sacīja 
Kaljulaida.     

Pēc samita Vašingtonā Valsts 
prezidents apmeklēja Sanfran-
cisko un Silīcija ieleju, kur notika 
tikšanās ar sociālo tīklu kompa-
nijām Facebook un Google. Tāpat 
darba vizītes laikā bija plānots 
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras pārstāvniecības ASV ap  -
meklējums un tikšanās ar Latvijas 
uzņēmējiem, kas darbojas Silīcija 
ielejā, kā arī vietējās latviešu dias-
poras pārstāvjiem Sanfrancisko 
un Ņujorkā. (Interviju ar Latvijas 
Valsts prezidentu Raimondu Vē  jo-
ni lasiet 7. lpp.)

***
Valsts prezidenta paziņojums 

par trīs Baltijas valstu un 
ASV samita rezultātiem

3. aprīlī Vašingtonā notikušais 
trīs Baltijas valstu un ASV prezi-
dentu samits  kalpo kā spēcīgs vēs-
tījums Baltijas valstu un ASV cie-
šajai partnerībai. Īpašu simbolis-
mu samitam piešķir fakts, ka šo -
gad atzīmējam Baltijas valstu ne -
atkarības Simtgadi. Samita laikā 
esam saņēmuši apliecinājumu par 
ASV militārās klātbūtnes reģionā 
saglabāšanu un ASV gatavību tur-
pināt atbalstīt Baltijas valstu aiz-
sardzības spēju stiprināšanu. Bal-
tijas valstis un ASV apņēmušās 
ko  pīgi strādāt pie jaunām idejām, 
priekšlikumiem, lai nostiprinātu 
atturēšanas polītiku un palīdzētu 
Baltijas valstīm attīstīt jaunas aiz-
sardzības spējas. Vienojāmies cieši 
sadarboties cīņā ar hibrīdajiem 
draudiem un propagandas ietek-
mes mazināšanā.

Baltijas valstis un ASV ir apņē-
mušās aktīvizēt ekonomisko sa -
darbību. Kopīgi strādāsim, lai sek-
mētu jaunu projektu īstenošanu 
inovācijās, modernajās techno lo-
ģijās, digitālajā ekonomikā. Sek-
mē sim investīciju, preču un pa -
kalpojumu apmaiņu. ASV apstip-
rināja gatavību stiprināt Baltijas 
valstu enerģētisko drošību, no -
dro šinot sašķidrinātās dabasgāzes 
eks  portu uz mūsu reģionu. Tāpat 
vienojāmies paplašināt izglītības 
un kultūras apmaiņas program-
mu piedāvājumu.

***
Baltijas valstu prezidenti Francijā

(Turpinājums no 1. lpp.)
“Kaut arī neesam federālisma 

idejas piekritēji, mums svarīgi ir 
būt daļai no aktīvās Eiropas, daļai 
no nākotnes diskusijas. Mums nav 
pieņemama atrašanās perifērijā 
jeb otrajā ātrumā. Mums ir bū -
tiski, lai Eiropa ir vienota un tās 
at   tīstība ir ekonomiski un sociāli 
līdzsvarota. Tāpat kā Francijai, 
mums ir svarīgi, lai Eiropas Savie-
nības lēmumi kalpotu tās iedzī vo-
tājiem, tāpēc atbalstām Francijas 
priekšlikumu par konsultācijām 
ar ES pilsoņiem”. Esam gandarīti, 
ka Latvijas Simtgade Francijā tiek 
atzīmēta ar plašu kultūras pro-
grammu. “Man bija patiess prieks 
atklāt izstādi “Simbolisms Baltijas 
valstu mākslā” vienā no nozīmī gā-
kajiem Eiropas mūzejiem – Orsē 
modernās mākslas mūzejā. Izstā-
de ir spēcīgs vēstījums par mūsu 
piederību Eiropai. Par to skaidri 
liecina mūsu izcilās mākslas ba -
gātības. Tas ir patiesi vērienīgs un 
simbolisks notikums par godu 
Latvijas un Baltijas valstu Simt ga-
dei,” sacīja Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis.

Tiekoties ar OECD vadītāju,      
R. Vējonis pateicās organizācijai 
par sniegto atbalstu reformu ie -
viešanā. “Jau iestāšanās OECD sa -
runu laikā Latvija veica vairākus 
uzlabojumus valsts uzņēmumu 
pārvaldībā, korupcijas apkaŗo ša-
nas, kā arī finanču sektora caur-

spīdīguma un risku mazināšanas 
jomā. Esmu gandarīts, ka pašlaik 
Latvija ir ieviesusi visus uzlaboju-
mus, par kuŗiem bija panākta vie-
nošanās iestāšanās sarunu laikā,” 
uzsvēra prezidents. Pārrunājot Lat-
vijas rīcību un plānus banku sek-
tora risku mazināšanas jomā, 
Valsts prezidents atzīmēja, ka Lat-
vijas finanču sektora sakārtošana 
ir gan Latvijas, gan tās partneru 
interesēs. Lai panāktu caurspīdīgu 
banku darbību un novērstu nau-
das atmazgāšanas riskus, Latvijas 
institūcijas rīkojas strauji un iz -
lēmīgi

***
Valsts prezidents pasniedz 

augstāko valsts apbalvojumu 
Suzannei Puršjē-Plasro

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jo nis pirmdien, 9. aprīlī, darba vi -
zītes laikā Parīzē  pasniedza aug - 
s tāko valsts apbalvojumu – Triju 
Zvaigžņu ordeni – Francijas Re -
pub likas pilsonei, Latvijas kultūras 
un vēstures pētniecei Francijā Su -
zannei Puršjē-Plasro (attēlā).

2017. gada 20. oktobrī Ordeņu 
kapituls piešķīris Triju Zvaigžņu 
ordeni, V šķiru Suzannei Puršjē-
Plasro par lielo personīgo iegul dī-
jumu Latvijas kultūras un vēstu -
res pētniecībā un populārizēšanā 
Fran cijā un pasaulē.

***
Izstāde “Simbolisms 

Baltijas valstu mākslā” 
Orsē mūzejā Parīzē

Pēc tikšanās ar Emanuelu Ma - 
k ro nu Raimonds Vējonis, Lietuvas 
prezidente Daļa Grībauskaite un 
Igaunijas prezidente Kersti Kal ju-
laida kopā ar Francijas prezidentu 
Parīzes Orsē mūzejā atklāja cen - 
t rālo Latvijas valsts Simtgades starp-
tautiskās programmas notikumu 
un vērienīgāko Baltijas valstu kop-
projektu – mākslas izstādi “Nepie-
radinātās dvēseles. Simbolisms 
Bal tijas valstīs”. Ar šo izstādes pro-
jektu tiek pieteikta Baltijas kultū-
ras sezona Francijā, kas ar daudz-
veidīgu pavadošo pasākumu pro-
grammu svin Baltijas valstu Simt-
gadi.

Izstāde “Simbolisms Baltijas 
valstu mākslā” (“Le symbolisme 
dans l’art des pays Baltes”) ir viens 
no vērienīgākajiem Baltijas valstu 
simtgažu kopprojektiem un viens 
no lielākajiem Latvijas valsts Simt-
gades notikumiem ārvalstīs. Pēc 
Latvijas Nacionālā mākslas mū -
zeja iniciatīvas projekts tiek īste-
nots sadarbībā ar kollēgām Baltijā – 
nacionālajiem mākslas mūzejiem 
Tallinā, Viļņā un Kauņā.

Apjomīgajai ekspozīcijai no 
četr iem Baltijas valstu mūzejiem – 
Latvijas Nacionālā mākslas mūze-
ja (Rīga), Igaunijas Mākslas mū -
zeja (Tallina), Lietuvas Nacionālā 
mākslas muzeja (Viļņa) un M. K. 
Čur ļoņa Nacionālā mākslas mū -
zeja (Kauņa) – atlasīti aptuveni 
150 darbi: gleznas, pasteļi, zīmē-
jumi, oforti, litografijas, skulp tū - 
 r as, aptverot periodu no 1890. gada 
līdz 20. gadsimta 20. gadiem. At -
sevišķi darbi datējami ar 30. ga -
diem. Latvijas Nacionālā mākslas 
mūzeja krājumu pārstāvēs vairāk 
nekā 50 eksponātu, kuŗu vidū ir 
arī šobrīd pastāvīgajā ekspozīcijā 
skatāmi audekli – Jaņa Rozentāla, 
Vilhelma Purvīša, Johana Valtera, 
Pētera Krastiņa, Rūdolfa Pērles 
gleznas.

***
Ko piedāvāsim Londonas 

grāmatu tirgum? 
No 10. līdz 12. aprīlim norisi-

nāsies Londonas grāmatu tirgus, 
kuŗā par goda viesu valstīm (Mar-
ket Focus Countries) šogad izvēlē-
tas Latvija, Lietuva un Igaunija. 
Pateicoties šim notikumam, grā-
matu tirgū un citur Londonā aprīlī 
notiks vairāk nekā 40 ar Latvijas 
literātūru saistīti sarīkojumi. Lat-
vi jas dalība Londonas grāmatu 
tirgū ir viens no nozīmīgākajiem 
Latvijas valsts Simtgades starptau-
tiskās programmas notikumiem, 
kuŗa mērķis ir attīstīt Latvijas 
literātūras eksportu uz Lielbrita-
niju un citām valstīm. 

IGAUNIJA. 4. aprīlī Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds Jan-
sons apmeklēja AS Latvijas Finieris meitas uzņēmumu Igaunijā Kohila 
Vineer un tikās ar Latvijas Finieris padomes locekli Jāni Stari un Kohila 
Vineer komercdirektoru Andresu Lahtu. Tika pārrunāts uzņēmuma 
darbs un attīstība Igaunijā, kā arī vēstniecības un uzņēmuma kopīgā 
sadarbība dažādās norisēs un to atbalstīšanā. Vēstnieks iepazinās ar 
ražošanas procesu uzņēmumā un nākotnes perspektīvām. Latvijas Fi -
nieris 2011. gadā nodibināja meitasuzņēmumu Igaunijā Kohila Vineer, 
kas iegādājās Kohilas bērza pārstrādes rūpnīcas aktīvus – nekustamo 
īpašumu un iekārtas. Ražotni atklāja 2012. gadā, savukārt nolūkā pa -
plašināt darbību  – uzsākt pilna cikla bērza saplākšņa un tā produktu 
ražošanu – 2015. gada beigās tika uzsākti darbi pie rūpnīcas papla ši-
nāšanas otrās kārtas un tā, piedaloties Latvijas Valsts prezidentam, tika 
atklāta 2016. gada 15. novembrī. Uzņēmuma Latvijas Finieris iegul dī-
jumi Igaunijā kopš 2011. gada ir sasnieguši 80 miljonus eiro.  Jaunajā 
ražotnē tiek nodarbināti 230 darbinieki.

DĀNIJA. 4. aprīlī vēstnieks Kaspars Ozoliņš vēstniecībā uzņēma 
Kopenhāgenas un Zēlandes salas Rezerves virsnieku asociācijas dalīb-
niekus tās priekšsēža pulkvežleitnanta Pedera Jona Andersena vadībā 
(Lt.Col. Peder Jon Andersen). Tikšanās mērķis bija Latvijas Simtgades 
kontekstā informēt rezerves virsniekus par Latvijas ārpolītiskajām prio-
ritātēm, drošības situācijas Baltijas jūras reģionā novērtējumu un par 
Latvijas un Dānijas divpusējām attiecībām. Pēc prezentācijas notika 
diskusija par minētajām temām. Tika pārrunāts arī jautājums par ES 
nākotni, t.sk., ‒ nākamo budžeta periodu.

JAPĀNA. 1. aprīlī Tokijā, Ovada kultūras centrā,  notika 5. Lat vi-
jas mūzikas festivāls, ko rīkoja Japānas – Latvijas mūzikas asociācija 
sa  d arbībā ar Latvijas vēstniecību Japānā. Festivālā piedalījās koris Dzin-
tars kopā ar NHK (Japan Broadcasting Corporation) jauniešu kori, ja -
pāņu kori “Gaisma” un Oedo Choraliers, latviešu valodā izpildot J. Kar l-
sona, P. Plakida, R. Paula, A. Kalniņa,  M. Brauna, Ē. Ešenvalda, E. Dār-
ziņa un citu latviešu komponistu skaņdarbus. Tāpat festivālā tika iz   pil-
dītas japāņu komponistu Kosaku Jamadas  un Joko Sugano  dziesmas. 
Koncerta nobeigumā festivāla kopkoris diriģentes Airas Birziņas un 
diriģenta Taku Sato vadībā izpildīja A. Kalniņa un L. Garūtas skaņdarbus.

KAZACHSTĀNA. 5.aprīlī Astanā notika svinīga ceremo-
nija, kuŗas laikā Kazachstānas Robežsardzes dienests saņēma 25 porta-
tīvu datoru komplektus no Latvijas vadītā starptautiskā ES program-
mas “Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā” (BOMCA) konsorcija. Cere-
monijā piedalījās konsorcija valstu pārstāvji –  Latvijas vēstnieks Ka -
zach stānā Jurijs Pogrebņaks, Ungārijas vēstnieks Kazachstānā Andrašs 
Barani, ES delegācijas Kazachstānā sadarbības nodaļas vadītājs Johanes 
Stenbeks Madsens  un BOMCA 9. programmas reģionālais vadītājs Lat-
vijas Robežsardzes pulkvežleitnants Raitis Tiliks. Kazachstānas pusi 
ceremonijā pārstāvēja Robežsardzes dienesta direktora vietnieks Ashats 
Ahmetovs. Uzrunājot ceremonijas dalībniekus, Latvijas vēstnieks stās-
tīja par Latvijas vadošo lomu starptautiskajā konsorcijā un uzsvēra Lat-
vijas ieguldījumu ES attiecību veidošanā ar Centrālās Āzijas valstīm. 
Vēstnieks atgādināja, ka tieši Latvijas ES prezidentūras laikā tika atjau-
nota ES Centrālās Āzijas stratēģija, atjaunots ES speciālā pārstāvja Cen -
t rālajā Āzijā amats, ka arī saskaņots ES-Kazachstānas Paplašinātās part-
nerības un sadarbības līgums, kuŗu kā pirmā ES valsts ratificēja tieši 
Latvija.

UZBEKISTĀNA. No 4. līdz 6. aprīlim Taškentā norisinājās 
starptautiskā pārtikas nozarei veltīta izstāde WorldFood Uzbekistan 2018, 
kuŗā piedalījās arī vairāki pārtikas nozari pārstāvoši uzņēmumi no 
Latvijas. Latviju izstādē pārstāvēja SIA Regrand, kas nodarbojas ar jūras 
produktu un gaļas pārstrādes un ražošanas projektēšanu, kā arī tech-
noloģiskā aprīkojuma piegādi, kā arī zivju konservu ražotne SIA Banga 
Ltd. Latvijas uzņēmēji izstādē tikās ar potenciālajiem sadarbības par t-
neriem ar mērķi izvērst savu darbību Uzbekistānas tirgū. SIA Regrand 
jau šobrīd Uzbekistānā īsteno divus projektus, kas paredz zivju pār strā-
des rūpnīcu projektēšanu un celtniecību. Viena no šīm ražotnēm atra-
dīsies Sirdarjas apgabalā, otra – Taškentas apgabalā. Pirmās ražotnes 
at  klāšana paredzēta 2018. gada rudenī.

Orsē mūzejs Parīzē
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Kāds Tramps bija, 
tāds – paliks...

Žurnāla IR  apskatnieks Pauls Raudseps iesaka rūpīgi sekot līdzi 
ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem un publiskiem pa -
ziņojumiem. Viņa uzskati mēdz mainīties. Neliels fragments no 
Raudsepa raksta.

2016. gada vasarā Trampa izteicieni 
ra  dīja šaubas par viņa gatavību 

aizstāvēt Baltijas un citas NATO 
dalībvalstis pret Krievijas uzbru-
kumu. Nedro šī bas sajūtu pastip ri-
nāja gan viņa paša acīmredzamā 
nevēlēšanās kritizēt Putinu, gan 
daudzo pro krie visko padomdevēju 

klātbūtne viņa priekšvēlēšanu 
kampaņā. (..)
Iedomāties, ka tikšanās ar Baltijas 

prezidentiem būtiski mainīs Trampa 
uzskatus vai padarīs viņu par nelo kā mu 

mūsu aizstāvi, būtu stipri pārspīlēts. Mūsu gal-
venā cerība – ka Tramps Eiropas dro šību turpinās atstāt savu pado-
to ziņā un nesāks par to pārāk aktīvi interesēties.

Kāds viņš bija, tāds paliks: svārstīgs un impulsīvs, labākajā ga  dī-
jumā vienaldzīgs, sliktākajā –bīstams.    

ter sloh), kuŗam ar Valmieras re -
ģio nu pastāv 25 gadus ilga sadrau-
dzība, tiek atvēlēta vieta Latvijas 
mākslai. Gīterslo Mākslas biedrībā 
šobrīd izstādītas profesora Alek-
seja Naumova ainavas un piec-
padsmit Latvijas Mākslas akadē-
mijas (LMA) studentu darbi.

Jau kopš dibināšanas (1919) 
Lat vijas Mākslas akadēmija sek-
mīgi piedalījusies daudzās māk-
slas aktīvitātēs vietējā un ārvalstu 
mērogā. Šobrīd LMA piedāvā stu-
dijas 15 virzienos un sadarbojas ar 
120 mākslas akadēmijām 28 val-
stīs. LMA radoša bijusi vienmēr – 
gan kā vienots organisms, gan 
katras tai piederīgās personības 
izpausmē. Latvijas Mākslas aka-
dēmijā Latvijas valsts Simtgades 
laikā tiek veidots jaunās mākslas 
nākotnes redzējums – īstenojot 
plašu mākslas, dizaina, izglītības 
un pētniecības projektu klāstu, 
jaunie mākslinieki, dizaineri un 
pētnieki rada risinājumus nākot-
nes izaicinājumiem.

