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Sanita Kossoviča un Holgers Elers Anaheimā saņem 
Izcilības balvu par Tadenavas mūzeja ekspozīciju

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks ir gandarīts 
par Londonā saņemto balvu “Gada bibliotēka 2018”

Apmeklētāji steidz iepazīt Baltijas valstu mākslu izstādē 
“Nepieradinātās dvēseles”

Aizvadītajā nedēļā Latviju dau-
 dzināja visā plašajā pasaulē. 
Tuvojoties Latvijas valsts Simt-
gadei, vairākos nozīmīgos saietos 
tika cildināti mūsu radošie gari 
un to ieguldījums kultūras vēs-
turē un tagadnē. Latvija skanēja 
gan Londonas grāmatu tirgū, kur 
piedalījās kupls pulks mūsu rak-
stnieku, izdevēju, kultūras žur-
nālistu. Tāpat Eiropas vidū – 
Parīzē –, kur Orsē mūzejā ar 
plašu vērienu un milzu atsaucību 
no mākslas profesionāļu, intere-
sentu un apmeklētāju puses sāka 
darboties triju Baltijas valstu 
mākslinieku kopizstāde „Nepie-
radinātās dvēseles. Simbolisms 
Baltijas valstīs”. Savukārt ASV 
pilsētā Anaheimā Latvijas vārds 
tika nosaukts un atkārtots, pa -
sniedzot Tematiskās izklaides 
industrijas asociācijas (THEA) 
balvu, atzīstot Raiņa mūzeju 
Tadenavā par vienu no pasaules 
izcilākajiem izklaides objektiem.

THEA balva
Raiņa mūzejam 

Tadenavā
ASV pilsētā Anaheimā, kur jau 

24 gadus norisinās Tematiskās 
industrijas objektu skate un iz -
vērtēšana, Latvijas Memoriālo 
mūzeju apvienības un dizaina 
biroja H2E darbs Raiņa mūzejā 
Tadenavā saņēma apbalvojumu 
par izciliem sasniegumiem eks-
po zīcijas veidošanā. 

Šogad balvai bija pieteikti 
vairāk nekā 300  pretendenti no 
visas pasaules. Laureātu vidū ir 
Smitsonas Nacionālais Afroame-
rikāņu vēstures un kultūras mū -
zejs Vašingtonā, Notra-Dama ba -
  zilika Monrealā, izklaides parks 
Dubajā, “Simbolika: Fantāzijas 
pils” Eftelinga parkā Nīderlandē, 
Cittadella apmeklētāju centrs 
Maltā, Gallipoli ekspozīcija Te 
Papa mūzejā Jaunzēlandē, vai -
rāki Disnejlendas parku jaunie 
kompleksi u. c. 

Memoriālo mūzeju apvienības 
zinātniskā sekretāre Sanita Kos -
soviča uzsver: “Raiņa mūzejs 
“Tadenava” ir meditācijas vieta. 
Šeit apmeklētājs var saplūst ar 
dabu un atklāt sevī radošo garu, 
atrast laiku un to pilnībā veltīt 
sev. Rainis šeit ir dzimis un 
pavadījis trīsarpus savas dzīves 
gadus. Šeit viņš pirmo reizi 
ieraudzījis sauli, spēris pirmos 
soļus, teicis pirmos vārdus, visi 

LATVIJAS VĀRDS SKAN PASAULĒ!

viņa pirmie dzīves iespaidi ir gūti 
Tadenavā. Tadenava ir iedves-
mas šūpulis.”

Dizaina biroja H2E vadošais 
dizainers Holgers Elers: “Tas 
bija liels izaicinājums – tad, kad 
ir pieņemts lēmums atteikties no 
technoloģijām, pie tā turēties līdz 
galam. Koka lodīte – mazā saule – 
kļūst par ceļvedi ekspozīcijā, kas 
atver tās saturu apmeklētājiem. 
Mēs uzticamies mūzeja apmeklē-
tājiem, mēs viņiem piedāvājam 
pašiem atrast ceļu, kā atklāt eks-
pozīcijas saturu, sniedzam ie -
spēju doties piedzīvojumā.” 

Par Tadenavas ekspozīcijas ie -
ceres oriģinālitāti un tās veik-
smīgo īstenojumu atzinīgi iztei-
kušies nozares eksperti un kol-
lēgas, uzsverot pasaules izpētes 
piedzīvojumu, ko sniedz  Raiņa 
bērnības māja. Un slavējot spēju 
gada laikā piesaistīt 185 reizes 
vairāk apmeklētāju nekā Tade-
navā ir iedzīvotāju. Par Tadena-
vas mūzeju un tā veidotājiem 
rakstīja Los Ageles Times. 

Dienu pirms balvas pasnieg-
šanas Latvijas pārstāvji Sanita 
Kossoviča un Holgers Elers snie-
dza prezentāciju 600 izklaides 
industrijas profesionāļiem, kuŗas 

laikā stāstīja, kā tika veidota 
Raiņa mūzeja “Tadenava” ekspo-
zīcija no koncepcijas izstrādes 
brīža līdz īstenošanai.

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka saņēmusi 

izcilības balvu 
„Gada

bibliotēka 2018”
Londonas Grāmatu tirgū (Lon-

don Book Fair) pirmo reizi iz  vir-
zīta jauna nominācija un pirmo 
reizi pasniegta izcilības balva 
„Gada bibliotēka 2018”. To sa -
ņēma mūsu Latvijas Nacionālā 
bibliotēka, apsteidzot tik nozī-
mīgas konkurentes kā Norvē-
ģijas, Dānijas un Brazīlijas bib-
liotēkas.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks atzīst: 
„Šis novērtējums ir visas bib lio-
tēkas darbinieku ieguldījuma re -
zultāts! Tas ir par daudzveidīgo 
saturisko piedāvājumu, pakalpo-
jumu, pasākumu un techno lo-
ģiskajām iespējām, lai nodro ši-
nātu, ka bibliotēka būs atvērta, 
noderīga un interesanta ikvie-

nam. Esam gandarīti un aiz kus-
tināti, un grūti iedomāties kādu 
augstāku novērtējuma formu Lat-
vijas Nacionālajai bibliotēkai, tās 
veselumam.” 

Parīzē jūsmo par 
Baltijas 

„Nepieradinātajām 
dvēselēm”

Ar šādu nosaukumu apmek-
lētājus uz Orsē mūzeju Parīzē 
aicina Baltijas simbolismam vel-
tītā mākslas izstāde, kas būs ska -
tāma līdz 15. maijam. Tas ir viens 
no vērienīgākajiem un nozīmī-
gākajiem visu triju Baltijas valstu 
Simtgades notikumiem. To vai -
rāku gadu gaŗumā iecerēja un 
izveidoja darba grupa ar ievē-
rojamo Eiropas simbolisma 

pētnieku Rodolfu Rapeti kā 
idejas autoru un galveno ku  rā-
toru, kopā strādājot Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas mākslas 
mūzeju lietpratējiem. Tiek iz  stā-
dīti 167 darbi no četru Baltijas 
mūzeju kollekcijām. Izstādes 
plakātam, kas šajās dienās re -
dzams visā Parīzē, izvēlēta lat-
viešu mākslinieka Jochana Val-
tera glezna „Zemnieku meitene”. 
No latviešu māksliniekiem te 
skatāmi V. Purvīša, J.Rozentāla, 
J. Valtera, G. Šķiltera, T. Zaļkalna, 
R. Pērles, S. Vidberga u.c. darbi. 

Izstādei ir trīs daļas: „Mīti un 
leģendas”, „Dvēsele” un „Daba”, 
un tā sniedz ieskatu mākslas ainā 
no 1890. līdz 1920./30. gadiem, 
apliecinot patiesību, ka Baltijas 
valstu simbolisms ir cieši saistīts 
ar Eiropas kultūras un mākslas 
norisēm.
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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

JĀNIS J.DIMANTS, JR, M.D.

Zibens un pērkons pie ziemas zilajām
Minesotas debesīm

Nākamie vispārējie ASV 
Dzies mu svētki 2022. gadā no 
30. jūnija līdz 3. jūlijam Mi  ne-
sotas Dvīņu pilsētās – Minea-
polē-St.Paulā! Nē, tas nav joks 
vai kāds sapnis, bet īstenība.

Šis paziņojums par drosmi 
rīkot Dziesmu svētkus Minesotā 
nav nekāds pārsteigums Dvīņu 
pilsētu tautiešiem, kas seko un 
novēro pārmaiņas Minesotas 
latviešu sabiedrības vadībā. 

pilsētām, kas varētu uzņemties 
vadīt attiecīgus sarīkojumus un 
pasākumus. 

A. Vīksniņš dzimis Čikāgā, 
latviskā ģimenē, kur tēvs dau-
dzus gadus bija Čikāgas latviešu 
biedrības priekšnieks, māte laik-
raksta Laiks korespondente Či -
kāgā. Ansis jau no pašas jau-
nības ir piedalījies visādos un 
daudzos latviešu sarīkojumos 
un pasākumos. Viņš uzsāka stu-
dijas St. Olaf kolledžā Minesotā, 
iegūstot B.A. gradu, bet J.D. ju -
risprudences gradu ieguva Cor-
nell universitātē Ņujorkas štatā. 
Advokāta praksi Ansis uzsāka 
Minesotā, viņš strādā privātās 
firmās jau vairāk nekā 30 gadus. 
Aktīvi iesaistījās Minesotas lat-
viešu sabiedrībā, kad meitas 
sāka iet latviešu skolā, drīz  pēc 
tam sāka darboties kā latviešu 
skolas kasieris. Viņu ievēlēja 
LOAM valdē un draudzes pa -
domē. Viņš kalpo arī par pēr-
minderi latviešu ev. lut. draudzē. 
Ansis ir precējies, sieva Ann 
vada patenta advokātu firmu. 
Svētīts ar divām skaistām mei-
tām – Krista studē jurisprudenci 
Mineapolē, Laura studē sabied-
rības veselību Ziemeļkarolīnā. 

A. Vīksniņš teica, ka jābūt dro-
 šiem un ir jāuzņemas zināms 
risks. Viņš domā, ka Minesotas 
latviešu sabiedrībai Dziesmu 
svētki būs unikāla iespēja dar-
boties kopā, lai sasniegtu lielu 
mērķi. Mēs varam ņemt labu 
piemēru no Baltimoras, kur ie  -
saistījās daudzi tautieši, ne tikai 
tie, kas vienmēr visu rīko un 
dara, bet arī cilvēki, kas parasti 
nebija tik aktīvi latviešu sabied-
rībā. Ir milzīgs pievilkšanas 
spēks rīkot ko lielu un īpašu –  
galvenais, iesaistot mūsu jaunos 
cilvēkus, kam ir idejas un spējas 
dažādās nozarēs. Svarīgi arī, lai 
būtu plaša programma blakus 
kopkoŗa koncertam un tautas-
dejas lieluzvedumam, kā, pie -
mē ram, teātŗa izrādes, koncerti 
ar īpašiem latviešu māksli nie-
kiem, saviesīgi vakari, kur cil-
vēki var nostiprināt un atjaunot 
senas draudzības. Galvenais – 
vajag gribēt ko tādu lielu un 
cēlu veikt. Tas vēl vairāk saliedēs 
latviešu sabiedrību un ļaus jau-
niem talantiem atklāties un 
izpausties.

A. Vīksniņš uzsveŗ, ka tagad 
galvenais ir Rīcības komitejas 
sastādīšana, iesaistot daudzus 
cilvēkus no visas sabiedrības, 
arī no citām pilsētām. Priekš-
darbi jau tiek veikti – kopkoŗa 
koncerts plānots greznajā Mine  -
sotas operas namā St. Paulā, 
tautasdejas lielājā NHL hokeja 
arēnā ar vismodernāko skaņas 
un apgaismošanas techniku, 
balles viesnīcas telpās ar skatu 
uz Misisipi upi. Tā kā vasarās 
laika apstākļi Dvīņu pilsētās ir 
patīkami un līdzīgi Latvijai, no -
tiek sarunas par koristu un de  jo-
tāju gājienu, brīvdabas skatuvi 
folkloras ansambļiem pilsētas 
parkā, un brīvdabas zaļumballi. 
A. Vīksniņš aicina visus jau ta  gad 
ierakstīt  datumus savos kalen-
dāros un plānot apmeklēt Mine-
sotas Dziesmu svētkus 2022. gadā.

Lai mums kopējiem spēkiem 
viss izdodas! 

Šādu paziņojumu izteica 
Ansis Vīksniņš – Latviešu orga-
nizāciju apvienības Minesotā 
(LOAM) valdes vice-priekšsēdis 
LOAM Gada sapulcē š.g. jan-
vāŗa beigās. Paziņojums radīja 
saviļņojumu, neredzēti pozitīvu 
atsauksmi, un krietnu financiālu 
atbalstu – $50 000 no LOAM kā 
sēklas naudu Dziesmu svētku 
rīkošanai. Visus šos gadus, mēs 
Minesotas tautieši, baidījāmies 
tik lielu pasākumu rīkot, jo 
mūsu skaistās un vasarā patī-
kamās Dvīņu pilsētas atrodas 
mazliet tālāk projām no lielā-
kiem sabiedrības centriem. Lai 
gan pirms gadiem pavīdēja 
do  ma par Dziesmu svētkiem 
Minesotā, tā nepiepildījās, jo 
Milvoki pasteidzās sevi pieteikt. 
Viss izdevās teicami, un visi bija 
gandarīti un apmierināti par to. 
Tas mūs visus atkal saveda kopā 
un stiprināja, ceļot mūsu paš-
apziņu, kā arī rādot to uz ārieni.

Starp laikā ir izaugusi un no  stip-
rinājusies spējīga, izdarīga un 
izveicīga jaunā paaudze. Viņi ir 
apņēmušies ar lielu darba mī -
lestību īstenot daudz un dažā-
dus sarīkojumus sakarā ar Lat-
vijas simtgadi. Galvenais ir jābūt 
cēlam un lielam mērķim, kas 
visus var aizraut, piesaistīt un 
iesaistīt tā īstenošanā.

Intervijā advokāts Ansis Vīk-
sniņš norādīja, ka jau vairākus 
gadus viņš ir domājis par to, ka 
Minesotā ir aktīva latviešu sa -
biedrība ar plašām un daudzām 
interesēm. Piedaloties Balti mo-
ras Dziesmu svētkos, viņš ievē-
rojis, ka latvieši ir ar mieru 
ceļot, lai apmeklētu Dziesmu 
svētkus. Pie rīkošanas svarīgi ir 
mākslniecisko daļu uzticēt māk-
sliniekiem, bet praktisko pusi 
atstāt vietējiem rīkotājiem –  
rīcības komitejai kas labi pazīst 
vietējo apkārtni. Arī ir svarīgi 
pieaicināt cilvēkus no citām 

Atis Gunivaldis Bētiņš.
Latviešu skaņuplašu vēsture
USD 65,- t.sk. pasta izdevumi.

Elmārs Zemovičs.
Simfoniskā koncertdzīve 
Jūrmalā līdz 1940. gadam
USD 50,- t.sk. pasta izdevumi.

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Rasmai Adams 114 4th Ave NW,

Largo, FL33770 USA
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No kreisās: Marisa Gudrā, Pēteris Blumbergs, Raimonds Vējonis, Raits Eglītis

ALA PAR Baltijas valstu un ASV prezidentu 
tikšanās simbolisko nozīmi

Amerikas latviešu apvienība 
(ALA) apsveic Latvijas Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni 
un Latvijas valdības delegāciju 
sakarā ar sekmīgo dalību ASV 
un Baltijas valstu samita no -
risē Vašingtonā, D.C., šī gada 
3. aprīlī!

“Baltijas valstu vadītāju uz -
ņemšana Baltajā namā Baltijas 
valstu neatkarības pasludi nā-
šanas simtgadē ir spēcīgs un 
simbolisks žests, kas apliecina 
Baltijas valstu un ASV vēstu ris-
kās saites, ciešo sadarbību šo -
dien un sadarbības potenciālu 
nākotnē gan aizsardzības, gan 
ekonomiskās sadarbības jomā,” 
tikšanās rezultātus vērtē ALA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs. 
Par pozitīvu zīmi viņš saredz to, 
ka ASV prezidents Donalds 
Tramps ir pamanījis Baltijas 
valstu ieguldījumu NATO kol-
lektīvā drošībā un aizsardzībā 
un ka samita laikā ASV ap  lie-
cināja savu gatavību turpināt 
savu militāro klātbūtni Baltijas 
reģionā un nodrošināt atbalstu 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
aizsardzībai. Kā konkrēts žests 
šajā jomā ir Baltijas nama otr-
dien izplatītais paziņojums par 
170 miljonu ASV dolaru atvē-
lēšanu Baltijas valstu aizsar dzī-

bas stiprināšanai, no kuŗiem 
gandrīz 100 miljoni ASV dolaru 
(81,4 miljoni eiro) ir paredzēti 
lielkalibra munīcijas iepirku-
miem un vairāk nekā 70 miljoni 
(57 miljoni eiro) apmācību un 
ekipējuma programmām. 

Ne mazāk svarīgs ir ASV do -
tais signāls un novērtējums par 
sadarbības potenciālu ekono-
miskās sadarbības jomā. “Kā 

Amerikas latvietis un Amerikas 
latviešu apvienības priekšsēdis 
es lepojos, ka Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
tika uzņemts Baltajā namā un 
ka Latvija sevi nodemonstrēja 
pozitīvā veidā un saņēma kom-
plimentus no ASV prezidenta 
par tās sasniegumiem ekonomi-
kas un aizsardzības jomā,” sacīja 
ALAs priekšsēdis P. Blumbergs. 

“Mēs arī priecājamies, ka ASV 
prezidents atzina Baltijas valstis 
par labu ieguldījumu vietu, bet 
vienlaikus ceram, ka Latvija 
turpinās veikt nepieciešamos 
mājasdarbus Latvijas investīciju 
vides uzlabošanas jomā,” uz -
svēra P. Blumbergs, norādot uz 
nepieciešamajiem uzlabojumiem 
korupcijas apkarošanas, naudas 
atmazgāšanas jomā un tiesu 

sistēmas darbā. 
3. aprīlī ALAs priekšsēdim 

P. Blumbergam, ģenerāl sekre-
tāram Raitam Eglītim un pro-
grammu koordinatorei Marisai 
Gudrajai bija iespēja tikties ar 
Latvijas Valsts prezidentu Rai -
mondu Vējoni Vašingtonā no  ti-
 kušā US-Baltic Economic Summit 
ietvaros. Tāpat ALAs vadība 3. 
aprīlī tikās uz atsevišķu sarunu 
ar Latvijas Ārlietu ministrijas, 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras, Latvijas  tirdzniecības 
palātas Amerikā (Latvian Ame-
rican Chamber of Commerce), 
kā arī Amerikas tirdzniecības 
palātas Latvijā pārstāvjiem, pār-
runājot iespējas veicināt ekono-
misko sadarbību starp Latviju 
un ASV. Jāatgādina, ka ar ALA 
atbalstu pagājušā gada oktobrī 
Čikāgā norisinājās pirmais, līdz 
šim lielākais Latvijas un ASV 
ekonomiskai sadarbībai veltīts 
pasākums “Spotlight Latvia”, kas 
pulcēja gandrīz 200 Latvijas un 
ASV uzņēmumu vadītāju un 
ekonomiskā sadarbībā ieinte-
resētas personas. Šogad 28. un 
29. jūnijā Valmierā notiks Pa -
saules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forums, kuŗā plā-
nots apspriest tālākās sadarbības 
iespējas ekonomikas jomā.

Latvijas Valsts prezidents un 
Ordeņu kapituls darījis zināmus 
to cilvēku vārdus, kam par 
sevišķiem nopelniem piešķirti 
valsts augstākie apbalvojumi. 
Atzinības krusta IV šķira un 
ordeņu virsnieka tituls piešķirts 
arī mūsu tautiešiem, kas labi 
pazīstami Amerikas latviešu sa -
biedrībā – advokāts un mece -
nāts Filips Kļaviņš un Vītolu 
fonda dvēsele Vita Diķe.

Latvijas valsts pateicas
saviem krietnākajiem dēliem un meitām

par trimdas bērnubērniem. Te 
neliels fragments: „Bērnībā man 
patika rakstīt, man patika lasīt, 
patika pētīt, patika analīzes, un 
tad likās dabiski iet uz tieslietu 
izglītību. Ieguvis izglītību, strā-
dāju lielos advokātu birojos 
Ņujorkā, un man ļoti patika. 
Savu pirmo darbu dabūju pie 
kāda latviešu advokāta pa va -
saras brīvlaiku. Īstenībā viņš 
man palīdzēja vairāk nekā es 

sēdi un dari. Es negribētu tā 
darīt visu mūžu, bet kā treniņš 
tas bija ļoti vērtīgs, jo iemācīja 
mums darba tikumu un deva 
pieredzi. 

Pirmo reizi uz Latviju es at -
braucu 1986. gadā. Braucu kopā 
ar mammu, brāli un onkuli. 
Divas nedēļas tikai kā tūrists. 
Palikām viesnīcā „Latvija”, un 
tur savās istabās runājām diez-
gan atklāti par dzintara krellēm, 

iedots. Ja neatzīšoties, draudēja, 
ka nokavēsim prāmi un netik-
sim mājās. Galu galā palaida, 
un mēs tikām mājās. Man vienā 
plastikas maisiņā bija smiltis no 
Vitrupes Jūrmalas, kur uzaugusi 
mana mamma. Saprotams, at -
ņēma arī tās. Bet man vēl no 
Vitrupes bija mazs zariņš no 
koka, kas bija atvests no Čer-
nobiļas, – to atstāja. To es vedu 
tētim, lai viņš laboratorijā pār-
bauda, vai tur vēl ir kaut kas no 
radiācijas, bet nebija.

Man tas bija saviļņojošs pie -
dzīvojums, es redzēju zemi, par 
kuŗu mani vecāki bija runājuši 
un bija nostiprinājusies mana 
mīlestība uz Latviju. Tai vasarā 
es daudz domāju, ko darīt. Ne -
biju Latvijā, kad bija 4. maija 
deklarācija, un es nebiju Latvijā, 
kad tā atguva neatkarību pilnībā, 
bet tā paša gada augustā es atli-
doju atpakaļ, un tad es satiku 
Raimondu Slaidiņu no San fran-
cisko. Viņš man kļuva par fir-
mas partneri. Es viņu satiku 
Ārlietu ministrijā, kur Rai  monds 
strādāja par padomnieku minis-
tram Jānim Jurkānam. Es viņam 
pievienojos. Strādājām par tul-
kiem un skrējām apkārt pa 
dažādām juristu darīšanām. 
Amerikas valdība zināja, ka te 
kāds Amerikas jurists grozās pa 
Latviju, viņi prasīja, lai es pa -
līdzu izkārtot lietas Amerikas 
vēstniecībā ar viņu nomas 
līgumu. Radās „interešu kon-
flikts”, un man bija jāizlemj, vai 
strādāt Amerikas vēstniecībā 
vai Latvijas Ārlietu ministrijā. 
Padomu deva Valdis Birkavs, 

Vita: „Jutos ļoti aizkustināta 
un pateicīga, ka ieguldītais 
darbs Latvijas nākotnē tik aug-
stu novērtēts. Uzskatu, ka tas ir 
apbalvojums visai Vītolu fonda 
komandai, ziedotājiem un sti -
pendiātiem, jo bez viņiem tas 
nebūtu iespējams!”

***
Par savu ceļu uz Latviju Filips 

Kļaviņš savulaik stāstīja Astrīdai 
Jansonei, kuŗa veido grāmatu 

savulaik premjerministrs, kuŗš 
mudināja mani iet privātā 
praksē, jo tur darba būšot bez-
gala daudz. Tā arī izlēmu un 
sāku darbu Latvijā kā privāts 
advokāts ar Amerikas vēstnie-
cības nomas līgumu. Un ar 
domu, ka te, Latvijā, es būšu 
kādu pusgadu, varbūt gadu. 
Man likās, ka saknes man ir 
Ņujorkā, bet pēc kādiem trim, 
četriem gadiem apjēdzu, ka 
man atpakaļ uz Ņujorku nemaz 
vairs negribas… Es te vienkārši 
paliku. 1992. gadā abi ar Rai -
mondu nodibinājām savu firmu 
un tajā pašā gadā apprecējos ar 
pazīstamu latviešu aktrisi – 
Elitu Dobulāni, tagad Kļaviņu.

Tagad man ir trīs bērni, 
vecākā ir meita, un vēl ir divi 
dēli. Dzīvojam Latvijā un katru 
gadu reizi vai divas visi aizbrau-
cam uz Ņujorku. Maniem bēr -
niem arī ļoti patīk Latvija, un es 
domāju, ka viņi savas dzīves 
saistīs ar Latviju. Arī man Lat -
vijā ļoti patīk, lai gan esmu pil -
sētas cilvēks, man patīk burzma, 
bet nedēļas nogalēs patīk iz -
braukt dabā. It sevišķi tagad, ja 
ņem vērā visu, kas notiek pa -
saulē, Latvija liekas īstā vieta, 
kur dzīvot. Protams, es esmu 
laimīgs, ka man ir mans darbs 
un ka es varu dzīvot tā, kā man 
patīk.”

Laika izdevēji un redak-

cija pievienojas mūsu izcil-

nieku sveicēju pulkam un 

novēl vēl daudz spara, strā-

dājot Latvijai!

viņam, jo es viņam visu laiku 
staigāju līdzi un skatījos, ko un 
kā viņš dara. Tā es iemācījos ļoti 
daudz. Pastāvīgā darba gaitas 
sāku 1986. gadā. Tie bija ASV 
prezidenta Reiga na gadi ar lielu 
ekonomikas uzplaukumu. Jau-
niem juristiem lielās firmās bija 
daudz un grūti jāstrādā. Tu 
domā – sešos vakarā iesi mājās, 
bet nāk jauns uzdevums, kas 
tajā vakarā jādabū gatavs, un tu 

Latvijas naudu un citām dāva-
nām, ko mums radi atnesa, un 
arī par to, kas Latvijā notiek. 
Prom no Rīgas braucām uz 
Tallinu ar autobusu, tad ar 
prāmi no turienes uz Helsin-
kiem. Tallinā mums visas somas 
lika atvērt un pamatīgi pār mek-
lēja, atrada to Latvijas naudu un 
dzintarus, ko visu arī atņēma. 
Prasīja, ko kuŗš radinieks mums 
ir iedevis un kas vēl mums ir 
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RAIMONDS BAUMANS

KRISTAPS UN VALSTS PREZIDENTS 
PULCINA LATVIEŠUS ŅUJORKĀ

Agrā pavasarī, saulainā sestdie-
nas pēcpusdienā Ņujorkas pil-
sētas “Apģērbu rajonam” ener-
ģijas netrūkst. Parastā pilsētas 
raitajā ritmā cilvēki skraida pa 
debesskrāpju veidotām ielu ai -
zām, skan taksametru tauŗu sim-
fonija, un no pazemes kana li-
zācijas atverēm kūp katram 
ņujorkietim pazīstamie sasma-
kušie tvaiki. Bet 7. aprīlī pirms 
pulksten trijiem, ejot pa 37. ielu 
un tuvojoties 8. avēnijai, varēja 
manīt negaidīti paaugstinātu 
enerģijas līmeni. Pie krodziņa 
Stitch Bar and Lounge durvīm 
pulcējās jautri čalojoši ļaudis, 
veidodami aizvien gaŗāku rindu. 
Kaut gan durvis vēl bija slēgtas, 
stratēģiski novietota samta virve 
un lielizmēra  durvju sargs ar 
sakrustotām rokām un redzami 
pārpūlētiem muskuļiem lika vi -
siem manīt, ka te risināsies kaut 
kas svarīgs. 

Kādam vietējam ņujorkietim, 
no malas skatoties, droši vien 
būtu bijis grūti izprast, kas tas 
varētu būt par pasākumu. Vai 
varbūt parādīsies kāda slavena 
rokmūzikas vai kinozvaigzne? 
Bet, tuvāk ieskatoties, atklājās, ka 
rindas sastāvs neatgādina tipis-
kos rokkoncertu vai kinozvaigžņu 
cienītājus. Nebija divdesmitga -
dīgo vīriešu ciešās džīnās un 
tumšos T-kreklos ar malkas 
cirtēju bārdām, kā arī viņu ap -
brīnotājas – tievās modeles īsos 
augstpapēžu zābaciņos, ar lielām 
saules brillēm un tamborētām 
vilnas slēpju cepurēm. Nē, šai 
rindā bija pārstāvētas visas pa -
audzes – jaunieši, ģimenes ar 
bērniem un pensionāri. Šai ļaužu 
grupai bija kopīgs tas, ka apģērbā 
dominēja sarkanbaltsarkanā krāsa, 
kā arī vietējās basketbola ko -
mandas, Ņujorkas Knickerbockers 
krekli, cepures un pat treniņtērpi. 
Dzirdama bija latviešu valoda, 
smiekli un pārsteigti saucieni: 
“Sveiks!”, draugiem un drau dze-
nēm sastopoties. Priecīgais uzbu-
dinājums pieauga ar katru jaun-
atnācēju.

Ar šādiem iespaidiem sākās 
Ņujorkas Knicks sponsorētās 
Latvian Heritage Night svinības 
par godu izcilajam basketbolis-
tam Kristapam Porziņģim. Kā 
stāstīja pasākuma galvenā rīko-
tāja Inta Šķinķe, viņa šo notiku-
mu bija iekustinājusi jau gandrīz 
pirms gada. Uzzinot, ka Toronto 
Raptors jau vairākus gadus ir 
rīkojuši Lithuanian Heritage Day, 
godinot lietuviešu spēlētāju, Jonu 
Valančunu, Intai ienācis prātā, 
kāpēc kaut ko tādu nevarētu 
sarīkot arī par godu Ņujorkas 
Knicks latviešu zvaigznei un 
Latvijai? Izrādās, ka līdz ar Kris -
tapa Porzinģa ierašanos Ņujorkā 
2015. gadā, Intai un daudziem 
latviešiem, radusies dedzīga in -
terese par basketbolu. Inta ar 
draudzenēm un draugiem sākusi 
apmeklēt Knicks spēles, kā arī tās 
skatīties televīzijā, pārrunājot re -
zultātus ar citiem latviešu līdz-
jutējiem. Pastāvīgi pērkot biļetes 
lielākām grupām, Inta iepazinās 
ar Knicks mājvietas, Madison 
Square Garden arēnas menedžeru 
Cole Schlesinger. Tā viņa uzdro-
šinājās jau pērnā gada aprīlī iesēt 

sēkliņu domai, ka varbūt Knicks 
varētu šādu pasākumu atbalstīt. 
Inta uzsvēra, ka tas būtu par 
godu ne tik vien Kristapam, bet 
arī Latvijas Simtgadei. Vienības 
vadība novembrī deva jāvārdu 
un nolika 7. aprīli par pasākuma 
datumu. Inta tūlīt uzsāka kam-
paņu sociālajos medijos, mudi-
not latviešus pirkt biļetes. 