***
Izstāde ELJA veterānam 

Valdim Āboliņam
22. martā notika izstādes atklā-

šana par ilggadēju Eiropas Lat-
viešu Jaunatnes apvienības (ELJA) 
veterānu – Valdi Āboliņu. Izstāde 
būs skatāma līdz šā gada 19. au -
gustam.

Pamatojoties uz fotografijām, 
filmām un oriģinālajiem doku-
mentiem, izstāde atspoguļo Valda 
Āboliņa dzīvi un darbu. Vēstules 
no viņa mantojuma, kas doku-
mentē ciešo saikni ar autoritā tī - 
v iem viņa laiku māksliniekiem, 
pirmo reizi var redzēt publiski. 
Prezentācija ir izstādes “Zibspul-
dzes nākotne” sākums. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

koŗa koncerts Tokijā, Vasedas uni-
versitātē.

1. aprīlī Tokijā koris Dzintars 
kopā ar kori Gaisma, Jauniešu un 
bērnu kori un kori Oedo Chora-
liers piedalījās 5. Latvijas mūzikas 
festivālā, ko rīkoja Japānas – Lat-
vijas mūzikas asociācija. Sieviešu 
koris Dzintars dibināts 1947. gadā 
un kopš tā laika ir kļuvis par vie -
nu no vadošajiem sieviešu koŗiem 
Lat vijā, kā arī ieguvis atpazīsta mī-
bu visā pasaulē.  Kopš 2000. g a  da 
koŗa mākslinieciskā vadītāja ir 
Aira Birziņa.

***
Janim Rozentālam veltīts 

mūzikāli izglītojošs vakars
Atzīmējot Latvijas valsts Simt-

gadi, Latvijas konsulāts Pleskavā 
sadarbībā ar Pleskavas N. Rimska-
Korsakova Kultūras kolledžu or -
ga nizēja Latvijas nacionālās māk-
slas pamatlicējam Janim Rozen -
tā lam veltītu muzikāli literāru sa -
rīkojumu. Koncertā uzstājās oper-
dziedātāja Ieva Parša un koncert-
meistare Herta Hansena, izpildot 
dziesmas no mākslinieka sievas 
Ellijas Forseles repertuāra un lat-
viešu komponistu darbus, kā arī 
par Latvijas un Krievijas mijie-
darbību kultūras jomā 20. gad-
simtā stāstīja mākslas vēsturnieks 
Eduards Dorofejevs un mūzi ko-
logs Orests Silabriedis.

 Sarīkojums bija plaši apmeklēts, 
un interesi izrādīja diasporas pār-
stāvji, vietējie kultūras un mākslas 
darbinieki, kā arī skolēni, kuŗi ap -
gūst mūzikas un mākslas jomu 
Pleskavas apgabalā.

***
Profesora Alekseja Naumova 
ainavas un Latvijas Mākslas 

akadēmijas studentu darbi Vācijā
Latviju un Vāciju vieno gadu 

simtiem ilgi kultūras, ekonomikas 
un sabiedriskie sakari. Kopš 1996. 
gada Giterslo apriņķī (Kreis Gü -

zaris, Pēteris Vasks, Georgs Pelēcis, 
Santa Ratniece, Renāte Stivriņa 
u.c. Plašais programmu loks skar 
Latvijai veltītas temas un arī ceļ til-
tus starp kontinentiem ar ārzemju 
latviešu skaņražu nozīmīgiem 
opusiem, kā arī īpašā koncertā 
atklās, kādu mūziku ērģelēm rak-
stījušas sievietes – latviešu kom-
ponistes. Cikla 11 koncertos mū -
zi cēs deviņi spilgti ērģelnieki, da -
žādu paaudžu pārstāvji: Ligita 
Sneibe, Aivars Kalējs, Latvijas Mū  -
zikas akadēmijas ilggadējie mā -
cīb spēki – Vita Kalnciema, Larisa 
Bulava, viņu un Tālivalža Dekšņa 
izaudzinātā paaudze – Kristīne 
Ada maite, Ilze Reine, Aigars Rei-
nis, Inese Paiča, Liene Andreta 
Kalnciema.

***
Baltijas mākslas triennāle kopā 

vieno mākslas profesionāļus
29. martā Latvijas Simtgades 

programmas un Londonas grā-
matu tirgus 2018 ietvaros norisi-
nājās Kim? Laikmetīgās mākslas 
centra organizētais 13. Baltijas 
triennāles prezentācijas sarīko-
jums “Bastardu balsis”. Tas tika 
veidots sadarbībā ar Viļņas Laik-
metīgās mākslas centru un Talli-
nas Laikmetīgās mākslas centru 
un kuŗā tika izziņots šī gada Balti -
jā nozīmīgākā mākslas notikuma 
dalībnieku saraksts. Prezentācijas 
sarīkojums notika South London 
Gallery un turpināja aizsākto BT13 
“Prelūdiju”, kas noritēja 2017. ga -
da septembrī Viļņas laikmetīgās 
māk  slas centrā. Triennāles pre-
zen tācija noritēja ar mērķi vakarā, 
kas pildīts ar dzejas lasījumiem, 
dinamiskām sarunām un perfor-
man cēm, izziņot šī gada Baltijas 
triennāles mākslinieku sarakstu. 
Par triennāles radošo direktoru    
šo  gad ir izvēlēts prestižās Hay -
ward galerijas Londonā vadošais 
kurā tors Vinsents Onorē. “Šī gada 
trien  n āle pievēršas tādām temām 
kā dažādas sabiedrības kārtas, dzi-
mums, rase, ķermeņu invali ditā-
tes, feminisms, vēlmju dekolo ni-
zēšana un citas, kas cenšas snieg-
ties pāri fiksētajam identitātes 
jēdzienam un pieņem piederības 
jēdziena mainīgo dabu, uzdodot 
jautājumu, kur un kā mēs iedera-
mies un esam piederīgi?”, par 
sarīkojumu informēja Vinsents 
Onorē. 2018. gads iezīmē trīs Bal-
tijas valstu Simtgadi, tāpēc pir mo 
reizi Baltijas triennāles vēsturē    tā 
no 11. maija līdz 18. novembrim 
norisināsies visās trīs valstu gal-
vas pilsētās – Viļņā, Tallinā un Rīgā.

***
Japānā viesojas 

Latvijas sieviešu koris Dzintars
No 28. marta līdz 3. aprīlim Ja -

pānā ar koncertiem viesojās viens 
no vadošajiem Latvijas sieviešu 
koriem Dzintars diriģentes Airas 
Birziņas vadībā. Nagarejamas pil-
sētā koris  uzstājās kopā ar Naga-
re jamas pilsētas kori. 29. martā 
Dzintars kopā ar Abiko pilsētas 
kori, koriem “Bumbieri”, “Mitsu-
bachi” un “Mine” uzstājās Abiko 
pilsētā.  Savukārt 30. martā notika 

cirkņu vadītāju sagatavošanās kur-
su ASV rīkošanai. 4208 eiro pie-
šķirti Maksima Gorkija ciema 
Archlatviešu vidusskolas skolēnu 
pieredzes apmaiņas braucienam 
uz Latviju valsts Simtgadē, ko rī -
kos Baškīrijas latviešu biedrība, 
bet 3137 eiro piešķirti Latvijas 
Simtgades filmas “Vectēvs, kas bīs -
tamāks par datoru” tūrei Vācijā un 
Strasbūrā, ko organizēs Frankfur-
tes latviešu biedrība. 3000 eiro 
piešķirti arī Latviešu koŗmūzikas 
lielkoncertam Kūrā un Cīrichē 
(Šveicē) 2018. gada novembrī. Pa -
pildu projektiem Latvijā, Norvē-
ģijā, Francijā, Vācijā, Krievijā un 
Izraēlā atbalstīti vairāki projekti 
arī Gruzijā, Nīderlandē, Luksem-
burgā, Īrijā, Zviedrijā, Beļģijā, 
Liel  britanijā, Šveicē, Spānijā, Lie-
tu vā, Kanadā, Somijā un Arģen-
tīnā.

***
Valsts sekretārs tiekas 
ar “Madrides kluba” 

ģenerālsekretāri
3. aprīlī Rīgā Ārlietu ministrijas 

valsts sekretārs Andrejs Pildego-
vičs (attēlā no kreisās otrais) tikās 
ar “Madrides kluba” (Club de 
Madrid) ģenerālsekretāri Mariju 
Elēnu Aguero (María Elena Agüero).

“Madrides klubs” ir neatkarīga 
bezpeļņas organizācija, kas apvie-
no valstu bijušos prezidentus un 
premjērministrus. Organizācijas 
būtība ir stiprināt demokratiskās 
institūcijas pasaulē un dot pado-
mu polītisko konfliktu risināšanā. 
“Madrides kluba” prezidente ir 
Lat vijas eksprezidente Vaira Vīķe-
Freiberga. Tā biedrs ir arī bijušais 
Latvijas Ministru prezidents Val-
dis Birkavs.

Sarunā valsts sekretārs atzinīgi 
novērtēja “Madrides kluba” sadar-
bību ar Latvijas vēstniecību Spā-
nijā, plānojot Latvijas Simtgadei 
veltītu konferenci Madridē. Ģe -
nerālsekretāre sniedza ieskatu 
“Madrides kluba” rīkotajās disku-
sijās dažādās pasaules valstīs par 
tādām temām kā demokratisko 
institūciju stiprināšana, klimata 
izmaiņas,  sieviešu līdzdalība po -
lītikā un ilgtspējīga attīstība. 

***
Rīgā un novados notiks cikls 

“Latvijas Simtgade ērģeļu balsīs”
No 4. maija līdz oktobrim ar 11 

koncertiem Rīgā un Latvijas no -
vados norisināsies Latvijas valsts 
Simtgadei veltīts koncertcikls 
“Lat  vijas Simtgade ērģeļu balsīs”, 
portālu Delfi informēja projekta 
producents Aigars Reinis.

Cikla mērķis ir parādīt būtisku 
Latvijas mūzikas kultūras sastāv-
daļu un lepnumu – ērģeles, ērģel-
niekus, ērģeļmūziku. Koncertre-
pertuārs aptver gan latviešu ērģeļ-
mūzikas vēstures skanīgākās lap-
puses, gan arī iepazīstinās ar nesen 
tapušiem jaundarbiem un pirm -
at skaņojumiem. Programmās iz -
skanēs vairāk nekā 50 latviešu 
kom ponistu skaņdarbi ērģelēm – 
Alfrēds Kalniņš, Marģeris Zariņš, 
Tālivaldis Ķeniņš, Imants Zem-

Londonas grāmatu tirgus kul-
tūras program mā Latviju pār stā-
vēs četri rakstnieki – Nora Ikstena 
kā “Dienas autore” (Author of the 
Day), Kārlis Vērdiņš, Inga Ābele 
un Luīze Pastore. Daudzi ar Lat-
vijas literātūru saistīti sarīkojumi 
šajās dienās notiks arī ārpus grā-
matu tirgus – grupas “Sigma” 
kon certs, Latvijas dzejas lasījumi, 
Pop up illustrātoru izstādes atklā-
šana, Ivara Tontegodes filmas 
“Knu tifikācija” demonstrēšana, kā 
arī vairāku Latvijas autoru angliski 
iznākušo grāmatu atklāšana u. c. 
Kopumā Londonas grāmatu tir-
gus nedēļā gaidāmi vairāk nekā  
40 ar Latvijas literātūru saistīti sa -
rīkojumi.

***
Pārrunā sabiedroto klātbūtnes 

stiprināšanu Latvijā
5. aprīlī ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs tikās ar NATO spēku 
virspavēlnieku Eiropā ģenerāli Kēr-
tisu Skaparoti (Curtis Scaparro tti), 
lai pārrunātu gatavošanos NATO 
samitam jūlijā Briselē. ASV ģene-
rālis Kērtis Skaparoti ir NATO 
militāro spēku virspavēlnieks Ei -
ropā kopš 2016. gada maija. Vien-
laikus viņš ir arī ASV militāro spē-
ku Eiropā komandieris un iepriek-
šējo reizi vizītē Latviju apmeklēja 
2017. gada martā.

 Ministrs uzsvēra, ka alianse ir 
daudz paveikusi NATO klātbūt-
nes Baltijas valstīs nodrošināšanā 
un gaidāmajā samitā darbs ir jā -
turpina. Amatpersonas pārrunāja 
NATO kaujas grupas izvietošanu 
Latvijā un iespējamos turpmākos 
kollektīvās aizsardzības pasāku-
mus. Skaparoti īpaši izcēla Latvijas 
īsā laikā paveikto progresu, no -
drošinot NATO kaujas grupas 
uzņemšanu. “NATO valstu batal-
jonu esat ļoti veiksmīgi iekļāvuši 
savu spēku sastāvā,” sacīja ģene-
rālis.  

Ministrs apstiprināja Latvijas at -
balstu NATO modernizācijas pro-
cesam, lai attīstītu spējas reaģēt uz 
aktuālajiem drošības izaicinā ju -
m iem pasaulē. Īpaši tika izcelta 
NATO komandstruktūras pielā go -
šana, mi  litārā mobilitāte un NATO 
aiz sardzības plānošana. Ministrs 
un NATO komandieris atzīmēja, 
ka tikšanās notiek zīmīgā laikā, jo 
ša  jās dienās aprit 69 gadi kopš ali-
ans es nodibināšanas un 14 gadi 
kopš Latvijas iestāšanās NATO.

***
Ārlietu ministrija atbalsta 

diasporas projektus
Ārlietu ministrijas diasporas pro-

jektu izvērtēšanas komisija šogad 
jau ir saņēmusi un izskatījusi 111 
diasporas projektus, no kuŗiem 
daļēji vai pilnīgi atbalstījusi 73 
projektus kopsummā par 85 843 
eiro.

Lielākā summa jeb 8322 eiro 
piešķirti Amerikas latviešu ap  - 
vie nībai 13. Saeimas vēlēšanu ie -
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Eiropa vēl nav attapusies no 
2015. gada bēgļu plūdiem. Izra ē-
lai līdzīga problēma krasi saasi-
nājusies šobrīd. Tiesa, te ir zinā-
mas atšķirības – islama faktors 
(par laimi) šoreiz atkrīt, bet vie-
nus moka, otrus tirda lielais jau-
tājums: ko ar viņiem darīt, kā tikt 
no viņiem vaļā.

Tas sākās 2005. gada otrajā 
pusē: Ēģiptei piederošajā Sinajas 
pussalā sāka pulcēties tūkstošiem 
bēgļu no divām Afrikas valstīm – 
Eritrejas un Sudānas. Pa ceļam 
no turienes viņi pārcieta rupju 
un nežēlīgu attieksmi no Ēģiptes 
policijas puses: naudas izspie ša-
na, piekaušana... Sasnieguši skar-
bo, tuksnesīgo Sinajas pussalu, 
viņi nokļuva klejojošo beduīnu 
varā, kuŗi, atņemot pēdējos gra -
š us, pārveda viņus pa slepenām 
takām uz Izraēlas territoriju. Iz -
raēla šiem bēgļiem tiešām šķita 
“apsolītā zeme”: augsts dzīves lī -
menis, visumā moderna un sa -

Izraēlai klapatas ar bēgļiem no Afrikas
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

kār tota, un, teiksim, par šķīvju 
maz gāšanu kādā no neskaitā ma-
jām ēdnīcām maksā – pēc Su  da-
nas vai Eritrejas mērogiem – dāsni.

2012. gada sākumā šo migran-
tu bēgļu skaits jau pārsniedza 50 
tūkstošus, un tikai 2013. gadā 
pabeigtā 245 kilometrus garās 
augstās sienas būve apturēja šo 
ļaužu plūsmu.

Kas viņi ir? Vairāk nekā puse 
nāk no Eritrejas – Sarkanās jūras 
piekrastes valsts, kur valda tirā-
nisks, represīvs režīms, kur vī  -
r ieš us iesauc armijā uz 10 gadiem 
(!) un padara tos par bezmaksas 
darbaspēku diktātūras dienestā. 
Dezertieriem draud nošaušana. 
Te jāņem vērā, ka Eritrejas ie   -
dzī votāji pārsvarā ir kristieši: tas 
ir senatnīgais t.s. monofizītu vir-
ziens, rada Etiopijas baznīcai. 
Viņi runā tigriņu valodā, kas lī -
dzīga Etiopijas valsts valodai – 
amhari. Bēgļi no Sudānas – tie ir 
cilvēki, kas cietuši no genocida 

Darfuras provincē, kur arabu 
jātnieku bandas atņēma viņiem 
ganāmpulkus un dedzināja mā -
jok ļus, un no pilsoņkaŗa nesen 
proklamētajā Dienvidsudānas 
val stī, kur asiņainā cīņā saķēru-
š ās divas ciltis. Pēdējo vidū ir 
daudz kristiešu, un pārējo suda-
niešu islams nav ekstrēms. Va -
loda – arabu.