Protams, sajūsmu par knickiem 
un basketu veicināja tas, ka Kris-
tapam Porziņģim 2017.–2018. gada 
sezona sākās izcili. Kristaps kā 

ziņoja Intai, ka latvieši jau iegā-
dājušies 600 biļetes. Un tad noti-
ka nelaime. 6. februārī spēlē pret 
Milwaukee Bucks Kristaps smagi 
ievainoja ceļgalu, līdz ar ko 
atlikušo sezonu no spēlēšanas 
nācās atteikties. Ironiskā kārtā 
“Latviešu mantojuma vakarā” 
Kristapa līdzjutēji bija spiesti 
skatīties spēli bez Kristapa – tieši 
pret to pašu komandu, pret kuŗu 
cīnoties viņš guva savu traumu. 
Bet jāpiemin arī, ka Milvoku 
topošā zvaigzne grieķis Giannis 

pavadībā ienāca Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ar 
saviem pavadoņiem. No prezi-
denta kancelejas vadītāja Arņa 
Salnāja uzzināju, ka prezidentam 
viena skaidri zināma vēlēšanās 
šajā ASV vizītē esot bijusi “satikt 
iespējami lielāku latviešu kopie nu”. 
Bez dziesmu svētkiem, ir grūti 
iedomāties kādu citu pasākumu, 
kas pēdējos gados šeit radījis 
tādu atsauksmi latviešos. Kro-
dziņā Stitch saradās turpat 400 
svinētāju.

Tiem latviešiem, kas aktīvi dar-
bojas trimdas sabiedrībā un 
apmeklē sarīkojumus latviešu 
centros, bieži iznāk tikties ar 
Latvijas valstsvīriem un māksli-
niekiem. Ir viegli saprast, kādu 
iespaidu šāda tikšanās tomēr at -
stāj uz tiem latviešiem, kas ir 
atsvešinājušies no Latvijas. To va -
rēja manīt sarunās ar vairākiem 
trešās paaudzes trimdas latvie-
šiem, kas nebija uzauguši ar lat-
viešu valodu, tomēr uzskata lat-
vietību par svarīgu viņu identi-
tātei. Varbūt Kristaps Porziņģis 
bija tas, kas daudzus atvilināja uz 
šo notikumu, bet varēja manīt arī 
to, ka iespēja redzēt Valsts prezi-
dentu rokas sniedziena attālumā 
un turklāt uzņemt kādu fotogra-
fiju kopā ar viņu, bija nenolie-
dzams piedzīvojums. Nofotogra-
fējoties kopā ar prezidentu un 
savu brāli Denu Krūzi, Toms 
Krūze, trimdas trešās paaudzes 
latvietis, sajūsmā izsaucās: “Mana 
dzīve tagad ir pilnīga! Man ir 
bilde ar Latvijas prezidentu!”

Pulksten sešos latvieši devās uz 
Madison Square Garden arēnu 
ieņemt vietas skatītāju rindās. 
Bija jau izziņots, ka jāierodas 
laikā, jo pirms spēles sākuma 
ASV himnu dziedās Ņujorkas 
latviešu koris, kā arī tiks godināts 
Kristaps Porziņģis un prezidents 
Raimonds Vējonis. Koris skanēja 
braši. Parādījās Kristaps Por ziņ-
ģis un pasniedza prezidentam sava 
milzīgā izmēra basketbola kedu 
pāri, kā arī knicku kreklu ar 
uzrakstu “Vējonis” un numuru 
100. Spēle gan beidzās ar Knicku 
zaudējumu, bet to varētu attais-
not ar to, ka ierindā nebija Kris-
tapa. Varam tikai iedomāties, ar 
kādu sajūsmu latvieši būtu dzī-
vojuši līdzi spēlei, ja Kristaps 

spēlētājs un komandas vadītājs 
bija izpelnījies cieņu ne vien no 
saviem skatītājiem un Knicks 
organizācijas, bet arī no citiem 
Nacionālās Basketbola līgas (NBA) 

spēlētājiem. Martā visiem likās, 
ka NBA Kristapu godinās kā 
vienu no līgas “zvaigznēm” (All 
Star Player). 2016. gada sākumā 
Golden State Warriors zvaigzne 
Kevins Durants Kristapu bija 
nodēvējis par “vienradzi” viņa 
unikālo spēju dēļ – jo, kaut arī 
viņš ir septiņas pēdas gaŗš, 
Kristaps tomēr spēj darīt visu: 
efektīgi gūt grozus aiz trīs punk-
tu līnijas, sargāt grozu un bloķēt 
metienus. 

Viss raiti ritēja uz priekšu, un 
februāŗa sākumā Madison Square 
Garden pārstāvis pārsteigts pa -

Antetokounmpo, kuŗam uz kur pes 
Kristaps nejauši uzkāpa, sagrie-
žot ceļgalu tai liktenīgā februāŗa 
vakarā, arī netika pie spēlēšanas, 
jo dziedēja savu iekaisušo potīti. 

Tā gan latvieši, gan grieķi atstāja 
spēli ar nepiepildītām cerībām.

Bet pat ar vilšanos, ka mūsu 
“vienradzis” Kristaps nevarēja 
spēlēt šajā vēsturiskajā vakarā, lat -
viešiem ir daudz par ko jūsmot 
un priecāties. Pirmkārt, ALJA 
rīkotais pirmsspēles saiets kro-
dziņā izdevās vienreizīgi! Jādo mā, 
ka tas pārspēja visas cerības šā -
dam ārpus Latvijas pasākumam 
gan ar kuplo apmeklētāju skaitu, 
gan pacilāto kopības izjūtu. Kul-
minācija varbūt bija brīdis, kad 
dramatiski atvērās kroga platās 
durvis un slepenā dienesta sardzes 

Prezidents Vējonis īsumā uzru-
nāja klātesošos, novēlēdams vi -
siem priecīgu vakaru un mu  di-
nādams mūs ikvienu lepoties ar 
tādiem talantīgiem latviešiem kā 

Kristaps Porziņģis. Kā teica pre-
zidents, “Kristaps tieši šajā kon-
krētajā situācijā gribēja parādīt 
ASV, kas ir Latvija – ko viņš 
pārstāv, kādu valsti. Un tāpēc 
paldies Kristapam par šo ini cia-
tīvu, kas pulcē mūs visus šeit 
kopā, un arī es izmantošu iespēju 
būt kopā ar jums un noskatīšos 
šo spēli. Un kopā svinēsim Lat-
vijas Simtgadi. Priecīgu Simt-
gades gadu!” Pēc šiem pacilā jo-
šiem vārdiem un sirsnīgā svei-
ciena, ļaudis spontāni cēlās kājās 
un prezidentam par godu no -
dziedāja “Dievs, svētī Latviju!”

būtu spēlējis!
Šā vai tā, pasākums bija ļoti 

izdevies! Latvijas vārds bija kļuvis 
pazīstamāks. Stadions bija izgais-
mots Latvijas karoga krāsās, un 
tur varēja iegādāties latviskus 
pīrādziņus – trīs par deviņiem 
dolariem. Esot pārdoti kādi 800. 
Par pīrāgu kvalitāti Māris Lapiņš, 
ilggadīgs pīrāgu cienītājs, iztei-
cās: “Zini, pārsteidzoši garšīgi!” 
Raksta autors viņam piekrīt. Bet 
rīkotāja Inta Šķinķe pauda gan-
da rījumu, ka pasākumu apmek-
lējuši tik daudz cilvēku un saka 
visiem “paldies”!

Laika izdevēju pārstāve Diāna Rudzīte kopā ar 
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

ALJAs darbinieces krodziņā Stitch pārdod biļetes un Porziņģa kreklusLīdzjutēji Kristians Aizstrauts, Nikoleta Ķirse, Armands 
Aizstrauts un Jānis Ķirsis ar savu varoni

Ar priecīgām sejām, no kreisās: Aija Ventsele, 
pasākuma vadītāja Inta Šķinķe un Ērika Lazareva



LAIKS 52018. ga da 21. aprīlis – 27. aprīlis

GUNARS
FRICSONS

Latvijas studenti
iegūst pirmo vietu

Wright State universitātes
Vispasaules festivālā

Trīsdesmitceturto gadu pēc 
kārtas 24. martā Wright State 
universitātē (WSU), Dayton, 
Ohio, notika Vispasaules festi-
vāls, kuŗā pirmo reizi piedalījās 
Latvijas studenti. Starp 16 000 
studentiem WSU apmeklē 875 
studenti no 62 valstīm.

Šogad festivālā piedalījās ap 
40 valstu. Katrai valstij bija savs 
galdiņš ar informāciju un ne -
lielu katru zemi raksturojošu 
priekšmetu izstādi. 

Latvijas galdu iekārtoja Anda 
Diaz, piepalīdzot Ric, Ieva un 
Alyanna Diaz. Anda skaistā tau -
tastērpā ar sirsnīgu smaidu sa -
gaidīja ciemiņus – studentus, 
profesorus un pārējo publiku – 
un piedāvāja bērniem gotiņas 
un Laimas konfektes no Lat-
vijas. Viņa stāstīja viesiem par 
Latviju, Latvijas kultūru un rā -
dīja izstādītās Latvijas mantas – 
lelles tautastērpos, dzintara krel-
les, Nameja gredzenus, adī tos 
cimdus, prievītes, jostas, ādas 
rokdarbus, stabules, nau du, past-
kartītes, Latvijas karti u.c.

Anda, Ieva un Alyanna pie  da-
lījās Nāciju parādē un modes 
skatē, kur katras valsts pārstāvji 
parādījās savos tautastērpos. Kad 
pienāca laiks godināt valsti, kuŗa 
bija vislabāk pārstāvēta, Latvija 
dabūja pirmo vietu, pa  teicoties 
Andas lielajam darbam. 

Anda mācās WSU. Viņa pār-
cēlās uz Deitonu pirms trīs ga -
diem no Dobeles, kad viņa ap -
pre cējās Ric Diaz. Anda un Rics 
ar ģimeni ir brīnišķīgs papil-
dinājums Deitonas latvie  šu ko -
pienai, latviešu luterāņu drau-
dzei un literārajai grupai.

ASTRĪDA
JANSONE

Trimdas bērnu bērns Egons Piķelis
Šodien man sarunāta tikšanās 

ar Egonu Piķeli. Viņu es jau 
pazīstu, jo pirms dažiem gadiem 
abi bijām Okupācijas mūzeja 
biedrības Revīzijas komisijā. To -
reiz es nemaz nezināju, ka viņš ir 
viens no tiem, kuŗš ir dzimis 
Anglijā. Esmu priecīga, ka man 
beidzot ir izdevība parunāties ar 
latvieti, kuŗš dzimis, izglītojies 
un strādājis Anglijā.

Egons Piķelis savu stāstu sāk ar 
vecākiem:

„Mana mamma bija no Vit r-
upes Vidzemē, viņas tēvs bija 
mežzinis, un viņi dzīvoja mež-
ziņa mājā, kas viņiem nepie de-
rēja, un tagad tur ir Vitrupes 
mežsaimniecības mūzejs. Mamma 
no Latvijas izbrauca 1944. gadā 
sešu gadu vecumā. Caur dažā-
dām bēgļu nometnēm Vācijā 
viņas ģimene beigās nonāca An -
glijā Notingamā. Tēvs ir no Kur -
zemes Dunikas pagasta, viņš arī 
izbrauca no Latvijas 1944. gadā, 
kad bija piecpadsmit gadus vecs. 
Viņš arī izgāja caur vairākām 
Vācijas bēgļu nometnēm, līdz 
nonāca Anglijas pilsētā Birmin-
gamā, un tur es 1962. gadā pie -
dzimu. Birmingamā nebija ne   -
viena no lielajiem latviešu cen-
triem. Birmingamas latvieši baz-
nīcu īrēja no vietējiem, un tur tad 
notika arī latviešu svētdienas 
skolas nodarbības. Tur bija tau-
tasdeju kopa, kuŗā es arī pie -
dalījos. Nedēļas nogalēs mēs 
braucām uz dažādiem latviešu 
sarīkojumiem uz lielākiem cen-
triem. Parasti  latviešu trimdas 
cilvēkiem – darbdienas mums 
bija starp angļiem, mājās visi 
runāja tikai latviski, un brīv die-
nas, privātā dzīve, visi sarīkoju  -
mi bija starp latviešiem. Angļu 
draugu manā ģimenē bija maz, 
tikai mani skolas biedri. Patiesībā 
mani īstie draugi bija tikai lat-
vieši. Tie bija vai nu latviešu jau-
nieši turpat Birmingamā (viņu 
nebija pārāk daudz), vai arī citos 
latviešu centros Anglijā. Tur bija 
vairākas nometnes vasarās, kas 
man ļoti patika, piemēram, Al -
mēlijā. Tas bija kāds lauku īpa-
šums, kas piederēja Latviešu Na -
cionālai padomei Anglijā. Tur 
notika bērnu vasaras nometnes, 
diemžēl tagad tas jau sen ir pār -
dots. Tā mana bērnība arī pagāja 
– skolas dzīve starp an  gļiem, 
privātā dzīve starp latviešiem.

Es jau piecu gadu vecumā 
aizgāju uz skolu un angliski 
nepratu nevienu vārdu. Anglijā 
skolu sāk jau piecu gadu vecumā. 
Mani vecāki strādāja, un mēs 
dzīvojām vienā tādā vecā ārstu 
mājā. Mans vectēvs bija aizņē-
mies naudu no citiem latviešiem 
un to nopircis. Tā bija liela māja 
pilsētas centrā ar gandrīz veselu 
akru lielu dārzu. Viņi to dārzi 
bija izveidojuši tā kā Kurzemes 
sētu. Mums bija vistas, mēs 
audzējām paši savus kartupeļus, 
mums bija ābeles, mums bija 
skābenes, bija arī kūts, bija deviņi 
bišu stropi, kuŗiem klāt gāja tikai 
abas vecāsmammas. Pie mums 
vēl dzīvoja tēva brāļa ģimene, tur 
bija man viens brālēns. Mums 
vienmēr bija arī kāds īrnieks, tie 
bieži mainījās. Kamēr es biju 
maziņš, dzīvoju pa māju tikai ar 

vecmammu, mans brālēns bija 
par mani četrus gadus vecāks un 
jau gāja skolā. 

Kad es sāku iet skolā, angliski 
neko neprazdams, skolotāji bija 
pilnīgā šokā. Direktore aizsauca 
manu mammu uz skolu un 
gandrīz vai draudēja viņu tiesāt 
par cietsirdību pret bērnu. Tajā 
laikā viņi nezināja, ko ar tādiem 
darīt, bet nu jau tas vairs nav tik 
briesmīgi. Tagad tas jau gandrīz 
ir normāli. Es gandrīz jau mēneša 
laikā sapratu man vajadzīgo 
angļu valodu pietiekami labi, lai 
tiktu klasei līdzi. Ar manu vārdu 
gan viņiem gāja ļoti grūti, jo es, to 
teikdams, nekad nemēģināju kaut 
kā to angliskot. Vienmēr teicu 
latviski – esmu Egons Piķelis. 
Bērnībā mans vārds man ļoti 
nepatika, bet ap septiņpadsmit 
gadiem man tas pēkšņi iepatikās, 
un es biju lepns uz to. Vēlāk es 
konstatēju, ka visas sarunas ar 
angļiem, kuŗus es pirmo reizi 
satieku, vienmēr norit vienā un 
tai pašā veidā. Kad es pateicu 
savu vārdu, tam vienmēr sekoja 
jautājums – „Kā tu teici?” Uz to 
es vienmēr savu vārdu atkārtoju 
uz mata tāpat: „Egons Piķelis”. Tā 
tas gāja vairākas reizes, kamēr 
sarunu biedram apnika. Bet es 
jau biju sapratis, vai viņš būs ar 
mieru klausīties gaŗo vai īso 
vēsturi. Tā tas gāja vienmēr. Tajā 
laikā vairums angļu nezināja, kas 
tā Latvija ir un kur tā atrodas. 
Krievu propaganda bija ļoti 
efektīvi nostrādājusi. Ja tu pa -
teici, kas Latvija ir un kur viņa ir, 
viņi bija pārliecināti, ka tu esi 
krievs. 

Septiņpadsmit gadu vecumā 
mans draugs Kārlis Pētersons, 
kuŗš vidusskolu jau bija pabei-
dzis, kamēr man vēl gads bija 
palicis, vienā ballē bija pierunājis 
manu mammu, lai viņa piekrīt, 
ka es vienu gadu pavadu Min-
steres Latviešu ģimnazijā; man 
tas bija īsti pa prātam, un tā es 
aizbraucu uz Minsteri. Pēc gada 
atbraucu atpakaļ un vidusskolas 
pēdējo klasi pabeidzu Anglijā. 
Tad es īsti nezināju, ko darīt, jo es 
jau biju sapratis, ka studēt kaut 
ko, kas tev īsti nepatīk, ir ļoti liela 
kļūda, un es vēl nebiju izšķīries, 
ko es gribu dzīvē darīt. Tie bija 
interesanti laiki, bija 1981. gads, 
un tajā laikā Anglijā bija lielais 
ekonomiskais atslābums, bija re -
cesija, un pie varas bija nākusi 
Margareta Tečere. Bija liels bez-
darbs, un tāds deviņpadsmit gadu 
vecs puišelis nevienam nebija vaja-
dzīgs. Anglijā bija liels konflikts 
starp valdību un arodbiedrībām, 
tie bija grūti, bet interesanti laiki. 
Es aizbraucu dzīvot uz Londonu, 
kamēr izdomāšu, ko mācīties. 
Mani vecāki bija diezgan norū-
pējušies, bet es saku strādāt Lloyd 
apdrošināšanas firmā. Viņi apdro-
šināja lidmašīnu pilotu licences. 
Es kādus trīs gadus nodzīvoju 
Londonā pēc vecās „receptes” –  
darba dienās ar angļiem, brīvajā 
laikā ar latviešu jauniešiem. Ar 
viņiem es arī kopā dzīvoju. Bija 
kāds dzīvoklis Rietumlondonā, 
kur vairākus gadus jau bija dzī-
vojuši latviešu jaunieši un sastāvs 
bieži mainījās. Beidzot sapratu, 
ko gribu mācīties. Diemžēl ma -

niem vecākiem mana izvēle kļūt 
par sovjetologu nepavisam nebija 
pa prātam. Arī latviešu sabiedrībā 
tas likās ne tikai neparasti, bet arī 
nesaprotami. Bet man bija jāzina, 
kāpēc tas ir tā, kā tas ir. Tā es 
aizgāju uz Velsas universitāti un 
tur mācījos četrus gadus. Es 
pieņēmu klāt vēl krievu valodu, 
kas man deva iespēju trīs mē -
nešus pavadīt Krievijā. Mūs, kopā 
kādus 50 šādus studentus aizsū-
tīja uz pilsētu vārdā Krasnodara. 
Tā ir Krievijas dienvidos netālu 
no Sočiem. Pēc Savienības sa -
bruk šanas tā kļuva par Krievijas 
mafijas galvaspilsētu. Mums sā -
kumā bija paredzēts braukt uz 
Kijevu, bet iepriekšējā gadā bija 
notikusi Černobiļas katastrofa, 
un mūs aizsūtīja uz Krasnodaru. 
Lai gan tur ir ap miljons iedzī -
votāju, patiesībā tas ir viens liels 
miests. Starp citu, mēs tur sa -
tikām Kadafi dēlu, kuŗu krievi 
apmācīja lidot ar iznīcinātājiem. 
Es tur trīs mēnešus nodzīvoju, 

un, kopš tai pilsētā nebija ko 
darīt, mēs visi spēlējām  zolīti. 

1988. gadā es pabeidzu savu 
fakultāti un ieguvu bakalaura 
gradu, bet gadu vēlāk krita Ber-
līnes mūris, un visas manas zinā-
šanas kļuva nevajadzīgas, jo pēc 
diviem gadiemus vēlāk sabruka 
arī Padomju savienība. Man at -
kal bija jāsāk domāt, ko darīt. 
Man uznāca otrais apgaismības 
moments, un es sapratu, ka gribu 
mācīties par advokātu. Lielie 
advokātu biroji bija ar mieru 
palīdzēt par advokātiem kļūt 
cilvēkiem, kam viens grads jau 
bija un kuŗiem bija pasaules 
pieredze. Man divus gadus bija 
jābūt par mācekli firmā, kuŗa 
mani sponsorēja. Es biju padots 
vienam no partneŗiem, kas strā-
dāja finanču grupā, un mēs abi 
braucām uz Rīgu. Tas bija 1993. 
vai 1994. gadā, un tur mēs tikā-
mies ar cilvēkiem no ministrijām 
un cilvēkiem no Latvijas Bankas. 
Mēs palīdzējām viņiem sastādīt 

pirmo vērtspapīru likumu, kas 
salīdzinājumā ar likumiem, kādi 
ir šodien, liekas smieklīgs, jo bija 
tikai uz dažām lappusēm. Bet tas 
vismaz uzstādīja to sākotnējo 
rāmi, lai Latvijā būtu kaut kāds 
kapitāltirgus. Es biju nostrādājis 
nepilnus trīs gadus Londonas 
firmā, kad man piezvanīja Rai -
monds Slaidiņš. Viņš jau dzīvoja 
Rīgā un kopā ar Filipu Kļaviņu 
bija izveidojis savu biroju. Rai -
mondu es pazinu no laika, kad 
viņš bija iegriezies Londonā 
„Daugavas Vanagos”. Viņa tēvs 
strādāja kaut kur Emirātos, un 
tas Raimondam bija pa ceļam. 
Viņš jau bija zinājis, ka piektdie-
nas vakaros tur latvieši satiekas. 
Tovakar Rainonds man piedāvāja 
darbu savā firma, un ilgi es ne -
domāju. Jau 1995. gada janvārī es 
no Londonas pārcēlos uz Rīgu 
un sāku strādāt kopā ar Filipu un 
Raimondu.

(Turpināts 7. lpp.)
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No skices
līdz tērpam

Katrai izrādei ir jāpārsteidz 
skatītājs ar kaut ko jaunu un ne -
bijušu. Izrādes “Sprīdītis?” māk -
sliniece Linda Treija nebeidz 
mūs  sajūsmināt ar savām tērpu 
skicēm. Vairāki cilvēki grib tās 
pat ierāmēt un likt pie sienas – 
tik fascinējošās tās ir.

Linda ir studējusi prof. Induļa 
Zariņa monumentālās gleznie cī -
bas meistardarbnīcā un 1997. gadā 
ieguvusi maģistra grādu Latvijas 
Mākslas akadēmijā. Viņa aktīvi 

***
Linda, tu esi ļoti aizņemts 

cilvēks. Vai, piekrītot piedalīties 
projektā “Sprīdītis?”, tu neat-
devi velnam mazo pirkstiņu?

Es nezinu par to aizņemtību?! 
Ja es būtu organizētāks cilvēks un 
neprokrastinētu visu,  tad varētu 
izdarīt daudz vairāk!  Domāju, 
ka, piedaloties “Sprīdītis?” veido-
šanā, esmu atdevusi mazo pirk-
stiņu Vecītim/Labajam vīriņam, 
nevis Nelabajam.

prasa citu domāšanas veidu. 
Tev tas izdodas nepiespiesti, 
da  bīgi. No kurienes tas nāk?

Tas tāpat ir radošs process un, 
ja smadzenes ieklikšķās noteiktā 
virzienā, tad jau viss aiziet. Es pa -
zīstu Latvijā vairākus sceno grāfus, 
kas veido arī kostīmus. Es gan ne -
esmu studējusi ne sceno grāfiju, ne 
kostīmu mākslu, bet gan glezniecību.

Vai ir tēli, kuŗi paši dodas 
rokās, un tēli, ar kuŗiem nākas 
cīnīties?

Tērpi ir tikai daļa. Tagad sāksies 
nopietna ķeršanās klāt pie sce-
nogrāfijas, vai precizējot – fonu 
izstrādes. Skices jau  ir, tagad tik 
jāritina tas kamolītis uz priekšu. 
Vairāk mani uztrauc tīri technis-
kas lietas – par attēlu projicēšanu, 
programmu pielietošanu utt. 

Tu esi arī Sanfrancisko Jaunā 
teātŗa logo autore...

Tas bija viegli, jo režisore man 
skaidri pateica savu ideju un arī 
Teodora Gravas skice bija kā iesā-

Mūsu mērķis ir izveidot tērpus 
tieši tādus, kādi ir Lindas zīmē-
jumos. Atkāpe ir pieļaujama tikai 
ar mākslinieces akceptu, un tikai 
tad, ja tā uzlabo tērpu.  Tērpu 
meistars ir Sallija Filica. Sallija ir 
meistarojusi tērpus gan iepriek-
šējām mūsu izrādēm, gan arī mazā 
teātŗa sanfrancisko izrādēm. Bet 
šis noteikti ir Meistardarbs jeb 
kronis visam. Te nu Sallija var 
likt lietā gan savu profesionālo 
Rīgas Lietišķās Mākslas vidus-
skolā Ādas apstrādes nodaļā un 
studijā Plastika iegūto izglītību, 
gan dzīves pieredzi.

Jau no piecu gadu vecuma Sal -
lija ada, vērpj, tamborē, auž, pin, 
šuj, krāso, lodē, slīpē un zāģē. 
Sallija pati saka: “Māku darināt 
drēbes un vajadzīgās lietas no tā, 
kas ir pa rokai (vecmammas 
mierlaika kleita, vectēva vecais 
portfelis). To apguvu, augot Pa -
domijā, jo tur nekas jēdzīgs nebij 
nopērkams, bet pucēties gribējās. 
Arīdzan sēdēt mūsmājās bez 
darba, rokas klēpī salikušam, 
nebij atļauts. Pelnīju iztiku ar 
saviem ādas darbiem.

Te, Amerikā, vajadzības nav ne 
kleitu šūdināt, ne zeķes adīt, bet 
rokas nemāk “stāvēt mierā”. Mūsu 
izrādei šuju kleitas no aizkariem 
– tāpat kā jaunībā un tāpat kā 
Skārleta “Vējiem līdzi”. Kad labi 
izdodas, gandarījums lielāks nekā 
“šopingojot” Nordstrom Rack!”

Uz skatuves būs 35 dažādi 
tērpi, un katram Sallija pieliks 
savu roku – citam vairāk, pilnīgi 
sākot no nulles, citam mazāk, 
kaut vai saktiņu piespraužot vai 
bikšu galus nogriežot. Var tikai 
apbrīnot, kur viņa ņem to spēku 
un enerģiju, jo vēl jau arī lomas 
jāspēlē – raganiski jāgorās un pui -
ciski polku jālec. Kad jautāju, kā 
viņa to visu dabū gatavu, Sallija 
raganiski nosaka: “ Kā no kājām 
sāku dvēseli dzīt, tā pa muti iz  dze-
 nu – tā arī daru ar tērpiem”. Un 
godīgi sakot – tērpi ir pasakaini!

Izrāde tiek veidota ar Latviešu 
Fonda financiālo atbalstu. Tā tiek 
veltīta Latvijas simtgadei, iesais-
tot folkloras grupas Iļģi mūziku 
un spēlēt gribošus aktieŗus no 
visām pasaules malām.

strādā glezniecības, grafikas, sce-
nogrāfijas un izglītības jomās, 
bagātinot un popularizējot lat-
viešu mākslu gan Latvijā, gan ASV. 

Kopš iesaistīšanās projektā 
“Sprīdītis?” Linda ir paspējusi 
sagatavot un nolasīt referātu 
“Generations of Latvian Artists in 
North America – Similarities and 
Differences” Kalamazū, Mičigānā 
un gatavo Otrās Latviešu Mākslas 
un kultūras dienas: “Gaisma/
Marfa” Marfā, Teksasā no 19. līdz 
22. aprīlim. Iznācis arī Jaunās 
Gaitas pavasaŗa numurs, kur 
Linda ir Mākslas daļas redaktore. 
Un arī Amerikas Latviešu māk -
slinieku apvienība (ALMA), kuŗas 
prezidente ir Linda, prasa laiku 
un uzmanību.

Tu pie „Sprīdīša” strādā jau 
otro reizi (pirmā reize bija 
Andras Berkoldes „Sprīdītis” 
Gaŗezerā 2006). Vai šoreiz tu 
Sprīdīti redzi savādāk?

Toreiz Andreja Jansona mū  zikls 
“Sprīdītis” bija paredzēts kā iz -
rāde bērniem ar visa Gaŗezera 
iesaistīšanu. Tas bija grandiozs 
pasākums, kuŗu spēlēja uz pro-
fesionālas skatuves  Three Rivers 
skolā. Mēs būvējām visas deko-
rācijas tikai tai vienai reizei, kad 
izrāde notika. Tas bija skaisti, bet 
pilnīgi kaut kas cits nekā šis 
„Sprīdītis”. Šis „Sprīdītis” ir in  tī-
māks, filozofiskāks, ironiskāks 
un ar atsaucēm uz mūsdienām.

Teātŗa kostīmmāksla ir atse-
višķs mākslas novirziens un 

Jā, jā. Pamāte, Princese, Ragana 
un Nelabais atnāca ātri paši (lai-
kam tie negatīvie tēli vieglāk rak-
sturojami). Vēl aizvien neesmu 
pārliecināta par Lutausi, kā to 
ietērpt, bet domāju, ka ar re  ži-
sores un aktieŗu palīdzību, tas 
atrisināsies labi. 

Kas tevi fascinē izrādes saga-
tavošanas procesā?

Mani aizrauj, ja varu drusku 
palauzīt stereotipus un pieiet lie-
tām no neierastas puses. Šī izrāde 
ir tieši tāda. Man arī patīk izjust, 
kā viss veidojas. Sākas ar ideju, 
sarunām, e-pastiem, skicēm, zī -
mē jumiem utt., kamēr viss izvei-
dojas vienā veselumā. Forši!

Ar tērpiem jau viss vēl nebeig-
sies....

 kums teātŗa zīmolam. Viņa taisno, 
dizainisko līniju es pa  da rīju par 
kustīgu un ar brīvu roku zīmētu, 
kas vairāk atbilda idejai par mū -
žīgo kustību, ritējumu uz priekšu. 

***
Esam pateicīgi un pagodināti, 

ka Linda piekrita piedalīties 
Sanfrancisko Jaunā teātŗa izrādes 
“Sprīdītis?” veidošanā. Izrādās, ka 
ar profesionālu mākslinieku ir ļoti 
viegli sastrādāties. Linda mo  men  -
tāli uztveŗ izrādes stilu, pamatīgi 
iedziļinās katrā tēlā. Katra detaļa 
ir pārdomāta un precīzi izstrā-
dāta. Un tad Linda tā bikli pie-
bilst: “Ja neder – uzzīmēšu citu”. 
Der un kā vēl der! Ar nepacietību 
gaidām katru skici, lai varam 
ķerties klāt pie tērpu īstenošanas.

Indianapoles DV apvienība 
dibināta 1952. gada 9. novembrī 
23 pārliecinātu bijušo leģionāru 
un piekritēju ierosmē.  Tikai 
paaudžu mijiedarbībā DV dar-
bība ir varējusi turpināties In -
dianapolē – vienam otru sadzir-
dot, vienam otru izpro t ot – 
citam citu atbalstot,” saka DV 
apvienības Indianapolē priekš-
niece Nora Ceriņa. “Šajos 65 
gados daudz padarīts – varam 
teikt, ka apvienības darbs bijis 
sekmīgs. Tas viss bijis iespējams, 
pateicoties biedriem un visai 
latviešu sabiedrībai. Nav ie  spē-
jams minēt visus, kas atbalstī-
juši un piedalījušies India na-
poles DV apvienības darbā. 
Pateicamies ikvienam! Mūsu 

IDVASA ar mazajām “idva-
sītēm”, ansambļa dalībnieču 
meitām un mazmeitām
// FOTO: Nikolais Kārkliņš

Kā klājas tautiešiem Indianapolē
darbs nav beidzies. Vai esam 
visi cīnītāji par tautas identitāti 
ārpus Latvijas?” 

Apvienības priekšnieces viet-
nieks ir Māris Kārkliņš, visjau-
nākie DV mūža biedri ir Rolāns 
Kančs un Varis Grāpis. 

Indianapolē joprojām darbo-
jas tautasdeju kopa “Jautrais 
pāris” Ivetas Asones vadībā, 
vīru ansamblis “Baltā roze”, 
Kārļa Rūsas un Pēteŗa Pūteļa 
vadībā un sieviešu ansamblis 
IDVASA, kuŗu kopš dibināša-
nas – jau 45 gadus vada Aija 
Vintere-Brugman. 
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Saruna par latviešu identitāti,
patriotismu un garīgumu

Juris Ķeniņš pie Toronto pensionāriem

Atklājot Toronto pensionāru 
8. marta saietu, valdes priekš-
sēdis Auseklis Zaķis paziņoja 
jaunās valdes un revizijas ko  mi-
tejas sastāvu. Labi bija redzēt, 
ka gandrīz visi iepriekšējās val-
des locekļi palikuši savās vietās, 
ieskaitot Lieni Martinsoni, kuŗa 
gan bija draudējusi vairāk ne -
kandidēt, bet tomēr bija tikusi 
pierunāta.

Liene ziņoja, ka nākamā saietā 
būšot koncerts un informācija 
par Dziesmu svētkiem. Šodien 
mācītājs Ģirts Grietiņš ar filoso-
fisku referātu par latviešu iden-
titāti, patriotismu, un garīgumu.

Mācītājs Grietiņš iesāka ar 
jautājumu: kas ir identitāte? Vai 
šo svešvārdu var atvietot ar lat-

visku vārdu? No klausītājiem 
atskanēja vārdi: kas es esmu?, 
piederība, tāpatība. Tā ir kaut 
kas, kas vieno latviešus visās 
vietās un laikos. Latviskai pie -
derībai ir vajadzīga valoda, kul-
tūra, sava zeme un koptas tra -
dicijas. Jākopj ir arī valoda, jo tā 
arvien mainās laikam un ap  stā -
kļiem līdzi. Daudzām lietām vaja -
dzīgi jauni apzīmējumi, tādi būs 
arī jaunajā Bībeles tulkojumā.

Tāpat kopjama ir arī kultūra, 
jo tā nav sastingusi. Kultūra ir 
plašs jēdziens, ko nevar tik vien-
kārši definēt. Jāsaglabā senā ba -
gātība, bet jaunās formās, rau-
goties uz priekšu.

Mainīga ir arī reliģiskā situā-
cija Latvijā, kur jauni mācītāji 

ar jauniem meklējumiem rod 
jaunus ceļus, tomēr nenoraidot 
arī senās vērtības. Daži no šiem 
jaunajiem ceļiem nav visiem 
pieņemami, tamdēļ rodas šķel-
šanās. Publikas jautājumam, vai 
Latvijas Baznīcā ir demokratija, 
atbilde bija: zināmā mērā ir, bet 
tā samazinās. Citam jautājumam 
par sieviešu mācītāju lomu LB, 
atbilde bija, ka pašreizējais ar -
chibīskaps nepieņem sievietes 
mācītājas un neparedz arī uz 
priekšu to darīt, bet ir ārzemēs 
ordinētas mācītājas, kuŗas ir 
aktīvas Latvijas garīgā dzīvē.

Par patriotismu Vaira Vīķe-
Freiberga reiz teica: “Mēs esam 
stipri, vareni, diženi.” Šādas 
paš apziņas trūkums un maz-

vēr tības sajūta ir stipri jūtama 
Latvijā, kur mēs paši nonie ci-
nām sevi un savu zemi. Tad ir 
viegli mūs uzvarēt, mēs viegli 
padodamies. Jautājums no pub-
likas: “Mēs, pensionāru apvie-
nība, esam stipri. Kā mēs varam 
palīdzēt Latvijai, Baznīcai?” Mā -
cītāja Grietiņa atbilde: “Atbal-
stiet pozitīvos procesus, uzturiet 
pašapziņas garu, uzturiet dzīvu 
to liesmu, ko ticība var aizdegt 
cilvēkā.”

Mācītāja Grietiņa degsme ir 
diskusiju grupas, kur varētu 
runāt ne tikai par Baznīcu, bet 
tāpat par citām garīgām lietām, 
iesaistot arī tos, kuŗi domā 
savādāk, piemēram, pat agno-
stiķus un citu ticību piederīgos, 

Marta vidū pie Toronto pen-
sionāriem viesojās čellists Juris 
Ķeniņš, kuŗš pats par sevi dek-
larēja: “Mana dzīve ir tikai 
dzies musvētki.” Mums esot kā -
das 3000 tautasdziesmu melo-
dijas, un viņš piedraudēja: “Es 
spēlēšu visas!” (Ak vai, kad tad 
mēs tiksim mājās?!)

 Ar Irisu Pureni pie klavieŗēm 
vispirms tika atskaņota piecu 
tautasdziesmu svīta Jāzepa Vī -
tola apdarē, kur meldijas viegli 
pārslīdēja cita citā. Katrā kon-
certā Juris Ķeniņš spēlē arī kādu 
no sava tēva Tālivalža Ķeniņa 
kompozicijām, pieminot, ka 
viņš būtu slikts dēls, ja to ne -
darītu. Ar nolūku pensionārus 
pēc pusdienām iemidzināt, viņš 
bija izvēlējies fantaziju par 
“Aijā, žūžū” temu. Iemidzināt 
tomēr neizdevās, tamdēļ bija 
jāpārslēdzas uz straujāku tempu 
ar Jāņa Kalniņa “Redz, kur jāja 
div’ bajāri”. Sekoja Jāzepa Vītola 

aranžētās “Ej, saulīte, drīz pie 
Dieva” un “Tautiešam roku devu”. 
Irisa Purene spēj kā pavadītāja 
pieskaņoties katra mākslinieka 
stilam, vai tas būtu vokālists vai 
instrumentālists. Tā arī šoreiz 
pazīstamās melodijas abu māk-
slinieku izpildījumā plūda tik 
vijīgi, ka gandrīz gribējās dzie-
dāt līdz. Bet nē! Dziedāšana lai 
paliek citai reizei, šodien jā -
klausās. Juris jau pirms kon-
certa visiem izdalīja pastkartes 
ar aicinājumu uz 2019. gada 
Dziesmu svētkiem Toronto. Ta -
gad viņš aicināja saņemt arī le -
dusskapju magnētiņus ar Dzies-
musvētku zīmolu, kas lielākā 
mērogā bija nostatīts pie ska-
tuves. Tajā auseklīša izskatā ie -
tvertas visas latviskās krāsas: 
mežu zaļums, jūŗas zilums, 
dzintara dzeltēnums, un visam 
pāri Latvijas karoga krāsa. Tas 
nozīmē, ka mēs skatāmies gan 
atpakaļ¸ gan arī uz priekšu, ar 

saukli: “Viena dziesma. Viena 
deja, viena tauta!” Skatoties at -
pa kaļ, bija jāpiemin pirmie 
dziesmusvētki Toronto 1953. ga -
dā, no kuŗu rīkotājiem mūsu 
vidū vēl ir Inta Purva. Tie noti-
ka Maple Leaf Garden arēnā, 
kas tagad ir atjaunota un nodo-
ta lietošanai. Varbūt, ka būs 
iespējams noorganizēt arī gā -
jienu. Tālāk Juris Ķeniņš stāstīja 
par Latvijas koŗiem, kuŗi iera-
dīsies. Ielūgumu ir pieņēmis 
Latvijas Valsts akadēmiskais 
koris „Latvija”. Ielūgta ir Latvijas 
labākā deju grupa Līgo, tāpat 
mūzikas grupa Raxtu raxti. 
Viņš noskaitīja daudzu koŗu 
vārdus, no kuŗiem 20 brauc par 
saviem līdzekļiem. Ja mēs netie-
kam uz Latviju viņus dzirdēt, 
viņi būs šeit. Programmā būs ne 
vien senie, labi pazīstamie kom-
ponisti, bet arī jauno kompo-
nistu jaundarbi. Daudzo sarī ko-
jumu vietas būs labi sasniedza-

mas, gādāts ir par dažādām 
vaja dzībām. Būs īpaša istaba 
bērniem, arī dažādām izstādēm 
Hiltona viesnīcā. Mākslas iz -
stādi vadīs Imants Lapiņš, bet 
daiļamatnieku skati Sarmīte 
Vilka. Vēl nav zināms, kāds būs 
teātŗa uzvedums. Jautājumā par 
sporta spēlēm atbilde bija, ka 
tiek plānots, bet iznākums vēl 
nav skaidrs. Biļetes sāks pārdot 
rudenī, agrīniem pircējiem būs 
atlaide. Biļešu cenas nesedz iz -
devumus, tamdēļ labi būtu zie-
dojumi kāda pasākuma vai koŗa 
atbalstam. 

Pēc lielā stāstījuma Juris 
Ķeniņš domāja, ka pensionāru 
ausis būs nogurušas, tamdēļ 
jāmēģina atkal mūs iemidzināt 
ar Andreja Jurjāņa “Šūpuļ dzies-
mu”. Tomēr arī šoreiz tas neiz-
devās, ko apliecināja spēcīgie 
aplausi. Toronto komponists 
Imants Ramiņš Ērikam Ešen-
valdam komponējis “Gaisma 

uzklausot viņu domas, atverot 
savu sirdi un prātu citiem uz -
skatiem, ar to padarot arī sevi 
garīgi bagātāku. Bieži gan šādā 
grupā mēdz būt viens cilvēks, 
kuŗš pašapzinīgi izsaka savas 
domas kā vienīgi pareizās, un 
citus negrib uzklausīt, uzbrūkot 
un noniecinot citu uzskatus, ja 
tie nesakrīt ar viņējiem. Tad 
šāda grupa nevar pastāvēt.

Labs iesākums varbūtējai pen-
sionāru diskusiju grupai bija 
šīsdienas referāts, kur klausītāji 
jutās, ka var jautāt tieši tad, kad 
temats tiek cilāts, nevis gaidīt 
līdz referāta beigām, kad jau-
tājums var jau būt aizmirsies.

da 

aust”, bet čellam un klavierēm 
to aranžējis Juris Ķeniņš pats. 
Vai “Lauku piezīmes” būs Ra -
miņa jaunā opera? Ramiņš kopā 
ar Lolitu Ritmani, Holivudā ar 
Emmy apbalvoto mūsu tau tieti, 
komponējuši “Lietus līst manā 
pilsētā”. kuŗu mēs dzir dējām. 
Viņa arī ir solījusies ierasties 
Toronto dziesmusvētkos, kur 
programmā būšot viņas dzies-
ma “Manā sirdī”.

Koncerts beidzās ar Jāzepa Me -
diņa “Miniatūru” un “Ro  manci”.

Sarīkojuma vadītāja Liene Mar-
tinsone pateicās Irisai Purenei, 
kuŗa tikko bija piecēlusies no 
slimības, lai koncertētu, un 
Jurim Ķeniņam ar vārdiem: 
”Mums nav jābrauc uz Latviju. 
Jūs atvedāt Dziesmusvētkus 
šurp. Tas ir lētāk!” Bez piedevām 
viņa tomēr māksliniekus neat-
laida un pierunāja sniegt vēl 
Jāņa Lūsēna “Dziesmiņu”.

da

(Turpināts no 5. lpp.)

Manā dzīvē Latvijai ir vienmēr 
bijusi liela loma, un vēsture ir 
bijusi nozīmīga manā saprašanā. 
Piemēram, mani vecāki nekad 
nav pieņēmuši Angliju kā savas 
mājas, un arī man tas vienmēr ir 
bijis apziņā. Man vienmēr tas 
jautājums ir bijis galvā –  kāpēc es 
esmu tur, kur es esmu. Es vien-
mēr esmu izjutis, ka Anglijai tā 
īsti neesmu piederīgs, un Anglijas 
vēlēšanās nekad neesmu pieda-
lījies. Vēlēšanās balsojis es esmu 
tikai Latvijā. Kad Raimonds man 
toreiz piezvanīja, es konstatēju, 
ka atgriežos mājās, kaut gan te 
nekad nebiju dzīvojis. Uz Latviju 
es biju braucis jau vairākas reizes, 
arī tajā laikā, kad dzīvoju Kras-
nodarā. Es to tiešām uzskatīju 
par  atgriešanos mājās. 

Es ātri te iedzīvojos un arī 

iesaistījos Latvijai svarīgās lietās. 
Okupācijas mūzejam es kārtoju 
visas juridiskās lietas un daru to 
bez atlīdzības. Kad Valters Nol-
lendorfs griezās pie mūsu biroja 
pēc padoma, es devos uz mūzeju 
no mūsu biroja un daru to vēl 
šodien. Uz vienu vai diviem ga -
diem es pat biju padomes priekš-
sēdis. Man te patīk tā piederības 
sajūta, tās ir manas mājas, un 
Latvija ir skaista. Ar visu to, ka te 
notiek diezgan daudz nepatī ka mu 
lietu, Latvijā ir noticis liels pro-
gress. Man žēl, ka mums ļoti patīk 
sūdzēties un saskatīt tikai to slik-
tāko. Mēs bieži vien aizmirstam, 
ka ir gandrīz vai neticams pro-
gress noticis Latvijā, un mums 
vajadzētu lepoties, nevis sūdzē-
ties. Tāpat mums ir jāatceras, ka 
nav neviens latvietis pasaulē, kuŗu 

neietekmēja okupācijas gadi. Arī 
tos, kas dzīvoja trimdā, tāpat kā 
tos, kas palika Latvijā, okupācijas 
gadi vienā vai citā veidā ietek-
mēja. Par to, kas notika okupā-
cijas laikā, mums nepatīk runāt, 
jo tas varētu kādam likt justies 
vainīgam.”

Te mēs pārtraucam savu ofi -
ciālo interviju, un tikai mazliet 
vēl parunājamies par mūsu ko -
pējo darbu Okupācijas mūzejā. 
Un tad jau arī Egona pusdienu 
laiks ir beidzies, un viņš dodas 
atpakaļ uz savu darba vietu, kuŗā 
tagad strādā četri trimdas bērnu 
bērni. Bet es atkal priecājos, ka 
man gadījusies izdevība tuvāk 
iepa zīt vienu no Anglijā dzimu-
šajiem, kuŗš tagad strādā Latvijai, 
kas viņam tāpat kā man ir mājas.

Trimdas bērnu bērns Egons Piķelis
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Jānis Zilgalvis.

Laiks ceļot

Otrais, papildinātais iz -
de vums. Bagātīgi illus-
trēta, lietošanai pa  ro-
cīga grāmata par sa  kop-
ta jām Latvijas pilīm un 
muižām.

USD 45USD,
t.sk. pasta izdevumi.

Astras Mooras godināšana
ĒRPF valdes locekles Sarmas 

Muižnieces Liepiņas uzruna 
2018. gada 8. aprīlī Ērika Raistera 
sarīkojumā Priedainē, ASV

2018. gada Ērika Raistera pie -
miņas fonda balvas laureāte ir 
Dienvidkalifonijas Latviešu Infor-
mācijas Biļetena ilggadējā redak-
tore, avīzes Laiks redaktore 
(1998-2002), apgāda „Astra” Lo  s-
andželosā dibinātāja un vadītāja, 
tulkotāja, literārā konsultante, 
korrektore un sieviete ar veselīgu 
humora izjūtu Astra Moora.

Astra Andrejeva dzimusi 1942. 
gadā Latvijā, būdama jaunākā 
trīs bērnu ģimenē, kad mātei, 
skolotājai, jau 45 gadi. Divus 
gadus vēlāk, 1944. gadā, mazā 
Astra ar ģimeni kuģī izbrauca no 
Latvijas uz kaŗā postīto un lies-
mojošo Hamburgu. Astras tēvs 
Latvijas brīvvalsts laikā, kad vēl 
bija precējies ar pirmo sievu, 
vācieti, bija strādājis Vācijā, labi 
prata vācu valodu. Kaŗa beigās 
ģimene atradās amerikāņu zonā. 
Amerikāņi mudināja bēgļus 
braukt atpakaļ uz mājām, bet 
Astras vecākiem par to domas 
dalījās. Māte teica, ka brauks 
atpakaļ, bet tēvs vēlējās palikt 
Vācijā, pārliecināts, ka izdosies 
ģimenei izveidot labu dzīvi. Taču 
saprotot, ka sievai ar trim ma -
ziem bērniem vienai būs par 
grūtu, tēvs ģimenes labā tomēr 
piekāpās. Viņi devās atpakaļ uz 
Latviju cauri Austrijai un Un  gā-
rijai. Latvijā atstātais dzīvoklis, 
saprotams, bija citu aizņemts, 
visas mantas piesavinātas. 

Astra skolas gaitas sāka Sakā, 
turpināja Pāvilostā, vēlāk Saldus 
vidusskolā. Bērnībā viņa nolēma, 
ka strādās aptiekā (jo paticis, ka 
tur viss tik tīrs), vai arī pastā (jo 
tur pienāk visas jaunākās ziņas). 
Brīvajā laikā viņa vāca augus, tos 
nospieda, pierakstīja botāniskās 
klasifikācijas. Mācoties 5. klasē, 
meitene vietējā grāmatveikalā 
ieraudzīja un iekāroja jauniz nā-
kušo vācu-latviešu vārdnīcu un 
sekmīgi pierunāja māti, ka tā 
viņai noteikti vajadzīga. (Šī vārd-
nīca Astrai Moorai daudzus 
gadus ceļoja visur līdzi, arī uz 
ASV. Viņa ir pārliecināta, ka 
vārdnīcas ir visinteresantākās 
grā matas; nokļūstot uz neap dzī-

votas salas nekad nebūs gaŗlai-
cīgi, ja līdzi būs vārdnīca). 

Astra iestājās Latvijas Univer-
sitātes svešvalodu fakultātes vācu 
valodas nodaļā. Pēc studiju beig-
šanas viņa divus gadus strādāja 
par vācu valodas skolotāju Baus-
kas rajonā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
datubazē Perodika.lv ir daudz 
atsauču uz 1970. un 1980. gadu 
Astras Andrejevas vācu autoru 
tulkojumiem, tā kā varētu šo 
stāstījumu saukt arī par: „No 
vācu valodas tulkojusi”. 

Astras Andrejevas-Mooras vācu 
rakstnieku darbu tulkojumus Lat-
vijā izdevuši apgādi „Liesma”, 
„Zinātne”, „Elpa” un „Zvaigzne”. 
Dzīvodama Amerikā, Losan dže-

Latvijā, tulkojot un audzinot 
meitu Līvu, Astra Andrejeva 
vairākus gadus strādāja Gal ve-
najā enciklopēdiju redakcijā, bet, 
kā 1987. gadā min Aivars Ruņģis, 
aicinot Astru piedalīties ar re  fe-
rātu „Par tulkošanas darbu Lat-
vijā” rakstnieku nedēļā (RN ‘87) 
Kalamazū, no šī darba 1983. ga  dā 
bija jāaiziet. Par piedalīšanos 
Jaunās Gaitas izsludinātajā tul-
košanas sacensībā „Vārdi, mani 
vārdi” Astrai Andrejevai pār-
mesti „sakari ar ārzemēm.”

Astra nenoliedza, ka sakari ar 
ārzemem viņai ir, turklāt labi un 
interesanti. ASV un Kanadā dzī-
voja ne tikai viņas radi un draugi, 
viņas profesionālā enciklopēdi jas 
terminoloģes interese sagādāja 

Kaut Astra bija nolēmusi, ka 
pēc visām klizmām un dom star-
pībām ar darba devējiem lat vie-
šiem Padomju Latvijā ar lat vie-
šiem ASV „vairs nekrāmēsies”, 
drīz pēc ierašanās Rietumkrastā 
viņu savā sirsnīgajā Dienvid ka-
lifornijas draugu lokā iesaistīja 
Rūdolfs un Helēna Hofmaņi. 
Drīz vien Astra kopā ar Hof-
maņiem, Ingunu Galviņu un ci -
tiem strādāja, turpinot izdot 
Dienvidkalifornijas Latviešu Infor-
mācijas Biļetenu, kas iznāk kopš 
1951. gada.

Astra stāsta, ka latviešu valodu 
iemācījusies Amerikā: „Apguvu 
Endzelīna pareizrakstību” un ar 
plašu, mazliet šķelmīgu smaidu 
piebilst: „Ja es varēju, tad visi 
var!”

Losandželosā Astra Moora 
iestājas akadēmiskajā organi zā-
cijā Ramave, kuŗas pirmais 
priekšnieks bija Jānis Bičolis. 
1929. gadā neatkarīgajā Latvijā 
tās oficiālais nosaukums bijis – 
Latvijas Universitātes filoloģijas 
un filozofijas studentu Ramave – 
„spēku smelšanas vieta”. Kopā ar 
Rūdi Hofmani datorā ierakstīts 
un sagatavots manuskripts 2001. 
un 2002. gada izdevumam (otrs 
iespiedums) „Profesora J. Endze-
līna atbildes. Rīgas Latviešu bied-
rības valodniecības nodaļas sēžu 
protokoli 1933.-1942.” 

Iepriekš minētajā apgādā „Astra” 
izdotas vienpadsmit ļoti dažāda 
žanra un autoru grāmatas – 
pirmā 1990. gadā, pēdējās (1995-
1997) ir Veronikas Janelsiņas 
četras grāmatas: „Two Plays”, 
„Pašsaruna”, „Divkauja paradīzē” 
un „Bet uz Mochavi”, trīs no tām 
ar autores krāsu illustrācijām. 
Kaut „Astras” izdevumiem bieži 
ir 100-250 lappušu, tās izdevēja 
pati salikusi, ierakstījusi datorā, 
kopējusi un lappuses pat sašuvusi 
ar roku. Tie ir bibliografiski retu-
mi! Kā laika kapsulā ievietotu 
vēsti lasu iespiedziņas pirmajā 
izdevumā: „Grāmata iespiesta, 
izmantojot IBM datoru, firmas 
Quicksoft PC-Write teksta ap -
strādes programmu, Bitstream 
Times Roman burtu garnitūru, 
LaserJet II rakstītāju un MITA 
DC 1001 kopētāju.” Un izdomu. 
Un pacietību. 

Par sadarbību ar Veronika 
Janelsiņu, izdodot viņas grā-
matas, Astra raksta: „Janelsiņa 
mani, atklāti sakot, ļoti nomocīja. 
Es sevi uzskatu par diezgan lielu 
perfekcionisti, bet viņa mani 
pārspēja!”

1998. gadā Astra Moora sāka 
redaktores darbu Laika redakcijā 
Bruklinā, Ņujorkā, Amerikas 
otrā krastā, kad redakciju vadīja 
Lotārs Rudzītis. Viņa mierinājusi 
vīru, ka tas būšot tikai uz pusga-
du, domādama, ka Laiks varbūt 
ilgāk nepastāvēs. Bet tā nebija! 
Laiks vēl pastāv! Astra Moora laik -
raksta redakcijā strādāja četrus 
gadus, pēc iespējas iegriežoties 
mājās Dienvidkalifornijā. 

Par savu „labo garu” Losan-
dželosā viņa dēvē Rūdolfu Hof-
mani, par labo garu Ņujorkā – 
Baibu Bičoli, no kuŗas daudz 
mācījusies.

Astras Mooras darbs un ie -
dvesma atrodami monografijās, 
kas atspoguļo trimdas kultūr vēs-
turisko vidi un latviešu dzīves-
stāstus, sevišķi ASV rietumos. 
Viņa ir „redaktore, literārā kon-
sultante un korrektore” Ilmara 
Bastjāņa-Krasta grāmatai „Paš-
vēs ture – piemiņai: memuāri, 
stāsti, dzejoļi, draugu vēstules” 
(SIA „Likteņstāsti”, 2006.) un 
Pauļa Dzintara autobiografijai 
„Prērijas ārsts” (apgāds Nordik, 
2008.). Astra Moora iedvesmo-
jusi un iedrošinājusi arī citus 
rakstīt, kā lasām Maijas Grendzes 
iejūtīgajā apsveikumā: „... patei-
cos Jums, ka iedrošinājāt mani 
aprakstīt vietējās sabiedrības 
rosmes. Bez Jūsu palīdzības ne -
būtu iznākušas klīvlandiešu grā-
matas „Mūsu mājas un patvē-
rums” un „Mūzikas mozaīka” un 
nebūtu parādījušies mani 
rakstiņi Laikā. Paldies!”

Gandrīz 30 gadu Astra Moora 
ir apzinīgi un neatlaidīgi strā-
dājusi, lai deviņas reizes gadā 
iznāktu krāšņs, spraigs, infor mā-
cijas pilns Dienvidkalifornijas 
Latviešu Informācijas Biļetens. 
Tieši lietderīgās informācijas, 
dažādo dzīvesstāstu un aizrāvīgo 
ceļojumu aprakstu dēļ (Astra 
pati piedalījusies latviešu salido-
jumos Tobago salā septiņas rei zes) 
biļetens tiek lasīts un novēr tēts 
ne vien Dienvidkalifornijā, bet 
gaidīts arī citviet Ziemeļamerikā. 

Pērn septembrī Astrai sākās 
jauns dzīves posms. Pēc Džema 
aiziešanas viņa pārdeva un 
atdāvināja gandrīz visu iedzīvi, 
daļu no savas plašās bibliotēkas, 
kaķus atdeva to iepriekšējai saim-
niecei Ingunai Galviņai, lai tie 
sveiki un veseli dzīvo Losan-
dželosas latviešu namā, un pār-
cēlās pie meitas, znota un maz-
dēliņa Dzintara uz Ņuheivenu 
(New Haven) Konektikutā. To -
mēr, kaut viņa vēlētos piedzīvot, 
ka biļetena redaktores darbu 
pārņem kāds cits, tas vēl nav 
izdevies, un redaktores darbs 
viņu joprojām ik mēnesi saista 
pie Dienvidkalifornijas un šī 
apgabala siltuma un saules pilna-
jiem ļaudīm. 

Astra, novēlam tev saules 
siltumā dzīvot abos Amerikas 
krastos! Apsveicam ar godam 
nopelnītu Ērika Raistera fonda 
balvu. Paldies par lielo un ilg-
gadējo darbu!

losā, Astra Moora 1990. gadā 
dibināja savu apgādu „Astra”, 
pirmais tajā izdotais romāns 
pašas izdevējas tulkojumā ir 
Zigfrīda Lenca (Siegfried Lenz) 
„Maizi un izpriecas” (Brot und 
Spiele) ar Ingunas Galviņas vāka 
dizainu.

Astra Moora tulkojusi vācu 
rakstnieku Heinricha Bella (Hein-
rich BÖll), Heinca Knoblocha 
(Heinz Knobloch), Martina Val -
zera (Martin Walser), Hansa 
Ēricha Nosaka (Hans Erich 
Nossack) u. c. darbus. Viņas mī -
ļākais rakstnieks ir austrietis 
Stefans Cveigs (Stefan Zweig 
1881-1942), žurnālists, lugu, 
stāstu un romānu autors. 

viņai iespēju lasīt un vairākkārt 
publicēties Monreālā, Kanadā, 
izdotajā Latviešu inženieŗu ap -
vienības žurnālā Technikas Apskats.