Diemžēl gan sudānieši, gan 
eritrejieši kopumā kļuvuši par 
postu un lāstu Telavivas dien-
vidos, nabadzīgākajos kvartālos 
ap t.s. veco autoostu, kur pirma-
jos gados pēc Izraēlas valsts pro-
klamēšanas apmetušies jūdu ie -
ceļotāji no Marokas, Kurdistānas 
un citām musulmaņu zemēm, 
zināmā mērā dzīves pabērni. Un 
tieši šīs ieliņas kļuvušas par mel-
no migrantu geto, kur blakus 
puslegāliem bordeļiem afrikāņi 
mīt gandrīz vai graustos, sacēluši 
savas sīkbodītes un dzertuves, 
kur eritrejieši tempj lēto alu. No -

zie dzības līmenis tur ir augstāks 
par vidējo, vakaros sievietes bai-
dās iziet uz ielas.

Un kad inteliģentie cilvēktie-
sību aizstāvji un žēlsirdīgie hu -
mā nisti no Telavivas turīgajiem 
ziemeļiem mēģina nomierināt 
sašutušos šo ieliņu “pamatie dzī-
votājus”, pēdējie attrauc: nu tad 
izmitiniet šos nelūgtos viesus 
savos elegantajos dzīvokļos!

Necik sen šos migrantus sāka 
piespiedu kārtā sēdināt lidma šī-
nās, kas uzņēma kursu uz div ām 
Afrikas samērā stabilām valstīm – 
Ugandu un Ruandu, dodot kat -
r am līdzi naudu pirmajiem mē -
nešiem “svešumā”. Bet tā lieta 
vir zās gausi, un daudzi migranti 
ka  tēgoriski atsakās pamest Izra-
ēlu.

Izraēlas premjērministrs Ben-
ja  mins (Bibi) Netanjahu, pret 
ku ŗu Izraēlas policija ierosinājusi 
izvirzīt apsūdzību par kuku ļo-
šanu un ētiski apšaubāmu darī-

jumu, 2. aprīlī paziņoja, ka vie-
nojies ar UNHCR  Apvienoto Nā  -
ciju Augsto komisiju bēgļu jautā-
jumos – par apmēram 16 tūk - 
s tošu afrikāņu migrantu pakāpe-
nisku pārvešanu “uz kādu no 
rietumvalstīm” (min Kanadu vai 
Vāciju), kamēr pārējiem 16 tūks-
tošiem tikšot piešķirts perma - 
n enta iedzīvotāja statuss un viņus 
izvietošot kibucos un klusos lau-
ku ciematos, prom no lielpilsē -
tas Telavivas drūzmas. Taču bur-
tiski pēc dažām stundām Netan-
jahu šo vienošanos atsauca! Pā -
rāk liels bija spiediens no viņa 
koalicijas labēji ekstrēmā spārna, 
kuŗa darboņiem arī 16 tūkstoši 
šķita par daudz. “Nabaga” prem-
jērministram atlika vien taisno-
ties un apsolīt, ka galu galā būšot 
iespējams viņus visus dabūt 
prom – kad, kurp?

Skumji. Īstenība ir skarba: 
visiem laimes garantijas nav...

Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis pagājušajā nedēļā 
bija darba vizītē Amerikas Savie-
notajās Valstīs. Gan Kalifornijā, 
gan Ņujorkā viņš tikās ar tau - 
 tie šiem, droši vien Laika lasītāju 
starpā ir vismaz daži, kuŗi līdz   
ar to prezidentu redzēja vaigā. 
Vējoņa kungs tikās arī ar uzņē-
muma Facebook pārstāvjiem Silī-
cija ielejā. Lasītāji atminēsies, ka 
pirms neilga laika Latvijas Ko -
rup cijas novēršanas un apkaro-
šanas birojs (KNAB) lika saprast, 
ka, iespējams, pieeja minētajam 
portālam Latvijā būs jābloķē gai-
dāmo Saeimas vēlēšanu sakarā, 
ja partijas Latvijā nepratīsies at -
tiecībā uz atklātību par to, cik tās 
tur ir reklamējušās un izdevušas 
naudu. Nav zināms, vai R. Vējo-
nis par to runāja, tiekoties ar fir-
mas pārstāvjiem, taču pēc tam 
viņš izteicās visai optimistiski: 
“Tikšanās laikā Facebook pār-
stāvji apliecināja gatavību sadar-
bo ties ar Latvijas institūcijām, 
medijiem un NVO, lai novērstu 
viltus ziņu izplatību, nodrošinā -
tu personu datu aizsardzību un 
dro   šību un vēlēšanu procesa 
caurskatāmību Latvijā.” Lai nu tā 
būtu! Kā tas bija skaidri redzams 
aizpērnajās prezidenta vēlēšanās 
Amerikā, internets joprojām ir 
visai mežonīga vide, kuŗā darbo-
jas nebūt ne tikai labvēlīgi no -
skaņoti cilvēki.

Savukārt Ņujorkā Valsts pre -
zidentam bija iespēja apmeklēt 
Ņujorkas Knicks basketbola spē -
li, kuŗa tovakar bija veltīta tieši 
Latvijas Simtgadei. Lieki teikt, 
tas notika, pateicoties tam, ka 
komandas galveno zvaigžņu pul-
kā ir mūsu Kristaps Porziņģis. 
Pats Kristaps gan patlaban ārstē 
kājas savainojumu, taču arī viņš 
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apmeklēja spēli. Ņujorkas Lat vie-
šu korim bija uzticēts nodzie dāt 
Amerikas un Latvijas himnas, 
Valsts prezidents Porziņģim uz -
dāvināja Simtgades krekliņu un 
pats tika pie personalizēta Knicks 
krekliņa. Tas bija piemēroti, jo 
arī mūsu prezidentam Vējonim 
patīk uzspēlēt basketbolu. Medi-
jos vēstīts, Kristaps Porziņģis līdz 
spēles beigām nepalika un tāpēc 
neredzēja, kā viņa komanda Mil-
voku Bucks komandai piekāpās 
ar rezultātu 102:115.

Un vēl, protams, mūsu prezi-
dents bija Vašingtonā kopā ar 
Lie tuvas prezidenti Daļu Gri -
bau skaiti un Igaunijas preziden -
ti Kersti Kaljulaidu, lai Baltajā 
na  mā tiktos ar ASV prezidentu 
Donaldu Trampu. Īpaši uzma nī-
bu Latvijā, un ne tikai, piesaistīja 
preses konference, kuŗā piedalī-
jās visi četri prezidenti. Noska-
ņojums Latvijā bija visai negātīvs, 
galvenokārt tāpēc, ka viņam ar 
angļu valodu … nu, teiksim, tā 
pa  knapāk. Savu uzrunu Vējoņa 
kungs nolasīja no lapiņas, turklāt 
stīvi. Man personīgi nelikās, ka 
tā būtu bijusi baisa katastrofa, sa -
prast visu varēja, kas viņam bija 
sakāms, taču tad pienāca laiks 
jautājumiem no žurnālistiem... 
Prezidents Tramps palūdza R. Vē -
joni izvēlēties kādu no viņiem, 
pajokojot, ka būtu labi, ja tas 
būtu žurnālists no Baltijas, jo tie, 
atšķirībā no žurnālistiem Ame-
rikā, esot “godīgi.” Tobrīd šķita 
visai skaidrs, ka Vējoņa kungs īsti 
nesaprot, kas no viņa tiek prasīts, 
un galu galā žurnālisti Annu 
Ūdri jautājuma uzdošanai izvē-
lējās pats Tramps.

Šis “valodas jautājums”, manu-
prāt, ir koks ar diviem galiem. No 
vienas puses, Latvijas Valsts pre-

zidenta galvenie uzdevumi ir 
pašmājās, un Latvijā angļu valo-
da īpaši nav vajadzīga. No otras 
puses, Latvija nav izolēta sala, mū su 
valsts piedalās dažādu starp-
tautisku organizāciju darbā, kur 
ļoti bieži tieši angļu valoda ir 
galvenā saziņas valoda. Tas tā ir 
Eiropas Savienībā, tas tā ir arī 
NATO. Tad gan, gribētos cerēt, 
Lat vijas amatpersonas prot brīvi 
sazināties ar citiem un, pats gal-
venais, – saprast, ko citi tām saka. 
Valsts prezidenta mājaslapā starp 
citu ir teikts, ka prezidents Vē -
jonis angļu valodā runājot “te  ko-
ši.” Preses konferencē bija skaid-
rāk par skaidru redzams un dzir-
dams, ka tas tā nebūt nav, it īpaši, 
ja salīdzina ar Lietuvas un Igau-
nijas prezidentēm, kuŗas abas 
pirms kļūt par prezidenti dar bo-
jās starptautiskās institūcijās –  
D. Gribauskaite Eiropas komi-
sijā, K. Kaljulaida bija Eiropas 
Auditoru tiesas tiesnese. Lieki 
teikt, arī tur darbs notiek lielā ko-
ties angļu valodā, līdz ar to viņām 
Vašingtonā bija krietni vieglāk 
komunicēt. Es pats savulaik mā -
cīju angļu valodu Valsts prezi-
dentam Guntim Ulmanim, kad 
viņš gatavojās piedalīties ANO 
50 gadu jubilejas pasākumos 
Ņujorkā. No turienes pārbraucis, 
viņš man piezvanīja un priecīgs 
stāstīja, ka ir varējis sarunāties ne 
tikai ar pasaules polītikas gran-
diem, bet arī ar taksometra šoferi.

Preses konferencē prezidents 
Tramps zināja atzīmēt, ka Baltijas 
valstis šogad svin savu Simtgadi, 
arī zināja pieminēt, ka viņa pār-
stāvētā valsts Baltijas valstu oku-
pāciju nav atzinusi nekad. Jautāts 
par to, vai Amerika Baltijas val-
stīs saredz investīciju iespējas,    
D. Tramps vispirms pajokoja, ka 

viņš īsti par to nevarot runāt, jo 
viņš, lūk, ir prezidents, un, ja 
sāks runāt par investīcijām, “ne -
godīgie” ASV žurnālisti viņam 
par to klups krāgā, taču, kopumā 
ņemot, viņš uzskata, ka Baltijas 
valstīs varot investēt, jo tur dzī-
vojot “brīnišķīgi ļaudis.” Tiesa, 
ne  precizējot, par kuŗu tieši valsti 
ir runa. 

Kopumā attiecības starp ASV 
un Baltijas valstīm ir gluži nor-
mā las. Amerikāņiem mūspusē 
īpaši lielu interešu nav, Vašing-
tona vien vēlas, lai Baltijas valstis 
adekvāti financē savus bruņotos 
spēkus NATO kontekstā, Latvijā 
vēl ir aktuāls jautājums par ebrē-
ju īpašumu restitūciju, un tas ir 
jautājums, par kuŗu vismaz ie -
priekšējās, ASV prezidenta Bara-
ka Obamas administrācijas laikā 
amerikāņi runāja ļoti daudz. 
2016. gadā tirdzniecības apgro-
zījuma ziņā Amerika bija 16. vie-
tā Latvijas partneŗu starpā, ko -
pējais preču un pakalpojumu 
tirdzniecības apgrozījums bija 

461,5 miljoni eiro. Protams, ne 
bez Amerikas iesaistes mūsu un 
kaimiņvalstu territoriju patlaban 
sargā NATO spēki, kontingentu 
konkrēti Latvijā patlaban ko -
man dē kanadieši, bet rotācijas 
kārtībā te ik pa brīdim arī iero-
das cilvēki no ASV. 

Tomēr ir arī bažas par to, ka 
pēdējo nedēļu laikā prezidents 
Tramps ir sācis izrādīt visai aktī-
vu impulsivitāti, te vienubrīd pie -
peši paziņojot, ka Amerika aiz-
vāks spēkus no Sīrijas, tā liekot 
pašiem bruņotajiem spēkiem ne -
izpratnē saķert galvu šausmās, te 
nākamajā brīdī lēmums gar ASV 
robežu ar Meksiku izvietot bru-
ņoto spēku pārstāvjus, tad atkal 
pieaugošais kašķis ar Ķīnu. Haoss 
liek pasaulei nervozēt, jo nepro g-
nozējama attieksme pasaules lie-
lākās varas priekšgalā nudien 
nav nekas labs. 

Pasaule daudz ko ir pārdzī vo-
jusi, pārdzīvos arī šo lietu, taču 
patlaban pavisam mierīgi neva-
r am būt nudien. Diemžēl.
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INESE RAUBIŠĶE

Atmiņas esot vissubjektīvākais 
vēstures avots, un zinātniskos pē -
 tījumos tās varot izmantot tikai 
kā palīgmateriālu. Tomēr tajā 
pa  šā laikā atmiņas tiek novērtē-
tas kā nozīmīgas, jo sekmē dzī-
vāk uztvert vēsturiskos procesus 
un var noderēt par fonu, palīdzot 
rekonstruēt laikmeta noskaņo-
jumu, laikmeta raksturu… bet, pats 
galvenais, raksturo pašu au  toru.

2016. gada beigās Greensbo-
rough Historical Society (Austrā-
lijā) savā interneta lapā angļu 
valodā publicēja aizkustinošu, 
pār domas raisošu atmiņu stās tī-
jumu “Remembering my grand-
parents: a hot Australian summer”, 
kas pērn, jau latviešu valodā pār-
tulkots, ar virsrakstu “Atceroties 
vecvecākus” parādījās rakstu krā-
 jumā kultūrai un brīvai domai 
Jaunā Gaita (nr. 291). Atmiņu 
stā stījuma autors – Atis Lejiņš – 
Latvijas polītiķis, bijušais Latvi-
jas Ārpolītikas institūta direk-
tors, šobrīd 12. Saeimas deputāts.

Ati, savā atmiņu stāstījumā 
rakstāt: Dzīvē pienāk laiks, kad 
kļūst interesanti atskatīties pa -
gātnē, gandrīz tikpat aizraujo -
ši, kā jaunībā bija gaidīt katru 
jaunu dienu un brīnumus, ko tā 
nesīs. Jūsu dzīvē ir pienācis šis 
laiks?

…šos vārdus gan biju piemir-
sis. Bet, iespējams,  tas ir noti-
cis…(smejas). Taču attiecībā uz 
stāstu “Atceroties vecvecākus” – 
es nezinu, kā tas gadījās, bet 
man pienāca ziņa, ka kāds lite-
rārais žurnāls Austrālijā izslu di-
nājis literāro darbu konkursu. 
Nodomāju – varbūt viņus ieinte-
resēs viena latvieša atmiņas par 
piedzīvoto Austrālijā vairāk nekā 
pirms pusgadsimta, un aizsūtīju 
savu darbu. Diemžēl konkursā 
panākumus neguvu, jo nolikumā 
(un to nu es biju palaidis garām) 
stāstiem bija jābūt izdomātiem. 
Bet es varu rakstīt tikai to, kas 
īstā dzīvē noticis – dzīve ir pie-
tiekami interesanta. Taču pēc lai-
ka man pienāca vēstule, ka Grīn s-
boro darbojas vēstures biedrība, 
kur kopā sanākuši cilvēki, lai 
pētītu pagātnes notikumus, un 
nevis akadēmiski, bet pamatojo-
ties uz atmiņām. Manā Grīns-
boro! Pilsētiņā, kur esmu dzīvo-
jis desmit gadus! Tā nu stāsts tika 
aizsūtīts viņiem. O, kāda bija 
ažiotāža! Atmiņas nopublicēja, 
mani iecēla par biedrības goda 
biedru (nu, man ir jauns pos te-
nis!)… savukārt, es šo stāstu ieli-
ku arī savā mājaslapā. Bija ļoti 
interesantas atsauksmes no lat-
vieš iem Austrālijā un Amerikā. 
Pienāca vēstules, negaidīti pietei-
cās cilvēki, ar kuŗiem Grīnsboro 
līdzās bijām dzīvojuši un kopā 
mācījušies skolā. Arī mans brālis 
Aivars un māsa Aija ir sajūsmā 
par šīm atmiņām. Atmiņu stāsts 
bija rakstīts angliski, un tad “Jau-
nā Gaita” paši no savas rokas to 
pārtulkoja un nopublicēja. Man 
par to pavēstīja kollēga Janīna 
Kursīte-Pakule: Re, kur tavs 
raksts!

Tas, ka šis mans darbs tika 
publicēts latviski – man tas ir ļoti 
svarīgi. Kāda jēga, ja nav latviski, 
vai ne? 

“Es visu atceros tik skaidri, it kā tas būtu noticis vakar. 
Tas ir mans stāsts…” Atis Lejiņš 

Pārsteidzoši, cik spilgtas ir 
jūsu bērnības atmiņas. Lai gan 
neatceraties savu agro bērnību 
Latvijā, un tas ir saprotams, jo 
ģimene izbrauca ar pēdējo vil-
cienu no Rīgas uz Berlīni 1944. 
gada rudenī, kad jums bija tikai 
divi gadi, bet atceraties daudz 
par dzīvi latviešu bēgļu nomet-
nēs Vācijā … un garo ceļojumu 
ar vilcienu no Falingbosteles, 
angļu zonā, cauri visai Vācijai 
uz Italiju, un tad jau ar kuģi uz 
Melburnu… 

Ir vēl viena lieta no Vācijas, 
kuŗu atceros, bet atmiņu stāstā 
tās nav – bailes. Es nezinu, vai 

karš jau bija beidzies, taču lid-
mašīnas lidoja pāri mūsu māj-
vietai – mēs visi sastingām, kad 
tētis gāja pie aizklātā loga un pa 
mazu spraudziņu gar tumšo aiz-
karu tās vēroja… Instinktīvi ju -
tām briesmas un uzreiz kļuvām 
klusi un skatījāmies uz tēvu… 
Šodien, to atceroties, man nāk 
prātā dzīvnieki Afrikā – tiklīdz 
jūt briesmas – visi kļūst klusi. 