1986., vērienīgajā Chautauqua/
Jūrmala konferences gadā, noti-
ka likteņa pagrieziens – Astra ar 
savu 12 gadu veco meitu ieradās 
uz jaunu dzīvi Losandželosā. Pēc 
Kanadas radu ierosinātās sarak-
stīšanās Astru ar meitu uz ASV 
uzaicināja brīvvalstī Latvijā dzi -
mušais, agrāk Venecuēlā dzīvo-
jušais dzīvnieku mīļotājs, vintage 
auto entuziasts, par Astru sep-
tiņus gadus vecākais Džems Moors. 
Abi labi sapratās un saticīgā 
laulībā nodzīvoja 30 gadu līdz 
Džema aiziešanai aizsaulē. 

Gunara Janovska.

Pēc Pastardienas 
angļu valodā

Vēsturiski patiess, emo cio-
nāli spēcīgs, literāri augst-
vērtīgs vēstījums par lat-
vie šu likteņgaitām pēc Otrā 
pasaules kaŗa, skaudrā pa -
tiesība par latviešu leģio-
nā r iem.
Dāviniet saviem bērniem, 
mazbērniem un ārzemju 
draugiem un paziņām!

USD 25USD,
t.sk. pasta izdevumi.

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties, rakstot čeku Rasmai Adams 114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA
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“Suitu sievas” pirmo reizi 
viesojas ASV

Etnografiskais ansamblis “Sui-
tu sie vas” šomēnes pirmo reizi tā 
pastāvēšanas vēsturē viesojas Ame-
rikas Savienotajās Valstīs.”Suitu 
sievas” ASV ieradušās pēc Čikā-
gas latviešu tautas deju kopas 
“Mantinieki” uzaicinājuma, lai 
piedalītos Latvijas Simtgadei vel-
tītos sarīkojumos. Centrālie Lat-
vijas Simtgades svētku sarīko ju-
mi Čikāgā notiks aprīļa pēdējā 
nedēļas nogalē – 28. un 29. aprīlī. 
Divu dienu gaŗās svinības pul -
cēs visas Čikāgas latviešu aktīvās 
dzies mu un deju kopas, kā arī 
“Suitu sievas”. Koncerti notiek ar 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) atbalstu.

***

Latvijas Republikas Simtgadei 
veltīts koncerts Montrealā

14. aprīlī prestižajā Place des 
Arts, Théâtre Maisonneuve, 
Montréal festivāla “Ziemeļu pa -
vasaris” ietvaros notika unikāls 
mūzikālais pārdzīvojums ar Lat-
vijas Radio koŗa piedalīšanos – 
koŗa opera “NeoArctic”. Festivāla 
“Ziemeļu pavasaris” (Printemps 
nordique) ietvaros, ko Ziemeļ-
valstis – Dānija, Somija, Islande, 
Norvēģija un Zviedrija  ‒  ar Ka -
na du pirmo reizi rīko Montrea -
lā, piedalījās arī Latvija – Latvijas 
Radio koris, kas ir daļa no Dānijā 
tapušās mūsdienīgas performan-
ces par vidi, par ekoloģiju un 
cilvēkiem. “NeoArctic” ir rosino-
ša, poētiska un saviļņojoša mūzi-
kāla mūsdienīga performance 
par antropocēnu – jaunu ģeolo-
ģisko laikmetu, kam raksturīga 
iepriekš nepieredzēta cilvēka ie -
tekme uz Zemes ekosistēmām. 
Cilvēki ir kļuvuši par “dabas spē-
ku”, kas izraisa straujas, iepriekš 
nemaz neparedzētas izmaiņas uz 
to apdzīvotās Zemes. Divpadsmit 
izcili Latvijas Radio koŗa dzie dā-
tāji izdzied, izčukst, izkliedz un 
izrunā vārdus, veidojot ritmi s-
kas, atkārtojošas, dunošas aina-
vas. Ritmiska mūzika saplūst ar 
eksperimentālu elektronisko mū  -
ziku.

Mūzikālā performance “Neo-
Arc  tic” ir viena no Latvijas valsts 
Simtgades Latvijas Ārlietu mi -
nistrijas koordinētās Publiskās 
diplomātijas programmas noris ēm.

***
Londonas Grāmatu tirgū 
saņemam apbalvojumus

Londonas Grāmatu tirgū īpaša 
vieta bija ierādīta Baltijas val-
stīm. Plaša autoru, izdevēju un 
citu grāmatniecības profesionāļu 
delegācija trīs dienas pavadīja, 
rodot jaunus sadarbības kon-
taktus un nostiprinot jau esošos. 
11. aprīļa vakarā notikušajā Britu 
padomes un Baltijas valstu kul-

tūras institūciju rīkotajā pieņem-
šanā Londonas Inženieru ģildes 
telpās satikās Baltijas delegāciju 
pārstāvji, kuŗi Londonas Grā ma-
tu tirgū triju dienu gaŗumā no -
stiprināja nākotnes sadarbības 
iespējas gan ar Lielbritanijas, gan 
citu valstu izdevējiem un grāmat-
niecības nozares profesionāļiem.

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
(LNB), kā arī izdevniecības “Die-
nas grāmata” un “Zvaigzne ABC” 
Londonas Grāmatu tirgū katra 
savā katēgorijā saņēma “Starp-
tautisko izcilības balvu 2018”, 
aģen tūru LETA informēja plat-
formas Latvian Literature pār-
stāve Anete Konste.

LNB “Starptautisko izcilības 
balvu” saņēma katēgorijā “Gada 
bibliotēka”, konkurējot ar biblio-
tēkām no Norvēģijas, Dānijas  
un Brazīlijas. “Dienas grāmata” 
“Starp tautisko izcilības balvu” 
saņēma katēgorijā “Baltijas val-
stu pieaugušo literātūras izde-
vējs”, konkurējot ar “Zvaigzni ABC” 
un Alma Littera no Lietuvas. Sa -
vukārt “Zvaigzne ABC”, kuŗa bija 
nominēta divās balvas katēgo-
rijās, tika pie titula “Baltijas valsts 
mācību grāmatu izdevējs”, kon-
kurējot ar izdevniecību Avita 
Pub lishing no Igaunijas un Sviesa 
no Lietuvas. “Starptautiskajai iz -
ci lības balvai” no Latvijas bija 
no  minēts arī apgāds “Liels un 
mazs” katēgorijā “Baltijas valstu 
bērnu literātūras izdevējs”.

 “Baltijas valstis līdz šim visā 
pilnībā ir iesaistījušās dažādos 
grāmatu tirgos, jo jums ir ļoti 
brī nišķīga literātūras tradicija. 
Līdz ar to pāreja no standarta da -
lības Londonas Grāmatu tirgū uz 
tirgus fokusa valstīm bija diez-
gan likumsakarīga. Baltijas val-
stis šogad ir ļoti ambiciozas, katrai 
ir fantastisks darbs pie savām 
Simtgadēm, un strikti termiņi 
vienmēr ir labi motivatori,” stā s-
tīja Londonas Grāmatu tirgus 
direktore Džeksa Tomasa.

Šais dienās bijušas daudzas da -
rījumu tikšanās, semināri un au -
toru lasījumi. Rakstnieces Luīzes 
Pastores grāmatas “Maskačkas 
stāsti” angliskais izdevums Dog 
Town jau paspējis  izraisīt ārval-
stu izdevēju interesi. Par savu 
lielo veiksmes stāstu Latvija no -
teikti var uzskatīt Noru Ikstenu 
un viņas angliski tulkoto grāma-
tu “Mātes piens”. Londonā Ikste-
nai bijusi pusstundu gaŗa inte r-
vija radioraidījumā BBC un BBC 
televīzijā.

Londonas Grāmatu tirgū tika 
pārstāvēts dzejnieks Imants Zie-
donis. Fonds “Viegli” kopā ar 
Imanta Ziedoņa mūzeju Lon do-
nā prezentēja pirmo Ziedoņa 
dze jas izdevumu angļu valodā – 
grāmatu The 1001st Blakish-Blue 
Night un uzstājās ar lekciju “Ra -
dīts Latvijā: Imants Ziedonis kā 
brīvības, prieka un radošuma 
simbols”. 

Londonā notika trīs fonda 
“Viegli” koncerti, kuŗos piedalījās 
fonda mūziķi un draugi.

***
Kas notiek Mežaparka 

Lielajā estrādē?
12. aprīlī, XXVI Vispārējo lat-

vie šu Dziesmu svētku un XVI 
Deju svētku Rīgas domes rīcības 
komiteja iepazinās ar Mežapar -
ka Lielās estrādes pārbūves dar-
biem. Šī ir arī pēdējā publiskā 
Mežaparka Lielās estrādes ap  ska-
te vēl būvniecības stadijā, pirms 
pirmās būvniecības kārtas no -
došanas lietošanā, kas plānota 
18. jūnijā.

//Foto: LETA
Ar estrādes pārbūves darbiem 

galvenokārt paredzēts palielināt 
tās ietilpību un plūsmas, lai dzie-
dātāju un skatītāju nomaiņa no -
tiktu dinamiskāk, kā arī uzlabot 
estrādes skanīgumu. Skatītāju 
lauka pieejamību iecerēts uzla-
bot, izveidojot skatītāju piekļū-
šanu no abām estrādes pusēm, 
kā arī izveidojot lielākas kāpnes 
nokļūšanai skatītāju sēdvietās. 
Savukārt estrādē iecerēts veidot 
vairākas uzejas no aizmugures 
puses pa visu perimetru, lai pa -
ātrinātu koristu nomaiņu. Pro-
jekta autori ir architekti Austris 
Mailīts un Juris Poga.

Mežaparka Lielās estrādes pār-
būves projekts tiek izstrādāts, 
ievērojot 2013. gadā Rīgas paš-
valdībā apstiprināto kultūras un 
atpūtas parka Mežaparks lokāl-
plā nojumu. Ja šobrīd esošā svēt-
ku estrādes territorijas platība ir 
91 997 kvadrātmetri, tad 2018. ga dā 
pēc pārbūves tā tiks pa  lielināta 
līdz 146 430 kvadrātmetriem.

***
Johana Kristofa Broces 

izstāde Viļņā

J. K. Broces zīmējums

12. aprīlī Latvijas vēstnieks Lie-
tuvā Einars Semanis atklāja iz -
stādi “Johana Kristofa Broces 
(1742-1823) Baltijas zīmējumu 
un aprakstu kollekcija Latvijas 
Universitātes Akadēmiskajā bi  b-
lio tēkā” Lietuvas Zinātņu aka  -
dē  mijas Vrubļevsku bibliotēkā. 

SOMIJA. Latvijas vēstniecībā Somijā notika ikgadējā Rozentāla 
biedrības valdes locekļu tikšanās. Rozentāla biedrība ir Somijas-Lat-
vijas sadraudzības biedrība, kas ir dibināta 1990. gadā. Tikšanās laikā 
vēstnieks Uģis Bambe minēja būtiskākos notikumus 2017. gadā, kad 
tika svinēta Somijas Simtgade Suomi100, kā arī iepazīstināja klāt  -
eso šos ar Latvijas Simtgades sarīkojumiem Somijā šogad #LV100. 
Vairākos Simtgades projektos piedalās arī Rozentāla biedrība. Vēst-
nieks pateicās par sadarbību un aicināja Rozentāla biedrības biedrus 
sadarboties kopīgos projektos arī nākotnē. Par jauno Rozentāla bied-
rības priekšsēdi tika ievēlēta Linda Prauliņa.

GRIEĶIJA. 13. aprīlī Grieķijā, Korintas pašvaldības gleznu 
ga  le rijā, notika latviešu fotografa Jurģa Rikveiļa izstādes From Folk 
Dress to Clothing atklāšana. Svinīgajā sarīkojumā  klātesošos uzrunā-
ja Latvijas vēstnieks Grieķijā Māris Klišāns. Vēstnieks pateicās senās 
grieķu pilsētas vadībai, kultūras dzīves organizātoriem, skolotājiem, 
vietējiem iedzīvotājiem par interesi un izrādīto godu, izvēloties Lat-
viju kā goda valsti  ikgadējā  Bērnu grāmatu svētku dekādē. Vēst nieks 
uzsvēra, ka šis gads mums ir īpaši nozīmīgs, jo tiek svinēta Latvijas 
Valsts Simtgade. Viņš arī pastāstīja par Latvijas Simtgades svinību 
programmu Latvijā un Grieķijā  un izteica cerību turpināt veiksmīgo 
sadarbību. Nobeigumā Māris Klišāns Korintas pašvaldības bibliotē-
kas pārstāvjiem pasniedza Latvijā izdotas grāmatas bibliotēkas 
krājumu bagātināšanai, ar informāciju par Latviju.

KANADA. 27. un 28. aprīlī rakstnieks Jānis Joņevs piedalīsies 
starptautiskajā literatūras festivālā FRYE Monktonā, Jaunbrunsvikas 
provincē, Kanadā, kas ir lielākais šāda veida sarīkojums valsts aus - 
t rumos. 30. aprīlī rakstnieks J. Joņevs uzstāsies Starptautiskajā rakst-
nieku festivālā Otavā (Ottawa International Writers Festival). Festi-
vālu ietvaros J. Joņevs iepazīstinās klausītājus gan ar savu ievērību 
guvušo romānu “Jelgava 94”, gan arī tiksies ar literātūras interesen-
tiem. Rakstniekam paredzētas arī intervijas Kanadas masu saziņas 
līdzekļiem. J. Joņevs programmas “Rakstnieki skolās” ietvaros Otavā 
un Monktonā tiksies ar skolu jaunatni, lai veicinātu bērnu un jaunie-
šu rakstītprasmes attīstību. 25. aprīlī interesentiem būs iespēja tikties 
ar rakstnieku Otavas franču grāmatnīcā Librairie du soleil. Program-
mā plānoti grāmatas priekšlasījumi, jautājumi – atbildes (franču un 
angļu valodā). 3. maijā J. Joņevs viesosies Kanadas latviešu centrā 
Toronto, lai tiktos ar tautiešiem un iepazīstinātu ar savu darbu. 
Rakst nieka J. Joņeva vizīte Kanadā ir Latvijas vēstniecības Kanadā 
publiskās diplomātijas projekts, kas notiek Latvijas valsts Simtgades 
zīmē. Vizīti organizē Latvijas vēstniecība Kanadā, financiālu atbalstu 
sniedz Valsts Kultūrkapitāla fonds, Starptautiskā rakstnieku un tul-
ko tāju māja, kā arī Latvijas vēstniecība Kanadā. Jānis Joņevs  ir po -
pulārā romāna “Jelgava 94” autors un prestižās Eiropas Savienības 
literā tūras balvas laureāts. Romāns “Jelgava 94” izdots abās oficiālajās 
Kanadas valodās – angļu valodā ar nosaukumu Doom.

VĀCIJA. Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa 10. aprīlī darba 
vizītē apmeklēja Brēmeni, kur tikās ar Brēmenes Landtāga amat-
personām, Brēmenes birģermeistaru un Brēmenes Tirdzniecības ka -
meras amatpersonām. Vizītes nobeigumā vēstniece apmeklēja Valsts 
Akadēmiskā koŗa Latvija un Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
orķestŗa koncertu 150 years of Brahms’s German Requiem. Tiekoties 
ar Brēmenes Landtāga prezidentu Kristianu Vēberu, vēstniece Sku-
jiņa uzsvēra Latvijas vēlmi attīstīt vēl ciešāku sadarbību ar Brēmenes 
federālo zemi kultūras un jo īpaši ekonomikas un tirdzniecības jo -
mās. Vēstniece arī pauda gandarījumu par gaidāmo sadarbību Lat-
vijas valsts Simtgades svinēšanā, kuŗas ietvaros Brēmenes pārstāv-
niecībā Berlīnē tiks rīkota nacionālās dienas pieņemšana. Landtāga 
prezidents Vēbers atzinīgi novērtēja jau līdz šim sasniegto Latvijas 
un Brēmenes attiecībās un aicināja turpināt attīstīt sadarbību. Tik-
šanās laikā ar Brēmenes birģermeistaru Dr. Karstenu Zīlingu vēst-
niece Skujiņa uzsvēra ciešās un tradicijām bagātās Rīgas un Brēmenes 
attiecības. Vēstniece īpaši uzsvēra Brēmenes Baltijas valstu Informā-
cijas centra, kā arī Brēmenes tautiešu kopienas atbalstu un ieguld ī-
jumu Latvijas valstiskuma atjaunošanā. Vizītes ietvaros vēstniece 
Sku jiņa apmeklēja Brēmenes tirdzniecības kameru, kur tikās ar tās 
viceprezidentu Eduardu Dubers-Albrechtu un citiem kameras pār-
stāvjiem. Sarunas laikā vēstniece iepazīstināja klātesošos ar jaunu  -
m iem innovāciju un jauno technoloģiju attīstīšanas jomā Latvijā, kā  
arī apsprieda jau esošo sadarbību kosmosa un satelīttechnoloģiju 
jomā, tās paplašināšanas iespējas.

ČECHIJA. 6. aprīlī Prāgas vēsturiskajā kinoteātrī Lucerna 
Lat vijas vēstniecība sadarbībā ar festivālu 25. Eiropas filmu dienas 
rīkoja Latvijas filmu vakaru. Tika demonstrēta režisora Vara Braslas 
filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” un Renāra Vimbas filma 
“Es esmu šeit”. Sarīkojumā piedalījās un ar skatītājiem tikās V. Braslas 
filmas galvenās lomas atveidotājs aktieris Mārtiņš Vilsons un aktrise 
Alise Polačenko. Šogad labi apmeklētajā sarīkojumā klāt bija dau - 
dzi diplomātiskā korpusa pārstāvji.Vēstniecībai ar šo ikgadējo Prāgas 
Eiropas filmu festivālu, ko aktīvi atbalsta Eiropas valstu vēstniecības 
un kultūras institūti,  ir sadarbība jau kopš iepriekšējiem gadiem. 
2017. gadā tika demonstrēta Viestura Kairiša filma Melānijas chroni-
ka. Tiek plānots, ka turpmāk festivālā būs divas jaunās Latvijas 
Simtgadei veltītās latviešu filmas (režisores Ināras Kolmanes Bille un 
Kristīnes Želves Mērijas ceļojums), kuras top sadarbībā ar Čechijas 
kino partneriem.



LAIKS 2018. ga da 21. aprīlis – 27. aprīlis10

(Turpināts no 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I TĀT S

Robeža, kas izstaro bailes... 

Kinorežisors Dāvis Sīmanis uzņēmis filmu “Mūris”. Kā saka 
paši filmas veidotāji, tā esot subjektīvi emocionāls un vizuāli tē   - 
l ains skatījums uz Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu, kas 
reizē ir arī visas Eiropas robeža ar Krieviju.  

Ideja cēlusies no satraukuma un neiz-
pratnes par periodu kopš Krimas 

epo pejas Krievijā. Tad bijusi sajūta, 
ka tas ir tiešs drauds arī Latvijai. 
Ro  beža izstaro šīs bailes no 
drauda Austrumu pusē. Žurnālā 
Sest die na režisors stāsta par 
savām izjū tām, kā arī izsaka savas 
domas par vēlēšanām, kuŗās 

ievēlam valsts vadītājus un augstus 
ierēdņus, arī par tumsonību cilvēku 

apziņā. Mū -su laikraksta  lasītāju ieska-
tam neliels frag ments no raksta “Mūris 

starp pagātni un tagadni”. 
Valsts un sabiedrības attiecībās ir mūžīga vistas un olas situācija – 

kā absolūta prioritāte netiek izvirzīta ideja par izglītību. Līdz ar to 
mēs dzīvojam stipri tumsonīgā sabiedrībā. Tad nav brīnums, ka tiek 
ievēlēti šādi personāži, kuŗi pēc tam izrādās destruktīvi pašai valstij. 
Igaunijai atšķirībā no mums izdevās ātri nocirst savu padomju pa -
gātni. 

Raksta autors Egīls Zirnis:
1993. gadā 5. Saeimas vēlēšanās latviešu tauta lielā vienprātībā 

un ar trimdas spices atbalstu ievēlēja bijušo kompartijas ideo-
loģisko sekretāru. Nekā personiska, bet simboliski tas nozīmēja 
indulgenci citiem iepriekšējā režīma aktīvistiem.

 Jā, un turpināja tos ievēlēt arī katrās nākamajās vēlēšanās. Tiem, 
kas darbojās valsts sistēmā pirms Atmodas, koordināšu sistēma, 
manuprāt, bija pilnīgi nojaukta. 

Bet savukārt, no tautas izdzīvošanas viedokļa raugoties, 
varbūt kolaborācija ir mazāks ļaunums nekā “nāve stāvus”.

Mēs varētu atrast daudz argumentu par labu kolaborācijai... 
Līdz pat mistiskiem argumentiem – ka pašreizējais propu-

tiniski, tātad proimperiski, noskaņoto lielais daudzums Latvijā 
ir latviešiem karmiskais sods par strēlnieku grēkiem.

Jā, bet tas neattaisno tos cilvēkus, kuŗi šobrīd atrodas pie varas. 
Un neattaisno arī tos Austrumeiropas līderus, agrākos disidentus, 
kas nu ir kļuvuši par Putina atbalstītājiem. Savukārt Latvijā liberā-
lie spēki nespēj apvienoties pietiekami stiprā polītiskā formējumā.
(..) Man šķiet, ka kultūras laukā cilvēki spēj skaidrāk formulēt 
domas un attieksmi pret valsti, bet kopumā attieksme pret polītiku 
un valsts varu ir absolūti degradēta, neviens sevi kaut cik cienošs 
cilvēks asociēties ar valsti negrib. (..) Ir lietas, par kuŗām būtu jāru-
nā rēgulāri. Bet mums, piemēram, uzpeld “oligarchu sarunas”, kas 
parāda, cik korumpēta ir elite... (..) Taču diezgan ātri tas atkal no -
rimst. Ar kultūru saistītu cilvēku atbildība būtu atgādinājuma ne -
pārtrauktība. Man vienmēr ir simpatizējis Viesturs Kairišs, viņš 
nerimst atgādināt. Nepārtraukts atgādinājums rada rezultātu.  

Runājot par tumsonības aspektu, kuŗā robežas pusē tās ir 
vairāk?

Laikam tomēr Krievijas pusē. Tur nespēšana spriest par polītisko 
kontekstu, uzticēšanās režīmam un pagātnes glorifikācija ir lielā-
ka. Tur tīri fiziski jūt apspiestību un bailes. NATO tur ir absolūti 
dē  monizēts spēks. Latvijā tumsonība ir divu veidu. Viena ir tum-
sonība attiecībā pret tiem, ko ievēlam. Otra – zināms procents 
Lat vijas krievvalodīgo iedzīvotāju, kas ir absolūti lojāli Putinam,  
9. maija sarīkojumos, lai cik daudzskaitlīgi tie būtu, man nekad 
nav izraisījuši bailes. Bet, kad mēs filmējām 9. maija svinības 
Daugavpilī, tiešām jutām Putina Krievijas glorifikāciju.          

nē Dublinas pilsētā, Džordžijas 
pavalstī, investējis vairāk nekā 
100 miljonus eiro un radījis vai-
rāk nekā 500 jaunas darbavietas. 
Ministrs īpaši uzsvēra, ka šis ir 
vēsturiski lielākais Latvijas uzņē-
muma investīciju projekts ASV, 
kas apliecina mūsu uzņēmumu 
konkurētspēju pasaules līmenī.

Latvijas vēstnieks Andris Teik-
manis savā uzrunā atzīmēja, ka 
Valmiera Glass paplašināšanās 
un ienākšana ASV tirgū ir gan 
lielisks piemērs citiem Latvijas 
uz  ņēmumiem, gan arī valsts eko-
nomiskā brieduma rādītājs. Zī -
mīgi, ka projekta atklāšana no -
tiek tikai nedēļu pēc vēsturiskā 
Baltijas valstu un ASV preziden-
tu samita, kur īpaši tika uzsvērta 
ekonomiskā sadarbība. ASV – 
Bal  tijas valstu samitā prezidents 
Donalds Tramps Baltijas investī-
ciju vidi novērtēja kā izcilu un 
ASV kompaniju attīstībai atbil-
stošu. Savukārt samitam sekojo-
šajā Biznesa forumā komersek re-
tārs Vilburs Ross īpaši uzsvēra ab -
pusējo investīciju plūsmu starp 
Baltiju un ASV, kā arī Baltijas 
sasniegumus innovāciju un jaun-
uzņēmumiem pateicīgas vides 
radīšanā.

Latvijas investīciju projektu 
Džor džijas pavalstī realizējis Lat-
vijas meitas uzņēmums ASV – 
P-D Valmiera Glass USA Corp. 
Šis uzņēmums ASV darbojas jau 
kopš 2014. gada, kad tika atvērta 
tā pirmā ražotne. Atklāšanas ce -
remonijā piedalījās arī Džordži-
jas pavalsts gubernātors Neitans 
Dīls, pavalsts ekonomiskās attīs-
tības komisārs Pats Vilsons, Val-
mieras domes priekšsēdis Jānis 
Baiks, kā arī Dublinas mērs Fils 
Bests. Gubernātors N. Dīls savā 
uzrunā pateicās investoriem un 
atzīmēja Latvijas investīciju pie-
vienoto vērtību tuvējā reģiona 
attīstībai, radot jaunas darbavie-
tas un papildus ekonomisko ak -
tīvitāti.

***
Latvijas zinātnieki iesaistās 

kosmosa pētījumos 
12. aprīlī tiek atzīmēta Starp-

tautiskā kosmonautikas diena. 
Un arī Latvijas zinātnieki šobrīd 
piedalās Eiropas Kosmosa aģen-
tūras darbā. Ar pētniekiem, kuŗi 
jau vairākus gadus darbojas ar 
raķešu materiālu izpēti, tikās TV 
raidījumā “900 sekundes”. Mate-
riāls, kas tiek uzpūsts uz pamat-
nes, ir kriogēnās izolācijas putas. 
Šis ir tas materiāls, ar kuŗu po  li-
mēru laboratorijas pētnieki strā-
dā jau vairākus gadus. Gala 
rezul tātā viņi cenšas panākt, lai 
ļoti zemā temperātūrā materiāls 
saglabātu elastību.

Kriogēnās putas izmanto šķid-
rā ūdeņraža bāku izolācijai, kas 
atrodas nesējraķetēs. Pašlaik Ei -
ro  pas Kosmosa aģentūra zemes 
orbītā laiž “Ariane 5” raķetes. Ta -
j ās joprojām lieto franču radītās 
kriogēnās putas, iecerēts, ka nā -
ka mās paaudzes raķetē jau lietos 
Latvijā testēto materiālu. “2020. 
gadā ir jālido kosmiskai zondei 

“Skroderdienas Silmačos” motī-
v iem veidotais oriģinālbalets ir 
Latvijas valsts Simtgades pro-
grammas notikums.

Iestudējuma mūzikālais vadī-
tājs un diriģents ir Mārtiņš Ozo-
liņš, diriģents – Jānis Liepiņš, scē-
 nografs – Mārtiņš Vilkārsis, ko s -
tīmu māksliniece – Anna Hein-
richsone, video mākslinieks – 
Artis Dzērve, gaismu māksli-
nieks – Mārtiņš Feldmanis. Labi 
zināmās Blaumaņa lugas un arī 
jaunā baleta libreta notikumi ri -
sinās laikā, kad reibinoši zied va -
sara, saule kāpj kalnā pretī Jāņu 
naktij un reibst arī Silmaču saim-
nieces Antonijas mīlestības izslā-
pusī sirds... Balets “Antonija #Sil-
mači” ir romantiski drāma tisks 
stāsts par alkām pēc per so nīgās 
dzīves piepildījuma. Tas ra   dīts, 
ie  dvesmojoties no daudzu lat vie-
šu iemīļotākā drāmaturģi jas dar-
ba “Skroderdienas Silma čos”.

***
Starptautiska latviešu trimdas 
māksliniekiem veltīta izstāde 

“Pārnēsājamās ainavas”
No 28. aprīļa līdz 17. jūnijam 

Latvijas Nacionālā mākslas mū -
zeja galvenās ēkas Lielajā zālē 
būs skatāma Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centra organizētā starp-
tautiskā laikmetīgās mākslas iz -
stāde “Pārnēsājamās ainavas”. Iz -
stādē tiks apzinātas Latvijas 
trim das un emigrācijas mākslas 
izpausmes no 20. gadsimta sā -
kuma līdz mūsdienām.

Aija Bertrāne. 20. gs. sākums. 
Montfermeila // Foto no “Duncan 
Collection”

“Pārnēsājamās ainavas”, kas no -
tiek Latvijas valsts Simtgades 
pro grammā, pievēršas Latvijas 
mākslinieku trimdas un emigrā-
cijas stāstiem, ievietojot tos pla-
šākā 20. gadsimta mākslas nori-
šu, migrācijas un globālizācijas 
kontekstā. Aplūkojot tādus Lat-
vijas diasporas centrus kā Parīze, 
Ņujorka, Montreala, Rietum ber-
līne un Gotlande, izstāde ir mē -
ģinājums kopīgā tīklā savienot 
individuālus migrācijas ceļus un 
radīt dzīvu izpratni par šābrīža 
situāciju, kas lielā mērā balstīta 
vēsturiskās norisēs.

***
Vēsturiski lielākais Latvijas 

investīciju projekts ASV
11. aprīlī norisinājās Ministru 

prezidenta biedra, ekonomikas 
ministra Arvila Ašeradena vizīte 
Džordžijas pavalstī, kur viņš pie-
dalījās Valmiera Glass jaunās ra -
žot nes atklāšanā. Latvijas uzņē-
mums Valmiera Glass savā ražot-

Izstāde tiek eksponēta Lietuvā 
jau otro reizi, 2011. gada maijā 
izstāde bija apskatāma Šauļu uni-
versitātes bibliotēkā. Par godu 
Lat vijas Simtgadei izstāde ir ap -
lū  kojama arī Lietuvas galvas pil-
sētā. Izstāde Viļņā tiek organizēta 
sadarbībā starp LU Akadēmisko 
bibliotēku, Lietuvas Zinātņu aka-
dēmijas Vrubļevsku bibliotēku 
un Latvijas vēstniecību Lietuvā. 
Izstādes atklāšanā klātesošos uz -
runāja Lietuvas Zinātņu akadē-
mijas prezidents Jūrs Banis, Lie-
tuvas Republikas Seima deputāts 
Antans Vinkus, LU Akadēmiskās 
bibliotēkas direktore Venta Ko -
cere, Lietuvas Zinātņu akadē mi-
jas Vrubļevsku bibliotēkas direk-
tora vietniece Rima Ciceniene  
un projekta vadītājs Valdis Ma -
zulis.