Bet dzīve Austrālijā – tie bija 
brīnišķīgi gadi! Vai, dieniņ, es 
jūtos tik laimīgs, ka varēju tur 
uzaugt! Kad atbraucām, sākumā 
gan dabūjām kā pajumti tikai 
vienu istabu (pieciem cilvē - 
k iem). Tētis uzreiz gāja strādāt, jo 
tolaik Austrālijā vajadzēja darba-
spēku – ekonomika auga rūk-
dama. Mamma par mums visiem 
rūpējās mājās. Pēc laika pārcē lā-
mies uz Grīnsboro, kur tēvs da -
būja grāmatveža darbu, bet kad 
saņēma pilsonību, drīkstēja jau 
strādāt skolā. Mūsu ģimene sāka 
dzīvot plašākā mājā. Austrālijā 
kā padsmitnieks sāku apcerēt fi -
lozofiska rakstura jautājumus, 
no kuŗiem galvenais bija: “Ja es 
un mana ģimene esam latvieši, 
tad kāpēc mēs nedzīvojam Lat-
vijā?” 

Uz šo jautājumu jūs vēlāk jau 
centāties atbildi rast Amerikā? 

Maniem vecākiem bija bail no 
Sarkanās Ķīnas invāzijas Austrā-
lijā. 1960. gadā kā Viņas Majestā-
tes Lielbritānijas karalienes pa -
valst nieki mēs izceļojām uz ASV. 
Tēvs uzreiz dabūja skolotāja dar-
bu, mamma aizgāja strādāt grā-
matu veikalā, es Kalifornijas uni-
versitātē studēju vēsturi, jo gri-
bēju dabūt šīs atbildes – kāpēc 
Latvija ir okupēta? Kāpēc es at -
rodos trimdā? Gribēju uzzināt – 
kā tas viss notika? Ieguvu ma -
ģist ra gradu Modernajā Eiropas 
vēsturē.

Atbildes ieguvāt, bet priekšā 
vēl bija ilgais ceļš atpakaļ uz 
Latviju, gan aktīvi darbojoties 
polītikā, gan rakstot grāmatas 
… Kas Atis Lejiņš savā dzīvē ir 
bijis vairāk – vēsturnieks, rakst-
nieks, žurnālists vai polītiķis?

Vēsturnieks? Nav bijis laika 
neko īsti pētīt, jo biju revolu cio-
nārs – nepārtraukti biju uz bari-
kādēm. 1968. gadā vadīju opozī-
cijas frakciju Pirmajā Vispasau-
les jaunatnes kongresā Berlīnē. 
Apbraukāju Eiropu ar “īkšķi”. 
Nonācu Stokholmā – iepazinos 
ar Bruno Kalniņu un Uldi Ģēr-
mani. Iestājos LSDSP. Kad sep-
tiņ desmitajos gados kā “Kultū -
ras sakaru” viesis aizbraucu uz 
Rīgu un atgriežoties uzrakstīju 
“Gorkija iela 11a” (1976) – vie nī-
go trimdas grāmatu, kuŗā at  mas-
kota VDK, man aizliedza turp-
māk iebraukt Latvijā. (Starp citu, 
sākotnēji grāmatu turpinājumus 
publicēja laikraksts “Laiks” Ame-
rikā.) Dzimteni varēju apmeklēt 
tikai 1988. gadā kā Zviedrijas 
Ārpolītikas institūta žurnālists. 
Divas reizes esmu bijis Afgā nis-
tānā, kur meklēju kaŗa gūstek -
ņus no Baltijas, kuŗus piespieda 
dienēt Padomju Armijā un kuŗi 

bija nonākuši mudžahedinu gūs-
tā. Karš Afganistānā – tur katra 
pavadītā diena tik spilgti palikusi 
atmiņā, ka nevarēs mūžam aiz-
mirst. Pēc tam tapa grāmata “15 
dienas pie partizāniem”. Vairā -
kās grāmatās apkopotas arī ma -
nas publikācijas trimdas izdevu-
mos, tāpat arī zinātniskie raksti. 
Žurnālists? Drīzāk jau esmu bijis 
“brīvais strēlnieks” žurnālistikā.

Protams, ka esmu polītiķis. 
1989. gadā nodibinājām Latvi -
jas Tautas frontes (LTF) Zvied - 
ri jas nodaļu, kuŗu vadīju līdz 
1991. gadam. Tad sekoja vēlēša-
nas jau Rīgā, un es tiku ievēlēts 
LTF do  mē. 1992. gadā tika no  di-
bināts Latvijas Ārpolītikas insti-
tūts ar mērķi veikt stratēģiskus 
pētījumus, kas neļautu Latvijai 
jelkad atgriezties 1939. gada si -
tuācijā. 2009. gadā beidzu tajā 
darbu kā direktors, tagad esmu 
goda direktors. Mans pašreizējais 
darbs ir Saeimā. 

Vai ir vēl kādreiz nācies ap -
meklēt Grīnsboro? 

Jā, astoņdesmitajos gados pirms 
došanās uz Afgānistānu, ceļā no 
Kalifornijas aizbraucu uz Aus - 
t rā liju… apbraukāju latviešu pil-
sētas, kultūras centrus, stāstīju 
par Baltijas Miera un brīvības 
kuģa braucienu gar Baltijas kras-
tu. Un tad es apciemoju arī savu 
veco pilsētiņu – dzīvojamā māja 
bija nodegusi, tās vietā bija iz -
veidots parks. Sameklēju arī sko-
liņu, kas arī vairs nestrādāja, jo 
bija pārveidota par mākslas cen-
tru. Grīnsboro ir izaugusi, vis-
maz reizes desmit pieaudzis tās 
iedzīvotāju skaits…

Kā jūsu bērni novērtē ģime-
nes stāstu “Atceroties vecvecā-
kus”?

Protams, stāsts ir izlasīts  un 
daudz no tā jau iepriekš no ma - 
nis arī dzirdēts)… manuprāt, 
lielā interese būs mazbērniem, 
kad viņi sāks interesēties par 
savām saknēm.

Vai nākamais atmiņu stāsts 
varētu būt par dzīvi Amerikā?

Iespējams, stimuls jau ir.

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie

LIELĀKĀ grāmatu tirgotāja
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Ar Latvijas Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni pirmo reizi ti  kā -
mies Rīgā, Melngalvju namā, tā  la-
jā 2015. gadā, dažas dienas pēc 
viņa stāšanās amatā. Pēc kopīgas 
fotografēšanās īsā sarunā atklā  - 
j ām, ka nākam no vienas puses – 
Sarkaņu pagasta Madonas nova-
dā. Ar īpašu prieku uzņēmu ziņu, 
ka prezidents apmeklēs Sanfran-
cisko un man būs iespēja eksklu-
zīvai intervijai īpaši laikrakstiem 
“Laiks” un “Brīvā Latvija” intervija 
notika Latvijas Investīciju un at -
tīstības aģentūras (LIAA) pārstāv-
niecības biroja telpās tūlīt pēc pre-
zidenta tikšanās ar pārstāv nie cī-
bas vadītāju Tomu Zvidriņu un 
vairākiem latviešu startap (start-
up uzņēmumu) dibinātājiem, kas 
šobrīd strādā vai mācās Kali for-
nijā. Raimonds Vējonis bija tik ko 
ieradies no Vašingtonas pēc trīs 
Baltijas valstu prezidentu un ASV 
prezidenta Donalda Trampa tik-
šanās, kā arī ASV un Baltijas ko -
pēji rīkota ekonomikas un biz nesa 
foruma. 

Prezidenta kungs, kādi ir 
jūsu iespaidi un vērtējums par 
nu  pat notikušo Baltijas valstu 
prezidentu un ASV prezidenta 
Tram pa samitu?

R. Vējonis. Šajā tikšanās reizē 
svarīgākais sarunu temats bija dro-
šības jautājumi, un visas puses 
uzsvēra mūsu sadarbības nozī-
mību. Tika apstiprināta Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas un ASV ko  pī-
ga deklarācija, kurā lielākā sadaļa 
ir veltīta drošības un aizsardzības 
jomai. ASV un Baltijas valstis ap -
ņemas kopīgiem spēkiem turpi-
nāt vairot NATO kapacitāti, kā 
arī ASV, Igaunija, Latvija un Lie-
tuva atkārtoti apliecina savu ap -
ņemšanos ievērot Ziemeļatlan ti-
jas līguma 5. pantu. (5. pants pa -
redz, ka uzbrukums vienai  NATO 
dalībvalstij nozīmē uzbrukumu 
visām citām. Punkts stājas spēkā 
sakarā ar 11. septembŗa terrora 
aktiem. T.Z.)

Īpaši svarīgi bija no prezidenta 
Trampa personiski atkal dzirdēt 
apliecinājumu par Baltijas val-
stīm kā svarīgiem stratēģiskiem 
partneriem un apņemšanos jeb-
kādu draudu gadījumā aizstāvēt 
Baltijas reģiona drošības intere ses. 
Prezidents Tramps arī uzsvēra un 
atzinīgi novērtēja to, ka visas trīs 
Baltijas valstis 2% no iekšzemes 
kopprodukta (IKP) novirza aiz-
sardzības vajadzībām. 

Runājot par ekonomikas jau tā-
jumiem, sadarbība attīstīsies vai-
rākos virzienos. ASV turpinās pie-
 gādāt sašķidrināto dabasgāzi Lie-
tuvas šķidrās gāzes terminālim 
Klaipēdā. Kā zināms, šis termi-
nālis ir devis iespēju Baltijas val-
stīm atbrīvoties no Krievijas da -
basgāzes monopola. Šeit jāmin 
arī Baltijas valstu un ASV ne  gā-
tīvā nostāja pret gāzes vada Nord 
Stream 2 izbūvi Baltijas jūrā, kas 
ir ne tikai ekoloģiski nedrošs pro-
jekts, bet padarīs Eiropas valstis 
arvien vairāk atkarīgas no Krie-
vijas gāzes. Tas ir tieši pretējais 
tam, ko cenšas panākt Baltijas 
valstis.

Sadarbība ar Latviju un Igau-
niju turpināsies galvenokārt In -
formācijas technoloģiju jomā, 
ta jā starpā arī kiberdrošības jau-

Latviešiem pasaulē ir jābūt vienotiem
Valsts prezidents Raimonds Vējonis speciālintervijā Tairai Zoldnerei

tājumos. Jau tagad starp Latviju 
un ASV pastāv investīciju ap  -
mai ņa. Kā piemēru varu minēt 
ASV Džordžijas pavalstī atklāto 
Valmieras stikla šķiedras rūpnī-
cas meitas uzņēmumu, kas jau 
tagad nodrošina 2000 darbavie-
tas. ASV darbojas arī citi Latvijas 
uzņēmumi.

Kāds bija jūsu iespaids par to, 
cik labi prezidents Tramps ir 
informēts par Baltijas valstīm?

Pirms katras tikšanās ar citas 
valsts prezidentu tiek veikts zi -
nāms mājasdarbs, lai atsvaidzi-
nātu atmiņā faktus par konkrēto 
valsti, un gluži cilvēciski – visu 
paturēt prātā nav iespējams. Sa -
runās piedalās arī prezidenta pa -
domnieki. Ar prezidentu Tram -
pu esam tikušies jau iepriekš, 
citos sarunu formātos, tāpēc viņš 
ir pietiekami labi informēts par 
Baltijas valstīm.

Šī bija četru prezidentu tik ša-
nās. Lai gan Baltijas valstīm ir 
ļoti daudz kopīgu interešu, to -
mēr ir arī atšķirības. Kā jūs 
raks turotu šādu trīs prezidentu 
kopēju vizīti? Vai kādreiz nero-
das domstarpības?

Pārstāvēt trīs Baltijas valstis 
kopā ir ļoti labs formāts, jo tā mēs 
kļūstam redzamāki. Kopā mēs 
pārstāvam visa reģiona intereses, 
un līdz ar to ir vieglāk mūs repre-
zentēt. Cenšamies arī reālizēt ko -
pīgus projektus, kā, piemēram, 
Rail Baltica dzelzceļa līnijas pro-
jektu. Praksē par dažādiem jautā-
jumiem arī diskutējam, cenša-
mies atrast kopsaucējus. Ne vien-
mēr tas izdodas, tad jautājums 
jāatliek uz vēlāku laiku, kad būs 
iespējams to atrisināt.

Vakar pēc prezidentu samita 
jūs piedalījāties arī ASV un trīs 
Baltijas valstu biznesa forumā.

Biznesa forumā bija ļoti plaša 
pārstāvniecība, pārsvarā no ASV 
puses. ASV valdību pārstāvēja 
Tirdz niecības sekretārs Vilburs 
Ross, tomēr galvenokārt dalīb-
nie ki bija uzņēmēji, biznesa cil-
vēki. Forumā notika aktīva sadar-
bības kontaktu dibināšana.

Kādas ir jūsu galvenās atzi -
ņas pēc šodienas tikšanās ar 
startap cilvēkiem šeit, LIAA 

pārstāvniecībā, un vakardienas 
biznesa forumā?

Prezidents var nākt ar savām 
iniciatīvām, kā arī atbalstīt val-
dību uzņēmējdarbības vides stip-
rināšanai. Pagājušajā gadā īste -
no jām vērienīgu nodokļu refor -
mu, pēc kuŗas sākam dzīvot jau 
šogad. Ceram, ka tā veicinās uz -
ņē mu mu attīstību un Latvijas 
kon ku rēt  spēju reģiona līmenī. 
Tāpat esam sākuši izglītības sistē-
mas reformu. Mums ir gudri, spē-
 jīgi cilvē ki, bet ir jāceļ izglītības 

katrā ziņā veicinās Latvijas uzņē-
mējdarbības attīstību.

Cik bieži jums iznāk tikties ar 
latviešu diasporu ārvalstīs?

Katru reizi, kad esmu ārvalstu 
vizītē, tiekos ar diasporu. Atbalstu 
arī valdības un Saeimas darbu  
pie topošā Diasporas likuma. Tas 
ļaus sakārtot budžeta jautāju mus 
un nodrošināt nepieciešamos fi -
n anču līdzekļus, kas vajadzīgi lat-
viešu kopienas pasaulē atbalstam. 
Tas ļaus turpināt latviešu valodas 
apmācības nedēļas nogales lat-
viešu skolās, un gribu piebilst, ka 
prezidenta kundze ir latviešu dia-
sporas skolu patronese. Ir ļoti sva -
rīgi, lai jaunā paaudze apgūst lat-
viešu valodu, turpina un izkopj 
kultūras tradicijas. Arī diaspora 
mainās, ir “jaunā” emigrācija un 
ir “vecā” trimda, ir atšķirīgas inte-
reses. Tomēr ir svarīgi, lai starp 
šīm dažādajām grupām veidotos 
sapratne un saskanīgums. Lat vie-
š iem pasaulē ir jābūt vienotiem, 
tas ir svarīgi.

mām. Tomēr katrās vēlēšanās ir 
arī riska moments, un mums 
jāuzņemas šie riski.

Daudzi ārvalstīs dzīvojošie 
lat vieši šovasar plāno doties uz 
Latviju, lai piedalītos Dziesmu 
un deju svētkos, kā arī citos ar 
Latvijas Simtgades svinībām 
sai stītos sarīkojumos. Kādi ir 
jūsu vasaras plāni?

Šis sakarā ar Latvijas Simtgadi 
ir īpaši intensīvs gads. Arī es kā 
skatītājs piedalīšos Dziesmu svēt-
kos, apmeklēšu koncertuzve du-
mu ciklu “Latvijas gredzens” da -
žādos Latvijas reģionos, kā arī pie-
dalīšos daudzos citos Simtga dei 
veltītajos sarīkojumos. Latvijā sa -
gaidām arī daudz ārvalstu viesu 
vizītes: ieradīsies Eiropas karaļ-
na mu pārstāvji, prezidenti un 
val stu vadītāji, septembrī Latviju 
apmeklēs Romas pāvests, un Rīgā 
notiks ikgadējā Arajološas gru-
pas tikšanās, kur ES valstu prezi-
denti pārrunās Eiropai aktuālos 
jautājumus. Arī es pats došos vēl 

LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ALAs Informācijas 
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Raimonds Vējonis: “Ir ļoti svarīgi, lai jaunā pa -
audze apgūst latviešu valodu, turpina un iz  -
kopj kultūras tradicijas. Arī diaspora mai nās, 
ir “jaunā” emigrācija un ir “vecā” trimda, ir 
at  šķirīgas intereses. Tomēr ir svarīgi, lai starp 
šīm dažādajām grupām veidotos sapratne un 
sa  skanīgums. Latviešiem pasaulē ir jābūt 
vienotiem, tas ir svarīgi.”

Saruna par LIAA pārstāvniecībā Sanfrancisko. No kr.: Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, ārlietu  padomniece Maija Manika, startap pārstāvji 
Ģirts Graudiņš, Dainis Krūze, Jānis Putrāms, LIAA vadītājs Toms Zvidriņš

kvalitāte skolās un augstskolās. 
Ļoti no  piet ni strādājam, lai uzla-
botu darbu banku sektorā, lai 
strauji samazinātu riskanto ār -
valstu klientu apkalpošanu Lat  -
vi jas bankās un samazinātu sa -
darbību ar tā sauktajām čaulas 
kompanijām. Stiprinām kontro lē  -
jošo institūciju kapacitāti, lai no -
drošinātu stabilitāti un caurska-
tāmību finanču jomā. 