Latvijas vēstnieks Lietuvā Ei -
nars Semanis savā runā uzsvēra, 
ka izstādes organizēšana ir lie-
lisks pierādījums Latvijas un Lie-
tuvas sadarbībai kultūras, izglī-
tības un pētniecības jomās. Par 
godu Latvijas un Lietuvas Simt-
gadēm LU Akadēmiskā biblio-
tēka dāvāja Lietuvas Zinātņu 
aka dēmijas Vrubļevsku bibliotē-
kai jaunākos Latvijas zinātnisko 
grāmatu izdevumus, kopā 49 
grā  matu vienības.

Kādreizējā Rīgas liceja peda -
go ga, baltvācu vēsturnieka un 
no  vadpētnieka J. K. Broces Balti -   
jai veltīto zīmējumu un aprak - 
s  tu kollekcijas unikalitāte izpau-
žas daudzpusīgā un visaptvero-
šā vē s turisko liecību atklāsmē.     
J. K. Broces mantojums aptver 10 
sē  ju mus, vairāk nekā 3000 lap-
pušu, kuŗos ar lielu precīzitāti at -
tēloti bijušās Livonijas apdzīvoto 
vietu skati, pilsētu un lauku ie -
dzīvotāji, dažādas techniskas ie -
rī ces, ģer boņi, zīmogi un monē-
tas. Tieši pateicoties J. K. Broces 
un viņa skolnieku unikālajam 
vei kumam, ir saglabājušās illus - 
t ra tīvas lie cī bas par sadzīvi un 
dzīvesveidu tā laika Livonijā. Zī -
mējumi atspoguļo arī ienācēju 
lielo lomu Rīgas saimnieciskajā 
dzīvē. Rīgā sastaptie lietuviešu 
zemnieki redzami gan vasaras, 
gan ziemas apģērbā, kas rakstu-
rīgs Austrumlietuvai. Kollekcija 
turpina paplašināt Eiropas iedzī-
votāju priekšstatus par Latviju. 
Ar izstādi jau bijusi iespēja ie  pa-
zīties 15 valstīs – Latvijā, Igau-
nijā, Polijā, Somijā, Austrijā, Vā -
cijā, Čechijā, Rumānijā, Krievijā, 
Ukrainā, Lietuvā, Ungārijā, Balt-
krievijā, Gruzijā un Izraēlā. 2017. 
gadā Johana Kristofa Broces kol-
l ekcija tika iekļauta UNESCO 
programmas “Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālajā reģistrā. Lie-
tuvas Zinātņu akadēmijas Vrub-
ļevsku bibliotēkā izstāde būs 
apskatāma līdz šī gada 14. mai-
jam. Tālāk izstāde ceļos uz Kaļi-
ņingradas apgabalu, kur tiks iz -
stādīta Kaļiņingradas apgabala 
zinātniskajā bibliotēkā.

***
Pasaules pirmizrādi piedzīvojis 

balets “Antonija #Silmači”
13. aprīlī pasaules pirmizrādi 

piedzīvojis komponista Juŗa Karl-
sona un choreografa Aivara Lei-
maņa balets “Antonija #Silmači”. 
Šis pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas 

“Ariane 6”, un tai projektā ir 
ielikts mūsu materiāls kā pamata 
kriogēnās izolācijas materiāls,” 
no  rāda Koksnes ķīmijas institūta 
polimēru laborātorijas vadītājs 
Uģis Cābulis. Eiropas Kosmosa 
aģentūrai pētniecību viņš ar kol-
lē gām uzsāka 2015. gadā. Pro-
jekta pirmā kārta ir beigusies. 
“Bija ļoti patīkami klausīties, ka 
mūsu materiālu slavēja un atzi -
na par labu,” atzīst laborātorijas 
vadītājs.

Šogad tiks uzsākts pētījumu 
tur pinājums, tajā plānots izveidot 
polimēru īpaši raķetes konus-
veida priekšgalam. Uģa Cābuļa 
ieskatā Eiropas Kosmosa aģentū-
ras pasūtījumi ir ļoti labs stimuls 
Latvijas zinātnei. Aģentūras no -

vēr tējums ir svarīgs arī citos jau 
komerciālos projektos. “Tātad 
vi  ņi saprot, ka naudu var ieguldīt 
Latvijas zinātnē, ka tas atmak sā-
sies Eiropai kopumā, un jācer, ka 
Latvijai arī, jo šis materiāls nav 
tikai kosmosam, izolācija ļoti 
sva rīga arī sašķidrinātās gāzes 
jeb LNG lielajiem tankeriem, kas 
no ASV vai Austrālijas ved gāzi, 
tādējādi atslogojot Eiropu no 
Krievijas gāzes,” skaidro Cābulis. 
Šogad kopumā ir apstiprināti     
14 jauni Eiropas Kosmosa aģen-
tūras pētniecības projekti Latvijā. 
Tie visi 100% tiek financēti no 
Latvijas iemaksām Eiropas Kos-
mosa aģentūras budžetā.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

//Foto: Andris Tone
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Vladislavs Surkovs ir Krievi - 
jas Federācijas prezidenta palīgs 
(po    moščņik). Tāds ir viņa oficiā-
lais tituls. Un tā kā Krievijā nav 
tāda amata kā “prezidenta viet-
nieks”, Surkovs faktiski ir šīs valsts 
viceprezidents. Viņu pazīst kā “su -
verēnās demokratijas” koncepci-
jas autoru, un viņš ir viens no 
Vla dimira Putina tuvākajiem 
līdzgaitniekiem – līdzās Dmit ri - 
j am Rogozinam un Igoram Se -
činam.

Un, lūk, š. g. 9. aprīlī žurnālā 
“Rossija v globaļnoi poļitike” Vla-
dislavs Surkovs nāca klajā ar ap -
cerējumu, kuŗa nosaukums ir 
diezgan dīvains: “Jaukteņa vien-
tulība (14+)”.

Šis viņa teksts tūdaļ guva ie -
vērību Krievijā (un ne tikai), un 
tai pašā dienā ar to varēja iepa-

Putina palīgs Surkovs spriež 
par Krievijas vietu pasaulē

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS 

zīties raidstacijas Eho Moskvi au -
ditorija. 

Vladislava Surkova apcerēju-
ma stils ir, var teikt, elēģisks, 
melanholisks. Šis teksts varbūt 
varētu kļūt par “Putina laikmeta” 
ideoloģijas pamatu, jo Vladislavs 
Surkovs tajā dziļdomīgi spriež 
par Krievijas vietu pasaulē.

Jau pirmajā rindkopā apko -
pots Surkova skatījums: “Krievija 
čet rus gadsimtus gāja uz Aus - 
t rumiem un vēl četrus gadsim -
tus uz Rietumiem. Abi ceļi noie-
ti. Tagad prasās trešā ceļa, trešā 
civīlizācijas tipa, trešās pasaules, 
trešās Romas ideoloģija.” 

Skaisti formulēts, vai ne? Taču 
“trešās Romas” koncepcija nāk 
no mūka Filofeja, ir archaiska un 
atsaucas uz Bizantiju, kuŗa, kā 
vēlāk atzīst Surkovs, pieder Aus - 

t rumiem. Tātad autoru, šķiet, ap -
būrusi “triādas” simbolika.

Atslēgu Surkova apcerējuma 
dīvainajam nosaukumam mēs 
varēsim atrast šajos vārdos: “Mū-
 su gadsimta 14. gadu raksturo 
svarīgi un ļoti svarīgi veikumi, 
kuŗi visiem zināmi un par ku - 
ŗ iem viss pateikts.” Tātad – 2014. 
gads. Bet ne pušplēsta vārda par 
Krimas aneksiju! Tik mājiens 
vien... Surkovs turpat liek saprast, 
ka nav vēl apzināts, izprasts gal-
venais: beidzies “Krievijas epis-
kais ceļš uz Rietumiem, beigušies 
daudzie un neauglīgie mēģinā-
jumi kļūt par Rietumu civīlizā-
cijas daļu, saradoties ar Eiropas 
tautu “labo ģimeni.” 

(Iekavās atzīmēsim, ka Sur -
kovs arī boļševismu uzskata par 
aizguvumu no Rietumiem, kur 

dzimis marksisms, un “pasaules 
revolūcijas” ideja esot rietumnie-
ciska, tātad sveša. – F. G.).

Ar 14. gadu, uzsver Surkovs, 
sākas un paveras bezgala ilgais 
jaunais laiks, “14+ laikmets”, 
kuŗā “mūs gaida 100 (200, 300?) 
ģeopolītiskas vientulības gadi”.

Seko vēsturiska retrospek - 
tīva, kuŗā, raksturojot Krievi -   
jas “virzī bu uz Austrumiem”, 
pie minēta Maskavijas galmi-
nieku radnie  cī bas saites ar (kris-
tī tiem) tatāru ha niem, un “Rie-
tumu   vir  zībā” atgādināta impe-
rātora Alek san dra I “Svētā ali an-
se” ar Eiropas reakcionārajām 
mo     nar chi jām.

Apcerējuma nobeigums ir dzi-
ļi simbolisks: “Un tomēr mēs 
diez vai esam trešā civīlizācija. 
Drīzāk dubultota un divdabīga 

(..). Eiro piska un aziātiska vien-
laikus, un tāpēc nedz pilnīgi ei -
ropiska, nedz aziātiska (..). Krie-
vija ir rietum austrumnieciska 
valsts – jaukte ne (polukrovka). 
Ar savu div gal  vaino valstisku-
mu, hibrīda men tālitāti, starp-
kontinentālo territoriju, bipo lā-
ro vēsturi tā ir, kā pienākas jauk-
tenei, harizmatiska, talan tīga, 
skaista un vientuļa.” 

Apcerējuma pašās beigās Sur-
kovs mierina: būšot ne tikai ērk-
š ķi, bet arī zvaigznes. (Tā ir atsau-
 ce uz teicienu “Caur ērkšķiem uz 
zvaigznēm” – Per aspera ad astra).

Galvenais “joks” te ir fakts, ka 
Vladislavs Surkovs pats ir jauk-
tenis: viņa māte Zoja Surkova ir 
krieviete, tēvs Aidarbeks (Jurijs) 
Dudajevs – čečens. Arī viela pār-
domām...

Rakstu pirmdien, 16. aprīlī, un 
sanāk tā, ka šodien ir 15. gada-
diena lēmumam, kuŗš mūsu val-
stij bija ļoti nozīmīgs. Todien 
2003. gadā Atēnās tikās Eiropas 
Savienības grandi, lai parakstītu 
līgumu ar Latviju un vēl deviņām 
valstīm, lielākoties Austrum ei ro-
pā, par iestāšanos Eiropas Savie-
nībā. Latviju ceremonijā pārstā-
vēja toreizējā Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga, premjer-
ministrs Einars Repše un ārlietu 
ministre Sandra Kalniete. Maz-
liet vairāk nekā nedēļu pirms 
tam Eiropas Parlaments tam vi -
sam bija devis savu jāvārdu, un 
tāpēc līgums bija gatavs parakstī-
šanai.

No tā neizriet, ka todien Lat-
vija kļuva par pilntiesīgu dalīb-
valsti. Līgumā bija noteikts, ka 
tas stāsies spēkā nākamajā – 
tātad 2004. gada 1. maijā, starp 
citu, lai tām valstīm, kuŗās bija 
paredzēts referendums par iestā-
šanos, būtu pietiekami laika tādu 
sarīkot. Tobrīd to jau bija pagu-
vušas izdarīt Malta un Slovē - 
nija, mūsu valstī referendums 
bija 2003. gada septembrī. Jau no 
sākta gala bija skaidrs, ka vairā-
kums teiks – jā. Argumenti pret 
iestāšanos Eiropas Savienībā bija 
labākajā gadījumā nepārlieci no-
ši, lai neteiktu absurdi un pa -
galam muļķīgi. Bija cilvēki, kuŗi 
uzskatīja, ka Latvijas nākotne 
sai stāma ar austrumu, nevis rie-
tumu virzienu. Ņemot vērā to, 
kas vēsturiski bija nācis no tā 
austrumu virziena, tā bija atbai-
doša doma. Bija citi, kuŗi it kā 
bija padzirdējuši, ka Eiropas Sa -
vienība savām dalībvalstīm uz -
liek nepanesamus pienākumus 
un prasības, kas nebija taisnība. 
Absurda kalngals savukārt bija 
“arguments”, ka ES nevajag stā-
ties tāpēc, ka tās nosaukumā, 

Pareizais lēmums
tāpat kā PSRS nosaukumā, bija 
vārds “savienība”, tā teikt, kāpēc 
no vienas savienības pa tiešo 
pāriet uz citu savienību.

Laimīgā kārtā šie centieni bija 
nesekmīgi. 2003. gada 20. sep-
tem brī ļaudis Latvijā devās pie 
urnām, tostarp arī jūsu padevī-
gais kalps. Kopumā nobalsoja 
vairāk nekā 70 procenti balsstie-
sīgo, kas bija līmenis, kāds kopš 
tā laika nav sasniegts nevienās 
vēlēšanās (lielākais vēlētāju pro-
cents bija pirmajās pēcokupā ci-
jas Saeimas vēlēšanās 1993. gadā, 
kad iecirkņos ieradās gandrīz    
90 procenti balsstiesīgo, savu -
kārt 2014. gadā 12. Saeimas vē  lē-
šanās – tikai 58,85% vēlētāju). Re -
ferendumā par Eiropu 66,9 pro-
centi nobalsoja jā, Latgales pusē 
un – it īpaši Daugavpilī un Rē   - 
z eknē – vairākums balsoja pret, 
taču ar to nepietika, lai rezultātu 
pagrieztu citā virzienā. Kopumā 
Latvijas pilsoņi nobalsoja par ie -
stāšanos.

Tas nepārprotami bija pareizs 
lēmums, turklāt tas arī bija sava 
veida brīnums, ka tikai padsmit 
gadus pēc Padomju savienības 
sabrukuma Latvija bija gatava ie -
stāties vienā no pasaules lielā ka - 
j iem ekonomiskajiem blokiem (vēl 
lielāks brīnums bija tas, ka tajā 
pašā laika posmā mazā Lat vija 
arī kvalificējās iestāties NATO, 
bet šonedēļ ne par to šis stāsts). 
Lat vija formāli prasību iestāties 
Eiropas Savienībā iesniedza 
1995. gada oktobrī, tam sekoja 
ļoti garš likumu un noteikumu 
saskaņošanas process. Notika sa -
ru nas par dažādiem blokiem,   
un tikai pēc tam, kad katrs bloks 
bija noslēgts, varēja būt saruna 
par iestāšanos kā tādu. Kā mi -
nēju, 2003. gadā process bija 
pabeigts, un viss varēja notikt 
tālāk.

Ļoti neilgi pēc oficiālās iestā-
šanās Latvijai pirmoreiz bija ie -
spēja piedalīties Eiropas Parla-
menta vēlēšanās, mūsu valstij tur 
bija piešķirti deviņi mandāti. 
Vē lēšanās piedalījās vien 41 pro-
cents vēlētāju, vēlēšanas bija jū -
nijā, laika apstākļi droši vien bija 
labi, un daudzi ļaudis nolēma 
paslinkot. Mazliet pārsteidzošā 
kārtā četrus no tiem deviņiem 
mandātiem ieguva Tēvzemei un 
brīvībai/LNNK, uz Eiropas Par-
lamentu nosūtot Robertu Zīli   
un Inesi Vaideri, abi no viņiem 
tur darbojas joprojām, kā arī 
Guntaru Krastu un Ģirtu Kris-
tovski. Partija Jaunais laiks iegu-
va divus mandātus, pa vienam 
saņēma polītiskā apvienība Par 
cilvēka tiesībām vienotā Latvijā, 
tā būtu visai bēdīgi slavenā Tatja-
na Ždanoka, kuŗu darbaļaudis 
ievēlēja vēl divreiz, pirms šogad 
viņa nolēma atgriezties Latvijā 
un savu polītiku veicināt šeit, kā 
arī Tautas partija un savienība 
Latvijas ceļš.

Ko atrašanās Eiropas Savie nī  -
bā ir nozīmējusi Latvijas Re  pub-
likai. Pirmām kārtām, tā mazliet 
vulgāri runājot, tā ir bijusi liela 
kaudze naudas. Ar tā dēvēto Ei -
ropas naudu Latvijā būvēti ceļi, 
sakārtotas ūdens piegādes sistē-
mas, pilnveidota infrastruktūra 
gan pilsētās, gan arī laukos. Pro-
tams, laukos ir bijusi bubināšana 
par to, ka mūsu zemnieki saņem 
mazākus maksājumus nekā koll ē-
gas, piemēram, Francijā, taču 
allaž bijis jautājums, vai tad būtu 
labāk, ja tās naudas nebūtu vis-
pār? Nebūtu. Šajā ziņā ļoti nozī-
mīgi bijis arī tas, ka Eiropa ir pie-
spiedusi cilvēkus Latvijā ar nau-
du rīkoties godīgi, pieprasot ļoti 
daudzas atskaites projekta laikā 
un arī pēc tam. Ir bijuši krāp-
niecības gadījumi, taču ne tuvu 

tajā līmenī, kāds laika gaitā vei-
dojies Latvijas iekšzemes polī -ti-
kā un tautsaimniecībā. Vēl jā -
kon statē, ka Eiropa piespieda 
Latvijas lauku ļaudis saprast, ka 
atšķirībā no dzīves tā dēvētajos 
Ulmaņa laikos maza ferma ar 
pusotru hektāru zemes un vienu 
govi vairs nav reāli ejoša prece, 
arī konsolidācija un koopera -
tīvu veidošana laukos bijuši no -
zīmīgi procesi.

Ir arī tas apstāklis, ka momentā 
pēc Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā Lielbritanija un Īrija 
atvēra savu darba tirgu arī mūsu 
valsts pilsoņiem, vēlāk tā arī da -
rot citām ES dalībvalstīm. Būtu 
grūti pārvērtēt to, cik nozīmīgi ir 
bijis tas, ka cilvēki varējuši tur 
strādāt un naudu pelnīt. Man 
pašam ir labs draugs, kurš Lon-
donā nostrādāja divus vai trīs 
gadus, lai mamma varētu no -
maksāt dzīvokļa kredītu. Pēc tam 
cilvēks atgriezās Latvijā. Tajā 
zi  ņā viņš ir salīdzinoši rets ga -
dījums – lielākoties tie, kuŗi 

savulaik pārcēlās uz turieni, tur-
pat arī ir palikuši, strādājuši, 
bērnus audzinājuši, skolā viņus 
sūtījuši. Ļoti iespējams, daudzi 
no viņiem tā arī nekad mājup ne -
brauks. Taču vienalga viņi dau-
dzos gadījumos ir liels financiāls 
atspaids ģimenes locekļiem šajā 
valstī.

Taču visvairāk jāmin tas, ka 
Latvija tagad gandrīz 14 gadu 
garumā ir bijusi Eiropas kop -
tirgus sastāvdaļa. It īpaši laikā, 
kad attiecības ar Krieviju ir tādas, 
kādas tās ir, iespēja brīvi tirgoties 
savienībā, kuŗā kopumā dzīvo 
vairāk nekā 500 miljoni cilvēku, 
ir bijusi nozīmīga, un tas ir ļoti 
maigi teikts. Daudzi uzņēmumi 
ir pārorientējuši savu darbību 
Rietumu virzienā, un tas vairumā 
gadījumu ir bijis ļoti pozitīvi – ne 
tikai naudas pelnīšanas, bet arī 
kvalitātes nodrošināšanas kon -
tekstā.

Un tāpēc šodien pirms 15 ga -
diem bija laba diena. Laba diena, 
nudien. 
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RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

Visas Latvijā iznākušās grāmatas 
varat iegādāties pie

LIELĀKĀ grāmatu tirgotāja

Prieks konstatēt, ka Jaunā Gai-
ta, pēc tās iepriekšējā redaktora 
Rolfa Ekmaņa aiziešanas mūžī-
bā, jauna galvenā redaktora Juŗa 
Žagariņa vadībā noturējusies ag -
rākajā ļoti cienījamā līmenī. Žur-
nālam, kas iznāk četras reizes ga -
dā, glīta apdare, tas turpina būt 
rūpīgi rediģēts, tajā ir dažādība, 
jo tiek aizķertas vairākas kultūras 
nozares, tas informē, analizē un 
vērtē, ko gan vairāk vēlēties?! Ne -
 nāktu par sliktu pa lasītāja vēstu-
lei, pa reakcijai uz publicēto, bet 
kas gan mūsdienās vēstules vēl 
raksta!

Redaktors Juŗis Žagariņš jau 
pirms vairākām nedēļām iepa-
zīs tināja tos mūsu laikraksta lasī-
tā jus, kas regulāri nelasa Jauno 
Gaitu, ar tās 292. numura rakstu 
autoru vārdiem un ikviena snie-
gumu, tāpēc par rakstu krājumu 
kopumā tuvāk neizteikšos. Pa  tu-
r  ot prātā, ka tas sakās kalpojam 
“brīvai domai”  un ka liberālai sa -
biedrībai piederīgajiem jābūt ga -
taviem pieciest arī provokācijas 
un uzskatus, kam viņi nepiekrīt, 
atļaušos atzīties tajā, kas man ne -
patika un kas kaitināja 292. nu -

Pa vidam – arī izrādīšanās...
Jaunā Gaita, rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, 

292. numurs, 2018. gada pavasarī, 76 lpp. 

murā 2. un vēl priekšpēdējā lap-
pusē, tātad abos burtnīcas galos. 

2. lappusē lasām Latvijā labu 
slavu iemantojušā dzejnieka, at -
dzejotāja, daudzu valodu pratēja 
Ulža Bērziņa (dz. 1944. g.) it kā 
atdzejojumu “Šķēpudziesma no 
sāgas par sadedzināto Njālu”. Tam 
11 pantu, citēšu 1. panta iesāku mu: 

Plats mests miruļiem
šķērauts palsais,
šķiet šķēpi vīriem
tērauda šķietu,
 kā tūce, riestava
ries asins rasu –

Snobi intelektuālistu starpā 
var būt jūsmos par dzejnieka pra s-
mi uziet senvārdus un veidot 
jaunvārdus, kamēr “cilvēks no ie -
las,” līdz šai vietai nonācis, droši 
vien pārlaistu skatu turpmā ka-
jiem 10 pantiem, lai redzētu, vai 
viņam vēl ilgi nāksies pūlēties 
kaut ko saprast. Lasām, ka “Šķē-
pudziesma” esot atdzejojuma 
pirm publicējums, bet nekur nav 
pateikts, no kādas valodas at -
dzejojums atdzejots un eventuāli 
kādā plašākā sacerējumā oriģi-
nāldzejojums bijis ietverts. Mūsu 
intelektuālistam kaut kādu no -
jautu varētu dot apstāklis, ka 
abās pusēs atdzejojumam skatā-
mas illustrācijas 2015. gadā lat-
viešu valodā izdotai grāmatai 
Eddas Dziesmas. Vārds “Edda” 
viņam varētu likt domāt par Is -
landi, par 13. gadsimtu. Bet kas 
tas Njāls tāds, kur tāda Katane -
sa? Ko nozīmē daudzie literārās 
latviešu valodas vārdnīcā neat-
rodamie vārdi? Vai ar 1. rindas 
miruļiem domāti mirstīgie, mir-
s  tošie vai jau nomirušie? Varbūt 
norāde, ka darbs ir atdzejojums, 
ir viena vienīga blēdība un ka sa -
cerējums ir pēc seniem svešiem 
paraugiem veidots dzejnieka ori-
ģināldarbs?

Protams, protams, citādi do -
mā  jošais tūdaļ teiks, ka tieši tā 
jau ir laba literārā sacerējuma ie -
zīme, ka tas neizliek lasītājam 
visu kā uz delnas, bet vedina viņu 
padomāt, pakombinēt. Tomēr ar 
šādu garadarbu sastopoties, šau s-
 motīgi jūtu līdzi tam pašam labas 
gribas cilvēkam no ielas, kas arī 
labprāt sevi mazliet paglītotu, bet 
kam šāda manta visu labo gribu 
atņem. Vārdu skaidrojumi, noti-
kumu vēsturiskā konteksta kaut 
nelieli izskaidrojumi būtu tik 
daudz, tik daudz palīdzējuši! 
Daudziem no mums būs iznācis 
klausīties akadēmiskās konfe ren -
cēs vai citu gudru cilvēku kopā 
sanākšanās lektoru, priekš lasī-
tāju sākam teikumu vārdiem: 
“Kā mums visiem labi zināms...”  
Nekad nav iznācis iepazīt droš-
sir di publikā, kuŗš tādā brīdī pie-
celtos kājās un runātājam teiktu: 
“Esmu viens no visiem, bet jūsu 
teikto nesaprotu pat slikti, kur   
nu vēl labi. Lūdzu, apgaismojiet 
arī mani, nezinīti!” Runātāji un 
rakstītāji, kas, iespējams, paši ir 
gudri, bet kas nemaz neiejūtas 
savu vārdu mazāk zinīgo patērē-
tāju ādā, sirgst ar izrādīšanās 
kaiti.

  Cita veida izrādītājies Jaunās 
Gaitas 292. numura 75. lappusē 
ir 17 gadus vecais Rīgas ģimna-
zists un viņa paša vārdiem ru -
nājot, “topošs literāts (cerams)” 
Tomass Stepiņš. Viņš pastāsta 
par kādu kustību, kam nosau-
kums Poetry Latvia. Angliskais 
vārds laikam izvēlēts, lai iekļautu 
kustībā arī krievus. Neliels pul-
ciņš jaunu dzejnieku sanāk kopā 
t.s. “dzejas slamā”, lasa priekšā 
domu un interešu biedriem sa -
vus sacerējumus, bet “četri skarbi 
žūrijas locekļi” sniegumus izvēr-
tē, beigās kādu izvēloties par la -
bāko. 17. novembŗa (jādomā –

pērnā gada) vakarā, tātad mūsu 
Valsts svētku priekšvakarā An -
dreja Upīša mūzejā kādas dzej-
nieces “spēcīga, drosmīga un iz -
ai cinoša divrindīte” jauno cil vē-
ku ietekmējusi tik dziļi, ka sava 
sarīkojuma atstāstījumā viņš to 
citē pat atkārtoti. Pirmajai rin -
dai, kur minēta saule un latvis, 
tātad ar Valsts svētkiem it kā sa -
derīgi nacionāla pacilājuma iezī-
mējumi, seko galēja rupjība, ko 
neērti būtu šeit citēt. Daži klāt-
esošie esot kļuvuši “pārdomu pil-
ni”, kamēr citi smējušies, “vēderu 
turēdami”. Neatbildēts esot pali-
cis jautājums, “vai ironizēt par 
nacionālismu 17. novembŗa va -
karā ir nosodāms gājiens”. 

Īsi un aši atbildēsim uz neat-
bildēto jautājumu šeit, –  Nacio-

nālisms un patriotisms, tāpat kā 
reliģija, glabājas daudzu cilvēku 
pašos jūtīgākajos dvēseļu slāņos. 
Kulturāli cilvēki, pat tādi ar 
amor fu pasaules uzskatu, par 
šīm lietām neņirgājas, nelamā -
jas, tās neizsmej, nezaimo, ne - 
la mā jas, par tām neizrunājas 
rup  ji. Apzinoties raksta iespē ja-
mo brizanto efektu, redakcija 
pā  ri visai lappusei likusi vēl savu 
virsraks tu – “Slidenā slīpe”. Pal-
dies vismaz par to!

Racionālas diskusijas ir pieļau-
jamas par jebkuŗu tematu, tāpat 
kā tāda temata risināšana jeb-
kādas formas kaut cik kvalitā -
tīvā mākslas darbā. Izrādīšanās, 
kas turklāt vēl kādus pamatoti 
aiz vaino, turpretim ir nožēlo-
jama. 

Latvijas Okupācijas mūzejs ir 
piedzīvojis svarīgu un līdz šim 
nebijušu notikumu – mūzeja iz -
dotā grāmata ir nonākusi starp-
tautiskajā Londonas grāmatu tir-
gū (London Book Fair), kas šogad 
norisinājās no 10. līdz 12. aprīl im. 
Baltijas valstu Simtgades svinību 
gadā Igaunija, Latvija un Lietuva 
grāmatu tirgū bija ielūgtas īpašo 
viesu statusā.

Latvijas lakoniski un gaumīgi 
iekārtotajā stendā katēgo ri jā Mā k-
sla un dizains, savu vietu godam 
ieņēma Okupācijas mūzeja un 
Karšu izdevniecības Jāņasēta sa -
darbības rezultātā tapušais “Pie mi -
ņas vietu ceļvedis. 1918 – 1991”. 
Izdevuma autori ir mākslas vēs-
turnieki, mūzeja līdzstrādniece 
Kristīne Čakstiņa un Latvijas 
Oku  pācijas mūzeja biedrības val-
 des loceklis Richards Pētersons. 
Māksliniece — Līga Dubrovska.

“Ceļvedī” ir apkopotas ziņas 
un fotografijas par piemiņas vie-
tām Rīgā un Rīgas apkārtnē, kas 

LĪGA STRAZDA

Okupācijas mūzeja izdotais “Ceļvedis” –
Londonas grāmatu tirgū

vēstī par Latvijas vēsturi no Lat-
vijas valsts dibināšanas līdz ne  at-
karības atgūšanai. Tajā stāstīts 
par valsts tapšanu un nosar gā-
šanu 1918., 1919. gadā, pieminēts 

“sarkanais terrors” un “baltais 
terrors” 1919. gadā, kā arī atzī-
mētas piemiņas vietas saistībā   
ar valsts simboliem un Latvijas 
prezidentiem.

Tālāk tajā var atrast ziņas par 
nacistiskās Vācijas okupācijas lai -
kā notikušā holokausta piemi ņas 
vietām, kā arī par latviešu preto-
šanos vācu okupācijai – Latvijas 

Centrālās padomes Me  moranda 
parakstītāju piemiņas vietām. 

Tomēr lielākā daļa ceļveža ir 
veltīta padomju okupācijas pe -
riodiem: no 1940. – 1941. gadam 
un no 1944. – 1991. gadam. Teksti 
ir latviešu un angļu valodā.

Piedalīšanās Londonas grāma-
tu tirgū ir būtisks solis Latvijas 
okupācijas vēstures skaidrošanai 
un izpratnes veidošanai ārvalstīs, 
kā arī uzsver Okupācijas mūzeja 
nozīmīgumu un aktuālitāti.

Kā zināms, Latvijas grāmatas 
un grāmatniecība ir guvusi pa -
nā kumus trīs kategorijās – Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka ieguva 
Starptautiskās izcilības balvu – 
“Gada bibliotēka”, konkurējot ar 
Norvēģijas, Brazīlijas un Dānijas 
bibliotēkām. Katēgorijā “Baltijas 
valstu pieaugušo literatūras iz -
devējs” balvu saņēma izdevnie-
cība  Dienas Grāmata, bet kate-
go rijā “Baltijas valstu mācību 
grā mata” – izdevniecība Zvaig-
z ne ABC.
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Tuvojas ALA gadskārtējais “at    -
skaites punkts” – kongress mai -
ja sākumā, kad izvērtē pa  veikto 
un nosprauž nākamās darbības 
prioritātes. Par ko esat īpaši gan-
darīts, kas varbūt pa  licis nepa-
veikts aizvadītā gada laikā?

Šis ir bijis veiksmīgs gads, ie -
vadot Latvijas valsts Simtgades 
svinības, jo īpaši kultūras, infor-
mācijas un ekonomiskās sadar-
bības jomā. Šogad mēs kultūras 
jomā latviešu sabiedrībai Ame ri-
kā pasniedzām dāvanu – grupas 
ImantaDimanta un draugi kon-
certturneju, ko sponsorējām no 
ALA līdzekļiem. 

Pagājušajā rudenī novadījām 
Spot light Latvia – vislielāko līdz 
šim notikušo ekonomisko fo  ru-
mu, kas bija veltīts Amerikas un 
Lat vijas ekonomiskajai sa  dar bī-
bai. ALA turpina darboties šajā 
jomā, piedaloties PBLA organi zē-
tā Pa  saules latviešu ekonomikas 
un inn  ovāciju foruma (PLEIF) 
norisē, kas notiks Valmierā šī 
gada 28. – 29. jūnijā.

ALA Informācijas nozare ir 
aktīvi darbojusies, rīkojot dažā-
das akcijas un seminārus, ieskai-
tot 3. maijā plānoto semināru 
ASV Kapitolijā, kas notiks ALA 
kongresa ietvaros un kas pievēr-
sīsies ASV sankciju jautājumiem 
un Krievijas dezinformācijas ap -
karošanai. Esmu laimīgs, ka or -
ganizācijas finanču stāvoklis ir 
stiprs. Esam arī priecīgi par Lat-
vijas prezidenta Raimonda Vējo-
ņa tikšanos ar ASV prezidentu 
Vašingtonā un par to, ka Latvijas 
atpazīstamība un tēls ir augstā 
līmenī. 

Rit Latvijas Simtgades svinī-
bu gads, oktobrī Saeimas vēlē-
šanas. Ko konkrēti dara ALA 
šai sakarā?

ALA ir nodibinājusi speciālu 
Simtgades fondu mūsu biedru un 
biedru organizāciju sarīko jumu at  -
balstam. Esam jau pie šķīruši vai-
rāk nekā 70 tūkstošus ASV dolaru 
dažādu pasākumu norisei ASV, ie -
skaitot Bostonu, Mineapoli, In  dia-
napoli, Čikāgu, Sietlu un pat Teksa-
su. Minētā grupas Iman taDiman-
ta un draugi turneja ap  tvē ra visu 
Ameriku no Austrumkrasta līdz 
Rietum krastam. Rudenī plānojam 
rīkot vēl citus pasākumus, tostarp 
Lin kolnā, Nebraskā, kas būs veltīts 
bijušajam Latvijas prezidentam 
Kārlim Ulmanim. 

Saistībā ar vēlēšanām, tāpat kā 
citos gados, ALA sniegs informā-
ciju par partijām caur speciālu 
informatīvu izdevumu, kas tiks 
izsūtīts ALA biedriem. Arī ALA 
kongresā maijā tiek plānota at -
sevišķa paneļdiskusija par vēlē-
šanām, kā arī demografa Ilmāra 
Meža lekcija par polītisko stāvok li 
Latvijā. Visbeidzot ALA vei cina 
arī pašu balsošanas procedūru. 
Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
ASV un Latvijas Centrālo vēlēša-
nu komisiju sponsorējam un rī -
kojam kursus Vašingtonā, D.C., 
vēlēšanu iecirkņu vadītājiem un 
arī mēģinām veicināt balsotāju 
reģistrāciju, izplatot informāciju 
par portatīvo pasu staciju. 

Kā notiek sadarbība ar Lat-
vijas valdību un institūcijām, 
kāda, jūsuprāt, ir Latvijas puses 
ieinteresētība, ko vēlētos uz -
labot vai mainīt?

Priekš citiem darbodamies*, augt pašiem
ALA valdes priekšsēdis, PBLA valdes vicepriekšsēdis Pēteris Blumbergs intervijā Ligitai Kovtunai

Februārī bijām Rīgā, kur noti-
ka dažādas augsta līmeņa tik ša-
nās. Bijām ļoti apmierināti ar 
mūsu uzņemšanu, ar sarunu gai-
tu. Mums ir izveidojušās ciešas 
attiecības ar Kultūras ministriju 
un ministri Daci Melbārdi, kā arī 
ar Izglītības un zinātnes minis  - 

t riju (IZM) un ministru Kārli 
Šadurski. Šīs ministrijas mūsu 
sabiedrībai palīdz gan ar pado-
mu, gan līdzekļiem. Kultūras mi -
nistrija sniedz nozīmīgu atbalstu 
Dziesmu svētku tradicijas uztu-
rēšanai ārpus Latvijas, savukārt 
IZM atbalsta latviešu skolas un 

vasaras vidusskolas. Rīgā tikāmies 
arī ar Ārlietu ministrijas va  dības 
pārstāvjiem, ar kuŗiem mums ir 
izveidojusies visciešākā sadarbī-
ba, ko īpaši veicinājis Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Teikma-
nis, – ar pašu ministru Edgaru 
Rinkēviču, valsts sekretāru An -
dre ju Pildegoviču (kuŗš arī savu-
laik bija vēstnieks ASV) un dia-
sporas vēstnieku Ati Sjanīti. Bi -
jām gandarīti tikties ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni un 
Ministru prezidentu Māri Ku -
čin ski. Īpaši priecājos, ka Kučin-
skis ir īpaši ieinteresēts demo-
grafijas un ekonomikas attīstības 
jautājumos. Atliek vien vēlēties, 
ka Latvijas valdība turpinās vai-
rāk strādāt pie ekonomikas attīs-
tības, lai veicinātu cilvēku atgrie-
šanos Latvijā vai vismaz – apstā-
dinātu emigrāciju. 

Cik lielas un kādas ir ārzemju 
latviešu iespējas ietekmēt polī-
tiskos, ekonomiskos, kultūras 
u.c. procesus Latvijas valstī? Jūs 
esat arī PBLA vicepriekšsēdis – 
kā izmantosiet šo savu statusu?

Ārzemju latviešiem jābūt uz -
ma nīgiem un gudriem attiecībā 
uz to, kā mēs mēģinām ietekmēt 
procesus Latvijā. Manuprāt, daži 
pārāk mēģina mācīt, kas un kā   
ir jādara. Mana pieeja ir vairāk 
orientēta uz dalīšanos ar mūsu 
“pasaules pieredzi”, lai ALA un 
PBLA palīdz informēt un skaid-
rot, kas mūsu mītnes zemēs, ār -
pus Latvijas, ir labi izdevies un kā 
tas panākts. Piemēram, būdams 
amerikānis, es uzskatu, ka iegul-
dījumi infrastruktūrā un izglītībā 
ir ļoti svarīgi. Ja Latvija turpinās 
uzlabot izglītības sistēmu, skolas, 
tad valstī būs arvien gudrāks un 
labāk sagatavots darbaspēks. Ja 
Latvija ieguldīs naudu infra struk-

“mai zes darbu” Amerikā, to -
mēr esat atradis laiku darbam 
lat viešu sabiedrībai. Tātad – ir 
kādi pamatīgi motīvi?

Man rūp Latvija un Amerikas 
latvieši, visa mūsu sabiedrība. 
Tas ir mans pamatmotīvs. Bet   
kā advokāts es arī labprāt pie-
kopju mūsu profesijā plaši iz -
platīto tradiciju – veikt pro bono 
darbu. Tas atļauj dalīties ar savu 
pieredzi un talantiem un vienlai-
kus uzlabot pašam savas prasmes 
un iemaņas. Esmu pārliecināts, 
ka mans sabiedriskais darbs ir 
palīdzējis augt savā karjērā. Jo 
vai rāk es publiski runāju un rak-
stu avīžrakstus, jo vairāk tas man 
palīdz tiešajā darbā, kur ir daudz 
jāraksta un jārunā. 

Jūsu ģimene, vecāki, īpaši brā-
lis Roberts (Latvijas Goda kon-
suls Ilinojā), līdztekus saviem 
pie  nākumiem darbā un ģimenē 
daudz darījuši latviešu sabied rī-
bas labā, ziedojuši ne tikai lai ku, 
bet arī naudas līdzekļus. Kā  pēc?

Mūsu vecāki un vecvecāki, un 
viņu vecāki bija aktīvi sabied -
riski darbinieki. Vectēvs no tēva 
puses bija ietekmīgs ALA valdes 
loceklis. Vectēvs no mātes puses 
palīdzēja dibināt Čikāgas latvie-
šu skolu. Abi mani vecāki aktīvi 
dar  bojās korporācijās, Skautu 
kus tībā un draudzē. No viņu pie-
redzes drīz vien sapratu, ka ar 
dar bu sabiedrības labā var atrast 
dzīves un dvēseles piepildījumu. 
Visbeidzot – man vienkārši patīk 
tikties un komunicēt ar cilvēk iem.

Kāpēc, jūsuprāt, ikviens ASV 
mī  tošais latvietis vēl nav ALA 
biedrs? Toties ir tautieši, kas lie-
lu naudu novēl ALAs program-
mām?

Būtu labi, ja visi Amerikas lat-
viešu būtu ALA biedri, bet es arī 
esmu apmierināts, ja viņi izlemj 
labāk ziedot vai strādāt pie vietē-
jām organizācijām vai kādā citā 
lielā organizācijā, kā, piemēram, 
Gaŗezerā. Ir taisnība, ka daudzi 
cilvēki ir devuši dāsnus ziedo-
jumus ALA. Es domāju, ka viņi 
augstu novērtē ALA darbu un 
saprot, ka ziedojumi ALA tiks 
labi, mērķtiecīgi un uzmanīgi 
izlietoti. Kopš laika, kad vadīju 
ALA, esmu tiešām mēģinājis ie -
viest tādu “best and the brightest” 
pieeju. ALA valdes locekļi un 
darbinieki ir no mūsu sabiedrī-
bas visspējīgāko cilvēku vidus, 
kas turklāt nākuši no vietējās 
sabiedrības un tagad strādā na -
cionālā vai pat starptautiskā lī -
menī. Mums ir labi cilvēki un la -
bas programmas, turklāt mēs 
darbojamies gudri un saprātīgi!

Kā mācāt un ieaudzināt lat-
viskumu saviem bērniem? Vai 
ir kāda spilgta epizode no bēr-
nības un jaunības, kas saistīta 
ar to, kā jūs pašu un brāļus 
latviskumā audzināja Ināra un 
Gunārs – jūsu vecāki?

Es teiktu tā – manis un manu 
brāļu latviskums vienmēr bijis 
saistīts ar visas mūsu ģimenes 
sabiedriskumu. Tēvs bija advo-
kāts, kuŗš vienmēr atrada laiku 
sabiedriskam darbam. Par viņu 
man palicis atmiņā, kā viņš sa -
vulaik bija atbildīgs skolā par 
ALA pārbaudījumu uzraudzīšanu. 

Pēteris Blumbergs: “Ārzemju latviešiem jābūt uz  -
manīgiem un gudriem attiecībā uz to, kā mēs mē -
ģi nām ietekmēt procesus Latvijā. Manuprāt, daži 
pārāk mēģina mācīt, kas un kā ir jādara. Mana 
pieeja ir vairāk orientēta uz dalīšanos ar mūsu 
“pasaules pieredzi”, lai ALA un PBLA palīdz infor-
mēt un skaidrot, kas mūsu mītnes zemēs, ārpus 
Lat vijas, ir labi izdevies un kā tas panākts. Pie mēr am, 
būdams amerikānis, es uzskatu, ka ieguldījumi in -
frastruktūrā un izglītībā ir ļoti svarīgi. Ja Lat vija 
turpinās uzlabot izglītības sistēmu, skolas, tad val-
stī būs arvien gudrāks un labāk sagatavots darba-
spēks. Ja Latvija ieguldīs naudu infrastruktūrā – 
ceļos, transporta attīstībā, tā būs jo tuvāk moder-
najai pasaulei.”

(Turpinājums 14. lpp.)

Blumbergu ģimene pilnā sastāvā. No kreisās: Edijs, Filips, Laura, Pēteris, Grants un Aleksis

tūrā – ceļos, transporta at  tīs tībā, tā 
būs jo tuvāk moder najai pasaulei.

Izmantošu savu PBLA amatu 
par platformu šo ideju izplatī ša-
nā, jo PBLA ir labi pazīstama un 
respektēta organizācija un tā pa -
līdz mums atvērt daudzas durvis. 

Pats esat advokāts, strādājat 
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Tajā laikā tas bija liels izaicinā-
jums – latviešu skolēniem iegūt 
labu atzīmi šajā svarīgajā pārbau-
dījumā. Tēvs ieradās skolā, ģērbies 
uzvalkā, ar savu ādas port feli, kuŗā 
atradās šie pārbaudī ju mi. Visi ma  ni 
skolasbiedri bija nobijušies, bet es 
biju lepns! Māte savukārt bija tāds 
cilvēks, kuŗai viss, ko viņa uzņē-
mās, izdevās – vai tas bija saistīts 
ar skautiem un gaidām, kur viņa 
bija vadītāja, vai vadot skolas ve -
cāku padomi. Viņai vienmēr bijis 
raksturīgs dabas dots vadītājas ta -
  l ants, un tā  pēc es sevišķi daudz ar 
viņu nedalos pārdomās par ALA 
jau tā jumiem, jo es zinu, ka viņa... 
mē  ģinās to darbu pārņemt no 
manis! Joks, protams! 

Kā ALA veido saiknes ar t.s. 
jauniebraucējiem? Un kā tas 
izdodas?

Priekš citiem darbodamies*, augt pašiem
Šis ir liels izaicinājums un 

tiešām ļoti svarīgs uzdevums. 
Bez jaunās diasporas idejām un 
enerģijas ALA un mūsu sabied-
rība neiztiks. ALA mēģina atbal-
stīt jaunās diasporas aktīvitātes. 
Šogad, piemēram, piešķīrām 5000 
dolarus, lai atbalstītu Čikāgas 
Mantiniekus ar viņu projektiem. 
Atbalstījām arī Sanfrancisko te  āt ri, 
kuŗā aktīvi darbojas jaun ie brau-
cēji. Abas šīs grupas, manu prāt, 
rāda labu piemēru, kā jaun-
ie braucēji un “vecā trimda” var 
labi sadarboties kopēju mērķu 
vārdā. 

Ceram, ka varēsim turpināt 
atbalstu jauniebraucēju līdzda -
lībai mūsu sabiedrībā, īpaši kul-
tūras un izglītības jomā. 

Jūsu ieteikumi, pošoties uz 
Saeimas vēlēšanām – kāpēc jā -

dodas balsot, kur smelties in -
for māciju, kā izdarīt izvēli?

Pēc manas pārliecības, ir jāat-
balsta kandidāti, kam latviešu 
tautas intereses ir pirmajā vietā, 
kam rūp Latvijas tēls un nākotne 
un kas grib latvisku Latviju. Ir 
īpaši svarīgi, lai ārzemju latvieši 
balsotu, jo tieši viņi visdrīzāk 
atbalstīs tos kandidātus, kas at -
bilst iepriekšējam aprakstam. 
Lat vijā ir neatlaidīgi jāturpina 
attīstīt ekonomika, lai cilvēki 
nebrauktu prom, bet gan – lai 
atgrieztos atpakaļ. 

*Rinda no Raiņa dzejoļa: Priekš 
citiem darbodamies, attīsti / pats 
savus spēkus / nerimstošā kaŗā. / 
Un mūžīgs darbalauks būs tavā 
varā, / Un mūžam jaunots spēks 
un ieroči.

Trīs paaudžu Blumbergi. Vidū Roberts Blumbergs, pa labi –
vecāki Ināra un Gunārs

(Turpinājums 13. lpp.)

Bieži vien var tikai minēt, kas 
slēpjas aiz polītiķu lēmumiem. 
Vaicāti, vai polītiķu lēmumi un  
to publiskā motivācija ir patiesa, 
droši vien ļoti daudzi cilvēki ne 
tikai Latvijā paraustīs plecus, var-
būt pat smiesies vai kļūs dusmīgi 
par tādiem “muļķīgiem jautāju-
m iem”. Tomēr jautājumi, kuŗus 
gribas uzdot, krājas.

Pēdējās dienās, piemēram, jā  vai-
cā, ko nozīmē Vācijas lēmums at -
balstīt Krievijas projektu Nord 
Stream 2 un kancleres Angelas 
Mer keles paziņojums, ka pro jekts 
bez skaidrības par Ukrainas tran-
sita lomu nav iespējams? Vēl me 
samierināt Krieviju un Ukrai nu? 
Vai tā ir Lielā diplomātija, cerot 
mazināt spriedzi starp Eiro pu un 
Krieviju? Vai patiesībā tas neno zī-
mēs vēl lielāku atkarību no Krie vi-
jas un iespēju Krievijai jebkurā brī-
dī iebrukt Ukrainā ar pamatojumu, 
ka jāglābj starptautiskais gāzes vads? 

Nedaudz atgādina Latvijas te  le-
 vīzijā skatāmo norvēģu seriālu 
“Okupācija”, kas uzņemts 2015. 

Patiesība polītikā jeb dzīvē kā filmā 
gadā. Tā pamatā ir stāsts “kā bū -
tu, ja būtu” – par Norvēģiju, kuŗu 
okupē Krievija. Norvēģijas valdī-
ba pieņem lēmumu pārtraukt 
naftas un gāzes produktu ražo-
šanu, jo “zaļo” uzskati sabiedrībā 
iegūst vairākumu. Eiropas Savie-
nība to nepieņem un vienojas ar 
Krieviju, ka tā palīdzēs šo jautā-
jumu nokārtot, okupējot valsti 
un sekojot tam, lai no valdības 
pa  nāktais solījums tiktu pildīts. 
Vienošanās starp Norvēģiju, Krie-
viju un Eiropu paredz, ka Krie vi-
jas militāristi un speciālie dienes-
ti aizies no Norvēģijas, tiklīdz tiks 
sasniegts iepriekšējais fosilā kuri-
nāmā ražošanas apjoms...

Vācijas pretimnākšana Krie vi-
jai gan nav nekas neparasts, jo, kā 
zināms, 2005. gadā Vācijas kanc-
lers Gerhards Šrēders parakstīja 
līgumu ar Vladimiru Putinu par 
gāzes vada Nord Stream izbūvi, 
un pēc amata pilnvaru laika bei  - 
g ām sāka strādāt šajā projektā par 
akcionāru padomes direktoru – 
par ļoti labu algu, protams. Vēl 

pa  gājušajā gadā Eiropas prese 
rakstīja, ka Šrēders, nu jau arī 
Krievijas naftas firmas Rosneftj 
direktoru padomes dalībnieks, 
turpina iet kopsolī ar Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu. 
Pro tams, tā ir Šrēdera kunga per-
sonīgā dzīve un karjēra, partijā 
viņš vairs nedarbojas, tādēļ kri tiķi 
var sacīt, ko grib, jo Vācijas liku-
mus bijušais kanclers ne  pār kāpj.

Ar laipošanu nodarbojas arī 
Lielbritanijas premjere Terēza Me ja. 
Kā zināms, Vašingtona pagājušajā 
nedēļā pieņēma jaunas sankcijas 
pret virkni Krievijas oligarchu, to 
skaitā arī pret Oļegu Deripasku – 
vienu no bagātākajiem Krievijas 
un pasaules uzņēmējiem. Viņš ir 
lielākais kompanijas “Noriļskas 
niķelis” akcionārs, kas ir pasaules 
lielākais niķeļa, vara, platīna, svi-
na un cinka pārstrādes uzņē-
mums. Deripaska ir arī pasaules 
lielākā alumīnija ražotāja Rusal 
padomes priekšsēdis. Tad, lūk, 
par spīti tam, ka Vašingtona at -
balstīja Londonu jautājumā par 

Skripaļu indēšanu, Londona 
ame rikāņus neatbalsta jautājumā 
par oligarchiem un atļāva Deri-
paskas uzņēmumam EN+ izvie-
tot savas akcijas Londonas biržā.

Vai Mejas partija no tā ir iegu vē-
ja, grūti pateikt, bet Lielbri tanija, 
visticamāk, var kļūt par zaudētāju, 
jo Vašingtona kā uz savu Transat-
lantijas partneri sāk raudzīties uz 
Franciju. Tajā pašā laikā Meja dau-
dzas reizes ir at  kārtojusi, ka pēc 
Brexit Lielbri tanija grib slēgt ar 
ASV izdevīgu savstarpējās tirdz  -
ni ecības līgu mu. Jebkuŗā gadījumā 
līdz šim saprotami vai ticami rī  cī-
bas skaidrojumi no abām polī ti  - 
ķ ē m vēl nav dzirdami.

Par Latviju runājot, šķiet, ka 
viens no “jaukākajiem” valdības 
pa ziņojumiem ir nupat izska-
nējusī informācija par fiskālo 
telpu, kuŗa samazinās un kuŗa sa -
mazināsies. Visu patiesību droši 
vien, it sevišķi pirms vēlēšanām, 
diez vai izdosies uzzināt, bet ir 
skaidrs, ka budžets samazināsies 
un ka naudas trūks ne vienai  

vien iecerei. Par to brīdinājumi 
izskanēja jau pirms nodokļu 
reformas, bet toreiz polītiķi ap -
galvoja, ka budžets spēšot ātri 
atkopties. Neoficiāla un klusinā -
ta informācija no valdības nama 
puses par to, ka fiskālā jeb valsts 
ieņēmumu telpa samazinās un ar 
steigu jāpārskata prognozes, jau 
izskanēja pirms kāda laika. Ru -
nas par to, ka jāmazina ēnu eko-
nomika, lai aizpildītu robu, neiz-
klausās īpaši pārliecinoši, jo to 
valsts dara jau visus neatkarības 
gadus. Īsi sakot, gan darot vaja-
dzīgu darbu – reformējot no  dok-
ļu polītiku,  gan pie reizes krājot 
sev bonusus vēlēšanām, polītiķi 
varēja jau no paša sākuma pateikt, 
ka naudas tuvākajos gados būs 
maz un velti nevajag cerēt. Galu 
galā nodokļus maksā iedzīvotāji 
un viņiem ir tiesības zināt, kā būs 
tālāk. Tādēļ kārtējo reizi jāteic, ka 
vēlētājiem jādomā jau tagad, ne -
vis jāsajūsminās par saviem mī -
luļ iem, baidoties noberzt kaut 
kripatiņu zeltījuma iedomu tēl iem.

Līdz 13. Saeimas vēlēšanām ir 
palicis mazāk nekā pusgads. Ga -
ta vojotie s vēlēšanām, atgādinām 
vēlētājiem svarīgāko katrā mēnesī. 

MAIJĀ
No 5. maija līdz 14. septem-

brim vēlētāji ārvalstīs var pie-
teik ties balsošanai pa pastu. Pas-
ta balsošanai jāpiesakās perso-
nīgi vai ar trešās personas starp-
niecību, iesniedzot iesniegumu 
un uzrādot pasi jebkuŗā no pār-
stāvniecībām, kas organizē bal-
so šanu pa pastu.

Maijā Centrālā vēlēšanu ko -
misija lems par 13. Saeimas vēlē-
šanu iecirkņu ārvalstīs izvei do-
šanu, tai skaitā vēlēšanu komisiju 
ārvalstīs priekšsēžu un sekretāru 
iecelšanu. Vēlēšanu iecirkņi ār -
valstīs tiek veidoti, pamatojoties 
uz Ārlietu ministrijas priekšli-
kumiem. Vēlēšanu iecirkņus ār -
val stīs var izveidot Latvijas Re -
pub likas diplomātiskajās un 

KRISTĪNE BĒRZIŅA
CVK Informācijas nodaļas vadītāja Pošamies uz 13. Saeimas vēlēšanām

kon sulārajās pārstāvniecībās vai 
citās balsošanai piemērotās tel-
pās, ja tajās ir iespējams nodro-
šināt vēlēšanu procedūras atbil-
stoši Saeimas vēlēšanu likumam 
un Centrālās vēlēšanu komisijas 
instrukcijām.

JŪNIJĀ
Proporcionāli vēlētāju skai tam, 

kāds reģistrēts Pilsonības un mi -
g rācijas lietu pārvaldes Iedzī vo-
tāju reģistrā četrus mē  neš us pirms 
vēlēšanu dienas, Centrālā vēlē ša-
nu komisija no  teiks Saeimas vē -
lēšanu apgabalos ievēlējamo de -
pu tātu skaitu. Saeimas vēlēšanās 
ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, 
Vidzeme, Latgale, Kurzeme un 
Zemgale. Vēlētāji ārvalstīs tiek 
iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā.

9. jūnijā sāksies 120 dienu 
priekšvēlēšanu aģitācijas pe  -
riods. Priekšvēlēšanu aģitācijas 
kārtību nosaka Priekšvēlēšanu 
aģi tācijas likums, bet tās uzrau-

dzība Latvijā ir Korupcijas no -
vēršanas un apkarošanas biroja 
kompetencē.

JŪLIJĀ
18. jūlijā sāksies un līdz 7. au -

gustam turpināsies deputātu 
kandidātu sarakstu iesniegšana 
13. Saeimas vēlēšanām. Saeimas 
vēlēšanās deputātu kandidātu sa -
raksti iesniedzami Centrālajā vē -
lēšanu komisijā. Iesniegt kandi-
dātu sarakstus drīkst likumā no -
teiktā kārtībā reģistrētas partijas 
un partiju apvienības. Partijai, 
kas iesniedz kandidātu sarakstu, 
jābūt dibinātai ne vēlāk kā vienu 
gadu pirms vēlēšanām. Šis nosa-
cījums attiecas arī uz partiju ap -
vienībā ietilpstošajām partijām. 
Tāpat partijā un partiju apvie nī-
bā, kas vēlas piedalīties Saeimas 
vēlēšanās, jābūt ne mazāk kā 500 
biedriem. Tiesības kandidēt Sa -
ei  mas vēlēšanās ir Latvijas pil-
soņ iem, kuŗi vēlēšanu dienā ir 

vecāki par 21 gadu, ja uz viņiem 
neattiecas kāds no Saeimas vē -
lēšanu likumā noteiktajiem ie -
robežojumiem.

AUGUSTĀ
Līdz 17. augustam Ārlietu mi -

nistrijai jāiesniedz Centrālajai 
vē   lēšanu komisijai priekšlikumi 
par vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļu ārvalstīs skaitlisko sastā-
vu un kandidātiem. 

Līdz 27. augustam pašvaldību 
vēlēšanu komisijām jāizveido vē -
lēšanu iecirkņu komisijas. Pie-
teik ties darbam vēlēšanu iecirknī 
var vēlētāji – Latvijas pilsoņi no 
18 gadu vecuma, kuŗi prot lat-
viešu valodu un kuŗiem ir vismaz 
vispārējā vidējā izglītība. Tiesī-
bas pieteikt un izvirzīt pārstāv jus 
darbam vēlēšanu iecirkņa ko  mi-
sijā ir ne mazāk kā 10 vēlētājiem, 
partijām un partiju apvienībām, 
kā arī pašvaldību vēlēšanu ko -
misiju locekļiem.

SEPTEMBRĪ
No 24. septembra līdz 5. ok -

tobrim vēlētāji, kuŗiem nav de -
rīgas pases, bet ir derīga perso-
nas apliecība, varēs saņemt vēlē-
tāja apliecību. Vēlētāja apliecību 
izsniegs bez maksas tajā Pilso nī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes 
territoriālajā nodaļā, kur izdota 
vēlētāja personas apliecība. 

Septembrī vēlētājiem ārvalstīs, 
kuŗi pieteikušies balsot pa pastu, 
tiks izsūtīti vēlēšanu materiāli. 
Vēlēšanu materiāli tiks nogādāti 
arī Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem balsošanas organizē ša-
nai kaŗavīriem un zemessargiem, 
kuŗi pilda dienesta pienākumus 
starptautiskajās operācijās. 

Notiks vēlēšanu komisiju mā -
cī bas, vēlētāji varēs pieteikties  
vē  lēšanu novērošanai, darbosies 
Centrālās vēlēšanu komisijas uz -
ziņu tālrunis par vēlēšanām.

(Turpinājums sekos)

SALLIJA 
BENFELDE
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Jurists, bijušais tieslietu ministrs 
(2012.-2014.), Jaunās konserva  - 
tī vās partijas valdes priekšsēdis  
Jā  nis Bordāns Rīgas vēlēšanu ap -
gabalā 13. Saeimas vēlēšanās star-
tēs ar pirmo kārtas numuru un ir 
partijas nominētais premjermi-
nistra kandidāts.

Ko atšķirīgu no citām partijām 
sola paveikt Jaunā konservatīvā 
partija savā programmā?