Pēc šodienas pārrunām LIAA 
par startap attīstību, tikšos ar 
premjērministru Māri Kučinski 
un ekonomikas ministru Arvilu 
Ašeradenu, lai meklētu iespējas 
kā sniegt lielāku atbalstu idejām 
un cilvēkiem, kas tās attīsta. Tas 

Šis ir ne tikai Latvijas Simtga  -
des, bet arī vēlēšanu gads. ASV 
esam izveidojuši 21 vēlēšanu ie -
cirkni, un arī citur pasaulē Lat  vi - -
jas pilsoņi un dubultpilsoņi do s ies 
vēlēt. Jūsu padoms vēlē tājiem?

Vispirms – aicinu visus būt ak -
tīviem, piedalīties vēlēšanās un 
iet balsot. Katra vēlētāja balss ir 
ļoti svarīga! Pirms izdarīt savu 
izvēli, paskatīties uz partiju izda-
rītiem darbiem un nedarbiem, 
iepazīties ar partiju piedāvāju - 
m iem. Būs daudz jaunu partiju, 
vajadzētu izlasīt un izvērtēt to, ko 
šīs partijas grib izdarīt. Nevar 
pasīvi iet vēlēt, nesaprotot un ne -
iepazīstoties ar partiju platfor-

vairākās ārvalstu vizītēs.
Pabeidzot šo interviju, pa  vi-

sam personisks jautājums ‒ kā 
jūs atpūšaties un atgūstat spē ku 
tik intensīvā darba slodzē?

Uzspēlēju basketbolu. Esmu 
aiz ņemts, bet brīvās nedēļas no -
gales cenšos pavadīt ar mazdēlu 
(te R.Vējonis silti pasmaida).

Paldies par sarunu, preziden-
ta kungs! Lai jums spēks un iz -
turība Latvijas Simtajā gadā! 

Nākamajā dienā pēc intervijas 
pre zidents R.Vējonis apmeklēja 
Si  līcija ielejas lielos IT uzņēmumus 
Facebook un Google, kā arī tikās 
ar latviešu sabiedrību Sanfrancisko 
Latviešu namā.
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Rīgā ziema, mīnus 10, salstu. 
Kādā vēlā vakarā, sapņojot par 
siltāku zemju apmeklējumu, in -
ternetā ieraugu aviobiļešu piedā-
vājumu Rīga-Teherāna-Rīga. Pēc 
īsa mirkļa saprotu, ka esmu uz -
spiedis pogu “nopirkt tagad”. At -
topos un esmu pārsteigts par 
sa  vu ceļošanas izvēli, kas nav ti -
piska, – cilvēki šai laikā par gala-
mērķi izvēlas Parīzi, Londonu 
vai Taizemes pludmales, nevis  
do  das uz Irānu meklēt piedzī-
vojumus. 

Kad pamazām tuvojas ceļo-
šanas datums, aptveŗu, ka jāsāk 
plānot, ko tad Irānā redzēt un 
darīt. Sāku ar vēstures grāmatu 
izpēti, izvēlos apskatīt Teherānu, 
Isfahānu un Širāzu, jo Irānā būšu 
tikai nedēļu. Nepieciešama arī 
vīza, ko varu dabūt, ierodoties 
lidostā. Drošības labad piezvanu 
uz vēstniecību, kur uz jautāju -
mu, kā tad īsti ar braukšanu un 
vīzu ir, saņemu atbildi divos 
vārdos: GO IRAN. Nu tad – GO! 

Ar reisu Rīga-Kijeva-Tehe -
rāna ieradies lidostā, virzos pie 
pirmā lodziņa – bank, kur sa -
maksāju vīzas nodevu – 75 eiro. 
Šādi vīza ir pieejama tikai pie -
ejama Eiropas Savienības indivi-
duāliem tūristiem, ASV, Kanadas 
un Anglijas ceļotājiem nepie cie-
šama vīza, kas kārtojama vēstnie-
cībā, turklāt  iespējams ceļot tikai 

Go Iran!JĀNIS MIŅINS  

grupā un gida pavadībā. Pama-
nu, ka šeit viss notiek bez steigas – 
kad, iesniedzis dokumentus pie 
lodziņa VISA, stāvu un gaidu, 
kungs aiz tā draudzīgi aicina, lai 
es droši apsēžoties. Lūk, arī no -
sēžu divas ar pusi stundas, prā-
tojot, vai dabūšu vīzu un vai man 
būs iespēja apskatīt šo noslē pu-
maino Persijas valsti. Pēc ilgās gai-
 dīšanas kungs atnes manu pa  si, 
virza uz izejas vārtiem, kur ar 
persiešu cipariem tiek iespiests 
zīmogs manā pasē.  

Piedzīvojumi var sākties, un 
nokļūšana uz Teherānas centru 
ir pirmais no tiem. Taksīši  lidostā 
ir, bet tikai pāris trafarēti auto, 
lielākoties aizvest uz viesnīcu pie-
 sakās kungi ar saviem auto, vien-
kārši vienojoties par maksu.  Šo -
feris ir jauns, tumsējs  vīrietis ap 
gadiem 25, glītiem sejas vaib - 
s tiem, smaidīgs un dikti ieinte re-
sēts mani aizvest uz pilsētu. Ru -
nājam par cenu, un esmu no 
tiem, kam ļoti patīk kaulēties. 
Nokaulēju cenu par braucienu, 
kas man izmaksā 30 eiro. Bilstu, 
ka man jāsamaina eiro uz Irā - 
nas riāliem, uz ko viņš man at -
bild, ka pats to varot izdarīt. Pal-
dies in  ter neta spēkam – ātri ap -
skatos va  lūtas kursu, to parādu 
šoferim, kuŗš manāmi negribīgi 
samai na naudu (ar nelielu ko  mi-
siju). 

Nekad neesmu mainījis naudu 
mašīnā – tad nu, lūk, mans pir-
mais piedzīvojums Irānā! Šoferis 
pajautā, vai drīkst uzlikt kādu 
mūziku. Atbildu, ka noteikti, un 
nu stundu klausos... persiešu 
repu un popmūziku! Ik pa mir -
k lim aizdomājos, kāda “lirika” 
va  rētu būt katrai dziesmai – par 
alkoholu te dziedāt nedrīkst, jo 
tas ir aizliegts, luxury goods arī 
nedziedās, jo diemžēl, Gucci vei-
kala Irānā nav, atliek vai nu vie-
tējā bazāra jaunumiem, vai pava-
sara putnu dziesmām. Pasmaidu 
par savām domām, bet īsti neuz-
drošinos pajautāt. Pēc stundas 
persiešu repa pavadījumā iero-
dos viesnīcā.

Te uzreiz sajūtos, it kā būtu at -
griezies atpakaļ laikā, – ar to do -
māju 1970.  gadus. Irānas strau-
jākā attīstība notikusi tieši šai 
laikā, tad arī  garākais avioreiss 
pasaulē Teherāna – Ņujorka. Līdz 
ar to uz Irānu ceļoja gan biznesa 
ļaudis, gan Holivudas zvaigznes, 
piemēram, Elizabete Teilore. Vies-
nīca ir morāli novecojusi inter-
jera dizaina ziņā, kas būtu lep-
nums septiņdesmitajos gados.   
Ir brokastu laiks, aši pošos bro-
kastot. Domās jau redzu sevi, 
dzerot stipru espresso ar kādu no 
irāniešu gardumiem. Bet – pie-
dzī vojumi turpinās! Palūdzis 
vies mīlim stipru kafiju, saņemu 

pretī krūzīti ar karsto ūdeni un 
šķīstošo kafiju. Un nu atminos, 
ka mana vienīgā paziņa, kas bi -
jusi Irānā,  brīdināja, lai paņemu 
kafiju maisiņā līdzi, ko es igno-
rēju, teikdams,  kuŗā valstī tad 
nav kafijas. Tad ķeŗos pie bro-
kastu bufetes izzināšanas –  dažā-
das gaļas uzkodas, dārzeņu va -
riā cijas un tūkstoš dažādu saldu-
mu, sākot ar ievārījumiem, uz 
kuŗiem noskatos un domāju, kas 
gan tas par augli vai ogu varētu 
būt? Atklāju savu brokastu favo-
rīt ēdienu visai nedēļai – brokastu 
putra ar kardamonu, pistācijām, 
kanēli un rožlapiņām. Izcili,    
aiz mirstu pat par kafiju, lai gan   

tiem cilvēkiem, kuŗiem īsti ne -
patīk, ja kāds velk aiz rokas savā 
bodītē,  bet ne Irānā – šeit viss ir ci -
vilizēti, neviens neuzplijas, ja ieej 
papētīt garšvielu bodīti vai kādu 
knibuļu bodīti, pārdevējs vien pa -
jautā, vai ir kas tāds, ko es gribētu. 
Un es nopērku arī – kardamonu,  
pistācijas, dateles un garšvielas sau-
tējumam. 

Jau pašā pirmajā dienā saprotu, 
ka irāniešiem esmu... ļoti intere-
sants! Agrā  rīta stundā ap sē ž os uz 
soliņa parkā blakus Go  lestan pa -
lace, mēģinot pamazām sajust pa -
vasari, kas Irānā ir tieši sācies. Pēc 
pāris minūtēm man pienāk klāt 
kungs un neuzbāzīgi sāk sarunu 

dikti prasās pēc kaut kā īsti 
uzmundrinoša. Par šampanieti 
vai prosecco, pro tams nav ko 
sapņot, jo, kā jau mi  nēju, alho-
kols šajā valstī ir aiz liegts. Tas, 
protams, netraucē. Pašlaik, bet cik 
ilgi. Brokastu laiks galā, un es 
dodos baudīt Te  he rānu.

Irāņi ir šopaholiķi. To es sa -
protu, kad esmu uz ielas un tirgū. 
Irāniešiem patīk komunicēt un 
iepirkties. Pilsētā jūtos kā skud-
ru pūznī, cilvēki mudž visur, un 
visi kaut ko pērk. Taču viss notiek 
bez grūstīšanās, jo visi iepērkas 
bez steigas. Lielākā andele notiek 
uz ielas un bazārā, kas īstenībā ir 
viens un tas pats. Uz ielas var 
nopirkt pilnīgi visu – ietves vienā 
pusē uz asfalta izklāti jaunākie 
Irānā ražoti krekli, blakus stāv 
izlietnes un veļa mašīnas, nāka-
mais pārdevējs tirgo krūštuŗus 
dažādās krāsās un zelta zivtiņas, 
pretējā pusē ietvei rosās gaļas 
tirgotājs un sieviešu kurpju tir-
go tājs un, protams, neiztikt bez 
šallēm vai piecdesmit nokrā su 
melniem audumiem. Neaiz-
mirsta mas ir pārdevēju iespai-
dīgās balsis, kad tiek skaļi ziņots 
par preci, kas nopērkama “tikai 
pie viņa”. Apbrīnojami, bet cil vē-
ki tiešām iet pētīt, vai tiešām pie-
dāvājums ir tik lielisks. Esmu no 

par man  iem ceļošanas plāniem 
un uzaicina uz tēju bla kus eso-
šajā kafejnīcā. Es labprāt  pie-
krītu, un nu abi sēžam, dzeŗ am 
tēju un pļāpājam par dzīvi  un to, 
kā irānieši redz Eiropu un kā 
eiropieši – Irānu. Kungs pa  stāsta, 
ka nekad nav bijis Eiropā un tā 
viņam šķiet tik citāda. Pa  stāstu, 
ka mums viss ir dārgāk, bet 
Latvijā ir iespējams nopirkt jeb-
kuŗu preci no plašās pasaules. 
Irānā ar importu ir liela problē-
ma, tāpēc nopirkt ārzemju pre -
ces var, gan ne tādos apjomos un 
ne tādā klāstā, kāds pieejams 
mums. Kungs skatās uz maniem 
apaviem un jautā, cik tādi maksā 
Eiropā.  Atbildu, ka dārgi, bet ne -
saku, ka tie ir Dior apavi. Kungs 
min, ka tad jau būšot kādi 50 
eiro, uz ko tikai piekrītoši pa -
māju. Kungs šūpo galvu un teic: 
aiaiai, cik mežonīgi dārgi, tad   
jau tie jāvalkā daudzas sezonas. 
Apjautājos, kur tad kungs ir bijis 
ceļojumos. Ceļot nesanākot, bet 
ļoti lepni stāsta, ka esot bijis uz 
sabiedroto valsti Turciju. Lielākā 
daļa irāniešu, kuŗi var atļauties 
ceļot, dodas uz Irāku, Turciju vai 
Afgānistānu, ļoti retos gadīju mos 
arī uz Eiropu. 
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Go Iran!

Dzirdot mū su sarunu, piebie d-
rojas vēl pāris kun  gu, ar kuŗiem 
turpinām mū  su sarunu par ikdie-
nišķām lietām – par ēdieniem un 
ko man apska tīt Teherānā, par vēs-
turi un tirdzniecību un skaistajām 
Austrumeiropas sievietēm, par ku  -
ŗ ām viņi ļoti sajūsminās. Bilstu, ka 
irānieši ir jaukākie cilvēki, kādus 
esmu saticis, un viņi sajūtas lepni 
par sevi un savu valsti. 

Smieklīga nianse – irānieši ir ap -
sēsti ar plastisko ķirurģiju, it īpaši  ar 
degunu plastiku. Kad kārtējais cil-
vēks pāris dienu laikā pienāk man 
klāt, lai tikai pateiktu, ka mans de -
guns esot ļoti skaists, nojaušu,   ka tas 
viņiem ir ļoti aktuāli un ka mū  su 
smalkie eiropiešu deguni ir WOW. 
Irānieši lepni staigā ar plāk steŗiem 
uz deguniem, lai citiem parādītu, ka 
viņiem nu ir jauns de  guns, reizēm 
viņi staigā ar šiem plāk steriem arī 
tad, kad viss jau  sen sadzijis.  Plāk-
steris ir kā rota, kas tiek iznesīgi 
demonstrēta vis iem un visur. Sāku-
mā ķiķinu par to tendenci un par 
komplimentiem manam degun am, 
kamēr beidzot kļūstu lepns par 
saviem eiropieša sejas vaibstiem. 

Teherāna izstaigāta krustu šķēr-
su, esmu paspējis apmaldīties bazā-
rā reizes desmit, esmu skrējis pāri 
ielām reizes divdesmit (satiksme 
Irānā ir nekontrolējama un nenor-
māli ātra, vārdu sakot – nedraudzī-
ga gājējiem), reizes trīsdesmit esmu 
ticis sveicināts un reizes piecdes -
mit rūpīgi nopētīts. Jāturpina ceļš 
tā l āk –  uz Irānas mazpilsētām.

Isfahāna un Širāza, tātad esot 
Irānas mazpilsētas. Isfahanā dzī -
vo jot ap diviem miljoniem, bet Ši -
rāzā – 1,3 miljoni iedzīvotāju! Isfa-
hāna,  tulkojumā “Persijas vidus”, ir 
maģiska pilsēta ar mošejām un 
tiltiem un pasaulē lielāko pilsētas 
laukumu Naghsh-e Jahan. Lau -
kums patiešām iespaidīgs, un tam 
apkārt alejas ar bazāru un tējas 
bodītēm. Šachs Abāss I   17. gad-
sim tā te pieņēma visus pasaules 
diplomātus, kuŗi tad ar teikuši, ka 
Isfahāna ir puse no pasaules. Ejot 
uz Šacha mošeju, kas redzama jau 
no tālienes, esmu patiesi saviļņots, 
jo par tās krāšņumu esmu lasījis. 
Nopērku ieejas biļeti un paņemu 
audiogidu, lai varētu nesteidzīgi iz -
staigāt un uzzināt vairāk par vēs-
turi. Mošejā un mošejas laukumā 
esmu pilnīgi viens pats, kaut kur 
malā gan pavīdēja kungs ar slotu. 
Nekur pasaulē ceļojot neesmu  bijis 
tik ļoti vienatnē ar sevi! Esmu 
nedaudz šokēts, bet arī –  pozitīvi 
uzlādēts, apsēžos mošejas laukuma 
vidū, – pētu katru stūri un zilo flīžu 
mirdzumu. Šādas flīzes ir tikai šeit, 
jo Šachs aizliedza tās citiem iz -
mantot. Saviļņojums ir liels, un 
domāju – diezin vai šāda iespēja 
pabūt vienatnē man būs jebkur 
citur pasaulē. Irānas burvība vēl arī 
tāda, ka šī valsts nav pārbāzta ar 
milzīgām tūristu plūsmām. Isfa -
hā nas daiļumu vairo arī tilti pāri 
Zayandeh upei, viens no iespai dī-
gākajiem ir Si-o-se-pol jeb 33 arku 
tilts. Vēl jo krāšņāku šo skatu pa  da-
ra izkaltusī upe. Esmu upes gul t nes 
viducī un skatos uz 297 met rus 
gaŗo tiltu un jūsmoju. Saule rietot 
to iekrāso viegli rozā nokrāsā. No -
rietot saulei, tiks ieslēg tas ugunis,  

izgaismojot visas 33 ar  kas, kas nu 
atmirdzēs tās zelta no  krāsā. Cilvēki 
sāk aizdomīgi pētīt mani, jo es kā 
mazs bērns vienatnē lēkāju pa upes 
gulti...

Vēlāk, esot Širāzā, situācija ir lī -
dzīga – Nasir al-Mulk mošejā es   mu 
es un vēl divi tūristi. Sajūta sirreā - 
la. Ar abiem ceļotājiem pārmijam 
pa vārdam – meitene no Krievijas, 
puis is –  no Ukrainas. Mošeju sauc 
arī par rozā mošeju, jo to klāj rozā 
flīzes, bet krāsainās vitrāžas logos 
atspīd uz paklājiem klāto grīdu. 
Ienāk prātā – diezin vai šādu saviļ-
ņojumu es gūtu, ja man blakus 
būtu vēl simt cilvēku ar foto apa-
rātiem un skaļu burkšķēšanu. Mo -
šejā ir kungs, kuŗš skaita lūgšanas 
un dzied. Esam tikai es, klusums 
un lūgšanas, un šī sajūta paceļ ma -
ni augstāk. Architektūra Irānā ir 
tas, ko vērts braukt skatīties un 
priecāties, kamēr pasaules tūristi 
nav apsēduši šo valsti. Jā, modes 
šeit nav, un modernā māksla ir ie -
sprūdusi laikā, taču braukt uz Irā -
nu pēc vēstures ir īstā vieta.

Jaunā architektūra Irānā ir diez-
gan gaŗlaicīga. Daudzzīvokļu na -
mi un Milāda tornis, sestais aug - 
   s tā kais pasaulē, lai gan neatšķiŗas 
daudz no daudziem citiem tor - 
ņ iem pasaulē. Irānas bazāru, m  o-
šeju un šachu piļu ar  chitektūra ir  
kā odziņa uz kūkas, viss pārējais ir 
kā lēti cepumi no supermārketa. 

Vēl nedaudz par cenām. Bazāros 
cenas nekur nav izliktas, retā ga - 
dī jumā ieraugu  persiešu cipariem 
rak stītas cenas. Ej un prasi, cik 
mak sā. Arī mazajos pārtikas veika-
los (lielu pārtikas veikalu mūsu 
izpratnē tur nemaz nav). Paņe mu 
ūdeni, cepumus un arābu saldu-
mus vakara teistingam viesnīcas 
gultā. Pārdevējs paveŗas uz mani, 
pagroza acis, un maksājamā sum-
ma pēkšņi uzpeld nez no kurienes. 
Domāju, ja es būtu saģērbies kaut 
kā vienkāršāk,  varbūt cenas būtu 
lētākas. Un tā ir pilnīgi visur. Arī 
viesnīcā –  viena cena ir rakstīta 
ma  nā rezervācijā, cita – maksājot.  
Bet lielāko izbrīnu man sagādā    
tas, ka ikkatrā vietā, vai tas būtu   
veikals vai viesnīca, “transakcija” 
tiek pabeigta... ar naudiņas ielikša-
nu atvilktnē. Par čekiem un kvītīm 
prasīt nav jēgas, jo – nav jēgas. Pēc 
nedēļas ceļošanas man nav neviena 
dokumentāla apstiprinājuma, ka  
es būtu palicis kādā viesnīcā vai 
jeb ko pircis. Ā, vēl jāpiebilst, ka Irā-
nā mūsu kredītkartes nedarbojas, 
kas nozīmē, ka skaidrā naudiņa 
jāņem līdzi. Visu laiku staigāju ar 
naudas žūksni, un pēc ne  dēļas 
esmu noilgojies paņemt kre dīt-
karti, uzspiest pin kodu...  Jā, gan, 
Irānā ir daudz vietējo banku, un 
viņiem ir savas kredītkartes, ko   
viņi var izmantot tikai savā valstī. 

Jūtos patiesi gandarīts par iespēju 
aizbraukt uz valsti, kas nav tik pie -
ejama un atvērta tūrismam. Irāna 
apbuŗ no pirmajām minūtēm, ne 
tikai ar jaukajiem cilvēkiem, bet arī 
ar fantastisko Persijas architektūru 
un dabu. Ticiet man, šī valsts ir tā 
vērta, lai to redzētu. Un, ja arī gadās 
impulsīvs pirkums kā man, silti ie -
saku – Go Iran, kā man pirms ce  ļo-
juma teica kungs telefona klau sulē. 

(Turpināts no 14. lpp.)
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Krustvārdu mīklas  
(Nr. 13) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Vilks. 5. 

Bordo. 8. Maliena. 9. Pe -
dedze. 10. Zagreba. 12. Ro  -
na. 13. Barkarola. 14. Lori. 
17. Skataka. 19. Sieksta.   
21. Tacis. 23. Mo  lekulas. 
24. Antra cīts. 26. Apara. 

27. Bagetes. 30. Ma n tisa. 33. 
Kava. 34. Dalailama. 35. Afta. 38. 
Sietuve. 39. Islande. 40. Ran nets.  
41. Eseri. 42. Araks.   

Stateniski. 1. Vēdanta. 2. Lode. 
3. Smetana. 4. Miegamice. 5. Ba -
zalts. 6. Rīga. 7. Oberons. 9. Pur vs. 
11. Afiša. 15. Karakurts. 16. Per-
gamīns. 18. Kolonna. 20. Tritons. 
21. Trata. 22. Sanda. 25. Kan ti-
lēna. 27. Bokss. 28. Gavieze. 29. 
Staieri. 30. Memfisa. 31. Infants. 
32. Agave. 36. Auce. 37. Alba.

Līmeniski. 4. Vienas dzimtas 
monarchi, kas nomainās troņa 
mantošanas kārtībā. 7. Gaujas 
pie  teka. 8. Francijas karaļu dinas -
tija (1328-1589). 9. Pilsēta Spā ni-
jas austrumos. 10. Karpu dzim tas 
zivs. 11. Pazemes eja. 13. Tur ku 
kareivji. 18. Senlaiku lielka libra 
šautene. 21. Gvinejas-Bisa vas gal-
vaspilsēta. 23. Dafnes di Morjē ro -
māns. 24. Pērkona dievs skandi-
navu mītoloģijā. 25. Neie redzēt. 
26. Latviešu rakstnieks (1909-

1970). 28. Norvēģu rakstniece 
(1882-1949). 29. Sievas brā lis. 34. 
Novada centrs Latvijā.  35. Mobilo 
telefonu sistēma. 37. Aiviekstes 
pieteka. 38. Haiti salas spāniskais 
nosaukums. 39. Ap  tvert. 40. Ap -
dzīvota vieta Bro cē nu novadā.   
41. Kavalērijas apakš vienība. 

Stateniski. 1. Apstrādāts dārg-
ak mens ar reljefu attēlu. 2. Tiku-
miska. 3. Tases tējas dzeršanai Vi -
dusāzijā. 4. Pilsēta Šveices aus-
t rumos. 5. Iepriekšējs mak sājums. 

6. Ierīce skaņas pastip-
rināšanai. 12. Naudas vie -
nība Albānijā. 14. Ap  dzī-
vota vieta Viļakas no  vadā. 
15. Rīks izkapts asi nāšanai. 
16. Franču filozofs (1713-
1784). 17. So   mu pirts. 19. 
Svēts putns Se  najā Ēģiptē. 
20. Angļu po  lār  pētnieks 
(1868-1912). 22. Sīka mo -
nēta Laosā. 23. Augstskola 
Rīgā (abrev.). 27. Blīvs linu 
vai kokvilnas audums. 30. 
Zambijas  gal vaspilsēta. 31. 
Apdzīvota vieta Ilūkstes 
novadā. 32. Radiolokācijas 
ierīce. 33. Straujš ātruma 
palielinā jums sportā. 35. 
Ielejas ar stāvām nogāzēm. 
36. Jūr malas pilsētas daļa.
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Kinoteātros Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Siguldā, Cēsīs, 
Valmierā, Smiltenē, Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā, Jūrmalā          
20. aprīlī pirmizrāde režisores Ināras Kolmanes pilnmetrāžas ģi -
menes filmai “Bille”, kas tapusi pēc latviešu rakstnieces Vizmas Bel-
ševicas romāna “Bille” motīviem, iepazīstinot skatītājus ar mazas 
meitenes stāstu 30. gadu Latvijā. Scenārija autori: Evita Sniedze un 
Arvis Kolmanis. 

Ventspilī 14. aprīlī no plkst. 13 tiks mūzikāli modinātas pilsētas 
lielākās un krāšņākās strūklakas – “Kāpu priede” un “Kuģu vēro-
tājs”, bet plkst. 14 strūklaka “Saules Laiviņas” Jaunpilsētas laukumā. 
Svētku kulminācija notiks plkst. 15 Lielajā laukumā, kur ar krāšņu 
deju priekšnesumu un grupas “Jumprava” skaņās uzmirdzēs pilsētas 
lielākā strūklaka “Fregate Valzivs”. 

Latvijā no 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki ar Vienoto 
iesniegumu var pieteikties platību maksājumiem, informē Lauku 
at   balsta dienestā (LAD). To varēs darīt LAD Elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā. Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, ka pieteikšanās 
platību maksājumiem elektroniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt at -
balsta maksājumus. Pieteikšanās: www.lad.gov.lv.

Cēsīs aprīlī sākās akcija “Atved draugus uz Cēsu pili!”, kuŗu rīko 
Cēsu Kultūras un tūrisma centrs. Tā aicinot cēsniekus lepoties ar 
savu pilsētu un rādīt viesiem ievērojamākos kultūrvēsturiskos objek-
tus – viduslaiku un jauno pili. Informācija: www.cesupils.lv. 

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 19. aprīlī plkst. 14 un 19; Rēzek-
nē, Latgales vēstniecībā GORS, 21. aprīlī plkst.18 – “LATVIJAS 
GREDZENS” koncertuzvedumu cikls Latvijas Simtgadei: “Vidzemes 
gredzens. Mūzikāla izstāde “Kalns uz augšu ies””. Piedalās: Latvijas 
Radio koŗis, solisti. Mūzikālais vadītājs un diriģents: Sigvards Kļava. 
Izstādes veidotāji: Guna Kalnača, Jānis Mitrēvics, Dd studio. Atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Meža dienām – 90! Jelgavā 18. aprīlī no plkst. 10 līdz 18 Lat -  
vijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātē un tās 
apkārtnē noritēs teorētiskās un praktiskās nodarbības “Mežs ienāk 
pilsētā”. Pirmās “Meža dienas” Latvijā notika 1928. gada 12. maijā, 
kad tika ierīkots topošās Varakļānu pilsētas bulvāris. 90. jubilejas 
“Meža dienu” moto: “Iepazīsties – mežs!” No 10. līdz 12. maijam 
būs “Meža ABC” Kuldīgas novadā. 

Uz Alūksnes Kultūras centra skatuves 15. aprīlī plkst. 17 sa -
tiksies latviešu grupa “Autobuss debesīs” un izcilais Valsts kameŗ-
orķestris Sinfonietta Rīga (diriģents Normunds Šnē). Izskanēs tautā 
iemīļotās komponista Imanta Kalniņa melodijas un Kārļa Auzāna 
oriģinālmūzika.

Latviešu degvielas tirgotāja AS “Virši-A” (dibināts 1995. g.) 
apgrozījums pērn bija 148,438 miljoni eiro (par 30,7% vairāk), bet 
peļņa pieauga trīskārt ‒ līdz 3,109 miljoniem eiro. Tīkls plašinājās 
par 56 stacijām, bet pārdotās degvielas apjoms mazumtirdzniecībā 
pieauga par 30,4%. 

“Ventspils nafta” terminālam (VNT) pērn izdevās saglabāt līdera 
pozīcijas Ventspils ostā, pārkraujot 6,9 miljonus tonnu, kas ir līdz-
vērtīgs 65% visu pārkrauto šķidro kravu apjomam Ventspilī jeb 41% 
Latvijā. Baltijas valstīs bija ievērojama kravu apjomu samazināša -
nās, ko ietekmēja kravu plūsmas kritums pa dzelzceļu no Krievijas 
uz Latvijas ostām. Pēdējo 12 mēnešu laikā VNT realizējis un turpina 
īstenot vairākus attīstības projektus 14 miljonu eiro apmērā. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Viņi – tie ir Mūzeja apmeklē-
tāji. Ieejas gaitenī viņi var sa -
spraust krāsainas adatiņas pa -
saules kartē, lai atzīmētu vietas, 
no kuŗām nākuši. Ir no visiem 
kontinentiem. Visvairāk jau no 
Eiropas – tur adatiņu tik biezs,  
ka pietrūkst vietas. Arī ASV, Ka -
nadā un Austrālijā netrūkst. Dau -
dzas no tām sasprauduši trim -
das latvieši. Pat Japānā un Krie-
vijā adatiņas. Antarktīdā – nav. 

Arī Mūzeja viesu grāmatā var 
atrast visu šo dažādību. Pēc ap -
meklējuma daudzi apmeklētāji 
ieraksta savus iespaidus par Mū -
zeju. Nezinu, kuŗa viesu grāmata 
ir tagadējā, bet zinu, ka to nav 
maz. Kādreiz būs kādam pēt-
niekam interesanti papētīt un 
skaidrot, ko tas viss nozīmē – gan 
slavējošais, gan kritiskais. Man 
jau vislabāk patīk, ka manu Mū -
zeju slavē. 

Tā no Trani Italijā angliski: 
“Fan tastic exposition!! We’ll never 
forget this” – “Fantastiska ekspo-
zīcija!! Mēs to nekad neaizmir -
sī s im!” Un piezīmēta sirsniņa – 
arī man pie sirds! No Avestas 
Zvied rijā tulkojumā: “Paldies, ka 
man bija iespēja dalīties jūsu 
traģiskajā vēsturē.” Tieši tā – “tra-
giska historia.” To piemin daudzi; 
daudzi arī vēl labu. Turpat bla -
kus vāciski: “Danke für dieses gute 
und interessante Museum…” – 
“Paldies par šo labo un intere-

14. VIŅI NĀK NO VISĀM PASAULES MALĀM!

santo Mūzeju. Lai dzīvo Latvija! 
Lai dzīvo brīva un mieru mīloša 
Eiropa!” Lai!

Citi izsakās plašāk un perso-
niskāk. Tā vesela ģimene – Klau-
dija, Ralfs un Līsa no Vācijas – 
raksta angliski: “Mācīt Latvijas 
vēsturi. Paldies par šo pagātnes 
demonstrāciju.” Seko jaukā pie zī -
me: “Līsa piedzima demokra tis-
kā Vācijā 1992. gada 18. no  vem-
brī. Es neko nezināju par to, kas 
toreiz notika te Latvijā un Rīgā. 
Līsa tagad studē Rīgā, un mēs 
esam pateicīgi uzzināt par Lat vi -
jas vēsturi un brīvību.” Te nu ir 
jau nā Eiropa tīri personiski. Par 
to, kas te notika, nezina daudzi, 
bet viņiem Mūzejā atveŗas acis, kā 
liecina ieraksti daudzajās va  lodās. 

Bet tad viens ļoti īss un ieraksts 

no spāniski rakstoša cilvēka, kam 
skaidrs, ka te nenotika tas, kas 
notika: “Es todo mentira! Viva el 
comunismo!” – “Viss samelots! 
Lai dzīvo komūnisms!” Apzī mo-
gots ar piecstūru zvaigzni, sirpi 
un āmuru. Kā ar cirvi. Vot! Ļeņi-
na spoks viesu grāmatā. Atgādina 
vecāku krievu pensionāru grupu 
pirms daudziem gadiem vecajā 
Mūzeja ēkā, kuŗi skatījās lielām 
acīm un atkārtoja cits caur citu, 
ka īstā okupācija esot te un tagad. 

Ir arī ieraksti krievu valodā. 
“Mil zīgs paldies par izstādi! Gri-
bē  tos, lai būtu vairāk pozitīvā.” 
Žēl  gan, ka toreiz nebija vis. Tad 
ieraksts no Maskavas, kas atgā-
dina Krievijas vēstnieka Viktora 
Kalužnija vizīti 2005. gadā. Viņš 
toreiz teica, ka esot jau labi, bet 

ka krievi Krievijā taču arī esot 
cietuši, un mēs tos nerādot. Ta -
gad: “Bet vai paši Krievijas iedzī-
votāji līdz 1991. gadam necieta? 
Un vai tagad Eiropas Savienībā  ir 
labi?” Tai pašā laikā Krievijā šo 
atmiņu rūpīgi dzēš. Un, paldies, 
Eiropā ir labi! Tāpēc priecājos lasīt 
šo ierakstu: “Uzzinātais mūs spē -
cīgi iespaidoja. Pateicība par plašo 
grāmatu izvēli. Mīliet cits citu.” 
Jana (latviete), Pāvels (krievs). Ti -
cī ba, cerība, mīlestība! Kaut nu tā 
toreiz būtu bijis! Kaut būtu tagad!

Par Latvijas Okupācijas mū -

ze ja darba laikiem var uzzināt 
Mūzeja mājaslapā: okupacijas-
muzejs.lv. Turpat var arī uzzināt 
par Mūzeja ekspo zī ciju Čekas 
galvenajā mītnē “Stūra mājā” un 
iespēju gida pavadībā apmeklēt 
cietumu, ko tur Čeka iekārtoja 
1940. gadā. Gan pagaidu ekspo-
zīcija Raiņa bulvārī 7, gan “Stūra 
mājas” ekspozīcija un cietums Brī-
 vības ielā 61 atvērti 7 dienas ne -
dēļā. 

Latvijas Okupācijas mūzeja 
25 gadu svinības notiks 27. jū -
nijā. 
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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.

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

Milvoku Latviešu evaņģeliski luteriskā Sv. Trīsvienības draudze meklē pilna laika mācītāju,
kas kalpotu Dievam un draudzei Milvokos un tās apkartnē garīgās dzīves uzturēšanai un celšanai.

Mūsu mācītāja, Archibīskape Lauma Zušēvica, pēc ilggadējas un svētīgas kalpošanas,
ir lūgusi meklēt draudzei jaunu mācītāju, lai viņa vēl pilnīgāk varētu veikt visus savus LELBāL
uzticētos Archibīskapes amata pienākumus. Viņa turpinās pilnu laiku strādāt, vadot LELBāL. 