Mēs piedāvāsim jaunu pieeju 
gan valsts pārvaldē, gan ekono-
mikā, gan citās nozarēs. Ar savu 
skatījumu uz valsts pārvaldi jau 
esam publiski iepazīstinājuši. Gal-
venais – citādāk skatīties uz to, kas 
jādara valsts pārvaldei – proti, rī -
koties līdzīgi, kā darbojas uzņē-
mēj darbība – noteikt mērķus un 
kā tos izpildīt, nevis darboties vien-
kārši pēc likuma burta un formā-
l ām instrukcijām. Gribam veikt 
bū  tiski sistēmas maiņu, samazinot 
valsts aparātu par 30 procentiem, 
ar mazākiem līdzekļiem panākt 
lielāku efektīvitāti. Tiks samazi-
nāts ministriju skaits. Būs viens  
at  bildīgais par visu ekonomikas 
blo ku, jo līdz šim nav bijis viena 
saimnieka ekonomikas jautāju-
mos. Atbildīgais par ekonomikas 
jomu būs ministrs, bet atbildība 
par atsevišķām nozarēm tiks de -
leģēta valsts sekretāram un viet-
niekiem, kuŗiem būs tiesības pie-
ņemt lēmumus, kas saistīti ar no -
zarēm. Tas nozīmē, ka katra ie -
rēd  ņa atbildība palielināsies. Al -
gām jābūt adekvātām. Tiesa gan, 
ierēdņi sūdzas par zemām algām, 
bet patiesībā augsta līmeņa ierēd-
ņu algas nereti ir augstākas par 
sta bilas uzņēmējdarbības vadītā -
ju algām. Rezultātā noguruši vai 
ne visai veiksmīgi uzņēmēji lab-
prāt grib iekārtoties valsts darbā. 
Pēdējos desmit gados ir vērojama 
tāda tendence.

Publiskajā telpā ir vērojams 
uztraukums par pretējo procesu: 
no valsts pārvaldes uz uzņēmēj-
darbību aizejot aizvien vairāk 
talantīgu un spējīgu cilvēku, un 
ministrijām trūkstot cilvēku.

Manuprāt, valsts pārvaldē ir 
slikta personālvadība. Ir iestādes, 
kuŗu vadītāji negrib redzēt sev ap -
kārt gudrākus cilvēkus, esmu no -
vērojis, ka ministrijās ir nodaļas, 
kuŗās pāris cilvēku velk visu ve -
zumu, viņi ir talantīgi un vēlas 
strādāt, tomēr visbiežāk viņi nav 
šo nodaļu vadītāji. Viņus arī ne -
izvirza vadītāja amatam, jo viņi 
nepilda pavēles, neko nejautājot 
un nedomājot, viņi birokratiem ir 
neizdevīgi. Šie cilvēki aiziet – ne 
tāpēc, ka viņiem privātajā sektorā 
piedāvā lielākas algas, bet tāpēc,  
ka viņiem nav iespēju veidot kar-
jēru, neļauj radoši strādāt. Jāmai-
na sistēma, un par vadītājiem jā -
liek vismotivētākie un radošākie, 
dodot viņiem lielāku brīvību bu -
džeta ietvaros lemt par darāmo 
darbu arī ar mazāku, bet zinošu 
un strādāt gribošu cilvēku skaitu. 
Tas ir iespējams un izdarāms! La -
bākajiem ierēdņiem nav jābai - 
dās, jo, manuprāt, kā balasts valsts 
pār valdē ir aptuveni 30 procentu 
ierēd ņu. Turklāt daļa ierēdņu fak-
tiski nodrošina “pelēko zonu” eko -
nomikā – atsevišķās nozarēs līdz 
pat 40 procentiem ir “pelēkā eko-
nomikas zona”. Tā nevarētu dar-
bo  ties, ja nebūtu tāda valsts apa-

“Latvija ir mūsu kopējais liktenis”
Jaunās konservātīvās partijas (JKP) valdes priekšsēdis Jānis Bordāns intervijā Sallijai Benfeldei

rāta, kas to piesedz. Daļa ierēdņu  
ir bīdāmi un virzāmi, viņi dara to, 
ko viņiem liek, bet viņiem parasti 
nav nekādas iniciātīvas. Daudzi    
ir piemērojušies un klusē, un tas 
kropļo cilvēkus. Uzņēmējs nekad 
nemaksās algu par to, kas netiek 
darīts vai tiek darīts slikti. Kāpēc 
valstij ir jāatbalsta nevarīga pār-
valde un par to jāmaksā!? Tas pats 
attiecas arī uz pašvaldībām, tur-
klāt pašvaldības, kuŗās ilgstoši ir 
vieni un tie paši vadītāji, ir pār-
vērtuši Latviju par tādu kā fede-
rālu zemi, kuŗā katrs sev grib būt 
ķēniņš, vienalga, lai cik maz cilv ē-
ku tur būtu. Iespējams, ka mazā 
pašvaldībā ar kādiem septiņiem, 
astoņiem simtiem cilvēku iedzīvo-

tāji baidās, jo viņiem ir iestāstīts, 
ka viņi pazudīs un viņus vairs 
neredzēs, ja pašvaldība būs lielāka, 
ka viņiem kaut ko atņems. Pašval-
dības aparāta darbinieki šos cilvē-
kus tur kā ķīlniekus, manipulē ar 
viņiem, apgalvojot, ka bez viņiem, 
mūžīgajiem priekšniekiem, neva-
rēs tikt galā un būs slikti. Patiesībā 
šie septiņi, astoņi simti cilvēku uz -
tur visu pašvaldības aparātu priekš 
dažiem pašvaldības darbiniekiem. 

Runājot par ministrijām – vai 
jūsu partijas plānā paredzēts ap -
vienot, piemēram, Veselības un 
Labklājības, Izglītības un Kul-
tūras ministriju?

Jā, mēs gribam apvienot Vese lī-
bas un Labklājības ministriju, tad 
Ekonomikas ministrija, Satiksmes 
ministrija, Valsts reģionālās attīs-
tības un vides ministrija un Zem-
kopības ministrija tiktu apvieno -
ta vienā ministrijā. Protams, par 
katru jomu ministrijās būs atbil-
dīgie valsts sekretāra vietnieki un 
departamenti. Ministrs polītiski 
vadīs visu Latvijas ekonomiku. 
Do  māju, ka teorētiski būtu ap -
vienojamas arī Izglītības un Kul-
tū ras ministrijas, bet šis varētu būt 
izņēmums, kad vismaz uz laiku 
ministrijas netiktu apvienotas. Iz -
glītība patiešām ir prioritāte, un 
mūsu valdībai izglītības un tās sa -
tura maiņa tik tiešām būs prio-
ritāte, jo Latvija tikai tad var izdzī-
vot, ja izglītība būs 21. gadsimta 
līmenī un ar šī gadsimta meto - 
d ēm. Nevar strādāt ar metodēm, 
kas radītas 19. gadsimtā toreizē - 
jai industriālajai revolūcijai. Savu -
kārt par kultūru jāteic, ka Latvijai 
iden titātes saglabāšana savā ziņā  
ir arī drošības jautājums. Šo ie -

meslu dēļ šīs ministrijas šobrīd 
ne plānojam apvienot. Apvienotas 
gan tiktu Tieslietu un Iekšlietu mi -
nistrijas – līdzīgi, kā tas ir Zvied-
rijā un dažās citās Eiropas Savie-
nības dalībvalstīs. Teorētiski, pro-
tams, Latvijā varētu būt arī piec-
padsmit ministrijas, bet valstī ar 
tik mazu iedzīvotāju skaitu valdī-
ba ir arī kā paraugs racionālai un 
saprātīgai saimniekošanai. Vēl gri-
bu piebilst, ka mēs gribam apvie-
not dažādās speciālās institūcijas, 
jo mums ir gan Drošības policija, 
gan SAB, gan KNAB, gan Valsts 
policijā ir iekšējās izmeklēšanas 
birojs. Cits citu kontrolē, darbus 
veic parallēli. Jāpārskata šo iestā -
žu funkcijas. Mēs ierosinām izvei-

dot Nacionālās drošības biroju – 
starp citu, Igaunijā tas tā strādā.

 Mēs neesam paaudzēs uzkrājuši 
bagātības, vienā gadsimtā mums 
trīs reizes ir atņemts viss īpašums, 
tāpēc mēs nedrīkstam ieslīgt kom-
fortā, ērtībās un izšķērdībā. Mēs 
nevaram to atļauties! Tas ir polī - 
tis kās gribas jautājums – parādīt, 
ka mums var būt mazs un efektīvs 
Ministru kabinets un valsts pār-
valde. Esmu pārliecināts, ka tas 
mums materiāli attaisnosies.

Mums tūlīt būs gatava ekono-
mikas programma, un ar to iepa-
zīstinās tie cilvēki, kuŗi to īstenos, 
ja mēs veidosim valdību.

Vai partija atbalsta pāreju uz 
latviešu mācību valodu skolās 
un t.s. skolu tīkla sakārtošanu, 
samazinot to skaitu jeb opti mi-
zāciju?

Jā, protams, mēs atbalstām pā  r-
eju uz latviešu mācību valodu.  
Ne  gribu lietot jēdzienu “optimi -
zā cija”, jo tas liek domāt, ka runa   
ir tikai par to, ka trūkst naudas. 
Teikšu, ka man par to ir mainī -  
jies priekšstats, strādājot Rīgas paš - 
val dībā. Mūsu komanda jau ga - 
du strā dā Rīgas pašvaldībā un 
redzam, kā tas pašvaldībā notiek. 
Uzskatāms piemērs mums ir Bol-
derājas vidusskola. Mūsu secinā-
jums – centrā ir jābūt bērnam un 
viņa tiesībām saņemt labāko iz -
glītību, kādu Latvijas valsts var 
dot. Tas, kas līdz šim, teiksim, po -
pulistiskajā arēnā ir noticis un 
izskanējis – lai bērnam skola ir pēc 
iespējas tuvāk. Bet ne vienmēr sa -
krīt skolas tuvums bērna dzīves-
vietai un mācību kvalitāte, ko 
skola var sniegt. Tā ir liekulība,   
sa  cīt, ka vissvarīgākais – lai skola   

ir tuvāk, ka te skola ir bijusi jau 
pirms simt gadiem, tāpēc tai te 
jāpaliek. Tas ir ēkas fetišs. Kāda jē -
ga, ja bērns mācīsies skolā, kuŗa 
kādreiz ir uzbūvēta, un saņems 
sliktāku izglītību nekā bērns, kuŗš 
mācās blakusskolā, kas atrodas ki -
lometrus divdesmit tālāk? Zin iet, 
rodas sajūta, ka tie, kuŗi apgalvo, 
ka neko nevajag mainīt, grib dzim t-
cilvēkus, jo tie, kuŗi būs gudri, aiz-
brauks no tās vietas. Esmu dzīvojis 
Ropažos, redzēju, kā strādā lat-
viešu skola. Nevienam, arī krie -  
vu valodā runājošajām ģimenēm,  
ne  bija nekādu problēmu, var   
teikt, ka tā bija superintegrācija – 
uz mūsu skolu brauca no visiem 
apkārtējiem pagastiem, un bērni 
ieguva labu izglītību. Izglītības 
kvalitāte ir visa pamatā, un tā ir 
rietumnieciska, nevis bizantiska 
pie eja. Pašvaldību merkantilās in -
tereses nedrīkst dominēt pār bēr-
nu tiesībām saņemt vislabāko iz -
glītību. Latvijā bieži vien, no sirds 
gribot labāko, izturas pret bērniem 
kā pret savu privātīpašumu, nav 
bērnu kultūras plašākajā nozīmē, 
kad vajadzības tiek pakārtotas 
bērnu audzināšanai un izglītībai. 
Un tas nenozīmē to, ko dēvējam 
par bērnu izlaišanu. Ne tikai ve -
cāki, arī pašvaldības bieži vien uz 
saviem cilvēkiem raugās kā uz 
savu privātīpašumu. 

Vai partijai ir redzējums, kā 
sakārtot veselības aprūpes sistē-
mu?

Šobrīd problēma ir tā, ka galve-
nais nav pacients, bet gan sistēma 
un tās apkalpošana. Citiem vār-
d iem sakot, problēma slēpjas sistē-
mas menedžmentā. Sistēmu vien-
mēr ir vadījuši cilvēki no sistēmas, 
un viņi vienmēr raudzījušies katrs 
no savas puses. Ja ministrs ir no 
valsts lielajām slimnīcām, tad vi -
ņam rūp lielās slimnīcas, ja mi -
nistrs ir no farmācijas biznesa, tad 
rūpe ir par farmācijas nozari. Va -
rētu teikt, ka ministri skatījušies  
uz veselības aprūpes nozari kā uz 
tirgu un tā dalībniekiem. Manu-
prāt, neefektīvās sistēmas pamats 
ir tas, kā tiek sadalīts financējums 
valsts un privātajai medicīnai. Pri-
vātā medicīna ir liels “spēlētājs”,   tā 
ir labā līmenī, bet valsts veselības 
aprūpē financējums bieži vien   
tiek izlietots neefektīvi. Reiz ru -
nāju ar starptautiski pazīstama 
Lat vijas jurista kollēgas dēlu, kuŗš 
mācījās Vācijā un bija praksē Lat-
vijā. Viņa novērojums – Latvijā ir 
pat salīdzinoši labāka aparātūra 
nekā Vācijā, bet ar tādu attieksmi 
pret pacientiem viņš vēl nav sa -
stapies nekur! Pirmā palīdzība ir 
jāsniedz visiem, to nevar rēķināt 
pēc nodokļiem. Pasaulē ir dažādi 

veselības aprūpes modeļi, bet jā -
saprot, ka privātā medicīna kā ve -
selības aprūpes modelis var būt 
bagātās valstīs, bet ne Latvijā. Tur-
klāt klibojošais menedžments no -
ved pie mazām mediķu algām un 
darbu uz entuziasma pamata, kas 
nereti drīzāk atkal atgādina dzimt-
būšanu. 

Vai Jaunā konservatīvā partija 
ir par Diasporas likuma pieņem-
šanu?

Jā, domājam, ka mums ir skaidrs 
tas jautājumu loks, kuŗā vaja  dzī -
ga sadarbība, lai diasporas cilvēki 
nezaudētu saikni ar Latviju. Gal-
ve nais nav pierunāt cilvēkus at -
griezties, svarīgākais ir, lai viņi ne -
zaudē saikni ar Latviju. Mūsu 
valsts nav Krievija vai Ķīna, kas 
varbūt var izdzīvot, noslēdzoties 
no pasaules. Ir svarīgi, ka cilvēki 
ārpus Latvijas iegūst pieredzi, at -
rod savu darbības nišu, tā bagā-
tinot arī Latvijā dzīvojošo piere-
dzi. Latvieši ir visur, tas ir labi, bet 
nedrīkst būt tā, ka cilvēki no Lat-
vijas tiek aizdzīti vai izstumti. 
Valsti veido ne tikai zeme un liku-
mi, bet arī tauta, kas dzīvo visā 
pasaulē. Latvija ir mūsu kopējais 
liktenis. Par Diasporas likumu ru -
nājot, ir svarīga nodokļu polītika, 
un jāatceras, ka krizes laikos valsti 
lielā mērā izglāba tie, kuŗi strādāja 
ārpus Latvijas un sūtīja naudu uz 
mājām. Tiem, kuŗi vēlas atgriez-
ties, ļoti svarīgs ir jautājums par 
bērniem, par viņu iespējām mā -

cīties Latvijā, tikt pieņemtiem šeit, 
justies kā mājās. Protams, pēc at -
griešanās vienmēr sākumā būs 
kā  das grūtības, bet tās nedrīkst 
būt nepārvaramas. Diasporas li -
kums varētu sakārtot visus šos un 
vēl citus jautājumus. Tam gan ne -
vajadzētu kļūt par naudas dalīša-
nas mechānismu, kas apmaksā 
dziedāšanu un dejošanu, nerisi -
not citus jautājumus.

Pēc kādiem kritērijiem jūs iz -
vēlētos polītisko spēku, par kuŗu 
balsot Saeimas vēlēšanās, ja ne -
būtu saistīts ar Jauno kon serva-
tīvo partiju? Tā teikt, ja būtu 
vienkāršs vēlētājs.

Jāvērtē iepriekšējie darbi. Ne  vis 
runātais, bet gan padarītais. Nozī-
me ir tam, ko katrs cilvēks savā dzī-
vē vai partija ir darījusi agrāk. Kas 
ir mainījies, uzlabojies no partijas 
darba? Jāvērtē darbi, nevis vārdi.

Ja vēlaties uzdot jautājumus 
Jā nim Bordānam, rakstiet: janis@
bordans.lv.  Rakstisku vēstuli pa 
pastu, lūdzu, sūtiet uz redakci-
ju: Rīgā, Ģertrūdes 27, LV-1013, 
un mēs nogādāsim adresātam.

Jānis Bordāns: “Mēs neesam paaudzēs uzkrājuši 
bagātības, vienā gadsimtā mums trīs reizes ir at -
ņemts viss īpašums, tāpēc mēs nedrīkstam ieslīgt 
kom fortā, ērtībās un izšķērdībā. Mēs nevaram to 
atļauties! Tas ir polī tis kās gribas jautājums – pa -
rādīt, ka mums var būt mazs un efektīvs Ministru 
kabinets un valsts pār valde. Esmu pārliecināts, ka 
tas mums materiāli attaisnosies.”
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

6

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 14) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Dinastija. 

7. Tirza. 8. Valuā. 9. Valen-
sija. 10. Karūsa. 11. Ala. 13. 
Askeri. 18. Muskete. 21. Bi -
sava. 23. “Rebeka”. 24. Tors. 

25. Nīst. 26. Grants. 28. Unsete. 
29. Svainis. 34. Rucava. 35. GSM. 
37. Balupe. 38. Espanjola. 39. 
Skaut. 40. Remte. 41. Eskadrons.    

Stateniski. 1. Kameja. 2. Ētiska. 
3. Pialas. 4. Davosa. 5. Avanss.     
6. Rupors. 12. Leks. 14. Kuprava. 
15. Strīķis. 16. Didro. 17. Sauna. 
19. Ibiss. 20. Skots. 22. Ats. 23. 
RTU. 27. Tiks. 30. Lusaka. 31. 
Dviete. 32. Radars. 33. Spurts.   
35. Gravas. 36. Majori.

Līmeniski. 7. Šķērsdambis upē. 
8. Jautrs asprātis italiešu masku 
komēdijā. 10. Ābolu šķirne. 11. 
Ābolu vīns. 12. Tauriņziežu dzim-
tas krūmi. 16. Transportlīdzekļu 
riteņu apvalki. 19. Plāksnītes ar 
atzīmētiem datiem. 20. Graud zā ļu 
dzimtas lopbarības augs. 21. 
Rims  ka ‒ Korsakova opera. 22. 
Ie   dalīj u ma grupa, katēgorija. 23. 
Liels jūras dzīvnieks. 24. Vokāls 
skaņ darbs. 25. Valsts galvaspil-

sē ta Ei  ro pā. 28. Nogulumiezis. 
30. Mil zīgs atmosfēras virpulis. 
31. Sacu ku roti augļi vai augļu 
mizas. 32. Vērties vaļā pumpu-
riem. 36. Dziļ ūdens kamera, kas 
apgādā ta ar novērošanas aparā-
tiem. 40. Ag  rāk naudas vienī -
bas Italijā.  41. Pirms nenoteikta, 
sa  mērā ilga laika pos ma. 42.   
Ne  liels rotaļīga rakstura skaņ-
darbs. 43. Ķirb j augu dzimtas 
dārzenis.  

Stateniski. 1. Novada centrs 
Lat vijā. 2. Atkritumi. 3. Ne -
liela apjoma apcere.          4. 
No  vada centrs Latvijā. 5. 
Gat  ves. 6. Vārnu dzimtas putns. 
7. Valsts Ziemeļ afri kā. 9. Ame-
ri kā ņu rakstnieks (1908 – 
1981). 13. Vie  di. 14. Valsts 
Zaļā Raga salās. 15. Graud-
zāļu dzimtas pļavu augs. 17. 
Latviešu rakstnieks (1927-
2012). 18. Latviešu rakstnie-
ce (1927). 26. Dispersa sistē-
ma. 27. Klejotāju tautu ap -
metne Āzijā. 29. Zvied rijas 
parlaments. 33. Valsts gal-
vas pil sēta Rietumāfri kā. 34. 
Spē cīgs iespaids. 35. Ļoti in -
dī gas čūskas. 37. Gaidas, al -
kas. 38. Viena no labā ka jām 
dabiskā kau ču ka šķirnēm. 
39. Rīkoties kāda ietekmē.
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Reizēm aizmirstas, ka Mūzejs 
iekļauts Latvijas Valsts protokolā. 
Tas nozīmē, ka augstiem Latvijas 
viesiem piedāvā apmeklēt Mūzeju, 
lai viņus iepazīstinātu ar Latvijas 
okupācijas vēsturi. Man patīk būt 
klāt visā procesā, jo nav jau tā, ka 
augstie viesi vienkārši ienāk un 
piesakās. Vispirms ierodas dele gā-
cija no vēstniecības un pārrunā 
apmeklējuma norises gaitu. Ko 
mēs rādīsim, kur stāvēs prese, kur 
parakstīsies augsto viesu grāmatā, 
ko svarīgi ievērot. Parasti visam j ā-
notiek 25 minūtēs. Precīzi! Pir ms 
apmeklējuma Mūzejs jāslēdz, un 
to pārmeklē drošības dienesta ļau-
dis ar sunīšiem. Viss ļoti nopiet -  
ni – pēc protokola. Par šiem ap -
meklējumiem var daudz stāstīt, 
un es neskopošos, bet šoreiz par 
vienu, kas man pašam likās ļoti 
aizkustinošs.

Tas bija 2007. gadā, kad Japānas 
ķeizars Akihito ar ķeizarieni Mi -
čiko lidoja uz Baltijas krastiem un 
viesojās Zviedrijā un Baltijas val-
stīs. Mūzejam uzsvēra – tā nav po -
lītiska vizīte. Mūzeja ļaudis raustīja 
plecus. Ja ne polītiska, tad ļoti sim-
boliska gan. Japānai vēl arvien nav 
miera līguma ar Krieviju, bet Bal-
tijas valstis ir tās, kuŗas no Krievijas 
atbrīvojušās. Lai nu kā – polītiski 
vai nepolītiski ķeizarpāris būs! 

Mūzeja ļaudīm ienāca prātā, ka 
krājumā atrodas piemiņas lietiņas, 
ko mūsu leģionāri Tālajos Aus - 
t rumos Gulagā ieguvuši no tur ie -

15. Japānas ķeizars un ķeizariene

slo dzītajiem japāņu kaŗavīriem. 
Likteņa biedri. Japānas vēstniecība 
nebija droša, vai tā vajadzētu, bet 
nolēma – labi, iekārtos stendu un 
ķeizarpārim gaŗāmejot parādīs. 
Viena no lietām bija brilles futrālī 
ar īpašnieka vārdu, ko kāds lat  - 
vie šu leģionārs bija ietirgojis pret 
mai zi no japāņu kaŗavīra, jo 
viņam brilles atņemtas, nometnē 

nonākot. Bet katrā ziņā nedrīkstot 
rādīt par daudz, jo viss būšot jā -
tulko, un laiks, kā jau parasti – ie -
robežots. 

Ķeizarpāris atnāk, viss norit pēc 
protokola diezgan formāli ar saro-
košanos, klanīšanos un tulkošanu. 
Bet tad ekspozīcijā Mūzeja ārlietu 
direktors atklāj, ka viņš tikpat kā 
viens ar abiem viesiem, kuŗi ļoti 

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

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

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

labi runā angliski, un nu viņam 
laika gana, lai arī tikai 25 minū - 
tes. Viņš ievēro, ka ķeizariene tēr-
pusies baltā ar tumši sarkaniem 
akcen tiem un piemin, ka skaisti – 
tās Latvijas krāsas. Izrādās, ka    
ķei za riene vienmēr gatavojot tēr-
pu ap  meklējamās valsts nacionā-
la jās krāsās. Nu jā, nepolītiski, 
bet simboliski gan. Es teiktu – 
sirs nīgi. 

Un tad abi nonāk pie vitrīnas    
ar piemiņas lietām. Gaŗāmejot … 
Ne  kā nebija – abi burtiski pielīp 
pie stikla. Fotografi fotografē. Vē -
lāk izrādās, ka briļļu un futrāļa 
īpašnieks vēl dzīvs. Bet neesot tais-
nība, ka brilles iemainījis pret 

maizi, jo – arī viņam brilles at -
ņem tas, nometnē nonākot. Tā 
vien liekas, ka Gulagā bijis melnais 
briļļu tirgus! Viss, lai kaut kā 
izdzīvotu. 

Taču ar to stāsts nav galā. Jaun-
gadā Japānas ķeizars saraksta dze-
joļus par spilgtākajiem piedzīvo-
jumiem iepriekšējā gadā. Un, lūk, 
viens no septiņiem par 2007. gadu 
ir par Okupācijas mūzeju: “Tā arī 
viņi vilka / Sūrās gūstekņu dienas / 
Tur Sibirijā, / Salstot spalgajā salā, 
/ Mūsējie kaŗavīri.” Starp mums 
reiz bija Sibirija. Sibiriju mēs iz -
dzīvojām kopā. Kad es šo lasīju, 
zināju – labi, ka tā vairs nav, un tā 
nedrīkst nekad vairs būt. 

Latgales vēstniecībā “GORS” 28. aprīlī plkst. 18 un 4. maijā plkst. 18 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā izskanēs dižkoncerts LATVIJAS 
KOMPONISTI LATVIJAS SIMTGADEI. Piedalās: Valsts akadēmiskais 
koris “Latvija”, Latvijas Radio koris un kamerkoris “AVE SOL”. Māksli-
nie ciskais vadītājs: Māris Sirmais. Divarpus gadu laikā mūzikālajā la -
boratorijā vairāk nekā 60 Latvijas komponisti radīja jaundarbus, notīs 
portretējot piecas stihijas: uguni, ūdeni, zemi (Tēvzemi), debesis un mī -
lestību. Ar labiem panākumiem notikuši pieci koncerti, bet dižkon -
certā izskanēs 14 izcilākie skaņdarbi. 

Latvijā 28. aprīlī no plkst. 9 līdz 15 – Lielā talka “Mainām Latviju! 
Maināmies paši!”. Informācija www.talkas.lv. Notiek arī “zaļais referen-
dums” – balsojums tīmeklī www.parzalulatviju.lv, informē Lielās talkas 
organizātore Vita Jaunzeme. Lai Latvijas Republikas Satversmē nostip-
rinātu, papildinot tās 1.punktu šādā redakcijā: “Latvija ir neatkarīga 
demokratiska, Zaļa republika.” 

Jelgavā 24. aprīlī plkst.17 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 
centrā būs iespēja apskatīt Igaunijas zinātnes centra AHHAA izbrau-
kuma izstādi. Notiks zinātniskā darbnīca “Periskops”, kur tiks veidoti 
īpaši modeļi. Plkst. 18.30 aicinās zinātnes teātris “Brīnumainais ūdens”, 
kur varēs uzzināt visu par ūdeni. Būs zinātnes šovi un citi pārsteigumi. 
Ieeja brīva. 

No 11. līdz 22. aprīlim ikviens XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku dalībnieks, kurš uzskata sevi par svētku patriotu, 
aicināts piedalīties konkursā un kļūt par sava reģiona Svētku vēstnesi. 
Kopumā tiks izraudzīti pieci vēstnešu pāri – pa vienam Kurzemē, Lat -
galē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgā. Lai pieteiktos konkursam, jāaizpilda 
pieteikuma anketa un jāizstāsta par paša pieredzēto tīmeklī: www.rimi.
lv/dziesmusvetki. 

Daugavpilī no 10. līdz 24. aprīlim norisinās V Vācu kultūras pa -
vasaris, kuŗu rīko Daugavpils universitāte (DU) sadarbībā ar Vācijas 
vēst  niecību, Gētes institūtu un pilsētas kultūras un izglītības iestādēm. 
Latgales Centrālajā bibliotēkā no 12. līdz 27. aprīlim aplūkojama izstāde 
“Vācu literātūra Latvijā”.

Latvijas Banka izlaidusi sudraba kollekcijas monētu “Mana Lat-
vija”, kas veltīta Latvijas 100 gadu jubilejai un kuŗas reverss tapis pēc 
Grobiņas novada skolnieces Elizabetes Kanderes (11 gadi) zīmējuma. 
Monētas aversā attēlots Latvijas Republikas lielais valsts ģerbonis, bet 
reversā – smaidošas saules attēls ar uzrakstu “Saules mūžu Latvijai”. Tās 
tirāža ir 4 000 eksemplāru, cena Latvijas Bankas kasēs un e-monetas.lv – 
47 €, bet nominālvērtība – 5 €.

Latvijā kopš 1990. gada samazinājies jauniešu (no 13‒ 25 gadiem) 
skaits – no 480 600 līdz 250  741, pašvaldību jaunatnes darbinieku 
sanāk smē informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) jaunatnes 
polītikas eksperte Alma Brunkmane. Pērn jauniešu īpatsvars sasniedza 
vien 13%. Visvairāk dzīvo lielajās pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, 
Jelgavā un Jūrmalā. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Pērku Dzīvokli. Tālr. 20151111.

SIA Kalnkoks par augstām ce -
nām pērk meža īpašumus un 
cirsmas visā Latvijas teritorijā. 
Tālr. 27800573.

PĒRK

PĒRK

(Turpinājums 20. lpp.)

L AT V I J A S  S P O R T I S T I

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.