Draudze meklē mācītāju, ar ko kopā veidot draudzes nākotni. Mācītājam/ai jāpārvalda gan latviešu,
gan angļu valodas. Ja vajadzētu uzlabot angļu valodas zināšanas, draudze sagādātu mācītājam/ai

iespēju apmeklēt angļu valodas kursus. Mācītāja/as darba pienākumos ietilpst ne tikai vadīt
dievkalpojumus, bet arī pildīt pastorālo darbu, kalpojot draudzes vajadzībām. 

Meklējam ordinētu mācītāju ar vismaz divu gadu darba pieredzi. Datorprasmes un mūzikas
prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību. Jābūt ar autovadīšanas tiesībām. Pamata alga,

apdrošināšana un pārējā atlīdzība būs atkarīga no konkrētā kandidāta kvalifikācijām pēc vienošanās.
Lūdzam ieinteresētās personas pieteikties līdz 2018.gada 1.jūnijam.

Kontaktpersona:
Prāv. vietas izpildītāja 
māc. Dr. Sarma Eglīte

seglite@icloud.com
1-440-471-4795

Latvijas U-18
hokejisti tiek

elites grupā
Rīgā risinājās pa -

saules jauniešu (U-18) meistar-
sacīkstes hokejā pirmās līgas A 
grupā. Latvijas hokejisti spēlēja 
teicami un ar piecām uzvarām no -
drošināja tiesības turpmāk spēlēt 
elites līgā. Pirmajā spēlē mūsu 
hokejisti ar 2:1 saspringtā sacen-
sībā pārspēja Slovēnijas līdz au džus, 
kas pērn spēlēja pakāpi ze  mākā 
līmenī. Ja pirmajā trešdaļā šķita, 
ka pēc panākta 2:0 pārsvara mā  ji-
nieki būs pārvarējuši starta sa -
traukumu, spēles turpinājums iz -
vērtās sarežģīts. Slovēņi otrajā pe -
riodā samazināja rezultāta star-
pību un spēles turpinājumā vai -
rākkārt bija bīstami tuvu neiz -
šķirta panākšanai. Latvijas hoke-
jisti pēdējā periodā netrāpīja ne -
vienu no diviem soda metieniem 
un pēdējās pārdesmit sekundes 
izturēja mazākumā. 

Otrajā spēlē mūsu hokejisti ar 
3:0 pieveica norvēģus. Mūsējiem 
ilgu laiku gan bija tikai minimāls 
pārsvars, līdz beidzot 54. minūtē 

Ričards Grīnbergs dubultoja Lat-
vijas pārsvaru. „Sauso”spēli aiz-
va dīja Latvijas vienības  vārtsargs 
Jānis Voris.

Trešajā spēlē mūsu hokejisti 
centās pārkost „cieto riekstu” – 
Vācijas komandu, kuŗa nebija 
zaudējusi. Tas arī izdevās, tādē-
jādi sperot drošu soli uz augstāku 
līgu. Mūsu hokejistu uzvara bija 
pārliecinoša –3:1.

Rezultātu šai spēlē atklāja Vā -
cijas izlase, Janikam Valenti pir  mās 
trešdaļas vidū realizējot skait  lis ko 
vairākumu, taču tie palika vie  nī-
gie vāciešu gūtie vārti spēlē. Re -
zultāta izlīdzinājumu 17. minūtē 
panāca Patriks Marcinkēvičs, bet 
uzvaras vārtus otrā perioda vidū 
guva Vladislavs Barkovskis. Skaistu 

punktu spēles rezultātam pielika 
komandas kapteinis Deniss Fjo do -
rovs trešā perioda devītajā minūtē.

Ceturtās kārtas spēlē ar 4:1  tika 
pārspēti Dānijas vienaudži, un 
līdz ar to ceļazīme uz elites līgu 
bija rokā, nodrošinot pirmo vietu 
turnīrā. No elites līgas Latvijas U-18 
izlase izkrita pērn, bet nākamgad 
atkal varēs spēlēt labāko sabied-
rībā. Spēlē  pret Dāniju mājinie-
kiem vārtus guva Patriks Ozols, 
Artjoms Kopass, Vladislavs Bar-
kovskis un Rūdolfs Polcs, bet 
vārtos teicams bija Jānis Voris.

Prieks par uzvaru turnīrā izskanēja Latvijas himnā

Latvijas – Vācijas spēles 
moments 
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas Trimdas draudzes 

baznīca (58 Irving St, Brookline, 
MA).

20.aprīlī 19:00 Latvijas Simt-
gades koncerts ’’No Baltijas uz 
Atlantiju’’ – latviešu un ame-
rikāņu vokālās un klavieŗ mū-
zikas koncerts. Dziedās Katrīna 
Gupalo, pianists Andrejs Oso-
kins. Ieeja $25. Rīko Latviskā 
Mantojuma Fonds Bostonā. 
Info: 401-247-2287. www.tilts.
org.www.latvia100usa.org 

Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 
Brookline MA).

27.aprīlī 19:00 ’’Simtgades 
ietvaros’’, saviesīgs vakars ar 
estrādes mūziķu no Latvijas 
piedalīšanos. Pasākums pie gal -
diņiem ar groziņiem. Dejas. 
Ieeja $ 20, bērniem $10. Rīko 
ALTS – Aija Dreimane-Ho  lo-
han, tālr:781-558-3814 un Gita 
Līgure, tālr: 508-369-8316.

23.maijā 19:00 filmas “Bille’’ 
noskatīšanās, kopā ar īpašiem 
viesiem no Latvijas – filmas 
režisori Ināru Kolmani un sce -
nārija autoru Arvi Kolmani. 
Saviesīgā stunda no plkst. 18:00. 
Rīko ALTS. Info: Aija Drei-
mane-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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Sv. Jāņa baznīcā 

(301 N Newtown Street Rd, 
Newtown Square, PA)

28.aprīlī 15:00 Latvijas simt-
gades koncerts ASV ’’No Bal-
tijas uz Atlantiju’’ – latviešu un 
amerikāņu vokālās un klavieŗ-
mū zikas koncerts. Dziedās Kat-
rīna Gupalo, pianists Andrejs 
Osokins. Ieeja $30, bērniem 
brīva. Rīko Filadelfijas Svētā 
Jāņa draudze. Info: 610-383-
5972. www.tilts.org.www.latvi-
a100usa.org 

Filadelfijas Brīvo Latvju bied-
rība (531 North 7th St, PA 19123).

1.maijā 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksme groziņu 
veidā. Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un pār-
runas par notikumiem. Saiets 
beigsies ar dzimumdienu svinē-
šanu pie kafijas galda. Viesi 
arvien laipni gaidīti!

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

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

KLĪVLANDE (OH)
Klīvlandes apvienotā latviešu 

ev. lut.draudzes baznīcā (1385 
Andrews Ave, Lakewood OH).

21.aprīlī 17:00 Latvijas Simt-
gades koncerts ASV ’’No Bal-

tijas uz Atlantiju’’ – latviešu un 
amerikāņu vokālās un klavieŗ-
mūzikas koncerts. Dziedās Kat-
rīna Gupalo, pianists Andrejs 
Osokins. Ieeja $25, bērniem un 
studentiem brīva. Rīko Klīv-
landes latviešu koncertap vie-
nība. Info: 216-651-0486. www.
tilts.org.www.latvia100usa.org 

LINKOLNA (NE) 
Linkolnas draudzes sabied ris-

kās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

MINEAPOLE (MINN)
Mineapoles St. Paulas latviešu 

baznīca (3152 17th Ave, S. Min-
neapolis, MINN)

22.aprīlī 16:00 Latvijas simt-
gades koncerts ASV ’’No Bal-
tijas uz Atlantiju’’ – latviešu un 
amerikāņu vokālās un klavieŗ-
mūzikas koncerts. Dziedās Kat-
rīna Gupalo, pianists Andrejs 
Osokins. Ieeja $23; studentiem 
$5, bērniem zem 16 g.vecāku 
pavadībā bez maksas. Rīko Lat -
viešu Koncertapvienība Mine-
sotā. Info: 612-801-9122. www.
tilts.org.www.latvia100usa.org 

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Carnegie Hall (881 7th Ave, 

NY 10019).
25. un 26.aprīlī 20:00 Kreme-

rata Baltica at Carnegie Hall. 
Pianist Danill Trifonov and cel-
list Gautier Capuçon.

29.aprīlī 17:00 Nicholas Roe-
rich Museum (319 West 107th 
Str, New York NY 10025) notiks 
virtuozā latviešu pianista An -
dreja Osokina solo koncerts. 
Programmā: J.Bahs, S.Prokof-
jevs, F.Šopēns, P.Vasks, J.Vītols.

Ieeja brīva, bet rezervācija ir 
ieteicama uz šo Andreja Oso -
kina vienīgo solo koncertu ’’No 
Baltijas uz Atlantiju’’ koncert-
tūres ietvaros. Rezervācijas var 
pieteikt, sākot ar 23.aprīli, sa  zi-
noties ar mūzeju, tālr: 212-864-
7752, inguiries@roerich.org, www.
roerich.org 

2.maijā 7:30 Baryshnikov Arts 
Center (450 West 37th St, (starp 
9th un 10th ave). Māris Briež-
kalns Quintet: Rothko in Jazz.

4.maijā 20:00 Carnegie Hall 
(881 7th Ave, NY 10019) Mariss 
Jansons conducts the Bavarian 
Symphony Orchestra.

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-

riskās 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, sekos 

pilna bufete 18:00. Pieteikties 
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). 
Maksa ar iepriekšēju pieteik-
šanos $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).

19.–22.aprīlī lietoto mantu 
tirgus.

24.aprīlī 19:00 Baltiešu filmu 
vakars. Igauņu filma ’’Sēņo ša na’’.

15.maijā 12:00 pensionāru 
pus dienas ar programmu.

 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 
devīze: ’’Mana dzīve raiba kā 
dzeņa vēders’’. Godināsim mūsu 
ilggadīgo mūziķi, klausoties dzies-
mas, kavējoties atmiņās, risinot 
interesantas sarunas. Noslē gumā 
varēsim baudīt Mārītes Rubīns 
aukstajā galdā piedāvātos ēdie-
nus, iedzert kafiju vai pašu līdzi 
nestos stiprākus dzērienus. Iz -
lozei paredzēti 3 lieliski dāvanu 
grozi! Apmeklēsim mūsu Gada 
svētkus kuplā skaitā! Ieejas zie-
dojums, sākot ar $20.

1.maijā 10:00 Biedrības val-
des sēde.

5.maijā paredzētas svinības 
par godu Latvijas neatkarības 
atjaunošanas dienai.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

VAŠINGTONA (DC)
Vašingtonas DC latviešu 

ev.lut. draudzes baznīca (400 
Hurley Ave, Rockville MD)

27.aprīlī 20:00 (ierašanās no 
19:15) Latvijas Simtgades kon-
certs ASV ’’No Baltijas uz At -
lantiju’’ – latviešu un amerikāņu 
vokālās un klavieŗmūzikas kon-
certs. Dziedās Katrīna Gupalo, 
pianists Andrejs Osokins. Ieeja 
pret ziedojumiem, sākot ar $25, 
bērniem līdz 16 g.v. par brīvu. 
Rīko Latvijas organizācijas Va -
šingtonā, daļēji atbalsta Vēst-
nie cība ASV, Latvijas simtgades 
Publiskās diplomātijas program-
mas ietvaros; info: 301-814-1080. 
www.tilts.org.www.latvia100u-
sa.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.Runas 
stundas trešdienās 10:00–15:00, 

piektdienās 16:00–18:00. Dievk. 
notiek 11:00.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 6 0634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau -
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 22.aprīlī Dievk. 
Nodarbības bērniem.

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 River side 
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. 15.aprīlī Dievk. 
ar dievg. 6.maijā Dievk. ar dievg. 
13.maijā Laju vadīts Dievk.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 15.aprīlī Dievk. 
22.aprīlī Dievk. ar Sv.vak. 29.ap -
rīlī Dievk. 6.maijā Dievk. Sko-
las gada noslēgums. 13.maijā 
Dievk. ar Sv.vak. 20.maijā 
Dievk. Dievk. Vilmingtonā 
Good Shepherd bazn.(1530 
Foulk Rd-Rt 261) 15:00. 27.
maijā Dievk. nenotiks! 3.
jūnijā Dievk. angļu valodā Ar 
Sv.vak. Jauniešu iesvēte.

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

Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, 

tālr: 616-975-2705. Dievk. 
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Bībeles 
stundas notiek 11:00. 15.aprīlī 
Dievk. 18.aprīlī Bībeles stunda 
ciemā Latvija. 22.aprīlī Dievk. 
angļu valodā. 25.aprīlī Bībeles 
stunda Kalamazū. 6.maijā Dievk. 
13.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
ar dievg. 20.maijā Vasarsvētku 
Dievk. 23.maijā Bībeles stunda 
Kalamazū. 27.maijā Dievk. ar 
iesvētībām un dievg. 3.jūnijā 
Dievk. angļu val.

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

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

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Māc. 
Igors Safins. Dievk. notiek 11:00. 
21.aprīlī Dievk. ar dievg. Piln-
sapulce. 19.maijā Ģimenes die-
nas Dievk. ar dievg. Diak. Linda 
Sniedze-Taggart. Sarīkojums.

• 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. 15.aprīlī 
10:00 Dievk. ar Sv.vak. Dievk. 
dziedās Suitu sievas. Sadrau-
dzība. 19.aprīlī 11:00 Bībeles 
stunda. 22.aprīlī 10:00 Dievk. 
Sadraudzība. 28.aprīlī 11:00 – 
15:00 Pavasaŗa tirdziņš. 29.ap -
rīlī 10:00 Dievk. Sadraudzība. 
1.maijā 19:00 Bībeles stunda. 
6.maijā 10:00 Dievk. Sadrau-
dzība. 13.maijā 10:00 Ģimenes 
dienas Dievk. ar Sv.vak. Bērnu 
uzruna un Svētd. Skola. Sa -
draudzība.

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

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:30 (12.aprīlī). 22.ap -
rīlī 13:00 Dievk. Jānis Mateus. 
Sekos pilnsapulce. 13.maijā 14:00 
Ģimenes dienas Dievk. Jānis 
Mateus. 27.maijā 15:00 Dievk. 
Vik.Zvirgzds. 10.jūnijā 15:00 Aiz -
vesto piemiņas dienas Dievk. 
Vik. Zvirgzds.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis

VINCENT EDVINS STRAUTMANIS
Dzimis 1959. gada 23. novembrī Oak Park, IL,

miris 2018. gada 23. februārī New York, NY

Dieva mierā aizgājusi

ALMA KĻAVIŅŠ,
dzim. KALNIŅŠ

Dzimusi 1925. gada 8. augustā Tukumā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 23. janvārī DesMoines,  Iowa

Dieva mierā

PĒTERIS ĀDAMS GALIŅŠ
Inženieris – diriģents

Dzimis 1930. gada Ziemsvētku vakarā Rīgā,
miris 2018. gada Pūpolsvētdienā Sietlā

Mūžībā aizsaukts mūsu brālēns

JĀNIS V. OZOLIŅŠ
Dzimis 1936. gada 12. maijā Rīgā,

miris 2018. gada 12. februārī Melburnā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀTE VIJA

SIEVA MARYELLEN
BĒRNI ALEXA, MAX, OLIVIA, CLAIRE, OSKAR, SOPHIA

MĀSA LISA AR MEITĀM GINALUCIA UN LILLIAN

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA ZENTA KĻAVIŅA, DĒLS MĀRTIŅŠ KĻAVIŅŠ

MEITA ZĪLE BRANNON AR ĢIMENI
DĒLS PĒTERIS KĻAVIŅŠ AR ĢIMENI

BRĀLIS VALDIS KALNIŅŠ AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Pāri skumjām, pateicībā un mīlestībā piemin
DĒLS MĀRIS AR JEAN

MAZBĒRNI ĒRIKS, PAULS, MARGA
BRĀLIS IVARS AR NORU, SANDRU, ANITU

ANASTĀSIJU, ANSI, ALEKSANDRI, ANNELĪ
BRĀLIS VALDIS AR SALLEE

BRĀLĒNS AIVARS AR MAIJU

Mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCAS ASTRA UN MĀRĪTE AR JĀNI

RADI AUSTRĀLIJĀ, LATVIJĀ, KANADĀ

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami, –
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Dziesmu apgarots mūžs…

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail .com. 
Dievk. notiek 13:30. 15.aprīlī 
Dievk. ar dievg. 29.aprīlī Mū -
zikas un meditācijas Dievk. 
6.maijā Dievk. 10.maijā (ce -
turtdiena) 10:30 Jēzus Debes-
braukšanas dienas svētbrīdis. 
Bībeles stunda. 20.maijā Vasar-
svētku Dievk. ar dievg. 3.jūnijā 
Dievk. ar dievg. 17.jūnijā Dievk. 
14.jūnija piemiņai.

• 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.

15.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 
Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Dievk.
21.aprīlī 14:00 Manhatenā 

Dievk. ar dievg.
22.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
13:00 St. Andrew bazn. Dievk.
29.aprīlī 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

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

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

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

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 15.aprīlī angļu val. 
Dievk. ar dievg. Bībeles stunda. 
22.aprīlī Laju vadīts Dievk. 
29.aprīlī Dievk. ar dievg. Bī  be-
les stunda. 6.maijā Laju vadīts 

Dievk. 13.maijā Ģimenes die-
nas Dievk. ar dievg. 20.maijā 
Vasarsvētku Dievk. ar dievg. 
Pēc Dievk. ceļojošā izstāde “Lat-
 vijas cimdi’’. Trejdeksnītis pie-
dāvās vēlās brokastis. 27.maijā 
angļu val. Dievk. ar dievg. 
Bībeles stunda.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 15.aprīlī 14:00 Kristus 
Augšāmcelšanās 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 stun-
das notiek Biedrības namā 
11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija Nor-
bergs, tālr.: 727-367-6001. Baz-
nīcā Dievkalpojumi tiks notu-
rēti vienīgi Lielajā Piektdienā 
un Ziemsvētkos. 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 
sēdes notiek 19:30 ceturtdienās 
(5.aprīlī). 22.aprīlī 13:00 Dievk. 
Jānis Mateus. Sekos pilnsapulce. 
Ceram parādīt slīdītes par 
draudzes darbību Tērvetē.

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Māc. Igors Safins. 

• 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.
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// FOTO: IBU/Biathlonworld TV

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

Latvijas U-18 hokeja izlase, kas 
jau iepriekš bija nodrošinājusi 
vietu elitē, A grupas beidzamajā 
spēlē ar 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) uzvarēja 
Kazachstānas vienaudžus, tur nī ru 
beidzot ar perfektu bilanci. Oļega 
Sorokina trenētā vienība izcīnīja 
piecas uzvaras piecos mačos. Tur-
nīrā ar maksimāli iespējamajiem 
15 punktiem triumfēja Latvija, 
otrā ar 12 punktiem palika Vā -
cija. Savukārt tālāk ar sešiem 
punktiem sekoja Dānija un Ka -
zachstāna, bet beigu daļā palika 
Norvēģija un Slovēnija, kas iz -
krita uz zemāku grupu.

Vienības galvenā treneŗa Oļega 
Sorokina vērtējums par meistar-
sacīkstēm: “Šodien puiši pēc spē-
 les teica, ka galīgi nebija benzīna. 
Laikam braucām uz dīzeļa vai 
gāzes, bet spēles beigās spējām 
sakopot spēkus, nedaudz uzlabot 
un veidot momentus. Pats gal  ve-
nais, ka kopumā ir uzvara tur-
nīrā. Liels prieks, ka grūtās spē -
lēs, kur pretiniekiem ir liels pār -
svars un kaut kas nesanāk, kāds 
hokejists bija labāks par citiem 
un palīdzēja. Jāpaslavē vārtsargi 
visā turnīrā, arī pēdējā spēlē 
Artūrs Šilovs. Katrā spēlē bija 
kāds spēlētājs, kuŗš izskatījās 
labāk nekā gaidījām. Tas ir visas 
komandas panākums. Liels prieks 
par puišiem, tas ir liels ieraksts 
viņu karjērās,” uzsvēra Sorokins.  

***
Vienīgais latviešu hokejists Na -

cionālajā hokeja līgā (NHL) uz -
brucējs Zemgus Girgensons no 
Bufalo Sabres komandas šogad 
nevarēs palīdzēt Latvijas valsts-
vienībai pasaules meistarsa cīk-
stēs. 24 gadus vecais Girgensonas 
sezonas laikā guvis vairākus sa -
vainojumus. Savas karjēras laikā 
Girgensons piedalījies četrās pa -
saules meistarsacīkstēs, kurās 25 
spēlēs uzbrucējs izcēlies ar pie -
ciem vārtu guvumiem un vienu 
rezultātīvu piespēli. Iepriekš Gir-
gensons veiksmīgi pārstāvējis arī 
Latvijas U-20 junioru un U-18 
jauniešu izlases. Girgensons šo -
sezon piedalījās 71 spēlē NHL 
meistarsacīkstēs, guva 7 vārtus 
un veica 8 rezultātīvas piespēles. 
Savukārt kopumā NHL spēlētāja 
karjērā viņa kontā ir 348 spēles, 
44 vārti un 57 piespēles.

Deivisa kausa izcīņā 
– bez panākumiem
Deivisa kauss ir galvenās tenisa 

sacensības vīriešu izlasēm, ko jau 
kopš 1900. gada organizē Starp-
tautiskā Tenisa federācija (ITF). 
Sākotnēji tās tika organizētas kā 
sacensības starp ASV un Liel bri-
tanijas izlasēm, bet šobrīd tās ir 
lielākās ikgadējās starptautiskās 
komandu sacensības. Latvijas iz -
lase šajā turnīrā piedalās kopš 
1993. gada.

Latvijas tenisisti Deivisa kausa 
Eiropas zonas trešās grupas tur-
nīrā apakšgrupā spēlēja kopā ar 
Melnkalni, Grieķiju un Armē-
niju. Katras apakšgrupas spēcī-
gākās komandas tiksies pār spē-
lēs, cīnoties par iespēju iekļūt Ei -

ropas/Afrikas zonas otrajā grupā. 
No šī gada Latvijas izlases sastāva 
pašlaik 23 gadus vecais Mārtiņš 
Podžus pasaules rangā šobrīd ie -
ņem 565. vietu vienspēlēs, div des  -
mitgadīgais Artūrs Lazdiņš ir 
1373. pozicijā, 18 gadus vecais Ro -
berts Grīnvalds atrodams 1593., 
bet septiņpadsmitgadīgais Mārtiņš 
Rocēns  – 1844. pozīcijā. Izlasei 
jau vairākus gadus nepalīdz visu 
laiku slavenākais Latvijas vīru 
tenisists Ernests Gulbis, kamēr 
Miķelis Lībietis šogad nespēlē 
savainojuma dēļ. Aizvadītajā gadā 
Latvijas izlase nespēja noturēties 
Eiropas/Afrikas zonas otrajā 
grupā, zaudējot Norvēģijas un 
Marokas izlasei.

Turnīrā Melnkalnē Latvijas te -
nisa izlase piedzīvoja zaudējumu 
Grieķijas komandai – 1:2. Saviem 
pretiniekiem zaudēja Grīnvalds 
un Mārtiņš Podžus, dubultspēlē 
tika gūta uzvara. Pret Melnkalni 
arī zaudējums – 1:2. Viena uzvara 
tika gūta pret Armēnijas teni-
sistiem – 2:1. Dueļa pirmajā spēlē 
17 gadus vecais Mārtiņš Rocēns 
stundas laikā ar 6:3, 6:1 uzvarēja 
Torgomu Asatrjanu. Latvija šī bija 
pirmā uzvara vienspēlēs aizva dī-
tajos trijos dueļos. Turpinājumā 
otrajā vienspēlē Mārtiņš Podžus 
zaudēja tikai vienu geimu un ar 
6:0, 6:1 pieveica Sedraku Hačat-
rjanu. Komandas aizvadīja arī 
dubultspēli, kas vairs spēles lik-
teni nevarēja izšķirt.

Latvijas tenisisti dalību šī gada 
Deivisa kausa Eiropas zonas tre -
šās grupas turnīrā beidza ar pār -
liecinošu uzvaru 3:0 pār Lichten-
šteinu., divas vienspēlēs zaudējot 
tikai četros geimos. Līdz ar to 
tika iegūta piektā vieta astoņu 
komandu konkurencē.

Pirmā medaļa 
militārpersonu 

meistarsacīkstēs
Latvijas biatlonists Andrejs 

Ras  torgujevs Austrijā izcīnīja 
sudraba medaļu militārpersonu 
54.Ziemas pasaules meistar sa cīk-
stēs 10 kilometru sprintā. Latvijai 
tā ir pirmā medaļa šo sacensību 
vēsturē.

16. vietu pasaules sacensībās pat-
ruļām. Par sacensību uzva rētā jiem 
kļuva mājiniece Austrija, kuras 
patruļā startēja tādi pazīstami biat-
lonisti kā Dominiks Lander tin-
gers un Simons Eders. Austrieši 
finišu sasniedza pēc 49 minūtēm 
un 45 sekundēm. Otrā palika Vā -
cija, bet trešā Ukraina. Latvijas 
patruļā slēpošanas posmu veica 
Jānis Pleiksnis, bet biatlona pos-
mos startēja Vladislavs Ņedai vo-
dins, Rastorgujevs un Aleksandrs 
Patrijuks. Viņi no uzvarētājiem 
atpalika gandrīz  deviņas minūtes.

Motosports
Pērnā gada pasaules čempions 

motokrosā MX2 klasē Pauls 
Jonass no Red Bull KTM Factory 
Racing komandas Italijā ierin-
dojās piektajā vietā pasaules 
meistarsacīkšu 4. posmā. Pirmajā 
braucienā latvietis bija ceturtais, 
bet otrajā – tikai  devītais. Jonass 
pirms Italijas posma bija uz  va-
rējis visos pirmo trīs posmu 
sešos braucienos, bet nu šī pa -
nākumu serija  pārtrūka.

Ceļvedis maģiskajā 
šacha pasaulē

Ilgāku laiku Latvijas šacha iz -
de vumu klāstā nemanījām jau -
numus. Nu šis robs ir aizpildīts. 
6. aprīlī  Rīgas Šacha skolā notika 
iepazīšanās ar tikko Latvijā, ap -
gādā Jumava iznākušo Igaunijas  
šacha lielmeistara Jāna Elvesta 
grāmatas un darba burtnīcas 
komplektu “Šacha ģimnazija”. Šis 
komplekts ir radīts visiem, kuŗi 
vēlas apgūt šacha spēli, tas no  de -
rēs ne tikai bērniem, kuŗi pamatā 
ir šīs grāmatas tiešā mērķaudi to-
rija, bet arī pieaugušajiem, kuŗi 
vēlas iemācīties šo interesanto, bet 
visai sarežģīto intelektuālo spēli. 

Reizniece-Ozola to pašu darīja 
divatā. Pret titulētajiem pretinie-
kiem teicamu meistarību parā-
dīja mūsu jaunie talanti, kuŗi par 
sevi likuši runāt starptautiskajā 
arēnā. Miķelis Vingris prata pie -
veikt Elvestu, bet Arsens Bataševs 
nospēlēja neizšķirti. Pret Roguli 
un Danu uzvaru izcīnīja Alek-
sandrs Krasiļņikovs, visās pārējās 
cīņās pārāki bija lielmeistari.

Grāmatas autors Jāns Elvests 
eksaminētāja lomā // FOTO: 
Latvijas Šacha federācija

Sarīkojuma gaitā izskanēja in -
formācija, ka šacha literātūrai lat -
viešu valodā drīzumā gaidāms 
vēl viens papildinājums. Notiek 
darbs pie lielmeistara Zigurda 
Lankas šacha grāmatas, kas pa  re-
dzēta jau spēlētājiem ar plašākām 
zināšanām un augstāku līmeni.

Jaunās šacha mācību grāmatas 
prezentācijā interesantu infor mā-
ciju sniedza finanču ministre liel-
meistare Dana Reizniece-Ozola. 
Viņa piekritusi palīdzēt Eiropas  
Šacha savienības (ECU) preziden-
tam Zurabam Azmaiparašvili 
priekš   vēlēšanu kampaņā. ECU 
prezidenta vēlēšanas notiks sep-
tembrī.

Starkovs atbrīvots 
no Latvijas izlases 

galvenā treneŗa 
amata

Pieredzējušais pašmāju speciā-
lists Aleksandrs Starkovs atbrī-
vots no Latvijas futbola izlases 
galvenā trenera amata. Pašlaik 62 
gadus vecais Starkovs no posteņa 
tika atbrīvots notikušajā Latvijas 
Futbola federācijas (LFF) valdes 
ārkārtas sēdē. Par trenera atstā-
dināšanu balsoja seši LFF valdes 
locekļi, bet trīs bija pret Starkova 
atbrīvošanu.

 kovs atzina, ka viņam kauns par 
zaudējumu, taču at  kāp šanos, ko 
pieprasīja daļa no futbola sabied-
rības, nepieminēja. Paš  reizējais 
LFF prezidents Guntis Indrik-
sons, kuŗš aprīļa beigās no  liks sa -
vas pilnvaras, pēc spēles ar Gib -
raltāru LTV raidījumam Sporta 
studija atklāja, ka jau divas reizes 
ir aicinājis atkāpties arī citus LFF 
vadošos darbiniekus, tostarp iz -
lases galveno treneri Starkovu.

Pie Latvijas izlases stūres Star-
kovs trešo reizi karjērā stājās pērn 
aprīļa vidū, nomainot atlūgumu 
iesniegušo Marianu Pacharu. 
Gada laikā viņa vadībā Latvijas 
izlase 11 spēlēs izcīnīja tikai vienu 
uzvaru, divas spēles nospēlējot 
neizšķirti, bet astoņās spēlēs 
zaudējot.

Pirmo reizi par Latvijas valsts-
vienības galveno treneri Starkovs 
kļuva 2001. gada vasarā, komandu 
vadot līdz 2004. gada beigām. 
Šajā posmā tika sasniegts līdz 
šim lielākais panākums Latvijas 
futbola izlases vēsturē, jo komanda 
kvalificējās un spēlēja 2004. gada 
Eiropas meistarsacīkšu fināltur-
nīrā Portugalē. Savukārt atkārtoti 
viņš amatu pārņēma 2007. gada 
aprīlī, bet pēc sešiem gadiem 
viņu nomainīja Pachars. Pēc tam 
2016. gada februārī Starkovs kļuva 
par vienu no Pachara asistentiem, 
bet pirms tam viņš bija LFF na  cio-
 nālo izlašu komitejas priekšsēdis.

Atrasta Daliņa
stadiona vēsturiskā 

kapsula
Sākot darbus pie Jāņa Daliņa sta -

diona pārbūves un vieglat lē ti kas 
manēžas būvniecības Val mierā, 
atrasta stadiona tribīņu/vecās 
vieglatlētikas manēžas sienā ie  mū-
rētā vēsturiskā kapsula ar vēstī-
jumu nākamajām paaudzēm, 
aģen  tūru LETA informējusi Val-
mieras pilsētas pašvaldības Sa -
biedrisko attiecību nodaļas vadī-
tājas vietniece Laura Moča.

Rastorgujevs distanci veica 24 
minūtēs un 17,9 sekundēs, par 
nepilnu pusminūti atpaliekot no 
šveicieša Benjamina Vegera. Abi 
pirmo divu vietu ieguvēji sa  cen-
sībās pieļāva pa vienai kļūdai, 
kamēr trešās vietas ieguvējs, pre-
cīzi šāvušais austrietis Dominiks 
Landertingers alūksnietim zau -
dēja tikai 2,2 sekundes. Vēl viens 
Latvijas pārstāvis Aleksandrs 
Pat    rijuks šaušanā pieļāva sep-
tiņas kļūdas, ieņemot 56. vietu. 
Viņš no uzvarētāja atpalika ne -
pilnas piecas ar pusi minūtes.

Latvijas vīriešu biatlonistu un 
slēpotāju komanda, kuŗā bija arī 
Militārās policijas dižkareivis An -
drejs Rastorgujevs, Austrijā ie  ņē ma 

Uz grāmatas prezentāciju bija 
ieradies kupls šacha interesentu 
pulks, šacha treneri un audzēkņi, 
kā arī daudzi viesi. Latvijas Šacha 
federācijas prezidents Āris Ozo -
liņš šo grāmatu raksturoja šādi: 
“Tavās rokās ir grāmata, kas aiz -
vedīs tevi ļoti interesantā, aiz  rau-
jošā un neizsmeļami plašā pa -
saulē, kas apburs un valdzinās 
tevi vienmēr – maģiskajā šacha 
valstībā! Lai arī cik tev ir gadu, lai 
arī cik daudz tu esi apguvis šahu 
iepriekš, šī mācībviela tev lieti 
noderēs. Tomēr atceries, ka nā -
kamie soļi šacha apguvē būs 
atkarīgi nevis no grāmatas vai 
datora, bet tavas uzcītības, intere-
ses un neatlaidības.”  

Šacha sarīkojumos jau nevar iz -
tikt bez šacha spēlēšanas. Simul-
tanspēles seansus jaunajiem ša -
chistiem  sniedza pats grāmatas 
autors Jāns Elvests, kā arī liel-
meistares Laura Rogule un Dana 
Reizniece-Ozola. Elvests viens pats 
cīnījās vienlaicīgi ar astoņiem 
pretiniekiem, bet Rogule un 

Latvijas futbola izlase 25. martā 
viesos pārbaudes spēlē ar 0:1 
zaudēja Gibraltāra vienībai. Tas 
ir viens no kaunpilnākajiem zau-
 dējumiem vienības vēsturē. FIFA 
rangā Latvija atrodama 131. vietā, 
kamēr Gibraltārs ie  ņem 206. po -
zi   ciju. Pēc tādas neveik smes Star-

Kapsula stadionā atradusies 
kopš 1993. gada, kad tapa esošā 
stadiona tribīņu ēka. Simboliski 
beidzot vienu un aizsākot nā -
kamo Daliņa stadiona attīstības 
posmu, vēsturisko kapsulu atvēra 
Valmieras pilsētas pašvaldības 
domes priekšsēdis Jānis Baiks 
(attēlā), klātesot vairākiem cil -
vēkiem, kuŗi piedalījušies kapsu-
las iemūrēšanā 1993. gadā.

DAŽOS VĀRDOS
 Starptautiskās sacensībās So  -

fijā brīvā cīņā sievietēm svara 
katēgorijā līdz 68 kg bronzas 
medaļu izcīnīja Laura Skujiņa.

 Jēkabpils volejbola komanda 
„Lūši” pirmo reizi kluba vēsturē 
izcīnīja  bronzas godalgas Baltijas 
meistarlīgas meistarsacīkstēs. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