Katrīnas Gupalo un Andreja Osokina
koncerts Priedainē

1017 State Route 33, Freehold, NJ 07728
Otrdien, 24. aprīlī pulksten 15:00

Ieeja $30.00

Rīko Ņudžersijas Latviešu biedrība
Tel: 7324625110

www.priedaine.com

Porziņģis plāno
tikties ar kluba 

vadību
Nacionālās basketbola asociā-

cijas (NBA) latviešu zvaigzne 
Kristaps Porziņģis plāno ap -
mek lēt paredzēto sezonas no -
beiguma tikšanos ar Ņujorkas 
Knicks kluba vadību. Iepriek-
šējās sezonas beigās Porziņģis, 
izrādot neapmierinātību ar klu  ba 
virzību, neapmeklēja nobei gu ma 
tikšanos ar kluba vadību. Kopš 
tā laika daudz kas mainījies, jo 
no prezidenta amata atbrīvots 
Fils Džeksons, kamēr no gal-
venā treneŗa posteņa tika at -
laists arī Džefs Hornačeks. Paš -
laik 22 gadus vecais Porziņģis 
atkopjas no ceļgala krustenisko 
saišu plīsuma, bet laukumā viņš 
varētu atgriezties vien gada 
beigās. Knicks vadība līdz šim 
izvairīgi runājusi par to, vai jau 
šovasar pagarinās līgumu ar 
Porziņģi, bet sezonas nobeigu-
ma tikšanās varētu būt pavēr-
siena punkts šajā jautājumā.

Līgums ar Knicks klubu Por-
ziņģim vēl ir uz nākamo sezonu, 
bet 2019. gada vasarā viņš var 
kļūt par ierobežoti brīvo aģentu, 
ja kontrakts līdz tam laikam 
netiks pagarināts. Nākamgad 
Ņujorkas komandai būs daudz 
vietas algu griestos, kam po  ten-
ciāli vajadzētu ļaut piesaistīt 
augsta līmeņa spēlētājus. NY 
DailyNews.com vēstī, ka pa  vi-
sam drīz Knicks uzsāks pārrunas 
ar galvenā treneŗa amata kan-
didātiem.

***
Kristaps Porziņģis drīz atgrie-

zīsies dzimtenē, kur turpinās 
rehabilitācijas procesu, tā viņš 
sacīja, tiekoties ar žurnālistiem. 
“Esmu apmierināts ar to, kā 
norit rehabilitācijas process. Šis 
ir tāds savainojums, ka arī, ja 
viss norit labi, tik un tā jābūt 
pacietīgam un jāiet soli pa so  lim. 
Cenšamies būt droši par visu, 
ko darām. Protams, ka gribu 
atgriezties pēc iespējas ātrāk, 
tomēr neesmu noteicis ter mi-
ņu. Negribam nospraust kādus 
noteiktus datumus. Kad būšu 
gatavs atgriezties un komanda 
atļaus, tad arī atgriezīšos,” NY 
Post.com citē Porziņģa teikto.

Porziņģis un 
Bertāns iekļūst 

NBA sezonas top 50
Latvijas basketbolisti Kristaps 

Porziņģis un Dāvis Bertāns ie -
kļuvuši Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) šīs sezonas 
meistarsacīkšu labāko epizožu 
top 50. Ņujorkas Knicks līderis 

Porziņģis topā iekļuvis ar blo -
ķētu metienu, kas ievadīja ātro 
pretuzbrukumu, kuŗa nobei gu mā 
viņam izdevās arī spēcīgs bum-
bas trieciens grozā no augšas.

// FOTO: AP/AFP/SCANPIX

Savukārt Sanantonio Spurs rin -
dās Bertāns izcēlās ar slam-dunk 
pēc komandas biedra Kaila An -
dersona sarežģītas piespēles.

Knicks beidza meistarsacīkstes 
11. vietā Austrumu līgā ar 29 
uzvarām un 53 zaudējumiem, 
savukārt Spurs ar bilanci 47:35 
ierindojās septītajā vietā Rie  tu-
mos. NBA izslēgšanas spēļu tur-
nīrā pirmajā kārtā Bertāna pār-
stāvētā Spurs spēlēs ar pagājušās 
sezonas čempionvienību Gol-
den steitas Warriors. Knicks ko -
manda jau piekto sezonu pēc 
kārtas nav spējusi kvalificēties 
NBA play-off  spēlēm, savukārt 
Porziņģis kopš februāŗa dziedē 
ceļgala savainojumu.

Jaunajiem
hokejistiem

grūti eksāmeni
Latvijas hokeja izlase aizva dī-

jusi kārtējās pārbaudes spēles. 
Rīgā mūsu hokejistus divas 
reizes pārbaudīja titulētā So  mi-
jas vienība. Iznāca, kā saka, 
spēle uz vieniem vārtiem. Pre -
tinieki mūsu komandas vārtos 
ieraidīja astoņas ripas mūsējie 
nespēja atbildēt ne ar vienu pre-
  cīzu raidījumu: pirmajā spēlē 
zaudējām ar 0:3 (0:0, 0:2, 0:1), 
otrajā ar 0:5 (0:3, 0:2, 0:0). 
Iepriekš divi zaudējumi tika 

piedzīvoti arī pret Norvēģijas 
hokejistiem.

Latvijas valstsvienības galve-
nais treneris Bobs Hārtlijs saka, 
ka valstsvienības sastāvs tiek at -

jaunināts. Šajās pārbaudes spē-
lēs mēs gatavojamies ne tikai 
pasaules meistarsacīkstēm Dā -
nijā, bet domājam arī par nā  ka-
majiem turnīriem. Tiek dota 
iespēja jaunajiem hokejistiem 
rūdīties, tiekoties ar spēcīgiem 
pretiniekiem. Jaunie spēlētāji 
jūt atšķirību no vīru hokeja, jo 
pretī nāk profesionāļi. Somijas 
izlase spēlēja sev raksturīgi ātru 
hokeju, un mūsējiem bija grūti 
tikt līdzi tādam tempam. 

Hārtlija ieskatā Denisa Smir-
nova trijnieks (ar Eduardu Tral-
maku un Renāru Krastenbergu) 
tomēr pratis izveidot vairākus 
bīstamus momentus pie somu 
vārtiem. Pietiekama līmeņa  meis-
tarību vēl gan nav parādījuši pie -
redzējušie valstsvienības spēlē-
tāji. Komandai būs vēl papil di-
nājums, taču skaidrs, ka apmē-
ram pusei no šī sastāva būs 
jāstartē pasaules meistarsa cīk-
stēs Dānijas pilsētā Herningā. 
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SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Bostonas Trimdas draudzes 

baznīca (58 Irving St, Brookline, 
MA).

27.aprīlī 19:00 ’’Simtgades 
ietvaros’’, saviesīgs vakars ar 
estrādes mūziķu no Latvijas 
piedalīšanos. Pasākums pie 
galdiņiem 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 
scenārija 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 
notiek 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-
mūzikas koncerts. Dziedās Kat-
rīna Gupalo, pianists Andrejs 
Osokins. Skanēs spilgti latviešu 
mūzikas – J.Vītola, E.Dārziņa, 
V.Dārziņa, A.Maskata, P.Vas-
ka u.c. autoru skaņdarbi no kla-
sikas līdz mūsdienām, kā arī 
vairākas amerikāņu mūzikas – 
Dž. Geršvina un K.Portera – 
pērles. Ieeja $30, bērniem brīva. 
Rīko Filadelfijas Svētā Jāņa 
draudze. Info: 610-383-5972. 
www.tilts.org.www.latvia100u-
sa.org

 Koncertu tūri ASV rīko Lat-
viešu Kultūras biedrība TILTS, 
to atbalsta ALA, Latviešu or -
ganizācijas ASV, Latvijas Vēst-
niecība ASV, sadarbībā ar Aira 
Laiviņa Artists.

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

1.maijā 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksme ar gro -
ziņiem. Programmā valdes zi -
ņo  jumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem. Sa -
iets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

On Thursday, May 3 we have 
a chance to meet our Senators 
and Representatives and make 
our Baltic voices heard in 
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 dins E@
live.com, Dzintars Dzil na, 
dzdzilna@gmail.com 

INDIANAPOLIS (IN)
Latviešu Sabiedriskais Centrs 

(1008 W 64th St, Indianapolis 

IN 46260).
12.maijā 19:00 Indianapoles 

Jautrā Pāŗa deju koncerts veltīts 
Latvijas simtgadei! Programmā 
latviešu etnogrāfiskās un jaun-
rades dejas ap 40 Jautrā Pāŗa 
bērnu, jauniešu un vidējās pa -
audzes dejotāju izpildījumā. 
Pēc koncerta uzkodas, atspir-
dzinājumi, jubilejas kliņģeris. 
Ieeja $35. Ar iepriekš pieteik ša-
nos līdz 5.maijam – $30. Bēr-
niem līdz 12 g.v. ieeja brīva. 
Sēd vietas koncerta stilā. Iero be-
žotā skaitā piedāvājam rezervēt 
augstu, apaļu kluba galdu 
($200-ieskaita ieeju 4 pers.ar 4 
sēdvietām pie katra). Rezer vā-
cijas pieņem Andrejs Kancs, 
tālr: 317-414-4535, adrese: 220 
3rd Ave NE, Carmel IN 46032. 
Čeki rakstāmi uz ILJA, vai 
maksājot ar kredītkarti: www.
indyjautraisparis.org Patei ca-
mies Indian Arts Commission 
un ALA LV100 fondam par 
atbalstu!

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. 
Minneapolis, 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 
Latviešu Koncertapvienība Mi -
ne sotā. Info: 612-801-9122. 
www.tilts.org.www.latvia100u-
sa.org 

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705).

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

25. un 26.aprīlī 20:00 Kre -
merata Baltica at Carnegie 
Hall. Pianist Danill Trifonov 
and cellist 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’’ kon cert-
tūres ietvaros. Rezervācijas var 
pieteikt, sākot ar 23.aprīli, sa -
zinoties 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.

12.maijā 20:00 Prince George’s 
Ballroom Amber & Honey Ball. 

20.maijā pēc Dievkalpojuma 
Ņujorkas Latviešu draudzes 
telpās (254 Valentine Ln, Yon-
kers NY 10705) notiks filmas 
’’Melānijas hronika’’ izrāde lat -
viešu valodā ar angļu subtit-
riem. Dievk.10:00. Pusdienas 
11:30. Filmas izrāde 12:30. Rīko 
Ņujorkas Latviešu ev. lut. drau-
dzes Ziemeļu Novada Dāmu 
komiteja. Maksa ir $20 par 
pusdienām un filmu. At  li kums 
labdarības darbam. Info: m_
ziedins@yahoo.com 

PRIEDAINE (NJ)
Latviešu centrs (1017 State 

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

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

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

29.aprīlī 15:00 saviesīgs va -
kars ar estrādes mūziķu no Lat-
vijas piedalīšanos. Info: www.
priedaine.com. Tālr: 732-462-
5110.

SAGINAVA (MI)
Saginavas draudzes sabied ris-

kās telpas (128 N Elm St, Sagi-
naw MI).

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 
pusdienas ar programmu.

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

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

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

5.maijā paredzētās svinības 
par godu Latvijas neatkarības 
atjaunošanas dienai (4.maijā) 
nenotiks.

12.maijā 16:00 koncertēs mū -
ziķu grupa no Latvijas, kuŗa 
iepriecinās ar pazīstamām Rai -
monda Paula, Zigmara Lie -
piņa u.c. latviešu komponistu 
dziesmām. 

23. jūnijā 13:00 sāksies vare-
nākā Jāņudienas ielīgošana 
Flo ridā! Mūs apciemos aktieris 
Andris Bulis ar paša sarakstīto 
viena aktieŗa izrādi ’’Lidojums’’, 
Jāņu noskaņās. Mielosimies ar 
Biedrības sagādāto alu un pī  rā-
giem, kā arī ar pašu līdzat nes-
tiem labumiem un izdziedāsim 
visu gadu krātās Līgo dziesmas. 

Jāņu svinēšana turpināsies 
no plkst. 17:00 līdz pat saules 
rietam De Soto parkā, pie 13.
nojumes. Arī šeit jāņem līdzi 
groziņi ar Jāņudienas uzkodām, 
kā arī bezalkoholiski dzērieni. 
Ērtības labad katrs var ņemt 
līdzi pludmales krēslu. Šis brīv-
dabas pasākums ir bez maksas, 
bet jāatceras, ka par iebraukšanu 
parkā jāmaksā $5 par katru 
automašīnu. Ja kādam būtu sa -
režģījumi ar nokļūšanu parkā, 
pēc palīdzības var griezties pie 
sarīkojumu vadītājas Daces 
Hohlovas, tālr: 727-479-8026, 
vai pie Daces Nebares, tālr: 
917-755-1391.

Lai visiem līksma līgošana!
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 
Atlantiju’’ – latviešu un ame-
rikāņu vokālās un klavieŗ mū zi-
kas koncerts. Dziedās Katrīna 
Gupalo, pianists Andrejs Oso -
kins. Ieeja par  ziedojumiem, 
sākot ar $25; bērniem līdz 16 
g.v. par brīvu. Rīko Latvijas 
organizācijas Vašingtonā, daļēji 
atbalsta Vēstniecība ASV, Lat-
vijas simtgades Publiskās dip lo-
mātijas programmas ietvaros; 
info: 301-814-1080. www.tilts.
org.www.latvia100usa.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts: 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 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdien ās 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-
dienās 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. no -
tiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri -
verside Dr., Los Angeles CA 
90039).Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 6.maijā 
Dievk. ar dievg. 13.maijā Laju 
vadīts Dievk.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 22.aprīlī Dievk. 
ar Sv.vak. 29.aprīlī Dievk. 
6.maijā Dievk. Skolas 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. neno-
tiks! 3.jūnijā Dievk. angļu va -
lodā ar Sv.vak. 10.jūnijā Dievk. 
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. no -
tiek 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. 22.aprīlī 
Dievk. angļu valodā. 25.aprīlī 
Bībeles stunda Kalamazū. 
6.maijā Dievk. 13.maijā Ģi -
menes dienas Dievk. ar dievg. 
20.maijā Vasarsvētku Dievk. 
23.maijā Bībeles stunda Kala-
mazū. 27.maijā Dievk. ar ie -
svētībām 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.
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais radinieks

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

miris 2018. gada 11. februārī White Plains, New York

Mūsu mīļais draugs un Pečiņonkuls

PĒTERIS GALIŅŠ
Dzimis 1930. gada 24. decembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2018. gada 25. martā Sietlā, Vašingtonā

Dziļās skumjās un mīlestībā piemin
IRINA UN CHRISTINE KRŪMIŅI, VALDIS UN MĀRĪTE KRŪMIŅI

PAULS UN NILS KRŪMIŅI AR ĢIMENĒM
INTRA UN MARTINS GERMANI AR ĢIMENI

Vienmēr sirdīs paturēsim
JĀNIS UN RUTA

ILZE
GUNTA, MĀRA UN DZINTARS

DIĀNA, JOSĒ, LAURA UN DĘNS, ANDRA, MĀRA, ANDRIS UN ANITA

Kad mana dvēs’le šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.
/F.Bārda/

Pildi mūsu dvēseles, Tēvs,
ar debesu mieru savu;
Un lai dienu gājums kāds,
Zinām, tāds Tavs svētais prāts.
/Alberts Galiņš/

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

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

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

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība. 22.aprīlī 
10:00 Dievk. Sadraudzība. 28.ap -
rīlī 11:00 – 15:00 Pavasaŗa tir-
dziņš. 29.aprīlī 10:00 Dievk. 
Sadraudzība. 1.maijā 19:00 Bī -
beles stunda. 6.maijā 10:00 
Dievk. Sadraudzība. 13.maijā 
10:00 Ģimenes dienas Dievk. ar 
Sv.vak. Bērnu uzruna un Svētd. 
Skola. Sadraudzība.

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

Valdes sēdes notiek ceturt-
dienās 19:30. 22.aprīlī 13:00 
Dievk. Jānis Mateus. Sekos piln-
sapulce. 13.maijā 14:00 Ģime-
nes dienas Dievk. Jānis Mateus. 
27.maijā 15:00 Dievk. Vik.
Zvirgzds. 10.jūnijā 15:00 Aiz-
vesto piemiņas dienas Dievk. 
Vik. Zvirgzds.

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 29.aprīlī 
Mūzikas un meditācijas Dievk. 
6.maijā Dievk. 10.maijā (ceturt-
diena) 10:30 Jēzus Debes brauk-
šanas dienas svētbrīdis. Bībeles 
stunda. 20.maijā Vasarsvētku 
Dievk. ar dievg. 3.jūnijā Dievk. 
ar dievg. 17.jūnijā Dievk. 14.jū -
nija 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.

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: 
jlegzdins@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: 
kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 22.aprīlī Laju vadīts 
Dievk. 29.aprīlī Dievk. ar dievg. 
Bībeles stunda. 6.maijā Laju 
vadīts Dievk. 13.maijā Ģimenes 
dienas 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. 

• 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, plkst. 14:00. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkal po-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
22.aprīlī Bībeles stunda. 29.ap -
rīlī Bībeles stunda. 6.maijā 
Dievk. 13.maijā Ģimenes die-
nas svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. Gaidīsim ikvienu ar 
prieku! 20.maijā Bībeles stun-
da. 27.maijā Bībeles stunda. 
3.jūnijā Dievk. 10.jūnijā Bī -
beles stunda. 17.jūnijā Dievk. 
24.jūnijā Bībeles stunda. 1.jū -
lijā Bībeles stunda. 8.jūlijā 
Bībeles stunda. 15.jūlijā Dievk. 
22.jūlijā Bībeles stunda. 29.jū -
lijā Bībeles stunda. 5.augustā 
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.stjoh-
nslatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@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.

Latvijas Okupācijas mūzejs un
Okupācijas mūzeja biedrība izsaka

visdziļāko līdzjūtību pirmajai,
ilggadējai Latvijas Okupācijas mūzeja

atbalsta grupas ASV priekšsēdei Ilzei Schwartz,
vīram Richard Schwartz aizejot mūžībā.
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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

Mūsu hokejisti „šturmē” Somijas vienības vārtus, bet ripa kā 
neiet, tā neiet pretinieku vārtos

***
Teicamas spēles Amerikas Ho -

keja līgas (AHL) meistar sa cīk-
stēs aizvadīja Latvijas hokejisti. 
Uzbrucējs Teodors Bļugers un 
vārtsargs Matīss Edmunds Kiv-
lenieks savu komandu uzvarās 
tika atzīti par spēles otrajām 
zvaigznēm. 

Teodors Bļugers iekļauts Lat-
vijas izlasē

Matīss Edmunds Kivlenieks

Bļugers guva vārtus, un viņa 
pārstāvētā Vilksbāres/Skren to-
nas Penguins viesos ar rezultātu 
3:2 pārspēja Springfīldas Thun-
derbirds. Bļugers ar vārtu guvu-
mu atzīmējās otrā perioda piek-
tajā minūtē, kad panāca 2:0. 
Viņš šajā spēlē sešas reizes meta 
uz pretinieku vārtiem un tika 
pie pozitīva lietderības koefi-
cienta +1, tiekot atzīts par spēles 
otro spožāko zvaigzni.

Latvijas Nacionālā sporta pa -
dome lēmusi Ministru kabine-
tam lūgt piešķirt līdzekļus līdz 
75 000 eiro apmērā, lai segtu 
Latvijas vīriešu hokeja izlases 
spēlētāju apdrošināšanas iz -
mak sas. Uzklausot informāciju 
par hokeja izlases spēlētāju ap -
drošināšanu saistībā ar izlases 
dalību 2018. gada pasaules meis-
tarsacīkstes hokejā, padome 
lēma aicināt Ministru kabinetu 
no valsts budžeta programmas 
„Līdzekļi neparedzētiem gadī ju -
miem” piešķirt Izglītības un zi -
nātnes ministrijai līdz 75 000 eiro 
pārskaitīšanai Latvijas Hokeja 
federācijai izlases spēlētāju fak-
tisko apdrošināšanas izmaksu 
segšanai. Tas nepieciešams, lai 
spēlētāji Latvijas vīriešu hokeja 
izlases sastāvā varētu piedalīties 

izlases treniņprocesā, pārbaudes 
spēlēs un pasaules meistar sa-
cīkstēs. Precīzs piešķiramo 
valsts budžeta līdzekļu apmērs 
nosakāms pēc apdrošināšanas 
polises saņemšanas no Latvijas 
Hokeja federācijas.

Izlasei nepalīdzēs 
Lauris Dārziņš

Latvijas hokeja valstsvienībai 
pasaules meistarsacīkstēs nepa-
līdzēs viens no labākajiem mūsu 
hokejistiem Lauris Dārziņš. Dār-
ziņš pērn pēdējā pārbaudes 
spēlē pirms pasaules meistar-
sacīkstēm guva ceļgala saišu 
traumu, tāpēc viņam maijā tika 
veikta operācija, bet pēc tam 
bija ilgs atveseļošanās process. 
Laukumā Lauris atgriezās tikai 
novembŗa vidū, pievienojoties 
Latvijas klubam Rīgas Dinamo.  
Kontinentālajā hokeja līgā 24 
spēlēs viņš guvis piecus vārtus 
un atdevis 13 rezultātīvas pie -
spēles. „Noliekot malā emocijas 
un pieejot visam prāgmatiski, 
Laura lēmums ir ļoti labi sapro-
tams. Viņam maijā bija ope rā-
cija, pēc tam sekoja gaŗa atve-
seļošanās, pēc kuŗas viņš at  grie-
zās laukumā un spēlēja ļoti labi. 
Tomēr viņš pats atzīst, ka ne -
jūtas par visiem 100% atve se-
ļojies, tāpēc vēlas šo laiku veltīt 
tālākai rehabilitācijai. Viņš ap -
meklēs fizioterapeitu un tur pi-
nās ārstēšanos, lai celi savestu 
pilnīgā kārtībā,” aģentūrai LETA 
par hokejista lēmumu, nepie-
dalīties pasaules meistarsa cīk-
stēs, sacīja LHF ģenerālsekretārs 
Viesturs Koziols.

Dāmu hokejs
Latvijas dāmu hokeja izlase 

Italijā pasaules meistarsacīkšu 
pirmās līgas B grupas pēdējās 
kārtas spēlē ar rezultātu 1:0 (0:0, 
1:0, 0:0) pārspēja Kazachstānas 
valstsvienību.

vietu ar deviņiem punktiem 
ieņēma Latvija. Tālāk ar sep  ti-
ņiem punktiem sekoja Kazach-
stāna, seši punkti bija Ķīnai, bet 
Polija šajā turnīrā palika bešā 
un atstāja pirmās līgas B grupu, 
kuŗā nākamgad spēles otrās 
līgas A grupas uzvarētāja Nī -
der lande. Tikai turnīra uzva rē-
tāja izcīnīja ceļazīmi uz aug-
stāku grupu, bet vājākā vienība 
nokrita zemāk.

Par Maira Brieža 
nākamo cīņu

Pasaules Boksa supersērijas 
(WBSS) fināli ir pārcelti uz va -
saru, līdz ar to pārcelta arī lat-
vieša Maira Brieža nākamā cī  ņa, 
liecina turnīra organi zā toru 
Kalles un Nises Zauerlandu 
paziņojums.

“Mēs šobrīd konkretizējam 
fināla cīņu datumu un vietu va -
sarā gaidāmajiem Muhameda 
Ali trofejas fināliem. Šīs ir lielas 
cīņas, un mēs vēlamies visu 
izdarīt pareizi,” vēstīja abu brāļu 
kopīgais sociālā tīkla Twitter 
paziņojums. Iepriekš bija pare-
dzēts, ka WBSS fināli risināsies 
maijā Saūda Arabijas pilsētā 
Džidā, bet šobrīd ir informācija, 
ka Krievijas Boksa federācija 
aktīvi strādā, lai šo cīņu varētu 
aizvadīt pie sevis. Iespējams, šis 
ir iemesls, kāpēc cīņa pārcelta 
uz vasaru.  

Skrējiens Latvijas 
Simtgadei

10. aprīlī Rīgā notika pirmais 
akcijas “100 km Latvijas Simt-
gadei” skrējiens, kuŗā ikviens 
skriešanas vai nūjošanas entu -
ziasts varēja piedalīties bez 
maksas. 

pārliecinātos, ka skrējējs distan-
ci tiešām ir veicis. Svarīgi, ka 
cilvēki var ierasties sev ērtā 
laikā un veikt distanci sev vē -
lamā tempā. Piedaloties vismaz 
desmit sacensību posmos un 
katru reizi veicot desmit kilo-
metru distanci, iedzīvotājiem 
būs iespēja noskriet vai nosoļot 
savus 100 kilometrus par godu 
Latvijas Simtgadei. Lai skrējienā 
varētu piedalīties arī bērni, var 
pieteikties distancei, kuŗas aplis 
ir vienu kilometru garš. Visi 100 
kilometrus pievarējušie un bēr ni, 
kuŗi būs piedalījušies vismaz 
desmit seriāla posmos, dāvanā 
saņems īpašas skrējiena medaļas 
ar Latvijas Simtgades simboliku. 

kopš deviņdesmito gadu vidus. 
Latvijas un Krievijas spēlē iz -
šķirsies, kuŗa komanda nāka -
majā sezonā spēlēs otrajā pasau-
les grupā, bet zaudētājas nonāks 
Eiropas/Afrikas zonas pirmajā 
grupā. Spēlējot spēcīgākajā sa -
stāvā, Latvijas komanda feb -
ruārī kļuva par Eiropas/Āfrikas 
zonas uzvarētāju, turpretim 
Krievijai draud izkrišana uz 
zemāku līmeni.

Pasaules piektā rakete Osta-
penko pēc atgriešanās mājās no 
sacensībām ASV ir mazliet sa -
aukstējusies, tomēr pirms iz -
braukšanas uz tālo Krievijas 
pilsētu viņa pauda pārliecību, 
ka līdz viss būs kārtībā. Krievijas 

Latvijas tenisistes ar treneriem. No kreisās: Kārlis Lejnieks, 
Daniela Vismane, Anastasija Sevastova, Aļona Ostapenko un 
Andis Juška // FOTO: Kārlis Miksons

Visiem 15 gadus sasniegušajiem 
skriešanas seriāla dalībniekiem, 
kas būs veikuši vismaz 100 km 
(piedalījušies vismaz 10 posmos), 
un visiem vismaz 10 posmos 
dalību ņēmušajiem bērniem, 
līdz 14 gadu vecumam ieskaitot, 
tiks pasniegtas Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta sagatavotās īpa-
šās piemiņas medaļas un aplie-
cinājums. Apbalvošana notiks 
svinīgos apstākļos 2018. gada 
30. oktobrī (vieta un laiks tiks 
izziņoti papildus).

“Šogad, izskrienot Rīgas til-
tus, salas un pussalas, ikviens 
var izbaudīt skaistos pilsētas 
skatus un apzināt sevi kā daļu 
Rīgas, jo distances plānotas tā, 
ka dalībniekiem netraucēs ne 
sarkanās gaismas signāli lukso-
foros, ne pa ielu braucošās auto-
mašīnas,” norāda Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta pārstāve Dina 
Vīksna. Skrējieni notiks vēl 17. 
aprīlī un 24. aprīlī, 5. jūnijā, 12. 
jūnijā un 19. jūnijā, 28. augustā, 
4. septembrī, 11. septembrī un 
25. septembrī, kā arī 9. oktobrī.

Latvijas tenisistes 
Federācijas kausa 

izcīņā
Latvijas tenisa līderes Aļona 

Ostapenko un Anastasija Se -
vastova ir pārliecinātas par sevi 
pirms Krievijas pilsētā Hanti-
mansijskā paredzētā Federācijas 
kausa izcīņas spēli pret Krievijas 
komandu, tomēr cer, ka par 
izšķirošu nekļūs dubultspēle, 
kur pretim varētu stāties viens 
no pasaulē labākajiem pāŗiem. 
Latvijas tenisistes ir gatavas cī -
nīties par atgriešanos pasaules 
grupā, kur komanda nav bijusi 

komanda izvēlējās spēles aiz -
vadīt telpās uz tenisita seguma, 
uzskatot to par parocīgāku, to -
mēr Ostapenko tas nesatrauc. 
Viņa atgādināja, ka pērn uz 
māla kļuva par Francijas atklāto 
meistarsacīkšu uzvarētāju, tur-
klāt Hantimansijskā vēl būs 
laiks treniņos aprast ar segumu. 
Teju visi līdzjutēji Krievijā at -
balstīs mājinieces, bet Latvijas 
spēlētājas atbalstīs viena otru kā 
spēcīga komanda, uzsvēra Aļona. 
“Atgriezties ar uzvaru būtu lie -
liski,” viņa teica. Krieviju kā 
mājās spēcīgas pretinieces rak-
sturoja Sevastova, taču uzsvēra, 
ka pēc Federācijas kausa turnīra 
Tallinā arī Latvijas komanda ir 
nostiprinājusi komandas garu. 
Viņas līdzšinējā bilance pret 
nākamajām pretiniecēm nav 
pateicīga, tomēr Anastasija labi 
jūtas uz māla seguma un saskata 
labas izredzes cīnīties par uzvaru. 
Krievijas komandā nozīmīgs 
trumpis varētu būt Jeļenas Ves-
ņinas un Jekaterinas Makarovas 
duets dubultspēlēs. Pasaules rangā 
15. vietā ierindotā Sevastova pre-
tinieču pāri raksturoja kā vienu 
no labākajiem pasaules duetiem, 
kas ilgus gadus spēlē kopā un 
izcīnījis daudzus titulus.

Motosports
Pasaules motokrosa meistar-

sacīkšu piektajā posmā – Por-
tugales Grand Prix Pauls Jonass 
no Red Bull KTM Factory 
Racing komandas Portugalē 
izcīnīja piekto vietu. Pirmajā 
braucienā Jonass bija otrais, 
otrajā braucienā – krita, ierin-
dojoties septītajā vietā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Līgas meistarsacīkstēs ar 12 
punktiem piecās spēlēs uzvarēja 
Italija, tālāk ar tikpat  punktiem 
bija Dienvidkoreja, bet trešo 

Kopumā akcija notiks 11 pos-
mos laika posmā no 10. aprīļa, 
līdz 9. oktobrim. Skrējieni no -
tiek pa Rīgas tiltiem, Lucavsalu 
un AB dambi un tas ir viens no 
Latvijas Simtgades Rīgas pro-
grammas sarīkojumiem. Skrē -
jiena starts un finišs ir AB 
dambī. “Cilvēki tur var ierasties 
jebkuŗā brīdī laika posmā no 
plkst.16.30 līdz plkst.19. Tur 
viņus sagaida, piereģistrē, iepa-
zīstinās ar skrējiena maršrutu 
un arī sagaida finišā, lai 


